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BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO 

 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là một xu thế 

tất yếu của nền kinh tế thế giới. Những chuyển biến của một một thế 

giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tạo ra cho các nước cơ hội 

và thách thức tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống 

kinh tế - xã hội. Quá trình đổi mới kinh tế trong những năm qua, Việt 

Nam đã không ngừng nỗ lực cải thiện các mối quan hệ trong chính 

sách đối ngoại, hợp tác quốc tế tham gia chủ động, tích cực, sâu rộng 

và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Kể từ khi chính thức gia nhập 

WTO tháng 1/2007 cho đến nay Việt Nam đã ký kết 12 Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) và 4 FTA đang đàm phán bảo đảm cho Việt 

Nam kết nối với 60 quốc gia và nền kinh tế thế giới. Đồng thời, với 

việc tổ chức thành công các sự kiện mang tầm khu vực và toàn cầu 

như APEC 2017, WEF – ASEAN 2018… Việt Nam đã dần khẳng định 

vai trò tiên phong trong cộng đồng kinh tế ASEAN, là thành viên tích 

cực trong việc gắn kết ASEAN với các đối tác và các tổ chức quốc tế. 

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt là các chính sách 

thương mại quốc tế đã mang lại cơ hội to lớn nhờ khai thác hiệu quả 

của các nguồn lực, tăng cường khả năng thu hút đầu tư, mở rộng thị 

trường, dỡ bỏ rào cản thương mại để hàng hóa của Việt Nam tham 

gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu giúp nâng cao vị 

thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh những cơ hội và kết 

quả đạt được đó, thương mại quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh 

hiện nay cũng đang phải đối mặt những thách thức và rủi ro trong 

điều kiện quan hệ thương mại giữa các quốc gia hàng đầu thế giới 

đang diễn ra hết sức phức tạp ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam. 

Đó là những bất ổn chính trị ở Trung Đông; Cuộc chiến tranh thương 
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mại Mỹ - Trung; Xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại và đặc biệt 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt ra nhiều thách thức 

làm thay đổi cấu trúc sản xuất với sự thay đổi một loạt các ngành 

nghề... Trong điều kiện đó, các bộ ngành, địa phương và các doanh 

nghiệp đang nỗ lực thực hiện mục tiêu mà Chính phủ đề ra tại Kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khoá XIV “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 

lạm phát và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy tăng trưởng; đồng thời phân tích, đánh giá, dự báo những khó 

khăn, thách thức đối với nền kinh tế và từng ngành, từng lĩnh vực để 

có những đối sách phù hợp, kịp thời”. Đặc biệt là những chính sách 

về thương mại quốc tế cần được nghiên cứu thấu đáo đối với các nhà 

khoa học, các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý các bộ 

ngành, địa phương và các nhà quản lý doanh nghiệp để đưa ra những 

khuyến nghị, giải pháp cụ thể, thiết thực hướng đến mục tiêu phát 

triển thương mại bền vững trong tương lai. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, được sự đồng ý của Đảng ủy, 

Ban Giám hiệu trường Đại học Hải Phòng và trường Đại học Thương 

mại đã định hướng chỉ đạo khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - 

Trường Đại học Hải Phòng và khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - 

Trường Đại học Thương mại đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc 

gia, với chủ đề “Thương mại  quốc tế: Chính sách và thực tiễn tại 

Việt Nam”. 

Hội thảo là cầu nối giữa các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà 

quản lý và hoạch định chính sách ở các cơ quan quản lý kinh tế, các 

Bộ ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên toàn quốc. Đây là 

diễn đàn để các nhà khoa học và các nhà hoạt động thực tiễn thẳng 

thắn trao đổi, chia sẻ những quan điểm, những kinh nghiệm và giải 

pháp để nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về chính sách thương mại 

quốc tế của Việt Nam. Hội thảo còn có ý nghĩa đặc biệt nằm trong 

chuỗi các sự kiện quan trọng Chào mừng Kỷ niệm 60 năm Truyền 

thống Xây dựng và Phát triển trường Đại học Hải Phòng 

 (1959-2019).  

Hội thảo nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học 

trong lĩnh vực thương mại quốc tế và quản lý kinh tế trên phạm vi cả 
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nước. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được trên 200 bài viết. Sau khi 

tổ chức tiến hành phản biện độc lập một cách nghiêm túc, ban chuyên 

môn đã chọn ra được trên 70 bài viết có chất lượng, đáp ứng được 

yêu cầu của Hội thảo để đăng Kỷ yếu, nội dung các bài viết được tập 

trung vào 6 chủ đề lớn: 

- Thứ nhất, các mô hình thương mại quốc tế và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam. 

- Thứ hai, các chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam; 

Những cơ hội và thách thức về thương mại quốc tế của Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Thứ ba, thực trạng và xu thế kinh doanh quốc tế của các doanh 

nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 

- Thứ tư, ảnh hưởng của hội nhập quốc tế và tác động của các 

FTA thế hệ mới đến các doanh nghiệp Việt Nam. 

- Thứ năm, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 

của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. 

- Thứ sáu, những kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với các 

doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 

Để có thể khai thác những góc nhìn đa chiều về các chính sách 

thương mại quốc tế tại Việt Nam, Hội thảo sẽ đi vào trọng tâm thảo 

luận các vấn đề liên quan đến chủ đề chính của Hội thảo. Những kết 

quả đạt được của Hội thảo là kết quả của một quá trình nghiên cứu 

nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn của đông đảo các nhà 

khoa học, các nhà quản lý kinh tế và hoạch định chính sách, các nhà 

quản trị hoạt động thực tiễn trên khắp cả nước.  

Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ 

của Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố Hải 

Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng và các sở, 

ban, ngành liên quan, và đặc biệt là các nhà khoa học đến từ: Văn 

phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại Giao, Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân Hà Nội, Học viện Tài chính, Trường Đại học Ngân hàng  

TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Tài 
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nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế 

và Thủy sản, Công ty Vinalines Logictics, Công ty Tân Cảng 128, 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng, Công ty 

TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH 

Trường Quốc tế QSI Hải Phòng, Trường Đại học Thương mại, 

Trường Đại học Hải Phòng,… Đồng thời, chúng tôi cũng xin gửi lời 

tri ân đến các doanh nghiệp đã quan tâm và tài trợ cho Hội thảo.     

Đặc biệt, Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc 

đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu của 2 trường Đại học Hải Phòng và Đại 

học Thương Mại đã định hướng chỉ đạo và tạo điều kiện để tổ chức 

thành công Hội thảo và có thể mở ra nhiều Hội thảo khoa học khác 

nữa giúp kết nối và hợp tác sâu rộng giữa các lĩnh vực nghiên cứu, 

đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

                                                   TS. Đỗ Minh Thụy 

Trưởng khoa Kinh tế & QTKD 

Trường Đại học Hải Phòng 



xiii 

TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA 

1. Ban chỉ đạo 

TT Ban Chỉ đạo Đơn vị Chức vụ 

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Hiên 
 Ban Giám hiệu Trường  

 Đại học Hải Phòng 
Trưởng ban 

2 GS,TS. Đinh Văn Sơn 
 Ban Giám hiệu Trường  

 Đại học Thương Mại 

Đồng 

trưởng ban 

2. Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban thư ký 

Ban tổ chức Đơn vị Chức vụ 

1 TS. Đoàn Quang Mạnh 
Ban Giám hiệu Trường 

Đại học Hải Phòng 

Trưởng 

ban 

2 
PGS.TS. Nguyễn Thị  

Bích Loan 

Ban Giám hiệu Trường 

Đại học Thương mại 

Đồng 

trưởng 

ban 

3 TS. Đỗ Minh Thụy  

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Phó 

trưởng 

ban 

4 TS. Nguyễn Duy Đạt 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Phó 

trưởng 

ban 

5 
TS. Nguyễn Thị  

Thanh Nhàn 

Phòng Khoa học Công 

nghệ, Trường Đại học  

Hải Phòng 

Ủy viên 

6 
PGS.TS. Nguyễn  

Hoàng Việt 

 Phòng Quản lý Khoa học,  

Trường Đại học  

Thương mại 

Ủy viên 
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7 ThS. Phan Thu Trang 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Ủy viên 

8 TS. Bùi Thị Minh Tiệp 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

9 TS. Nguyễn Thị Thúy Hà 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

10 TS. Lê Việt Nga 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Ủy viên 

11 TS. Nguyễn Bích Thủy 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Ủy viên 

12 
TS. Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

Ban Chuyên môn Đơn vị Chức vụ 

1 TS. Đỗ Minh Thụy  

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Trưởng 

ban 

2 TS. Nguyễn Duy Đạt  

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Đồng 

Trưởng 

ban 

3 TS. Bùi Thị Minh Tiệp 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Phó 

Trưởng 

ban 

4 ThS. Phan Thu Trang 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Phó 

Trưởng 

ban 

5 TS. Nguyễn Thị Thúy Hà 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 
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6 
TS. Nguyễn Thị  

Thu Thủy 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

7 ThS. Ngô Thị Thu Hằng 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

8 PGS, TS. Doãn Kế Bôn 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Ủy viên 

9 TS. Lê Việt Nga 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Ủy viên 

10 TS. Nguyễn Bích Thủy 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Ủy viên 

11 ThS. Nguyễn Thu Thảo  

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

12 ThS. Nguyễn Thị Tuyến 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

Ban Thư ký Đơn vị Chức vụ 

1 ThS. Trần Quang Phong 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Trưởng 

ban 

2 Ths. Mai Thanh Huyền 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Phó 

Trưởng 

ban 

3 ThS.Cao Thị Vân Anh 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

4 ThS. Nguyễn Thị Hạnh 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 
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5 ThS.Nguyễn Trí Long 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

6 ThS. Nguyễn Đức Văn 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

7 ThS. Lê Quốc Cường 

Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 

Ủy viên 

8 ThS. Đoàn Thị Oanh 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 

9 ThS. Nguyễn Thị Hòa 

Khoa Kinh tế & Quản trị 

kinh doanh, Trường Đại 

học Hải Phòng 

Ủy viên 
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THẺ VÀNG CỦA EU VÀ CƠ HỘI  CHO THỦY SẢN 

VIỆT NAM 

EU’s yellow card and opportunities for  

Vietnam’s fisheries sector 

Ts. Nguyễn Văn Thành
1
, Ths. Trần Quang Phong

2
 

 
1
Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng 

2
Giảng viên trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Việt Nam là quốc gia biển với 28 tỉnh, thành phố có biển, có nghề khai 

thác, thƣơng mại về thủy, hải sản lâu đời, nhiều năm qua đóng góp 

quan trọng vào nền kinh tế quốc gia. Thủy sản Việt Nam xuất khẩu, kể 

cả nhóm khai thác và nhóm nuôi trồng đến các thị trƣờng trên thế giới 

ngày một tăng lên trong đó có EU, thị trƣờng xuất khẩu thủy sản lớn 

thứ hai của Việt Nam. Tuy nhiên, việc EU đƣa ra ―thẻ vàng‖ đối với 

Việt Nam về IUU năm 2017 thực sự là một thách thức lớn đối với xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam trong tình hình hiện nay, ảnh hƣởng trực tiếp 

đến xuất khẩu thủy sản vào EU của Việt Nam. Mặc dù vậy, với góc 

nhìn tích cực, trong quá trình thực hiện các biện pháp tháo gỡ theo các 

khuyến nghị của EU, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những cơ hội của 

mình. Bài viết trên cơ sở nghiên cứu về thẻ vàng của EU, các khuyến 

nghị của EU và thực trạng quá trình khắc phục thẻ vàng của EU đã 

phân tích những lợi ích, cơ hội của thủy sản Việt Nam hƣớng tới mục 

tiêu phát triển bền vững  sau quá trình khắc phục thẻ vàng của EU. 
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Từ khóa: Thẻ vàng; IUU; EU; Thủy sản; Xuất khẩu; Việt Nam  

ABSTRACT 

For many years, fisheries export have usually contributed importantly 

to Viet Nam‘s economy. The Turn-over of seafood is annually rising 

rapidly, expecially, EU is always our biggest market. The issue of yel-

low card against IUU fishing by EU in 2017 caused difficulties to Viet 

Nam‘s seafood export. However, under a positive point of view, Viet 

Nam also will find out it‘s opportunities during the process of removing 

the EU‘s yellow card. Basing on studying EU‘ yellow card, EU rec-

ommendations and practice of Viet Nam fishing, The writing will anal-

yses opportunities of Viet Nam‘s fisheries sector./.     

Keywords: Yellow card; IUU; EU; Seafood; Export; Viet Nam;  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nhiều năm qua, thủy sản thƣờng xuyên là mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực của Việt Nam. Kim ngạch XK thủy sản luôn đứng thứ 4 trong 

số các mặt hàng XK chủ lực, sau dệt may, da giầy và dầu thô và có 

những bƣớc tăng trƣởng mạnh mẽ qua từng năm với mức tăng trƣởng 

bình quân 15,6%/năm. Quá trình tăng trƣởng này đã đƣa Việt 

Nam trở thành một trong 5 nƣớc xuất khẩu thủy sản lớn nhất  thế giới, 

giữ vai  trò chủ đạo cung cấp nguồn thủy sản toàn cầu.  

Điểm đáng chú ý là trong các thị trƣờng xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam, EU luôn là thị trƣờng nhập khẩu hải sản lớn thứ 2 của Việt Nam. 

Giá trị XK hải sản của Việt Nam sang EU trong 5 năm qua dao động từ 

350-400 triệu USD/năm, chiếm 16 -17% tổng giá trị XK thủy sản. 
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Năm 2017, sau nhiều lần cảnh báo, EU đã rút ―thẻ vàng‖ cảnh cáo 

đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào EU. Điều đó đã và đang ảnh 

hƣởng không nhỏ tới XK hải sản, đặc biệt là XK vào thị trƣờng EU. 

Theo đó, XK hải sản có chiều hƣớng giảm sâu và liên tục từ khi Việt 

Nam bị nhận thẻ vàng.  

Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phƣơng đã rất nỗ lực áp dụng các 

biện pháp khác nhau để khắc phục. Tuy nhiên việc gỡ bỏ thẻ vàng của 

EU vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ngành thủy sản của ta vẫn còn nhiều 

bất cập chƣa đƣợc giải quyết triệt để. Mặc dù vậy, có thể thấy quá trình 

thực hiện theo các khuyến nghị rất khó khăn của EU cũng chính là quá 

trình giúp chúng ta khắc phục những nhƣợc điểm, cải tiến ngành thủy 

sản theo hƣớng phát triển bến vững trong tƣơng lai.  

2. THẺ VÀNG VÀ KHAI THÁC IUU 

Từ ngày 1/1/2010, EC đã thiết lập Hệ thống Kiểm soát nhằm phòng 

ngừa, ngăn chặn và xoá bỏ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản bất 

hợp pháp (IUU). 

IUU (Illegal, Unrepoted and Unregulated Fishing) nghĩa là hoạt động 

đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không đƣợc quản lý. Quy định 

này bao gồm 3 tiêu chuẩn với những hải sản nhập khẩu vào EU. 

Thứ nhất là hoạt động đánh bắt cá trái phép, nghĩa là các tàu cá đánh 

bắt thủy sản ở những vùng biển trái phép hoặc cấm đánh bắt. Những tàu 

cá không đƣợc cấp phép đánh bắt cá hay vi phạm quy định khai thác hải 

sản của quốc gia, quốc tế cũng bị liệt vào nhóm trên.  

Thứ hai, IUU quy định những hoạt động khai thác hải sản cần đƣợc 

báo cáo với các cơ quan chức năng nhằm tuân thủ những quy định của 

pháp luật trong nƣớc lẫn quốc tế.  

Thứ ba, IUU yêu cầu các tàu đánh cá treo cờ của một quốc gia nào 

đó và không đƣợc khai thác quá mức, đánh bắt cá con hay tàn phá 

nguồn thủy sản của một khu vực. 
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Quy định IUU của EU 

Theo các nhà hoạch định chính sách, IUU giúp các nhà đánh bắt hải 

sản hợp pháp có thể cạnh tranh công bằng hơn với những tàu cá khai 

thác trái phép. 

Thêm vào đó, EU cho rằng việc đánh bắt quá đà ở 1 vùng biển có thể 

ảnh hƣởng đến hệ sinh thái của những vùng biển khác, qua đó tác động 

đến nguồn lợi thủy sản của khu vực này. 

Bởi vậy, thị trƣờng EU cấp giấy phép IUU cho tất cả các lô hàng hải 

sản xuất nhập khẩu qua nơi đây. Kể từ năm 2010, những quy định về 

IUU yêu cầu tất cả những lô hàng hải sản nhập khẩu vào thị trƣờng EU 

phải kê khai thông tin về loài cá đánh bắt, địa điểm khai thác, ngày bắt 

và loại tàu đánh bắt cùng tất cả những phƣơng tiện tham gia. Nếu tỷ lệ 

vi phạm thấp thì không sao, nhƣng nếu tỷ lệ cao thì EU sẽ kiểm tra toàn 
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bộ lô hàng của nơi xuất xứ trong vòng ít nhất 6 tháng, hay còn gọi là 

phạt thẻ vàng. 

Trong trƣờng hợp tình hình đánh bắt hải sản của nƣớc xuất xứ đƣợc 

cải thiện theo quy định IUU, thẻ vàng sẽ bị dỡ bỏ. Ngƣợc lại, nếu 

không có gì cải thiện thì những lô hàng hải sản từ các quốc gia này sẽ bị 

phạt thẻ đỏ, nghĩa là bị cấm nhập khẩu vào thị trƣờng EU, đồng thời bị 

đƣa vào danh sách theo dõi. 

3. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH EU RÖT THẺ VÀNG ĐỐI VỚI XUẤT 

KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG ẢNH HƢỞNG 

ĐẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO EU  

Sau một thời gian dài cảnh báo, ngày 23/10/2017, Ủy ban châu Âu 

đã phạt ―thẻ vàng‖ đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam 

bởi Việt Nam chƣa kiểm soát đƣợc hoạt động khai thác thủy sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), công tác quản 

lý nghề cá Việt Nam chƣa tƣơng đồng với quản lý nghề cá khu vực và 

thế giới, đặc biệt chƣa đáp ứng đƣợc các quy định về truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm hải sản khai thác của Ủy ban châu Âu. EU đã đƣa ra 5 

khuyến nghị yêu cầu Việt Nam phải hoàn thành trƣớc ngày 30-9-2017, 

bao gồm: Hoàn thiện thể chế; Quản lý đội tàu khai thác phù hợp với 

nguồn lợi; Hoàn thiện hệ thống kiểm tra giám sát tàu cá trên biển và tại 

cảng; Thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; 

Ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Việt Nam khai thác bất hợp pháp ở vùng 

biển nƣớc ngoài..  

Ngay sau khi bị cảnh báo ―thẻ vàng‖, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ và các Bộ, ban ngành cùng các địa phƣơng ven biển đã tập trung 

vào cuộc chỉ đạo, đề ra các giải pháp để khắc phục các khuyến nghị của 

EC gồm: khung pháp lý; hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát hoạt 

động tàu cá; thực thi pháp luật; truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ  

khai thác. 
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Tháng 5/2018, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và 

thuỷ sản của Ủy ban châu Âu sang làm việc tại Việt Nam để kiểm tra 

tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị và dự kiến cuối tháng 5, 

đầu tháng 6/2019 đoàn tiếp tục vào kiểm tra thực hiện bốn nhóm 

khuyến nghị đề nghị Việt Nam tiếp tục khắc phục để chống khai thác 

IUU gồm: khung pháp lý; hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát hoạt 

động tàu cá; thực thi pháp luật; và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ  

khai thác. 

Sau 10 ngày trực tiếp sang Việt Nam kiểm tra công tác khắc phục 

―thẻ vàng‖ đối với thủy sản đánh bắt bất hợp pháp, không đƣợc báo cáo 

và không đƣợc quản lý (IUU), đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) ghi 

nhận những nỗ lực và tiến bộ của Việt Nam đối với việc thực hiện các 

cảnh báo khai thác IUU. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực địa, đoàn thanh 

tra EC cho rằng tình hình thực hiện chống khai thác IUU của Việt Nam 

triển khai trên thực tiễn tại các địa phƣơng còn chƣa đƣợc cải thiện 

đáng kể. 

Việc cấp chứng nhận, xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác còn sai 

sót; hệ thống giám sát tàu cá chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, tàu cá vi 

phạm vùng biển nƣớc ngoài vẫn còn diễn biến phức tạp; mức xử phạt 

hành chính đối với các hành vi vi phạm khai thác IUU còn thấp, chƣa 

tạo đƣợc sự răn đe, chƣa tƣơng đồng với một số nƣớc trong khu vực và 

quốc tế. và EU gia hạn thêm thời gian để Việt Nam tiếp tục thực hiện 

các giải pháp. 

Ngay sau cuộc kiểm tra của  Ủy ban châu Âu, các giải pháp quyết 

liệt tiếp tục đƣợc chỉ đạo để khắc phục các khuyến nghị và đã đạt đƣợc 

một số kết quả nhất định. 

Theo kế hoạch, đầu tháng 11-2019, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các 

vấn đề về Biển và Thủy sản của EU (DG-MARE) sẽ sang Việt Nam 

kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của EC về IUU. Đợt 

kiểm tra này đặc biệt quan trọng, đây là thời điểm EC đánh giá kết quả 

sau hai năm Việt Nam thực hiện các khuyến nghị của EC để có đủ luận 
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chứng đƣa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh báo ―thẻ vàng‖ 

hoặc áp dụng biện pháp cảnh báo ―thẻ đỏ‖ đối với sản phẩm thủy sản 

khai thác của Việt Nam. 

Việc EU phạt thẻ vàng với các lô hàng hải sản của Việt Nam sẽ tác 

động rất lớn đến hoạt động kinh doanh, đánh bắt cá bởi đây là thị 

trƣờng xuất khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, luôn chiếm trên 

17% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm qua. 

Quyết định phạt thẻ vàng của EU đƣợc công khai trên các website và 

đang làm mất uy tín nghiêm trọng với hải sản Việt Nam, qua đó gia 

tăng nguy cơ bị Mỹ và những thị trƣờng tiềm năng khác có hành động 

tƣơng tự. 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 

việc Ủy ban châu Âu (EC) đƣa ra cảnh báo ―thẻ vàng‖ IUU đối với 

thủy sản Việt Nam đã và đang ảnh hƣởng không nhỏ tới XK hải sản, 

đặc biệt là XK vào thị trƣờng EU. Theo đó, XK hải sản có chiều hƣớng 

giảm sâu và liên tục từ khi Việt Nam bị nhận thẻ vàng. 

Tính riêng 7 tháng đầu năm nay, XK hải sản sang EU đạt trên 214,8 

triệu USD, giảm 7,3% so với con số trên 230,7 triệu USD của cùng kỳ 

năm 2017. 

Trong đó, mặt hàng cua ghẹ có mức độ giảm mạnh nhất lên tới 

34,4%; tiếp đó là nhuyễn thể với mức giảm 25,7%. XK cá biển giảm 

nhẹ ở mức 3,3%. Riêng mặt hàng cá ngừ vẫn duy trì mức tăng trƣởng 

XK 22%. 

Dự báo về XK thủy sản từ nay đến cuối năm đại diện VASEP cho 

hay, XK các mặt hàng mực, bạch tuộc, cua ghẹ, cá biển sang thị trƣờng 

EU sẽ tiếp tục giảm mạnh do vƣớng mắc trong thủ tục chứng nhận xác 

nhận nguồn gốc khai thác theo quy định IUU. 

Từ thị trƣờng nhập khẩu hải sản lớn thứ 2 của Việt Nam, EU đã tụt 

xuống thứ 5 sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và ASEAN. Kết quả này đã 
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phản ánh hệ lụy của thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt 

Nam trong thời gian qua. 

 

Nguồn: VASEP 

4. NHỮNG CƠ HỘI ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM TỪ 

THẺ VẢNG CỦA EU 

Sau hai năm nỗ lực thực hiện 9 tiêu chí về quy định chống khai thác, 

đánh bắt bất hợp pháp do Ủy ban châu Âu đề ra, ngành khai thác, đánh 

bắt, xuất khẩu hải sản Việt Nam vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

Ủy ban châu Âu. Thẻ vàng vẫn chƣa đƣợc gỡ bỏ và tiếp tục kéo dài. 

Điều này vừa là thách thức cho chặng đƣờng tiếp theo của ngành, 

nhƣng cũng là cơ hội để ngành khai thác hải sản Việt Nam đánh giá lại 

thực trạng, tổ chức lại sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản lý nghề cá để 

hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững. Vì xét đến cùng thì việc thực 

hiện theo các khuyến nghị của EU cũng đồng nhất với mục tiêu của 

Việt Nam là phát triển nghề cá theo hƣớng bến vững.  

4.1. Thay đổi tƣ duy 

Việc Ủy ban Châu Âu (EC) áp dụng biện pháp cảnh báo thẻ vàng đối 

với việc khai thác thủy sản Việt Nam ràng đã làm chuyển biến nhận 

thức của các cấp chính quyền từ trung ƣơng xuống địa phƣơng trong 
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việc phát triển nghề cá bền vững. Sắp xếp, tổ chức, quản lí lại công tác 

quy hoạch, phát triển đội ngũ tàu khai thác thủy sản. 

Đặc biệt, ở cấp Trung ƣơng đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định (IUU) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo từ Trung 

ƣơng đến địa phƣơng. Bên cạnh đó, 28 tỉnh, thành phố ven biển cũng 

vào cuộc quyết liệt nhƣ: thành lập các Văn phòng thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát tại các cảng cá; triển khai các Thông tƣ, Nghị định dƣới Luật 

Thủy sản 2017, đặc biệt là các giải pháp chống khai thác bất hợp 

pháp...Qua đó, việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lƣợng 

hải sản cập bến phục cho việc truy xuất nguồn gốc, thu nộp nhật ký 

khai thác... đƣợc tốt hơn. 

4.2. Hoàn thiện khung pháp lý chặt chẽ quản lý khai thác hải sản 

bền vững 

Đây là cơ hội cho Việt Nam lần đầu tiên xây dựng một bộ khung 

pháp lý khá hoàn chỉnh phát triển nghề cá. Cụ thể, thực hiện theo các 

khuyến nghị của EU, Việt Nam đã sửa đổi Luật Thủy sản 2017 theo 

hƣớng đáp ứng khuyến nghị của EC và dựa trên các nguyên tắc của 

Công ƣớc Luật Biển 1982, Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng của 

FAO, Hiệp định đàn cá di cƣ của Liên Hợp Quốc, Bộ luật Nghề cá có 

trách nhiệm của FAO, Kế hoạch hành động quốc tế của FAO về khai 

thác IUU, Hƣớng dẫn của FAO về thực hiện trách nhiệm quốc gia treo 

cờ và đã đƣợc Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 21.11.2017. 

Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp khắc phục nhƣ: 

Ban hành chỉ thị về việc triển khai các giải pháp cấp bách để khắc phục 

cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không báo 

cáo, không theo quy định (Số 45/CT-TTg ngày 13.12.2017); Kế hoạch 

hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 

2025 và một số giải pháp cụ thể khác. 

Bộ NNPTNT cũng đã ban hành Quyết định 4840/QĐ-BNN-TCTS 

về kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo 
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của Ủy ban châu Âu về khai thác IUU; đồng thời báo cáo Thủ tƣớng 

Chính phủ, đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố ven biển 

tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm trong thời gian 

sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu lớn hoạt động khai thác, 

đánh bắt, doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hải sản đánh bắt kịp thời 

cho đơn hàng. 

4.3. Tái cơ cấu ngành thủy sản 

Tái cơ cấu ngành thủy sản Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là động lực 

trong giai đoạn mới nhằm phát triển ngành thủy sản theo hƣớng bền 

vững và có trách nhiệm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ngành khai thác hải sản có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất 

toàn cầu, chuyển từ quản lí bị động sang quản lí tích cực, chủ động và 

có trách nhiệm không chỉ với riêng mình mà còn phải có trách nhiệm 

với toàn cầu. 

Đây cũng là cơ hội cho Việt nam đẩy nhan quá trình tái cơ cấu ngành 

thủy sản theo hƣớng nuôi xa, tập trung vào khâu chế biến để nâng cao 

giá trị gia tăng 

Ngoài ra, Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy sản đã đƣợc Thủ tƣớng đã 

phê duyệt phải tiếp tục triển khai, hoàn thiện tất cả các khâu từ khai 

thác, chế biến, xuất khẩu làm sao đảm bảo một nghề cá gắn khai thác 

với bảo vệ nguồn lợi, quản lý đƣợc tàu cá, hƣớng tới nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững. 

    4.4. Cải thiện hạ tầng nghề cá 

Việc cảnh báo thẻ vàng của EC đồng thời tạo cơ hội để ngành thủy 

sản Việt Nam chuyển từ kinh nghiệm đánh bắt truyền thống sang ứng 

dụng công nghệ 4.0 trong khai thác đánh bắt hải sản. 

Chúng ta đang thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát Movimar cho 

khối tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên theo khuyến nghị của EC; xây 

dựng và triển khai Dự án thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn 

II , ngay từ quý IV/2018 để giám sát hoạt động của tàu cá có chiều dài 

từ 15m trở lên; thực hiện đầu tƣ nâng cấp các cảng loại 1 đáp ứng yêu 
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cầu truy xuất nguồn gốc và giám sát tàu cá tại cảng theo kiến nghị của 

Ủy ban Châu Âu… 

Nhƣ vậy, thẻ vàng còn là cơ hội để đào tạo cho ngƣ dân không chỉ 

làm chủ biển cả với tri thức theo truyền thống văn hóa Việt Nam mà 

còn làm chủ biển cả với nền tảng khoa học kỹ thuật hiện đại của thế 

giới. Cũng là cơ hội Việt Nam tiếp cận cách mạng 4.0 trong lĩnh vực 

ngƣ nghiệp, sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến nhất, hiện đại và thân 

thiện với môi trƣờng nhằm kiểm soát các hoạt động của tàu cá. 

4.5. Cơ hội mở rộng thị trƣờng, xây dựng thƣơng hiệu 

Hiện nay các thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn nhƣ Mỹ, 

Nhật…cũng thừa nhận các tiêu chuẩn của EU và đặt ra các chƣơng 

trình giám sát riêng. Ví dụ nhƣ Mỹ, đã áp dụng Chƣơng trình giám sát 

nhập khẩu Thủy sản (SIMP) với 12 loài thủy sản quy định sản phẩm 

xuất khẩu sang Mỹ phải tuân thủ theo bộ quy tắc mới về truy xuất 

nguồn gốc. Dữ liệu của toàn bộ quá trình từ nuôi trồng hay đánh bắt 

đến khi nhập khẩu phải đƣợc khai báo và lƣu trữ trong cơ sở dữ liệu của 

NOAA. Do đó, việc thu mua nguyên liệu đáp ứng các yêu cầu của thị 

trƣờng trở nên khó khăn hơn. 

Nhƣ vậy, nếu nhƣ nỗ lực gỡ thẻ vàng của EU thành công, rõ ràng 

ngành thủy sản Việt Nam đã có một bƣớc tiến lớn ở sân chơi châu Âu 

và đây đƣợc coi nhƣ một chứng chỉ có giá trị để thủy sản Việt Nam 

nâng cao vị thế tham gia vào nhiều sân chơi lớn khác nhƣ Mỹ, Nhật 

Bản… khi các thị trƣờng này cũng thừa nhận những quy định, tiêu 

chuẩn của EU.  

4.6. Bảo vệ ngƣ dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia 

Thực hiện theo khuyến nghị của EU, Việt Nam từng bƣớc kiện toàn 

bộ máy, xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh, tăng cƣờng kiểm tra, 

kiểm soát tàu ra vào cảng và ra khơi đánh bắt, lặp đặt hệ thống giám sát 

hành trình cho tàu cá, nâng cấp hệ thống cảng cá, hậu cần nghề cá… rõ 

ràng đã góp phần bảo vệ tàu cá và ngƣ dân tốt hơn. Hạn chế việc vi 

phạm vùng biển nƣớc ngoài giữ gìn hình ảnh quốc gia. Từ năm 2018 

đến nay, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cƣờng gám sát tàu cá mà 
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không còn tình trạng tàu cá và ngƣ dân vi phạm vùng biển các quốc đảo 

Thái Bình Dƣơng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-

PTNT) đã hƣớng dẫn các địa phƣơng thu hồi thiết bị của tàu cá dƣới 24 

m để lắp đặt cho tàu cá có chiều dài trên 24 m, tàu lƣới kéo và tàu câu 

cá ngừ đại dƣơng. Đến nay, sau khi sửa chữa đã phân bổ, lắp đặt 2,048 

thiết bị. Hiện, Bộ NN-PTNT đang triển khai thực hiện dự án thông tin 

nghề cá giai đoạn II và xây dựng phƣơng án thuê hạ tầng thông tin phục 

vụ giám sát hành trình tàu cá theo quy định. Với những việc làm thiết 

thực đó đã góp phần bảo vệ ngƣ dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo của 

 tổ quốc. 

5. KẾT LUẬN 

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày EU rút thẻ vàng cảnh cáo đối với 

thủy sản Việt Nam. Nhìn chung xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn 

có sự tăng trƣởng nhƣng đã có những dấu hiệu chậm lại và về lâu dài 

chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trƣờng 

châu Âu. Mặc dù đã rất cố gắng song, việc đáp ứng đƣợc các yêu cầu 

của EU là không hề dễ dàng do nó đòi hỏi một sự thay đổi rất lớn về tƣ 

duy, về phƣơng thức quản lý, về hạ tầng nghề cá…Tuy nhiên, chúng ta 

cũng tin tƣởng rằng với quyết tâm lớn, sự nỗ lực từ các bộ ngành trung 

ƣơng xuống địa phƣơng, chắc chắn đây sẽ là cơ hội tốt để thủy sản Việt 

Nam thay đổi mạnh mẽ, đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng EU, thị 

trƣờng thế giới và hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững  

tƣơng lai.  
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XU HƢỚNG BẢO HỘ THƢƠNG MẠI BẰNG 

 CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN  VÀ  

NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU 

 NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM 

Trends in trade protection by non tariff measures and 

their impacts on Vietnam’s agricultural export 

TS. Lê Thị Việt Nga 

Trường Đại học Thương mại 

TÓM TẮT 

Mặc dù tự do hóa thƣơng mại là một trong những nguyên tắc nền tảng 

của hệ thống thƣơng mại đa phƣơng, cũng là nguyên tắc nền tảng trong 

bất kỳ khuôn khổ hợp tác nào giữa các quốc gia về kinh tế - thƣơng 

mại, theo đó thuế và các biện pháp phi thuế luôn đƣợc các quốc gia 

xem xét và điều chỉnh theo hƣớng giảm và đi đến xóa bỏ, song trên 

thực tế, các nƣớc vẫn sử dụng các biện pháp phi thuế với những mục 

đích hợp pháp nhƣ bảo vệ sức khỏe của con ngƣời, bảo vệ đời sống 

động thực vật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ môi trƣờng, hay đảm 

bảo cạnh tranh lành mạnh… và nhiều khi chính các biện pháp đó có thể 

gây ra trở ngại đối với hoạt động thƣơng mại quốc tế. Bài viết này 

nghiên cứu về xu hƣớng bảo hộ thƣơng mại bằng các biện pháp phi 

thuế ở một số thị trƣờng xuất khẩu nông sản chủ yếu của Việt Nam và 

nghiên cứu tác động của các biện pháp đó đến xuất khẩu nông sản của 

Việt Nam, từ đó bài viết đƣa ra một số khuyến nghị để thúc đẩy xuất 
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khẩu nông sản trong bối cảnh các nƣớc sử dụng các biện pháp phi thuế 

nhƣ là những công cụ của chính sách bảo hộ thƣơng mại. 

Từ khóa: bảo hộ thƣơng mại, biện pháp phi thuế, xuất khẩu nông sản 

ABSTRACT 

Although free trade is one of fundamental principles in multilateral 

trading system and in any trade and economic cooperation framework, 

under which tariff and non-tariff measures used unnecessarily should 

be reduced or removed, some non-tariff measures  are used for legal 

purposes such as health proction, national security protection, envi-

ronmental protection or fair competion promotion,… in some cases 

such measures are used in the way to protect domestic industries and 

give obstacles to international trade. This paper studies trends in trade 

protection by using non-tariff measures in some countries and their 

impacts on agricultural export of Vietnam. The paper also would like 

to give some recommendation on promoting agri-food export for Vi-

etnam in the situation of trade protection. 

Key words: trade protection, non-tariff measures, agricultural export 

1. Khái quát về bảo hộ thƣơng mại bằng các biện pháp phi  

thuế quan 

Theo WTO, biện pháp phi thuế là những biện pháp không phải 

thuế quan, do chính phủ hay chính quyền địa phƣơng ban hành, dƣới 

hình thức là các luật, nghị định, quy định cấm hoặc hạn chế thƣơng 

mại, các quy định về điều kiện,… nhằm kiểm soát hoạt động thƣơng 

mại. Theo OECD, rào cản phi thuế là tất cả những rào cản trong thƣơng 

mại không bao gồm thuế quan
1
, bao gồm những biện pháp nhƣ thuế 

chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá, rào cản kỹ thuật, những quy định 

                                           

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837
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hạn chế việc cung ứng dịch vụ, v.v. Theo UNCTAD, biện pháp phi thuế 

nhìn chung đƣợc hiểu là tất cả những biện pháp có giá trị pháp lý mà 

không phải thuế quan thông thƣờng, có thể gây ảnh hƣởng về kinh tế đối 

với thƣơng mại hàng hóa, làm hạn chế số lƣợng hoặc giá trị hàng hóa hoặc 

cả hai (UNCTAD/DITC/TAB/2009/3). Để nhận biết một cách rõ ràng hơn 

về các biện pháp phi thuế quan, tổ chức này đã phân loại các biện pháp phi 

thuế. Phiên bản phân loại mới nhất hiện nay đƣợc công bố năm 2012 bao 

gồm 16 chƣơng (từ chƣơng A đến chƣơng P, xem Bảng 1.1 dƣới đây), 

mỗi chƣơng bao gồm các biện pháp phi thuế cụ thể. 

Bảng 1.1. Phân loại các biện pháp phi thuế  

theo UNCTAD 2012 

H
àn
g
 n
h
ập
 k
h
ẩu

 

Biện 

pháp 

kỹ 

thuật 

A - Biện pháp vệ sinh & dịch tễ 

B - Rào cản kỹ thuật trong thƣơng mại 

C - Quy định về kiểm tra trƣớc khi giao hàng và những hình thức khác 

Biện 

pháp 

phi 

kỹ 

thuật 

D - Biện pháp bảo vệ thƣơng mại tạm thời 

E - Những biện pháp kiểm soát số lƣợng, cấm nhập, hạn ngach, giấy 

phép 

F - Những biện pháp kiểm soát giá, bao gồm các loại thuế và phí phụ thu 

G - Những biện pháp tài chính 

H - Các biện pháp ảnh hƣởng đến cạnh tranh 

I - Các biện pháp đầu tƣ liên quan đến thƣơng mại 

J - Những biện pháp hạn chế phân phối 

K - Những biện pháp hạn chế dịch vụ sau bán hàng 

L - Những biện pháp trợ cấp (không bao gồm trợ cấp xuất khẩu) 

M - Những biện pháp hạn chế mua sắm của chính phủ 

N - Những quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  

O - Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

Xuất khẩu P - Những biện pháp liên quan xuất khẩu 

 

(Nguồn: UNCTAD, 2012) 

Từ những cách tiếp cận trên cho thấy biện pháp phi thuế là 

những quy định đƣợc thể hiện dƣới hình thức là những văn bản luật nhƣ 
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luật, nghị định, thông tƣ, quyết định của chính phủ, các cơ quan bộ, 

chính quyền địa phƣơng liên quan đến các vấn đề không phải là thuế 

quan nhƣ quy định về vệ sinh, dịch tễ, quy trình lấy mẫu, kiểm tra và 

chứng nhận vệ sinh, dịch tễ; quy định về chất lƣợng hàng hóa, bao bì, 

ký mã hiệu, quy trình và phƣơng pháp sản xuất, quy trình kiểm nghiệm 

đánh giá sự phù hợp; quy định về quy trình chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa; quy định về chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ thƣơng mại; 

quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan đến thƣơng mại; quy định 

về cấm nhập hoặc cấm xuất khẩu; quy định về hạn ngạch, giấy phép 

xuất/ nhập khẩu; quy định về cạnh tranh, phân phối hàng nhập 

khẩu;…Những quy định nhƣ vậy đƣợc xây dựng nhằm thực hiện các 

mục tiêu khác nhau nhƣ bảo vệ ngƣời tiêu dùng, bảo vệ đời sống động 

thực vật, bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ ngành sản xuất trong nƣớc,… Tuy 

nhiên, những biện pháp phi thuế quan có thể đƣợc sử dụng với mục 

đích hạn chế hàng nhập khẩu nhằm bảo hộ thƣơng mại. 

Tổ chức thƣơng mại thế giới đề cập đến bảo hộ tại biên giới (border 

protection) là bất kỳ biện pháp nào đƣợc sử dụng nhằm hạn chế hàng 

nhập khẩu tại biên giới. Ngoài ra, theo Kommerskollegium (2016), chủ 

nghĩa bảo hộ đƣợc thể hiện thông qua hai đặc điểm cơ bản: (i) phân biệt 

đối xử trong thƣơng mại (trade discrimination) và (ii) hạn chế thƣơng 

mại (trade-restrictiveness). Bên cạnh đó, có thể bao gồm những chính 

sách làm bóp méo thƣơng mại. Bởi vậy, bảo hộ thương mại có thể đƣợc 

hiểu là việc nhà nƣớc sử dụng những công cụ, biện pháp có tác động 

hạn chế hoặc làm bóp méo thƣơng mại và/ hoặc sử dụng các công cụ đó 

theo cách phân biệt đối xử nhằm hạn chế hàng nhập khẩu. Có những 

biện pháp vừa có thể dùng theo cách phân biệt đối xử vừa có tác động 

làm hạn chế thƣơng mại, chẳng hạn thuế quan hoặc hạn ngạch, hạn 

ngạch thuế quan, những biện pháp kỹ thuật,… Ngay cả những biện 

pháp kỹ thuật (TBT) hay những biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS), những 
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biện pháp phòng vệ thƣơng mại,… đƣợc sử dụng theo cách không phân 

biệt đối xử song vẫn có thể tạo ra trở ngại, làm hạn chế sự thâm nhập 

thị trƣờng của hàng nhập khẩu, đặc biệt khi những biện pháp này đƣợc 

sử dụng ngoài sự cần thiết, hợp lý. Những biện pháp trợ cấp (trong đó 

có trợ cấp nhằm ƣu tiên sử dụng hàng nội địa thay thế hàng nhập khẩu) 

là những biện pháp có thể vừa gây bóp méo thƣơng mại vừa hạn chế 

hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó, biện pháp hạn chế xuất khẩu tự nguyện 

(VER) thể hiện dƣới hình thức áp lực chính trị từ một quốc gia (nƣớc 

nhập khẩu) lên một quốc gia khác (nƣớc xuất khẩu) để ngăn chặn việc 

xuất khẩu hàng hóa thông qua công cụ hạn ngạch xuất khẩu cũng là 

một công cụ nhằm thực hiện hạn chế thƣơng mại với mục đích bảo hộ 

tại nƣớc nhập khẩu. Ngoải ra, một quốc gia có thể thực hiện chính sách 

bảo hộ thƣơng mại thông qua việc kiểm soát và hạ tỷ giá (phá giá nội 

tệ) để kích thích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu hoặc thông qua việc duy 

trì các quy trình thủ tục nhập khẩu rƣờm rà, khó khăn, tốn kém đối với 

doanh nghiệp. 

Nhƣ vậy, bảo hộ thƣơng mại là việc sử dụng bất kỳ công cụ, biện 

pháp nào có thể cản trở sự thâm nhập của hàng nhập khẩu, từ biện pháp 

thuế quan đến những biện pháp phi thuế quan nhƣ: hạn ngạch, giấy 

phép, những biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ, trợ cấp (không bao 

gồm trợ cấp xuất khẩu), các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp 

hay tự vệ thƣơng mại,… Bảo hộ thƣơng mại bằng các biện pháp phi 

thuế chính là một trong những chính sách bảo hộ trong đó sử dụng các 

công cụ, biện pháp không phải là thuế quan. 

2. Khái quát tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong 

những năm gần đây 

Theo Báo cáo xuất nhập khẩu của Bộ Công Thƣơng, kim ngạch 

xuất khẩu nhóm hàng nông sản của Việt Nam liên tục tăng trong 

những năm gần đây, từ mức 14,95 tỷ USD năm 2016 tăng lên 17,8 tỷ 
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USD vào năm 2018 (xem Bảng 1). Việt Nam hiện nay đứng thứ 15 về 

kim ngạch xuất khẩu nông sản trong số những nƣớc xuất khẩu nông 

sản trên thế giới, nông sản của Việt Nam đƣợc xuất khẩu tới hơn 180 

quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng 1 dƣới đây thể hiện thống kê kim 

ngạch xuất khẩu và tăng trƣởng xuất khẩu nhóm hàng nông sản và 

một số mặt hàng nông sản của Việt Nam trong các năm 2016-2018. 

Bảng 1: Kim ngạch và tăng trƣởng xuất khẩu nhóm hàng nông 

sản và một số mặt hàng nông sản của Việt Nam trong các năm 

2016-2018 

  Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Mặt hàng 

Kim 

ngạch 

(Triệu 

USD) 

Tăng 

trƣởng 

kim 

ngạch 

(%) 

Kim 

ngạch 

(Triệu 

USD) 

Tăng 

trƣởng 

kim ngạch 

(%) 

Kim 

ngạch 

(Triệu 

USD) 

Tăng 

trƣởng 

kim 

ngạch 

(%) 

Gạo 2.200 -22,40 2.620 21,20 3.060 16,30 

Rau. quả 2.460 33,60 3.500 42,50 3.810 8,80 

Hồ tiêu 1.430 13,5 1.117 -21,8 758 -32,1 

Hạt điều 2.480 18,5 3.520 23,8 3.370 -4,2 

Chè 217 2.1 227 4,9 217 -4,4 

Cà phê 3.334 24,8 3.240 -2,7 3.543 1,1 

Cao su 1.670 9,2 2.250 34,7 2.090 -7 

Nhóm hàng 

nông sản 14.950 7,4 17.500 17,1 17.800 1,7 

Nguồn: Báo cáo xuất nhập khẩu của Bộ Công thƣơng các năm 2016-2018 

Số liệu thống kê từ Bảng 1 cho thấy Việt Nam có 6 mặt hàng nông 

sản có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ USD, bao gồm gạo, rau quả, hồ 

tiêu, hạt điều, cà phê và cao su, trong đó gạo, rau quả, hạt điều, cà phê 

có kim ngạch trên 3 tỷ USD và tăng trƣởng tốt trong những năm gần 
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đây. Ngoài những mặt hàng nông sản chủ lực trên, chè cũng là mặt 

hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch khoảng 

hơn 200 triệu USD, tuy nhiên năm 2018 mặt hàng này có tốc độ tăng 

trƣởng kim ngạch giảm 4,2% so với năm trƣớc. Về thị trƣờng xuất khẩu 

của những mặt hàng chủ lực trên, năm 2018, gạo của Việt Nam đƣợc 

xuất khẩu sang nhiều thị trƣờng, trong đó các thị trƣờng có kim ngạch 

xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, 

Ghana, Iraq, Bờ Biển Ngà và Hồng Kông (Trung Quốc). Đối với mặt 

hàng cà phê, Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trƣờng tiêu thụ cà phê 

lớn nhất của Việt Nam trong năm 2018 với trị giá xuất khẩu lần lƣợt là 

459 triệu USD và 340,2 triệu USD. Các thị trƣờng có giá trị xuất khẩu 

cà phê trong năm 2018 tăng mạnh là Indonesia (gấp 3,8 lần), Nam Phi 

(tăng 109%) và Hy Lạp (tăng 96,4%). Trong năm 2018, chè của Việt 

Nam đƣợc xuất khẩu sang Pakistan (thị trƣờng lớn nhất của Việt Nam, 

chiếm 37,5% về trị giá) đạt 38,21 nghìn tấn với trị giá 81,63 triệu USD, 

tăng 18,8% về trị giá so với năm 2017. Đứng thứ hai về lƣợng xuất là 

thị trƣờng Đài Loan đạt 18,57 nghin tấn, trị giá 28,75 triệu USD, tăng 

5,4% về trị giá so với năm 2017. Xuất khẩu chè sang Trung Quốc chỉ 

đứng sau Pakistan, Đài Loan và Nga, đạt 10,12 nghìn tấn, trị giá 19,67 

triệu USD. Các thị trƣờng có kim ngạch xuất khẩu chè tăng mạnh là 

Đức (tăng 39,1%), Trung Quốc (tăng 37,4%) và Philippines (tăng 

24,4%). Ngoài những thị trƣờng kể trên, chè của Việt Nam còn xuất 

sang các quốc gia khác nhƣ: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Saudi Arabia, Ba Lan, 

Ukraine…. Năm 2018, Trung Quốc tiếp tục là thị trƣờng xuất khẩu cao 

su thiên nhiên lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 1,37 tỷ 

USD, chiếm 65,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nƣớc, giảm 5% về trị 

giá so với năm 2017. Tiếp đến là thị trƣờng Ấn Độ đạt kim ngạch 145,4 
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triệu USD (chiếm 7%, tăng 60,5%) và Malaysia đạt 76,2 triệu USD 

(chiếm 3,6%, giảm 36%). Tiếp đến các thị trƣờng khác có tỷ trọng nhỏ 

hơn nhƣ Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đều có xu 

hƣớng giảm. Việt Nam hiện là nƣớc xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế 

giới, bình quân chiếm 55-60% tổng lƣợng hạt tiêu xuất khẩu toàn cầu. 

Đối với  mặt hàng điều, các thị trƣờng chính tiêu thụ điều của Việt Nam 

nhƣ EU, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Thái Lan, Philippines, Singapore. 

Xuất khẩu rau quả năm 2018 đạt 3,81 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 

2017. Trung Quốc vẫn đứng vị trí thứ nhất về thị trƣờng nhập khẩu rau 

quả của Việt Nam trong năm 2018 với 73,1% thị phần, giá trị xuất khẩu 

rau quả đạt 2,78 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2017. Các thị trƣờng có 

giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Campuchia (tăng 155,7%), Aus-

tralia (tăng 45,6%), Pháp (tăng 44,0%), Đức (tăng 41,8%) và Hoa Kỳ 

(tăng 37,1%). 

Nhƣ vậy qua đó có thể thấy những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 

lực của Việt Nam bao gồm gạo, rau quả, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cao 

su, chè. Các thị trƣờng xuất khẩu nông sản chủ yếu của Việt Nam bao 

gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Hoa kỳ, và các nƣớc 

ASEAN. Vì vậy, phần dƣới đây tác giả nghiên cứu về xu hƣớng bảo hộ 

phi thuế của một số thị trƣờng chính đó. 

3. Xu hƣớng bảo hộ thƣơng mại bằng các biện pháp phi thuế 

quan ở một số nƣớc trên thế giới  

Theo WTO, các nƣớc thành viên của tổ chức này đã ít sử dụng đến 

các biện pháp phi thuế vào khoảng đầu những năm 2000. Tuy nhiên, từ 

khi xảy ra khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế bắt nguồn từ Mỹ 

vào giữa năm 2008 đến nay, các nƣớc lại có xu hƣớng sử dụng nhiều 

đến các biện pháp phi thuế quan. Theo thống kê của tổ chức này, tính 

đến 30/6/2019, số lƣợng biện pháp phi thuế đƣợc đƣa ra và có hiệu lực 

đƣợc thể hiện nhƣ Bảng 2 dƣới đây. 
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Bảng 2. Số lƣợng các biện pháp phi thuế quan đƣợc sử dụng 

 bởi các thành viên của WTO tính đến hết tháng 6/2019 

  SPS TBT AD CV SG SSG QR TQ 

Số lƣợng biện pháp đƣợc đƣa ra (initiated) (*) 15.143 24.070 277 54 32 0 0 0 

Số lƣợng biện pháp còn hiệu lực (in force) 3.495 2.870 1.861 178 48 652 1.636 1.274 

Nguồn: https://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx  

Ghi chú: (*) Đối với các biện pháp SPS, TBT: số lƣợng các biện pháp đƣợc thông 

báo tới các thành viên; Đối với các biện pháp AD, CV, SG: số lƣợng các cuộc điều 

tra bắt đầu khởi xƣớng.  

(SPS: các biện pháp vệ sinh dịch tễ; TBT: các biện pháp kỹ thuật; AD: các 

biện pháp chống bán phá giá; CV: các biện pháp chống trợ cấp; SG: các biện pháp tự 

vệ; SSG: các biện pháp tự vệ đặc biệt; QR: các biện pháp hạn chế số lƣợng; TQ: biện 

pháp hạn ngạch thuế quan) 

Bảng 2 cho thấy tính đến thời điểm 30/6/2019, các biện pháp vệ sinh 

dịch tễ (SPS), các biện pháp kỹ thuật (TBT), các biện pháp chống bán 

phá giá (AD), các biện pháp hạn chế số lƣợng (QR) và biện pháp hạn 

ngạch thuế quan (TQ) đƣợc sử dụng nhiều hơn cả với số lƣợng trên một 

nghìn biện pháp. Cụ thể, có 15.143 biện pháp SPS đƣợc gửi thông báo 

tới các thành viên của WTO và 3.495 biện pháp đang còn hiệu lực, đây 

cũng là những biện pháp có số lƣợng những quy định còn hiệu lực 

nhiều hơn cả. Có 24.070 biện pháp TBT đƣợc thông báo và có 2.870 

biện pháp còn hiệu lực, đứng thứ hai về những biện pháp còn hiệu lực 

tính đến thời điểm 30/6/2019. Trong số những biện pháp phòng vệ TM, 

chống bán phá giá là những biện pháp có số lƣợng các quyết định còn 

lực nhiều hơn cả, 1.868 biện pháp chống bán phá giá hiện đang còn 

hiệu lực. Ngoài ra, hiện đang có 277 vụ chống bán phá giá đang đƣợc 

điều tra.  

Thống kê của WTO cũng cho thấy sự thay đổi trong việc sử dụng 

các biện pháp phi thuế bởi các thành viên năm 2018 so với năm 2016 

và 2017 nhƣ đƣợc thể hiện ở bảng 3 nhƣ sau: 

https://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx
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Bảng 6.4. Số lƣợng biện pháp phi thuế đƣợc sử dụng bởi các 

thành viên của WTO trong các năm 2016-2018 

Năm 

SPS TBT AD CV SG QR 

Ban 

hành 

(*) 

Còn 

hiệu 

lực 

Ban 

hành 

(*) 

Còn 

hiệu 

lực 

Ban 

hành 

(*) 

Còn 

hiệu 

lực 

Ban 

hành 

(*) 

Còn 

hiệu 

lực 

Ban 

hành 

(*) 

Còn 

hiệu 

lực 

Ban 

hành 

Còn 

hiệu 

lực 

2016 769 329 1440 449 285 181 33 26 15 7 445 0 

2017 1001 114 1719 219 246 202 41 18 7 10 1 0 

2018 1316 3 2037 101 122 135 33 16 10 1 0 0 

Nguồn: https://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx  

Ghi chú: (*) Đối với các biện pháp SPS, TBT: số lƣợng các biện pháp đƣợc thông 

báo tới các thành viên; Đối với các biện pháp AD, CV, SG: số lƣợng các cuộc điều 

tra bắt đầu khởi xƣớng.  

(SPS: các biện pháp vệ sinh dịch tễ; TBT: các biện pháp kỹ thuật; AD: các biện 

pháp chống bán phá giá; CV: các biện pháp chống trợ cấp; SG: các biện pháp tự vệ; 

QR: các biện pháp hạn chế số lƣợng) 

Bảng 3 cho thấy số lƣợng các biện pháp SPS và TBT đƣợc thông báo 

tới các thành viên năm 2018 lần lƣợt là 1.316 và 2.037 biện pháp, cao 

hơn so với số lƣợng của hai năm trƣớc đó. Tuy nhiên, số lƣợng biện 

pháp SPS và TBT có hiệu lực trong năm 2018 giảm so với năm 2016 và 

năm 2017, lần lƣợt ở mức 3 và 101 biện pháp. Các vụ chống bán phá 

giá đƣợc khởi xƣớng điều tra năm 2018 giảm khoảng 50% so với năm 

2017 và số quyết định sử dụng biện pháp chống bán phá giá còn hiệu 

lực năm 2018 là 135, ít hơn so với số lƣợng 202 quyết định có hiệu lực 

của năm 2017.  

Xét về mặt hàng chịu sự điều chỉnh của các biện pháp bảo hộ phi 

thuế quan, cũng theo thống kê của WTO, tính đến 30/6/2019, các biện 

pháp SPS chủ yếu đƣợc áp dụng (bao gồm những biện pháp đã đƣợc 

thông báo và những biện pháp đang còn hiệu lực) cho những hàng hóa 

nhƣ động vật sống và những sản phẩm từ động vật (5.740 biện pháp), 

rau củ quả (5.186 biện pháp), thực phẩm, đồ uống có cồn, thuốc lá 

https://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx
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(2.827 biện pháp),… Các biện pháp TBT chủ yếu đƣợc áp dụng cho 

những nhóm hàng nhƣ: máy móc và thiết bị điện tử (4.918 biện pháp), 

thực phẩm, đồ uống giải khát, đồ uống có cồn, thuốc lá (3.865 biện 

pháp), sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (3.424 biện pháp), rau 

củ quả (2.446 biện pháp), động vật sống và những sản phẩm từ động 

vật (1.818 biện pháp), kim loại cơ bản (1.765 biện pháp),… Biện pháp 

chống bán phá giá đƣợc áp dụng cho nhiều mặt hàng và nhóm mặt hàng 

đƣợc áp dụng biện pháp chống bản phá giá nhiều hơn cả bao gồm kim 

loại cơ bản, sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất,… Những biện 

pháp hạn chế số lƣợng, hạn ngạch thuế quan cũng chủ yếu đƣợc sử 

dụng đối với nhóm hàng nông sản nhƣ động vật sống và sản phẩm từ 

động vật, thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, rau củ quả,… 

Xét về nhóm quốc gia sử dụng các biện pháp bảo hộ phi thuế trong 

chính sách bảo hộ thương mại của mình, thống kê của WTO về số 

lƣợng các biện pháp phi thuế đƣợc sử dụng bởi các quốc gia ở các 

nhóm nƣớc và khu vực cho thấy châu Á là khu vực đứng đầu về việc sử 

dụng biện pháp phi thuế trong chính sách thƣơng mại của mình, trong 

đó những biện pháp đƣợc các nƣớc khu vực này sử dụng nhiều nhất là 

SPS, TBT, AD, QR; trong khi EU là khu vực đứng đầu về việc sử dụng 

hạn ngạch thuế quan; Bắc Mỹ là khu vực đứng đầu về việc sử dụng các 

biện pháp đối kháng. Nhóm hàng nông sản, sản phẩm hóa chất, kim 

loại cơ bản, máy móc và thiết bị điện tử là những nhóm hàng hóa chịu 

sự điều chỉnh bởi các biện pháp TBT với số lƣợng nhiều hơn cả. 

Chính sách bảo hộ thương mại phi thuế quan ở một số thị trường 

khu vực châu Á 

Nhƣ đã đề cập ở trên, châu Á hiện là khu vực dẫn đầu trên thế giới 

về việc sử dụng các công cụ phi thuế trong chính sách thƣơng mại, 

đáng kể là các biện pháp nhƣ SPS, TBT, AD và QR. Những nƣớc trong 

khu vực sử dụng các biện pháp đó với số lƣợng nhiều hơn so với những 

nƣớc còn lại trong khu vực bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

New Zealand, Australia. Dƣới đây là một số đặc điểm cơ bản về chính 
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sách bảo hộ thƣơng mại thông qua việc sử dụng một số biện pháp phi 

thuế quan tại khu vực châu Á. 

- Trung Quốc 

Theo thống kê của WTO, Trung Quốc hiện đang là nƣớc đứng đầu 

khu vực với số lƣợng các biện pháp SPS và TBT lần lƣợt là 1.256 và 

1.295, bao gồm 1.137 biện pháp SPS, 1.192 biện pháp TBT đã đƣợc 

thông báo tới các thành viên và 119 biện pháp SPS, 103 biện pháp TBT 

còn hiệu lực. Các biện pháp SPS đƣợc Trung Quốc chủ yếu sử dụng đối 

với những sản phẩm nông nghiệp hoặc dƣợc phẩm, các biện pháp TBT 

đƣợc chủ yếu sử dụng đối với những sản phẩm nông sản nhƣ rƣợu, 

thuốc lá, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ,… và những sản phẩm phi nông 

sản nhƣ thiết bị điện tử, giày dép, mỹ phẩm, thiết bị đồ gỗ,… Ngoài ra, 

Trung Quốc còn sử dụng các biện pháp phòng vệ thƣơng mại, trong đó 

đáng kể là biện pháp chống bán phá giá với 93 quyết định đang có hiệu 

lực và 22 vụ kiện chống bán phá giá đang tiến hành. Trung Quốc hiện 

cũng đang có 42 biện pháp hạn chế số lƣợng (QR) và 10 biện pháp hạn 

ngạch thuế quan (TQ) đang còn hiệu lực. 

Theo UNCTAD, có đến 89% mặt hàng và 91% giá trị hàng nhập 

khẩu vào Trung Quốc chịu ảnh hƣởng của các rào cản phi thuế, trong 

đó đáng kể là rào cản kỹ thuật (TBT). Trung Quốc sử dụng rào cản phi 

thuế khá đồng đều đối với các nhóm mặt hàng nông sản và phi nông 

sản. Cụ thể có 89% mặt hàng nông sản và 90% mặt hàng phi nông sản 

nhập khẩu vào Trung Quốc chịu ảnh hƣởng của rào cản phi thuế. 

Năm 2018 cũng là năm Trung Quốc bổ sung thêm một số quy định 

có tác động hạn chế hàng nhập khẩu, đáng kể là Quyết định cấm nhập 

khẩu sản phẩm tái chế, sản phẩm đã qua sử dụng thuộc các nhóm hàng 

nông sản, chăm sóc sức khỏe. Nhƣ vậy, chính sách bảo hộ thƣơng mại 

bằng các biện pháp phi thuế quan của Trung Quốc trong năm 2018 vừa 

qua vẫn chủ yếu là những chính sách sử dụng đến các biện pháp TBT, 

SPS, AD, QR. 
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- Hàn Quốc 

Hàn Quốc là nƣớc đứng thứ hai trong khu vực Châu Á về số lƣợng 

biện pháp SPS và TBT. Tính đến 31/12/2018, Hàn Quốc có 622 biện 

pháp SPS trong đó có 593 biện pháp đƣợc thông báo tới các thành viên 

và 37 biện pháp còn hiệu lực. Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của các 

biện pháp SPS bao gồm nông sản, thủy hải sản, thực phẩm, mỹ phẩm, 

thuốc… Về biện pháp TBT, Hàn Quốc đang có 900 biện pháp, trong đó 

có 802 biện pháp đã đƣợc thông báo, 98 biện pháp đang có hiệu lực. 

Những Quy định kỹ thuật liên quan hóa chất (Luật đăng ký và đánh giá 

hóa chất), dán nhãn đối với sản phẩm rƣợu, những quy định kỹ thuật 

đối với sản phẩm gỗ, những quy định đảm bảo an ninh mạng, những 

quy định kỹ thuật đối với thực phẩm hữu cơ,.. là một số trong số những 

biện pháp TBT điển hình của Hàn Quốc đƣợc Mỹ và một số quốc gia 

bày tỏ quan ngại trong thời gian qua, bởi họ lo lắng về những thiệt hại 

thƣơng mại xảy ra đối với hàng xuất khẩu của họ khi vào thị trƣờng 

Hàn Quốc. Ngoài ra, năm 2018, Hàn Quốc công bố Quy định về Hệ 

thống quản lý dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật (PLS) theo phƣơng pháp 

mới trên tất cả các mặt hàng nông sản nhập khẩu, quy định này có hiệu 

lực từ 1/1/2019. Bên cạnh những biện pháp SPS, TBT, nƣớc này hiện 

đang có 92 biện pháp hạn chế số lƣợng và 67 biện pháp hạn ngạch thuế 

quan đang còn hiệu lực. Hàn Quốc không phải là quốc gia sử dụng 

nhiều đến các biện pháp phòng vệ thƣơng mại, tính đến 31/12/2018, 

Hàn quốc chỉ có khoảng 30 quyết định chống bán phá giá đang có 

 hiệu lực.  

- Nhật Bản 

Nhật Bản có 610 biện pháp SPS và 845 biện pháp TBT, tính đến 

31/12/2018, là nƣớc đứng thứ ba trong khu vực về số lƣợng các biện 

pháp SPS và TBT. Trong đó có 584 biện pháp SPS và 772 biện pháp 

TBT đã đƣợc thông báo, 30 biện pháp SPS và 70 biện pháp TBT hiện 

đang còn hiệu lực. Mặc dù vậy, Nhật Bản chỉ có 18 trƣờng hợp quan 

ngại về SPS và 12 trƣờng hợp quan ngại về TBT. Nhật Bản ít sử dụng 
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đến các biện pháp phòng vệ thƣơng mại. Tính đến hết năm 2018, Nhật 

bản chỉ có 9 quyết định chống bán phá giá đang có hiệu lực. Ngoài ra, 

Nhật Bản còn có 85 biện pháp hạn chế số lƣợng và 18 biện pháp hạn 

ngạch thuế quan hiện vẫn còn hiệu lực, trong đó gạo nhập khẩu vào 

Nhật Bản phải chịu hạn ngạch thuế quan, các loại cá và hải sản nhập 

khẩu vào thị trƣờng này phải chịu hạn ngạch nhập khẩu. Năm 2018, 

Nhật Bản thực hiện nội dung bổ sung cho Tiêu chuẩn ghi nhãn thực 

phẩm của Nhật Bản, theo đó, sản phẩm đƣợc sản xuất tại Nhật Bản phải 

đƣợc ghi nhãn thêm nội dung nƣớc xuất xứ của thành phần chính làm 

nên sản phẩm đó. Chẳng hạn sản phẩm nƣớc đậu nành đƣợc sản xuất tại 

Nhật Bản phải đƣợc ghi nhãn về thông tin nƣớc xuất xứ của hạt đậu 

đƣợc thu hoạch làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm đậu nành đó. Mặc 

dù quy định này không áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu vào Nhật Bản 

song lại có ảnh hƣởng đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu làm thành 

phần chính làm nên sản phẩm ở Nhật Bản. Bên cạnh đó Nhật Bản cũng 

đƣa ra những quy định nghiêm ngặt về các biện pháp SPS đối với 

những sản phẩm nhƣ thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò, thịt cừu và các 

sản phẩm từ thịt cừu, các loại thực phẩm khác,… 

Thống kê của UNCTAD công bố vào tháng 12 năm 2018 cho thấy 

61% mặt hàng và 78% giá trị hàng nhập khẩu vào thị trƣờng Nhật Bản 

chịu ảnh hƣởng của các rào cản phi thuế, trong đó rào cản TBT có mức 

ảnh hƣởng nhiều hơn cả, điều chỉnh 74% trị giá hàng nhập khẩu. Nhật 

Bản sử dụng rào cản phi thuế nhằm bảo hộ những sản phẩm nông 

nghiệp nhiều hơn so với hàng phi nông sản. Hầu hết hàng nông sản 

nhập khẩu vào Nhật bản (97% mặt hàng, 99% giá trị) chịu ảnh hƣởng 

của rào cản phi thuế, trong khi đó chỉ đó gần 60% mặt hàng phi nông 

sản (khoảng 70% giá trị) nhập khẩu vào thị trƣờng này chịu ảnh hƣởng 

của các rào cản phi thuế. Nhƣ vậy, Nhật Bản thƣờng sử dụng các công 

cụ SPS, TBT, QR và TQ để hạn chế nhập khẩu. Những quy định về 

SPS và TBT dành cho hàng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm rất 

nghiêm ngặt, đặc biệt Nhật Bản còn yêu cầu cung cấp thông tin về xuất 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

29 

xứ của thành phần chính làm nên sản phẩm tại Nhật bản trên nhãn sản 

phẩm. Hầu nhƣ 100% hàng nông sản nhập khẩu vào thị trƣờng Nhật 

Bản chịu ảnh hƣởng của các rào cản phi thuế, trong đó chủ yếu là rào 

cản kỹ thuật. 

- Một số nước ASEAN 

Trong số 10 nƣớc ASEAN, Thái Lan, Philipines, Indonesia, Malay-

sia, Singapore và Việt Nam là những nƣớc sử dụng nhiều biện pháp phi 

thuế trong chính sách bảo hộ thƣơng mại. Các nƣớc còn lại nhƣ Brunei, 

Myanmar, Cambodia, Lào là những nƣớc rất ít sử dụng đến các biện 

pháp phi thuế. Những nƣớc này sử dụng chƣa đến 10 biện pháp SPS và 

TBT, đặc biệt chƣa sử dụng biện pháp phòng vệ thƣơng mại, không có 

trƣờng hợp nào sử dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan. Dƣới đây là 

một số đặc điểm cơ bản của việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan 

trong chính sách thƣơng mại của một số nƣớc ASEAN điển hình về số 

lƣợng các biện pháp phi thuế đƣợc sử dụng. 

Tính đến hết năm 2018, Thái Lan có khoảng 20% mặt hàng và 30% 

giá trị hàng nhập khẩu chịu ảnh hƣởng của rào cản phi thuế, chủ yếu là 

rào cản SPS và TBT; hơn 90% mặt hàng nông sản nhập khẩu vào Thái 

Lan chịu điều chỉnh bởi các biện pháp phi thuế này, trong khi chỉ có 

hơn 10% mặt hàng phi nông sản chịu ảnh hƣởng của các rào cản phi 

thuế. Tính trung bình, mỗi mặt hàng nông sản nhập khẩu vào Thái Lan 

chịu ảnh hƣởng của 9,6 biện pháp phi thuế, trong khi mỗi mặt hàng phi 

nông sản nhập khẩu và nƣớc này chịu ảnh hƣởng bởi 0,5 biện pháp phi 

thuế. Theo thống kê của WTO, Thái Lan là nƣớc đứng đầu khu vực 

ASEAN về số lƣợng các biện pháp phi thuế có tác động hạn chế thƣơng 

mại. Cụ thể, Thái lan có 241 biện pháp SPS và 594 biện pháp TBT đã 

đƣợc thông báo, có 20 biện pháp SPS và 40 biện pháp TBT đang có 

hiệu lực. Những loại sản phẩm nhƣ thực phẩm, mỹ phẩm, các loại đồ 

uống,… nhập khẩu vào Thái Lan phải tuân thủ những quy định kỹ thuật 

nghiêm ngặt của thị trƣờng này, trong đó có quy định ghi nhãn. Theo 

quy định của Thái Lan, nhãn mác của sản phẩm thực phẩm phải đƣợc 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

30 

cấp phép bởi Cơ quan quản lý về Thực phẩm và Dƣợc phẩm. Ngoài ra, 

Thái lan đang có 46 quyết định chống bán phá giá, 3 quyết định phòng 

vệ thƣơng mại, 112 biện pháp hạn chế số lƣợng và 23 biện pháp hạn 

ngạch thuế quan đang có giá trị hiệu lực. Liên quan đến các biện pháp 

hạn chế số lƣợng, hiện Thái Lan vẫn sử dụng giấy phép nhập khẩu đối 

với những loại hàng hóa nhƣ nguyên vật liệu thô, xăng, máy móc công 

nghiệp, hàng may mặc, dƣợc phẩm, nông sản phẩm. Những mặt hàng 

nhập khẩu nhƣ thực phẩm, dƣợc phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm phải có 

giấy phép của Cơ quan quản lý về Thực phẩm và Dƣợc phẩm. Bên cạnh 

đó, đối với một số sản phẩm khi nhập khẩu, Thái Lan còn yêu cầu 

chứng nhận xuất xứ. 

Philippines là nƣớc có số lƣợng các biện pháp phi thuế nhiều thứ hai 

trong khu vực, với 429 biện pháp SPS, 263 biện pháp TBT, 21 biện 

pháp hạn chế số lƣợng và 14 biện pháp hạn ngạch thuế quan. Philip-

pines ít sử dụng đến biện pháp phòng vệ thƣơng mại, chỉ có 2 quyết 

định chống bán phá giá và 5 quyết định phòng vệ thƣơng mại đang có 

hiệu lực. Nƣớc này rất coi trọng việc sử dụng các biện pháp SPS đối 

với hàng nhập khẩu bao gồm động vật, thực vật còn sống và các sản 

phẩm từ động vật, thực vật, các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Philip-

pines duy trì hạn ngạch thuế quan đối với những mặt hàng nhập khẩu 

nhƣ gia súc, gia cầm còn sống, thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt dê, thịt da 

cầm, ngô, khoai tây, gạo, đƣờng. Philippines đang tiến tới xóa bỏ hạn 

ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo. Theo thống kê của UNCTAD, 

có khoảng hơn 70% mặt hàng và giá trị hàng nhập khẩu vào Philippines 

chịu ảnh hƣởng của rào cản phi thuế quan, chủ yếu là rào cản TBT và 

các biện pháp hạn chế số lƣợng. Có 100% hàng nông sản và khoảng 

70% hàng phi nông sản chịu ảnh hƣởng của các rào cản phi thuế. Tính 

bình quân một mặt hàng nông sản nhập khẩu vào nƣớc này chịu ảnh 

hƣởng của 14,6 biện pháp phi thuế quan. Qua đó cho thấy, Philippines 

thực hiện chính sách bảo hộ thƣơng mại đối với hàng nông sản là chủ 

yếu, trong đó nƣớc này sử dụng các biện pháp TBT và các biện pháp 
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hạn chế số lƣợng là những rào cản chính đối với hàng nông sản  

nhập khẩu.  

Indonesia, tính đến hết năm 2018, có 122 biện pháp SPS và 121 biện 

pháp TBT, trong đó có 52 biện pháp SPS và 24 biện pháp TBT còn 

hiệu lực. Nƣớc này hiện có 27 quyết định chống bán phá giá, 5 quyết 

định tự vệ thƣơng mại và 2 biện pháp hạn ngạch thuế quan đang có hiệu 

lực. Thời gian để kiểm tra chất lƣợng hàng nhập khẩu ở Indonesia đƣợc 

đánh giá là khá cao, chẳng hạn, thời gian kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ 

em nhập khẩu trung bình từ 80-90 ngày (USTR,2018). Ngoài ra, liên 

quan các biện pháp TBT, các loại thực phẩm, dƣợc phẩm, mỹ phẩm, 

các sản phẩm hóa chất khi nhập khẩu vào thị trƣờng này cần phải đƣợc 

kiểm tra để cấp chứng nhận Halal (Halal Certification) nhằm đảm bảo 

không có chất cấm theo Luật Hồi Giáo và đáp ứng các yêu cầu về vệ 

sinh trong quá trính sản xuất, đóng gói, bảo quản, phân phối. Để đƣợc 

cấp chứng nhận đó, hàng nhập khẩu cũng phải chịu chi phí cho việc 

kiểm tra và cấp chứng nhận. Đây là quy định đặc trƣng tại thị trƣờng 

này, trở thành hàng rào của nhiều nhà xuất khẩu trên thế giới. Ngoài ra, 

đối với những hàng hóa là thực phẩm đóng gói, đồ ăn nhanh, cần phải 

đảm bảo quy định ghi nhãn bao gồm hàm lƣợng chất đƣờng, muối, chất 

béo trong sản phẩm. Indonesia vẫn sử dụng giấy phép nhập khẩu nhƣ là 

một biện pháp để quản lý và hạn chế nhập khẩu đối với nông sản và 

một số sản phẩm phi nông sản. Rƣợu là mặt hàng đƣợc quản lý bằng 

hạn ngạch khi nhập khẩu vào thị trƣờng này. 

Chính sách bảo hộ thương mại phi thuế quan ở Mỹ 

Theo WTO, tính đến hết năm 2018, Mỹ đang có 3.041 biện pháp 

SPS, 1.631 biện pháp TBT, 393 biện pháp AD, 131 biện pháp CV, 496 

biện pháp tự vệ đặc biệt (SSG), 59 biện pháp hạn chế số lƣợng và 52 

biện pháp hạn ngạch thuế quan, là quốc gia đứng đầu khu vực châu Mỹ 

về số lƣợng các biện pháp phi thuế quan. Trong số 3.041 biện pháp 

SPS, có 670 biện pháp đang có hiệu lực và có 31 trƣờng hợp Mỹ bị các 

nƣớc quan ngại, chủ yếu là các biện pháp SPS liên quan hàng nông sản. 
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Trong số 1.631 biện pháp TBT, có 522 biện pháp đang có hiệu lực. Mỹ 

cũng là nƣớc có số vụ quan ngại thƣơng mại nhiều nhất khu vực, với 

tổng số 51 vụ quan ngại về TBT và 31 vụ quan ngại về SPS. Ngoài ra, 

Mỹ cũng là nƣớc đứng đầu về số vụ tranh chấp với tƣ cách là bị đơn 

liên quan Hiệp định về hàng rào kỹ thuật - TBT (25 vụ) và Hiệp định về 

chống bán phá giá - ADA (55 vụ, chiếm khoảng 10% tổng số vụ tranh 

chấp tại WTO). Liên quan biện pháp chống bán phá giá, quy định ―quy 

về không‖ (zeroing) của Mỹ luôn tạo ra rào cản đáng kể đối nƣớc bị áp 

thuế chống bán phá giá, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các 

tranh chấp thƣơng mại về chống bán phá giá mà Mỹ là bị đơn. 

Theo UNCTAD, 71% mặt hàng và 83% giá trị hàng nhập khẩu vào 

Mỹ chịu ảnh hƣởng của rào cản phi thuế, trong đó 100% hàng nông sản 

và khoảng 70% hàng phi nông sản nhập khẩu chịu sự điều chỉnh bởi 

các biện pháp phi thuế quan. Tính bình quân, một mặt hàng nông sản 

nhập khẩu vào thị trƣờng Mỹ chịu ảnh hƣởng của 14,9 biện pháp phi 

thuế, trong khi chỉ có 2,4 biện pháp ảnh hƣởng tới một mặt hàng phi 

nông sản khi nhập khẩu vào thị trƣờng này. Biện pháp phi thuế đƣợc 

Mỹ sử dụng phổ biến hơn cả là Biện pháp TBT, SPS. 

Năm 2018, trong số các vụ tranh chấp mà Mỹ là Bị đơn, chủ yếu là 

các tranh chấp về phòng vệ thƣơng mại, Trong đó, đáng kể là việc Mỹ 

phải đối mặt với 9 vụ tranh chấp do Trung Quốc, Ấn Độ, EU, Canada, 

Mexico, Nauy, Nga, Thụy sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ kiện liên quan quyết định 

tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các sản phẩm thép 

và nhôm nhƣ là một biện pháp tự vệ của Mỹ.  

Nhƣ vậy, Mỹ là một quốc gia sử dụng nhiều các biện pháp kỹ thuật, 

vệ sinh dịch tễ, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thƣơng mại 

trong hoạt động thƣơng mại quốc tế. Hàng nông sản nhập khẩu vào Mỹ 

chịu ảnh hƣởng của nhiều biện pháp phi thuế hơn so với hàng phi nông 

sản. Các biện pháp đó nhiều khi đƣợc sử dụng theo cách không phù hợp 

với các quy định của WTO, trở thành rào cản hay công cụ bảo hộ của 
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Mỹ và cũng là nguyên nhân dẫn đến các trƣờng hợp quan ngại thƣơng 

mại và tranh chấp thƣơng mại xảy ra tại WTO.  

Chính sách bảo hộ thương mại phi thuế quan của liên minh châu Âu 

(EU) 

Theo WTO, đến hết năm 2018, EU có 707 biện pháp SPS (trong đó 

có 153 biện pháp đang còn hiệu lực), 1.248 biện pháp TBT (trong đó có 

151 biện pháp còn hiệu lực), 131 biện pháp AD và 19 biện pháp CV. 

Ngoài ra, EU vẫn đang duy trì 18 biện pháp hạn chế số lƣợng và 87 

biện pháp hạn ngạch thuế quan trong chính sách thƣơng mại quốc tế 

của mình.  

Năm 2018, có 4 trƣờng hợp quan ngại thƣơng mại về các biện pháp 

SPS và 4 trƣờng hợp quan ngại về các biện pháp TBT của EU đƣợc đƣa 

ra bởi các thành viên của WTO. Điển hình nhƣ trƣờng hợp EU thay đổi 

quy định về sản phẩm thuốc thú y. Theo đó, Argentina và Mỹ cùng bày 

tỏ quan ngại về việc EU điều chỉnh lại quy định liên quan sản phẩm 

thuốc thú ý vào tháng 7/2018, theo đó EU yêu cầu các nhà sản xuất, 

xuất khẩu động vật và các sản phẩm từ động vật phải đáp ứng yêu cầu 

của EU về việc sử dụng thuốc kháng sinh, chỉ có một số loại kháng sinh 

đƣợc phép sử dụng. Các thành viên bày tỏ quan ngại cho rằng đây là 

quy định làm hạn chế đáng kể đối với hoạt động thƣơng mại quốc tế, 

không có cơ sở khoa học, vì vậy EU cần xem xét lại các quy định chỉ 

cho phép sử dụng một số loại kháng sinh nhƣ vậy. Ngoài ra, Trung 

Quốc cũng bày tỏ quan ngại về những quy định của EU yêu cầu các chủ 

hàng Trung Quốc khi xuất khẩu các sản phẩm nhƣ tôm, cá nuôi, thịt 

thỏ, thịt gia cầm, trứng và sản phẩm từ trứng phải đƣợc kiểm tra và cấp 

giấy chứng nhận bởi cơ quan chức năng ở Trung Quốc về hàm lƣợng 

chloramphenicol và nitrofurans trƣớc khi xuất khẩu mỗi chuyến hàng 

đó sang EU. Trung quốc cho rằng quy định nhƣ vậy là rào cản không 

cần thiết bởi lẽ Trung Quốc đã gửi tới Ủy ban châu Âu các báo cáo mô 

tả về chất lƣợng và nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng, thực tế Trung 

Quốc đã thực hiện rất nghiêm ngặt các quy định của EU và đƣợc thể 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

34 

hiện qua Hệ thống cảnh báo nhanh đối với mặt hàng thực phẩm 

(RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed) của EU trong thời 

gian qua. Trong khi đó, EU cho rằng quy định về việc kiểm tra và cấp 

chứng nhận cho hàng trƣớc khi xuất khẩu nhƣ vậy nhằm đảm bảo chất 

lƣợng hàng hóa an toàn cho ngƣời tiêu dùng của EU, tuy nhiên EU 

cũng khẳng định sẽ xem xét lại về những quy định này. Qua đó cho 

thấy EU ban hành những quy định về những kháng sinh đƣợc sử dụng 

hay những chứng nhận cần có liên quan sản phẩm trƣớc khi đƣợc xuất 

khẩu sang EU nhằm bảo vệ sự an toàn cho ngƣời tiêu dùng, song chính 

những quy định đó có thể gây cản trở không cần thiết nếu thiếu cơ sở 

khoa học hoặc gây khó khăn, tốn kém cho nhà xuất khẩu khi họ vẫn 

đang nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của EU nhằm đảm bảo 

chất lƣợng.  

Theo UNCTAD, 93% mặt hàng và 92% giá trị mặt hàng nhập khẩu 

vào EU chịu ảnh hƣởng của các rào cản phi thuế quan, trong đó 92% 

giá trị hàng nhập khẩu chịu ảnh hƣởng của các biện pháp kỹ thuật. Đối 

với hàng nông sản, 96% mặt hàng và giá trị hàng nông sản nhập khẩu 

vào khối này chịu ảnh hƣởng của các rào cản phi thuế, trong đó bình 

quân mỗi mặt hàng nông sản chịu ảnh hƣởng của hơn 14 biện pháp phi 

thuế. Đối với hàng phi nông sản, khoảng 92% mặt hàng và giá trị hàng 

nhập khẩu chịu ảnh hƣởng của rào cản phi thuế, tính bình quân mỗi mặt 

hàng phi nông sản chịu ảnh hƣởng của 5 biện pháp phi thuế, chủ yếu là 

các biện pháp TBT. 

4. Tác động của chính sách bảo hộ thƣơng mại bằng các biện pháp 

phi thuế quan đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam 

Từ những phân tích ở trên cho thấy nhóm mặt hàng nông sản luôn 

phải đối mặt với nhiều rào cản phi thuế của các quốc gia trên thế giới, 

đáng kể là các biện pháp TBT, SPS. Ngoài ra có thể là các biện pháp 

hạn chế định lƣợng, chống bán phá giá, chống trợ cấp. Ở hầu hết các 

nƣớc, trên 90% mặt hàng và giá trị hàng nông sản nhập khẩu chịu ảnh 

hƣởng bởi các biện pháp phi thuế. Việc sử dụng các biện pháp phi thuế 
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nhƣ vậy cũng không loại trừ mục đích bảo hộ thƣơng mại. Vì vậy, xuất 

khẩu nông sản của Việt Nam vẫn phải chịu tác động bởi chính sách bảo 

hộ bằng những biện pháp phi thuế quan, trong đó bao gồm cả những tác 

động tích cực và những tác động không tích cực. 

4.1. Những tác động tích cực từ chính sách bảo hộ thương mại bằng 

các biện pháp phi thuế quan đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam 

Chính sách bảo hộ thông qua các biện pháp phi thuế khiến các doanh 

nghiệp trở nên năng động hơn, sáng tạo hơn, luôn nỗ lực trong việc 

nâng cao chất lƣợng và năng lực cạnh tranh cho nông sản xuất khẩu để 

vƣợt qua các rào cản phi thuế nhƣ TBT, SPS. Các doanh trở nên chú ý 

hơn đến toàn bộ quy trình, phƣơng pháp sản xuất từ khâu nguyên liệu 

đến khâu tạo ra sản phẩm cuối cùng nhằm đảm bảo phù hợp những quy 

định của đối tác, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trƣờng nhập khẩu. 

Ngoài ra, việc sử dụng các quy định TBT, SPS ngày càng khắt khe, 

phức tạp của các nƣớc khiến mối quan hệ giữa các cơ quan hữu quan 

với doanh nghiệp, giữa các các doanh nghiệp xuất khẩu với các đối tác 

là nguồn cung cấp sản phẩm trở nên gắn bó hơn, chặt chẽ hơn để đảm 

bảo nguồn hàng không chỉ đáp ứng yêu cầu về số lƣợng mà còn đáp 

ứng yêu cầu về chất lƣợng của thị trƣờng nhập khẩu, đáp ứng những 

yêu cầu nhằm đảm bảo xuất khẩu bền vững. 

- Chính sách bảo hộ thông qua các biện pháp phi thuế cũng khiến 

doanh nghiệp trở nên năng động hơn trong việc đa dạng hóa sản phẩm 

xuất khẩu, đa dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu, vừa để tận dụng các cơ hội 

từ các thị trƣờng khác nhau vừa để phân tán rủi ro trong hoạt động xuất 

khẩu. 

- Việc phải đối mặt với những biện pháp phòng vệ thƣơng mại cũng 

khiến các doanh nghiệp phải chú ý hơn đến hoạt động kinh doanh của 

mình theo hƣớng đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, không thể cạnh tranh 

thông qua các biện pháp trợ cấp của chính phủ hoặc doanh nghiệp bán 

phá giá sản phẩm.  

- Trong bối cảnh các nƣớc không ngừng gia tăng việc sử dụng các 

biện pháp phi thuế với nhiều mục đích khác nhau, trong đó không loại 
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trừ mục đích bảo hộ, khiến việc tiếp cận thị trƣờng trở nên khó khăn 

hơn. Tuy nhiên, bối cảnh đó lại giúp các doanh nghiệp, hiệp hội trong 

nƣớc trở nên gắn kết hơn để đối phó với những khó khăn, trở ngại từ thị 

trƣờng xuất khẩu. 

4.2. Những tác động tiêu cực từ chính sách bảo hộ thương mại bằng 

các biện pháp phi thuế quan đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam 

Bên cạnh những tác động có thể coi là tạo ra những cơ hội nhƣ trên, 

các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn phải chịu 

những tác động không tích cực từ chính sách bảo hộ thông qua các biện 

pháp phi thuế nhƣ sau: 

-  động xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam trở nên 

khó khăn hơn bởi những quy định TBT, SPS ngày càng khắt khe hơn, 

đòi hỏi các doanh nghiệp, hộ nông dân phải đầu tƣ thêm cho việc lựa 

chọn giống, đầu tƣ về hạ tầng cơ sở để nuôi trồng, chăm sóc, thu 

hoạch… sao cho đảm bảo chất lƣợng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu về 

quy trình, phƣơng pháp sản xuất, yêu cầu bảo vệ môi trƣờng, yêu cầu 

về lao động,… của nƣớc nhập khẩu. 

- Hoạt động xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp cũng gặp phải 

khó khăn bởi những biện pháp phòng vệ thƣơng mại, khi đó khiến chi 

phí nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam trở nên cao hơn, lƣợng xuất 

khẩu bị sụt giảm, ảnh hƣởng đến các doanh nghiêp, hộ nuôi trồng…. 

- Ngoài ra, những biện pháp hạn chế số lƣợng luôn tạo ra trở ngại 

cho hàng nông sản của Việt Nam khi muốn thâm nhập vào thị trƣờng 

nƣớc nhập khẩu.  

5. Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản của 

Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thƣơng mại thông qua các biện 

pháp phi thuế quan 

Nhƣ ở trên đã trình bày, mặc dù xuất khẩu nông sản của Việt Nam 

trong những năm gần đây vẫn có tăng trƣởng tốt, song trong bối cảnh 

các nƣớc ngày càng chú trọng việc sử dụng các biện pháp phi thuế đối 
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với hàng nông sản, đáng kể là những biện pháp TBT, SPS nhằm bảo vệ 

sức khỏe và sự an toàn của ngƣời tiêu dùng, bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ 

đời sống động thức vật,…Việt Nam cần thực hiện những giải pháp 

nhằm tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Tác giả mạnh 

dạn đề xuất một số khuyến nghị nhƣ sau: 

- Nhà nƣớc và các doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến công tác quy 

hoạch và các biện pháp nhằm tạo ra sản phẩm xuất khẩu đáp ứng yêu 

cầu của nƣớc nhập khẩu, đồng thời cả nhà nƣớc và các doanh nghiệp 

Việt Nam đều phải quan tâm đến những giải pháp đảm bảo xuất khẩu 

bền vững hàng nông sản của Việt nam. 

- Các cơ quan hữu quan và các doanh nghiệp cần chủ động trong 

việc nắm bắt thông tin về việc sử dụng các biện pháp phi thuế từ các thị 

trƣờng xuất khẩu và chủ động thực hiện các biện pháp đối phó sao cho 

kịp thời, hiệu quả. 

- Cần tăng cƣờng tranh thủ hoạt động hỗ trợ kỹ thuật từ các nƣớc 

phát triển, tăng cƣờng đàm phán để đạt đƣợc các thỏa thuận thừa nhận 

lẫn nhau để giúp các mặt hàng nông sản của Việt Nam có thể đáp ứng 

những quy định TBT, SPS của nƣớc nhập khẩu. 

- Doanh nghiệp cần đảm bảo luôn cạnh tranh lành mạnh để không 

phải đối mặt với những vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp từ 

nƣớc nhập khẩu. Trong trƣờng hợp doanh nghiệp bị bất lợi bởi những 

biện pháp phòng vệ thƣơng mại đƣợc sử dụng ngoài sự cần thiết, hợp 

lý, các doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để có 

thể điều chỉnh mức thuế phòng vệ, hoặc kiện ra Cơ quan giải quyết 

tranh chấp của WTO.   

- Nhà nƣớc cần có chính sách thu hút đầu tƣ và quản lý đầu tƣ trong 

lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm nông sản xuất khẩu tốt, đáp 

ứng thị trƣờng nƣớc nhập khẩu. 
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ABSTRACT 

The paper examines the impacts of exchange rate on Vietnam‘s trade 

balance with Japan based on the employment of industry-level data in a 

set of linear and nonlinear auto-regressive distributed lag models. Re-

sults from the models indicate a degree of bias in regression when using 

aggregate data and a linear ARDL approach. Among 19 industries un-

der consideration, the NARDL model presents different responses from 

16 industries, which account for 40% of imports and 60% of exports 

between Vietnam and Japan, to exchange rate movements. The model 

using aggregate data shows that exchange rate positively affects Vi-

etnam-Japan trade balance in case of currency depreciation, whereas 

currency appreciation has no impact on the trade balance between the 

two countries.  

Key word: Exchange rate, trade balance, ARDL, NARDL 

1. Introduction 

Japan is one of Vietnam‘s most important trade partners. The market 

accounts for about 10% of total export-import turnover and ranks fourth 

among the top trading partners of Vietnam (Data from the General De-

mailto:dongnqneu@gmail.com
mailto:duydatvcu@gmail.com


International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

40 

partment of Vietnam Customs). It is noticeable that Vietnam has main-

tained a relatively balanced trade relationship with Japan in recent 

years. Japan is considered a potential market that Vietnam has not been 

able to fully exploit its advantages – given all the economic and diplo-

matic ties established by both countries, especially after the signing of 

the Vietnam-Japan economic partnership agreement on 25
th

 December 

2008, which later came into force on 1
st
 October 2009. In fact, this is 

regarded Vietnam‘s first bilateral free trade agreement (FTA), with both 

countries giving much more preferential treatments for mutual trade 

and economic partnership as compared with the ASEAN-Japan FTA.  

Figure 1: Vietnam-Japan bilateral trade turnover 1995-2017  

(million USD) 

 

Source: General Statistics Office and author‘s calculation 

Figure 1 shows that total trade turnover between Vietnam and Japan 

continuously increased in the past 20 years, especially after the eco-

nomic partnership agreement between two countries was signed in 2008 

with various preferential treatments granted to each other. Both the 
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lines have positive slopes, highlighting the fact that, from 2009 to 2017, 

Vietnam‘s exports to Japan increased by 160% while imports also ex-

perienced a lower growth rate of 140%. Regarding the trade balance, 

between 1995 and 2017, Vietnam achieved trade surplus for most of the 

period, except for 2009-2010 and the most recent three years 2015-

2017.  

Therefore, it is evident that after the signing of this economic 

partnership agreement, bilateral trade value has while exports and 

imports were spotted to rise at different rates - though the differ-

ence in speed was rather small. During the last three years, imports 

have outpaced exports, causing a trade deficit in Vietnam‘s bilateral 

trade relations with Japan. In particular, imports from Vietnam just 

accounted for 2.42 % of market share in the Japanese market in 

2016 (Figure 2) while only 6.7% of Vietnam‘s exports were deliv-

ered to Japan. The chart also illustrates that though the proportion 

of Vietnam‘s goods exported to Japan has increased in recent years, 

the role of the Japanese market as a Vietnam‘s major trading part-

ner steadily declined. Indeed, from a moderate market share of 

11.45% in 2011, Vietnam‘s goods exported to Japan dropped to a 

low of 6.7% in 2016. In general, these figures demonstrate that Vi-

etnam has failed to take full advantage of the potential benefits 

brought by the FTA. 

A lot of experts, though with different perspectives, have suggested 

that Vietnam‘s growing trade deficit in recent years (2015-2017) 

stemmed from the appreciation of the Vietnamese Dong (VND) against 

the Yen (JPY). However, few quantitative studies have been conducted 

to support this argument so far. For that reason, this paper aims to an-
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swer the question of how exchange rate affects Vietnam-Japan trade 

balance and whether or not exchange rate is an effective tool to improve 

Vietnam‘s trade balance with Japan.   

Figure 2: Share of Vietnamese goods in Japanese market (2007-2016) 

 

Source: ITC (International Trade Centre) and author‘s calculation 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 provides an 

overview of previous research and addresses potential research gaps. 

Section 3 focuses on model specification and empirical methodology, 

as well as steps to conduct estimation procedures for the ARDL and 

NARDL models. Section 4 presents and discusses the empirical results 

of the models. Section 5 sketches out major conclusions and policy rec-

ommendations of the paper. 

2. Literature review 

The relationship between exchange rate and trade balance has always 

been a highly-debated topic among academics over the past decades. 

However, since the middle of the twentieth century, with developments 

in macroeconomic and econometric analysis, several empirical studies 

have been carried out. Despite the emergence of more advanced re-

search methods and the availability of more comprehensive databases, 

the relationship between exchange rate and trade balance still causes 
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much controversy and no consensus has been reached on this matter so 

far. In general, most studies could be divided into three groups that rep-

resent three different approaches commonly adopted by scholars: i) 

Elasticity approach, ii), Keynesian absorption approach, and iii) Mone-

tary approach. Both Keynesian absorption and monetary approach were 

developed with a special focus on macroeconomic linkages and identi-

ties while elasticity approach is mainly adopted to study microeconom-

ic relationships. Thus, the relationship between exchange rate, trade 

balance and other macro variables will be better clarified through the 

first two approaches. Still, the literature review shows that very few 

empirical studies have employed these two methods in their research.  

Most studies on the relationship between exchange rate and trade re-

ly on the test of the Marshall-Lerner condition (MLC) through identify-

ing the price elasticities via export and import demand functions, and 

more importantly, to examine the existence of the J-curve following 

currency devaluation. Typical studies that implemented the elasticity 

approach based on aggregate export and import demand functions are: 

Bahmani-Oskooee (1991); Arize (1987); Arize (1994); Khan (1974); 

Houthakker and Magee (1969); Magee (1973); Junz and Rhomberg 

(1973); Laffer (1977); and Bahmani-Oskooee (1985).  

Moreover, as confirmed by Bahmani-Oskooee and Zhang (2014), the 

Marshall-Lerner condition can only explore the indirect impacts of ex-

change rate on trade balance via the export demand and supply func-

tions. As such, many other studies have attempted to investigate the di-

rect relationship between exchange rate, trade balance and other macro 

variables (Bahmani-Oskooee 1985, Felrningham 1988, Bahmani-

Oskooee and Pourheydarian 1991, Anju and Uma 1999, Rose and 

Yellen 1989a). Most of them used the cointegration analysis to evaluate 

the relationship between variables in the long run and error-correction 

modeling to observe the short-term impacts of exchange rate on trade 

balance and the existence of the J-curve effect. Yet, these papers gave 
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conflicting conclusions on the role of exchange rate in export-import 

performance. Bahmani-Oskooee and Ardalani (2006) then pointed out 

that the use of aggregate export-import data might have led to biased 

results.  

In a recent study, Baek (2013) also indicated that studies looking at 

the relationship between exchange rate and trade normally have three 

different approaches for data usage: First, the approach based on ag-

gregate trade data, or data on the exports and imports of the whole 

economy; Second, the approach based on aggregate trade data at the bi-

lateral level; Third, the approach based on the examination of trade data 

at industry level. 

Specifically, the first approach focuses on the use of aggregate ex-

port and import data between a country and the rest of the world while 

assessing the impacts of exchange rate depreciation or appreciation (e.g. 

Wilson and Takacs (1979) Bahmani-Oskooee (1986) Felmingham and 

Divisekera (1986)...). These studies drew different conclusions on the 

impacts of currency devaluation on trade balance. Meanwhile, the se-

cond approach uses bilateral trade data between a country and its major 

trading partners to study the effects of exchange rate on trade (e.g. Rose 

and Yellen (1989b) Bahmani-Oskooee and Goswami (2004) Bahmani-

Oskooee and Kantipong (2001) Halicioglu (2007)…). However, similar 

to the first approach, the authors also provided mixed (different or even 

opposite) conclusions on the impacts of exchange rate on trade. In fact, 

recent debates have suggested that such discrepancies or contradictions 

came from different choices of data approach, as the use of aggregate 

trade data has led to biased results. Since the work of Bahmani-

Oskooee and Ardalani (2006), there has been a growing body of litera-

ture arguing that the first and second approaches may suffer from the 

aggregation bias problem as exchange rate may put significant impacts 

on some particular industries or commodities yet might not bring about 

any/or just less robust effects, sometimes even in a negative way, to 
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some other commodities or industries. Hence, using aggregate trade da-

ta may lead to mixed results, depending on which commodity groups 

are given the dominant positions. 

Bahmani-Oskooee and Ardalani (2006) was the first research work 

to address the shortcomings of the first and second approaches men-

tioned above. The paper examined the relationship between the trade 

flows of the US and the rest of the world, and between the US and its 

major trading partners in different commodity groups/industries. The 

authors found that a depreciation of the US dollar would stimulate the 

exports of many commodity groups/industries for the US, while there 

would be no significant impacts on the imports of most industries. More 

recently, Baek (2013) estimated the impacts of exchange rate on bilat-

eral trade between South Korea and Japan. Results show that Korea‘s 

exports to and imports from Japan were relatively sensitive to exchange 

rate in the short run, but less responsive in the long run. Another similar 

work of Baek (2014) on bilateral trade between South Korea and the 

US illustrated that Korea‘s major export industries were significantly 

affected by exchange rate volatility, both in the long run and the short 

run. Meanwhile, Korea‘s imports were found insensitive to changes in 

exchange rate.  

In addition, some papers have employed the industry-level data ap-

proach to inspect exchange rate‘s direct impacts on trade balance. For 

example, (Ardalani and Bahmani-Oskooee 2007) investigated the direct 

relationship between exchange rate and trade balance (or the ratio of 

exports to imports) of 64 SITC industries (Standard International Trade 

Classification) in the US market. Results revealed that the J-curve effect 

only exists in 6 industries and exchange rate affects trade balance in 22 

industries in the long run.  

Besides, most recent studies mentioned the presence of biased esti-

mates in previous papers as they did not examine the asymmetric reac-

tions of trade balance to exchange rate changes. These studies high-
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lighted the limitations of those previous papers when studying the im-

pacts of exchange rate on trade balance based on a weak and inadequate 

assumption, saying that trade balance‘s responses to changes in ex-

change rate are always symmetrical whether the domestic currency ap-

preciates or depreciates. Thus, numerous evidence has been found to 

prove that this could be a misleading assumption which causes ambi-

guity in conclusions on the impacts of exchange rate on trade balance 

(Bahmani-Oskooee and Fariditavana 2015, 2016, Arize, Malindretos, 

and Igwe 2017) 

The employment of quantitative models to study the role and impacts 

of exchange rate on trade in Vietnam is increasingly drawing attention 

from Vietnamese academics. Pham (2012) found both short-term and 

long-term effects of exchange rate on trade balance in Vietnam. Shortly 

after the VND depreciates, trade balance will get worsen. However, it 

will improve after four quarters and a new equilibrium will be estab-

lished after twelve quarters. The author used the autoregressive distrib-

uted lag (ARDL) model to study the long-term effects and spotted the 

improvement of trade balance when the real exchange rate depreciates. 

An error correction model (ECM) was also implemented. Its results un-

derscored an immediate decline in trade balance in the short run after 

the domestic currency depreciates.  

Pham and Nguyen (2013) used Vietnam‘s data series for the 1990-

2007 period to evaluate possible linkages between FDI inflows to Vi-

etnam, Vietnam‘s exports and exchange rate. The authors applied the 

cointegration method for the panel data used in Pedroni (1999). The pa-

per concluded that FDI inflows into Vietnam and Vietnam‘s exports are 

significantly influenced by exchange rate. In addition, exports from Vi-

etnam to its major trading partners are also considerably affected by 

FDI. Thus, it can be affirmed that exchange rate affects exports via two 

channels: directly through relative commodity prices and indirectly via 

FDI.  
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Hoang (2013) ran a simplified VAR model to estimate the responses 

of trade balance to VND/USD real exchange rate shocks. The study in-

dicated that there does exist a J-curve for Vietnam and its effects last 

for eleven months.  

Vu (2013) assessed the impacts of exchange rate on Vietnam‘s ex-

ports to its trading partners such as the US, Korea, EU, Japan… using 

the VECM model. The study examined the effects of exchange rate on 

each commodity group for each trading partner, while simultaneously 

investigating the impacts of the Chinese factor (in cluding Yuan ex-

change rate and the scale of china's import to Vietnam's trading partner) 

on Vietnam‘s exports to major trading partners. Results implied that 

―VND depreciation exerts positive impacts on exports. However, it is 

noteworthy that these impacts not only depend on the characteristics of 

each commodity group but also on the nature of the markets (although 

both factors are not mutually exclusive). For example, Korean and Jap-

anese markets do not explicitly respond to exchange rate movements‖.  

Mai (2016) observed and estimated the impacts of exchange rate and 

other factors on Vietnam‘s fishery exports to the US and Japanese mar-

kets. The paper used secondary data from Q1/2004 to Q4/2014 for the 

Ordinary Least Squares (OLS) approach. Results exposed that the real 

exchange rates (VND/JPY, VND/USD); Vietnam‘s fishery production 

output; the volume of fishery exports to countries other than the import-

ing ones; income of importing countries (GDP) and seasonal factors do 

influence Vietnam‘s total fishery export turnover in both the US and 

Japanese markets. In particular, VND/USD real exchange rate positive-

ly affects Vietnam‘s fishery export turnover to the US market while 

VND/JPY real exchange rate appears to put a negative impact on Vi-

etnam‘s fishery export turnover to Japanese market. 

Thus, the literature review acknowledges a large number of studies 

which attempt to examine the impacts of exchange rate on trade (name-

ly exports, imports, trade balance). Most of them focused on the im-
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pacts of exchange rate on aggregate volume/turnover of exports/imports 

of the whole economy based on the elasticity approach – which is nor-

mally accompanied by the adoption of the BRM model, the Marshall-

Lerner condition and the J-curve effect. With respect to studies about 

Vietnam, apart from the works of Vu (2013) and Mai (2016), there has 

been no research estimating exchange rate impacts on Vietnam‘s trade 

with a focus on each commodity group/industry to address the short-

comings of the use of aggregate trade data as mentioned above. How-

ever, the work of Vu (2013) only considered the impacts of exchange 

rate on exports without investigating the role of exchange rate in deter-

mining trade balance between Vietnam and its trading partners. The re-

search paper conducted by Mai (2016), meanwhile, was limited to the 

case of the fishery sector‘s exports to the US and Japanese markets.  

Another limitation of current studies on the role of exchange rate in 

Vietnam‘s trade balance is that these papers only based on the conven-

tional assumption that the responses of trade balance to exchange rate 

are always symmetrical and ignored other possibilities. To date, there 

has been no research that uses an asymmetric non-linear model to ex-

amine asymmetric impacts of exchange rate on Vietnam's trade bal-

ance. Therefore, the goal of this paper is to tackle the weaknesses and 

shortcomings mentioned above and to provide a more comprehensive 

methodology for examining the impacts of exchange rate on Vietnam-

Japan bilateral trade which can effectively limit the presence of bias in 

regression, thereby drawing policy recommendations for Vietnam to 

improve the effectiveness of the monetary policy, especially with re-

gard to its impacts on trade in the current period. 

This is significantly meaningful for policy-makers as it provides the 

overall picture of the role of exchange rate in trade and suggests a string 

of policy recommendations for the adjustment of exchange rate that is 

in accordance with the development goals of each industry and helps to 
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effectively control macro variables, stabilize the economy, stimulate 

exports and improve trade balance.  

3. The models and the data   

3.1. The models 

Derived from the study of Rose and Yellen (1989a) as well as the 

model applied in Bahmani-Oskooee and Baek (2016), the author pro-

posed a research model to consider the impacts of exchange rate on the 

trade balance between Vietnam and Japan with industry-level data. 

It is notable that, in the study of Rose and Yellen (1989a),  the au-

thors developed a trade model for the two countries. The study started 

with an import demand function, whereby home country‘s import de-

mand for goods (foreign country) depends on its actual income (foreign 

country) and the relative prices of imported goods. In particular, real 

income is expected to have a positive impact while relative prices are 

predicted to exert a negative impact on import demand. The import de-

mand function of two trading partners will be presented as follows: 

 và   (1) 

Of which ( ) is the import demand of the home country (for-

eign country), Y (  is the real income of home country (foreign 

country),  ( ) is the relative price of imported goods as compared 

with domestically produced goods of the home country (foreign coun-

try), which is measured in the currency of the home country (foreign 

country). Similarly, the export demand function in a perfectly competi-

tive market is presented as follows:   

 và   (2) 

Of which ( ) is the export supply of the home country (foreign 

country),  is the relative price of exported goods of the home country 

(calculated by deviding the domestic currency price of exported good, 

 , by the domestic price level, P),  is the relative price of exported 
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goods of the foreign country (calculated by dividing the domestic cur-

rency of exported goods,  by the foreign price level, ).  

The relative import price is calculated as follows: 

  (3) 

Of which E is the nominal exchange rate, and RER is the real ex-

change rate which is defined as: 

 

Similarly, the relative import price of the foreign country is:  

(4) 

At the equilibrium of the market, the volume of exported goods and 

the relative price between two countries are determined by the two fol-

lowing equilibrium conditions:  

 và  (5) 

Thus, the real trade balance of the home country is the net export 

turnover measured in domestic currency divided by the domestic price 

level (P): 

 (6) 

From the equations (1) and (6), we have a simplified equation as fol-

lows: 

 

Accordingly, Rose and Yelle (1989) developed this following model 

in their research: 

 (7) 

Of which  is the trade balance of the US and its trading partner 

j,  is the real income of the US,  is the real income of the partner 

country, and  is the real exchange rate between the USD and the 

currency of the partner country. 
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On the basis of the work of Rose and Yellen (1989a), Bahmani-

Oskooee and Baek (2016) developed a model to examine the relation-

ship between exchange rate and trade balance between South Korea and 

the US with an industry-based approach which uses data of each specif-

ic industry. The model is presented as follows: 

 (8) 

Of which  denotes the volume of imports from South Korea to the 

US for the commodity/industry i,  is the volume of exports from the 

US to the Korean market for the commodity/industry i. ( ) is 

real income of the US (South Korea),  is the bilateral real ex-

change rate. As the ratio  is unit free, the model can be easily 

transformed into a log-linear model.  

Based on the work conducted by Bahmani-Oskooee and Baek 

(2016), the author built a model to research the relationship between 

exchange rate and trade balance of Vietnam with Japan by commodity 

group/industry. The model is illustrated as follows: 

 (9) 

Of which  represents the volume of imports to Vietnam from Ja-

pan for the commodity group/industry i,  represents the volume of 

exports from Vietnam to Japan for the commodity group/industry I. 

( ) is the real income of Vietnam (Japan) which are 

measured by the industrial production index,  is the bilateral real 

exchange rate between Vietnam Dong (VND) and the Japanese Yen 

(JPY). Accordingly, b is expected to be negative while c is predicted to 

be positive. REX is seen to be rising when the VND depreciates, thus d 

should be positive.  
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The equation (9) is applied to estimate only the long-run coefficients. 

To estimate short-run impacts of the variables on trade balance, espe-

cially the short-run impacts of exchange rate (to consider the J-curve 

effect), following the approach of the paper, the equation (9) will be 

rewritten in the form of an error correction model as follows:  

 (10) 

Pesaran, Shin, and Smith (2001) recommended a standard F-test for 

the hypotheses : . If the F-statistic is statistically 

significant, the null hypothesis  will be rejected or in other words, 

there does exist cointegration among variables.  

Estimation using the non-linear ARDL model 

A vital assumption in both equation (9) and (10) is that all inde-

pendentvariables will exert symmetrical impacts on the trade balance. 

With respect to the exchange rate, this assumption implies that the reac-

tions of trade balance to exchange rate change in case of currency de-

preciation are the same for currency appreciation. Alternatively, there 

are some arguments claiming that commercial producers and traders 

may respond differently to currency depreciation and appreciation, or, 

exchange rate may have asymmetrical impacts on trade balance. In or-

der to test this hypothesis, studies of Bahmani-Oskooee and 

Fariditavana (2016) or Arize, Malindretos, and Igwe (2017) have in-

cluded new variables to describe the movements of the variable 

LNREX which originally denotes logarit of real bilateral exchange rate. 

Of which, the variable NEG specifies the decrease of the exchange rate. 

In this paper, it denotes the appreciation of the VND, and the variable 
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POS signifies the increase of the exchange rate or the depreciation of 

the VND. Specifically, POS and NEG are defined as follows: 

 

 

Shin, Yu, and Greenwood-Nimmo (2014) suggested to replace the 

variable lnREX in the error correction model (9) by the two new varia-

bles POS and NEG. Thus, the equation (9) will be rewritten and named 

NARDL or the non-linear autoregressive distributed lag model.  

 (11) 

The authors proved that the bounds F-test employed in the ARDL 

model might be used in the NARDL model in a similar way. If the es-

timation coefficients  and  have the same signs and equal in mag-

nitude, it means exchange rate have symmetrical impacts on trade bal-

ance in the long run. In contrast, if the two coefficients have opposite 

signs and different values, a firm conclusion about the existence of an 

asymmetrical correlation between exchange rate and trade balance can 

be drawn. In order to test the presence of asymmetrical impacts, the au-

thors relied on the Wald test with the null hypothesis : . Sim-

ilarly, short-run asymmetrical impacts will be tested based on the hy-

pothesis 

:  
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3.2. Data resources 

In this study, the monthly trade data over the period 2005M1-

2017M12 are drawn from the UN Comtrade, and based on one-digit 

Harmonized System, we devided Vietnam's trade into 21 industries (see 

Appendix table 3). Data on real income (proxied by industrial 

production index), price level and exchange rate are collected from the 

International Financial Statistics database of the International Monetary 

Fund. Real exchange rate is defined as follow: 

 

In which NER is nominal exchange rate between VND and JPY, P 

(  is the price level of Vietnam (Japan).  

4. Estimation results of the models 

4.1. Diagnostic tests 

The adoption of unit root tests is to guarantee that all independent 

variables will be stationary at I(0) or I(1 ) or mixed, but not the I(2) and 

dependent variables must stationary in I (1) – which is an indispensable 

condition for the estimation of the ARDL model. The testing for sta-

tionarity will be performed through a string of unit root tests for varia-

bles included in the equation (1).  

The study used the standard Augmented Dickey-Fuller (ADF) and 

Phillips-Perron (PP) tests. The results showed that most of the inde-

pendent variables are stationary of order zero or order one according to 

the ADF standard with a 1% significant level and PP standard with a 

5% significant level. The dependent varables are found to be not sta-

tionary of order zero, satisfying the necessary conditions of the ARDL 

model. Due to the large number of models in this paper, the results of 

unit root tests are not presented in detail. 

The selection of the optimal lag length for the model (10) and (11) 

will base on the value of the AIC standards obtained from the unlimited 
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estimation of the ARDL models. On the basis of the comparison of the-

se standards, the optimal lag length for the research models will be de-

termined determined accordingly, first starting with a maximum of 6 

lags. The results of the models with optimal lag length will be presented 

below and in the appendix. 

Results of the bounds test for each model will be illustrated in detail 

in the table 4 and table 5 (see appendix). In general, the results are as 

follows: 

For the ARDL models: F-statistic revealed that there are 12/19 

commodity groups/industries that witness a long-term relationship be-

tween variables included in the model. 6 groups/industries do not detect 

the presence of cointegration.  

For the NARDL models: F-statistic showed that there are 16/19 

commodity groups/industries that can spot a long-term relationship be-

tween variables embedded in the model. 6 groups do not find the pres-

ence of cointegration.  

On the other hand, Bahmani-Oskooee and Ardalani (2006) suggested 

that the results of the F-bounds test are very sensitive to the number of 

lags chosen for the variables. It is also important to remind that 

Banerjee, Dolado, and Mestre (1998) and Banerjee, Dolado, and Mestre 

(1998) used the standards of the error-correction term ( ) to con-

sider the existence of a long-term relationship between variables in the 

model. Accordingly, if the error correction term is negative and statisti-

cally significant, it is possible to conclude that there really exists a rela-

tionship between variables in the long term. Results of the error correc-

tion model are presented in the Table 4 and 5 (see appendix), showing 

that all the error correction terms are negative and statistically signifi-

cant in every model. Thus, it is possible to conclude that there does ex-

ist a long-term relationship between variables in every estimation mod-

el below, which satisfies the conditions for a further analysis of these 

models.  
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Furthermore, the paper also performed a set of model diagnostic tests 

including: a test for autocorrelation (LM test), a test for heteroscedastic-

ity (HK test), a general specification test for the linear regression model 

(RESET test), a test for parameter stability (CUSUM and CUSUMSQ 

test), and the Wald test to check whether an asymmetric response exists 

in the short term and long term. Results of these tests are presented in 

the Table 4 (for the ARDL models) and Table 5 (for the NARDL mod-

els). The results also confirmed that there is no existence of autocorrela-

tion, heteroscedasticity in the models and the models are correctly spec-

ified. The CUSUM and CUSUMSQ tests showed constancy of the co-

efficients in most models (stable coefficients in both tests are denoted 

by "S" while unstable one called by "US"). Regarding the Wald test, its 

results confirms the presence of long-run asymmetrical impacts in 13 

commodity groups and short-run effects in 12 commodity groups 

4.2. Estimation results of long-run coefficients in the ARDL models 

The estimation results of long-run coefficients in the ARDL models 

are presented in the Table 1. The signs of the long-run coefficients vary 

among different commodity groups.  

The estimation results of the long-run coefficients included in the 

models showed that there are only 6 commodity groups/industries (ac-

counting for 28% of imports and 34% of exports of Vietnam for this 

market in 2017) which are affected by exchange rate, including: vege-

table products (S02), mineral product (S05), leather and leather prod-

ucts (S08), textile materials and textile products (S11), stone and glass 

products (S13), base metals and metal products (S15), works of art, col-

lectors‘ pieces and antiques (S21). Most commodity groups/ industries 

receive negative signs, except for the group of artworks (S21). The in-

come coefficient of Vietnam suggested there are 6 commodity 

groups/industries (making up 32% of imports and 31% of exports in the 

Japanese market in 2017) which are statistically significant, including: 

live animals and products from live animals (SC02); textile materials 
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and textile products (SC11); stone, cement and glass products (SC13); 

base metals and metal products (SC15); optical, photographic, cine-

matographic tools and equipment... (SC18); works of art, collectors‘ 

pieces and antiques (SC21). Of which, the commodity groups/industries 

that have positive signs are the SC11, SC15 and SC21. As for those 

concluded to be statistically significant by the income coefficient of Vi-

etnam, they – including leather and leather products (SC08), wood and 

products of wood (SC09), stone and plaster products (SC13), means of 

transport (SC17), and miscellaneous manufactured articles (SC20) – 

only occupy 10% of imports and 18% of exports of Vietnam in the Jap-

anese market.  

Table 1: Estimation results of long-run coefficients 

 in the ARDL models  

Product 

code Log(REX) Log(INDVN) Log(INDJP) 

Japan 

SC01 0.7964 (0.7603) -0.2954 (0.5882) 0.4325 (2.0300) 

SC02 -2.6837*** (0.7685) -1.1848** (0.5717) -1.0245 (2.1711) 

SC04 2.1356 (1.5715) -0.8336 (0.7232) 4.8088 (4.1626) 

SC05 2.5181* (1.4521) 0.3792 (1.0631) -2.1082 (4.0783) 

SC06 -0.4224 (0.5138) -0.3245 (0.4101) 2.2234 (1.8443) 

SC07 -0.7493 (0.6074) 0.0873 (0.4362) 3.0354 (2.5639) 

SC08 -2.4469*** (0.5936) -0.0564 (0.4664) 0.3780 (1.5536) 

SC09 -1.0060 (0.6751) -0.6522 (0.5382) 5.7116** (2.7731) 

SC10 0.6096 (0.3734) 0.0238 (0.2879) -1.4573 (0.9963) 

SC11 -0.5768*** (0.1792) 0.3379** (0.1359) -0.8453 (0.5476) 

SC12 -0.8668 (0.5671) -0.3175 (0.4711) -1.3831 (1.4868) 

SC13 -1.4528*** (0.1352) -0.7282*** (0.1019) 

1.8254**

* (0.3847) 

SC14 0.0318 (0.2696) 0.5409** (0.2164) 0.5104 (0.6855) 

SC15 -0.6854*** (0.2263) 0.7305*** (0.1742) 0.6857 (0.6466) 

SC16 0.1041 (0.1933) 0.1602 (0.1673) -0.3780 (0.5120) 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

58 

SC17 -0.1579 (0.6940) -0.0678 (0.5293) 4.3949** (2.1895) 

SC18 -0.2416 (0.3245) -0.6376** (0.3020) -1.3835 (0.8729) 

SC20 -0.1908 (0.1849) -0.1838 (0.1413) -1.1370** (0.4960) 

SC21 2.0190*** (0.3432) 0.7612*** (0.2582) 1.1869 (1.1068) 

SCtotal 0.0808 (0.3714) 0.0909 (0.2678) 2.2841 (1.5085) 

Note: 1. *, **, *** means the regression coefficient is statistically significant at 

the 1%, 5% and 10% level respectively2. The value in brackets is the standard error 

of the estimate of the coefficient  

The coefficient of the variable denoting exchange rate in the aggre-

gate model (Sctotal) of Japan is not statistically significant, implying 

that exchange rate does not affect the total trade balance between Vi-

etnam and Japan.  

In general, from the results of the ARDL model, the responses of 

trade balance between Vietnam and Japan to changes in exchange rates 

only appear in 6 commodity groups/industries which account for 24% 

of imports and 38% of exports of Vietnam in this market. However, 

looking at the model that measure the impacts of exchange rate on Vi-

etnam‘s total trade balance (denoted by the dependent variable Sctotal) 

with Japan, it is possible to conclude that exchange rate is not sensitive 

to trade balance in the case of Vietnam. The results justified Baek 

(2013)‘s conclusion, saying that the use of aggregate data will cause 

bias in the estimates of the coefficients. Apparently, it is not reasonable 

to conclude how differently the exchange rate affects the trade balance 

of different partners and how it affects different commodity 

groups/industries just by looking at the results of the aggregate model.  

4.3. Estimation results of short-run coefficients in the ARDL models  

Table 6 (see Appendix) presents the short-run coefficient estimate of 

the exchange rate variable in the models of the three partners. The ex-

change rate is considered to have a short-term impact on a commodity 

group/industry‘s trade balance if at least one short-run coefficient is sta-

tistically significant. 
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Results showed that there are 11 commodity groups/industries that 

have at least one statistically significant short-run coefficient. These 

groups make up 42% of imports and 48% of exports of Vietnam in this 

market, including SC02 (vegetable products), prepared foodstuffs and 

beverages (SC04), mineral product (SC05), plastics and rubber (SC07), 

leather and leather products (S08), chemical products (SC06), wood 

and products of wood (SC09), textile materials and textile products 

(SC11), stone and plaster products (SC13), base metals and metal prod-

ucts (SC15), works of art… (SC21). Most of the short-run coefficients 

have negative signs, excepting those of vegetable products (SC02) and 

works of arts…(SC21).  

The J-curve effect 

The impacts of exchange rate on the trade balance of an industry/a 

commodity group is considered to yield a J-curve effect when the cur-

rency depreciates. In particular, the trade balance will deteriorate in the 

short term and improve in the long term. Thus, according to the previ-

ous research ((Rose and Yellen 1989a), a commodity group/industry is 

likely to experience the J-curve effect if the short-run coefficient of the 

exchange rate variable has a negative sign while the long-run coeffi-

cient has a positive sign while the long-run coefficient has a positive 

sign. However, the estimation results for the short-run and long-run co-

efficients of the exchange rate variable showed that the J-curve theory 

is supported by the only case of mineral products (SC05). 

4.4. Estimation results of long-run coefficients in the NARDL models  

Table 2 presents the long-run coefficient estimates of the NARDL 

model. As shown in Section 1, the NARDL model aims to test trade 

balance‘s response to exchange rate movements in two cases: when the 

currency depreciates and when the currency appreciates. The theory of 

the asymmetric responses of trade balance to exchange rate changes 

suggests that producers will respond quickly to fluctuations in markets 

to meet export demand. However, when the currency appreciates, ex-

porters will react more slowly to changes in exchange rate due to mar-

ket share constraints... Therefore, it is expected that the impacts of ex-

change rate on trade balance in case of currency devaluation will be 

larger compared with the case of currency appreciation. 

In this study, NEG or a negative value of ―∆LER‖ denotes the appre-

ciation of the VND while POS specifies the depreciation of the VND. 
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Asymmetric reactions will not occur if the coefficients of NEG and 

POS have the same sign and equal in magnitude. 

Table 2: Estimation results of long-run coefficients  

in the NARDL models  

Product code POS NEG INDVN INDCN 

Japan 

SC01 -1.3819 (0.8833) 0.7183* (0.4258) 1.2183** (0.6129) -0.3472 (1.1886) 

SC02 -1.7599 (1.8807) -2.4403*** (0.8319) -1.3130 (1.1013) 1.1542 (2.7931) 

SC04 4.8406** (2.0263) 1.8820* (0.9928) -2.6498*** (0.9370) 0.9816 (2.3449) 

SC05 5.5089* (3.2712) 2.4853 (1.5754) -1.6377 (1.9831) 4.1585 (4.6704) 

SC06 0.5406 (0.6328) -0.3279 (0.2917) -0.8015** (0.3792) 2.5403** (1.2008) 

SC07 0.6520 (0.4323) -0.8183*** (0.1854) -0.8350*** (0.2605) 1.3210* (0.6867) 

SC08 -3.1442** (1.3367) -2.4172*** (0.6326) 0.2535 (0.8206) -0.3229 (1.6184) 

SC09 0.8367 (1.2116) -1.0388* (0.5574) -1.8273** (0.7585) 5.2695** (2.2727) 

SC10 1.6186*** (0.5997) 0.6145** (0.2783) -0.7077* (0.3584) -0.7886 (0.7610) 

SC11 0.1279 (0.1023) -0.5706*** (0.0509) -0.1585** (0.0717) -0.1381 (0.1203) 

SC12 1.7006*** (0.3821) -0.3682** (0.1770) -1.1905*** (0.2275) -0.3968 (0.4855) 

SC13 -1.0499*** (0.2980) -1.4373*** (0.1330) -1.0095*** (0.1843) 2.0154*** (0.3950) 

SC14 -1.0599* (0.5960) -0.0387 (0.2823) 1.2108*** (0.4038) -0.2790 (0.8412) 

SC15 0.4388 (0.3835) -0.6822*** (0.1766) -0.0966 (0.2196) 1.5682*** (0.5650) 

SC16 0.1964 (0.4283) 0.1183 (0.1966) 0.1257 (0.3251) -0.4802 (0.5596) 

SC17 0.1871 (1.9038) 0.0722 (0.8300) 0.3208 (1.1378) 7.6848** (3.6990) 

SC18 0.9102** (0.3816) -0.0567 (0.1824) -1.0795*** (0.2307) -0.5476 (0.4830) 

SC20 -0.8942*** (0.2773) -0.2375* (0.1276) 0.2469 (0.1733) -1.1858*** (0.3518) 

SC21 2.9854*** (0.5978) 2.0845*** (0.2668) 0.1272 (0.3464) 1.5569* (0.8813) 

SCtotal 1.2032* (0.7186) 0.1449 (0.3017) -0.5778 (0.4037) 1.9493* (1.1385) 

Source: Author‘s calculations. 

Note: 1. * Indicates significance at the 10% level , ** at the 5% level, and *** at 

the 1% level 

2. Numbers inside parentheses are the standard deviation of the coefficients 

Results of the NARDL models pointed out that there are 16 com-

modity groups/ industries (accounting for 46% of imports and 63% of 
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exports between Vietnam and Japan) which are sensitive to exchange 

rate changes including 7 commodity groups/industries that are specified 

by the ARDL models: vegetable products (S02), mineral products 

(SC05), leather and leather products (S08), textile materials and textile 

products (S11), stone and glass products (S13), base metals and metal 

products (S15), works of art, collectors‘ pieces and antiques (S21). 9 

other commodity groups/industries pointed out by the NARDL models 

include: live animals and products from live animals (SC01), prepared 

foodstuffs and beverages (SC04), plastic and plastic products (SC07), 

paper and paper products (SC10), footwear (SC12), precious stones and 

precious metals (SC14), optical, photographic, cinematographic tools 

and equipment... (SC18), miscellaneous manufactured articles (SC20), 

works of art, collectors‘ pieces and antiques (SC21). There is a notable 

difference between the ARDL model and the NARDL model. In the 

NARDL model, trade balance is found to be more sensitive to exchange 

rate movements than in the ARDL model. This finding is consistent 

with many previous studies, pointing at the problem of bias that en-

counters previous works when assuming that the impacts of exchange 

rate on trade balance is always symmetrical (Bahmani-Oskooee and 

Baek, 2016; Arize et al., 2017). Clearly, without the adoption of the 

non-linear regression model (NARDL), these commodity 

groups/industries might be mistaken that their real exchange rate coeffi-

cients were not statistically significant. Or in other words, their trade 

balance did not respond to the change of exchange rate.  

The coefficient results of SC01 showed that exchange rate only af-

fects the trade balance of the group. When the VND appreciates by 1 

per cent against the JPY, the trade balance deteriorates by 0.72%. 

SC02, SC07, SC09, SC11 and SC15 also send out asymmetric respons-

es to the appreciation of the VND but the trade balance of these indus-

tries improve by 0.5-2.4%. In case of VND devaluation, the trade bal-

ance of SC05 and SC18 respond positively to the change of exchange 
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rate. If, the real exchange rate RER increases by 1%, the trade balance 

of these industries will increase by 0.9-5.5%. The SC04, SC10 and 

SC21 commodity groups/industries are found to have symmetrical reac-

tions, i.e. if exchange rate increases (or VND depreciation), trade bal-

ance will improve by 1.6-4.8%; if exchange rate decreases (or VND 

appreciation) trade balance will get worsened by 0.6-2%. In contrast, 

the SC08, and SC13 groups also show symmetrical responses but their 

trade balance become worsened when the VND depreciates and im-

prove when the VND appreciates. Athought SC20 also have same posi-

tive sign for NEG and POS, but the Wald test (see table 5) suggests that 

the deprecitation and appreciation of the VND will exert long-run 

asymmetrical effects on trade balance. The SC12 group reacts to both 

the devaluation and the appreciation of the VND and the trade balance 

improves in both cases. However, the absolute magnitude of the NEG 

and POS coefficients implies that trade balance might have a stronger 

reaction to exchange rate in case of currency appreciation. 

Concerning the aggregate model with the variable SCtotal denoting 

product code, the results indicated that exchange rate does affect the 

trade balance between Vietnam and Japan in case of VND depreciation. 

If the VND depreciates by 1%, Vietnam‘s trade balance with Japan will 

improve by 1.2%. In case of VND appreciation, the trade balance is not 

affected. 

In general, the results of the NARDL model have again emphasized 

the limitations of the ARDL model‘s approach with its one-size-fits-all 

assumption saying that the effects of exchange rate on trade balance are 

always symmetrical. Results showed that the impacts of exchange rate 

are found to be asymmetric in many commodity groups/industries. The 

conclusions of the NARDL model confirmed that a lot of commodity 

groups/industries have witnessed the effects of exchange rate on trade 

balance with statistically significant POS and NEG coefficients. Mean-

while, if we looked at the results yielded from the ARDL model, these 
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commodity groups/industries are found to not respond to exchange rate 

changes. Among the 16 commodity groups/industries that have sensi-

tive trade balance to changes in exchange rate, 9 groups/industries pro-

duce asymmetric responses. On a side note, the devaluation of the VND 

does not necessarily mean that the trade balance will improve. Only 6 

out of 10 groups/industries have positive POS coefficients or the trade 

balance will improve when the VND depreciates. In case of VND ap-

preciation, there are 13 affected commodity groups/industries (as their 

coefficients of NEG are statistically significant). Only 4 

groups/industries suffer from deteriorating trade balance. In contrast, 

the results of the model run on aggregate trade data showed that ex-

change rate only affects trade balance in case of VND depreciation and 

benefits Vietnam as it will improve the country‘s trade balance. 

4.5. Estimation results of short-run coefficients in the NARDL models  

Similarly, the short-run coefficient estimates of the NARDL models 

are presented in Table 7 (See Appendix). The results of the Wald test 

statistic (See table 5 as Wald_S) indicate that we can reject the null hy-

pothesis of symmetry in the short-run for 11 commodity groups. Of 

which, commodity groups/industries that are sensitive to exchange rate 

when the VND depreciates include: SC02, SC08, SC10, SC12, SC18 

and SC20. Meanwhile, SC05, SC06, SC10, SC11, SC12, SC15, SC18, 

and SC20 are sensitive to exchange rate when the VND appreciates. 

Overall, considering the estimation results of the short-term coefficients 

included in the NARDL models, it is apparent that using the NARDL 

model can detect more commodity groups/industries that respond to ex-

change rate than using the ARDL model.  

The J-curve effect 

In the NARDL model, an industry is considered to have the J-curve 

effect when there is at least a negative short-term coefficient, provided 

that the short-term coefficients at the previous lag are not positive and 

statistically significant – or all coefficients are not statistically signifi-
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cant – plus the long-term coefficient of POS is positive and statistically 

significant. According to the results of the models, the J-curve effect is 

found in SC04, SC05 and SC21. However, the J-curve effect is not 

spotted in the Sctotal aggregate model. 

In summary, the results of the models show that not much evidence 

was found in the case of trade relations between Vietnam and Japan to 

support the theory of the J-curve effect. 

5. Conclusion and policy recommendations 

The paper exclusively employs the linear ARDL and non-linear 

ARDL (NARDL) models to examine the trade relations between Vi-

etnam and Japan in each industry (21 industries based on the classifica-

tion of goods specified the Harmonized System – HS). In particular, the 

paper seeks to overcome the shortcomings of previous works in as-

sessing the relationship between trade balance and exchange rate in Vi-

etnam by: (1) using industry data to address limitations raised by the 

utilisation of aggregate data, and (2) employing a non-linear model to 

avoid bias when assuming that trade balance produces symmetrical re-

sponses after the currency depreciates or appreciates.  

Given the estimation results of the short-term and long-term coeffi-

cients included in the model, several conclusions can be drawn as fol-

lows:  

First, the estimation results of the ARDL and NARDL models for all 

industries revealed a degree of bias to the regression estimates when 

using aggregate data for the asymmetric approach. Therefore, the au-

thor‘s approach of using the NARLD model with industry-level data 

would provide a more comprehensive and complete picture of the ef-

fects of exchange rate changes on Vietnam‘s trade balance. 

Second, the theory on the J-curve effect was not supported by the es-

timation results of the model examining the relationship between Vi-

etnam-Japan trade balance and the exchange rate. Results from models 

using industry-specific data implied that only few industries have expe-
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rienced the J-curve effect while the models employing aggregate data 

did not find any signs of the J-curve effect. 

Third, Japan‘s income (proxied by the industrial production index) 

had a positive impact on Vietnam-Japan trade balance, whereas Vi-

etnam‘s income did not. 

Fourth, the paper shows that trade balance of all industries are rela-

tively sensitive to exchange rate (16/19 industries). Furthermore, the 

industries‘ trade balance respond differently to exchange rate‘s changes. 

However, the industries that show significant responses do not contrib-

ute a large proportion in bilateral trade turnover, in fact only affecting 

roughly 60% of imports and 40% of exports between Vietnam and Ja-

pan. Results from the NARDL models with aggregate data indicated 

that, when VND depreciates, Vietnam‘s trade balance with Japan will 

improve. In the case where VND appreciates, the trade balance does not 

respond to changes in exchange rate. Therefore, the exchange rate 

seems to be an effective tool in improving Vietnam‘s trade balance in 

the Japanese market.   

Thus, results implied that exchange rate really affects the trade bal-

ance between Vietnam and Japan. Nevertheless, the magnitude of such 

impacts depend on each industry. Given the conclusions above, it is 

plausible to consider exchange rate an effective tool to stimulate ex-

ports and improve Vietnam‘s trade balance. However, the use of ex-

change rate should be well-thought-out based on different priority tar-

gets and the coordination between different policies. For example, in 

view of targets relating to inflation, foreign debts or the stabilization of 

the currency market, a depreciation of VND is expected to exert nega-

tive effects on these targets. 
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APPENDIX 

Table 3: HS Classification by section (21 sections) 

Product code Name of product 

SC01 Live animals; products from animals 

SC02 Vegetable products 

SC03 

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; 

prepared edible fats; animal or vegetable waxes 

SC04 

Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and 

manufactured tobacco substitutes 

SC05 Mineral products 

SC06 Products of the chemical or allied industries 

SC07 Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof 

SC08 

Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; sad-

dlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; 

articles of animal gut (other than silk-worm gut)  

SC09 

Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of 

cork; manufactures of straw, of esparto or of other plaiting mate-

rials; basketware and wickerwork 

SC10 

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered 

(waste and scrap) paper or paperboard; paper and paperboard and 

articles thereof  

SC11 Textiles and textile articles 

SC12 

 

Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, 

seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; prepared feath-

ers and articles made therewith; artificial flowers; articles of hu-

man hair 
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SC13 

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar mate-

rials; ceramic products; glass and glassware 

SC14 

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, pre-

cious metals, metals clad with precious metal and articles there-

of; imitation jewellery; coin 

SC15 Base metals and articles of base metal 

SC16 

Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 

parts thereof; sound recorders and reproducers, television image 

and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 

of such articles 

SC17 Vehicles, aircraft, vessels and associated 

SC18 

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 

precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks 

and watches; musical instruments; parts and accessories thereof 

SC19 Arms and ammunition; parts and accessories thereof 

SC20 Miscellaneous manufactured articles 

SC21 Works of art, collectors‘ pieces and antiques 
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Table 4: Results of the bound tests and diagnostic  

tests for the ARDL models 

Product F ECM(t-1) LM RESET HSK test CUSUM CUSUMSQ R2 

Japan 

sc01 5.502** -0.3265*** 6.836* 3.828** 15.23*** S S 0.3186 

sc02 5.945*** -0.3203*** 0.397 0.455 4.997** S S 0.3286 

sc04 4.306* -0.1577* 0.833 0.458 1.713 S S 0.4951 

sc05 4.007* -0.4125*** 3.22 1.192 0.884 S S 0.4098 

sc06 2.764 -0.2110** 2.366 2.944 0.105 S US 0.4907 

sc07 1.573 -0.1310 2.67 0.666 0.0898 S US 0.5341 

sc08 5.876*** -0.2975*** 4.613 1.653 3.499* S S 0.2137 

sc09 4.122* -0.3384*** 2.663 0.431 5.052* S S 0.6923 

sc10 3.93* -0.2714*** 3.637 0.295 0.231 S US 0.3532 

sc11 2.616 -0.4016*** 3.649 2.967 2.969 S US 0.6603 

sc12 3.047 -0.3777*** 4.686 1.160 0.543 US S 0.5351 

sc13 11.336*** -1.2724*** 3.644 1.115 1.043 S S 0.5253 

sc14 24.126*** -0.8611*** 22.13** 1.829 86.42*** S US 0.4727 

sc15 10.699*** -0.4938*** 0.577 3.943** 0.0359 S S 0.3016 

sc16 3.521 -0.4763*** 3.22 2.400* 0.152 S US 0.5666 

sc17 3.610 -0.1950*** 1.249 0.370 0.942 S S 0.2991 

sc18 5.952*** -0.2912*** 4.065 1.413 0.123 S S 0.5246 

sc20 3.737* -0.4574*** 2.247 0.724 0.997 S S 0.5706 

sc21 8.786*** -0.5652*** 3.634 3.311** 0.189 S S 0.4331 

Total 2.895 -0.2078** 4.553 1.512 3.699* S S 0.5524 

Note: 1. The upper bound critical value of the F-test for cointegration is 3,52  for the 

10% level of significance and 5.06  for the 1% level. See Pesaran et al. (2001, Table 

CI, CaseV, p. 301.) 

2. * Indicates significance at the 10% level , ** at the 5% level, and *** at the 1% 

level 
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Table 5: Results of the bound tests and diagnostic  

tests for the NARDL models 

Product F ECM(t-1) LM RESET HSK test Wald_l Wald_s CUSUM CUSUMSQ R2 

sc01 5.746 -0.4577*** 2.205 0.52 2.796 8.41*** 0.21 S US 0.396 

sc02 5.194 -0.3035*** 2.715 1.442 2.137 0.20 3.92** S US 0.3698 

sc04 4.319 -0.2204** 2.193 0.195 0.553 4.95** 0.31 S S 0.5835 

sc05 4.417 -0.4686*** 5.758 1.404 2.605 1.38 4.78** S S 0.5339 

sc06 5.445 -0.3469*** 3.133 2.136 1.132 2.91* 6.49** S US 0.6051 

sc07 5.354 -0.3876*** 6.439 2.372 0.161 18.22*** 2.28     0.5977 

sc08 6.499 -0.3359*** 6.311 1.547 0.126 0.48 9.56*** S US 0.2653 

sc09 2.84 -0.4311** 6.392 1.343 1.528 3.7* 0.36 S US 0.6454 

sc10 4.403 -0.3642*** 2.973 0.671 2.502 4.43** 3.35* S S 0.3721 

sc11 42.647 -1.2895*** 3.233 0.0811 0.0892 69.47*** 53.94*** S NS 0.6828 

sc12 27.425 -1.3298*** 1.213 2.253 0.0293 46.49*** 32.02** US US 0.5617 

sc13 9.691 -1.1350*** 5.984 5.059** 4.536 2.57 2.64 S US 0.5411 

sc14 13.216 -0.9884*** 3.971 3.593 33.63** 4.42** 0.19 S US 0.6472 

sc15 10.602 -0.6418*** 1.667 1.169 0.624 14.10*** 3.45* S S 0.4325 

sc16 2.812 -0.4725*** 3.14 0.846 0.145 0.04 0.05 S US 0.5668 

sc17 2.534 -0.1704*** 3.729 3.82* 0.0825 0.006 8.47*** S S 0.4432 

sc18 6.345 -0.5219*** 4.761 2.561 3.439 10.92*** 4.82** S S 0.5803 

sc20 6.434 -0.6629*** 7.104 1.988 0.991 8.58*** 7.28*** S S 0.5893 

sc21 13.484 -0.7344*** 2.813 1.889 0.316 3.58* 1.32 s S 0.4586 

Total 2.684 -0.2618*** 3.558 1.729 0.27 3.59* 4.19** S S 0.569 

Note: 1. The upper bound critical value of the F-test for cointegration is 3.52 for the 

10% level of significance and 5.06 for the 1% level. See Pesaran et al. (2001, Table 

CI, CaseV, p. 301.) 

2. * Indicates significance at the 10% level , ** at the 5% level, and *** at the 1% 

level 
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Table 6: Estimation of short-run coefficient in the ARDL models  

Product code Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Constant Observations R-squared 

SC01 0.20 (0.21)                     -0.78 (2.61) 114 0.34 

SC02 1.54 (1.35) -2.58* (1.39) 1.25 (1.40) -1.07 (1.39) 3.25** (1.36) -2.17 (1.35) 8.39** (4.06) 114 0.33 

SC04 0.11 (0.87) -1.14 (0.89) 0.30 (0.91) -0.99 (0.89) -2.36*** (0.89)     -4.26* (2.34) 114 0.50 

SC05 4.05 (3.90) -2.25 (4.01) -2.75 (4.08) -7.48* (3.97) -10.77*** (3.99) -5.54 (4.04) -1.12 (10.41) 114 0.53 

SC06 0.11 (0.64) -1.34** (0.64)                 -1.44 (1.59) 114 0.49 

SC07 0.73 (0.45) -0.12 (0.43) 0.38 (0.43) -0.73* (0.44) -0.98** (0.43)     -1.45 (1.16) 114 0.53 

SC08 1.43 (1.08) 1.68 (1.12) 1.89 (1.15) 0.16 (1.14) -0.08 (1.10) 2.87*** (1.08) 4.86* (2.71) 114 0.30 

SC09 -0.77 (1.29) -2.88** (1.32) -0.01 (1.35) -1.41 (1.33) 3.21** (1.32) -3.93*** (1.30) -4.47 (3.59) 114 0.69 

SC10 0.17 (0.11)                     0.78 (1.40) 114 0.35 

SC11 -0.72* (0.41) -0.96** (0.42)                 2.59** (1.10) 114 0.66 

SC12 -0.33 (0.22)                     6.73** (3.18) 114 0.54 

SC13 -1.85*** (0.33)                     3.76 (2.61) 114 0.53 

SC14 0.22 (1.55)                     -4.71 (3.83) 116 0.60 

SC15 -0.34*** (0.13)                     -2.41 (1.64) 114 0.30 

SC16 0.05 (0.10)                     0.06 (1.30) 114 0.57 

SC17 -0.03 (0.14)                     -3.78* (2.13) 114 0.30 

SC18 -0.07 (0.09)                     3.00** (1.24) 114 0.52 

SC20 -0.09 (0.09)                     4.11*** (1.49) 114 0.57 

SC21 1.14*** (0.26)                     -11.62*** (3.32) 114 0.43 

SCtotal 0.02 (0.07)                     -2.30** (1.10) 114 0.55 

Note: 1. * Indicates significance at the 10% level , ** at the 5% level, and *** at the 

1% level 

2. Numbers inside parentheses are the standard deviation of the coefficients 
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Table 7:  Short-run coefficients estimates of POS in the  

NARDL models  

 Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 

SC01 -1.4670 (2.5382) 1.3702 (2.60) 0.6561 (2.82)             

SC02 2.6979 (3.3165) -0.0996 (3.15) 7.7051** (3.40)             

SC04 1.9186 (1.9952) 2.9605 (1.94) -3.8541* (2.08) -1.3443 (2.1176) -6.3628*** (1.91)     

SC05 2.5816 (1.6026)                     

SC06 0.1875 (0.2351)                     

SC07 0.2078 (0.9482) 1.6853* (0.94) 0.3458 (0.90) -2.0592** (0.8975) -2.5297*** (0.92)     

SC08 -1.0561** (0.4358)                     

SC09 -4.0957 (3.2253)                     

SC10 0.5896** (0.2662)                     

SC11 0.1649 (0.1321)                     

SC12 1.9302*** (0.4784)                     

SC13 1.2146 (3.6770) 1.2306 (3.77) -8.7054** (4.01)             

SC15 0.2816 (0.2482)                     

SC16 0.0928 (0.2017)                     

SC18 0.4750* (0.2617)                     

SC20 -0.5927*** (0.2041)                     

SC21 -1.1930 (2.3930)                     

SCtotal 0.1496 (0.1493)                     

Note: 1. * Indicates significance at the 10% level , ** at the 5% level, and *** at the 

1% level 

2. Numbers inside parentheses are the standard deviation of the coefficients 
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Table 8:  Short-run coefficient estimates of NEG in the 

 NARDL models  

Product code Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 

SC01 1.5806 (1.6938) -0.8967 (1.7433) 2.6599 (1.69)             

SC02 1.4402 (2.1406) -3.7501* (2.1742) -1.8929 (2.18) -1.67 (1.95) 4.8826** (1.93) -3.86** (1.91) 

SC04 -0.4087 (1.3354) -3.9021*** (1.3486) 2.6566* (1.39) -2.05 (1.37)         

SC05 9.2575 (5.5768) -6.9226 (5.7963) 1.1087 (5.78) -9.84* (5.59) -15.08*** (5.56)     

SC06 0.3625 (0.8371) -2.6638*** (0.8636) 1.3761 (0.89) -2.32*** (0.86)         

SC07 1.0675 (0.6482) -0.9635 (0.6173)                 

SC08 2.1545 (1.6145) 2.0698 (1.6398) 2.9105* (1.64)             

SC09 1.7635 (2.2227) -2.9568 (1.9745)                 

SC10 0.2238* (0.1146)                     

SC11 -0.74*** (0.0820)                     

SC12 -0.4180** (0.2026)                     

SC13 -1.4387 (2.4590) -1.0766 (2.5159) 2.5874 (2.45)             

SC15 0.1052 (0.8816) 1.5758* (0.8978) -0.7101 (0.91) 0.68 (0.89) 1.6741* (0.87)     

SC16 0.0559 (0.0979)                     

SC18 0.6133 (0.6985) 0.3194 (0.7099) 1.7874** (0.69)             

SC20 -0.1574* (0.0884)                     

SC21 1.5308*** (0.2696)                     

SCtotal 0.0210 (0.0758)                     

Note: 1. * Indicates significance at the 10% level , ** at the 5% level, and *** at the 

1% level 

2. Numbers inside parentheses are the standard deviation of the coefficients 
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TÓM TẮT  

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với sự cạnh tranh khốc liệt, 

những rủi ro của thị trƣờng xuất khẩu và các quy định khắt khe của các 

nƣớc nhập khẩu, Nhà nƣớc cần phải có những chính sách hỗ trợ cho 

ngƣời sản xuất và các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu cao su nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm và khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng xuất khẩu.. Nghiên cứu này tập 

trung phân tích thực trạng chính sách xuất khẩu cao su của Việt Nam. 

Đó là cơ sở gợi ý cho các Nhà quản lý đề xuất một số biện pháp hoàn 

thiện chính sách xuất khẩu cao su.  

Từ khóa: cao su, sản lƣợng cao su, xuất khẩu cao su, chính sách xuất 

khẩu cao su, diện tích cao su 
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ABTRACT 

In the process of international economic integration with fierce compe-

tition, risks of export markets and strict regulations of import countries, 

the State should have policies to support producers and businesses  

involved in rubber export business to improve product quality and 

competitiveness of enterprises in export markets. This study concen-

trates on analyzing the status of Vietnam's rubber export policy. This is 

the basis for the Managers to suggest some solutions to complete the 

rubber export policy. 

Keywords:  rubber, rubber‘s quantity, rubber export, rubber export 

 policy, rubber area 

1. MỞ ĐẦU 

Trong những năm qua, toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy 

mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu 

cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Việt Nam sẽ tiếp tục 

tiến hành hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế quốc tế, trong đó một 

trong những mục tiêu hàng đầu là tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, tiến 

tới cân bằng xuất nhập khẩu. Xuất khẩu đã, đang và sẽ là mũi nhọn 

trong Chiến lƣợc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của nƣớc ta. Với 

điều kiện tự nhiên và khí hậu thuận lợi, cao su là loại cây công nghiệp 

chủ lực, và là ngành có lợi thế so sánh của Việt Nam. Hiện nay, sản 

lƣợng cao su (CSTN) của nƣớc ta đứng thứ 3 trên thế giới chiếm 

khoảng 8,1% tổng lƣợng cao su thế giới, chỉ đứng sau hai nƣớc là Thái 

Lan và Indonesia. Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1684/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chiến lƣợc hội nhập kinh tế quốc tế 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030. Theo đó, cao 

su là một trong 10 ngành hàng chiến lƣợc cùng với lúa gạo, rau quả, 

thủy sản, cà phê, chè, điều, tiêu, gỗ và chăn nuôi. Ngành hàng cao su 
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đƣợc đánh giá là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, 

cao su Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trƣờng chính nhƣ Trung 

Quốc, ASEAN, Ấn Độ, Đông Bắc Á và EU. Kể từ năm 2013, Việt 

Nam vƣợt qua Malaysia trở thành quốc gia xuất khẩu cao su lớn thứ 3 

trên thế giới, năm 2014, kim ngạch xuất khẩu CSTN đạt khoảng 1,67 tỷ 

USD. Thực trạng các chính sách xuất khẩu cao su của nƣớc ta chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu cầu đó. Những chính sách đặc thù riêng phát triển ngành 

cao su chƣa có nhiều, đặc biệt những chính sách hỗ trợ cho hoạt động 

xuất khẩu cao su còn nhiều hạn chế, chƣa tạo tiền đề để đẩy mạnh xuất 

khẩu cao su.Vì vậy, cần phải đánh giá lại hệ thống chính sách xuất khẩu 

cao su của nƣớc ta, qua đó tìm ra những nội dung hạn chế bất cập và 

đƣa ra các giải pháp kịp thời để khắc phục, hƣớng tới một hệ thống 

chính sách cao su xuất khẩu hiệu quả cao và bền vững.  

2. KHÁI QUÁT THỊ TRƢỜNG CAO SU THẾ GIỚI 
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Hình 0-1: Sản lƣợng và tiêu thụ cao su tự nhiên thế giới giai đoạn 2012 – 2018 

Nguồn: Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) 
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Ngành công nghiệp cao su trên thế giới đƣợc phân ra hai mảng chính 

đó là: cao su tự nhiên và cao su tổng hợp.. Hàng năm, sản lƣợng và tiêu 

thụ cao su tự nhiên thƣờng có sự đi đôi song hành với nhau và không có 

nhiều sự chênh lệch. Theo Tổ chức nghiên cứu cao su thế giới IRSG, 

trong giai đoạn 2012 – 2018, tăng trƣởng sản lƣợng và tiêu thụ cao su 

tự nhiên toàn cầu trung bình trên năm đạt lần lƣơt 4,01% và 2,42%. Với 

tốc độ tăng trƣởng sản lƣợng nhanh hơn tốc độ tăng trƣởng tiêu thụ, đã 

gây ra hiện tƣợng dƣ cung trên thị trƣờng thế giới, cũng nhƣ những ảnh 

hƣởng tiêu cực tới ngành khai thác, sản xuất cao su tự nhiên nói chung. 

Với vị trí là khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới, châu Á – 

Thái Bình Dƣơng là khu vực dẫn đầu trong tiêu thụ cao su thiên nhiên 

chiếm thị phần 73%, tiếp theo là khu vực châu Mỹ chiếm 14%. Việt 

Nam đặc biệt nằm trong khu vực này, vì vậy đƣợc hƣởng lợi thế từ 

khoảng cách địa lý. 

 

Hình 0-2: Thị phần tiêu thụ cao su tự nhiên theo khu vực năm 2018 (%) 

Nguồn: Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) 

Trung Quốc tiếp tục là quốc gia tiêu thụ cao su tự nhiên hàng đầu thế 

giới, với mức tiêu thụ kỷ lục đạt 4,76 triệu tấn trong năm 2018 
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Bảng 0-9: Danh sách các quốc gia tiêu thụ cao su hàng đầu thế giới 

giai đoạn 2016 – 2018 (nghìn tấn) 

Quốc gia Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Trung Quốc 4.210 4.760 4.680 

Ấn Độ 962 1.015 993 

Hoa Kỳ 913 932 937 

Nhật Bản 710 709 691 

Thái Lan 521 541 601 

Indonesia 509 540 579 

Malaysia 434 447 475 

Hàn Quốc 396 402 388 

Nguồn: Statista 2018 

Theo số liệu từ Trung tâm Thƣơng mại quốc tế ITC, năm 2018, 

Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1 trong nhập khẩu cao su tự nhiên 

chiếm hơn 27% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của thế giới. Tiếp 

theo là Hoa Kỳ (11,70%) và đến các quốc gia châu Á khác là Malaysia 

(9,21%), Nhật Bản (7,67%), Ấn Độ (5,09%) và Hàn Quốc (4,31%). 

3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA 

VIỆT NAM 

Trƣớc những diễn biến phức tạp và khó khăn từ thị trƣờng cao su thế 

giới, Nhà nƣớc đã và đang có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất 

khẩu, ngƣời sản xuất cao su trong việc nghiên cứu, định hƣớng và phân 

tích tiềm năng của các thị trƣờng xuất khẩu. Hiện nay, các hiệp định 

song phƣơng và đa phƣơng với mục tiêu mở rộng thị trƣờng xuất khẩu 

liên tục đƣợc ký kết. Bên cạnh các Hiệp định đã ký kết nhƣ Hiệp định 

Thƣơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ, Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – 

Nhật Bản… Việt Nam đang tích cực tham gia đàm phán ký kết Hiệp 

định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), cộng đồng 

ASEAN.. 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

82 

Đa dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu cao su, xây dựng những thị trƣờng 

chiến lƣợc, tiếp tục phát triển mở rộng tại những thị trƣờng truyền 

thống nhƣ Trung Quốc, tìm kiếm và mở rộng những thị trƣờng xuất 

khẩu cao su mới. 

Bảng 0-2. Kim ngạch xuất khẩu cao su tại một số thị trƣờng 

Đơn vị: triệu USD 

Quốc gia 

/Năm 
2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Trung 

Quốc 
1,746.6  58.3 1,156.3  41.2 631.1  32.7 335.2  25,5 

Malaysia 194.1  6.5 495.7  17.7 285.4  14.8 196.6  15,0 

Ấn Độ 107.8  3.6 389.7  13.9 270.2  14.0 221.5  16,9 

Đài 

Loan 
149.7  5.0 83.0  3.0 61.3  3.2 45.9  3,5 

Hàn 

Quốc 
129.7  4.3 85.6  3.1 58.8  3.0 44.9  3,4 

Đức 129.6  4.3 79.6  2.8 63.8  3.3 46.7  3,6 

Hoa Kỳ 88.9  3.0 66.4  2.4 55.6  2.9 51.2  3,9 

Sri 

Lanka 
9.1  0.3 38.5  1.4 136.6  7.1 86.2  6,6 

Thổ Nhĩ 

Kỳ 
53.8  1.8 52.0  1.9 46.5  2.4 39.3  3,0 

Italy 37.3  1.2 30.6  1.1 26.0  1.3 21.9  1,7 

Tổng 

kim 

ngạch 

XK 

2,993.8  100.0 2,803.5  100.0 1,932.9  100.0 1,314.1  100.0 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Theo bảng trên, ta có thể thấy, tuy Trung Quốc là thị trƣờng chính 

của Việt Nam, nhƣng cùng với sự suy giảm của kim ngạch xuất khẩu 

cao su nói chung, thị phần kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam 

sang thị trƣờng này liên tiếp giảm qua các năm từ 58,3% trong năm 
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2015 đã giảm xuống mức 25,5% trong năm 2018. Điều này có thể cho 

thấy, những chính sách mở rộng phát triển thị trƣờng mới của Chính 

phủ và các Bộ, ngành là đang phát huy những hiệu quả. 

Thông qua nhiều biện pháp hỗ trợ của Nhà nƣớc, thị trƣờng xuất 

khẩu cao su của nƣớc ta đã từng bƣớc đƣợc mở rộng, tuy nhiên thị 

trƣờng đƣợc mở rộng vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực châu Á khi mà 5 

nƣớc nhập khẩu cao su hàng đầu của Việt Nam vẫn là các nƣớc thuộc 

khu vực này. Những thị trƣờng xa với tiềm năng lớn vẫn còn hạn chế 

nhƣ Châu Mỹ, EU, Trung Đông… Trong thời gian tới, cần có những 

chính sách hỗ trợ đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển mở rộng thị trƣờng 

tại những thị trƣờng khó tính này. 

Ngoài ra, Nhà nƣớc cũng phối hợp với các tổ chức, hiệp hội và do-

anh nghiệp trong ngành cao su trong việc thực hiện các hoạt động 

XTTM, cụ thể: 

- Hỗ trợ nghiên cứu thị trường cao su xuất khẩu 

Cục Xúc tiến thƣơng mại phê duyệt chƣơng trình xúc tiến thƣơng 

mại quốc gia, theo đó, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã đƣợc thông qua 2 

đề án "Mua thông tin thƣơng mại ngành cao su" và "Tổ chức Hội nghị 

quốc tế về ngành hàng cao su xuất khẩu". Trong giai đoạn 2011-2015, 

những đề án xúc tiến thƣơng mại quốc gia đã mang lại những kết quả 

tích cực, góp phần cung cấp thông tin thị trƣờng và tạo điều kiện để đẩy 

mạnh xuất khẩu. 

Các cơ quan Chính phủ và Bộ ngành, Cục XTTM đã tổ chức nhiều 

cuộc khảo sát các thị trƣờng chính và các thị trƣờng tiềm năng đối với 

cao su Việt Nam, qua đó có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp 

thời diễn biến thị trƣờng cho doanh nghiệp xuất khẩu.  

Tuy nhiên, do thiếu một cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Bộ Công 

thƣơng và Hiệp hội cao su Việt Nam nên thông tin cung cấp của Bộ 

Công thƣơng cho Hiệp hội vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến việc phân 

tích và đƣa ra các dự báo còn thiếu chính xác, chƣa phát huy đƣợc hiệu 

quả tích cực. Trong thời gian tới, cần phải có một quy chế phối hợp 
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đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan để giúp cho việc phân tích, dự 

báo đối với các thị trƣờng đạt đƣợc hiệu quả tốt hơn. 

- Phát triển thương hiệu cao su quốc gia 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của thƣơng hiệu sản phẩm, đã có 

nhiều biện pháp nhằm xây dựng nên cao su có thƣơng hiệu để xuất 

khẩu. Ngày 28/12/2011 Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt ban hành 

―Quy chế Xây dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia‖ 

tại Công văn số 9224/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của 

Văn phòng Chính phủ, qua đó ngày 6/3/2012, Bộ Công thƣơng đã ban 

hành Quyết định số 984/QĐ-BCT ―về việc ban hành quy chế xây dựng 

và thực hiện thương hiệu quốc gia‖, tại đây có quy định về tiêu chí đối 

với sản phẩm đƣợc bình xét mang thƣơng hiệu quốc gia. Chƣơng trình 

thƣơng hiệu quốc gia không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát 

triển thƣơng hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 

mà còn có nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu 

ngành. Sau hai năm thực hiện các thủ tục cấp phép chứng nhận nhãn 

hiệu "Cao su Việt Nam", Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) đã đăng ký 

thành công Thƣơng hiệu Quốc gia cho ngành vào năm 2015. Có 11 loại 

hàng hóa, đƣợc xếp thành ba nhóm hàng, gồm nguyên liệu cao su thiên 

nhiên, sản phẩm công nghiệp cao su, sản phẩm gỗ cao su đƣợc xét chọn 

mang nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam". Nhãn hiệu chứng 

nhận ―Cao su Việt Nam‖ đƣợc sử dụng trên các sản phẩm cao su Việt 

Nam đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lƣợng và về các lĩnh vực khác 

liên quan đang áp dụng trong ngành cao su Việt Nam nhƣ nhãn hàng 

hoá, quy trình sản xuất tiến bộ, quản lý hiệu quả, kinh doanh uy tín, 

thân thiện môi trƣờng, tiết kiệm năng lƣợng, trách nhiệm xã hội. Nhãn 

hiệu chứng nhận đƣợc gắn cùng với nhãn hiệu hàng hóa của doanh 

nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp và 

phát triển thƣơng hiệu Cao su Việt Nam thành thƣơng hiệu mạnh của 

quốc gia và trên thị trƣờng thế giới. Qua đó, các Bộ, ngành phối hợp 

với Hiệp hội thực hiện chiến lƣợc quảng bá trong và ngoài nƣớc về 
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Chƣơng trình sử dụng Nhãn hiệu ―Cao su Việt Nam‖ cũng nhƣ đề xuất 

các chính sách ƣu đãi cho các doanh nghiệp tham gia để đạt đƣợc mục 

tiêu đề ra: đảm bảo chất lƣợng; nâng cao uy tín của doanh nghiệp sản 

xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm cao su ở Việt Nam; nâng cao giá 

trị, thị phần và năng lực cạnh tranh cũng nhƣ vị thế của ngành cao su 

Việt Nam trên thị trƣờng thế giới. 

- Tuyên truyền xuất khẩu cao su 

Chƣơng trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thƣơng tổ 

chức thực hiện từ năm 2004 đến nay là một hoạt động xúc tiến thƣơng 

mại của Bộ Công Thƣơng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác 

nƣớc ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thƣơng với doanh nghiệp Việt 

Nam. Để đạt mục tiêu xuất khẩu, giải quyết vấn đề vốn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh là một trong những yêu cầu cấp thiết. Trong những 

năm qua, nhà nƣớc đã có khá nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, tín dụng 

cho ngƣời sản xuất và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất 

khẩu cao su nhƣ việc các ngân hàng cho ngƣời sản xuất và doanh 

nghiệp vay với lãi suất ƣu đãi, điều kiện thủ tục thuận lợi. Ngày 

12/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính 

sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp. Nghị định này cho phép 

nhiều tổ chức tín dụng đƣợc quyền cho vay vốn phát triển nông nghiệp 

nông thôn, không còn bó hẹp bởi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam nhƣ trƣớc đây. Sau khi Nghị định 41 đƣợc triển 

khai, tốc độ tăng bình quân của dƣ nợ tín dụng cho vay nông nghiệp, 

nông thôn trong 3 năm (2016- 2018) là 24,5%. Đến cuối năm 2013, tín 

dụng dành cho nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 17%. Lãi suất cho 

vay đã giảm mạnh, từ trên 20%/năm vào năm 2016 xuống còn 

15%/năm vào năm 2018 và hiện lãi suất cho vay đối với khu vực này 

phổ biến ở mức 6,5-8%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất cho vay 

thông thƣờng. Với những ƣu tiên về tín dụng nhƣ vậy đã giúp cho 

ngƣời nông dân và doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cao su có điều 

kiện tiếp cận với nguồn vốn. Tiến hành đầu tƣ vào mở rộng quy mô sản 
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xuất, đầu tƣ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lƣợng sản 

phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, việc tiếp cận với nguồn vốn còn 

có nhiều khó khăn, bất cập do nhiều yếu tố nhƣ: thủ tục hành chính, 

điều kiện cho vay. Ngày 5/11/2010, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 2011/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín 

dụng xuất khẩu (BHTDXK). Với các mục tiêu ngăn ngừa và giảm thiểu 

rủi ro trong tín dụng xuất khẩu, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và 

thúc đẩy xuất khẩu. Trong đó, cao su là một trong những mặt hàng 

đƣợc khuyến khích bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Đặc biệt cần thiết đối 

với hoạt động xuất khẩu cao su vì đây là hình thức khuyến khích các 

nhà nhập khẩu nƣớc ngoài mua sản phẩm Việt Nam khi Việt Nam 

muốn giới thiệu sản phẩm vào thị trƣờng mới. 

4. GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU CAO SU 

CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Xuất phát điểm từ một nƣớc nông nghiệp lạc hậu, trình độ nhận thức 

của ngƣời nông dân còn có nhiều hạn chế. Vì vậy, để có thể có đƣợc 

một nền nông nghiệp hiện đại hƣớng đến sản xuất hàng hóa xuất khẩu, 

Nhà nƣớc cần phải đƣa ra những chính sách phù hợp hỗ trợ, giúp đỡ 

những ngƣời nông dân trực tiếp sản xuất cũng nhƣ những doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu cao su. Với những yêu 

cầu ngày càng cao về chất lƣợng đối với mặt hàng cao su của thị trƣờng 

trong nƣớc và thị trƣờng quốc tế, việc phải có chính sách phát triển cụ 

thể hƣớng đến một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững là rất cần 

thiết. Để nâng cao chất lƣợng các mặt hàng xuất khẩu thì cần có sự 

chung tay của Nhà nƣớc, ngƣời nông dân trồng cao su và doanh nghiệp. 

Nếu ba yếu tố này có sự hỗ trợ liên kết chặt chẽ thì quy trình xuất khẩu 

cao su diễn ra đồng bộ hơn và chất lƣợng hơn đƣa Việt Nam trở thành 

quốc gia xuất khẩu nông sản đƣợc thế giới đánh giá cao. 

4.1. Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu 

Thúc đẩy hoạt động đàm phán, ký kết các Hiệp định thƣơng mại, mở 

rộng thị trƣờng xuất khẩu. Tiếp tục tham gia đàm phán các hiệp định 
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thƣơng mại song phƣơng và đa phƣơng với các quốc gia và khu vực 

trên thế giới, đặc biệt là những Hiệp định với các đối tác nhƣ Hoa Kỳ, 

EU: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP),… Ngoài 

ra, Chính phủ cần giao cho Bộ Công thƣơng tiếp xúc và làm việc với 

những thị trƣờng mới, tìm kiếm cơ hội tại các thị trƣờng thuộc khu vực 

Trung Đông và Nam Mỹ. Đặc biệt là thị trƣờng tiềm năng Ấn Độ, với 

nhu cầu cao su để phục vụ sản xuất. Định hƣớng các thị trƣờng xuất 

khẩu cao su tiềm năng cho các doanh nghiệp, chú trọng khai thác những 

thị trƣờng mới. Định hƣớng các thị trƣờng xuất khẩu cao su tiềm năng 

cho các doanh nghiệp, chú trọng khai thác những thị trƣờng mới. 

4.2. Chính sách xúc tiến xuất khẩu 

Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ trong hoạt động cung cấp và 

phân tích thông tin thị trƣờng giữa các Bộ ngành và Hiệp hội Cao su 

Việt Nam. Cần có cơ chế phối hợp giữa các Bộ ngành và Hiệp hội cao 

su Việt Nam một cách linh hoạt, đồng bộ và kịp thời, để đƣa đƣợc 

những phân tích, đánh giá chính xác về thông tin xuất khẩu cao su, đặc 

biệt là những dự báo mang tính định hƣớng dài hạn. Qua đó, tạo điều 

kiện thuận lợi để doanh nghiệp xuất khẩu cao su có thể tiếp cận thông 

tin dễ dàng và thông suốt. Tăng cƣờng hỗ trợ các doanh nghiệp xây 

dựng thƣơng hiệu cho cao su xuất khẩu. Đơn giản hóa thủ tục hành 

chính trong hoạt động đăng ký thƣơng hiệu, giúp các doanh nghiệp 

dễ dàng trong công tác đăng ký thƣơng hiệu. Ngoài ra sẽ có thêm 

những biện pháp hỗ trợ nhƣ hỗ trợ lệ phí đăng ký, hỗ trợ về hƣớng 

dẫn thủ tục đăng ký …. Đa dạng hóa và nâng cao chất lƣợng cao su 

Việt Nam. Tăng cƣờng tổ chức các hội trợ triển lãm về cao su, nâng cao 

uy tín của Hội chợ, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành xuất khẩu cao su tham gia. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cao 

su có hàm lƣợng công nghệ cao.  Nhà nƣớc cũng cần hỗ trợ các doanh 

nghiệp trong việc chuyển giao các công nghệ, quy trình hiện đại, giúp 

các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với những tiến bộ KHCN về sản 

xuất, chế biến và bảo quản cao su trên thị trƣờng quốc tế để doanh 
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nghiệp có thể nhanh chóng áp dụng nhằm nâng cao hàm lƣợng cao su 

chế biến sâu trong xuất khẩu của Việt Nam. Hỗ trợ xây dựng những nhà 

máy chế biến cao su với những dây chuyền công nghệ hiện đại với công 

suất lớn có thể cho ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng cao. 

4.3. Chính sách vượt rào cản kỹ thuật 

Thay vì việc trồng cao su ồ ạt thì Nhà nƣớc nên quy hoạch sản xuất 

theo hƣớng bền vững và tăng cƣờng khả năng tiếp cận các chính sách 

hỗ trợ của Nhà nƣớc về nâng cao bảo quản sau thu hoạch và chế biến 

sản phẩm đến với các doanh nghiệp và nông dân. Bộ NNPTNT tiến 

hành triển khai quy hoạch các vùng sản xuất cao su một cách chi tiết theo 

hƣớng tận dụng những ƣu thế về điều kiện tự nhiên của từng vùng. Tập 

trung sản xuất các loại cao su ở ĐNB, Tây Nguyên, khu vực vùng núi 

phía Bắc. Đây là những khu vực có điều kiện rất thuận lợi để phát triển 

diện tích cây cao su. 

Đẩy mạnh việc đƣa KHCN tiên tiến vào phục vụ sản xuất tại các 

vùng sản xuất giúp nâng cao năng suất, sản lƣợng và chất lƣợng và 

giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch. 

Tăng cƣờng về đầu tƣ vật chất, cơ sở hạ tầng cho hoạt động NCKH 

phục vụ cho sản xuất, chế biến và bảo quản cao su để chất lƣợng cao su 

đáp ứng đƣợc những tiêu chuẩn kỹ thuật khi xuất khẩu. 
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TÓM TẮT 

Tới nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thƣơng mại với hơn 200 quốc 

gia và vùng lãnh thổ, đƣợc xem là một trong những nƣớc có nền kinh tế 

hƣớng xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong khối các nƣớc ASEAN. Trong 

tiến trình này có sự tác động không nhỏ của các hiệp định thƣơng mại 

tự do đã đƣợc ký kết, chính sách thƣơng mại tự do nhiều đổi mới. Tuy 

nhiên, trong tiến trình hội nhập, sự thay đổi của thị trƣờng quốc tế, 

những chính sách về thƣơng mại tự do cũng cần có những điều chỉnh 

phù hợp.  

Từ khóa: Thƣơng mại tự do, tự do hóa thƣơng mại, chính sách  

thƣơng mại. 

ABSTRACT 

To date, Vietnam has established trade relations with more than 200 

countries and territories, considered to be one of the countries with the 
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most powerful export-oriented economies among ASEAN countries. In 

this process, there was a significant impact of free trade agreements 

signed, free trade policies were renewed. However, in the process of 

integration, changes of the international market, the policies on free 

trade also need to be adjusted accordingly. 

Keywords: Free trade, trade liberalization, commercial policies 

1. Đặt vấn đề 

Chính sách thƣơng mại là một hệ thống các quan điểm, mục tiêu, 

nguyên tắc và các công cụ, biện pháp thích hợp mà một chính phủ sử 

dụng để điều chỉnh các hoạt động thƣơng mại quốc tế của quốc gia 

mình trong thời kì nhất định, phù hợp với định hƣớng phát triển KTXH 

của quốc gia đó. Chính sách thƣơng mại tự do là chính sách mà trong 

đó nhà nƣớc không can thiệp trực tiếp vào quá trình điều tiết ngoại 

thƣơng, mở cửa hoàn toàn thị trƣờng nội địa để cho hàng hóa và tƣ bản 

đƣợc tự do lƣu thông giữa trong và ngoài nƣớc, tạo điều kiện cho 

thƣơng mại phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, những quan hệ hợp tác đa 

phƣơng, song phƣơng và nhiều điều chỉnh của nền kinh tế thế giới xuất 

hiện, kéo theo đó những yêu cầu về đổi mới chính sách thƣơng mại tự 

do ở Việt Nam. Những điều chỉnh này nhằm giúp cho thị trƣờng Việt 

Nam có những thích ứng phù hợp với kinh tế thế giới, vừa đảm bảo 

đúng định hƣớng: Kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà nƣớc theo 

định hƣớng XHCN.  

2. Mục tiêu và phƣơng pháp nghiên cứu  

Bài báo nhằm mục đích nghiên cứu về những chính sách cho thƣơng 

mại tự do ở Việt Nam, đồng thời làm rõ những yêu cầu cần điều chỉnh 

liên quan cho phù hợp với tình hình mới.  

Để thực hiện bài báo này cùng với những quan sát về chính sách 

thƣơng mại tự do ở Việt Nam, tác giả sử dụng các phƣơng pháp nghiên 

cứu công cụ sau: 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

93 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Tác giả sƣu tầm tài liệu, 

nghiên cứu chính sách, thống kê, phân loại tổng hợp, so sánh đánh giá 

thông tin và đƣa ra nhận xét.  

- Phƣơng pháp phân tích nội dung: Thông qua những loạt bài viết, 

bài nghiên cứu, chính sách về thƣơng mại tự do ở Việt Nam và Thế giới 

để có những nhìn nhận đánh giá thực tiễn về tình hình áp dụng chính 

sách thƣơng mại tự do ở Việt Nam, đồng thời đề xuất những điều chỉnh 

phù hợp.  

3. Kết quả nghiên cứu  

3.1. Những thành tựu trong tiến trình tự do thương mại, hội nhập 

kinh tế quốc tế của Việt Nam 

Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thƣơng mại đã 

và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đƣơng đại. Phù hợp với xu 

thế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới 

và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phƣơng châm ―đa dạng hoá, 

đa phƣơng hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả 

các nƣớc trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và 

phát triển‖. Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đƣờng lối đối ngoại độc 

lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng 

mở, đa phƣơng hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, chủ động và tích 

cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên 

nhiều lĩnh vực. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nƣớc trong 

cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và 

khu vực. 

- Về quan hệ hợp tác song phƣơng, Việt Nam đã thiết lập quan hệ 

ngoại giao với hơn 200 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thƣơng 

mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trƣờng của các nƣớc và vùng 

lãnh thổ[1], ký kết trên 90 Hiệp định thƣơng mại song phƣơng, gần 60 

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tƣ, 54 Hiệp định chống đánh 

thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phƣơng với 

các nƣớc và các tổ chức quốc tế.[2] 
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Về hợp tác đa phƣơng và khu vực: Việt Nam đã có mối quan hệ tích 

cực với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế nhƣ Ngân hàng phát triển Á 

Châu, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới. Tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế của Việt Nam đƣợc đẩy mạnh và đƣa lên một tầm cao hơn 

bằng việc tham gia các tổ chức kinh tế, thƣơng mại khu vực và thế giới, 

ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế đa phƣơng.  

Đặc biệt, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có một 

bƣớc đi quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của 

Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 01 năm 2007 

sau 11 năm đàm phán gia nhập Tổ chức này. 

Tự do hóa thƣơng mại và hội nhập đã tác động tích cực tới tăng 

trƣởng kinh tế. Với kim ngạch xuất, nhập khẩu gấp hơn 1,5 lần GDP 

trong những năm gần đây, Việt Nam đƣợc xem là quốc gia có nền kinh 

tế với ―độ mở ‖ khá cao.  

Các hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) nối tiếp nhau diễn ra trong 

quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa. Cho thấy: Các FTA thế hệ mới có 

phạm vi rộng hơn, nội dung đều vƣợt ra ngoài cam kết về thƣơng mại, 

dịch vụ và một phần đầu tƣ, đề cập nhiều đến thể chế, pháp lý trong các 

lĩnh vực môi trƣờng, lao động, DN nhà nƣớc, sở hữu trí tuệ, mua sắm 

chính phủ... và cả những quy định ―ngoài kinh tế‖ hay ―kinh tế chính 

trị‖. Các FTA này khi có hiệu lực sẽ ảnh hƣởng rất mạnh tới thể chế của 

các bên liên quan. Tham gia các FTA giúp chúng ta có cơ hội cơ cấu lại 

xuất, nhập khẩu lành mạnh hơn, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị 

trƣờng. Thƣơng mại hai chiều giữa Việt Nam và các đối tác sẽ tăng cao 

sau khi có FTA.  

TPP hiện đƣợc coi là ―hiệp định của thế kỷ XXI‖, hƣớng tới một sân 

chơi mới nhằm tạo ra các tiêu chuẩn mới cho thƣơng mại, đầu tƣ, hội 

nhập kinh tế quốc tế nên tiêu chuẩn và mục tiêu đặt ra rất cao. Đây 

cũng là một hiệp định có vị trí và tầm chiến lƣợc quan trọng nhất đang 

đƣợc đàm phán tại thời điểm hiện nay trên thế giới. TPP sẽ tạo điều 

kiện cân bằng lại quan hệ thƣơng mại giữa Việt Nam với các khu vực 
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thị trƣờng trọng điểm, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực thị 

trƣờng nhất định. Bên cạnh đó, quan hệ thƣơng mại tự do với các thị 

trƣờng lớn sẽ tạo đột phá cho xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, cơ hội 

tiếp cận các thị trƣờng rộng lớn, nhƣ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ca-na-đa với 

thuế nhập khẩu bằng 0%, kết hợp với các cam kết rõ ràng hơn về cải 

thiện môi trƣờng đầu tƣ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chắc chắn sẽ 

góp phần thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam, đặc biệt của các 

tập đoàn đa quốc gia.  

3.2. Các chính sách pháp luật điều chỉnh thương mại tự do ở 

 Việt Nam  

Theo thống kê, hiện có 12 Luật và khoảng gần 200 Nghị đinh, văn 

bản liên quan điều chỉnh tự do thƣơng mại ở Việt Nam bao gồm: Luật 

doanh nghiệp, Luật đầu tƣ, Luật thƣơng mại, Luật quản lý ngoại 

thƣơng, Luật đấu thầu, Luật kinh doanh bất động sản, Luật chứng 

khoán, Luật các công cụ chuyển nhƣợng, Luật giao dịch điện tử, Luật 

chuyển giao công nghệ, Luật cạnh tranh, Luật trọng tài thƣơng mại…  

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đã góp phần cải thiện 

môi trƣờng đầu tƣ, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trong việc thu 

hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) và hƣởng lợi từ sự tăng 

trƣởng xuất khẩu đáng kể từ FDI, đóng góp quan trọng vào GDP và 

kim ngạch xuất khẩu (65%). Luồng kiều hối chuyển về cũng ngày càng 

gia tăng. 

Về cơ bản, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chính sách đầu 

tƣ thƣơng mại, tự do thƣơng mại của Việt Nam đầy đủ, hành lang pháp 

lý tƣơng đối vững vàng, tạo điều kiện cho hội nhập. Tuy nhiên, trên 

thực tế, trong quá trình tự do thƣơng mại có nhiều điểm phát sinh, cần 

có sự giải quyết đúng đắn về chính sách.  

Thứ nhất: Thƣơng mại điện tử phát triển, trong khi đó, đây vẫn là 

thách thức với thị trƣờng trong nƣớc, các hƣớng dẫn thi hành Luật liên 

quan còn có chỗ lúng túng.  
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Thứ hai: Quy mô doanh nghiệp Việt Nam nhỏ. Với số vốn đăng ký 

thành lập bình quân khoảng 6 tỷ đồng/DN (chƣa đến 300.000 

USD/DN), tuyệt đại đa số DN Việt Nam là nhỏ và siêu nhỏ, chƣa thể 

vƣơn tầm ra đến khu vực, nên từ trƣớc đến nay, họ ít quan tâm tới hội 

nhập. Vài năm gần đây, mỗi năm có đến 50.000 DN - 60.000 DN 

ngừng hoạt động do nhiều nguyên nhân, nhƣng có nguyên nhân sâu xa 

là một bộ phận lớn các DN không chịu nổi sức ép của hội nhập. Đây là 

cái giá phải trả khi chúng ta ―mở cửa‖ thị trƣờng. Việt Nam phải chuẩn 

bị sẵn sàng vì các FTA thế hệ mới sẽ có những tiêu chuẩn cao vƣợt quá 

sức chịu đựng của các nhóm dễ bị tổn thƣơng (nông dân, DN nông 

nghiệp, DN vừa và nhỏ) và các đối tƣợng xã hội nhạy cảm (ngƣời lao 

động, ngƣời bệnh,...). 

Thứ ba: Khi hàng rào thuế quan đƣợc gỡ bỏ nhƣng các hàng rào kỹ 

thuật không hiệu quả, Việt Nam sẽ trở thành thị trƣờng tiêu thụ các sản 

phẩm chất lƣợng kém, ảnh hƣởng tới sức khỏe ngƣời tiêu dùng trong 

khi lại không bảo vệ đƣợc sản xuất trong nƣớc. Để tối ƣu hóa những tác 

động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế đến 

nền kinh tế, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 

Thứ tƣ: Hiểu biết về luật trọng tài quốc tế của các doanh nghiệp 

trong nƣớc đôi khi còn hạn chế, vì thế, nếu có tranh chấp thƣơng mại, 

các doanh nghiệp trong nƣớc còn lúng túng, không có hƣớng giải quyết, 

thậm chí, không biết phải nhờ vào các bên liên quan nào để hỗ trợ pháp 

luật, pháp lý liên quan để giải quyết tranh chấp.  

3.3. Những giải pháp để hoàn thiện chính sách cho thương mại tự do 

Đầu tiên, cần có những chính sách hỗ trợ hợp lý để thúc đẩy phát 

triển những ngành có lợi thế so sánh, nhằm tăng năng suất và tăng sức 

cạnh tranh của hàng hóa trong nƣớc và đẩy mạnh xuất khẩu. 

Với những ngành sẽ mở rộng sau FTA thế hệ mới, nhân tố quan 

trọng nhất là đảm bảo sự dịch chuyển tự do của các nguồn lực sản xuất 

nhƣ lao động, vốn, đất đai và các tài nguyên khác để các ngành này có 

thể tiếp cận chúng. Với những ngành kém lợi thế sau hội nhập, đẩy 
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mạnh tái cơ cấu các ngành này nhằm tăng hiệu quả cũng là một định 

hƣớng cần đƣợc quan tâm hơn. Luật Thƣơng mại và các cơ chế, chính 

sách quản lý rất cần đƣợc bổ sung và hoàn thiện nhằm tạo điều kiện 

thực hiện thuận lợi hóa thƣơng mại. Luật Thuế xuất, nhập khẩu cũng 

cần đƣợc sửa đổi cho thống nhất, đồng bộ với quy định của Hiến pháp 

và các bộ luật hiện hành; tƣơng thích với các cam kết và điều ƣớc quốc 

tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán cũng nhƣ Chiến lƣợc cải 

cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã đƣợc phê duyệt. Cùng với 

đó, cần tháo gỡ các vƣớng mắc, bất cập, chồng chéo, bảo đảm tính 

thống nhất, đầy đủ, đồng bộ và khả thi. 

Thƣ hai, các thể chế hành chính, kinh tế liên quan cũng cần có sự 

thay đổi.  

Cải cách thể chế môi trƣờng kinh doanh cần có bƣớc đi phù hợp, 

nhƣng phải đặt trong mối quan hệ hệ thống: việc làm trƣớc phải mở 

đƣờng cho việc làm sau, không tạo ra xung đột pháp lý và mâu thuẫn 

chính sách. Với xuất phát điểm thấp, nguồn lực hạn chế, nền kinh tế 

Việt Nam ―có đặc thù riêng‖, làm sao để nền kinh tế này tiếp cận với 

các chuẩn mực, thông lệ kinh doanh tốt của thế giới mà các nƣớc đi 

trƣớc phải mất cả vài trăm năm để có. 

Thể chế hành chính phải có những điều khoản đòi hỏi các cơ quan và 

chức vụ hành chính phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các sai phạm 

hành chính trong phạm vi quyền quản lý của mình. Do đó thủ tục hành 

chính cũng phải đƣợc thể chế hóa và đòi hỏi thực thi nghiêm minh. Bên 

cạnh đó cũng rất cần một đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, đƣợc 

đào tạo cơ bản, có đạo đức nghề nghiệp. 

Thứ ba, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Các trung 

tâm, hiệp hội phải có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV), DN mới thành lập trong việc đào tạo nhân lực, kỹ năng 

quản lý, quản trị, tiếp cận thị trƣờng, cung cấp thông tin về thị trƣờng 

cũng nhƣ môi trƣờng đầu tƣ, thủ tục hành chính. Đặc biệt, các trung 

tâm này phải hỗ trợ DN cả tiếp cận nguồn vốn thông qua việc phối hợp 
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chặt chẽ với Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV ở địa phƣơng và các quỹ 

tài chính khác dành cho khu vực DN này. Yêu cầu bức thiết là cần phải 

nhanh chóng triển khai áp dụng các hệ thống quản lý môi trƣờng, nhƣ 

ISO 14.000, HACCP, thực hiện quản lý tốt (GMP), thực tiễn nuôi trồng 

tốt (GAP). 

Cần có một luật hỗ trợ DNNVV, kết nối DNNVV với chuỗi giá trị 

toàn cầu. Xử lý vấn đề tỷ giá, lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các DN có thể tiếp cận đƣợc các nguồn vốn vay từ ngân hàng. 

Không chỉ có vấn đề hạ lãi suất mà quan trọng là làm sao cải tiến các 

thủ tục cho vay, tạo điều kiện cho DN không chỉ bằng tài sản thế chấp 

mà cần phải định hƣớng vào việc cho các DN sáng tạo, vào những dự 

án, lĩnh vực có tiềm năng. 

Cần chuẩn bị và minh bạch hóa sổ sách, kế toán, theo dõi thông tin, 

phối hợp công bố thông tin, nhân lực am hiểu luật lệ, vận động hành 

lang, ngoại giao,  điều chỉnh cả những yếu tố không phải yếu tố thƣơng 

mại nhƣ những nội dung liên quan tới lao động, quyền sở hữu trí tuệ... 

Do đó, việc thực hiện các cam kết trong FTA thế hệ mới đòi hỏi những 

thay đổi về chính sách và luật pháp trong nƣớc. 

4. Kết luận 

Những năm qua, Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng 

về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế 

thế giới, tích cực tham gia mạng lƣới các hiệp định thƣơng mại tự do. 

Đến nay, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 hiệp định thƣơng 

mại tự do, trong đó có 10 hiệp định đã có hiệu lực và đang thực thi cam 

kết, 3 hiệp định đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán nhƣng chƣa có hiệu 

lực, 4 hiệp định đang đàm phán.  

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, việc thực hiện các hiệp 

định thƣơng mại tự do trong thời đại mới cũng đặt ra một số thách thức 

cho nền kinh tế Việt Nam nhƣ: Thách thức về thể chế, cạnh tranh, 

nguồn nhân lực, các luật pháp liên quan, mà phải có giải pháp đồng bộ 

trong nhiều vấn đề thì Việt Nam mới có những hành lang pháp lý và 
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các nguồn lực liên quan chủ động nhất cho tiến trình hội nhập và thực 

hiện các hiệp định tự do hóa thƣơng mại, đảm bảo sự phát triển của đất 

nƣớc phù hợp với xu thế kinh tế thế giới.  
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HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ  

NHỮNG ẢNH HƢỞNG ĐỐI VỚI  DOANH NGHIỆP 

XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 

International trade activities and effects on  

Vietnamese import – export enterprises 

ThS. Phạm Thị Thùy Dƣơng 

Khoa KT&QTKD - Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Việt Nam đặt mục tiêu năm 2020 trở thành nƣớc công nghiệp hóa. 

Chính vì thế việc đẩy mạnh phát triển thƣơng mại và dịch vụ quốc tế là 

xu hƣớng tất yếu. Tình hình hoạt động thƣơng mại quốc tế hiện tại 

đƣợc cho là có những khác biệt rất lớn so với thập kỷ trƣớc. Thông qua 

bài báo này, với việc bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả hy vọng 

sẽ giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô có cái 

nhìn toàn diện và sâu sắc hơn trong việc xây dựng các chính sách nhằm 

điều tiết, tác động điều chỉnh thƣơng mại một cách hiệu quả hơn; đồng 

thời giúp các các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập 

khẩu, các nhà đầu tƣ và các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế 

khác có thêm căn cứ  để hoạch định chiến lƣợc sản xuất, kinh doanh và 

đầu tƣ ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: thƣơng mại quốc tế, Việt Nam, giải pháp, chính sách, xuất 

khẩu, nhập khẩu 
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ABTRACT 

Vietnam aims to become an industrialized country by 2020. Therefore, 

promoting the development of international trade and services is an in-

evitable trend. The current state of international trade is said to have 

greatly differed from the previous decade. Through this paper, with the 

addition of theoretical and practical basis, the author hopes to help mac-

roeconomic policy makers have  more comprehensive and insightful 

views in building policies to regulate and influence trade adjustment 

more effectively; At the same time, it helps the enterprises operating in 

the field of import and export, investors in other economic fields to 

have more bases to plan production, business and investment strategies 

in Vietnam in the near future. 

Keywords: Viet Nam, policy, international trade, solution, import,  

export 

1. MỞ ĐẦU 

Các quốc gia trên thế giới hiện nay dù lớn hay nhỏ, sớm hay muộn 

đều đi theo xu hƣớng là tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác 

kinh tế khu vực và thế giới, đa phƣơng, đa chiều, đa lĩnh vực, trong đó 

thƣơng mại là một trong những lĩnh vực đƣợc coi là trọng tâm. Hoạt 

động thƣơng mại quốc tế ngày càng mở rộng và cạnh tranh thị trƣờng 

thế giới ngày càng gay gắt là tất yếu. Hoạt động thƣơng mại quốc tế 

ngày càng mở rộng và cạnh tranh thị trƣờng thế giới ngày càng gay gắt 

là tất yếu. Trong tình hình đó, để có lợi thế trong quan hệ thƣơng mại 

thế giới, chen chân đƣợc vào thị trƣờng thế giới và bảo đảm không thất 

bại thì nƣớc ta cần có những chính sách thƣơng mại quốc tế khôn 

ngoan, linh hoạt, mềm dẻo, vừa phù hợp với điều kiện của nƣớc mình, 

vừa phù hợp thông lệ quốc tế, vừa đảm bảo luật pháp quốc gia, vừa 

đảm bảo luật lệ của thị trƣờng quốc tế.  
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2. NỘI DUNG 

2.1. Cơ sở lý luận 

Các Doanh nghiệp (DN) hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn 

đề khác nhau và chịu sức ép của cạnh tranh. Trƣớc tiên phải kể đến đó 

là vấn đề toàn cầu hóa. Toàn cầu hoá đƣợc định nghĩa là sự hợp nhất 

các nền kinh tế trên Thế giới, đặc biệt là thông qua hoạt động thƣơng 

mại, đầu tƣ và các dòng luân chuyển tài chính. Ngày nay, các doanh 

nghiệp đều hiểu các nền kinh tế Thế Giới nhƣ là một nền tảng thuận lợi 

trong việc tham gia sản xuất, thƣơng mại, xuất khẩu và cung cấp dịch 

vụ. Điều này bao gồm một quá trình kết hợp các yếu tố nhƣ: lao động, 

kỹ năng, kỹ thuật và tri thức có thể đƣợc chuyển đổi từ quốc gia này 

sang quốc gia khác. Nói cách khác, để tồn tại và phát triển thì các DN 

cần có khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt những cơ hội kinh doanh 

toàn cầu, đƣa ra thị trƣờng những sản phẩm tốt với giá cả cạnh tranh 

nhất. Để làm đƣợc điều này, các Doanh nghiệp cần phải quản lý và tổ 

chức hệ thống của mình theo mạng lƣới của những nhà cung cấp, công 

ty vệ tinh, những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và khách 

hàng trong và ngoài nƣớc. Ví dụ nhƣ DN có thể thiết kế ra sản phẩm ở 

Singapore với chi phí hợp lý sau đó sản xuất tại Trung Quốc vì chi phí 

rẻ, xuất khẩu sang thị trƣờng Hoa kỳ, sử dụng một công ty của Ấn Độ 

làm trung tâm cung cấp dịch vụ và quản lý tài chính DN thông qua một 

ngân hàng của Anh. Doanh Nghiệp có thể điều hành hoạt động kinh 

doanh của minh trong cả môi trƣờng nội địa và quốc tế. Chính vì vậy, 

thành công của các DN ngày nay đều phải dựa vào sự hiểu biết sâu sắc 

của bối cảnh kinh doanh hiện tại, biết cách làm thế nào để thiết lập 

những mạng lƣới kinh doanh phù hợp và làm thế nào để sử dụng hệ 

thống đó nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của mình.  

Tuy thƣơng mại quốc tế xuất hiện từ lâu, nhƣng tầm quan trọng kinh 

tế, chính trị xã hội của nó mới đƣợc để ý đến một cách chi tiết trong vài 

thế kỷ gần đây. Thƣơng mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát 

triển của công nghiệp hoá, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty đa 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_h%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giao_th%C3%B4ng_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/To%C3%A0n_c%E1%BA%A7u_h%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty_%C4%91a_qu%E1%BB%91c_gia
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quốc gia và xu hƣớng thuê nhân lực bên ngoài. Thƣơng mại quốc tế là 

việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, tuân theo nguyên 

tắc trao đổi ngang giá nhằm đƣa lại lợi ích cho các bên. Thƣơng mại 

ngày nay không chỉ là những hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa 

vật thể mà còn bao gồm cả những hành vi mua bán và dịch vụ phi vật 

thể nhằm thu lợi nhuận. Đặc điểm kinh doanh thƣơng mại ngày nay 

gồm hai chiều hƣớng: kinh doanh chuyên ngành, theo một sản phẩm 

hay một thƣơng hiệu nhất định thành một hệ thống trên toàn cầu. Hai 

là, tổ chức mô hình những công ty, tập đoàn kinh doanh tổng hợp với 

nhiều loại hình, nhiều hàng hóa và dịch vụ khác nhau để nâng cao ƣu 

thế cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trƣờng khu vực và thị trƣờng thế giới.  

- Chính sách hội nhập thương mại quốc tế  

Chính sách đƣợc hiêu là các chƣơng trinh hành động chi phối quyền 

lực chính trị nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thê đối với các đối tƣợng 

cụ thê nào đó. Các mục tiêu này gồm sự phát triên toàn diện trên tất cả 

các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội – môi trƣờng. Từ đó, chính sách 

hội nhập kinh tế quốc tế có thể được hiểu là chương trình hành động 

của nhà nước, nhằm thực hiện việc hợp tác, song phương hoặc đa 

phương, với các quốc gia trên thế giới để đạt được và bảo vệ các thoả 

thuận đem lại lợi ích kinh tế của quốc gia đó 

- Vai trò của hội nhập thương mại quốc tế 

Tham gia vào các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực sẽ tạo điều kiện 

cho các quốc gia thành viên có cơ hội phát triển kinh tế nhanh chóng, 

trong đó phải kể tới: mở rộng thị trƣờng xuất nhập khẩu của quốc gia 

tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tăng thu hút đầu tƣ nƣớc 

ngoài, viện trợ phát triển chính thức và giải quyết vấn đề nợ quốc tế; 

tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, đào tạo cán bộ và giải quyết vấn 

đề việc làm; hay đóng góp vào công tác đào tạo và bồi dƣỡng đội ngũ 

cán bộ trong nhiều lĩnh vực. Trong trƣờng hợp Việt Nam, hội nhập kinh 

tế quốc tế là duy trì hoà bình ổn định, tạo dựng môi trƣờng thuận lợi để 

Việt Nam xây dựng nền tảng, phát triển năng lực, và thực thi quyền lực. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty_%C4%91a_qu%E1%BB%91c_gia
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%C3%AA_nh%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_b%C3%AAn_ngo%C3%A0i&action=edit&redlink=1
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Tuy nhiên, không ít thách thức đƣợc đăt ra nhƣ: khả năng của con 

ngƣời và doanh nghiệp, cơ chế nhà nƣớc cũng nhƣ các thể chế, cơ quan 

chinh phủ trong việc thích nghi với môi trƣờng quốc tế cạnh tranh 

 gay gắt. 

 - Đặc điểm của chính sách hội nhập thương mại quốc tế 

Xu hƣớng tất yếu của hội nhập quốc tế chính là hàng rào thƣơng mại 

giữa các thị trƣờng dần biến mất. Các chinh sách hội nhập kinh tế song 

phƣơng đƣợc coi là nội dung cơ bản mà bất kì quốc gia nào cũng thực 

hiện. Hội nhập kinh tế quốc tế qua các chinh sách song phƣơng là cách 

hội nhập dựa trên các thỏa thuận chính sách giữa hai quốc gia, mà trong 

đó, các điều khoản, nội dung đƣợc các bên trong thỏa thuận đƣa ra, hội 

ý, chấp thuận và cam kết thực hiện. Điểm mạnh của các chính sách này 

là việc trao đổi đàm phán trực tiếp chính sách giữa hai quốc gia và mất 

ít thời gian. Tuy nhiên, điêm yếu đó là các quốc gia nhỏ, yếu thế hơn 

găp nhiều khó khăn khi đàm phán với các nƣớc lớn hơn, dẫn tới việc họ 

bị các nƣớc lớn gây áp lực, phải chấp nhận các thỏa thuận không thuận 

lợi nhất. 

2.2. Những ảnh hướng của hoạt động thương mại quốc tế tới DN 

Việt Nam  

 Xu hƣớng chủ động trong tự do hoá thƣơng mại của khu vực và 

quốc tế sẽ mang đến cho các DN Việt Nam nhiều cơ hội hơn trong hoạt 

động xuất khẩu. Chính vì vậy, các DN Việt Nam cần phải xây dựng cho 

mình những khả năng và sẵn sàng tận dụng các lợi thế trong kinh doanh 

do quá trình toàn cầu hoá mang lại. DN Việt Nam cần phải khắc phục 

những vấn đề sau khi muốn thâm nhập vào thị trƣờng nƣớc ngoài: tìm 

hiểu kĩ Môi trƣờng Thƣơng mại và Kinh doanh Quốc tế hiện nay; Đánh 

giá sản phẩm và sự sẵn sàng của tổ chức trong việc phát triển hoạt động 

thƣơng mại quốc tế; Phát triển các chiến lƣợc kinh doanh quốc tế cho 

DN của mình; và cần không ngừng sáng tạo, sử dụng kỹ thuật Market-

ing quốc tế hiệu quả. 
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Những tác động đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam khi 

tham gia thương mại quốc tế 

- Những tác động tích cực 

Sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, xuất 

khẩu của nƣớc ta tăng trƣởng khá cao, Thị trƣờng xuất khẩu trở nên đa 

dạng hơn; Cơ cấu xuất khẩu tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng tiêu 

dùng, hàng trung gian, tỷ trọng dầu thô giảm … Có thể thấy trong thời 

gian qua, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại những kết quả 

tích cực và có những tác động sâu đến kinh tế và xã hội Việt Nam nhƣ 

giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trƣờng xuất nhập khẩu dễ dàng 

hơn, dòng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tăng nhanh, môi trƣờng kinh 

doanh đƣợc cải thiện và minh bạch hơn, thế và lực của Việt Nam trên 

trƣờng thế giới ngày càng đƣợc nâng cao. Hàng hóa xuất khẩu của các 

doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt ở 5 châu lục và ở chiều ngƣợc lại 

doanh nghiệp Việt Nam cũng nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ tất 

cả 5 châu lục. Trong năm 2018 vừa qua, châu Á vẫn là đối tác thƣơng 

mại lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam (xuất khẩu chiếm 54% và 

nhập khẩu chiếm 80,3%); tiếp theo là châu  Mỹ (xuất khẩu chiếm 

23,8% và nhập khẩu chiếm 8,6%); châu Âu (xuất khẩu chiếm 19%, 

trong đó EU28 chiếm 17,2% và nhập khẩu chiếm 7,5%, trong đó EU28 

chiếm 5,9%); Nhóm 10 đối tác thƣơng mại lớn nhất của Việt Nam 

chiếm hơn 72% tổng trị giá xuất nhập khẩu trong năm 2018. Trong đó, 

xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc là lớn nhất, đạt 106,7 tỷ 

USD và chiếm 22,2% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nƣớc; tiếp theo 

với Hàn Quốc đạt 65,7 tỷ USD (chiếm 13,7%), với Hoa Kỳ 60,3 tỷ 

USD (chiếm 12,6%), với Nhật Bản đạt hơn 37,8 tỷ USD (chiếm 7,9%, 

với Thái Lan đạt 17,3 tỷ USD (chiếm 3,6%), với Malaysia đạt 11,5 tỷ 

USD (chiếm 2,4%). Trong đó, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam 

với tất cả 9 thành viên ASEAN đạt 56,3 tỷ USD, chiếm 11,7% và xuất 

nhập khẩu giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU28) đạt 55,8 tỷ 

USD, chiếm 11,6%. Tác động lớn đối với hoạt động thƣơng mại quốc 
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tế là xu hƣớng tự do hoá thƣơng mại ở cả hai bình diện quốc tế và khu 

vực. Những tổ chức thƣơng mại quốc tế nhƣ WTO và Hiệp định 

Thƣơng mại Tự do các nƣớc ASEAN (AFTA) đã cung cấp cho các DN 

cách tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài hiệu quả hơn. Thêm vào đó, các 

hiệp định thƣơng mại song phƣơng nhƣ Hiệp định thƣơng mại song 

phƣơng giữa Việt Nam và Hoà Kỳ (BTA) đã mở ra xu hƣớng phát triển 

chung, có thể sự dụng để mở rộng cơ hội tiếp cận thị trƣờng. Các DN sẽ 

cần phải đánh giá xem bằng cách nào và lúc nào họ có thể sử dụng 

những thoả thuận để giành lấy những quyền lợi khi mà luôn bị chi phối 

bởi các điều kiện cố định nhƣ danh mục ƣu đãi thuế quan, các điều lệ 

về nguồn gốc xuất xứ và các qui tắc và tiêu chuẩn sức khỏe. Các Hiệp 

định này đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Việt Nam cũng nhƣ các 

nƣớc thành viên tham gia. Việc tham gia các khu vực thƣơng mại tự do 

đã tạo cho Việt Nam những cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế và 

tăng trƣởng xuất khẩu. Hiện nay, phạm vi đối tác FTA của Việt Nam đã 

khá rộng và toàn diện, và dần tiến đến tự do hóa thuế quan hầu hết các 

mặt hàng nhập khẩu với các đối tác thƣơng mại chính. Hội nhập kinh tế 

quốc tế đã thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu sản 

xuất hàng hóa xuất khẩu theo hƣớng tích cực, phù hợp với chủ trƣơng 

công nghiệp hóa theo hƣớng hiện đại, tập trung nhiều hơn vào các mặt 

hàng chế biến, chế tạo có giá trị và hàm lƣợng công nghệ và giá trị gia 

tăng cao hơn. 

Mặc dù có những sáng kiến thƣơng mại trong khi tiếp cận thị trƣờng, 

DN vẫn không thể đảm bảo sự thành công khi thâm nhập thị trƣờng. 

- Những khó khăn, thách thức 

Bên cạnh những thành tựu to lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao vị thế quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế của nƣớc ta vẫn còn 

hạn chế và thách thức, đó là khả năng cạnh tranh quốc tế khá hạn chế 

của hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam và khả năng cạnh tranh 

thấp của quốc gia, nguy cơ bị phá sản của các doanh nghiệp và mất thị 
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trƣờng trong nƣớc cho các đối thủ nƣớc ngoài, suy thoái tài nguyên, tác 

động xấu về văn hóa, an ninh.  

Hệ thống luật pháp chƣa hoàn chỉnh, không đồng bộ gây khó khăn 

trong việc thực hiện cam kết của các tổ chức kinh tế quốc tế. Chƣa hình 

thành đƣợc một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập quốc tế và 

một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết. Các hoạt động hội 

nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực khác chƣa 

đƣợc triển khai đồng bộ. Cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện 

giám sát quá trình hội nhập từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, giữa các 

ban ngành còn nhiều bất cập. 

Bên cạnh đó vẫn chƣa có chiến lƣợc rõ ràng chủ động khi tham gia 

các Hiệp định FTA, chƣa chuẩn bị tốt các điều kiện cơ bản trong nƣớc 

và chƣa có đƣợc nỗ lực chung của toàn xã hội để tận dụng tối đa các cơ 

hội mà tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại.  

Ngoài ra, tăng trƣởng xuất khẩu nhanh nhƣng chƣa vững chắc, chất 

lƣợng tăng trƣởng và hiệu quả xuất khẩu còn thấp, cơ cấu hàng hóa 

xuất khẩu tuy đã chuyển dịch mạnh sang hàng chế biến chế tạo nhƣng 

vẫn còn phụ thuộc nhiều vào DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; nhập siêu 

vẫn còn là nguy cơ, cơ cấu nhập khẩu còn không ít bất cập. Về cơ bản, 

nền kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào tăng trƣởng thƣơng mại, vào khai thức 

tài nguyên, khoáng sản, xuất khẩu hàng nông sản thô với hàm lƣợng 

chế biến thấp và gia công hàng hóa ở công đoạn thấp (gồm: dệt may, da 

giày, điện tử…). Do tri thức và trình độ kinh doanh của các DN còn 

thấp, cộng với hệ thống tài chính và ngân hàng còn yếu kém nên dễ bị 

tổn thƣơng và bị thao túng nếu tự do hoá thị trƣờng. Năng suất lao động 

tăng chậm, thu hút đầu tƣ vẫn dựa vào lợi thế nhân công và chi phí mặt 

bằng rẻ, chi phí năng lƣợng thấp đã ảnh hƣớng nhiều đến năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế cũng nhƣ của DN. Hàng hoá nƣớc ngoài chất 

lƣợng cao lại đƣợc cắt giảm thuế, khiến cho hàng hoá của các DN bị 

cạnh tranh gay gắt...  
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2.3. Một số biện pháp nhằm hạn chế bất lợi của thương mại quốc 

tế đối với Việt Nam 

- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 

Tăng cƣờng tuyên truyền cho các DN các thông tin về lộ trình và 

cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện cơ 

chế, chính sách quản lý xuất nhập khẩu nhƣ: hoàn thiện hệ thống chính 

sách thƣơng mại cho phù hợp với quốc tế; Xây dựng và ban hành tiêu 

chuẩn hàng hóa xuất khẩu; Điều chỉnh lại quy hoạch, bố trí lại vùng sản 

xuất chuyên canh, vùng nguyên liệu; Áp dụng phƣơng thức sản xuất 

tiên tiến, tích cực đƣa các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ và giống mới 

vào sản xuất...Trên cơ sở chiến lƣợc phát triển tổng thể của từng ngành 

(điện tử, dệt may, da giầy…), tập trung đầu tƣ vào những khâu còn yếu, 

giảm thiểu khâu sản xuất, gia công; Xây dựng các cụm công nghiệp 

đồng bộ, các trung tâm nguyên phụ liệu theo hƣớng chuyên môn hóa; 

Từng bƣớc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu của sản 

phẩm điện tử, dệt may, da giầy... 

Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ: Xây dựng và thực hiện chiến 

lƣợc và kế hoạch tổng thể, có chính sách đầu tƣ thỏa đáng để phát triển 

mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm đảm bảo nội địa hóa cho phần 

lớn các linh phụ kiện cho ngành công nghiệp lắp ráp, đáp ứng nhu cầu 

nguyên phụ liệu cho ngành Dệt may, Da giày;  

- Đối với hiệp hội ngành nghề 

Tổ chức các chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại - đầu tƣ theo thị 

trƣờng, ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh cụ thể để nâng cao khả năng 

tiếp cận thị trƣờng trong và ngoài nƣớc cũng nhƣ hỗ trợ doanh nghiệp 

tiếp thị thƣơng hiệu của sản phẩm, doanh nghiệp tới các thị trƣờng xuất 

khẩu trọng điểm. Triển khai các hoạt động cung cấp và tƣ vấn cho các 

doanh nghiệp về pháp luật kinh doanh, các kiến thức về hội nhập kinh 

tế quốc tế cũng nhƣ kinh nghiệm đối phó với các vụ kiện quốc tế, các 

rào cản thƣơng mại của các thị trƣờng xuất khẩu. 
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- Đối với doanh nghiệp 

Chủ động lựa chọn và thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào. Việc loại 

bỏ thuế quan cho các đối tác trong TPP chỉ áp dụng đối với các sản 

phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nội khối. Nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có tay nghề, trình độ cao. Bên 

cạnh đó, cần chủ động tạo sự liên kết gắn bó giữa các doanh nghiệp, 

cùng xây dựng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng nội địa và nƣớc ngoài.  

Định hướng phát triển bền vững cho Việt Nam trong thị trường quốc 

tế hiện nay 

Có thể thấy rằng thƣơng mại là một yếu tố rất quan trọng trong chiến 

lƣợc phát triển quốc gia. Tuy nhiên, để có thể có những lợi ích thật sự 

thì phát triển thƣơng mại phải gắn liền với phát triển bền vững. Từ các 

diễn biến và xu hƣớng của thƣơng mại thế giới   có thể rút ra một vài 

định hƣớng chính sách phù hợp cho Việt Nam nhƣ: trong nƣớc cần có 

những chiến lƣợc cụ thể để giải quyết các tác động tiêu cực lên môi 

trƣờng do các hoạt động sản xuất để phục vụ xuất khẩu gây ra. Điều 

này đặc biệt rất quan trọng đối với các nƣớc đang phát triển bởi vì các 

mặt hàng xuất khẩu đa phần là từ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Do đó 

cần hạn chế khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng nhƣ 

các hoạt động chế biến gây hại lên môi trƣờng. Bên cạnh đó, cần 

khuyến khích và tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thân thiện 

với môi trƣờng. Ví dụ, dựa trên thế mạnh nông nghiệp truyền thống, có 

thể định hƣớng, hỗ trợ các hoạt động sản xuất thực phẩm hữu cơ để 

xuất khẩu vào các thị trƣờng đầy tiềm năng nhƣ Nhật Bản hay các nƣớc 

Châu Âu. Tránh nhập khẩu các công nghệ cũ, khuyến khích nhập khẩu 

các công nghệ phục vụ cho quá trình phát triển các ngành công nghiệp 

phù hợp với phát triển bền vững nhƣ điện gió và năng lƣợng mặt trời.  

 Để phát huy tối đa các cơ hội, giảm thiểu các tác động không mong 

muốn trong khi hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ cần tiếp tục cải 

cách hành chính, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu và 

lộ trình hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô. Bên cạnh đó, thúc đẩy hình 
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thành mối liên kết giữa ngƣời sản xuất nguyên liệu với doanh nghiệp 

xuất khẩu, phát triển cơ sở bảo quản chế biến. Các doanh nghiệp cần 

nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các tiêu chí về kỹ thuật nhƣ áp 

dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lƣợng ISO 9000, ISO 14000….  

3. KẾT LUẬN 

Trong nhiều thập kỷ qua, thƣơng mại toàn cầu dựa trên lợi thế so 

sánh, cho thấy, các quốc gia thƣờng chỉ làm ra những mặt hàng mà 

mình có lợi thế so sánh cao nhất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nƣớc và 

xuất khẩu. Lợi thế so sánh của mỗi nền kinh tế dựa vào các yếu tố nhƣ 

khoa học và công nghệ, khả năng sáng tạo, nhân công rẻ, nguyên liệu 

dồi dào, thậm chí cả các yếu tố mang tính can thiệp của chính quyền 

nhƣ chính sách bảo hộ, hàng rào thuế quan... Về bản chất, đó là sự phân 

công lao động trong dây chuyền sản xuất toàn cầu. , trong quan hệ 

thƣơng mại thế giới, cần đa phƣơng hóa, linh hoạt hoá thị trƣờng, mở 

rộng buôn bán với nhiều nƣớc. Song ở giai đoạn trƣớc mắt đối với nƣớc 

kinh tế chƣa phát triển, điều kiện khoa học – kỹ thuật còn hạn chế, khả 

năng cạnh tranh còn yếu, cần lựa chọn những mặt hàng có chất lƣợng 

cao xây dựng thành thƣơng hiệu quốc tế và những thị trƣờng có khả 

năng và ƣu thế riêng đối với mình để khai thác và tham gia xuất, nhập 

khẩu buôn bán thƣơng mại, dịch vụ, trên cơ sở đó từng bƣớc giành chỗ 

đứng trên thị trƣờng thế giới. Để phát huy đến mức cao nhất lợi thế so 

sánh thƣơng mại, thì điều quan trọng là phải có những con ngƣời quản 

lý có tri thức mới về thƣơng mại, cùng với những cơ chế, chính sách 

thƣơng mại đúng đắn phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của đất nƣớc 

trong thời kỳ mới và phù hợp xu thế phát triển và hội nhập kinh tế – 

thƣơng mại khu vực và thế giới. Ngoài ra, cần hoàn thiện khung pháp 

luật cho hoạt động thƣơng mại cả ở thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng 

ngoài nƣớc. Đây là vấn đề cần thiết để phát triển thị trƣờng trong nƣớc 

làm cơ sở hậu phƣơng cho phát triển thị trƣờng ngoài nƣớc. Thị trƣờng 

trong nƣớc phát triển vững chắc là điều kiện quan trọng để mở rộng thị 

trƣờng ra ngoài nƣớc, đẩy mạnh xuất khẩu và chủ động nhập khẩu của 
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nƣớc ta, ngƣợc lại thị trƣờng ngoài nƣớc đƣợc phát triển sẽ tạo điều 

kiện thúc đẩy thị trƣờng trong nƣớc phát triển mạnh hơn, phục vụ tốt 

hơn cho sản xuất và đời sống. 
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MỘT SỐ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI 

 VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP  

THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HIỆN NAY 

Some opportunities and challenges for Vietnam  

in the context of international trade integration today 

ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng 

Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh  Trường Đại học Hải Phòng  

TÓM TẮT  

Trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam 

có thêm các cơ hội khẳng định vị thế doanh nghiệp, tiếp cận thị trƣờng 

tiêu thụ sản phẩm rộng lớn, cơ hội thu hút vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài, 

các nguồn viện trợ phát triển, các định chế tài chính quốc tế hay tiếp 

nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý thông qua các dự án đầu 

tƣ. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế cũng đem đến không ít khó 

khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bài viết tập trung phân tích một số cơ hội và 

thách thức của của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thƣơng mại quốc 

tế hiện nay. 

Từ khóa: cơ hội hội nhập thƣơng mại quốc tế  hội nhập thƣơng mại 

quốc tế, thách thức hội nhập thƣơng mại quốc tế 

ABTRACT 

 In the context of international economic integration, Vietnamese enter-

prises have more opportunities to affirm their position, access to large 
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consumer markets, opportunities to attract investment from abroad, de-

velopment aid sources, international financial institutions or receiving 

production and management technologies through investment projects. 

However, international economic integration also brings many difficul-

ties and challenges for Vietnamese enterprises, especially small and 

medium enterprises.  

The paper focuses on analyzing some of Vietnam's opportunities and 

challenges in the context of international trade integration today. 

Keywords: international trade integration opportunities international 

trade integration, challenges of international trade integration 

1. MỞ ĐẦU 

Trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực biến chuyển 

nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến hội nhập kinh tế quốc tế của 

nƣớc ta. Việt Nam đã ký kết và thực thi các hiệp định mở cửa thƣơng 

mại quan trọng, trong đó tiêu biểu là Hiệp định thƣơng mại song 

phƣơng Việt Nam - Hoa Kỳ (năm 2000), gia nhập Tổ chức Thƣơng mại 

Thế giới (WTO) (năm 2007), ký kết các Hiệp định thƣơng mại tự do 

(FTA) nhƣ: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), Hiệp 

định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP), 

Hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) 

(EVFTA), Hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc,… 

Nhờ tham gia các hiệp định FTA, các doanh nghiệp Việt Nam đƣợc 

đón nhận nhiều cơ hội để cải thiện tình hình kinh doanh, tự do sáng tạo, 

làm giàu cho mình và cho đất nƣớc. Các doanh nghiệp Việt Nam có 

thêm các cơ hội khẳng định vị thế doanh nghiệp, tiếp cận thị trƣờng tiêu 

thụ sản phẩm rộng lớn, cơ hội thu hút vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài, các 

nguồn viện trợ phát triển, các định chế tài chính quốc tế hay tiếp nhận 

công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý thông qua các dự án đầu tƣ. 

Tuy nhiên, cạnh tranh chiến lƣợc giữa các nƣớc lớn gay gắt; việc 

xuất hiện nhiều phƣơng thức, mô hình kinh doanh mới; các thách thức 
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an ninh phi truyền thống,... đặt ra những thách thức mới đối với hội 

nhập kinh tế quốc tế của nƣớc ta. 

Thông qua việc thu thập, phân tích và đánh giá các thông tin liên 

quan đến vấn đề hội nhập thƣơng mại quốc tế, bài viết chỉ ra một số cơ 

hội mà thƣơng mại quốc tế mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam và 

chỉ ra một số thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt. Từ 

đó giúp doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn tính tất yếu của hội nhập 

và xác định các giải pháp để tham gia, đóng góp đối với tiến trình hội 

nhập quốc tế của đất nƣớc. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Những cơ hội mà thƣơng mại quốc tế mang lại cho Việt Nam 

2.1.1. Cơ hội của việc mở rộng thị trường quốc tế 

Xuất khẩu của Việt Nam trƣớc đây tập trung vào một số thị trƣờng 

lớn và truyền thống nhƣ Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc… Thƣơng mại quốc tế một mặt giúp duy trì và củng cố thị trƣờng 

truyền thống, mặt khác việc tăng cƣờng thị trƣờng xuất khẩu tiềm năng 

khác sẽ giúp xuất khẩu giảm bớt sự phụ thuộc vào những thị trƣờng này 

để phát triển ổn định và bền vững hơn.  

Việt Nam hiện có quan hệ thƣơng mại với trên 200 quốc gia và vùng 

lãnh thổ. Là thành viên của Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), Việt 

Nam đã đƣợc 71 đối tác công nhận là nền kinh tế thị trƣờng
(2)
, nhiều 

sản phẩm dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trƣờng 

có yêu cầu cao về chất lƣợng, nhƣ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, 

Mỹ... Đây cũng là điều kiện để phát triển hoạt động sản xuất kinh do-

anh, đồng thời khẳng định vị thế mới của mình trên trƣờng quốc tế. 

Trong 8 năm qua (2011-2018), thị trƣờng xuất khẩu đã đƣợc mở 

rộng cả về quy mô thị trƣờng và cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu, mặt hàng 

xuất khẩu đã góp phần không nhỏ vào tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu 

của cả nƣớc. 
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Giai đoạn 2011-2018 là giai đoạn tăng trƣởng vƣợt bậc về kim ngạch 

xuất khẩu và nhập khẩu; trong đó, tăng trƣởng xuất khẩu đã vƣợt mục 

tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. Giá trị 

xuất khẩu giai đoạn 2011-2018 đạt 1.290,88 tỷ USD (gấp 3,3 lần giai 

đoạn 2001-2010); giá trị nhập khẩu giai đoạn 2011-2018 đạt 1.290,69 

tỷ USD (gấp 2,73 lần giai đoạn 2001-2010).
(2) 

Kim ngạch xuất khẩu sang các thị trƣờng xuất khẩu quan trọng nhất 

của Việt Nam là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia Đông 

Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đều có tăng trƣởng cao trong giai đoạn 

2011-2018 (bảng 1). Ở tất cả các thị trƣờng mà Việt Nam có ký kết các 

hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) thế hệ mới đều ghi nhận xuất khẩu 

tăng trƣởng vƣợt trội hằng năm. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu 

đạt gần 245 tỷ USD, tăng 13,8%; xuất siêu đạt 7,2 tỷ USD, mức cao 

nhất từ trƣớc đến nay. 
(2)

 

Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trƣờng có tốc độ tăng 

trƣởng bình quân cao nhất của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. 

Bảng 1. Một số thị trƣờng xuất khẩu quan trọng giai đoạn  

2011-2018
(2) 

Đơn vị: Tỷ USD 

Thị 

trường 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

bình 

quân 

(%) 

Hoa Kz 16,93 19,67 23,84 28,64 33,47 38,45 41,59 47,53 16,6 

EU 16,53 20,27 24,31 27,91 30,94 33,86 38,18 41,79 14,3 

Trung 

Quốc 
11,12 12,39 13,23 14,93 17,11 21,96 35,40 41,27 21,7 
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ASEAN 13,60 17,35 18,46 19,11 18,25 17,45 21,72 24,74 10,3 

Nhật 

Bản 
10,78 13,06 13,63 14,69 14,13 14,67 16,86 18,85 8,6 

Hàn 

Quốc 
4,72 5,58 6,62 7,14 8,92 11,41 14,82 18,20 21,5 

Nguồn: Bộ Công thƣơng, Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2018 

Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động 

xuất khẩu của Việt Nam nhằm tận dụng tối đa lợi ích do các Hiệp định 

đó mang lại. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu có sự chuyển dịch sang các 

nƣớc có FTA và có cơ cấu hàng hóa bổ sung với Việt Nam nhƣ: Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Öc, New Zealand, Liên minh Kinh tế Á - Âu. Số liệu 

thống kê cho thấy xuất khẩu vào các nƣớc có FTA ngày càng tăng. 

Mặt hàng gạo đã xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

bên cạnh thị trƣờng truyền thống đã từng bƣớc mở rộng thị trƣờng xuất 

khẩu vào các nƣớc châu Mỹ, Trung Đông; sản phẩm gạo trắng cao cấp, 

gạo hạt tròn và gạo thơm đã bƣớc đầu thâm nhập vào thị trƣờng khó 

tính, giúp sản phẩm gạo Việt Nam từng bƣớc hiện diện trên khắp thế 

giới. Mặt hàng rau quả đạt nhiều thành tích trong công tác mở rộng thị 

trƣờng xuất khẩu, thâm nhập vào các thị trƣờng ―khó tính‖ nhƣ vải, 

nhãn, chôm chôm, thanh long, vú sữa vào thị trƣờng Hoa Kỳ; vải thiều 

vào thị trƣờng Australia, Malaysia, EU (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan); 

thanh long, xoài vào thị trƣờng Nhật Bản, Hàn Quốc; cam, quýt, thanh 

long vào thị trƣờng Singapore… Dệt may đạt mức tăng trƣởng trên hai 

con số năm 2018 (đạt 30,5 tỷ USD, tăng 16,7%), với mức tăng trƣởng 

cao tại các thị trƣờng chủ lực nhƣ Hoa Kỳ (tăng 11,6%, Nhật Bản (tăng 

22,6%), Hàn Quốc (34,9%), Trung Quốc (tăng 39,6%), EU (9,9%). 

Tƣơng tự, gỗ và sản phẩm gỗ và giày dép các loại cũng duy trì mức 

tăng trƣởng tốt, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu.
(2)

 

Năm 2018, xuất khẩu sang thị trƣờng các nƣớc có FTA với Việt 

Nam đều ghi nhận tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Tăng 
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trƣởng xuất khẩu trên nhiều thị trƣờng đạt mức hai con số nhƣ xuất 

khẩu sang Trung Quốc đạt 41,2 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm 2017, 

xuất khẩu sang thị trƣờng ASEAN đạt 24,74 tỷ USD, tăng 13,9%, xuất 

khẩu sang Nhật Bản đạt 18,85 tỷ USD, tăng 11,8%, xuất khẩu sang Hàn 

Quốc đạt 18,2 tỷ USD, tăng 22,8%.
(2)

 

Trong thời gian tới, việc phát triển thị trƣờng xuất khẩu phù hợp với 

chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hƣớng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trên cơ sở Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 

Chiến lƣợc xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 và định hƣớng 

đến năm 2030 cần bám sát định hƣớng: Đa dạng hóa thị trƣờng xuất 

khẩu; củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trƣờng 

truyền thống; tạo bƣớc đột phá mở rộng các thị trƣờng xuất khẩu mới 

có tiềm năng; phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong các tổ chức 

quốc tế, khu vực và tăng cƣờng hoạt động ngoại giao kinh tế để mở 

rộng thị trƣờng xuất khẩu; phát triển hệ thống cơ quan xúc tiến thƣơng 

mại tại các khu vực thị trƣờng lớn và tiềm năng; tăng cƣờng bảo vệ 

hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam trên thị trƣờng khu vực và thế 

giới; tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trƣờng của nƣớc ngoài và lộ 

trình cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả 

xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trƣờng đã ký FTA; triển khai 

có hiệu quả các biện pháp nhằm đƣa hàng Việt Nam thâm nhập sâu vào 

kênh phân phối tại thị trƣờng nƣớc ngoài theo Quyết định số 1513/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

2.1.2. Cơ hội của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

Việt Nam đƣợc quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia thu hút 

FDI thành công nhất khu vực và trên thế giới, trở thành địa điểm đầu tƣ 

tin cậy, hiệu quả trong mắt các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Báo cáo 2017 

của Tổ chức Thƣơng mại và phát triển Liên Hợp quốc đánh giá, Việt 

Nam nằm trong Top 12 quốc gia thành công nhất về thu hút FDI. 

Về thu hút vốn đầu tƣ, theo Báo cáo của Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ), sau hơn 30 năm thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 
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(FDI), kể từ khi Quốc hội ban hành Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt 

Nam vào cuối năm 1987. 

Tính lũy kế đến hết tháng 12/2018, 130 quốc gia, vùng lãnh thổ có 

đầu tƣ tại Việt Nam với 27.353 dự án, tổng vốn đăng ký 340,1 tỷ USD. 

Hàn Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Nhật Bản, Singapore, Đài Loan 
(2)

. 

Bảng 2. Báo cáo nhanh đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài năm 2018 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

So 

cùng 

kỳ 

1 Vốn thực hiện triệu USD 17.500 19.100 109,1% 

2 Vốn đăng ký* triệu USD 35.883,85 35.465,56 98,8% 

2.1    Đăng ký cấp mới triệu USD 21.275,89 17.976,17 84,5% 

2.2    Đăng ký tăng thêm triệu USD 8.416,84 7.596,65 90,3% 

2.3    Góp vốn, mua cổ phần triệu USD 6.191,11 9.892,73 159,8% 

3 Số dự án*         

3.1    Cấp mới dự án 2.591 3.046 117,6% 

3.2    Tăng vốn lƣợt dự án 1.188 1.169 98,4% 

3.3    Góp vốn, mua cổ phần lƣợt dự án 5.002 6.496 129,9% 

4 Xuất khẩu         

4.1    Xuất khẩu (kể cả dầu thô) triệu USD 155.435 175.523 112,9% 

4.2    Xuất khẩu (không kể dầu thô) triệu USD 152.549 173.249 113,6% 

5 Nhập khẩu triệu USD 127.836 142.707 111,6% 

Nguồn: Báo cáo nhanh Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài năm 2018  

– Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ - 2018)  

Phân theo hình thức đầu tƣ, đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tại Việt Nam 

tính đến hết năm 2018 với hình thức đầu tƣ 100% vốn nƣớc ngoài 

chiếm tổng số vốn đầu tƣ đăng ký cao nhất với 244.580,143 triệu USD 

với 23.087 dự án (chiếm 71,9% tổng vốn đầu tƣ). 
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Bảng 3. Đầu tƣ tực tiếp nƣớc ngoài tại Việt Nam theo hình thức 

đầu tƣ (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/12/2018) 

STT  Hình thức đầu tƣ    Số dự án   

  Tổng vốn đầu tƣ 

đăng ký 

(Triệu USD)   

1 100% vốn nƣớc ngoài       23.087   244.580,143  

2 Liên doanh 4.017     75.216,714  

3 Hợp đồng BOT,BT,BTO      18     14.221,238  

4 Hợp đồng hợp tác KD    231       6.141,350  

Tổng       27.353   340.159,445  

Nguồn: Báo cáo nhanh Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài năm 2018  

– Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ - 2018) 

Đến ngày 20/09/2019, cả nƣớc có 29.854 dự án còn hiệu lực với tổng 

vốn đăng ký 357,65 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài ƣớc đạt gần 206 tỷ USD, bằng 57,6% tổng vốn 

đăng ký còn hiệu lực. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh 

và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 26,16 tỷ USD, 

tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài ƣớc đạt 14,22 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ 

năm 2018:
(5)

- Theo lĩnh vực: các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (ĐTNN) đã đầu 

tƣ vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong 

đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 

gần 209,27 tỷ USD, chiếm 58,5 tổng vốn đầu tƣ, tiếp theo là các lĩnh 

vực kinh doanh bất động sản với 58,4 tỷ USD (chiếm 16,3% tổng vốn 

đầu tƣ); sản xuất, phân phối điện với 23,39 tỷ USD (chiếm 6,5% tổng 

vốn đầu tƣ). 
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- Theo đối tác đầu tƣ: Đã có 132 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án 

đầu tƣ còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với 

tổng vốn đăng ký 65,77 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tƣ). Nhật 

Bản đứng thứ hai với 60,36 tỷ USD (chiếm 16,9% tổng vốn đầu tƣ), 

tiếp theo lần lƣợt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông. 

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả 

nƣớc, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phƣơng dẫn đầu 

trong thu hút FDI với 46,18 tỷ USD (chiếm gần 12,9% tổng vốn đầu 

tƣ); tiếp theo là Bình Dƣơng với 33,3 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn 

đầu tƣ); Hà Nội với gần 34,5 tỷ USD (chiếm 9,6% tổng vốn đầu tƣ). 

Riêng đối với thành phố Hải Phòng, năm 2018 Hải Phòng thu hút 

đƣợc 104 dự án cấp mới đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn 

đầu tƣ đạt 644,664 triệu USD, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2017; điều 

chỉnh tăng vốn 45 dự án, với 1,859 tỷ USD. Các dự án vẫn chủ yếu ở 

ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, với 149 dự án, vốn đầu tƣ đạt 

2,504 tỷ USD.
(6)

  

Đầu tƣ nƣớc ngoài là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trƣởng kinh 

tế của Việt Nam bởi mức đóng góp của khu vực này ngày càng tăng từ 

9,3% năm 1995 lên 19,6% năm 2017 (chiếm 23,7% tổng vốn đầu tƣ 

toàn xã hội, chiếm trên 72% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc, 

trên 50% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 17% tổng thu ngân sách nhà 

nƣớc).
(3)

 

Khu vực FDI ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế Việt Nam. Khoảng 58% vốn FDI tập trung vào lĩnh vực công 

nghiệp chế biến, chế tạo, tạo ra 50% giá trị sản xuất công nghiệp, góp 

phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ chốt của nền kinh tế 

nhƣ dầu khí, điện tử, viễn thông…  

2.1.3. Cơ hội của việc tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ 

quản lý thông qua các dự án đầu tư.  

Việc hội nhập quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp 

cận công nghệ tiên tiến mà còn là cả phƣơng thức quản trị doanh 
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nghiệp, phát triển kỹ năng của lực lƣợng lao động, cũng nhƣ tạo ra 

nhiều việc làm trong các lĩnh vực của nền kinh tế… 

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong số các hợp đồng Chuyển 

giao công nghệ (CGCN) đã đƣợc phê duyệt, số hợp đồng thuộc lĩnh vực 

công nghiệp hiện chiếm tới 63%, chế biến nông sản, thực phẩm chiếm 

26% và y dƣợc, mỹ phẩm chiếm 11%. Thông qua hoạt động thu hút 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (FDI), nhiều công nghệ mới đã đƣợc thực hiện 

CGCN và nhiều sản phẩm mới đã đƣợc sản xuất trong các xí nghiệp 

FDI; nhiều cán bộ, công nhân đã đƣợc đào tạo mới và đào tạo lại để cập 

nhật kiến thức phù hợp với yêu cầu mới. Hoạt động FDI cũng có tác 

động thúc đẩy phát triển công nghệ trong nƣớc trong bối cảnh có sự 

canh tranh của cơ chế thị trƣờng.
(1) 

 

Trƣớc đây, hội nhập thƣơng mại quốc tế, cơ hội về việc tiếp nhận các 

yếu tố kỹ thuật, máy móc thiết bị đƣợc quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh hiện nay, những phƣơng pháp công nghệ mới, những bí 

quyết kỹ thuật, phần kiến thức quản lý, phần đào tạo đội ngũ kỹ thuật 

và công nhân lành nghề cho dự án bắt đầu đƣợc chuyển giao mà phần 

này nằm trong phần mềm của công nghệ đƣợc chuyển giao và chiếm 

một phần kinh phí không nhỏ của công nghệ mua. Đây cũng là một 

trong những thành tựu quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế giúp 

Việt Nam nắm bắt không chỉ về mặt kỹ thuật, công nghệ mới mà còn là 

cơ hội để chúng ta tiếp cận đƣợc phƣơng pháp quản lý, bí quyết kỹ 

thuật hiện đại, nâng cao khả năng canh tranh của sản phẩm, trình độ tay 

nghề của ngƣời lao động và năng suất lao động đƣợc nâng lên. 

2.2. Những thách thức của thƣơng mại quốc tế mang đến cho 

Việt Nam 

2.2.1. Sức ép cạnh tranh mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp Việt 

Hội nhập tạo ra sức ép về mở cửa thị trƣờng, cạnh tranh mạnh đối 

với các doanh nghiệp Việt Nam. Hội nhập kinh tế với một sức cạnh 

tranh còn yếu kém cũng là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất trong 

nƣớc. Hàng hóa nƣớc ta còn chƣa có nhiều thƣơng hiệu nổi bật và chƣa 
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đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế ở các thị trƣờng nhƣ 

EU, Mỹ, Nhật Bản… Nếu không có sự chuẩn bị tốt, nhiều ngành sản 

xuất và dịch vụ có thể sẽ gặp khó khăn. Với khoảng 96% tổng số doanh 

nghiệp đang hoạt động là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ áp lực cạnh 

tranh đối với nền kinh tế Việt Nam là rất lớn.  

Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu: Dù hàng rào thuế quan đƣợc dỡ bỏ, 

song việc có tận dụng đƣợc các ƣu đãi về thuế quan để mở rộng thị 

trƣờng hay không lại phụ thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu về quy 

tắc xuất xứ cũng nhƣ các yêu cầu khác (an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch 

tễ...). Với năng lực tự sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu còn hạn 

chế, thì những yêu cầu về quy tắc xuất xứ hàng hóa lại đang đặt ra 

thách thức và mối lo ngại cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

Đối với sản xuất trong nƣớc: Việc tự do hóa thuế nhập khẩu sẽ dẫn 

đến sự gia tăng nhanh chóng nguồn hàng nhập khẩu từ các nƣớc, đặc 

biệt là từ các nƣớc TPP, EU vào Việt Nam do giá thành rẻ hơn, chất 

lƣợng và mẫu mã đa dạng, phong phú hơn sẽ tác động đến lĩnh vực sản 

xuất trong nƣớc. 

Tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu hàng hóa cả nƣớc đạt 236,69 

tỷ USD, tăng 11,1% so với năm trƣớc. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: 

máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 4,42 tỷ USD, dầu thô 

tăng 2,27 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 1,48 tỷ USD, vải các loại 

và kim loại thƣờng khác tăng 1,39 tỷ, hóa chất tăng 1,04 tỷ USD… so 

với cùng kỳ năm trƣớc
(4)

. 

Ngoài ra, khi hàng rào thuế quan đƣợc gỡ bỏ nhƣng các hàng rào kỹ 

thuật không hiệu quả, Việt Nam sẽ trở thành thị trƣờng tiêu thụ các sản 

phẩm chất lƣợng kém, ảnh hƣởng tới sức khỏe ngƣời tiêu dùng trong 

khi lại không bảo vệ đƣợc sản xuất trong nƣớc. 

Tự do hóa thƣơng mại quá đột ngột có thể dẫn tới phá sản và tình 

trạng thất nghiệp ở các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh yếu. Tuy 

nhiên, do nhập khẩu từ các đối tác nhƣ Hoa Kỳ trong Hiệp định TPP, 
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EU trong Hiệp định Thƣơng mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu 

(EVFTA) là các đối tác chƣa có FTA với Việt Nam, hay một số 

nƣớc/khu vực khác không lớn nên với lộ trình giảm thuế hợp lý, kết 

hợp với hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, Việt Nam có thể xử lý đƣợc 

các hệ quả phát sinh do tham gia các FTA này. 

 

Biểu đồ 1: 10 nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng về trị giá lớn nhất năm 2018 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

2.2.2. Sức ép về việc tuân thủ các điều khoản quy định 

Để tận dụng ƣu đãi trong các FTA, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp 

ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn cao về chất lƣợng hàng hóa, chịu sức ép 

phải tuân thủ các điều khoản quy định về  truy xuất nguồn gốc và quy 

tắc xuất xứ, quy định về vệ sinh, môi trƣờng, lao động và quy trình 

công nghệ… Đây vừa là cơ hội để tự nâng cao năng lực, vừa là thách 

thức đối với doanh nghiệp của Việt Nam vì đa số là doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, thiếu công nghệ, vốn và kinh nghiệm sản xuất. 

Điển hình nhƣ sau khi EVFTA ký kết thành công, việc thực hiện các 

tiêu chí về truy xuất nguồn gốc và quy tắc xuất xứ sẽ đƣợc thực hiện 

rộng rãi, toàn diện trên các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp; trong đó, 

phải kể đến ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, một 
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ngành mang lại nguồn kim ngạch 9 tỷ USD/năm, giải quyết đƣợc nhiều 

vấn đề về phát triển thủy sản trong nƣớc. Các đối tác của Hiệp định 

thƣơng mại tự do EVFTA cam kết xóa bỏ thuế quan cho hàng thủy sản 

xuất khẩu từ Việt Nam. Song, để đƣợc hƣởng mức thuế 0% thì doanh 

nghiệp cần phải đáp ứng đƣợc quy tắc xuất xứ. Hàng thủy sản phải có 

nguyên liệu và đƣợc sản xuất trong lãnh thổ nƣớc xuất khẩu hoặc có 

xuất xứ nội khối các nƣớc tham gia hiệp định. 

2.2.3. Thách thức về điều chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách 

Để thực thi đầy đủ các cam kết trong bối cảnh hội nhập thƣơng mại 

quốc tế, Việt Nam có thể sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều quy định 

pháp luật về thƣơng mại, đầu tƣ, đấu thầu, sở hữu trí tuệ …  

Đến nay, Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện nhiều quy định 

luật pháp quốc tế cũng nhƣ hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp luật phù 

hợp với cam kết hội nhập. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã hội 

nhập ở các cấp độ và hình thức khác nhau nhƣ tham gia các thỏa thuận 

thƣơng mại ƣu đãi, các hiệp định thƣơng mại tự do, các liên minh thuế 

quan, tham gia thị trƣờng chung và tham gia liên minh kinh tế, tiền tệ... 

Việc ký kết nhiều, hiệp định song phƣơng và đa phƣơng về thƣơng 

mại, đầu tƣ, tránh đánh thuế hai lần, đặc biệt là việc gia nhập Tổ chức 

Thƣơng mại Thế giới đã tạo cơ sở pháp lý và tiền đề, điều kiện quan 

trọng về thể chế để nền kinh tế nƣớc ta hội nhập ngày càng sâu rộng và 

toàn diện vào nền kinh tế quốc tế; để pháp luật trong nƣớc phù hợp và 

tƣơng thích với pháp luật quốc tế; đồng thời, đảm bảo tính quốc tế của 

sự phát triển kinh tế thị trƣờng của Việt Nam. 

Bên cạnh những thành tựu, pháp luật kinh tế đạt đƣợc trong 30 năm 

qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhƣ: Công tác thể chế hóa và ban 

hành chính sách, pháp luật cụ thể hóa đƣờng lối, quan điểm, chính sách 

của Đảng nói chung và cụ thể hóa, hƣớng dẫn thực thi pháp luật kinh tế 

nói riêng vẫn còn chậm; Thể chế kinh tế thị trƣờng chƣa thật đồng bộ, 
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thông suốt; Chất lƣợng hệ thống chính sách và pháp luật kinh tế chƣa 

thực sự đáp ứng đƣợc yêu cầu của Nhà nƣớc pháp quyền… 

Tuy nhiên, nhƣ kinh nghiệm gia nhập WTO đã chỉ ra, với sự chuẩn 

bị nghiêm túc và nỗ lực cao, Việt Nam có thể thực hiện thành công việc 

điều chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật để thực thi các cam kết trong 

bối cảnh hội nhập. 

2.3. Giải pháp để tận dụng đƣợc cơ hội và vƣợt qua những thách 

thức của hội nhập quốc tế 

Thực tế, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để những cơ hội hội 

nhập thƣơng mại quốc tế không bị chuyển hóa thành thách thức.  

Trong bối cảnh hội nhập thƣơng mại toàn cầu, các doanh nghiệp phải 

cải thiện chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, đổi mới hoạt động sản xuất kinh 

doanh, thực hiện các quy trình bài bản, chuyên nghiệp, đúng pháp luật, 

bắt nhịp đƣợc những chuẩn mực của khu vực và quốc tế. Các doanh 

nghiệp cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc nắm bắt cơ hội, kết 

nối các đối tác để mở rộng thị trƣờng xuất khẩu, nâng cao năng lực sản 

xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, tiếp cận và tham gia các chuỗi toàn 

cầu. Làm đƣợc điều đó, các doanh nghiệp nƣớc ta mới có thể hình 

thành đƣợc các sản phẩm, thƣơng hiệu Việt có uy tín, danh tiếng, mang 

tầm khu vực và thế giới. 

Các địa phƣơng cần chú trọng lồng ghép việc thực thi các chƣơng 

trình hành động vào các kế hoạch cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế tại 

từng địa phƣơng. Tăng cƣờng sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa 

phƣơng trong quá trình hội nhập, triển khai công tác hội nhập thƣơng 

mại quốc tế. Đặc biệt, cần tiếp tục phổ biến kiến thức, thông tin về hội 

nhập thƣơng mại quốc tế và hƣớng dẫn việc thực thi các cam kết hội 

nhập thƣơng mại quốc tế cho các địa phƣơng, doanh nghiệp và ngƣời 

dân. Khuyến khích sự tham gia tích cực, rộng rãi và chủ động hơn của 

khu vực kinh tế tƣ nhân, các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội và 

ngƣời dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết hội nhập.  
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Về mặt quản lý nhà nƣớc, ngoài việc hoàn thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật để đáp ứng các yêu cầu của hội nhập thƣơng mại quốc tế, 

Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần thực hiện các chƣơng trình 

thuận lợi hóa thƣơng mại; khuyến khích tổ chức các sự kiện quảng bá, 

giới thiệu thƣơng hiệu doanh nghiệp, sản phẩm có tầm quốc gia; hƣớng 

dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động bảo hộ các thƣơng hiệu, nhãn 

hiệu hàng hóa xuất khẩu trên thị trƣờng thế giới. 

3. KẾT LUẬN 

Nhìn chung, hội nhập thƣơng mại quốc tế là một trong những động 

lực quan trọng để thúc đẩy tăng trƣởng và phát triển kinh tế, góp phần 

vào tăng trƣởng GDP nƣớc ta. Hội nhập thƣơng mại quốc tế cũng là 

xúc tác đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trƣởng gắn 

với phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Hội nhập thƣơng mại quốc tế mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam, 

đặc biệt là cơ hội về mở rộng thị trƣờng quốc tế. Mặt khác, hội nhập 

thƣơng mại quốc tế cũng khiến doanh nghiệp Việt đối mặt với nhiều 

thách thức nhƣ tăng sức ép cạnh tranh hay việc tuân thủ các điều khoản 

quy định. Do đó, bản thân mỗi doanh nghiệp cần chủ động đổi mới để 

tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng những cơ hội mà hội nhập 

mang lại và nhận diện đƣợc những thách thức để chủ động đổi mặt. Mặt 

khác, về mặt quản lý nhà nƣớc cần có những thay đổi về chính sách 

pháp luật cho phù hợp với các yêu cầu của hội nhập và có cơ chế 

khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập thƣơng mại  

quốc tế.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

(1). Nguyễn Vân Anh, Lê Vũ Toàn, Đàm Quang (2012). Bàn về thuật ngữ 

―Thị trƣờng khoa học‖, ―thị trƣờng công nghệ‖ và ―thị trƣờng KH&CN‖. Tạp 

chí Hoạt động Khoa học, Bộ KH&CN, ISSN 1859 – 4794, số 641, tr. 50 – 

54). 

 (2). Bộ Công thƣơng, Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2018; Nhà xuất 

bản Công thƣơng,  Hà Nội - 2019. 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

127 

(3). Nhà xuất bản Nhã Nam, Thu hút FDI: Định hƣớng mới cho kỷ nguyên 

mới, Hà Nội – 2018. 

(4). Tổng cục Hải quan, Báo cáo tình tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hóa của Việt Nam tháng 12 và năm 2018, 

 (5). Trang thông tin Điện tử Đầu tƣ nƣớc ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ), 

Tình hình thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài 9 tháng năm 2019, 

https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6231/Tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-nuoc-

ngoai-9-thang-nam-2019 

(6). Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo cáo Kết quả thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, Hải Phòng – 2019. 

 

 

 

https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6231/Tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-9-thang-nam-2019
https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6231/Tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-9-thang-nam-2019


International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

128 

ỨNG DỤNG MA TRẬN SWOT TRONG HOẠCH ĐỊNH 

CHIẾN LƢỢC KINH DOANH THỜI KỲ HỘI NHẬP 

KINH TẾ QUỐC TẾ – TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU 

TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT HẢI PHÒNG 

Application of swot matrix in business strategic planning 

in the period of international economic integration 

case study at bao viet hai phong company 

TS. Đỗ Minh Thụy
1
, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2 
 

1
Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng 

2
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hải Phòng 

Email: 
1
Thuydm@dhhp.edu.vn, 

2
nhanntt@dhhp.edu.vn 

TÓM TẮT 

 Ma trận SWOT dùng để phân tích các Điểm mạnh (Strengths), Điểm 

yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities), Nguy cơ (Threats) của do-

anh nghiệp, từ đó thực hiện phối hợp chúng lại để hình thành các 

phƣơng án chiến lƣợc kinh doanh cho doanh nghiệp. Phân tích SWOT 

là phƣơng pháp phân tích kịch bản trên cơ sở khảo sát các yếu tố liên 

quan nhằm xây dựng các kịch bản chiến lƣợc có thể.  

Từ khóa: chiến lƣợc, chiến lƣợc kinh doanh, ma trận SWOT 

ABSTRACT 

 The SWOT matrix is used to analyze the Strengths, Weaknesses, Op-

portunities, Threats of enterprises, from there, to coordinate them to 

form business strategic options for businesses. SWOT analysis is a sce-
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nario analysis method based on the survey of relevant factors to build 

possible strategic scenarios. 

Keywords: strategy, business strategy, SWOT matrix 

1. ỨNG DỤNG MA TRẬN SWOT TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN 

LƢỢC KINH DOANH 

1.1. Khái quát về ma trận SWOT 

Ma trận SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ 

tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportu-

nities (Cơ hội) và Threats (Nguy cơ) – là một mô hình nổi tiếng trong 

phân tích kinh doanh của doanh nghiệp. Điểm mạnh và điểm yếu là 

thuộc nội bộ doanh nghiệp còn Cơ hội và Nguy cơ đến từ bên ngoài. 

Vậy có thể đƣa ra khái niệm về phân tích SWOT đó là việc phân tích 

các yếu tố môi trƣờng bên ngoài mà doanh nghiệp phải đối mặt (các cơ 

hội và nguy cơ) cũng nhƣ các yếu tố thuộc môi trƣờng nội bộ doanh 

nghiệp (các mặt mạnh và mặt yếu). 

1.2. Nguồn gốc của ma trận SWOT 

Mô hình phân tích SWOT đƣợc cho rằng do Albert Humphrey phát 

triển vào những năm 1960- 1970. Đây là kết quả của một dự án nghiên 

cứu do đại học Standford, Mỹ thực hiện. Dự án này sử dụng dữ liệu từ 

500 công ty có doanh thu lớn nhất nƣớc Mỹ ( Fortune 500 ) nhằm tìm 

ra nguyên nhân thất bại trong việc lập kế hoạch của các doanh  

nghiệp này. 

Ban đầu mô hình phân tích này có tên gọi SOFT, là viết tắt của: 

Thỏa mãn (Satisfactory) – Điều tốt trong hiện tại, Cơ hội (Opportunity) 

– Điều tốt trong tƣơng lai, Lỗi ( Fault) – Điều xấu trong hiện tại; Nguy 

cơ ( Threat) – Điều xấu trong tƣơng lai. 

Tuy nhiên, cho đến năm 1964, sau khi mô hình này đƣợc giới thiệu 

cho Urick và Orr tại Zurich Thuỵ Sĩ, Albert cùng các cộng sự của mình 

đã đổi F (Fault) thành W (Weakness) và SWOT ra đời từ đó. Phiên bản 
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đầu tiên đƣợc thử nghiệm và giới thiệu đến công chúng vào năm 1966 

dựa trên công trình nghiên cứu tại tập đoàn Erie Technological. 

Năm 1973, SWOT đƣợc sử dụng tại J W French Ltd và thực sự phát 

triển từ đây. Đầu năm 2004, SWOT đã đƣợc hoàn thiện và cho thấy khả 

năng hữu hiệu trong việc đƣa ra cũng nhƣ thống nhất các mục tiêu của 

tổ chức mà không cần phụ thuộc vào tƣ vấn hay các nguồn lực tốn  

kém khác. 

1.3. Vai trò ma trận SWOT 

Phân tích Ma trận SWOT là một trong năm bƣớc hình thành chiến 

lƣợc kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó không chỉ có ý nghĩa đối 

với doanh nghiệp trong việc hình thành chiến lƣợc kinh doanh nội địa 

mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành chiến lƣợc kinh doanh 

quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. 

Một khi doanh nghiệp muốn phát triển, từng bƣớc tạo lập uy tín, thƣơng 

hiệu cho mình một cách chắc chắn và bền vững thì phân tích SWOT là 

một khâu không thể thiếu trong quá trình hoạch định chiến lƣợc kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Phân tích SWOT đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu đƣợc sắp 

xếp theo định dạng SWOT dƣới một trật tự logic dễ hiểu, dễ trình bày, 

dễ thảo luận, có thể đƣợc sử dụng trong mọi quá trình ra quyết định. 

Quá trình phân tích SWOT sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho 

việc kết nối các nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp với môi 

trƣờng cạnh tranh mà doanh nghiệp hoạt động. 

1.4. Khung phân tích ma trận SWOT trong hoạch định chiến 

lƣợc kinh doanh 

Để thực hiện phân tích SWOT nhằm hoạch định chiến lƣợc kinh do-

anh, ngƣời ta thƣờng tự đặt các câu hỏi sau: 

- Strengths: Lợi thế của mình là gì? Công việc nào mình làm tốt 

nhất? Nguồn lực nào mình cần, có thể sử dụng? Ƣu thế mà ngƣời khác 

thấy đƣợc ở mình là gì? Phải xem xét vấn đề từ trên phƣơng diện bản 
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thân và của ngƣời khác. Cần thực tế chứ không khiêm tốn. Các ƣu thế 

thƣờng đƣợc hình thành khi so sánh với đối thủ cạnh tranh.  

- Weaknesses: Có thể cải thiện điều gì? Công việc nào mình làm tồi 

nhất? Cần tránh làm gì? Phải xem xét vấn đề trên cơ sở bên trong và cả 

bên ngoài. Ngƣời khác có thể nhìn thấy yếu điểm mà bản thân mình 

không thấy. Vì sao đối thủ cạnh tranh có thể làm tốt hơn mình? Lúc này 

phải nhận định một cách thực tế và đối mặt với sự thật. 

- Opportunities: Cơ hội tốt đang ở đâu? Xu hƣớng đáng quan tâm 

nào mình đã biết? Cơ hội có thể xuất phát từ sự thay đổi công nghệ và 

thị trƣờng dù là quốc tế hay ở trong phạm vi hẹp, từ sự thay đổi trong 

chính sách của nhà nƣớc có liên quan tới lĩnh vực mà công ty đang hoạt 

động, từ sự thay đổi khuôn mẫu xã hội, cấu trúc dân số hay cấu trúc 

thời trang,... từ các sự kiện diễn ra trong khu vực. Phƣơng thức tìm 

kiếm hữu ích nhất là rà soát lại các ƣu thế của mình và tự đặt câu hỏi 

liệu các ƣu thế ấy có mở ra cơ hội mới nào không. Cũng có thể làm 

ngƣợc lại, rà soát các yếu điểm của mình và tự đặt câu hỏi liệu có cơ 

hội nào xuất hiện nếu loại bỏ đƣợc chúng. 

- Threats: Những trở ngại gì đang gặp phải? Các đối thủ cạnh tranh 

đang làm gì? Những đòi hỏi đặc thù về công việc, về sản phẩm hay dịch 

vụ có thay đổi gì không? Thay đổi công nghệ có nguy cơ gì với công ty 

hay không? Có vấn đề gì về nợ quá hạn hay dòng tiền? Liệu có yếu 

điểm nào đang đe doạ công ty? Các phân tích này thƣờng giúp tìm ra 

những việc cần phải làm và biến yếu điểm thành triển vọng. 

Chất lƣợng của phân tích mô hình SWOT phụ thuộc vào chất lƣợng 

nguồn thông tin thu thập đƣợc. Thông tin cần tránh cái nhìn chủ quan từ 

một phía, nên tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhƣ: ban 

giám đốc, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đối tác chiến lƣợc, tƣ 

vấn... SWOT cũng có phần hạn chế khi sắp xếp các thông tin với xu 

hƣớng giản lƣợc. Điều này làm cho nhiều thông tin có thể bị gò ép vào 

vị trí không phù hợp với bản chất vấn đề. 
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Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng doanh nghiệp mà SWOT 

có một số cách áp dụng khác nhau. Dƣới đây là khung phân tích SWOT 

sẽ giúp chúng ta suy nghĩ một cách chuyên nghiệp và đƣa ra quyết định 

ở thế chủ động chứ không chỉ dựa vào các phản ứng bản năng hay thói 

quen bản tính. 

Bảng 1. Khung phân tích SWOT 

Strengths 

Lợi thế cạnh tranh? 

Điểm đặc sắc của sản phẩm? 

Nguồn lực, tài sản, con ngƣời? 

Kinh nghiệm, kiến thức, dữ liệu? 

Các hoạt động mang tính sáng 

tạo? 

Vị trí địa lý? 

Giá cả, giá trị, chất lƣợng? 

Quá trình xử lý, cơ cấu tổ chức, 

công nghệ thông tin, truyền 

thông? 

Văn hóa, thái độ, hành vi? 

Mức độ kiểm soát của ngƣời 

quản lý? 

Weaknesses 

Những lỗ hổng trong năng lực? 

Thiếu sức cạnh tranh? 

Vấn đề tài chính? 

Thời hạn cuối cùng, sức ép thời 

gian? 

Tính liên tục, khả năng của dây 

truyền cung cấp? 

Ảnh hƣởng đối với các hoạt 

động chính? 

Tính chính xác, tin cậy của dữ 

liệu? 

-     Tính đạo đức, khả năng lãnh 

đạo? 

Opportunities 

Phát triển thị trƣờng? 

Điểm yếu của đối thủ cạnh 

tranh? 

Xu hƣớng của ngành? 

Threats 

Ảnh hƣởng về mặt chính trị, luật 

pháp? 

Ảnh hƣởng của môi trƣờng? 

Sự phát triển của công nghệ 
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Phát triển công nghệ và phát 

minh? 

Ảnh hƣởng của hội nhập? 

Thị trƣờng mới? 

Các điểm đặc sắc mới của sản 

phẩm? 

Đối tác, đại lý, hệ thống phân 

phối? 

Số lƣợng, sản xuất, nền kinh tế? 

Thông tin và nghiên cứu? 

thông tin? 

Các ý định của đối thủ cạnh 

tranh? 

Nhu cầu thị trƣờng? 

Xuất hiện công nghệ mới, dịch 

vụ mới, ý tƣởng mới? 

Các trở ngại phải đối mặt? 

Các ảnh hƣởng mang tính thời 

vụ, thời tiết? 

 

Sau khi liệt kê các yếu tố lên ma trận, tiến hành hoạch định chiến 

lƣợc kinh doanh phù hợp trên cơ sở phối hợp các yếu tố trên cơ sở 4 

kịch bản sau nhằm đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc của doanh nghiệp:  

- S/O: Dùng điểm mạnh nào để khai thác cơ hội nào? Từ đó xây 

dựng phƣơng án khai thác cơ hội. 

- S/T: Dùng điểm mạnh nào để cô lập và dập tắt nguy cơ?  

- W/O: Duy trì cơ hội, vƣợt qua điểm yếu để tận dụng cơ hội bằng 

cách nào?  

- W/T: Thiết lập phƣơng án phòng thủ để tránh những điểm yếu bị 

tác động nặng nề hơn từ môi trƣờng bên ngoài nhƣ thế nào? 

2. Ứng dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lƣợc kinh 

doanh của Công ty Bảo Việt Hải Phòng 

2.1. Khái quát về Công ty Bảo Việt Hải Phòng 

Công ty Bảo Việt Hải Phòng là một đơn vị thành viên hạch toán phụ 

thuộc của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, tiền thân là Chi nhánh Hải 

Phòng đƣợc thành lập cùng với sự ra đời của Công ty Bảo hiểm Việt 
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Nam, trải qua hơn 50 năm hoạt động và phát triển (1965 - 2018), Công 

ty Bảo Việt Hải Phòng không ngừng lớn mạnh và đổi mới, đã triển khai 

trên 40 nghiệp vụ thuộc lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đáp ứng đƣợc 

yêu cầu đa dạng của khách hàng đối với chất lƣợng phục vụ ngày càng 

nâng cao, giữ chữ tín đối với khách hàng. Với thành tích nêu trên, Công 

ty đã đƣợc tặng thƣởng huân chƣơng lao động hạng Nhì và hai bằng 

khen của Chính phủ. 

Trong quá trình hoạt động và phát triển, Bảo Việt Hải Phòng luôn 

đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo và sự giúp đỡ quý báu của Thành ủy, UBND 

Thành phố, sự phối kết hợp có hiệu quả của các ban nghành và sự cộng 

tác chặt chẽ của các đơn vị khách hàng các tầng lớp dân cƣ và thống đại 

lý, cộng tác viên. 

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với đặc điểm kinh tế xã hội là 

một thành phố công nghiệp là cửa ngõ lớn nhất ra biển phía Bắc và có 

dịch vụ vận tải cả đƣờng thủy và đƣờng bộ phát triển, kim ngạch xuất 

nhập khẩu cao. Đây là một thị trƣờng lớn của cả nƣớc nên các doanh 

nghiệp bảo hiểm đều sau một thời gian ngắn thành lập đều đặt văn 

phòng hoặc mở chi nhánh tại Hải Phòng. Cho đến nay, gần nhƣ tất cả 

các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đƣợc cấp phép đã 

có mặt đầy đủ và tham gia vào thị trƣờng kinh doanh bảo hiểm phi nhân 

thọ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Hiện nay, Công ty Bảo Việt Hải Phòng có 6 phòng nghiệp vụ và 2 

phòng phục vụ đặt tại trụ sở chính của Công ty và 5 phòng phục vụ 

khách hàng ở tất cả các quận/huyện trong phạm vi địa bàn thành phố 

Hải Phòng. 

Công ty Bảo Việt Hải Phòng đƣợc phân tách thành hai khối lớn là 

khối hàng hải và khối phi hàng hải. Nghiệp vụ hàng hải mặc dù tập 

trung tại hai phòng bảo hiểm tàu thủy và bảo hiểm hàng hóa, ngoài các 

phòng chức năng riêng biệt, Công ty còn tổ chức bố trí năm phòng bảo 

hiểm phục vụ khách hàng tại năm quận huyện ngoại thành của thành 
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phố Hải Phòng với  mục đích chính là khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm 

phi hàng hải nhƣ bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con ngƣời. 

Từ năm 2005 đến nay, Công ty Bảo Việt Hải Phòng triển khai mô 

hình khai thác tổng hợp, tất cả các phòng ban trong Công ty, tất cả các 

cán bộ công nhân viên cùng toàn bộ đội ngũ đại lý chuyên nghiệp của 

Công ty đƣợc phép triển khai công tác khai thác, cung cấp dịch vụ bảo 

hiểm của tất cả các dịch vụ mà khách hàng có nhu cầu, trong đó đặc 

biệt chú trọng vào phát triển các sản phẩm bán lẻ nhƣ dịch vụ bảo hiểm 

nhƣ bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn con ngƣời… Từ khi triển 

khai mô hình khai thác tổng hợp này, Công ty Bảo Việt Hải Phòng đã 

gặt hái đƣợc rất nhiều thành công. 

2.2. Phân tích ma trận SWOT của Công ty Bảo Việt Hải Phòng 

Sử dụng mô hình SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của 

Công ty Bảo Việt Hải Phòng trong tƣơng quan so sánh với các công ty 

bảo hiểm khác trên địa bàn. Xác định những cơ hội và thách thức của 

Công ty trong giai đoạn tới trong việc thực hiện định vị của Công ty tại 

địa bàn, thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Công ty. 

Thứ nhất, về điểm mạnh (S): 

- Bảo Việt Hải Phòng là đơn vị có truyền thống kinh nghiệm hoạt 

động lâu năm trên thị trƣờng. Hiện vẫn là doanh nghiệp có thị phần và 

doanh thu lớn nhất trên địa bàn. 

- Có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải (tàu thủy 

và hàng hóa). 

- Đội ngũ cán bộ đông đảo và có năng lực tốt. 

- Có mạng lƣới các phòng khu vực phủ kín địa bàn thành phố bao 

gồm các huyện ngoại thành. 

- Có quan hệ tốt với khách hàng, đặc biệt với khách hàng là tổ chức, 

doanh nghiệp. 
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Thứ hai, về điểm yếu (W) 

- Mô hình quản lý cũ chƣa thay đổi để phù hợp với tình hình kinh 

doanh hiện nay. Mô hình quản lý mới vẫn đang trong quá trình chuyển 

giao và hoạt động chƣa thực sự hiệu quả làm doanh thu giảm sút. Mô 

hình quản lý tập trung mới là xu thế tất yếu, tuy nhiên trong giai đoạn 

đầu hoạt động lại đƣợc áp dụng vào mảng bảo hiểm hàng hải (tàu thủy) 

là mảng kinh doanh lớn chủ chốt của BV Hải Phòng ngay từ đầu nên 

còn nhiều bất cập nhƣ thời gian cấp đơn và vận chuyển đơn/ hợp đồng 

lâu. Bộ phận quản lý nghiệp vụ chƣa kinh qua kinh doanh trực tiếp và 

đa phần là ngƣời mới nên hiểu biết về mảng kinh doanh này còn nhiều 

hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tiễn của khách hàng. 

- Phí bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm của một số mảng nghiệp vụ 

nhƣ tàu thủy, hàng hóa, tài sản kỹ thuật còn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu 

cạnh tranh của thị trƣờng. 

- Mối quan hệ với các đầu mối khai thác chƣa thực sự đủ mạnh và 

hiệu quả để đánh bật các đối thủ cạnh tranh. 

- Hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, hệ thống tái tục khách 

hàng, hệ thống Direct chƣa phát huy hiệu quả cao. 

- Chƣa chú trọng đào tạo, phát triển mạnh hệ thống đại lý, tổng đại lý 

bảo hiểm thành chuyên nghiệp để tạo nguồn doanh thu BH lớn từ hoạt 

động bán lẻ. 

- Chƣa có nhiều chƣơng trình tri ân khách hàng, quảng bá thƣơng 

hiệu và hình ảnh. 

- Nghiệp vụ bảo hiểm xe đầu kéo là nghiệp vụ quan trọng tại thị 

trƣờng Hải Phòng nhƣng chƣa thực sự chú trọng, có thể mang lại doanh 

thu lớn và ổn định nếu đƣợc quản lý, chọn lọc các đối tƣợng Bảo  

Hiểm tốt. 

- Tính linh hoạt trong giải quyết bồi thƣờng chƣa cao vì theo hệ 

thống nên mất nhiều khách hàng tốt. 
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- Sản phẩm bảo hiểm y tế quản lý khâu đầu vào chƣa tốt chủ yếu dựa 

vào khai báo khách hàng nên tỷ lệ bồi thƣờng cao (các hệ thống bệnh 

viện chƣa có sự liên kết để biết về lịch sử bệnh nhân). 

- Chƣa có quan hệ tốt với lực lƣợng ngân hàng lớn hoạt động tại Hải 

Phòng nhằm khai thác thêm quan hệ với khách hàng có nhu cầu bảo 

hiểm. 

Thứ ba, về cơ hội (O): 

- Thành phố Hải Phòng đang có những bƣớc tiến phát triển mạnh đặc 

biệt về cơ sở hạ tầng nhƣ cảng biển, sân bay nên cơ hội khai thác dịch 

vụ bảo hiểm nhƣ các đội xe vận tải, trang thiết bị cảng biển. 

- Đời sống ngƣời dân từng bƣớc đƣợc nâng lên do đó nhu cầu xã hội 

về các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm con ngƣời 

sẽ ngày càng phát triển. 

- Một số doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ sau thời gian tăng trƣởng nóng 

sẽ cần có thời gian để cải tiến bộ máy phục vụ, thay đổi mô hình quản 

lý. 

- Hải Phòng là một thành phố cảng biển, nơi tập trung, luân chuyển, 

đóng gói hàng hóa lớn, thị trƣờng bảo hiểm vẫn rất tiềm năng đặc biệt 

khi tham gia hội nhập hoàn thiện các tổ chức quốc tế (Nhiều dự án lớn 

của Hải Phòng đã đƣợc triển khai và phát triển rất nhanh đúng tiến độ 

nhƣ đƣờng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, tiếp tục triển 

khai cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình, cụm cảng khu công nghiệp Đình 

Vũ nhƣ: Cảng Greenport, Cảng Hải An, cảng Gernadert.. đặc biệt là 

cảng nƣớc sâu Lạch Huyện có thể đón tàu chạy thẳng hàng từ Hải 

Phòng đi Châu Âu, Châu Mỹ..). 

- Thị phần bảo hiểm y tế cao cấp ở Hải Phòng với hơn 2 triệu dân 

vẫn bỏ ngỏ đây cũng là cơ hội lớn chƣa sử dụng của BVHP, đặc biệt là 

cung cấp bảo hiểm nhóm cho các công ty do Hải Phòng là thị trƣờng sẽ 

phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ, logistic.. 
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Thứ tư, về thách thức (T): 

- Kinh tế vận tải biển vẫn đang trên đà suy thoái và chƣa có dấu hiệu 

dừng lại nên các dịch vụ bảo hiểm nhƣ tàu thủy sẽ vẫn tiếp tục gặp 

nhiều khó khăn. Ngoài ra, do ngành vận tải biển bị suy thoái cũng dẫn 

đến hiệu quả đầu tƣ từ việc thu phí bảo hiểm cũng giảm sút. 

- Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây mặc dù nền kinh tế đã thay 

đổi, nhƣng ngành kinh doanh vận tải biển đã rơi vào suy thoái. 

- Các đối thủ cạnh tranh đặc biệt là các đối thủ có cổ đông là các tập 

đoàn kinh tế chủ chốt nhƣ PVI, PJICO, PTI ngày càng triển khai các thế 

mạnh trong ngành để bảo vệ doanh nghiệp bảo hiểm của họ làm cho 

các doanh nghiệp bảo hiểm nhƣ Bảo Việt khó cạnh tranh. Ngoài ra, các 

đối thủ canh tranh cũng đang tập trung nguồn lực vào việc phát triển 

mảng bán lẻ các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, con ngƣời nên mảng 

này trong thời gian tới sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. 

- Trong những năm gần đây, một số rủi ro lớn liên tiếp xảy ra dẫn 

đến hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy có kết quả 

xấu. 

- Cạnh tranh không lành mạnh vẫn tiếp tục diễn ra giữa các doanh 

nghiệp bảo hiểm, trong khi Bảo Việt đang trải qua quá trình rà soát, 

chuẩn hóa tái cơ cấu chuyển sang mô hình quản lý tập trung theo các 

tiêu chí An Toàn – Hiệu quả - Phát triển thì các doanh nghiệp bảo hiểm 

đối thủ cũng tranh thủ tập trung vào các khách hàng hiện tại của Bảo 

Việt, thậm chí có doanh nghiệp còn đƣa ra mục tiêu là giành giật khách 

hàng từ Bảo Việt. 

- Do đây là thị trƣờng còn nhiều tiềm năng nên nhiều chi nhánh bảo 

hiểm mạnh mới đƣợc lập thêm tại thị trƣờng nhƣ chi nhánh Bảo hiểm 

PTI  Hải Phòng 2 sẽ làm cho tình hình cạnh tranh trên thị trƣờng trở 

nên khốc liệt hơn về phí, hoa hồng, dịch vụ bồi thƣờng. 

- Các công ty Bảo hiểm trong nƣớc vốn chiếm thị phần lớn đang 

không ngừng cải tiến dịch vụ sau bán hàng nên khoảng cách trong dịch 
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vụ không còn là sự khác biệt của BVHP nữa mà nhiều khi dịch vụ đối 

thủ KH còn đánh giá cao hơn BVHP (nhƣ:  PTI, MIC,PVI có hệ thống 

bồi thƣờng rộng khắp và giờ yêu cầu tập trung đầu mối với Tổng công 

ty) 

2.3. Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh tại Công ty Bải Việt Hải 

Phòng giai đoạn 2019 - 2025 

Các giải pháp chiến lƣợc cụ thể sau khi phân tích SWOT tại Công ty 

Bải Việt Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2025 là: 

Thứ nhất, về SO: 

- Nâng cao khả năng kinh doanh đến nghiệp vụ bảo hiểm phi hằng 

hải, đặc biệt nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới để dịch chuyển dần cơ cấu 

doanh thu cho phù hợp với thị trƣờng hiện tại. 

- Tận dụng mọi mối quan hệ và năng lực cán bộ để khai thác các 

dịch vụ bảo hiểm liên quan đến các doanh nghiệp vận tải và doanh 

nghiệp kinh doanh cảng biển. 

- Triển khai sớm mô hình bán chéo sản phẩm với đội ngũ đại lý của 

Bảo Việt Nhân thọ để triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đến 

ngƣời dân. 

- Tiến hành xúc tiến tiếp cận và giành lại những dịch vụ bảo hiểm đã 

mất về tay đối thủ cạnh tranh trong thời gian qua.  

- Triển khai hệ thống bán bảo hiểm online, để xác lập vị trí trên thị 

trƣờng khách hàng cá nhân, hộ gia đình. 

- Đẩy mạnh các chƣơng trình marketing, phát triển bán lẻ gia tăng thị 

phần, chiếm thị phần của các công ty BH đang bị suy yếu về dịch vụ 

trong phân khúc xe sang, SUV, đầu kéo, bảo hiểm y tê, du lịch… Bẳng 

các thế mạnh của mình thu hút tuyển dụng, đào tạo, quản lý đại lý liên 

tục tạo doanh thu lớn từ hoạt động bán lẻ.  

- Bằng lợi thế KH sẵn có tại Hải Phòng, tăng cƣờng nghiên cứu triển 

khai các sản phẩm mới có doanh thu lớn nhƣ hàng hóa, tài sản, xe cũ, y 

tế…  
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- Tận dụng các thế mạnh của mình thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh 

mẽ với các ngân hàng, hãng xe, showroom xe qua sử dụng, các đại lý 

bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn để tăng 1 lƣợng lớn doanh thu. 

Thứ hai, về ST: 

- Tập trung rà soát lại số lƣợng khách hàng hiện có tại Bảo Việt Hải 

Phòng từ đó phân loại khách hàng và đƣa ra từng chế độ chăm sóc 

khách hàng cụ thể, phù hợp với từng loại đối tƣợng. Đồng thời tập 

trung kiểm tra hồ sơ bồi thƣờng, giám định đang phát sinh và tồn đọng 

để có phƣơng án giải quyết dứt điểm, nhanh chóng. Mục tiêu này là để 

giữ chân các khách hàng đang hiện có tại Bảo Việt Hải Phòng. Trong 

tình hình hiện nay, do việc ngành vận tải biển đang gặp suy thoái làm 

cho mảng kinh doanh bảo hiểm tàu thủy gặp nhiều khó khăn nên cần 

phải giữ vững khách hàng không để mất dịch vụ vào tay đối thủ cạnh 

tranh. 

- Khẩn trƣơng hoàn thiện mô hình quản lý tập trung, trong quá trình 

chuyển đổi cũng cần phải linh hoạt tránh cứng nhắc để mất cơ hội kinh 

doanh. 

- Cải tiến dịch vụ đƣa thêm nhiều tiện ích, giá trị gia tăng khác biệt 

vào các sản phẩm, nghiệp vụ. Ví dụ: tách sản phẩm ra thành nhiều op-

tion để KH có thể lựa chọn). 

Thứ ba, về WO: 

- Nâng cao chất lƣợng dịch vụ đối với nghiệp vụ phi hàng hải: vì đây 

là các nghiệp vụ tƣơng đối cơ bản do đó đội ngũ nhân viên cần trẻ, 

năng động trong kinh doanh. Bố trí các phòng ban/bộ phận hỗ trợ có 

tính chuyên nghiệp cao để giải quyết các công việc phát sinh (giám 

định, bồi thƣờng), xây dựng quy trình giám định, bồi thƣờng, bảo 

lãnh...rõ ràng, có tính linh hoạt cao 

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện mô hình quản lý tập trung theo hƣớng 

bám sát thị trƣờng, bám sát khách hàng tránh xảy ra hiện tƣợng cán bộ 

quản lý không nắm bắt chính xác tình hình thị trƣờng, không nắm bắt 
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đƣợc nhu cầu khách hàng, cán bộ quản lý phải thƣờng xuyên lắng nghe 

khách hàng nhiều hơn, Công ty địa phƣơng cũng cần phản ánh đầy đủ 

và nhiều thông tin để cán bộ quản lý lắng nghe nắm bắt thị trƣờng đẩ có 

định hƣớng đúng đắn. 

-  Trong quá trình tiếp tục triển khai cũng cần phải thay đổi, cải tiến 

một số bƣớc , một số quy trình để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Phân loại lại lao động trong các phòng ban của công ty, căn cứ vào 

đặc điểm về độ tuổi, giới tính, trình độ....để bố trí công việc phù hợp 

trong việc quản lý, khai thác mới khách hàng. Kiên quyết loại trừ các 

lao động không phù hợp với công việc của Phòng/Công ty nếu không 

bố trí đƣợc công việc phù hợp hoặc công ty/phòng không có nhu cầu. 

Trong giai đoạn này mục tiêu quan trọng là doanh thu, do đó nhu cầu về 

nhân sự là mạng lƣới kinh doanh và nhân viên phù hợp với mục đích 

này. 

- Tăng cƣờng hoàn thiện các phòng ban chức năng theo hƣớng 

chuyên môn hóa và để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

- Gia tăng KH phù hợp với HBHP tại các công ty đang bị ảnh hƣởng 

mà dịch vụ yếu đi. Cần thiết có chính sách phí phù hợp hơn để thu hút 

số lƣợng KH lớn.  

- Ký kết với các bệnh viên đạt chuẩn để triển khai BH y tế cao cấp 

cho BVHP, đồng thời tập trung cho mảng KH doanh nghiệp. Tăng 

cƣờng các chƣơng trình tri ân, tuyên dƣơng các KH tốt, tiềm năng 

quảng bá hình ảnh BHBV tốt nhất tại Hải Phòng nhằm gia tăng KH. 

Thứ tư, về WT: 

- Rà soát lại nhân lực cấp trung và cấp cao để có phƣơng án đào tạo 

về chiến lƣợc kính doanh, chiến lƣợc marketing. Đối với trƣờng hợp 

cần thiết phải mạnh dạn thay thế/thay đổi cho phù hợp. Đối với lực 

lƣợng nhân viên/chuyên viên cần nâng cao nghiệp vụ, phát huy cao khả 

năng kinh doanh. marketing. 
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- Kiên quyết loại bỏ các nghiệp vụ bảo hiểm/khách hàng không có 

hiệu quả kinh doanh (thông qua số liệu thống kê trong 2 năm liên tiếp) 

để đảm bảo tính hiệu quả cho doanh nghiệp. 

-Sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoặc tổ chức lại đội ngũ cán bộ cho 

phù hợp với mô hình quản lý tập trung. 

- Tăng cƣờng mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, cố gắng 

không để mất khách hàng hay mất dịch vụ có hiệu quả vào tay đối thủ 

cạnh tranh. 

- Mở rộng khai thác thị trƣờng mới vẫn còn tiềm năng nhiều. 

- Đƣa ra mức phí phù hợp để cạnh tranh.  

- Ký kết bệnh viên bảo lãnh phát triển BH y tế cao cấp tạo lợi thế 

cạnh tranh.  

- Tăng cƣờng marketing, nhận diện và định vị thƣơng hiệu để vƣợt 

qua nguy cơ. 
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TÓM TẮT 

Trong hơn 30 năm đổi mới, từ thế bị bao vây, cấm vận, kinh tế Việt 

Nam đã từng bƣớc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn 

cầu. Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những động lực quan trọng 

để thúc đẩy tăng trƣởng và phát triển kinh tế quốc gia. Bối cảnh mới 

của tình hình kinh tế, thƣơng mại quốc tế đòi hỏi phải có các giải pháp 

tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia, khẳng định vị thế trong chuỗi sản xuất, thƣơng mại toàn 

cầu. Tính đến nay, Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ thƣơng mại tự do 

với gần 60 nƣớc (chiếm 59% dân số, 61% GDP và 68% thƣơng mại thế 

giới) thông qua 16 hiệp định thƣơng mại tự do (FTA), bao gồm cả các 

FTA thế hệ mới nhƣ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dƣơng (CPTPP), Hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam-EU 

(EVFTA);… hiện đang tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Bài viết tập trung phân tích thực 

trạng hoạt động thƣơng mại quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam, từ 

mailto:trangka.buh@gmail.com
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đó đề ra một số giải pháp thúc đẩy hoạt động thƣơng mại quốc tế tại các 

doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khoá: thƣơng mại quốc tế, doanh nghiệp thƣơng mại quốc tế. 

SUMMARY  

For more than 30 years of renovation, Vietnam has gradually and deep-

ly integrated into the regional and global economy since being sur-

rounded, embargoed. International economic integration is one of the 

important driving forces to promote national economic growth and de-

velopment. The new context of the economic and international trade 

situation requires solutions to further promote international economic 

integration, improve national competitiveness, and affirm its position in 

the production and trade chain. global trade. Up to now, Vietnam has 

established a free trade framework with nearly 60 countries (accounting 

for 59% of the population, 61% of GDP and 68% of world trade) 

through 16 free trade agreements (FTAs), including new generation 

FTAs such as the Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Vietnam-EU Free Trade Agree-

ment (EVFTA); ... currently actively participating in the Agreement ne-

gotiations. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 

The paper focuses on analyzing the real situation of international trade 

in Vietnamese enterprises, thereby proposing some solutions to pro-

mote international trade in Vietnamese enterprises in the coming time. 

Keywords: international trade, international trade enterprise 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đẩy mạnh phát triển thƣơng mại và dịch vụ quốc tế là xu hƣớng tất 

yếu của tất cả các nƣớc trên thế giới, nhất là các nƣớc đã phát triển; do 

năng lực sản xuất ngày càng lớn, cho nên luôn luôn ở tình trạng thiếu 

thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm có lợi nhất. Hoạt động thƣơng mại quốc tế 

ngày càng mở rộng và cạnh tranh thị trƣờng thế giới ngày càng gay gắt 

là tất yếu, đặc biệt là khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức WTO, 

đặt ra cho nƣớc ta một số vấn đề phải đặc biệt quan tâm trong quá trình 

phát triển quan hệ thƣơng mại quốc tế. Các quốc gia trên thế giới hiện 

nay dù lớn hay nhỏ, sớm hay muộn đều đi theo xu hƣớng tham gia ngày 

càng nhiều vào quá trình hợp tác kinh tế khu vực và thế giới, đa 

phƣơng, đa chiều, đa lĩnh vực, trong đó thƣơng mại là một trong những 

lĩnh vực đƣợc coi là trọng tâm.  Để có thể đẩy mạnh hoạt động thƣơng 

mại quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự nỗ lực từ 

nhiều bên.  

2. CƠ SỚ LÝ THUYẾT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

2.1. Khái niệm thƣơng mại quốc tế 

Thƣơng mại quốc tế (International Trade) là hoạt động trao đổi hàng 

hóa và dịch vụ giữa các nƣớc. Thƣơng mại quốc tế cho phép các nƣớc 

mua đƣợc hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn trƣờng hợp tự mình sản xuất ra 

(nhờ lợi thế so sánh) hoặc có thể tiêu dùng những hàng hóa và dịch vụ 

mà nền sản xuất trong nƣớc không cung ứng, chẳng hạn nguyên liệu, 

sản phẩm công nghệ cao chỉ đƣợc sản xuất ở một số nƣớc. 

Nhờ thƣơng mại quốc tế các nƣớc có thể tăng cƣờng sức mạnh kinh 

tế của mình, qua đó cải thiện đƣợc mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, 

những lợi ích thu đƣợc từ quá trình chuyên môn hóa và thƣơng mại 

quốc tế có thể không đƣợc phân phối đều giữa các nƣớc, các vùng và 

tầng lớp dân cƣ. Chính sự phân phối phúc lợi không đồng đều này làm 

nảy sinh các khuynh hƣớng và biện pháp bảo hộ mậu dịch. 

Thƣơng mại quốc tế là quá trình trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa 

các nƣớc thông qua buôn bán nhằm mục đích kinh tế tối đa. Trao đổi 
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hàng hoá là một hình thức của các mối quan hệ kinh tế xã hội và phản 

ánh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những ngƣời sản xuất kinh doanh hàng 

hoá riêng biệt của các quốc gia. Thƣơng mại quốc tế là một lĩnh vực 

quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các nƣớc tham gia vào phân công 

lao động quốc tế, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế và làm giàu 

cho đất nƣớc. 

Ngày nay, thƣơng mại quốc tế không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là 

buôn bán mà là sự phụ thuộc tất yếu giữa các quốc gia vào phân công 

lao động quốc tế. Vì vậy, phải coi thƣơng mại quốc tế nhƣ một tiền đề 

một nhân tố phát triển kinh tế trong nƣớc trên cơ sở lựa chọn một cách 

tối ƣu sự phân công lao động và chuyên môn hoá quốc tế. 

Thƣơng mại quốc tế một mặt phải khai thác đƣợc mọi lợi thế tuyệt 

đối của đất nƣớc phù hợp với xu thế phát triển và quan hệ kinh tế quốc 

tế. Mặt khác, phải tính đến lợi thế tƣơng đối có thể đƣợc theo quy luật 

chi phí cơ hội. Phải luôn luôn tính toán cái có thể thu đƣợc so với cái 

giá phải trả khi tham gia vào buôn bán và phân công lao động quốc tế 

để có đối sách thích hợp. Vì vậy để phát triển thƣơng mại quốc tế có 

hiệu quả lâu dài chúng ta cần phải tìm cách tăng cƣờng khả năng liên 

kết kinh tế sao cho mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn. 

2.2. Các lý thuyết thƣơng mại quốc tế 

Trƣớc hết, là tƣ tƣởng của chủ nghĩa trọng thƣơng. Tƣ tƣởng trọng 

thƣơng xuất hiện và phát triển ở Châu Âu từ giữa thế kỷ XV, XVI, 

thịnh hành suốt thế kỷ XVII, tồn tại đến giữa thế kỷ XVIII. Các nhà 

trọng thƣơng cho rằng chỉ có vàng bạc là thƣớc đo thể hiện sự giàu có 

của một quốc gia và do vậy mỗi nƣớc muốn đạt đƣợc sự thịnh vƣợng 

phải làm sao gia tăng đƣợc khối lƣợng vàng bạc tích trữ thông qua việc 

phát triển ngoại thƣơng và mỗi quốc gia chỉ có thể thu đƣợc lợi ích từ 

ngoại thƣơng nếu giá trị của xuất khẩu lớn hơn giá trị của nhập khẩu. 

Đƣợc lợi là vì thanựgk dƣ của xuất khẩu so với nhập khẩu đƣợc thanh 

toán bằng vàng, bạc, mà chính nó biểu hiện của sự giàu có. Đối với một 

quốc gia không có mỏ vàng hay mỏ bạc chỉ còn cách duy nhất là trông 
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cậy vào phát triển ngoại thƣơng. Nhƣ vậy xuất khẩu là có lợi và nhập 

khẩu là có hại cho lợi ích quốc gia. Các nhà trọng thƣơng cho rằng 

chính phủ phải tham gia trực tiếp vào việc trao đổi hàng hoá giữa các 

nƣớc để đạt đƣợc sự gia tăng của cải của mỗi nƣớc. Việc trực tiếp tham 

gia này theo hai cách: trực tiếp tổ chức xuất khẩu và đề ra các biện pháp 

khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Từ đó đi tới chính sách là 

phải tăng cƣờng xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. 

Đến giai đoạn cuối, trƣờng phái trọng thƣơng có thay đổi và cho 

rằng có thể tăng cƣờng mở rộng nhập khẩu nếu nhƣ qua đó thúc đẩy 

xuất khẩu nhiều hơn nữa. Mặc dù có nội dung rất sơ khai và còn chứa 

đựng nhiều yếu tố đơn giản, phiến diện về bản chất của hoạt động ngoại 

thƣơng, song đó là tƣ tƣởng đầu tiên của các nhà kinh tế học tƣ sản cổ 

điển nghiên cứu về hiện tƣợng và lợi ích của ngoại thƣơng. Lý luận của 

trƣờng phái trọng thƣơng là một bƣớc tiến đáng kể trong tƣ tƣởng về 

kinh tế học. ý nghĩa tích cực của tƣ tƣởng này đối lập với tƣ tƣởng 

phong kiến lúc bấy giờ là coi trọng kinh tế tự cấp, tự túc. Ngoài ra nó đã 

đánh giá đƣợc tầm quan trọng của xuất khẩu và vai trò của chính phủ 

trong việc thúc đẩy xuất khẩu, điều tiết hoạt động XNK để đạt cán cân 

thƣơng mại thặng dƣ thông qua các công cụ thuế quan, bảo hộ mậu dịch 

trong nƣớc... Những tƣ tƣởng này đã góp phần quan trọng vào việc mở 

rộng hoạt động thƣơng mại quốc tế và làm cơ sở lý luận hình thành 

chính sách thƣơng mại quốc tế của nhiều quốc gia. 

2.3. Thực trạng hoạt động thƣơng mại quốc tế tại các doanh 

nghiệp ở Việt Nam hiện nay 

Việt Nam là nƣớc có nền kinh tế mới nổi, doanh nghiệp  là bộ phận 

quan trọng nhất, đóng góp quyết định đến tăng trƣởng và phát triển 

kinh tế đất nƣớc. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thƣơng mại 

với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 

Thời gian qua, nƣớc ta đã ký kết và thực thi các hiệp định mở cửa 

thƣơng mại quan trọng, trong đó tiêu biểu là Hiệp định thƣơng mại 

song phƣơng Việt Nam - Hoa Kỳ (năm 2000), gia nhập Tổ chức 
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Thƣơng mại Thế giới (WTO) (năm 2007), tham gia đàm phán và ký kết 

các Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) quan trọng khác có thể kể tới 

nhƣ: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), Hiệp định 

thƣơng mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA), Hiệp 

định thƣơng mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc thành thành viên của 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Theo một khảo sát mới đây, Phần 

lớn các doanh nghiệp  Việt đều có thái độ tích cực về những mối quan 

hệ hợp tác với các đối tác thƣơng mại quan trọng. 69% doanh nghiệp  

xem việc là thành viên của ASEAN giúp ích cho việc kinh doanh của 

họ trong ba năm tới. Tƣơng tự, khoảng 65% doanh nghiệp  tin rằng 

Hiệp định thƣơng mại tự do EU - Việt Nam sắp tới sẽ có tác động tích 

cực đến hoạt động kinh doanh của họ trong tƣơng lai gần. Các doanh 

nghiệp  Việt Nam cũng tìm kiếm cơ hội tăng trƣởng từ các thị trƣờng 

khác. Hơn một phần tƣ doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tại thị 

trƣờng Nhật Bản, trong khi 23% mong muốn mở rộng thị trƣờng đến 

Trung Quốc và một phần năm đang xem xét mở rộng thị trƣờng sang 

Hàn Quốc. Trong nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn và tăng cƣờng khả năng 

cạnh tranh, 45% doanh nghiệp cho rằng trọng tâm đầu tƣ là nâng cao 

năng lực của lực lƣợng lao động, trong khi 43% cho biết họ đang chú 

trọng hơn vào phát triển năng suất và kỹ năng. Trong khi đó, khoảng 8 

trong số 10 công ty ở Việt Nam hiện đang ứng dụng dữ liệu để tối ƣu 

hóa hiệu suất của mình, so với tỷ lệ 75% trên toàn cầu. 

Việt tham gia vào các hiệp định FTA mở ra con đƣờng hội nhập 

thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp  Việt Nam cũng nhƣ toàn bộ nền 

kinh tế với các đối tác thƣơng mại lớn. Đồng thời, thông qua việc thực 

thi các cam kết trong đó môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh của Việt Nam 

cũng đƣợc cải thiện mạnh mẽ, tạo điều kiện để doanh nghiệp  tự do 

sáng tạo, kinh doanh, làm giàu cho mình và cho đất nƣớc. 

Thêm vào đó, môi trƣờng kinh doanh cho doanh nghiệp  tƣ nhân liên 

tục đƣợc cải thiện với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh 

nghiệp  phát triển nhƣ các nghị quyết của Chính phủ (từ các năm 2014, 
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2015, 2016) và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 

16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp  đến năm 2020. Theo 

đó, mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh 

nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nƣớc 

có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp  hoạt động, trong đó có các doanh 

nghiệp  có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. 

Mới đây, tại Lễ phát động Phong trào thi đua ―doanh nghiệp  Việt 

Nam hội nhập và phát triển‖, Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

nhấn mạnh, trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển, cộng đồng do-

anh nghiệp  , đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã tích cực hƣởng ứng các 

phong trào thi đua, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong 

trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc. doanh nghiệp  là bộ 

phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội, tạo việc làm và sự thịnh 

vƣợng của quốc gia. 

Để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đòi hỏi doanh nghiệp  phải 

hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp, đúng pháp luật, 

bắt nhịp đƣợc những chuẩn mực của khu vực và quốc tế, doanh nhân 

phải năng động sáng tạo, có kiến thức, có bản lĩnh kinh doanh dám 

đƣơng đầu với hội nhập để vƣơn ra biển lớn. 

Thủ tƣớng Chính phủ cũng nhấn mạnh, chủ trƣơng của Chính phủ 

đối với phát triển doanh nghiệp  trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện 

nay là: Nuôi dƣỡng, hỗ trợ doanh nghiệp  Việt có năng lực cạnh tranh 

trên thƣơng trƣờng quốc tế; hình thành đƣợc các sản phẩm, thƣơng hiệu 

Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới; tăng cƣờng hợp tác liên 

kết khu vực doanh nghiệp  trong nƣớc và khu vực có vốn đầu tƣ trực 

tiếp nƣớc ngoài (FDI); thúc đẩy các doanh nghiệp  tham gia chuỗi giá 

trị và mạng phân phối toàn cầu. Sản xuất kinh doanh hiệu quả đi liền 

với bảo vệ môi trƣờng. 

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới là 52.322 doanh nghiệp và số doanh nghiệp quay trở lại 
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hoạt động là 13.276 doanh nghiệp. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 

2018, có 65.589 doanh nghiệp gia nhập thị trƣờng. Tuy nhiên, số doanh 

nghiệp rời khỏi thị trƣờng cũng rất lớn, với tổng số 38.932 doanh 

nghiệp, chiếm gần 60% trong tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trƣờng 

trong 5 tháng đầu năm 2018. ―Đặc biệt, doanh nghiệp tƣ nhân có xu 

hƣớng ngày càng nhỏ đi về quy mô, tỷ lệ doanh nghiệp làm ăn có lãi 

vẫn thấp, tỷ trọng đóng góp vào xuất khẩu ngày càng giảm, mức độ kết 

nối của doanh nghiệp tƣ nhân vào nền kinh tế toàn cầu còn nhiều hạn 

chế…  

Tổng cục thống kê cho biết, với 131,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới trong năm 2018, Việt Nam có năm thứ ba liên tiếp đạt kỷ 

lục về tăng trƣởng doanh nghiệp. Bên cạnh việc tăng trƣởng về số 

lƣợng doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành 

lập mới cũng tăng 10,2%, đạt 11,3 tỷ đồng. Nếu tính cả 2.408,8 nghìn 

tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn 

thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2019 

là 3.886,9 nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, một tín hiệu tích cực khác cũng đƣợc cơ quan thống kê 

công bố là trong năm 2018 còn có 34 nghìn doanh nghiệp quay trở lại 

hoạt động, tăng 28,6% so với năm trƣớc, nâng tổng số doanh nghiệp 

đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 

năm 2018 lên gần 165,3 nghìn doanh nghiệp. 

Trong năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 90.651 

doanh nghiệp, tăng 49,7% so với năm trƣớc, bao gồm 27.126 doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 

63.525 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ 

giải thể, tăng 63,4%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 16.314 

doanh nghiệp, tăng 34,7%. 

 Trong thời gian tới, khi các cam kết Hiệp định thƣơng mại tự do 

(FTA) bƣớc vào giai đoạn cắt giảm thuế sâu, đặc biệt các FTA với Hoa 

Kỳ, EU có hiệu lực, sẽ thúc đẩy xuất khẩu mạnh hơn, đem đến nhiều cơ 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

151 

hội mở rộng thị trƣờng cho hàng hóa của Việt Nam, đồng thời giúp đa 

dạng hóa thị trƣờng nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào các thị trƣờng 

nguyên liệu truyền thống. 

Các hàng rào kỹ thuật và hệ thống vệ sinh và kiểm dịch thực vật khắt 

khe có thể là những rào cản khiến hàng hóa Việt Nam khó vào thị 

trƣờng các nƣớc đối tác FTA. Thách thức đối với doanh nghiệp Việt 

Nam chính là áp lực cạnh tranh với hàng hóa giá rẻ, dịch vụ chất lƣợng 

tốt từ các nƣớc đối tác trên chính thị trƣờng nội địa. 

Sau 10 năm là thành viên của WTO, đến nay, Việt Nam đã tham gia 

và hoàn tất đàm phám 12 Hiệp định FTA song phƣơng và đa phƣơng. 

Trong số đó, 9 FTA đã có hiệu lực và đang thực thi. Với việc đàm 

phán, ký kết hàng loạt các FTA này, Việt Nam đang bƣớc vào ngƣỡng 

cửa hội nhập sâu rộng, đƣợc các đối tác đánh giá rất cao. Các FTA này 

hứa hẹn mang lại cơ hội hợp tác về vốn, về những mô hình, phƣơng 

thức quản lý mới, hiện đại và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp   

Việt Nam. 

Theo số liệu của Phòng Công nghiệp và Thƣơng mại Việt Nam 

(VCCI), có đến 66% trong tổng số 10.000 doanh nghiệp  Việt Nam 

đƣợc hỏi ủng hộ và tin vào những lợi ích mà các FTA thế hệ mới mang 

lại cho họ. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các doanh nghiệp  FDI khiêm tốn 

hơn, chƣa tới 30%. Các FTA thế hệ mới sẽ gần nhƣ ngay lập tức mở 

cửa thị trƣờng cho các doanh nghiệp  nƣớc ngoài tiến vào thị trƣờng 

Việt Nam, nhƣng cũng đƣợc coi là ―tấm vé‖ thông hành để các doanh 

nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào các thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ và Liên 

minh châu Âu (EU). Khảo sát của VCCI cho thấy, doanh nghiệp  Việt 

Nam đã sẵn sàng hơn trƣớc các FTA. Cụ thể: có 83% doanh nghiệp  

biết về EVFTA; 93,78% doanh nghiệp  biết về Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN; 97,35% doanh nghiệp  biết về WTO; 77,8% doanh nghiệp 

biết về Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quốc. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, theo lộ trình cam kết, phần lớn các 

FTA mà Việt Nam tham gia đều bƣớc sang giai đoạn cắt giảm sâu, xóa 
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bỏ hàng rào thuế quan đối với phần lớn các dòng thuế trong biểu thuế 

nhập khẩu. Các FTA thế hệ mới xóa bỏ phần lớn thuế quan cho hàng 

hóa Việt Nam và các nƣớc đối tác, trong đó có những đối tác đặc biệt 

lớn nhƣ Hoa Kỳ hay EU... 

Cơ hội lớn nhất mà các FTA thế hệ mới mang lại là mở rộng thị 

trƣờng nhờ cắt giảm thuế và dỡ bỏ rào cản thƣơng mại để hàng hóa của 

Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Trong đó, các đối tác FTA của Việt Nam đều là các đối tác thƣơng mại 

quan trọng, thể hiện ở giá trị thƣơng mại lớn và tỷ trọng cao trên tổng 

số thƣơng mại với thế giới của Việt Nam hằng năm. 

Thƣơng mại của Việt Nam với các đối tác đã và đang đàm phán luôn 

chiếm trên 80% tổng kim ngạch thƣơng mại của Việt Nam. Đây chính 

là cơ hội tốt để Việt Nam tăng sức cạnh tranh về giá. Nếu so sánh với 

WTO (các nƣớc chỉ cam kết cắt giảm thuế chứ không phải loại bỏ thuế 

và chỉ với một số dòng thuế chứ không phải là hầu hết các dòng thuế), 

các FTA đã và đang mang lại những lợi thế hơn hẳn về thuế quan 

 ƣu đãi. 

Trong thời gian tới, khi các cam kết FTA bƣớc vào giai đoạn cắt 

giảm sâu, đặc biệt các FTA với Hoa Kỳ, EU có hiệu lực sẽ thúc đẩy 

xuất khẩu mạnh hơn, đem đến nhiều cơ hội mở rộng thị trƣờng cho 

hàng hóa của Việt Nam, đồng thời giúp đa dạng hóa thị trƣờng nhập 

khẩu, tránh phụ thuộc vào các thị trƣờng nguyên liệu truyền thống. 

Bên cạnh những cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho do-

anh nghiệp phát triển, liền theo đó là không ít khó khăn, thách thức  

đặt ra: 

Một là, việc nắm bắt thông tin về các FTA là vô cùng quan trọng vì 

nó có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp  . Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp  , đặc biệt là các doanh nghiệp  

nhỏ và vừa Việt Nam hiện vẫn chƣa đƣợc trang bị đầy đủ hoặc ít quan 

tâm về những lợi thế mà các FTA mang lại. 
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Kết quả khảo sát của VCCI vào đầu năm 2015 cho thấy, tỷ lệ doanh 

nghiệp  Việt Nam hiểu và sẵn sàng tham gia vào các ―sân chơi‖ nhƣ 

Hiệp định TPP, AEC chỉ khoảng 20 - 30%. Hầu hết các doanh nghiệp  

gần nhƣ ―mù tịt‖ về lộ trình của Việt Nam trong AEC. Có tới 60 - 70% 

doanh nghiệp  đƣợc khảo sát cho rằng, các hiệp định này không mấy 

ảnh hƣởng đến họ. 

Hai là, doanh nghiệp  Việt Nam đang phát triển theo chiều rộng (tăng 

về số doanh nghiệp, lao động, vốn), nhƣng chƣa cải thiện nhiều về chất 

lƣợng và chiều sâu. 

Ba là, thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa trong nƣớc đang tràn ngập các 

mặt hàng nhập khẩu có chất lƣợng, thƣơng hiệu và giá cả cạnh tranh 

hơn từ các nƣớc đối tác FTA. Đây là thách thức lớn đối với các nhà sản 

xuất trong nƣớc. Hàng hóa Việt Nam chƣa có nhiều thƣơng hiệu hấp 

dẫn khách hàng và chƣa đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn chất lƣợng của 

các thị trƣờng nhƣ EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản… 

Bốn là, môi trƣờng kinh doanh của Việt Nam dù đã đƣợc cải thiện 

đáng kể, nhƣng chƣa đủ minh bạch, thông thoáng và còn thiếu một hệ 

thống pháp luật đồng bộ, hiệu quả. Trong khi đó, việc cải cách khung 

thể chế kinh tế sẽ đòi hỏi bản thân các doanh nghiệp  phải tái cấu trúc 

cách tổ chức hoạt động, cách sử dụng các nguồn lực, cũng nhƣ hệ thống 

công nghệ… có nhƣ vậy, doanh nghiệp mới có thể tồn tại trong môi 

trƣờng kinh doanh thay đổi. 

2.4. Giải pháp thúc đẩy hoạt động thƣơng mại quốc tế tại các 

doanh nghiệp ở Việt Nam 

Thứ nhất, khuyến khích, kêu gọi tinh thần chủ động của cộng đồng 

doanh nghiệp trong việc tìm hiểu diễn biến những xu thế thƣơng mại 

mới và Cách mạng Công nghiệp 4.0, từ đó xác định yêu cầu điều chỉnh 

chiến lƣợc sản xuất – kinh doanh, đặc biệt chú trọng tới việc chuyển 

đổi, cập nhật công nghệ mới. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham 

gia tham vấn chính sách, kiến nghị những rào cản, bất cập chính sách 

mà cơ quan quản lý nhà nƣớc cần tháo gỡ.  
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Thứ hai, cần có những chính sách hỗ trợ hợp lý để thúc đẩy phát 

triển những ngành có lợi thế so sánh, nhằm tăng năng suất và tăng sức 

cạnh tranh của hàng hóa trong nƣớc và đẩy mạnh xuất khẩu. Với những 

ngành sẽ mở rộng sau FTA thế hệ mới, nhân tố quan trọng nhất là đảm 

bảo sự dịch chuyển tự do của các nguồn lực sản xuất nhƣ lao động, vốn, 

đất đai và các tài nguyên khác để các ngành này có thể tiếp cận chúng. 

Với những ngành kém lợi thế sau hội nhập, đẩy mạnh tái cơ cấu các 

ngành này nhằm tăng hiệu quả cũng là một định hƣớng cần đƣợc quan 

tâm hơn. 

Thứ ba,  hiện nay, trình độ và công nghệ liên quan đến việc áp dụng 

các tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam còn rất hạn chế. Để cải thiện tình 

trạng này, cần tăng cƣờng hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các 

tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý khi mà các hàng rào thuế quan bị dỡ bỏ 

nhằm bảo vệ sản xuất trong nƣớc đối với những ngành cần đƣợc 

khuyến khích, đồng thời, hỗ trợ các nhà xuất khẩu của Việt Nam trong 

việc đáp ứng các điều kiệu về kỹ thuật khi xuất sang các nƣớc. 

Cuối cùng, cần tăng cƣờng sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa 

phƣơng trong quá trình xử lý các vấn đề liên ngành và hỗ trợ cho doanh 

nghiệp thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Sự phối hợp chặt 

chẽ và quyết tâm hội nhập của các Bộ, ngành, địa phƣơng và doanh 

nghiệp chính là yếu tố mang tính chất quyết định để hội nhập kinh tế 

quốc tế trong tình hình mới theo đúng tinh thần: chủ động, đổi mới, 

thiết thực và hiệu quả. 

3. KẾT LUẬN 

Các Hiệp định thƣơng mại tự do sẽ mang lại cơ hội cho doanh 

nghiệp nào chủ động đáp ứng với những thay đổi về môi trƣờng kinh 

doanh thông qua việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giai đoạn trung và 

dài hạn. Từ đó thúc đẩy dòng chảy của hàng hóa vào các thị trƣờng đối 

tác tiềm năng. Các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng chiến lƣợc đa 

dạng hóa sản phẩm và thị trƣờng xuất khẩu để phân tán rủi ro, tránh tập 

trung xuất khẩu với khối lƣợng lớn vào một thị trƣờng. Đặc biệt, chủ 
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động tìm hiểu thông tin, chuẩn bị tâm thế cạnh tranh khu vực và quốc tế 

với tƣ duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh. Hơn nữa, 

phải có kế hoạch xây dựng năng lực, nhất là thƣơng hiệu, uy tín và chất 

lƣợng để hoạt động với quy mô dài hạn. 
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Policy promoting standard import and export from  

development of import and export goods carried by sea 

ThS. Đinh Thị Hồng Tuyết 

Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Trong những năm qua nền kinh tế nƣớc ta đã có những bƣớc tăng 

trƣởng đáng khích lệ. Đóng góp vào thành công chung đó không thể 

không kể đến vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất 

nhập khẩu tăng nhanh nên nhu cầu bảo hiểm đối với hàng hoá xuất 

nhập khẩu ngày càng lớn. Tuy vậy loại hình  bảo hiểm này phát triển 

vẫn chƣa tƣơng xứng tiềm năng. Vì vậy rất cần thiết để nghiên cứu đƣa 

ra các biện pháp phát triển bảo hiểm này từ đó giúp phát triển ngƣợc trở 

lại kim ngạch xuất nhập khẩu . Bài báo đã làm rõ sự cần thiết khách 

quan để nghiên cứu bảo hiểm hàng hóa; phân tích thực trạng; từ thực 

trạng đƣa ra một số biện pháp phát triển bảo hiểm hàng hóa xuất nhập 

khẩu vận chuyển bằng đƣờng biển. 

Từ khóa: Chính sách thƣơng mại quốc tế, phát triển bảo hiểm; bảo hiểm 

hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đƣờng biển 
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SUMMARY 

Over the past years, our economy has experienced encouraging growth. 

Contributing to that overall success cannot be ignored the role of import 

and export activities. Import and export activities have increased rapid-

ly, so the insurance demand for import and export goods is increasing. 

However, this type of insurance has not yet developed its potential. 

Therefore, it is necessary to research and develop measures to develop 

this insurance, thereby helping to develop back and forth export and 

import turnover. The article clarified the objective necessity to study 

cargo insurance; situation analysis; From the current situation, we pro-

pose some measures to develop insurance for import and export goods 

transported by sea. 

Keywords: International trade policy, insurance development; import 

and export cargo insurance by sea 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Theo thông lệ của thƣơng mại quốc tế hiện nay bảo hiểm hàng hóa 

xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đƣờng biển đƣợc thực hiện duới hình 

thức bắt buộc. Bởi vì trên 80% giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu trên thế 

giới đƣợc vận chuyển bằng đƣờng biển; việc vận chuyển hàng hóa bằng 

đƣờng biển có thể gặp rất nhiều rủi ro, trách nhiệm của ngƣời chuyên 

chở lại rất hạn chế và việc khiếu nại bồi thƣờng lại rất khó khăn; việc 

mua bảo hiểm bảo vệ đƣợc nhiều lợi ích của doanh nghiệp khi có tổn 

thất và tạo ra tâm lý an tâm trong kinh doanh. Trên thực tế bảo hiểm 

hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đƣờng biển ở Việt Nam chỉ 

có khoảng trên 6% giá trị hàng hóa xuất khẩu, trên 32% giá trị  hàng 

hóa nhập khẩu tham gia bảo hiểm trong nƣớc. Việc hàng hóa xuất nhập 

khẩu của Việt Nam tham gia bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm trong 

nƣớc  với tỷ lệ thấp sẽ gặp khó khăn trong công tác bồi thƣờng nếu 

hàng hóa xảy ra tổn thất. Vậy, việc đƣa ra các biện pháp phát triển bảo 
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hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển là một yêu cầu quan 

trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và 

trong toàn bảo hiểm nói chung, nhất là trong điều kiện thị trƣờng trong 

nƣớc và quốc tế có sự cạnh tranh nhƣ hiện nay. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng doanh thu phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập 

khẩu bằng đƣờng biển ở Việt Nam 

2.1.1. Doanh thu phí bảo hiểm và các yếu tố khác liên quan như kim 

ngạch xuất nhập khẩu,tổng tài sản,vốn chủ sở hữu,tổng lao động,tốc độ 

tăng trưởng 

Công tác khai thác là một khâu rất quan trọng trong các doanh 

nghiệp, các công ty, khai thác đƣợc coi nhƣ là đầu vào cho hoạt động 

sản xuất tạo ra lợi thế thƣơng mại cuối cùng cho doanh nghiệp, nó 

quyết định đến sự sống còn của công ty. Doanh nghiệp bảo hiểm kinh 

doanh dịch vụ tài chính không có hoạt động sản xuất cho nên họ chủ 

yếu tập trung vào khai thác thị trƣờng. Nếu các công ty khai thác tốt tức 

là bán đƣợc nhiều hợp đồng bảo hiểm, mang lại doanh thu lớn sẽ là cơ 

sở để tăng lợi nhuận, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao vị thế của mình trên 

thị trƣờng bảo hiểm.Chính vì tính chất quan trọng của khâu khai thác 

mà hầu hết các công ty bảo hiểm phải lập ra các chiến lƣợc khai thác. 

Công việc khai thác càng trở nên khó khăn hơn trong thị trƣờng cạnh 

tranh gay gắt nhƣ hiện nay. 

Vào đầu năm các nhân viên của phòng bảo hiểm hàng hải phải thu 

thập đƣợc thông tin về kim ngạch xuất khẩu, qua đó sẽ tập hợp số liệu 

để lập kế hoạch khai thác và định mức thu phí trong năm của các đối 

tƣợng. Đối với khách hàng mới thì các cán bộ phải tìm cách tiếp cận để 

tìm hiểu về ngành hàng, nhóm hàng, cách thức đóng gói chất xếp, luồng 

vận chuyển. Các nhân viên phải tìm cách tiếp cận đƣợc với những 

khách hàng này cho họ thấy sự hiện diện của công ty và giúp họ hiểu 

hơn về sản phẩm mà công ty co thể cung cấp. Thông qua tƣ vấn giúp đỡ 
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các công ty xuất nhập khẩu lựa chọn điều kiện bảo hiểm phù hợp. Đối 

với khách hàng cũ, các khách hàng truyền thống, các nhân viên phải 

thuyết phục đƣợc họ tiếp tục hợp đồng một cách tự nguyện. Lƣợng 

khách hàng truyền thống này sẽ đảm bảo cho công ty một doanh thu ổn 

định. Một công ty bảo hiểm có lƣợng khách truyền thống chiếm tỷ lệ 

cao chứng tỏ chất lƣợng dịch vụ của công ty là rất tốt và biểu phí phù 

hợp. 

Kết quả của công tác khai thác là doanh thu phí bảo hiểm. Tác giả 

muốn xác định Doanh thu phí bảo hiểm có mối quan hệ nhƣ thế nào với 

kim ngạch xuất nhập khẩu; tổng tài sản; vốn chủ sở hữu; tổng lao động; 

tốc độ tăng trƣởng kinh tế.Tác giả thu thập số liệu của các yếu tố liên 

quan trên trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm từ năm 2004 đến 

năm 2016 sau đó sử dụng phân tích bằng phần mềm SPSS. 

Bảng 2.1: Doanh thu phí bảo hiểm; kim ngạch xuất nhập 

khẩu;tổng tài sản; vốn chủ sở hữu; tổng lao động; tốc độ tăng 

trƣởng 6 tháng hàng năm giai đoạn 2006 - 2018 

 

STT Năm 

Doanh 

thu 

phí(nghìn 

tỷ đồng) 

Kim 

ngạch 

xnk(tỷ 

usd) 

Tổng Tài 

Sản(nghìn 

tỷ đồng) 

Vcsh(nghìn 

tỷ đồng) 

Tổng Lao 

Động(ngƣời) 

Tốc 

độ 

tăng 

trƣởng 

kinh 

tế(%) 

1 

6t 

đầu 

năm 

2006 

117.50 25.96 5019.00 1735.00 32917.00 7.00 

2 

6t 

cuối 

năm 

2006 

226.20 31.56 5692.00 1983.00 33192.00 7.70 
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3 

6t 

đầu 

năm 

2007 

198.80 32.44 6035.00 2031.00 35216.00 7.63 

4 

6t 

cuối 

năm 

2007 

243.19 36.67 6538.00 2278.00 37213.00 8.40 

5 

6t 

đầu 

năm 

2008 

234.60 39.44 7130.00 2979.00 40072.00 7.40 

6 

6t 

cuối 

năm 

2008 

299.40 44.56 8215.00 3320.00 40991.00 8.17 

7 

6t 

đầu 

năm 

2009 

295.60 49.69 13341.00 5201.00 41394.00 7.87 

8 

6t 

cuối 

năm 

2009 

415.60 57.30 16650.00 8339.00 41913.00 3.90 

9 

6t 

đầu 

năm 

2010 

416.40 59.50 19316.00 9361.00 42558.00 8.48 

10 

6t 

cuối 

năm 

2010 

482.70 69.10 22759.00 11555.00 47510.00 6.23 

11 

6t 

đầu 

năm 

2011 

576.00 71.00 25302.00 12914.00 51400.00 6.16 
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12 

6t 

cuối 

năm 

2011 

316.00 68.10 27537.00 13174.00 55421.00 5.32 

13 

6t 

đầu 

năm 

2012 

472.30 74.20 30942.00 16319.00 68462.00 6.50 

14 

6t 

cuối 

năm 

2012 

376.00 84.60 34206.00 17760.00 91976.00 6.78 

15 

6t 

đầu 

năm 

2013 

786.00 91.30 34305.00 17094.00 131667.00 5.57 

16 

6t 

cuối 

năm 

2013 

915.00 106.90 34790.00 16430.00 135234.00 4.38 

17 

6t 

đầu 

năm 

2014 

997.00 110.80 35012.00 16970.00 148133.00 5.89 

18 

6t 

cuối 

năm 

2014 

1012.00 122.00 35906.00 17250.00 165117.00 5.03 

19 

6t 

đầu 

năm 

2015 

1035.60 125.40 40102.00 17434.00 168359.00 4.90 
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20 

6t 

cuối 

năm 

2015 

1224.40 138.10 45134.00 17934.00 194351.00 5.42 

21 

6t 

đầu 

năm 

2016 

1291.00 140.50 50613.00 17934.00 204317.00 5.18 

22 

6t 

cuối 

năm 

2016 

1367.00 157.50 55583.00 18539.00 222360.00 5.89 

23 

6t 

đầu 

năm 

2017 

1258.00 162.90 57384.00 19956.00 240535.00 5.52 

24 

6t 

cuối 

năm 

2017 

1214.10 159.20 59319.00 21633.00 250291.00 6.28 

25 

6t 

đầu 

năm 

2018 

1112.90 168.80 60784.00 21987.00 254912.00 6.68 

26 

6t 

cuối 

năm 

2018 

1253.00 186.30 61213.00 22342.00 261342.00 6.21 

  

 (Nguồn: Niên giám thống kê bảo hiểm_Cục quản lý giám sát Bảo Hiểm) 
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2.1.2. Phân tích bảng tần số chạy bằng phần mềm SPSS cho do-

anh thu phí bảo hiểm, kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng tài sản, vốn 

chủ sở hữu, tổng lao động,tốc độ tăng trƣởng 

Bảng 2.2. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Devia-

tion 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Doanh thu phí 

bảo hiểm 
26 117.50 1395.00 697.5458 83.85942 427.60084 

Kim ngạch 

xnk 
26 25.96 186.30 92.8392 9.70877 49.50522 

tổng tài sản 26 5019.00 61213.00 30724.1154 3728.49558 
19011.6717

4 

vốn chủ sở 

hữu 
26 1735.00 22342.00 12863.5385 1392.90323 7102.44076 

Lao động 26 32917.00 
261342.0

0 

116802.038

5 

16441.2518

0 

83834.2637

5 

Tốc độ tăng 

trưởng 
26 3.90 8.48 6.3265 .24327 1.24046 

Valid N (list-

wise) 
26 

     

 

Kết quả trên bảng cho thấy, tổng số thời kỳ khảo sát doanh thu phí 

bảo hiểm là 26. Doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng ít nhất là 117.5 tỷ 

đồng, doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng nhiều nhất là 1395 tỷ đồng. Do-

anh thu phí bảo hiểm bình quân 6 tháng khảo sát là 697.56tỷ đồng. Sai 

số chuẩn khi dung giá trị trung bình mẫu doanh thu phí khảo sát để ƣớc 

tính giá trị trung bình của doanh thu phí bảo hiểm là 83.85942 tỷ 

đồng.Độ lệch tiêu chuẩn về doanh thu phí bảo hiểm là 427.60084cho 

biêt mức độ phân tán của các giá trị biến doanh thu phí bảo hiểm quanh 

giá trị trung bình là 427.60084 tỷ đồng. 
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Kết quả trên bảng trên cho thấy, tổng số thời kỳ khảo sát kim ngạch 

xuất nhập khẩu là 26 .Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng ít nhất là 

25.96 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng nhiều nhất là 186.3 tỷ 

USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân 6 tháng khảo sát là 92.8392 

tỷ USD . Sai số chuẩn khi dung giá trị trung bình mẫu kim ngạch xuất 

nhập khẩu khi khảo sát để ƣớc tính giá trị trung bình của kim ngạch 

xuất nhập khẩu là 9.709tỷ USD.Độ lệch tiêu chuẩn về kim ngạch xuất 

nhập khẩu là 49.505 cho biêt mức độ phân tán của các giá trị biến kim 

ngạch xuất nhập khẩu quanh giá trị trung bình là 49.505 tỷ USD. 

Kết quả trên bảng trên cho biết, tổng số thời kỳ khảo sát tổng tài sản 

của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 26 .Tổng tài sản  6 

tháng ít nhất là 5.019 tỷ đồng, tổng tài sản 6 tháng nhiều nhất là 61.213 

tỷ đồng. Tổng tài sản bình quân 6 tháng khảo sát là 30.724 tỷ đồng .Sai 

số chuẩn khi dung giá trị trung bình mẫu tổng tài sản khi khảo sát để 

ƣớc tính giá trị trung bình của tổng tài sản là 3.728 tỷ đồng.Độ lệch tiêu 

chuẩn về tổng tài sản là 19.011 tỷ đồng, cho biêt mức độ phân tán của 

các giá trị biến tổng tài sản quanh giá trị trung bình là 19.011 tỷ đồng. 

Kết quả trên bảng trên cho biết, tổng số thời kỳ khảo sát vốn chủ sở 

hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 26 .Vốn chủ sở hữu  

6 tháng ít nhất là 1.735 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 6 tháng nhiều nhất là 

22.342 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu bình quân 6 tháng khảo sát là 12.863 

tỷ đồng .Sai số chuẩn khi dung giá trị trung bình mẫu vốn chủ sở hữu 

khi khảo sát để ƣớc tính giá trị trung bình của vốn chủ sở hữu là 1.392tỷ 

đồng.Độ lệch tiêu chuẩn về vốn chủ sở hữu là 7.102,44 tỷ đồng, cho 

biêt mức độ phân tán của các giá trị biến vốn chủ sở hữu quanh giá trị 

trung bình là 7.102,44 tỷ đồng. 

Kết quả trên bảng trên cho biết, tổng số thời kỳ khảo sát tổng lao 

động của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hữu là 26 .Tổng lao 

động  6 tháng ít nhất là 32.917 ngƣời, tổng lao động 6 tháng nhiều nhất 

là 261.342 ngƣời. Tổng lao động bình quân 6 tháng khảo sát là 116.802 

ngƣời. Sai số chuẩn khi dung giá trị trung bình mẫu tổng lao động khi 
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khảo sát để ƣớc tính giá trị trung bình của tổng lao động  là 16.441 

ngƣời. Độ lệch tiêu chuẩn về tổng lao động là 83.834 ngƣời, cho biêt 

mức độ phân tán của các giá trị biến tổng lao động quanh giá trị trung 

bình là 83.834 ngƣời. 

Kết quả trên bảng trên cho biết, tổng số thời kỳ khảo sát tốc độ tăng 

trƣởng của nền kinh tế là 26 .Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 6 tháng ít nhất 

là 3,9%, Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 6 tháng nhiều nhất là 8,48%. Tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế bình quân 6 tháng khảo sát là 6,33% .Sai số 

chuẩn khi dung giá trị trung bình mẫu Tốc độ tăng trƣởng kinh tế khi 

khảo sát để ƣớc tính giá trị trung bình của Tốc độ tăng trƣởng kinh tế là 

0,24%. Độ lệch tiêu chuẩn về Tốc độ tăng trƣởng kinh tế là 1,24% cho 

biêt mức độ phân tán của các giá trị biến Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

quanh giá trị trung bình là 1,24%. 

2.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa  doanh thu phí bảo hiểm với kim 

ngạch xuất nhập khẩu,tổng tài sản,vốn chủ sở hữu,số lượng lao 

động,tốc độ tăng trưởng 

Để nghiên cứu mối quan hệ giữa doanh thu phí bảo hiểm vơi kim 

ngạch xuất nhập khẩu, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, số lƣợng lao động, 

tốc độ tăng trƣởng tác giả thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội 

hay hồi quy giữa nhiều tiêu thức số lƣợng. Vì giá trị của doanh thu phí 

bảo hiểm(DT), tổng tài sản(TSS), vốn chủ sở hữu(VCSH), kim ngạch 

xuất nhập khẩu có giá trị lớn nên tác giả chuyển các biến doanh thu phí 

bảo hiểm, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, kim ngạch xuất nhập 

khẩuvthành giá trị LnDT,LnTTS,LnVCSH, LnKNXNKđể giẩm bớt sự 

sai sót khi phân tích bằng phần mềm SPSS. 

Mô hình hồi quy tuyến tính bội đƣợc xây dựng qua các bƣớc  

nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Lập ma trận tƣơng quan giữa biến phụ thuộc với các biến 

độc lập 

Bƣớc 2: Đánh giá độ phù hợp của mô hình 
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Cụ thể Bƣớc 1: Lập ma trận tƣơng quan giữa biến phụ thuộc với các 

biến độc lập 

Bảng 2.3: Ma trận tƣơng quan 

 LnDT LnTTS LnVCSH LnKNXNK lao động 

tốc độ 

tăng 

trƣởng 

LnDT 

Pearson Correla-

tion 
1 .928

**
 .886

**
 .971

**
 .894

**
 -.607

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 

N 26 26 26 26 26 26 

LnTTS 

Pearson Correla-

tion 
.928

**
 1 .983

**
 .975

**
 .841

**
 -.619

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .001 

N 26 26 26 26 26 26 

LnVCS

H 

Pearson Correla-

tion 
.886

**
 .983

**
 1 .931

**
 .740

**
 -.648

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 26 26 26 26 26 26 

LnKNX

NK 

Pearson Correla-

tion 
.971

**
 .975

**
 .931

**
 1 .924

**
 -.592

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .001 

N 26 26 26 26 26 26 

lao động 

Pearson Correla-

tion 
.894

**
 .841

**
 .740

**
 .924

**
 1 -.457

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .019 

N 26 26 26 26 26 26 

tốc độ 

tăng 

trƣởng 

Pearson Correla-

tion 
-.607

**
 -.619

**
 -.648

**
 -.592

**
 -.457

*
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .001 .019  

N 26 26 26 26 26 26 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Kết quả bảng trên cho thấy, có mối quan hệ tƣơng quan giữa LnDT 

với LnTTS, LnVCSH, LnKNXNK, lao động, tốc độ tăng trƣởng kinh 

tế. Mức ý nghĩa của kiểm định đều nhỏ hơn 0.05 cho thấy các biến này 

đều có thể đƣợc sử dụng vào mô hình hồi quy bội để giải thích cho biến 

LnDT.Trong các biến độc lập, hệ số tƣơng quan giữa LnKNXNK với 

các biến còn lại là rất lớn cho thấy cần phải đƣa biến này ra khỏi mô 

hình để tránh sự đa cộng tuyến trong mô hình. 

Tiếp theo Bƣớc 2: Đánh giá độ phù hợp của mô hình 

Ta tiến hành hồi quy LnDT với LnTTS; LnVCSH; lao động; tốc độ 

tăng trƣởng theo phƣơng pháp Stepwise là phƣơng pháp chọn từng 

bƣớc. Kết quả hồi quy đƣợc thể hiện ở các bảng nhƣ sau: 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the Es-

timate 

1 .928
a
 .862 .856 .27536 

2 .952
b
 .906 .898 .23249 

a. Predictors: (Constant), LnTTS 

b. Predictors: (Constant), LnTTS, lao động 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 11.377 1 11.377 150.047 .000
b
 

Residual 1.820 24 .076   

Total 13.197 25    

2 

Regression 11.954 2 5.977 110.577 .000
c
 

Residual 1.243 23 .054   

Total 13.197 25    

a. Dependent Variable: LnDT 

b. Predictors: (Constant), LnTTS 

c. Predictors: (Constant), LnTTS, lao động 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Co-

efficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity Sta-

tistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) -1.844 .669  -2.757 .011   

LnTTS .811 .066 .928 12.249 .000 1.000 1.000 

2 

(Constant) .624 .943  .661 .515   

LnTTS .527 .103 .603 5.099 .000 .292 3.419 

lao động 
3.350E-

006 
.000 .387 3.266 .003 .292 3.419 

a. Dependent Variable: LnDT 

Các kết quả bảng trên cho thấy: 

Còn lại 2 mô hình hội quy phù hợp: Mô hình 1 LnDT phụ thuộc vào 

LnTTS. Mô hình 2 LnDT phụ thuộc vào LnTTS và lao động 

Bảng Model Summary, Hệ số xác định điều chỉnh R
2
 nhỏ hơn hệ số 

xác định R
2
 nên các kết luận về độ phù hợp của mô hình sẽ an toàn 

hơn.Hệ số xác định điều chỉnh R
2
 của mô hình 1 bằng 0.856  của mô 

hình 2 là 0.898. Vậy mô hình 2 có R
2
 lớn hơn ta chọn mô hình 2. Ở mô 

hình 2 cho biết 89,8 % sự thay đổi của LnDT đƣợc giải thích bởi 

LnTTS và lao động 

Bảng ANOVA: phản ánh giá trị của kiểm định F và mức ý nghĩa về 

độ phù hợp của mô hình. Theo kết quả bảng này, mức ý nghĩa của kiểm 

định F nhỏ hơn 0.05(Sig=0.000)nên có thể kết luận mô hình phù hợp. 

Bảng Coefficients: cho biết hệ sô hồi quy của các biến độc lập có 

trong mô hình 

Mô hình hồi quy tuyến tính bội trong trƣờng hợp này có thể  

viết sau: 

LnDT = 0.624 + 0.603* LnTTS + 0.387*lao động 
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Trong thực tế, hệ số hồi quy chuẩn hóa – Beta của các biến độc lập 

thƣờng phản ánh tốt hơn so với hệ số hồi quy chƣa đƣợc chuẩn hóa – B. 

Nguyên nhân là do độ lớn của các hệ số hồi quy phụ thuộc vào đơn vị 

đo lƣờng của các biến độc lập có cùng đơn vị tính. Trong khi đó, hệ số 

Beta đƣợc xác định trên cơ sở khi tất cả dữ liệu của các biến đƣợc phản 

ánh bằng đơn vị đo lƣờng của độ lệch tiêu chuẩn. Theo các số liệu trong 

bảng này, LnTTS có ảnh hƣởng mạnh nhất đến Ln DT do có hệ số Beta 

bằng 0.603; lao động là yếu tố ảnh hƣởng thứ 2( Beta = 0.378)  

Các mức ý nghĩa của kiểm định hệ số hồi quy đều nhỏ hơn 0.05 

ngoại trừ sig của yếu tố khách quan bằng 0.515 nhƣng vì đây là sig của 

yếu tố khách quan nên mô hình vẫn đƣợc chấp nhận. 

Các giá trị VIF trong bảng Coefficients đều nhỏ hơn 10 cho thấy 

giữa các biến độc lập trong mô hình không có hiện tƣợng đa cộng 

tuyến. 

2.2. Một số biện pháp phát triển bảo hiểm hàng h a xuất nhập 

khẩu vận chuyển bằng đƣờng biển ở Việt Nam 

2.2.1. Đẩy mạnh tốc độ tăng của tổng tài sản trong các doanh 

nghiệp bảo hiểm  

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kinh doanh nói chung và hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng tài sản 

ngắn hạn và tài sản dài hạn trong tổng tài sản luôn  song hành trong quá 

trình hoạt động trong doanh nghiệp bảo hiểm. 

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm tài sản ngắn hạn thƣờng chiếm 

khoảng 50%- 60%tổng tài sản của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn là 

điều kiện quan trọng để doanh nghiệp bảo hiểm  có thể kinh doanh bảo 

hiểm thuận lợi. Doanh nghiệp bảo hiểm luôn phải dự trữ một lƣợng tiền 

hoặc chứng khoán khả thi đủ để đảm bảo khả năng thanh toán cho 

ngƣời đƣợc bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra trong phạm vi bảo hiểm. Từ 

đó nâng cao đƣợc uy tín cho các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trên 

thị trƣờng bảo hiểm. 
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Tài sản dài hạn bao gồm các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, 

bất động sản đầu tƣ, các khoản tài sản tài chính dài hạn và các tài sản 

dài hạn khác.Trong đó tài sản cố định là yếu tố ảnh hƣởng rất lớn đến 

năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm.  

Trong mô hình hồi quy bội phân tích trong chƣơng 2 các yếu tố ảnh 

hƣởng  đến doanh thu phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu thì tổng 

tài sản và tổng lao động  còn đƣợc giữ lại trong mô hình. Tổng tài sản là 

yếu tổ ảnh hƣởng đến doanh thu phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 

mạnh hơn tổng lao động. 

2.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn lao động  

Là một nghiệp vụ rất nhạy cảm với sự biến động của các điều kiện 

kinh tế xã hội lại liên quan đến rất nhiều lĩnh vực trên một phạm vi rộng 

lớn bao gồm nhiều thông lệ, quy định của nhà nƣớc khác nhau nên đòi 

hỏi các cán bộ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập 

khẩu không những phải có trình độ chuyên môn cao mà còn phải am 

hiểu về các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Đặc biệt phải có sự 

hiểu biết sâu sắc về hoạt động ngoại thƣơng, kinh doanh xuất nhập 

khẩu hàng hóa và có óc tìm tòi, phân tích, dự đoán xu hƣớng biến động 

của nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Từ đó đƣa ra các quyết định 

đúng đắn, các kế hoạch phù hợp trong quá trình triển khai nghiệp vụ. 

Chính vì vậy, vai trò của yếu tố con ngƣời là rất quan trọng đòi hỏi 

trong thời gian tới các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần phải chú 

trọng công tác đào tạo và các chƣơng trình đào tạo cần thiết để nâng 

cao hơn nữa trình độ cho cán bộ công nhân viên. Các doanh nghiệp cần 

phải tổ chức các lớp tập huấn bồi dƣỡng, nâng cao nghiệp vụ định kỳ 

cho cán bộ công nhân viên nhằm không ngừng đổi mới và phát triển 

phƣơng thức kinh doanh của từng cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh doanh nói chung và nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 

bằng đƣờng biển nói riêng. 

Hoàn thiện và ban hành mới các văn bản quy định về chế độ đãi ngộ 

khen thƣởng và kỷ luật đối với cán bộ công nhân viên và các cộng tác 
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viên của của doanh nghiệp mình. Khen thƣởng kịp thời thỏa đáng cho 

những cán bộ công nhân viên có thành tích tốt, hoàn thành nhiệm vụ 

đƣợc giao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty nói chung 

và nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển nói 

riêng. Bên cạnh đó cần phải áp dụng các hình thức kỷ luật, công khai 

phê bình thẳng thắn những cán bộ thiếu nhiệt tình, thiếu tinh thần trách 

nhiệm trong công việc ảnh hƣởng đến kết quả chung của công ty. 

Thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền và giáo dục cho các cán bộ nhân 

viên đặt uy tín, trách nhiệm và nhân cách của mình lên hàng đầu tránh 

hiện tƣợng móc ngoặc với khách hàng nhằm trục lợi bảo hiểm gây thiệt 

hại về kinh tế cũng nhƣ uy tín của công ty. 

2.2.3. Công tác chăm sóc khách hàng    

Trong nền kinh tế thị trƣờng khách hàng là một trong những nhân tố 

quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp, đặt 

biệt với các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động dựa trên quy luật số 

đông thì vai trò của khách hàng càng trở nên quan trọng hơn. 

Để thu hút khách hàng tham gia bảo hiểm tích cực hơn nữa các do-

anh nghiệp nên:  

Tiếp tục tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia bảo hiểm. Đây 

là một biện pháp tiếp cận truyền thống nhƣng nó vẫn mang lại hiệu quả 

một cách thiết thực đối với những đối tƣợng là những khách hàng mới, 

nhỏ, lẻ, không tập trung. 

Khai thác triệt để lợi thế của các khách hàng trong cổ đông đồng thời 

tận dụng đƣợc mối quan hệ kinh doanh của các cổ đông để thu hút 

khách hàng. 

Tăng cƣờng hoàn thiện hơn nữa trách nhiệm phục vụ khách hàng, 

đáp ứng các điều kiện bảo hiểm mà khách hàng yêu cầu, thƣờng xuyên 

củng cố quan hệ và tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, giải quyết 

bồi thƣờng nhanh chóng, kịp thời và thỏa đáng khi có tổn thất xảy ra. 
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Thƣờng xuyên nghiên cứu đƣa ra các mức phí hợp lý. Việc thay đổi 

linh hoạt hay nghiên cứu hạ tỷ lệ phí bảo hiểm là rất cần thiết vừa là để 

đảm bảo lợi ích cho khách hàng vừa khuyến khích khách hàng mua bảo 

hiểm hay tái tục hợp đồng bảo hiểm với công ty. Tuy nhiên việc hạ tỷ lệ 

phí bảo hiểm phải đƣợc tính toán dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá của 

từng chủng loại hàng hóa đƣợc bảo hiểm. Nhƣ vậy tránh đƣợc việc tạo 

ra tâm lý xấu cho khách hàng, đồng thời không ảnh hƣởng đến khả 

năng giữ lại của công ty và gây ra mất ổn định đối với thị trƣờng 

trong nƣớc. 

Đẩy mạnh hoạt động khai thác, khuyến khích các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu nâng cao ý thức trách nhiệm đối với hoạt động của mình, 

vừa bảo vệ tài sản cũng nhƣ mang lại nguồn ngoại tệ cho nhà nƣớc 

thông qua hoạt động bảo hiểm của các công ty bảo hiểm trong nƣớc. 

Một thực trạng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá ở nƣớc ta hiện 

nay chính là việc các doanh nghiệp tiến hành xuất nhập khẩu theo điều 

kiện CIF. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta giành quyền vận 

chuyển và bảo hiểm hàng hoá cho phía đối tác nƣớc ngoài. Đây chính là 

nguyên nhân khiến cho hàng năm chúng ta làm thất thoát một khối 

lƣợng lớn ngoại tệ nƣớc ngoài. Nhiệm vụ của doanh nghiệp bảo hiểm ở 

đây là tạo dựng cho khách hàng sự tin tƣởng vào chất lƣợng phục vụ 

của công ty, căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để tƣ vấn 

cho doanh nghiệp về các điều kiện xuất và nhập hàng, khuyến khích họ 

xuất khẩu theo giá CIF và nhập theo giá đƣợc đặt ra đối với FOB. 

Cần tìm hiểu nhu cầu xuất nhập khẩu để phân chia khách hàng thành 

từng nhóm: nhóm khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu thƣờng xuyên 

và không thƣờng xuyên và nhóm khách hàng chuyên xuất hay nhập các 

mặt hàng, chủng loại hàng hóa nào đó, hay nhóm khách hàng trong và 

ngoài cổ đông. Trên cơ sở đó công ty có thể đề ra các biện pháp, chiến 

lƣợc tiếp cận khai thác thích hợp và xây dựng mức phí chào hợp lý để 

khuyến khích họ tham gia, tao lập mối quan hệ lâu dài. 
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3. KẾT LUẬN 

Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển 

không phải mới ra đời và đƣợc triển khai ở Việt Nam, so với lịch sử và 

ra đời và phát triển của nó trên thế giới thì đây là nghiệp vụ rất non trẻ 

trên thị trƣờng bảo hiểm. Song những kết quả mà các doanh nghiệp bảo 

hiểm đạt đƣợc trong thời gian qua đã chứng tỏ nghiệp vụ bảo hiểm 

hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển đã tìm đƣợc chỗ đứng trên 

thị trƣờng và khẳng định đƣợc vai trò quan trọng của nó trong hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm cũng nhƣ trong hoạt động ngoại thƣơng. 

Cùng với sự phát triển của  nền kinh tế xã hội xã hội, trong tƣơng lai 

chắc chắn rằng bảo  hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển sẽ 

ngày càng củng cố đƣợc vị thế của mình trên thị trƣờng bảo hiểm trong 

nƣớc, ngày càng hoàn thiện hoàn thiện, phát triển  sánh ngang với thị 

trƣờng bảo hiểm khu vực và quốc tế, hòa nhập với quá trình khu vực 

hóa, toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức nhanh chóng của nền  kinh tế 

 thế giới. 

Khi bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ở nƣớc ta phát triển sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của nƣớc ta 

giành đƣợc vị thế có lợi hơn khi lựa chọn điều kiện Incoterms có trách 

nhiệm mua bảo hiểm. Hàng hóa nếu bị tổn thất việc giải quyết bồi 

thƣờng sẽ thuận tiện hơn do không gặp phải bất đồng về ngôn ngữ. Từ 

đó cũng sẽ góp phần phát triển kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của 

Việt Nam. 
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THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÖT VỐN FDI 

VÀO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Current situation of policy to attract FDI capital 

in Vietnam in this period 

Ths. Ngô Thị Thu Hằng 

Khoa Kinh tế & QTKD, trường đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang trong giai đoạn khởi phát và nó 

ảnh hƣởng tới tất cả các quốc gia, tới tất các lĩnh vực. Việt Nam đã thực 

hiện các chính sách, biện pháp về kinh tế chính trị nhằm đón đầu xu 

hƣớng. Một trong những vấn đề kinh tế đƣợc Việt Nam quan tâm đó là 

đẩy mạnh thu hút FDI. Về thực trạng, trong hơn 30 năm qua, vốn FDI 

vào Việt Nam đều tăng kể về vốn đăng ký và vốn thực hiện, tuy nhiên 

tỷ lệ vốn thực hiện chƣa cao. Hiện nay có khoảng 116 quốc gia và vùng 

lãnh thổ có dự án đầu tƣ tại Việt Nam, nổi bật là các nhà đầu tƣ đến từ 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Những lợi ích mà FDI mang lại cho 

kinh tế Việt Nam phải kể đến đó là thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, thay 

đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu. Vì vậy, Việt 

Nam cần có các biện pháp để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 

này nhất là trong thời đại công nghệ số nhƣ hiện nay. 

Từ khóa: đầu trực tiếp nƣớc ngoài, FDI, vốn đăng ký, vốn thực hiện, 

kinh tế 
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SUMMARY 

The 4th Industrial Revolution is in its onset, and it affects all nations, all 

sectors. Vietnam has implemented policies and measures on political 

economy in order to catch up with the trend. One of the economic poli-

cies that Vietnam is interested in is the strong FDI attraction. In fact, 

over the past 30 years, FDI in Vietnam has increased in registered capi-

tal and implemented capital. Currently, there are about116 countries 

and territories having investment projects in Vietnam, especially Kore-

an, Japanese and Singapore investors. The benefits that FDI brings to 

the economy of Vietnam must be mentioned is to promote economic 

growth, economic restructuring, boost export turnover. Therefore, Vi-

etnam should take measures to attract and use this capital effectively, 

especially in the current digital technology. 

Keywords: foreign direct investment, FDI, registered capital, imple-

mented capital, economics. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Sau hơn 30 năm mở cửa hội nhập quốc tế, đến nay vốn đầu tƣ trực 

tiếp nƣớc ngoài (FDI) đã có sự tăng trƣởng mạnh mẽ và là nguồn lực 

quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; tạo động lực phát triển các 

khu vực kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu 

vào nền kinh tế thế giới, thu hút FDI của Việt Nam cần chủ động hơn 

nữa trong lựa chọn các dự án đầu tƣ theo hƣớng tăng trƣởng kinh tế bền 

vững. Phân tích thực trạng thu hút vốn FDI tại Việt Nam trong thời gian 

qua, bài viết nhận diện những mặt tích cực, hạn chế, đề xuất các giải 

pháp tăng cƣờng hiệu quả đầu tƣ của vốn FDI vào Việt Nam trong bối 

cảnh mới thời đại công nghệ 4.0. 

Đối với Việt Nam, trƣớc cuộc cách mạng khoa học (CMKH) 4.0, 

Việt Nam có lợi thế địa lý và nguồn lao động trẻ, dồi dào, nhƣng cách 
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mạng 4.0 sẽ làm thay đổi điều đó, suy giảm lợi thế này. Do vậy, Việt 

Nam cần một cách tiếp cận độc đáo, khác biệt và khả thi để tận dụng cơ 

hội từ CMCN 4.0, bứt phá phát triển. Đổi mới chính sách về kinh tế - 

xã hội đã giúp Việt Nam từ một nƣớc có thu nhập thấp trở thành một 

nƣớc có thu nhập trung bình, chính trị ổn định và có quan hệ giao 

thƣơng với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Những đổi mới  trong bối 

cảnh CMCN 4.0 đã giúp Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối 

với các nhà đầu tƣ, tạo ra nhiều lợi thế trong việc thu hút vốn đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài (FDI- Foreign Direct Investment). 

2. TỔNG QUAN THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM 

2.1. Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

Năm 1986, Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, 

hƣớng đến nền kinh tế thị trƣờng. Để phục hồi nền kinh tế sau chiến 

tranh nghèo nàn lạc hậu, một trong những vấn đề đƣợc nhà nƣớc quan 

tâm đó là thu hút vốn FDI. Tháng 12 năm 1987 quốc hội Việt Nam ban 

hành luật đầu tƣ nƣớc ngoài tại  Việt Nam, đƣợc soạn thảo dựa trên nội 

dung cơ bản của Điều lệ đầu tƣ năm 1977, xuất phát từ thực tiễn Việt 

Nam và tham khảo kinh nghiệm của các nƣớc khác trên thế giới. Đây là 

việc làm thiết thực đã đƣa kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế thế 

giới, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tƣ trên khắp  

thế giới.  

Bảng 1. Vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 1988-2018 

Đơn vị: tỷ USD 

Năm 

Tổng 

vốn  

đăng ký 

Tổng vốn 

 thực hiện 

Chênh lệch 
Tỷ trọng  

(%) 
Vốn  

đăng ký 

Vốn  

thực hiện 

1988 0,342 - - - - 

1989 0,526 - 0,184 - - 
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1990 0,735 - 0,209 - - 

1988-1990 1,603 -       

1991 1,284 0,429 0,549 - 33,41 

1992 2,078 0,575 0,794 0,146 27,67 

1993 1,839 1,118 -0,239 0,543 60,79 

1994 4,262 2,241 2,423 1,123 52,58 

1995 7,925 2,792 3,663 0,551 35,23 

1991-1995 17,388 7,155     41,15 

1996 9,635 2,938 1,710 0,146 30,49 

1997 5,956 3,277 -3,679 0,339 55,02 

1998 4,873 2,372 -1,083 -0,905 48,68 

1999 2,283 2,528 -2,590 0,156 110,73 

2000 2,763 2,399 0,480 -0,129 86,83 

1996-2000 25,51 13,514     52,98 

2001 3,266 2,226 0,503 -0,173 68,16 

2002 2,993 2,885 -0,273 0,659 96,39 

2003 3,173 2,723 0,180 -0,162 85,82 

2004 4,534 2,708 1,361 -0,015 59,73 

2005 6,840 3,301 2,306 0,593 48,26 

2001-2005 20,806 13,843     66,53 

2006 12,004 4,100 5,164 0,799 34,16 

2007 21,349 8,034 9,345 3,934 37,63 

2008 71,727 11,500 50,378 3,466 16,03 

2009 23,108 10,001 -48,619 -1,499 43,28 

2010 19,887 11,000 -3,221 0,999 55,31 

2006-2010 148,075 44,635     30,14 

2011 15,619 11,000 -4,268 0,000 70,43 

2012 16,348 10,047 0,729 -0,953 61,46 
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2013 22,352 11,500 6,004 1,453 51,45 

2014 21,992 12,500 -0,360 1,000 56,84 

2015 22,760 14,500 0,768 2,000 63,71 

2011-2015 99,001 59,547     60,15 

2016 24,373 15,800 1,613  1,300 64,83 

2017 35,880 17,500 11,507 1,800 48,77 

2018 35,46 19,1 -0.42 1.6 53.86 

Tổng cộng 408,097 191,094     46,83 

 

(Nguồn: tính toán từ số liệu của tổng cục thống kê) 

Đối với những nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam giai đoạn 1986-

1990, việc tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài là điều rất cần thiết, đặc 

biệt là nguồn vốn FDI.  Trong 3 năm 1988 đến 1990, nƣớc ta đã thu hút 

đƣợc 1,603 tỷ USD vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. Đây thực sự là 

nguồn vốn rất quan trọng trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa 

hiện đại hóa của đất nƣớc lúc bấy giờ. Trong thời kỳ này, ngân hàng 

trung ƣơng Việt Nam đã thực hiện quy tắc ngoại hối hoán đổi, hủy bỏ 

thuế nhập khẩu nhằm kích cầu đối với ngành công nghiệp và gián tiếp 

tác động tới hoạt động thu hút đầu tƣ. 

Giai đoạn tiếp theo 1991- 1995 vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã 

tăng hơn 10 lần đạt mức 17,388 tỷ USD. Giai đoạn này có một số sự 

kiện nổi bật ảnh hƣởng lớn đối với quá trình hội nhập sâu và rộng của 

Việt Nam. Thứ nhất là ngày 03 tháng 02 năm 1994 Mỹ hủy bỏ cấm vận 

đối với Việt Nam giúp khuyến khích sự quan tâm đầu tƣ của các doanh 

nghiệp Mỹ vào Việt Nam. Thứ hai là vào ngày 28 tháng 07 năm 1995 

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức ASEAN, đánh 

dấu quá trình hội nhập của Việt Nam với khu vực. Hai sự kiện quan 

trọng này góp phần tích cực trong việc thu hút FDI của Việt Nam, thể 

hiện bằng số vốn đăng ký vào nƣớc ta tăng vọt từ gần 2 tỷ USD năm 

1993 lên hơn 4 tỷ USD năm 1994 và tăng gần gấp đôi sau 1 năm, đạt 
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xấp xỉ 8 tỷ USD năm 1995. Đây là bƣớc tiến đáng kể của chúng ta 

trong việc tạo nguồn vốn cho đất nƣớc. 

Giai đoạn 1996-2000 phải kể đến làn sóng đầu tƣ vào Việt Nam lần 

thứ nhất năm 1996 với số vốn đăng ký kỷ lục kể từ năm 1988 là 10 tỷ 

USD. Đây đƣợc coi là mốc son trong việc thu hút FDI vào Việt Nam. 

Có sự gia tăng mạnh mẽ của FDI chứng tỏ Việt Nam thực sự là một thị 

trƣờng tiềm năng với lực lƣợng lao động dồi dào, giá nhân công rẻ… 

Năm 1998 -1999, luồng vốn đăng ký và vốn thực hiện đều có xu hƣớng 

giảm do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á năm 

1997 bắt đầu tại Thái Lan. Các quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm tỉ trọng 

lớn về đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam nhƣHồng Kông, Nhật Bản, 

Singapore, Hàn Quốc, Malaixia, Thái Lan và Đài Loan  là những quốc 

gia chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ. Đến 

năm 2000, dòng vốn FDI vào Việt Nam có dấu hiệu tăng do vốn đầu tƣ 

trực tiếp từ Nhật Bản và Đài Loan có dấu hiệu phục hồi. Thêm vào đó, 

một số nƣớc châu Âu nhƣ: Anh, Hà Lan, Liên bang Nga đã tăng vốn 

đầu tƣ trực tiếp ở Việt Nam. 

Giai đoạn 2001- 2005 vốn FDI vẫn giữ ở mức ổn định và có xu 

hƣớng tăng. 

Giai đoạn 2006-2010 vốn FDI đăng ký tăng đáng kể đạt hơn 148 tỷ 

USD, gần một nửa số vốn FDI thời kỳ này thu hút đƣợc vào năm 2008. 

Đây đƣợc xem nhƣ làn sóng  FDI thứ 2 vào Việt Nam. Đạt đƣợc kết 

quả này phải kể đến những nỗ lực lớn của chính phủ trong thu hút đầu 

tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. Thứ nhất: kể từ khi ban hành luật đầu tƣ nƣớc 

ngoài tại Việt Nam năm 1987 đã bộc lộ nhiều thiếu sót và bất cập nhƣ 

không có hình thức đầu tƣ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, giới hạn 

đối tƣợng hợp tác đầu tƣ, trách nhiệm bảo về môi trƣờng, tuyển dụng 

lao động. Đến năm 1990 chính phủ đã ban hành luật đầu tƣ và đã đƣợc 

sửa đổi bổ sung vào các năm 1992, 1996, 2000, 2005. Luật đầu tƣ 2005 

đã tháo gỡ kịp thời những khó khăn vƣớng mắc và giảm thiểu rủi ro đối 

với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; mở rộng quyền tự chủ 
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trong tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài; bổ sung một số ƣu đãi về thuế đối với các dự án đầu tƣ nƣớc 

ngoài. Thứ hai, một sự kiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là kết quả 

sau nhiều năm đàm phán của nƣớc ta, đánh dấu bƣớc chuyển mình hội 

nhập sâu và rộng của Việt Nam đó là năm 2006 Việt Nam gia nhập tổ 

chức thƣơng mại thế giới WTO. Do đó đã tạo thuận lợi và khuyến 

khích thu hút luồng vốn từ nƣớc ngoài đến từ các tập đoàn lớn, các 

công ty xuyên quốc gia, các công ty đa quốc gia vào Việt Nam. Sang 

năm 2009, 2010 lƣợng vốn FDI giảm khoảng 2/3 so với năm 2008 do 

tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhƣng đây vẫn là con số 

rất ý nghĩa với chúng ta so với bối cảnh kinh tế chung của thế giới. 

Giai đoạn 2010 đến nay, dù nội tại nền kinh tế đất nƣớc có nhiều khó 

khăn nhƣng nhìn chung vẫn hoàn thành kế hoạch đặt ra trong việc thu 

hút FDI, với mức trung bình khoảng 20 tỷ USD/năm, vốn giải ngân 

tƣơng đối ổn định và tăng trƣởng tốt. Năm 2018 chính phủ đã ban hành 

luật đầu tƣ 2018 có nhiều điểm mới và tích cực so với luật đầu tƣ năm 

2005 nhƣ: Không phân biệt giữa đầu tƣ trực tiếp và gián tiếp; giới hạn, 

cụ thể các ngành nghề đầu tƣ kinh doanh; rút ngắn thời gian cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ; bãi bỏ qui định cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ cho nhà đầu tƣ trong nƣớc; thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Những sự 

thay đổi này đều hƣớng đến mục tiêu đơn giản thủ tục hành chính, tạo 

thuận lợi cho nhà đầu tƣ không chỉ trong nƣớc mà cả nƣớc ngoài. 

Đánh giá chung về nguồn vốn FDI mà Việt Nam thu hút đƣợc, số 

vốn FDI đăng ký và thực hiện tại Việt Nam liên tục tăng. Tuy nhiên về 

tỷ trọng, vốn thực hiện chỉ đạt khoảng 45% so với vốn đăng ký. 

2.2. Top quốc gia c  vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài lớn nhất 

vào Việt Nam 

Có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tƣ tại Việt Nam. 

Trong đó các nhà đầu tƣ đến từ Hàn Quốc giữ vai trò quán quân với 

tổng số vốn đầu tƣ 48,6 tỷ USD với sự hiện diện của các tập đoàn lớn 
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nhƣ Samsung, Posco, LG… Có tới 71% tổng số vốn đầu tƣ của Hàn 

Quốc đƣợc rót vào lĩnh vực chế tạo, tiếp đó là điều hành bất động sản 

với 14,8% và xây dựng với 5,4%
[2]

. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng 

vốn đầu tƣ đăng ký là 39,8 tỷ USD. Một số tập đoàn lớn của Nhật nhƣ 

Nipro Pharma, Bridgeston, Fuji Xerox… đã có các dự án lớn tại Việt 

Nam. Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tƣ đăng ký là 38 tỷ 

USD. 

Bảng 2. Top 10 quốc gia đầu tƣ FDI lớn nhất vào Việt Nam  

tháng 6/2018 

STT Quốc gia 
Tổng vốn FDI  

(Tỷ USD) 
Số dự án 

1 Hàn Quốc 48,6 5364 

2 Nhật Bản 39,8 3117 

3 Singapore 38 1643 

4 Đài Loan 31,7 2525 

5 Quần Đảo Virgin (BVI) 20 654 

6 Hồng Kông 16,6 1043 

7 Malaysia 13,9 547 

8 Hoa Kỳ 10,9 816 

9 Trung Quốc 10,7 1445 

10 Thái Lan 9 459 

(Nguồn: https://10hay.com[1] ) 

Các doanh nghiệp FDI đã đầu tƣ vào 19/21 ngành trong hệ thống 

phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, 

chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 175,6 tỷ USD; tiếp theo là các lĩnh 

vực kinh doanh bất động sản với 52,6 tỷ USD; sản xuất, phân phối điện, 

khí nƣớc với 12,9 tỷ USD.
[3]

 

Vốn FDI đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nƣớc, trong 

đó thành phố HCM vẫn là địa phƣơng dẫn đầu trong thu hút FDI với 

https://10hay.com/
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45,66 tỷ USD, tiếp theo là Bình Dƣơng với 28,2 tỷ USD, Bà Rịa - Vũng 

Tàu với 27,2 tỷ USD, Hà Nội với 26 tỷ USD.[3] 

3. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC 

NGOÀI ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM 

3.1. Đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

Vốn đầu tƣ là một trong những nhân tố quan trọng của quá trình sản 

xuất. Vốn đầu tƣ bao gồm: đầu tƣ tƣ nhân, đầu tƣ chính phủ và đầu tƣ 

nƣớc ngoài. Các nhà kinh tế học đã chỉ ra mối liên hệ giữa tăng GDP 

với tăng vốn đầu tƣ. Harod Domar đã nêu công thức tính hiệu suất sử 

dụng vốn, viết tắt là ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Đối với 

một quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam, nguồn vốn đầu tƣ trong 

nƣớc còn hạn chế, nên nguồn vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài là một nhận tố 

rất quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế. Do vậy, 

việc tăng cƣờng các biện pháp thu hút FDI là cần thiết đối với nƣớc ta. 

Giai đoạn 1991 – 1995, tăng trƣởng GDP bình quân đã đạt 8,2%
[4]

, 

cao nhất trong các kế hoạch 5 năm từ trƣớc tới nay (thuộc vào loại cao 

trong các nƣớc đang phát triển). Năm năm tiếp theo, tốc độ tăng GDP 

bình quân của Việt Nam là 6,9%, tuy có thấp hơn nửa đầu thập niên 90 

thế kỷ XX do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ châu 

Á, nhƣng vẫn vào loại cao trong khu vực. Trong 5 năm kế tiếp (2001 – 

2005), kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trƣởng với tốc độ tăng GDP bình 

quân hàng năm là 7,5%. Con số này càng ấn tƣợng hơn trong hai năm 

2006 và 2007 khi đạt mức mức bình quân mỗi năm là 8,3%. Tuy 

nhiên, hai năm 2008-2009 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 

tài chính thế giới, kinh tế Việt Nam tăng trƣởng chậm lại với mức bình 

quân là 5,78%/năm. Từ năm 2010 đến nay tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

vẫn tiếp tục tăng và giữ ở mức trung bình gần 6%/năm. Tăng trƣởng 

kinh tế với tốc độ cao là nền tảng cho GDP bình quân đầu ngƣời tăng. 

Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 1991 của ngƣời dân Việt Nam đã 

đạt 235 USD/ngƣời/năm
[5]

 đến năm 2009 đạt 1080 USD/ngƣời/năm, 

năm 2016 đạt khoảng 2200 USD/ngƣời/năm, mới đây nhất năm 2018 
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con số này là 2400 USD/ngƣời/năm. So với năm 1991, thu nhập 

bình quân đầu ngƣời/năm hiện nay của Việt Nam gấp hơn 10 lần.   

3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp h a 

hiện đại h a 

            

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rõ rệt. Năm 1986, nông nghiệp vẫn 

chiếm tỷ trọng cao nhất với 38.1%. Tỷ trọng ngành dịch vụ là 33%, còn 

công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất với 28,9%. Nền kinh tế vẫn phụ 

thuộc chính vào nông nghiệp, giải quyết tình trạng thiếu lƣơng lực và 

công ăn việc làm cho hàng chục triệu ngƣời. Ngành công nghiệp phát 

triển chủ yếu các lĩnh vực khai khoáng, điện, giấy.... Ngành dịch vụ 

chƣa phát triển.Đến năm 2018, cơ cấu kinh tế có sự thay đổi nhanh 

chóng. Ngành dịch vụ vƣơn lên trở thành ngành có tỷ trọng GDP cao 

nhất chiếm 41%, công nghiệp 33%, nông nghiệp giảm mạnh còn 10%. 

Nông nghiệp trong CMCN 4.0 chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng đƣợc phát 

triển một cách thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ số, ứng dụng 

công nghệ cao (cơ giới hóa, tự động hóa…); công nghệ sản xuất, bảo 

quản sản phẩm an toàn (hữu cơ, theo GAP…); công nghệ quản lý, nhận 

diện sản phẩm theo chuỗi giá trị… gắn với hệ thống trí tuệ nhân tạo, tạo 

ra năng suất và chất lƣợng cao. Công nghiệp chuyển sang những ngành 

mới nhƣ công nghiệp chế biến, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, điện 

tử viễn thông, hóa chất… Dựa trên nền tảng của công nghệ số, nhiều 

ứng dụng IoT, robot, xe tự hành, đảm bảo an ninh từ xa… đƣợc sử 

dụng trong công nghiệp yêu cầu có độ trễ cực thấp, thông lƣợng cực lớn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/GAP_(Quy_tr%C3%ACnh_n%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o
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và sự sẵn sàng kết nối cao. Trong lĩnh vực dịch vụ, FDI làm xuất hiện 

nhiều dịch vụ mới có chất lƣợng cao, nhƣ: ngân hàng, bảo hiểm, kiểm 

toán, vận tải biển, logistic, khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê... 

Một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, từng bƣớc tạo điều kiện cho thị 

trƣờng dịch vụ phát triển và tăng khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.Khu 

vực công nghiệp và dịch vụ luôn có sự tăng trƣởng mạnh 2 con số, là 

động lực để thay đổi cơ cấu, chuyển dịch sang hƣớng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. 

Bảng 3. FDI đƣợc cấp giấy phép theo ngành kinh tế giai đoạn 

1988 – 2018 (lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2018) 

STT Ngành kinh tế Số dự án 
Vốn đăng ký 

 (triệu USD) 
Cơ cấu 

1 Tổng số 22594 293700,4 100,00 

2 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản 522 3573,8 1,22 

3 Công nghiệp và xây dựng 13312 199781,8 68,02 

4 Khai khoáng 104 3497,9 1,19 

5 Công nghiệp chế biến, chế tạo 11716 172717,6 58,81 

6 

Sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nƣớc nóng, hơi nƣớc và 

điều hòa không khí 108 12907,6 4,39 

7 Xây dựng 1384 10658,7 3,63 

8 Dịch vụ 8760 90344,8 30,76 

(Nguồn: http://tapchitaichinh.vn
[6]

) 

Tính đến ngày 31/12/2018, ngành công nghiệp và xây dựng là ngành 

kinh tế thu hút đƣợc nhiều vốn FDI nhất với 13.312 dự án và số vốn 

đăng ký là 199.781,8 triệu USD, chiếm 68,2% tổng lƣợng vốn FDI. 

Nguồn vốn này đã góp phần hình thành một số ngành công nghiệp 

chủ lực của nền kinh tế nhƣ viễn thông, khai thác, chế biến dầu khí, 

http://tapchitaichinh.vn/
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điện tử, công nghệ thông tin... góp phần quan trọng vào quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị 

hàng hóa xuất khẩu, tiếp thu các công nghệ tiên tiến, góp phần cải thiện 

cơ sở hạ tầng ở các địa phƣơng. 

Tiếp đó, ngành dịch vụ cũng đã thu hút đƣợc 8.760 dự án với tổng 

vốn đăng ký là 90.344,8 triệu  USD, chiếm 30,76% tổng lƣợng vốn 

FDI. Nguồn vốn FDI trong khu vực này đã góp phần tạo nên bộ mặt 

mới trong lĩnh vực dịch vụ chất lƣợng cao nhƣ khách sạn, văn phòng, 

ngân hàng, bảo hiểm... Các dịch vụ này đã góp phần tạo ra phƣơng thức 

mới trong phân phối hàng hóa, tiêu dùng, kích thích hoạt động thƣơng 

mại nội địa và góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. 

Bên cạnh đó, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đã thu hút đƣợc 522 

dự án với tổng lƣợng vốn là 3.576,8 triệu USD (chiếm 1,22% tổng vốn 

FDI đăng ký). Các dự án đầu tƣ khá đang dạng và đồng đều, tập trung 

vào tất cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng và 

chế biến lâm sản, trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy, sản xuất mía 

đƣờng... góp phần tạo nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho dân 

cƣ các địa phƣơng, cải thiện đời sống kinh tế xã hội của nhiều vùng 

nông nghiệp và nông thôn, cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần xóa đói 

giảm nghèo. 

3.3. Đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng h a 

 
Tính đến hết 12 tháng/2008 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nƣớc 

đạt hơn 350,74 tỷ USD, tăng 7,1%, tƣơng ứng tăng gần 23,16 tỷ USD 
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so với cùng kỳ năm trƣớc. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 176,63 tỷ USD, 

tăng 9%, tƣơng ứng tăng gần 14,62 tỷ USD; nhập khẩu đạt hơn 174,11 

tỷ USD, tăng 5,2%, tƣơng ứng tăng hơn 8,54 tỷ USD
[7]
. Năm 2012 là 

năm đầu tiên cán cân thƣơng mại của nƣớc ta có thặng dƣ.Năm 2018 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc 400 tỷ USD. 

 
Năm 2008, tỷ trọng xuất khẩu của khối các doanh nghiệp FDI tăng 

từ 37% lên 70% trong năm 2016. Tốc độ tăng xuất khẩu bình quân của 

khu vực các doanh nghiệp này cũng cao hơn rất nhiều so với các doanh 

nghiệp có vốn hoàn toàn nhà nƣớc, trung bình là 8,6%/năm trong giai 

đoạn 2008-2018. Sáu tháng đầu năm 2018 tỷ lệ đóng góp của khu vực 

FDI đạt 70,8%. Tính chung cả năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất 

khẩu ƣớc đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trƣớc, đây là mức 

tăng cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó khu vực kinh tế trong nƣớc 

đạt 58,53 tỷ USD, tăng 16,2%; khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (kể 

cả dầu thô) đạt 155,24 tỷ USD, tăng 23%.Kim ngạch hàng hoá nhập 

khẩu năm 2018 tính đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% so với năm trƣớc, 

trong đó khu vực kinh tế trong nƣớc đạt 84,7 tỷ USD, tăng 17%; khu 

vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đạt 126,4 tỷ USD, tăng 23,4%
[8]

. 

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÖT FDI VÀO VIỆT NAM VÀ  

KẾT LUẬN 

Nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài có vai trò quan trọng đối với 

phát triển kinh tế đất nƣớc, nên cần thiết phải có biện pháp thu hút, 
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quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này. Để thu hút nhiều hơn nữa 

vốn FDI cũng nhƣ hạn chế những ảnh hƣởng tiêu cực của nó, chúng ta 

cần phải thực hiện một số giải pháp định hƣớng sau đây giúp cải thiện 

môi trƣờng đầu tƣ: 

Thứ nhất về thủ tục hành chính, pháp lý:  Môi trƣờng kinh doanh của 

Việt Nam vẫn tồn tại nhiều rào cản với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Những thách thức của môi trƣờng kinh doanh Việt Nam bao gồm vấn 

đề khung pháp lý và các điều kiện kinh doanh còn chƣa nhất quán, 

thiếu tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, chi phí hoạt động kinh do-

anh cao và nhất là khâu thực thi kém. Ví dụ, luật đầu tƣ 2014 tuy có 

nhiều điều chỉnh để phù hợp với xu hƣớng, tuy nhiên vẫn còn một số 

điều không thống nhất, chồng chéo với luật bảo vệ môi trƣờng; luật đất 

đai; luật bất động sản và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Để 

tạo lợi thế cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI, chính phủ cần thực hiện 

tích cực và triệt để cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật gắn với tận dụng CMCN 4.0 nhƣ ứng dụng công nghệ điện tử 

thực hiện kiểm tra, kê khai thuế điện tử để ngƣời dân và doanh nghiệp 

hƣởng lợi nhiều hơn nữa về thuế, cung cấp một số dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4… Đồng thời, thời gian tới sẽ là khoảng thời 

gian quan trọng và quyết liệt đối với Chính phủ Việt Nam trong việc 

tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và cải thiện môi 

trƣờng đầu tƣ, kinh doanh.  

Thứ hai, về lực lƣợng lao động: Hiện nay vốn FDI đăng ký vào các 

dự án chế biến sử dụng nhiều lao động (công nghiệp nhẹ, chế biến thực 

phẩm, nông lâm ngƣ nghiệp) lại giảm. Phải chăng lợi thế về lao động 

giá rẻ của Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0 không còn nữa? Thực tế, 

cuộc cách mạng công nghiệp lần này tác động lớn đến lực lƣợng lao 

động phổ thông. Sự gia tăng tỷ lệ tự động hóa giúp các công ty sản xuất 

toàn cầu có cơ hội đƣa sản xuất về lại nƣớc mình, giành lại công việc từ 

các nƣớc có giá nhân công thấp. Do đó, chúng ta cần sớm xây dựng 

chiến lƣợc đào tạo đội ngũ công nhân có trình độ kỹ thuật và tay nghề 
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cao, vận hành đƣợc các công nghệ hiện đại. Trong chiến lƣợc phát triển 

nguồn nhân lực, cần quan tâm đến chính sách tiền lƣơng, xây dựng tổ 

chức công đoàn trong các doanh nghiệp FDI để bảo vệ quyền lợi của 

ngƣời lao động Việt Nam. 

Thứ ba, về chính sách đối ngoại: Thông qua FDI, nền kinh tế các 

nƣớc gắn kết với nhau ngày càng chặt chẽ hơn. Trong những năm gần 

đây và trong thời gian tới, Việt Nam đã và sẽ ký kết tham gia các điều 

ƣớc và định chế quốc tế thuộc lĩnh vực hội nhập quốc tế về đầu tƣ, nhƣ: 

 Hiệp định thƣơng mại tự do của EFTA với Việt Nam, Hiệp định Đối 

tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP) … 

Thứ tƣ, về cơ sở hạ tầng: Tiếp tục đầu tƣ cải thiện kết cấu hạ tầng 

cứng (đƣờng, điện, nƣớc, thông tin…), cũng nhƣ hạ tầng mềm (tài 

chính ngân hàng, dịch vụ kỹ thuật công nghệ) để tạo thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh trong thời đại CMCN 4.0 nhằm tiếp nhận và 

phục vụ đầu tƣ nƣớc ngoài ngày càng tốt hơn, nhất là xây dựng kết cấu 

hạ tầng các khu công nghiệp. Đồng thời phải có quy hoạch tổng thể về 

thu hút FDI thật sự khoa học, phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu 

quá trình CNH, HĐH; tiếp thu công nghệ hiện đại, nhƣng không quên 

yếu tố giải quyết việc làm. 

Nhƣ vậy,  ngày nay  FDI đã trở thành một tất yếu kinh tế trong điều 

kiện quốc tế hóa. Đối với tất cả các quốc gia, nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp 

nƣớc ngoài là nguồn lực quan trọng cần khai thác để từng bƣớc hòa 

nhập với cộng đồng và thế giới. Việt Nam là một đất nƣớc đang trên đà 

phát triển, vì vậy FDI có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh 

tế xã hội. Và số liệu thực tế đã minh chứng điều này. Nguồn vốn FDI 

giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế, thay đổi cơ cấu 

kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa hiện đại hóa, tăng cƣờng hoạt động 

xuất nhập khẩu, đem lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho sự phát triển, 

làm cơ sở cho chính phủ hoạch định và hoàn thiện chiến lƣợc phát triển 

phù hợp với xu hƣớng của thế giới, trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI VIỆT 

NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 

Some issues of Vietnam trade policy after joining WTO 

ThS. Nguyễn Thị  Hòa 

Email: nguyenhoa.252hp@gmail.com 

TÓM TẮT 

Ngày 11-1-2007 là một dấu mốc hết sức quan trọng trong tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế của nƣớc ta: Việt Nam chính thức trở thành thành 

viên thứ 150 của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO).  

Ngay sau khi gia nhập WTO, chúng ta cũng đã bắt tay vào xây dựng 

Chiến lƣợc hội nhập kinh tế quốc tế. Ðể thực hiện các cam kết khi gia 

nhập WTO, Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh chính sách thƣơng mại 

theo hƣớng minh bạch và thông thoáng hơn, ban hành nhiều luật và các 

văn bản dƣới luật để thực hiện các cam kết đa phƣơng, mở cửa thị 

trƣờng hàng hóa, dịch vụ, cũng nhƣ các biện pháp cải cách đồng bộ 

trong nƣớc nhằm tận dụng tốt các cơ hội và vƣợt qua thách thức trong 

quá trình hội nhập.  

Vì vậy, việc xem xét và điều chỉnh chính sách thƣơng mại quốc tế của 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế cho phù hợp với điều 

kiện, hoàn cảnh mới của đất nƣớc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 

việc góp phần đƣa Việt Nam hội nhập thành công và đạt đƣợc mục tiêu 

về cơ bản  trở thành  quốc gia công nghiệp hoá vào năm 2020. 

mailto:nguyenhoa.252hp@gmail.com
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Từ khóa: Chính sách thƣơng mại quốc tế, WTO, thƣơng mại quốc tế, 

các công cụ thuế quan, công cụ phi thuế quan, bộ công thƣơng, doanh 

nghiệp, xuất nhập khẩu 

ABTRACT 

 On 11-1-2007 is a very important milestone in the process of  

international economic integration of our country: Vietnam officially 

became the 150th member of the World Trade Organization (WTO). 

Immediately after joining the WTO, we also embarked on building an 

International Economic Integration Strategy. In order to fulfill its  

commitments upon joining WTO, Vietnam has adjusted trade policies 

in a more transparent and open manner, enacting many laws and bylaws 

to implement multilateral commitments. Open markets for goods and 

services, as well as synchronous reform measures in the country to 

make good use of opportunities and overcome challenges in the  

integration process. Therefore, the consideration and adjustment of Vi-

etnam's international trade policy in the context of international  

economic integration to suit the country's new conditions and  

circumstances are very important in contributing. part of making  

Vietnam a successful integration and achieving its goal of basically 

 becoming an industrialized nation by 2020. 

Keywords: International trade policy, WTO, international trade, tariff 

tools, non-tariff tools, Ministry of Industry and Trade, enterprises,  

import and export 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt Nam từ sau khi gia nhập 

WTO đã có những thay đổi đáng kể. Để cam kết vào WTO, Chính sách 

thƣơng mại quốc tế phải đƣợc hoàn thiện để vừa phù hợp với các chuẩn 
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mực thƣơng mại quốc tế hiện hành của thế giới, vừa phát huy đƣợc lợi 

thế so sánh của Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã thực hiện nhiều cải cách 

về thƣơng mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, 

nhiều vấn đề còn cần đƣợc tiếp tục xem xét nhƣ việc liên kết doanh 

nghiệp và Chính phủ trong việc hoàn thiện chính sách thƣơng  mại  

quốc  tế;  phát huy vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu  tƣ nƣớc 

ngoài trong việc thực hiện chính sách; và cách thức vận dụng các công 

cụ của chính sách thƣơng mại quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

Vì vậy, thực trạng vấn đề chính sách thƣơng mại của Việt Nam sau  

khi gia nhập WTO có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần 

đƣa Việt Nam hội nhập thành công và đạt đƣợc mục tiêu về cơ bản  trở 

thành  quốc gia công nghiệp hoá vào năm 2020. 

Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn vấn đề ―Một số vấn đề chính sách 

thƣơng mại quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO‖  

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

- Giới thiệu về Thương mại  quốc tế và WTO 

Thƣơng mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ qua biên giới 

giữa các quốc gia. Theo nghĩa rộng hơn, thƣơng mại quốc tế bao gồm 

sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất qua biên giới giữa 

các quốc gia.  

Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) xem xét thƣơng mại quốc tế 

bao gồm thƣơng mại hàng hoá, thƣơng mại dịch vụ và thƣơng mại 

quyền sở hữu trí tuệ.  

Chính sách thƣơng mại quốc tế là hệ thống các quan điểm, nguyên 

tắc, công cụ và biện pháp do nhà nƣớc sử dụng để điều tiết và quản lý 

các hoạt động thƣơng mại quốc tế của quốc gia nhằm đạt đƣợc các mục 

tiêu phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia đó trong một thời gian  

nhất định. 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

194 

- Vai trò của chính sách thương mại quốc tế 

Chính sách thƣơng mại quốc tế là một bộ phận của chính sách kinh 

tế xã hội của Nhà nƣớc, có quan hệ chặt chẽ và phục vụ cho sự phát 

triển kinh tế xã hội của đất nƣớc.  

Chính sách TMQT tác động mạnh mẽ đến quá trình tái sản xuất, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nƣớc, đến quy mô và phƣơng thức 

tham gia của nền kinh tế mỗi nƣớc vào phân công lao động quốc tế và 

thƣơng mại quốc tế.  

Chính sách TMQT có vai trò to lớn trong việc khai thác triệt để lợi 

thế so sánh của nền kinh tế trong nƣớc, phát triển các ngành sản xuất và 

dịch vụ đến quy mô tối ƣu, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế và 

nâng cao hiệu quả của các hoạt động kinh tế . 

Chính sách TMQT có thể tạo nên các tác động tích cực khi nó có cơ 

sở khoa học và thực tiễn, tức là nó xuất phát từ các bối cảnh khách quan 

của nền kinh tế thế giới, chú ý đến đặc điểm và trình độ phát triển của 

nền kinh tế trong nƣớc, tuân theo các quy luật khách quan trong sự vận 

động của các quan hệ kinh tế quốc tế và thƣờng xuyên đƣợc bổ sung, 

hoàn chỉnh phù hợp với những biến đổi mau lẹ của thực tiễn. 

- Các công cụ chủ yếu của chính sách Thương mại quốc tế 

Hệ thống thuế đƣợc xem xét thƣờng bao gồm thuế trực tiếp và thuế 

gián tiếp. 

 Các hàng rào phi thuế quan bao gồm trợ cấp xuất khẩu, hạn ngạch 

nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu tự nguyện, các yêu cầu về nội địa hoá, trợ 

cấp tín dụng xuất  khẩu,  quy  định  về  mua  sắm  của  chính  phủ,  các  

hàng  rào  hành chính, khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực 

tiếp nƣớc ngoài xuất khẩu, khu chế xuất, khu công nghiệp, các quy định 

về chống bán phá giá và trợ cấp. 

- Trợ cấp xuất khẩu là khoản tiền trả cho một công ty hay một cá 

nhân đƣa hàng ra bán ở nƣớc ngoài. Trợ cấp xuất khẩu có thể theo khối 

lƣợng hay theo giá trị. 
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- Hạn ngạch nhập khẩu là sự hạn chế trực tiếp số lƣợng hoặc giá trị 

một số hàng hoá có thể đƣợc nhập khẩu.  

- Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là một biến thể của hạn ngạch nhập 

khẩu. Nó là một hạn ngạch thƣơng mại do phía nƣớc xuất khẩu đặt ra 

thay vì nƣớc nhập khẩu.  

- Các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hoá là một quy định đòi hỏi một số bộ 

phận của hàng hoá cuối cùng phải đƣợc sản xuất trong nƣớc.  

- Trợ cấp tín dụng xuất khẩu cũng giống nhƣ trợ cấp xuất khẩu 

nhƣng dƣới hình thức một khoản vay có tính chất trợ cấp dành cho 

ngƣời mua. 

- Quy định về mua sắm của chính phủ hay doanh nghiệp có thể 

hƣớng việc mua sắm trực tiếp vào các hàng hoá đƣợc sản xuất trong 

nƣớc ngay cả khi những hàng hoá đó đắt hơn hàng nhập khẩu. 

- Các hàng rào hành chính và kỹ thuật là việc các chính phủ sử dụng 

các điều kiện về tiêu chuẩn y tế, kỹ thuật, an toàn và các thủ tục hải 

quan để tạo nên những cản trở thƣơng mại. 

- Các quy định về chống bán phá giá và trợ cấp là các thủ tục, biện 

pháp áp dụng đối với các hàng hoá bị coi là bán phá giá hay trợ cấp. 

- Các khu công nghiệp và khu chế xuất tạo điều kiện cho các nhà sản 

xuất vì nó có những ƣu đãi nhƣ tiền thuê đất, hệ thống cơ sở hạ tầng 

(điện, nƣớc, viễn thông) hiệu quả và đáng tin cậy, thủ tục hành chính 

thuận lợi. 

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Thực trạng chính sách TMQT của Việt Nam sau  khi gia nhập WTO 

- Giai đoạn thăm dò hội nhập (1988-1991) 

Trong giai đoạn này, Việt Nam thực hiện công nghiệp hoá không rõ 

ràng nhƣng có xu hƣớng thay thế nhập khẩu và cởi bỏ dần các hạn chế 

xuất khẩu, thực hiện hoàn thiện các chính sách tài chính, thuế nhƣ mở 

cửa sàn giao dịch ngoại hối vào năm 1991, ban hành thuế xuất nhập 

khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế doanh thu, thuế lợi nhuận vào năm 

1990. 
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Chính  sách xuất  nhập  khẩu và  các quy định về thƣơng mại  đƣợc  

thông thoáng  hơn  theo  đó  các  doanh  nghiệp  tƣ nhân  đƣợc  trực  

tiếp  tham gia  vào thƣơng mại quốc tế vào năm 1991 và thành lập các 

khu chế xuất. Tuy nhiên, một số hàng hoá vẫn bị giới hạn xuất khẩu ở 

một số ít công ty và các tổng công ty xuất khẩu vẫn phải đăng ký nhóm 

hàng hoá xuất khẩu với cơ quan quản lý nhà nƣớc. 

- Giai đoạn khởi động hội nhập (1992-2000) 

Tính đến năm 2000, các doanh nghiệp tham gia vào thƣơng mại 

quốc tế ở Việt Nam vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nƣớc. Chính 

sách thƣơng mại quốc  tế của  Việt  Nam  có  xu  hƣớng  thay  thế nhập  

khẩu.  Đặc  điểm  nổi  bật trong  việc  hoàn  thiện  chính  sách  thƣơng  

mại  quốc  tế của  Việt  Nam  ở giai đoạn này là không có một lịch trình 

giảm thuế cụ thể. 

Trong giai đoạn này, nhận thức về mối quan hệ giữa tự do hoá và 

bảo hộ mậu dịch của Việt Nam trong chính sách thƣơng mại quốc tế 

không có nhiều thay  đổi  so  với  giai  đoạn  thăm  dò  hội  nhập.  Việt  

Nam  vẫn  theo  đuổi  một chiến  lƣợc  công  nghiệp  hoá  không  rõ  

ràng.  Việt  Nam vừa  muốn  thực  hiện công  nghiệp  hoá  thay  thế  

nhập  khẩu  vừa  muốn  hƣớng  vào  xuất  khẩu.   

Trong giai đoạn này, Việt Nam là có xu hƣớng hƣớng vào xuất khẩu. 

Tuy nhiên, dƣờng nhƣ mục tiêu và phƣơng pháp công nghiệp hoá chƣa 

đƣợc thống nhất giữa các cấp, các ngành dẫn đến tình trạng đi theo chứ 

chƣa chủ động hội nhập. Các danh mục hàng hoá và thuế suất nhập 

khẩu chủ yếu ban hành theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết với 

EU (Châu âu), ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), Hoa Kỳ, 

Canada. Một mặt, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhƣ cho phép xuất 

khẩu không hạn chế theo  ngành  nghề ghi  trong  giấy  phép  kinh  

doanh  vào  năm  2001,  ban  hành danh mục biểu thuế ƣu đãi hàng 

năm, đàm  phán  ASEAN  và  ASEAN  mở  rộng  cũng  nhƣ  ban  hành  

quy  trình  xét miễn, giảm và hoàn thuế xuất khẩu và nhập khẩu vào 
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năm 2005, đẩy mạnh đàm phán  và chính thức gia nhập WTO vào 

11/01/2007. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn lúng túng trong việc giải 

quyết việc bảo hộ thị trƣờng nội địa cho một số ngành hàng nhƣ ô tô, 

sắt thép, điện tử… 

- Thực trạng hoàn thiện các công cụ thuế quan 

Đối với thuế nội địa, cam kết WTO cuả Việt Nam tập trung vào thuế 

tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Quy định hiện hành có sự phân biệt đối xử 

nhất định đối với một số mặt hàng chủ yếu hình thành từ hoạt động 

nhập khẩu. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải cam kết thay đổi những 

quy định liên quan để tuân thủ nghĩa vụ theo quy định điều III cuả 

GATT 1994. Theo đó, sản phẩm bia, rƣợu đòi hỏi phải đƣợc điều chỉnh 

theo lộ trình để phù hợp với thông lệ quốc tế. Đối với thuế nhập khẩu, 

câu trả lời tại sao hàng hoá nhập khẩu trở nên rẻ hơn và dễ tìm mua hơn 

là do Việt Nam cam kết ràng buộc mức trần cho toàn bộ biểu thuế nhập 

khẩu với 10.600 dòng thuế sẽ có mức thuế bình quân giảm khoảng 3% - 

từ 17,4% còn 13,4%. Lộ trình cắt giảm trong vòng 5-7năm kể từ thời 

điểm cam kết. Đặc biệt là mặt hàng nông nghiệp đã từ lâu ta xem là mặt 

hàng chủ lực cuả Việt Nam bị cắt giảm tƣơng tự- từ 23,5% xuống còn 

20,9% trong vòng 5 năm. Với hàng công nghiệp là .từ 16,8% xuống 

còn 12,6% trong thời gian từ 5-7năm. Mức cắt  giảm bình quân thuế 

nhập khẩu Việt Nam tuân thủ mức cắt giảm thuế chung tại vòng Uru-

goay là vào khoảng 27% (30% cho hàng nông sản,  24% co hàng công 

nghiệp) đối với các nƣớc đang phát triển. 

Theo cam kết cắt giảm thuế tuân thủ một số hiệp định tự do theo 

ngành của WTO yêu cầu giảm thuế xuống còn 0% hoặc ở mức thấp. 

Đây là hiệp định tự nguyện nhƣng các nƣớc mới gia nhập đều phải 

tham gia một số ngành. Việt Nam cam kết ngành đối với sản phẩm 

công nghệ thông tin , dệt may và thiết bị y tế và tham gia một phần với 

thời gian thực hiện 3-5 năm đối với ngành thiết bị máy bay, hóa chất và 

thiết bị xây dựng.  
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Bên cạnh đó cũng cần phải kể đến cam kết về việc xác định trị giá 

hải quan (customs valuation). Xác định trị giá hải quan là căn cứ định 

giá tính thuế xuất khẩu hoặc nhập khầu, từ đó xác định đƣợc số tiền 

thuế xuất khẩu hay nhập khẩu tƣơng ứng. Hiện nay Việt Nam quy định 

trị giá hải quan đƣợc xác định căn cứ vào ―giá hợp đồng‖. Trên thực tế, 

quy định này không đồng nghiã với việc xác định trị ―trị giá giao dịch‖ 

đƣợc quy định tại Thoả thuận bổ sung cuả Điều 7 (về trị giá hải quan) 

trong Thoả thuận chung về thuế quan và thƣơng mại 1994. Chính vì thế 

Việt Nam cam kết sẽ có sự đổi mới để tƣơng thích, trong đó có việc ban 

hành những quy định về trình tự, thủ tục xác định trị giá hải quan. 

Có vẻ nhƣ những cam kết trên không có liên quan gì đến thuế Giá trị 

giá tăng (GTGT). Theo lộ trình mà Việt Nam cam kết thì với một 

khoảng thời gian nhanh nhất là ngay sau khi gia nhập và chậm nhất là 

12 năm kể từ khi gia nhập, chúng ta có thể vui mừng vì ngƣời tiêu dùng 

Việt Nam sẽ đƣợc mua hàng nhập khẩu chất lƣợng cao với giá rẻ. Ƣớc 

lƣợng mức bình quân có thể rẻ hơn hiện nay khoảng chừng gần 30% so 

với giá thị trƣờng hiện tại (với điều kiện giá giao dịch không đổi). 

Chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt nam đã chuyển từ thay thế 

nhập khẩu sang hƣớng xuất khẩu. Trong giai đoạn hiện nay, xu hƣớng 

hƣớng vào xuất khẩu là hoàn toàn phù hợp vì Việt Nam cần thiết phải 

là một bộ phận của nền kinh tế thế giới và phải tham gia có hiệu quả 

vào mạng lƣới sản xuất khu vực và thế giới. 

- Thực trạng hoàn thiện các công cụ phi thuế quan 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, việc sử dụng các biện pháp 

phi thuế quan trong chính sách thƣơng mại quốc tế không phải là một 

biện pháp lâu dài. Chẳng hạn, trong khuôn khổ WTO, các chính phủ 

phải minh bạch hoá chính sách và chuyển dần việc quản lý bằng các 

công cụ phi thuế quan sang thuế quan. Hiện tại, ở Việt Nam, hệ thống 

các công cụ phi thuế quan chƣa đƣợc Bộ Công thƣơng hay bất cứ cơ 

quan nào thống kê theo dõi và điều chỉnh. 
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Các công cụ phi thuế quan đang do các cơ quan khác nhau quản lý 

nhƣng không trực tiếp đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ của chính sách 

thƣơng mại quốc tế. Ví dụ, Bộ Công thƣơng quản lý hạn ngạch, hạn 

ngạch thuế quan, các biện pháp hành chính. Bộ Công thƣơng, Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định tỷ lệ nội địa hoá. Tín dụng xuất khẩu lại do 

Ngân hàng Phát triển và các ngân hàng thực hiện. Thủ tục cấp giấy 

phép xuất khẩu và cấp giấy chứng nhận xuất xử còn tách rời dẫn đến 

doanh nghiệp mất thời gian khi thực hiện thủ tục xuất khẩu. Quy chế hỗ 

trợ tín dụng xuất khẩu chƣa có định hƣớng ƣu tiên cho các doanh 

nghiệp có uy tín, có tình hình tài chính lành mạnh. Hơn nữa, diện các 

mặt hàng đƣợc hƣởng ƣu đãi về tín dụng xuất khẩu còn dàn trải 

Việt Nam còn ít sử dụng các biện pháp nhƣ hạn ngạch thuế quan, các 

khoản mua sắm của chính phủ. Việc sử dụng các khoản tín dụng xuất 

khẩu, thƣởng xuất khẩu… đang đƣợc điều chỉnh. Tuy nhiên, đối tƣợng 

chủ trì các chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại còn giới hạn ở một số ít cơ 

quan. 

Thực trạng phối hợp hoàn thiện chính sách thƣơng mại quốc tế của 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

Thực trạng phối hợp hoàn thiện chính sách thƣơng mại quốc tế trong 

điều kiện hội nhập cho thấy Việt Nam rất cần một cơ quan đầu mối (với 

đầy đủ quyền hạn, nguồn lực và trách nhiệm) phối hợp hoạt động hoàn 

thiện giữa các bộ, ngành liên quan. Các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc 

cần đƣợc tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định và thực hiện 

chính sách. 

Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong các năm 

 gần đây. 
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Số liệu thống kê về tình hình xuất nhập khẩu trong thời gian vừa qua 

nhƣ sau: 

Tổng mức lƣu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu 

  

 

 Đơn vị tính: triệu USD 

Năm Tổng số    
Chia ra 

Cân đối 
(*)

 
Xuất khẩu Nhập khẩu 

1990 5156.4 2404.0 2752.4 -348.4 

1991 4425.2 2087.1 2338.1 -251.0 

1992 5121.5 2580.7 2540.8 39.9 

1993 6909.1 2985.2 3923.9 -938.7 

1994 9880.1 4054.3 5825.8 -1771.5 

1995 13604.3 5448.9 8155.4 -2706.5 

1996 18399.4 7255.8 11143.6 -3887.8 

1997 20777.3 9185.0 11592.3 -2407.3 

1998 20859.9 9360.3 11499.6 -2139.3 

1999 23283.5 11541.4 11742.1 -200.7 

2000 30119.2 14482.7 15636.5 -1153.8 

2001 31247.1 15029.2 16217.9 -1188.7 

2002 36451.7 16706.1 19745.6 -3039.5 

2003 45405.1 20149.3 25255.8 -5106.5 

2004 58453.8 26485.0 31968.8 -5483.8 

2005 69208.2 32447.1 36761.1 -4314.0 

2006 84717,3 39826,2 44891,1 -5064,9 

2007 111326,1 48561,4 62764,7 -14203,3 

2008 143398,9 62685,1 80713,8 -18028,7 

2009 125384,0 56584,0 68800,0 -12216,0 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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Từ khi gia nhập WTO đến nay, Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều kết quả 

đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vai trò 

không nhỏ của thƣơng mại. Với quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 

gấp 3 lần, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

tăng gần 5 lần. Tỷ lệ xuất khẩu so với GDP tăng từ 76,9% năm 2007 

lên 93,62% năm 2016, tốc độ tăng trƣởng thƣơng mại nội địa trung 

bình giai đoạn 2007-2016 đạt 8,5% với mức tăng hàng năm đều cao 

hơn tốc độ tăng trƣởng chung của nền kinh tế. Thƣơng mại trở thành 

một trong những động lực chính cho tăng trƣởng kinh tế. 

Ưu Điểm 

- Tốc độ tăng trƣởng của ngoại thƣơng Việt Nam khá cao qua các 

năm (trung bình trên 20% năm) và cao hơn tốc độ tăng trƣởng của nền 

sản xuất xã hội (cao hơn khoảng 2-3 lần). Điều đó làm cho quy mô của 

kim ngạch xuất nhập khẩu cũng tăng lên nhanh chóng, có thể thấy rõ 

điều này qua bảng số liệu trên. Những thành quả trên đạt đƣợc là do 

chính sách mở cửa của Đàng và Nhà nƣớc ta trong những năm qua. 

- Thị trƣờng trong hoạt động ngoại thƣơng của Việt Nam ngày càng 

mở rộng và đã chuyển mạnh từ đơn thị trƣờng ra thành đa thị trƣờng. 

Trƣớc năm 1986 thị trƣờng chủ yếu của ta là Liên Xô và Đông Âu 

(chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu).Từ năm 1987 với chủ trƣơng 

đổi mới của Đảng và Nhà Nƣớc theo hƣớng đa phƣơng hoá trong quan 

hệ bạn hàng đa dạng hoá trong các lại sản phẩm nhƣ hiện nay Việt Nam 

đã có quan hệ buôn bán với hơn 165 quốc gia trên thế giới, trong đó ký 

hợp đồng thƣơng mại song phƣơng với 72 nƣớc. Các bạn hàng lớn nhất 

của Việt Nam hiện nay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, 

Trung Quốc, Mỹ, EU...Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của 

WTO đang và sẽ giúp nền kinh tế nƣớc ta tiếp tục tăng trƣởng trong 

thời gian qua và những năm tới 

- Nền kinh tế Việt Nam đã từng bƣớc xây dựng những mặt hàng quy 

mô lớn đƣợc thị trƣờng thế giới chấp nhận: dầu khí, gạo, thuỷ sản, dệt 

may, giày dép…Việc xây dựng những mặt hàng trên cho phép chúng ta 
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khai thác những lợi thế so sánh của nền kinh tế trong phân công lao 

động và hợp tác quốc tế 

- Nền ngoại thƣơng Việt Nam đã chuyển dần từ cơ chế kế hoạch hoá 

tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế hoạch toán kinh doanh, phát 

huy quyền tự chủ cho các doanh nghiệp, chuyển từ việc vay nợ nƣớc 

ngoài để nhập khẩu là chủ yếu sang đầy mạnh xuất khẩu để lấy kim 

ngạch xuất khẩu trang trải cho nhập khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế xã 

hội của hoạt động ngoại thƣơng. 

- Cùng với qua trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam, sự tham gia vào các định chế kinh tế quốc tế và đàm phán gia 

nhập các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu, cơ chế chính sách của 

Việt Nam đã đƣợc đổi mới mạnh mẽ theo hƣớng tăng tự do hoá thƣơng 

mại đầu tƣ, giảm thiểu mức can thiệp của Nhà nƣớc vào lĩnh vực buôn 

bán quốc tế. Điều đó đóng góp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của 

ngoại thƣơng Việt Nam . 

Nhược điểm 

- Quy mô xuất nhập khẩu còn quá nhỏ bé so với các quốc gia trong 

khu vực Đông Nam Á 

- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam còn trong tình trạng 

lạc hậu, chất lượng thấp, mặt hàng manh mún, sức cạnh tranh yếu 

(gần 40% kim ngạch là hàng nông, lâm, thuỷ sản, trên 20% kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam là hàng nguyên liệu, hàm lượng khoa 

học công nghệ thấp, do đó chịu nhiều thua thiệt trong thương mại 

quốc tế. 

- Thị trường ngoại thương Việt Nam còn nhiều bấp bênh chủ yếu 

là thị trường các nước trong khu vực và các thị trường qua trung 

gian, còn thiếu những hợp đồng lớn và dài hạn. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá luôn thấp hơn kim ngạch nhập 

khẩu.Cán cân thương mại chưa cân bằng, nhập siêu thường xuyên 

xảy ra. 
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- Công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu còn thiếu đồng bộ và 

nhất quán, khi thì buông lỏng dễ dãi.  

- Tình trạng buôn lậu, gian lận thƣơng mại đây là vấn đề quốc nạn 

cần sớm đƣợc giải quyết.  

- Trong cơ chế chính sách đang tiếp tục đƣợc đổi mới theo hƣớng 

nới lỏng sự can thiệp của Nhà nƣớc vào lĩnh vực buôn bán quốc tế, 

nhƣng hiện tại cơ chế chính sách cũng nhƣ việc tổ chức thực thi bộc lộ 

nhiều bất cập. 

Từ đó, tác  giả đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 

chính sách Thƣơng mại quốc tế trong giai đoạn hiện nay nhƣ sau: 

- Đồng bộ công tác quản lý xuất nhập  khẩu trong từng khâu đến 

tổng thể. 

- Chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung cầu của thị trƣờng 

tránh việc bị ảnh hƣởng quá  nhiều từ các thị trƣờng lân cận và những 

thị trƣờng lớn trên thế giới. 

- Tiếp tục tìm hiểu và sử dụng những chuyên gia am hiểu về chính 

sách thƣơng mại quốc tế để đƣa ra những quyết định đứng đắn, và hợp 

lý cho chính sách Việt Nam trong giai đoạn tới. 

4. KẾT LUẬN 

Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt 

NamTăng tính thống nhất trong nhận thức về giải quyết mối quan hệ 

giữa tự do hoá thƣơng mại và bảo hộ mậu dịch 

Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh tự do hoá 

thƣơng mại (song phƣơng, khu vực và đa phƣơng) và bảo hộ có chọn 

lọc một số mặt hàng. 

Trong khuôn khổ WTO, các quốc gia thành viên đƣợc quyền sử 

dụng hạn  

ngạch thuế quan. Bộ Công thƣơng cần xem xét sử dụng nhiều hơn 

công cụ này. Sự khác biệt giữa mức thuế trong hạn ngạch và ngoài hạn 

ngạch thƣờng rất lớn (thƣờng là gấp đôi). Tuy nhiên, việc quyết định sử 
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dụng hạn ngạch thuế quan cho mặt hàng nào không thể chỉ phụ thuộc 

vào một tính toán về lợi thế so sánh hiện hữu đơn giản. Do đó, khi 

quyết định lựa chọn mặt hàng thực hiện áp dụng hạn ngạch thuế quan, 

Bộ Công thƣơng cũng cần dựa trên phƣơng pháp chuyên gia và thực 

hiện lấy ý kiến từ doanh nghiệp trong ngành. 

Các thành viên WTO vận dụng việc sử dụng giấy phép và lệnh cấm 

với nhiều lý do nhƣ bảo về ngành công nghiệp, bảo vệ sức khoẻ, môi 

trƣờng, bảo vệ lợi ích ngƣời tiêu dùng, bảo vệ các di sảnvà truyền thống 

văn hoá. Để sử dụng có hiệu quả việc cấp giấy phép nhập khẩu, Bộ 

Công thƣơng cần phối hợp với các bộ chuyên ngành, và cộng đồng do-

anh nghiệp. 

Khi trở thành thành viên của WTO, sự tham gia của các doanh 

nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp vào quá trình hoàn thiện chính 

sách thƣơng mại quốc tế cần đƣợc thay đổi. Các doanh nghiệp tham gia 

rất hiệu quả vào quá trình hoàn thiện chính sách thƣơng mại quốc tế ở 

Thái Lan, Malaysia và Hoa Kỳ. Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy đã có 

sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quá trình hoạch định và 

hoàn thiện chính sách. Tuy nhiên, kết quả thu đƣợc không có tính chất 

hệ thống và không có trọng tâm. Trong quá trình hoàn thiện chính sách 

thƣơng mại quốc tế, Việt Nam rất cần sự tham gia của doanh nghiệp, 

đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc. Những doanh nghiệp 

này cần đƣợc mời thƣờng xuyên tới các cuộc họp lấy ý kiến từ các kết 

quả nghiên cứu và gợi ý chính sách cho Bộ Công thƣơng và các bộ 

ngành, cho Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế. 
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TÓM TẮT 

Dựa trên các số liệu đƣợc thu thập từ Tổng cục Hải quan, bài viết nêu 

nên thực trạng hoạt động thƣơng mại quốc tế của Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập trên các lĩnh vực thƣơng mại hàng hóa nhằm làm nổi 

bật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong những năm 

gần đây. Cụ thể là kim ngạch xuất nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập 

khẩu và thị trƣờng xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Kết quả cho thấy hoạt 

động thƣơng mại quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đã 

đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng kể. Ngoài ra, bài viết còn nêu một số 

vấn đề đặt ra đối với thƣơng mại Việt Nam. Trên cơ sở đó đƣa ra một 

số khuyến nghị chính sách góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

thƣơng mại quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Thƣơng mại quốc tế, Hội nhập, Việt Nam. 

mailto:hienktqtkd.dhhp@gmail.com


Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

207 

ABSTRACT 

The article outlines Vietnam's current international trade activities in 

the context of  integration on commodity trading fields. Based on data 

collected from National Customs Department, it is our aim to highlight 

the situation of Vietnam's import and export of goods in recent years. 

Specifically, we focus on import and export turnover, import and export 

goods and import and export markets in Vietnam. The results show that 

Vietnam's international trade has achieved considerable results in cur-

rent period. In addition, the article also stated several issues posed to 

Vietnamese trade. On that basis, we have made some recommendations 

on policies that contribute to improving the efficiency of Vietnam's in-

ternational trade activities in the future. 

Keywords: International trade, integration, Vietnam 

1. GIỚI THIỆU 

Sau gần 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, đất nƣớc ta đã từng 

bƣớc hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, mở rộng và làm sâu 

sắc hơn quan hệ với các nƣớc., tham gia tích cực và có trách nhiệm tại 

các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Chủ trƣơng hội nhập kinh tế quốc tế của 

Đảng và Nhà nƣớc đƣợc hiện thực hóa một cách sinh động: Trƣớc hết, 

Việt Nam đã mở rộng quan hệ kinh tế với hàng loạt quốc gia và khu 

vực, trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế, thƣơng mại chủ chốt, 

tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng hiệu quả 

hơn. Điều này đƣợc thể hiện qua hoạt động xuất nhập khẩu không 

ngừng mở rộng cả về thị thƣờng và danh mục hàng hóa, dịch vụ với giá 

trị thƣơng mại hàng hóa và dịch vụ tăng trƣởng nhanh, cơ cấu và chất 

lƣợng hàng hóa xuất nhập khẩu đƣợc cải thiện theo hƣớng gia tăng các 

mặt hàng chế biến, giá trị gia tăng cao. Cùng với xu hƣớng hội nhập 

toàn cầu, Việt Nam đã tham gia vào tổ chức thƣơng mại thế giới, tham 

gia ký kết nhiều Hiệp định thƣơng mại song phƣơng và đa phƣơng, 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

208 

tham gia vào cộng đồng kinh tế  CCPIT, gần đây nhất và cũng là bƣớc 

tiến rõ rệt khi hiệp định EVFTA đƣợc kí kết thành công …Tất cả những 

điều kiện này đã và đang tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển mạnh, 

nổi bật phải kể đến hoạt động thƣơng mại quốc tế. Nhờ những kết quả 

phát triển kinh tế do công cuộc đổi mới, cũng nhƣ quá trình mở cửa hội 

nhập đem lại mà hoạt động thƣơng mại quốc tế ngày càng phát triển 

đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp chung của đất nƣớc. Nhằm 

mục đích đánh giá hoạt động thƣơng mại của Việt Nam trong giai đoạn 

này cụ thể là tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và những vấn đề đặt ra 

đối với hoạt động thƣơng mại hàng hóa của Việt Nam. 

2. TỔNG QUAN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan thƣơng mại quốc tế 

Thƣơng mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các 

quốc gia tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đƣa lại lợi ích 

cho các bên. 

Thƣơng mại quôc tế thƣờng đƣợc nghiên cứu dƣới ba góc độ: 

Quan điểm toàn cầu: Tìm ra những quy luật, xu hƣớng, vấn đề mang 

tính chất chung nhất trên thế giới, không phụ thuộc vào lợi ích của từng 

quốc gia. 

Đứng trên lợi ích và quan điểm của từng quốc gia để xem xét hoạt 

động buôn bán chủ yếu của quốc gia đó đối với phần còn lại của 

 thế giới. 

Gắn hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty nhằm mục đích 

thu lợi nhuận cao nhất cho công ty. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả kết hợp với bảng biểu 

đồ thị minh họa. Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu phân tích. 

Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích đƣợc sử dụng để phân tích và 

tổng hợp các số liệu điều tra thu thập đƣợc trên các đơn vị thống kê 
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theo tiêu thức lựa chọn nhằm phản ánh thực trạng và những vấn đề đặt 

ra đối với hoạt động thƣơng mại Việt Nam. 

Bằng phƣơng pháp tƣ duy biện chứng đề xuất một số khuyến nghị 

đối với hoạt động thƣơng mại của Việt Nam trong thời gian tới. 

3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT 

NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP  

3.1.  Khái quát về tình hình xuất nhập khẩu hàng h a giai đoạn 

2011-2018 

Về quy mô tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng qua 

các năm từ năm 2011-2018. Năm 2011 là năm có tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu thấp nhất và cũng là năm mà cán cân thƣơng mại Việt Nam 

bị thâm hụt nhiều nhất 9,8 tỷ USD tức là nhập khẩu nhiều hơn xuất 

khẩu và rơi vào tình trạng nhập siêu. Đến năm 2012 thì tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu tăng 12,1% tƣơng ứng tăng 24,6 tỷ USD, cán cân 

thƣơng mại thặng dƣ 0,8 tỷ USD. Năm 2013 thì nhập khẩu bằng xuất 

khẩu. Năm 2014 Việt Nam lại là nƣớc xuất siêu với trị giá là 2,4 tỷ 

USD. Năm 2015 mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với 

năm 2014 nhƣng nó rơi vào tình trạng nhập siêu vì cán cân thƣơng mại 

bị thâm hụt 3,6 tỷ USD. Từ năm 2016- 2018 thì tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu tăng dần và là 3 năm liên tiếp cán cân thƣơng mại có giá trị 

thặng dƣ lần lƣợt là 1,8 tỷ USD; 2,1 tỷ USD và 6,8 tỷ USD, mức tăng 

trƣởng cao nhất là năm 2018 có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng 

hóa đạt 480,17 tỷ USD, tăng 12,2% tƣơng ứng tăng 52,05 tỷ USD so 

với  năm 2017. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, 

tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1% so với năm 

2017.  
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Biểu đồ 1: Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán 

cân thƣơng mại giai đoạn 2011-2018 

 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

3.1.1. Về hoạt động xuất khẩu 

- Kim ngạch xuất khẩu: 

Biểu đồ 2: Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu giai đoạn 2011-2018 

 

 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
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Qua biểu đồ tác giả thấy tổng kim ngạch xuất khẩu tăng qua các 

năm: Năm 2012 so với năm 2011 tăng 18,2% tƣơng ứng là 17,6 tỷ 

USD. Năm 2013 so năm 2012 tăng 15,2% tƣơng ứng tăng 17,5 tỷ USD. 

Năm 2014 so năm 2013 tăng13,8% tƣơng ứng tăng 18,2 tỷ USD. Năm 

2015 so năm 2014 tăng 7,9% tƣơng ứng tăng 11,8 tỷ USD. Năm 2016 

so năm 2015 tăng 9% tƣơng ứng tăng 14.6 tỷ USD.Năm 2017 so năm 

2016 tăng 21,8% tƣơng ứng tăng 38,5 tỷ USD. Năm 2018 so năm 2017 

tăng 13,2% tƣơng ứng tăng 28,4 tỷ USD.  

- Mặt hàng xuất khẩu 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn 

nhất của Việt Nam năm 2018 gần nhƣ không có gì thay đổi so với năm 

2017, tuy nhiên, trị giá xuất khẩu của từng nhóm hàng năm qua đã có 

mức tăng trƣởng lớn so với năm trƣớc đó. 

Biểu đồ 3: 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng về trị giá lớn 

nhất năm 2018 

  

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Đáng chú ý, có một số nhóm hàng đạt mức tăng trƣởng rất cao nhƣ : 

Điện thoại các loại và linh kiện trị giá xuất khẩu của cả nƣớc năm 2018 

đạt 49,08 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2017. Hàng dệt may xuất khẩu 

trong năm 2018 lên 30,49 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2017. Máy 

https://vneconomy.mediacdn.vn/2019/1/17/xuat-khau-1547709577801369927196.png
https://vneconomy.mediacdn.vn/2019/1/17/xuat-khau-1547709577801369927196.png
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vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện có trị giá xuất khẩu trong năm 

2018 đạt 29,32 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2017. Nhóm hàng nông 

sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và 

sản phẩm sắn, cao su) giá trị xuất khẩu trong năm 2018 đạt 17,8 tỷ 

USD, tăng nhẹ 0,2% so với năm 2017. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và 

phụ tùng khác xuất khẩu trong năm 2018 là 16,55 tỷ USD, tăng 28,2% 

so với  năm trƣớc. Giày dép các loại giá trị xuất khẩu của cả nƣớc năm 

2018 đạt 16,24 tỷ USD, tăng 10,6% so với  năm trƣớc. Hàng thủy sản 

giá trị xuất khẩu mặt hàng này của cả nƣớc trong năm 2018 đạt 8,8 tỷ 

USD, tăng 5,8% so với năm 2017. Gỗ và sản phẩm gỗ  xuất khẩu  8,91 

tỷ USD trong năm 2018, tăng 15,7% so với năm 2017. Phƣơng tiện vận 

tải và phụ tùng: xuất khẩu trong năm 2018 đạt 7,96 tỷ USD, tăng 13,5% 

so với năm 2017. Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện xuất khẩu của 

cả nƣớc đạt 5,24 tỷ USD năm 2018, tăng 37,8% so với năm 2017. Sắt 

thép các loại lƣợng xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2018 đạt 6,26 

triệu tấn, trị giá 4,55 tỷ USD, tăng 33,1% về lƣợng và tăng 44,5% về trị 

giá so với năm 2017. 

- Thị trường xuất khẩu  

Bảng 1: Thị trƣờng xuất khẩu hàng hóa chủ yếu của  

Việt Nam năm 2018 

Thị trƣờng Xuất khẩu 

Kim ngạch (Tỷ USD) So năm 2017 (%) Tỷ trọng (%) 

 Châu Á 131,36 16,15 53,95 

ASEAN 24,52 13,76 10,7 

Trung Quốc 41,27 16,56 16,95 

Hàn Quốc 18,2 22,85 7,48 

Nhật Bản 18,85 11,82 7,74 

Châu Âu 46,3 7,68 19,01 

EU (28) 41,88 9,42 17,2 
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Châu Đại Dƣơng 4,9 21,05 2,01 

Châu Mỹ 58,04 10,95 23,84 

Hoa Kỳ 47,53 14,27 19,52 

Châu Phi 2,88 8,18 1,18 

Tổng 243,48 13,19 100 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Thị trƣờng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam rất đa dạng trên 200 quốc 

gia, bao gồm tất cả các châu  lục trong đó Châu Á có thị trƣờng xuất 

khẩu lớn nhất tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 131,36 tỷ USD chiếm 

53,95% . Nếu xét theo quốc gia thì Hoa Kỳ là nƣớc có tổng kim ngạch 

xuất khẩu lớn nhất đạt 47,53 tỷ USD, chiếm 19,52% tổng kim ngạch 

của cả nƣớc. Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu các mặt hàng 

dệt may, giày dép các loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại, 

nông sản, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ. Thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ 

hai  là Trung Quốc tổng kim ngạch xuất khẩu là 41,27 tỷ USD, chiếm 

tỷ trọng 16,95% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc. Các mặt 

hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hàng dệt may, giày dép các 

loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại, nông sản, thủy sản, gỗ 

và sản phẩm gỗ, dầu thô, máy móc thiệt bị, dụng cụ, phụ tùng. 

3.1.2. Về hoạt động nhập khẩu 

- Kim ngạch nhập khẩu 

Tổng kim ngạch nhập khẩu qua các năm tăng: Năm 2012 so với năm 

2011 tăng 6,6% tƣơng ứng tăng 7 tỷ USD. Năm 2013 so với năm 2012 

tăng 16% tƣơng ứng tăng 18,2 tỷ USD. Năm 2014 so với năm 2013 

tăng 12% tƣơng ứng tăng 15,8 tỷ USD.Năm 2015 so với năm 2014 tăng 

12% tƣơng ứng tăng 17.8 tỷ USD. Năm 2016 so với năm 2015 tăng 

5,6% tƣơng ứng tăng 9,2 tỷ USD. Năm 2017 so với năm 2016 tăng 

21,9% tƣơng ứng tăng 38,2 tỷ USD. Năm 2018 so với năm 2017 tăng 

11,1%  tƣơng ứng tăng 23,7% 
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Biểu đồ 4 : Kim ngạch, tốc độ tăng nhập khẩu giai đoạn 2011-2018 

 

 

- Mặt hàng nhập khẩu 

Biểu đồ 5 : 10 nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng  

về trị giá lớn nhất năm 2018 

 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Qua biểu đồ trên tác giả nhận thấy: Với quy mô nhập khẩu này, máy 

vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện vẫn duy trì vị trí dẫn đầu đƣợc xác 

lập kể từ năm 2017. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; kim 

ngạch trong năm 2018 đạt 42,2 tỷ USD tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 
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trƣớc. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng;  nhập khẩu trong năm 

2018 đạt 33,73 tỷ USD giảm nhẹ 0,5% so với năm 2017. Điện thoại các 

loại và linh kiện nhập khẩu năm 2018 đạt 15,87 tỷ USD giảm 3,5% so 

với  năm 2017. Nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao 

gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy) 

nhập khẩu của cả nƣớc trong năm 2018 đạt 23,91 tỷ USD, tăng 13,9% 

so với  năm trƣớc. Chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo, tổng 

kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này trong năm 2018 đạt 14,96 tỷ 

USD, tăng 14,7% so với năm 2017. Sắt thép các loại, lƣợng nhập khẩu 

sắt thép các loại trong năm 2018 đạt 13,53 triệu tấn, trị giá 9,89 tỷ USD, 

giảm 9,8% về lƣợng nhƣng tăng 9,0% về trị giá so với  năm 2017. Hóa 

chất và sản phẩm từ hóa chất,  nhập khẩu trong năm 2018 đạt 10,19 tỷ 

USD, tăng 16,9% so với  năm trƣớc. Xăng dầu các loại,  tổng lƣợng 

nhập khẩu xăng dầu các loại trong năm 2018 đạt 11,43 triệu tấn, trị giá 

7,64 tỷ USD, giảm 11,4% về lƣợng nhƣng tăng 8,1% về trị giá so 

với  năm trƣớc. 

- Thị trường nhập khẩu  

Bảng 2: Thị trƣờng nhập khẩu hàng hóa chủ yếu  

của Việt Nam năm 2018 

Thị trƣờng Nhập khẩu 

Kim ngạch (Tỷ USD) So năm 2017 (%) Tỷ trọng (%) 

Châu Á 190,04 9,14 80,29 

ASEAN 31,77 12,23 13,42 

Trung Quốc 65,44 11,68 27,65 

Hàn Quốc 47,50 1,14 20,07 

Nhật Bản 19,01 11,98 8,03 

Châu Âu 17,81 18,65 7,53 

EU (28) 13,89 13,95 5,87 

Châu Đại Dƣơng 4,41 17,10 1,86 
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Châu Mỹ 20,33 26,66 8,59 

Hoa Kỳ 12,75 36,42 5,39 

Châu Phi 4,1 1,14 1,73 

Tổng 236,69 11,12 100 

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Trong những năm vừa qua thì Châu Á vẫn là châu lục mà Việt Nam 

nhập khẩu nhiều nhất và quốc gia luôn đứng vị trí số 1 về thị trƣờng 

nhập khẩu của Việt Nam đó là Trung Quốc. Đây là đối tác lớn nhất 

cung cấp hàng hóa cho Việt Nam với tỷ trọng là 27,65% tổng kim 

ngạch nhập khẩu. Tiếp theo là Hàn Quốc tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 

47,5 tỷ USD chiếm 20,07% . Sau đó mới đến thị trƣờng ASEAN, Nhật 

Bản và EU(28). 

3.2. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động thƣơng mại Việt Nam 

Thứ nhất, tăng trƣởng xuất khẩu dễ bị tác động bởi các yếu tố bên 

ngoài, nhƣ gia tăng các rào cản thƣơng mại, hàng rào kỹ thuật của các 

nƣớc nhập khẩu. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tuy đã chuyển dịch mạnh 

sang hàng chế biến, chế tạo, nhƣng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào doanh 

nghiệp có vốn FDI. Tỷ lệ nhập khẩu nguyên, phụ liệu lớn khiến hàng 

hóa xuất khẩu phụ thuộc vào thị trƣờng cung cấp nƣớc ngoài. 

Thứ hai, mặc dù chất lƣợng hàng hóa nông, thủy sản đã đƣợc chú 

trọng cải thiện nhƣng chƣa đồng đều; các mặt hàng nông, thủy sản xuất 

khẩu còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận những thị trƣờng có yêu 

cầu cao về chất lƣợng và an toàn thực phẩm. Năng lực cạnh tranh của 

hàng xuất khẩu chậm đƣợc cải thiện, phần lớn các mặt hàng xuất khẩu 

đều chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng. 

Thứ ba, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói 

riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung còn thấp, chịu sức cạnh tranh 

lớn từ doanh nghiệp nƣớc ngoài, dẫn đến một số ngành trong nƣớc bị 

ảnh hƣởng do tác động của việc mở cửa thị trƣờng, nhập khẩu tăng 

mạnh. 
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Thứ tư, chất lƣợng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng chậm đƣợc cải 

thiện. Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nhân còn hạn chế so 

với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Thứ năm, về cơ chế chính sách, nội dung của Luật thƣơng mại còn 

lạc hậu, chƣa bao quát đƣợc mọi loại hình kinh doanh, mọi lĩnh vực 

kinh doanh thƣơng mại; tốc độ sửa đổi luật và các văn bản dƣới Luật 

thƣơng mại còn chậm, mang nặng tính tình huống. Việc tổ chức thực 

thi các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động thƣơng mại còn nhều 

hạn chế. 

4. KẾT LUẬN 

Từ năm 2011-2018 hoạt động thƣơng mại của Việt Nam đã đạt đƣợc 

nhiều thành tựu đáng kể từ một nƣớc chủ yếu là nhập siêu đã chuyển 

sang xuất siêu mặc dù giá trị xuất siêu chƣa cao. Tuy nhiên bên cạnh 

những thành tựu ấy thì hoạt động thƣơng mại Việt Nam đang đặt ra 

nhiều vấn đề. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động thƣơng mại Việt 

Nam tác giả đề xuất một số kiến nghị nhƣ sau: 

Đối với Nhà nước: Chính phủ cần hỗ trợ đối với doanh nghiệp để 

giảm thiểu chi phí hoạt động kinh doanh thông qua việc cặt giảm chi 

phí đầu vào sản xuất và cung ứng dịch vụ với thời gian ngắn nhất (Bộ 

công thƣơng, 2017). 

Chính Phủ cần giao cho các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tạo 

lập môi trƣờng kinh doanh bình đẳng, tiến hành điều tra phân loại, đánh 

giá khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, từng ngành hàng dịch vụ, 

từng doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, biện pháp  nhằm nâng cao 

hiệu quả và tăng cƣờng khả năng cạnh tranh của một số hàng hóa và 

dịch vụ trong khu vực, xúc tiến việc mở rộng thị trƣờng xuất khẩu hàng 

hóa và dịch vụ của Việt Nam ra thị trƣờng khu vực.Trong giai đoạn tới, 

Chính Phủ cần chú trọng những sản phẩm nông sản mà Việt Nam có lợi 

thế so sánh và thể giớ có nhu cầu cao để chuyển dịch cơ cấu sản xuất và 

xuất khẩu. Đồng thời,  sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, chế biến lớn có 

thiết bị, công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia 
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tăng, đủ sức cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế, giảm dần các cơ sở sản 

xuất, chế biến nhỏ lẻ, năng suất, chất lƣợng thấp, không đảm bảo an 

toàn thực phẩm. 

Đối với doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần phải linh hoạt, nhạy 

bén, sớm nhận diện và nắm bắt cơ hội tăng trƣởng xuất khẩu, nhanh 

chóng tận dụng những lợi thế và ƣu đãi để xúc tiến xuất khẩu qua các 

quốc gia. Trƣớc mắt, các doanh nghiệp cần nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu 

sang thị trƣờng các nƣớc truyền thống nhƣ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung 

Quốc. Sau đó mở rộng sang các thị trƣờng khác. Các doanh nghiệp phải 

chủ động nâng cao sức cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập và đối mặt với xu 

thế mới nhƣ tự do hóa đầu tƣ, thƣơng mại, giảm và xóa bỏ thuế quan, 

đơn giản hóa các thủ tục, hình thành tiêu chuẩn hàng hóa chung…Các 

doanh nghiệp cần cải cách quy tắc xuất xứ, đƣa ra những điều chỉnh cần 

thiết để thích ứng với những thay đổi trong quy trình sản xuất toàn cầu, 

hàng hóa phải đáp ứng đƣợc những tiêu chí, quy định về xuất xứ mới 

đƣợc hƣởng ƣu đãi về thuế quan. Các doanh nghiệp phải đổi mới công 

nghệ sản xuất, đầu tƣ máy móc thiết bị, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, 

xác định cơ hội thị trƣờng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh 

nghiệp cần tăng cƣờng cập nhật thông tin và xử lý hiệu quả và tham gia 

vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp cần nhận thức và đảm 

bảo các tiêu chuẩn, các hàng rào kỹ thuật nhất là tại các thị trƣờng phát 

triển, mở rộng thị trƣờng xuất khẩu dựa trên các cam kết và  lợi thế so 

sánh, tham gia sản xuất kinh doanh theo phân khúc, theo mạng, 

 cụm chuỗi  
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TÓM TẮT 

Theo thống kê của trung tâm WTO, thuộc Phòng Thƣơng mại và công 

nghiệp Việt Nam, từ năm 2009 đến nay, bên cạnh các FTA đã kí kết 

giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với các nƣớc và khu vực kinh 

tế khác trên thế giới, Việt Nam đã kí kết riêng 6 hiệp định tự do thƣơng 

mạivới các quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra nƣớc ta còn đang trong 

vòng đàm phán 3 hiệp định tƣ do thƣơng mại với Israel, EFTA và 

ASEAN+6. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng đã đặt Việt Nam vào 

một sân chơi kinh tế mới với rất nhiều cơ hội, khó khăn và thách thức. 

Từ khóa: cơ hội, hiệp định tự do thƣơng mại, hội nhập kinh tế,  

thách thức 

ABSTRACT 

Based on the statistics of WTO Center, VCCI Vietnam, from 2009 to 

the present, there are many free trade agreement signed between 
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ASEAN and countries, economic unionsworldwide. Besides, Vietnam 

has signed separately 6 other free trade agreement with its partners 

(VCFTA, VKFTA, EVFTA, CPTPP…). Hence, this country is still in 

the negotiation with Isarel, EFTA and ASEAN+6 about free commerce. 

Globalization brings Vietnam not only dreaming chances but also  

challenges. 

Keywords: chance , Free trade agreement, globalization,challenge 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bƣớc vào năm 2018, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald 

Trump đã áp nhiều loại thuế với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc nhƣ máy giặt hay một vài sản phẩm từ thép. 

Tình hình leo thang nhanh chóng khi ngày 22/3 Mỹ đã đề xuất áp 

thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tới 6/7, Tổng thống 

Trump chính thức áp thuế 25% với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc, bao gồm phụ tùng máy bay, TV hay thiết bị y tế. Phía 

Trung Quốc đáp trả với mức thuế 25% lên 500 mặt hàng nhập khẩu từ 

Mỹ, bao gồm đậu nành, thịt bò, thịt lợn, xe hơi hay rƣợu whiskey. 

Vậy cuộc chiến thƣơng mại trên có ý nghĩa nhƣ thế nào với Việt 

Nam? 

Việt Nam đang là nƣớc hội nhập sâu rộng trong một hệ thống thƣơng 

mại toàn cầu có tính phụ thuộc lẫn nhau rất cao. Điều thƣờng thấy là 

không có bên nào thắng trong một cuộc chiến tranh thƣơng mại.  

Có một điều đƣợc số đông công nhận là chiến tranh thƣơng mại có 

hại cho các bên tuyên chiến hơn là có lợi. Và những hậu quả của chiến 

tranh thƣơng mại bám rễ rất sâu và có khả năng lan ra các khu vực khác 

trên thế giới. 

Điều quan trọng là phải nhìn ra bức tranh rộng hơn. Một cuộc chiến 

thƣơng mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chắc chắn không phải 

là tin tốt cho Việt Nam, một quốc gia đang hội nhập tích cực vào nền 
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kinh tế toàn cầu và đang gắn mình với một hệ thống thƣơng mại toàn 

cầu tự do mới.  

2. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ TRUNG 

VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA 

VIỆT NAM 

Năm 2016, Việt Nam đạt 32 tỷ USD thặng dƣ thƣơng mại với Mỹ, 

đứng thứ 6 trong nhóm các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt thƣơng mại. 

Việc ông Trump lên nắm quyền đã gây những lo ngại về việc Việt Nam 

sẽ chịu ảnh hƣởng mạnh của chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên điều này 

chƣa xảy ra. 

Tháng 5/2017, tại cuộc gặp giữa Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc và 

Tổng thống Donald Trump, hai nhà lãnh đạo đã đạt đƣợc những điều 

khoản thống nhất để hƣớng đến việc thúc đẩy thƣơng mại song phƣơng. 

Tại Hội nghị Thƣợng đỉnh APEC 2017, hai nƣớc đã thông qua tuyên 

bố chung 14 điều, trong đó có nhiều điều khoản mở rộng thƣơng mại và 

đầu tƣ hai chiều. 

Về việc thực thi Luật sở hữu trí tuệ IPR, Việt Nam đã lần đầu thông 

qua luật bảo hộ sở hữu trí tuệ vào năm 2005, sau đó sửa đổi bổ sung 

trong lộ trình đảm bảo yêu cầu gia nhập WTO. 

Luật này tiếp tục đƣợc đảm bảo năm 2010. 

Vì vậy Việt Nam có thể sẽ đƣợc xem là một đồng minh tiềm năng 

của Mỹ trong nỗ lực cải thiện luật sở hữu trí tuệ.  

Thêm vào đó, Việt Nam sẽ xuất hiện của những cơ hội mới về kinh 

tế. Chiến tranh thƣơng mại có thể khiến tăng tốc quá trình giảm sự phụ 

thuộc vào Trung Quốc khi mà chi phí nhân công và các ƣu đãi về thuế 

đang dần biến mất. 

Rất nhiều công ty Mỹ đang vận hành theo công thức ―Trung Quốc 

cộng một‖, chiến lƣợc mà các doanh nghiệp thƣờng tìm một quốc gia 

khác để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam là sự lựa chọn 
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phổ biến cho vị trí ―cộng một‖ bởi sự ổn định chính trị cũng nhƣ vị trí 

địa chính trị quan trọng. 

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Mỹ ngày càng gặp khó khi kinh 

doanh tại Trung Quốc, rất có thể họ sẽ chuyển hƣớng sang Việt Nam để 

giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ giảm 

một cách tất yếu, và điều này đồng nghĩa sẽ có khoảng trống cần đƣợc 

lấp. Việt Nam hoàn toàn có thể lấp vào chỗ trống đó. Các chuyên gia tại 

Deutsche Bank Hong Kong dự đoán xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ 

tăng khoảng 1,7%. 

Thêm nữa, tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức 

cao. Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy từ tháng 1/2018 tới 6/2018, 

tăng trƣởng kinh tế Việt Nam đang ở mức 7.08%. Đây là đà tăng trƣởng 

có nền móng vốn đã rất tốt từ năm 2017, mức cao nhất từ năm 2010. 

Tuy nhiên bức tranh không hẳn sẽ toàn màu hồng. Sẽ mất một 

khoảng thời gian trƣớc khi Việt Nam thực sự cảm nhận đƣợc ảnh 

hƣởng từ chiến tranh thƣơng mại và bằng cách này hay cách khác Việt 

Nam chắc chắn sẽ cảm nhận đƣợc ảnh hƣởng đó. 

Chỉ cần nhìn lại khủng hoảng tài chính châu Á 1997 để hình dung 

điều gì có thể xảy ra. Khi khủng hoảng mới nổ ra, Việt Nam vẫn ghi 

nhận tăng trƣởng kinh tế cao dù các nƣớc láng giềng bị ảnh hƣởng nặng 

nề. Có vẻ nhƣ cuộc khủng hoảng chỉ ảnh hƣởng tới Việt Nam trong 

phạm vi rất hẹp, tuy nhiên qua thời gian ảnh hƣởng đó lớn dần. 

Tác động tiêu cực đầu tiên tới Việt Nam là sự yếu đi của hệ thống 

thƣơng mại tự do toàn cầu. Việt Nam đã phải mất nhiều năm vất vả để 

điều chỉnh cấu trúc kinh tế, nhất là khi gia nhập WTO. Dù quá trình đó 

đã mang lại thành quả tốt, những quyết định của ông Trump lại đang đi 

ngƣợc lại tinh thần của WTO và thử thách hệ thống của định chế 

thƣơng mại quốc tế này. 

Dù chiến tranh thƣơng mại chủ yếu sẽ xoay quanh Trung Quốc và 

Mỹ, châu Âu và Canada cũng đã có những động thái đánh thuế mang 
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tính bảo hộ. Số lƣợng phản đối Mỹ đệ trình lên cơ chế tranh chấp của 

WTO đã tăng vọt. Việt Nam sẽ phải tìm cách làm việc với những đối 

tác toàn cầu nhƣ Canada, Nhật Bản, Trung Quốc… để đảm bảo việc 

tuân thủ sâu hơn các nguyên tắc của WTO. 

Dù vậy, những nguy cơ tiềm tàng từ loạt thuế mới đƣợc áp tƣơng đối 

hẹp và có thể kiểm soát. Hơn nữa thƣơng mại nội khối ASEAN đang 

tăng trƣởng dù chiến tranh thƣơng mại leo thang và ảnh hƣởng tới 

những lĩnh vực quan trọng. Là một nƣớc thiên về xuất khẩu đồng nghĩa 

Việt Nam phụ thuộc mạnh hơn vào FDI; điều này đặc biệt nhạy cảm 

với thị trƣờng toàn cầu đang nhiều biến động. 

Các loại thuế mới áp cũng sẽ ảnh hƣởng rõ rệt tới thƣơng mại xuyên 

biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Xuất khẩu vào Mỹ của Việt 

Nam có thể sẽ tăng, nhƣng các công ty Trung Quốc cũng nhiều khả 

năng sẽ tăng cƣờng xuất khẩu vào Việt Nam, khiến cán cân thƣơng mại 

giữa Việt Nam và Trung Quốc càng trở nên chênh lệch và điều này có 

thể làm tình hình tệ hơn. Đây là điều đáng lo ngại bởi Việt Nam đã rất 

vất vả trong những năm gần đây để đa dạng hóa thƣơng mại nhằm cân 

bằng thâm hụt thƣơng mại với Trung Quốc. Nhƣ đã nói, thâm hụt 

thƣơng mại giữa hai nƣớc đang ở mức đáng lo ngại. Năm 2015 con số 

này ở mức 33 tỷ USD và tới năm 2017 vẫn ở mức 22,7 tỷ USD. 

Điều Trung Quốc có thể làm là dùng sức nặng kinh tế để hạn chế các 

hoạt động thƣơng mại của Việt Nam, nhƣ đã làm vào tháng 3 và tháng 

7 với hoạt động thăm dò trên các mỏ dầu trong vùng đặc quyền kinh tế 

của Việt Nam. Đây là điều rất rắc rối khi Việt Nam đang nỗ lực thúc 

đẩy kinh tế hàng hải, một yếu tố quan trọng cho thành công kinh tế của 

Việt Nam. 

Với việc nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Trung Quốc, cũng có lo ngại 

rằng các doanh nghiệp Việt sẽ không thể cạnh tranh với các doanh 

nghiệp Trung Quốc. Điều này có thể ảnh hƣởng tiêu cực tới sự phát 

triển của ngành sản xuất nội địa. Hàng Trung Quốc thƣờng có sức cạnh 
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tranh cao hơn nhờ giá thành và sự đa dạng. Các nhà sản xuất Việt Nam 

cần phải tiếp tục đổi mới và cải thiện sức cạnh tranh của sản phẩm. 

Thêm nữa, tranh chấp có thể dấy lên giữa Việt Nam, Mỹ và Trung 

Quốc về vấn đề nguồn gốc sản phẩm. Trung Quốc và Việt Nam hiện có 

7 khu thƣơng mại xuyên biên giới, một phần trong chiến lƣợc Vành đai 

và con đƣờng của Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc từng nhận định 

những tranh chấp kinh tế có thể thúc đẩy sự phát triển của những khu 

thƣơng mại này, tuy nhiên họ cũng cho rằng hàng hóa Trung Quốc sản 

xuất tại đây có thể mang nhãn xuất xứ từ Việt Nam và từ đó tránh đƣợc 

các loại thuế vào Mỹ. Đây là sẽ điều gây đau đầu cho các nhà làm luật 

Việt Nam.Trung Quốc sẽ tiếp tục là bạn hàng lớn nhất và quan trọng 

nhất của Việt Nam vì lý do địa lý.  

3. TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ TRUNG 

TỚI THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

3.1. Về Thƣơng mại quốc tế Việt Nam – Hoa Kỳ 

Theo thông tin mới từ Tổng cục Hải quan, kết thúc năm 2018, Hoa 

Kỳ tiếp tục là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và nƣớc ta 

tiếp tục đạt thặng dƣ lớn. 

 

 Biểu đồ 1: Sự thay đổi kim ngạch xuất khẩu của 5 nhóm hàng chủ 

lực của Việt Nam vào Hoa Kỳ từ năm 2017 đến năm 2018 (tỷ USD) 

http://tapchicongthuong.vn/images/19/1/14/xuat-sieu-sang-hoa-ky.png
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Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 47,525 tăng 5,934 

tỷ USD so với năm 2017 (năm 2017 đạt 41,591 tỷ USD), tƣơng đƣơng 

tốc độ tăng trƣởng gần 14,3%. 

Năm 2018, Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng tới 19,52% tổng kim ngạch xuất 

khẩu của cả nƣớc. 

Tốc độ tăng trƣờng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2018 là 

một sự khởi sắc đáng kể, bởi đó không chỉ là con số tăng cao hơn bình 

quân chung cả nƣớc (cả nƣớc 13,2%) mà còn cao hơn nhiều so với tốc 

độ tăng trƣởng chỉ hơn 8% của năm 2017 so với năm 2016. 

Trong hàng chục nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Hoa Kỳ đƣợc 

cơ quan Hải quan thống kê có 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá từ 1 

tỷ USD trở lên. 

Dệt may đạt 13,67 tỷ USD là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị 

trƣờng này và Hoa Kỳ cũng là nhập khẩu lớn nhất đối với mặt hàng dệt 

may của Việt Nam. 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng thêm hơn 1 tỷ USD so với 1 năm 

trƣớc đó, năm 2017 đạt 12,275 tỷ USD. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn là nhà 

nhập khẩu lớn nhất với mặt hàng giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ của Việt 

Nam. Xuất khẩu giày dép đạt 5,823 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 

3,897 tỷ USD. 

Dù không còn là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất với mặt hàng điện 

thoại các loại và linh kiện của Việt Nam, nhƣng kim ngạch xuất khẩu 

mặt hàng này sang Hoa Kỳ năm 2018 vẫn đạt 5,411 tỷ USD, là một 

trong những nhóm hàng có kim ngạch tăng thêm mạnh nhất lên đến 

hơn 1,7 tỷ USD so với năm 2017, với tốc độ tăng trƣởng hơn 46%. 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng  là nhóm hàng xuất khẩu lớn 

thứ 5 sang thị trƣờng Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 3,406 tỷ USD, tăng 

gần 1 tỷ USD so với năm 2017. 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng chủ lực 

xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị sụt giảm kim ngạch nhiều nhất với trị giá chỉ 

đạt 2,864 tỷ USD, trong khi con số này của năm 2017 là 3,439 tỷ USD. 
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Các nhóm hàng xuất khẩu ―tỷ USD‖ khác sang Hoa Kỳ là: Thủy sản 

đạt 1,627 tỷ USD; hạt điều đạt 1,21 tỷ USD tuy nhiên nhóm hàng này 

bị sụt giảm chút ít so với kim ngạch của 1 năm trƣớc (năm 2017 đạt 

1,219 tỷ USD); túi xách, ví, vali, mũ, ô đạt 1,321 tỷ USD; phƣơng tiện 

vận tải và phụ tùng 1,321. 

Ở chiều ngƣợc lại, năm 2018 cũng ghi nhận tốc độ tăng trƣờng nhập 

khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tăng mạnh. Cụ thể, nƣớc ta nhập khẩu 

lƣợng hàng hóa từ Hoa Kỳ đạt trị giá 12,753 tỷ USD tăng tới 36,4% so 

với năm 2017 (năm 2017 đạt 9,349 tỷ USD). 

Tuy nhiên, với quy mô kim ngạch xuất khẩu lớn gấp gần 4 lần nhập 

khẩu từ Hoa Kỳ nên dù tốc độ tăng trƣởng nhập khẩu từ nền kinh tế lớn 

nhất thế giới tăng mạnh nhƣng chƣa đủ để thu hẹp khoảng cách nhập 

siêu từ nƣớc ta. 

Ngƣợc lại, năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp 

tục đƣợc nâng lên con số gần 35 tỷ USD so với kết quả hơn 32 tỷ USD 

của năm 2017. 

Cũng theo tính toán của Tổng cục Hải quan đƣa ra ngày 31/8/2019 

Xuất khẩu sang Mỹ 7 tháng đầu năm 2019 của Việt Nam là 24.83 tỷ 

USD, tăng 34.2% so với cùng kì năm 2018. Quan hệ thƣơng mại Việt 

Nam – Mỹ ngày càng tăng trƣởng tốt, 7 tháng đầu năm 2019 kim ngạch 

xuất nhập khẩu 2 chiều tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 41,14 

tỷ USD; trong đó xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ tăng 

trƣởng mạnh 27,7%, đạt 32,99 tỷ USD; nhập khẩu từ Mỹ đạt 8,15 tỷ 

USD, tăng 11,2%. 

Nhƣ vậy trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 

24,83 tỷ USD, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2018. 

Riêng tháng 7/2019, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng 14,6% so 

với tháng 6/2019 và tăng 28,9% so với tháng 7/2018, đạt 5,49 tỷ USD. 

Dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; giày dép; gỗ và sản phẩm 

gỗ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện;máy móc thiết bị… là 

những nhóm hàng tỷ USD xuất khẩu sang Mỹ. 
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Dẫn đầu về kim ngạch là nhóm hàng dệt may đạt 8,49 tỷ USD, tăng 

10,4% so với cùng kỳ năm trƣớc và chiếm 25,7% trong tổng trị giá xuất 

khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ. 

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang Mỹ tăng trƣởng mạnh 

77,9% so với cùng kỳ, vƣơn lên xếp thứ 2 về kim ngạch, đạt 4,88 tỷ 

USD, chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch. Tiếp sau đó là nhóm hàng 

giày dép đạt 3,76 tỷ USD, tăng 14,5%, chiếm 11,4%; máy vi tính, sản 

phẩm điện tử và linh kiện 2,86 tỷ USD, tăng 85,7%, chiếm 8,7%; gỗ và 

sản phẩm gỗ đạt 2,7 tỷ USD, tăng 33,2%, chiếm 8,2%; máy móc, thiết 

bị, dụng cụ, phụ tùng 2,48 tỷ USD, tăng 50,6%, chiếm 7,5%. 

Xét về mức tăng trƣởng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ trong 7 tháng 

đầu năm, thì thấy hầu hết các loại hàng hóa tăng kim ngạch so với cùng 

kỳ năm 2018; trong đó đáng chú ý là nhóm dây điện và dây cáp điện 

tăng rất mạng 220%, đạt 150,4 triệu USD; bên cạnh đó sản phẩm mây, 

tre, cói và thảm cũng tăng mạnh 89,6%, đạt 74 triệu USD; giấy và các 

sản phẩm từ giấy tăng 68,6%, đạt 119,09 triệu USD; nguyên phụ liệu 

dệt, may, da, giày tăng 59%, đạt 36,72 triệu USD. 

Ngƣợc lại, xuất khẩu sụt giảm mạnh ở các nhóm hàng sau: Sắt thép 

giảm 46,3%, đạt 243,39 triệu USD; cà phê giảm 27,5%, đạt 162,44 

triệu USD; hạt điều giảm 23,5%, đạt 586,1 triệu USD; gạo giảm 20,4%, 

đạt 5,98 triệu USD 

Bảng 1: Xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ 7 tháng đầu năm 2019 

 ĐVT: USD 

Nhóm hàng Tháng 7/2019 +/- so với 

tháng 

6/2019(%) 

7 tháng đầu năm 

2019 

+/- so với 

cùng kỳ 

năm trƣớc 

(%) 

Tổng kim 

ngạch XK 

5.493.272.463 14,55 32.985.110.927 27,67 
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Hàng dệt, 

may 

1.461.608.773 9,58 8.486.532.812 10,37 

Điện thoại các 

loại và linh 

kiện 

696.866.469 68,39 4.880.335.502 77,93 

Giày dép các 

loại 

573.044.634 -0,27 3.755.559.824 14,49 

Máy vi tính, 

sản phẩm điện 

tử và linh kiện 

565.220.470 10,53 2.860.159.225 85,72 

Gỗ và sản 

phẩm gỗ 

453.457.539 10,49 2.701.985.531 33,23 

Máy móc, 

thiết bị, dụng 

cụ, phụ tùng 

khác 

416.823.482 10,97 2.482.216.514 50,58 

Phƣơng tiện 

vận tải và phụ 

tùng 

181.520.217 43,15 931.980.803 26,95 

Túi xách, 

ví,vali, mũ và 

ô dù 

154.704.755 18,04 920.399.463 27,33 

Hàng thủy sản 152.630.738 8,32 802.593.581 1,17 

Hạt điều 105.928.600 18,09 586.099.280 -23,49 

Sản phẩm từ 

sắt thép 

53.635.666 -28,03 378.315.089 43,94 

Sản phẩm từ 

chất dẻo 

61.930.508 12,26 351.066.175 31,59 

Đồ chơi, dụng 67.045.079 20,18 313.565.811 25,86 
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cụ thể thao và 

bộ phận 

Kim loại 

thƣờng khác 

và sản phẩm 

45.071.633 21,27 259.876.129 27,54 

Sắt thép các 

loại 

20.192.633 -26,72 243.391.327 -46,25 

Đá quý, kim 

loại quý và 

sản phẩm 

30.718.708 5,28 216.828.945 1,63 

Cà phê 15.357.234 -6,25 162.435.180 -27,48 

Dây điện và 

dây cáp điện 

30.805.507 13,63 150.396.769 220,24 

Vải mành, vải 

kỹ thuật khác 

15.140.958 -5,88 121.926.518 11,99 

Giấy và các 

sản phẩm từ 

giấy 

18.499.822 16,02 119.086.166 68,6 

Sản phẩm từ 

cao su 

17.414.572 5,3 104.902.105 28,73 

Hạt tiêu 11.246.060 4,68 88.492.067 -10,6 

Hàng rau quả 13.838.877 18,31 83.992.012 13,51 

Sản phẩm 

mây, tre, cói 

và thảm 

13.720.758 20,81 74.005.498 89,64 

Sản phẩm 

gốm, sứ 

6.981.482 36,95 53.566.210 17,15 

Máy ảnh, máy 

quay phim và 

6.660.870 -0,08 46.897.329 42,77 
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linh kiện 

Bánh kẹo và 

các sản phẩm 

từ ngũ cốc 

6.349.601 8,47 37.440.642 22,1 

Nguyên phụ 

liệu dệt, may, 

da, giày 

5.975.851 3,82 36.722.786 59,03 

Thủy tinh và 

các sản phẩm 

từ thủy tinh 

6.037.377 10,78 35.448.281 -5 

Xơ, sợi dệt 

các loại 

5.294.749 9,73 34.513.900 33,76 

Cao su 5.675.817 55,24 23.431.410 -4,55 

Hóa chất 5.476.827 65,18 23.235.787 37,38 

Thức ăn gia 

súc và nguyên 

liệu 

4.764.181 11,14 21.437.032 -13,67 

Sản phẩm hóa 

chất 

3.453.715 13,05 20.675.665 10,67 

Gạo 1.089.997 40,38 5.980.011 -20,39 

Chè 750.904 -0,62 4.127.860 -2,27 

Hàng hóa 

khác 

258.337.399 11,08 1.565.491.686 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

3.2. Về thƣơng mại quốc tế giữa Việt Nam – Trung Quốc 

Năm 2018, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thƣơng mại lớn nhất, thị 

trƣờng nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ 2 

của Việt Nam, sau Mỹ. Việt Nam đã vƣợt qua Malaysia trở thành đối 

tác số 1 của Trung Quốc trong ASEAN và vƣơn lên trở thành đối tác 
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thƣơng mại lớn thứ 8 của Trung Quốc, là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ 5 

và là thị trƣờng cung cấp hàng hóa lớn thứ 9 cho Trung Quốc trên thế 

giới. 

Theo thông tin từ VCCI-HCM, tính đến tháng 12-2018, Trung Quốc 

đại lục và Hong Kong đầu tƣ vào Việt Nam 3.571 dự án, với tổng vốn 

đăng ký trên 33 tỉ USD. Riêng đặc khu kinh tế Hong Kong đã đóng góp 

đa số với 1.422 dự án (chiếm gần 40%) và 19,7 tỉ USD vốn đăng ký 

đầu tƣ (gần 60%). 

Năm 2019, Theo số liệu thống kê của TCHQ, kim ngạch xuất khẩu 

hang hóa của Việt Nam sang thị trƣờng Trung Quốc trong tháng 7/2019 

tăng so với tháng 6/2019, tăng 2,62% đạt 3,24 tỷ USD, nâng kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam sang thị trƣờng này 7 tháng đầu năm 2019 lên 

19,84 tỷ USD, nhƣng giảm 0,57% so với cùng kỳ năm 2018. 

Là thị trƣờng có vị trí và khoảng cách địa lý không xa đối với Việt 

Nam, từ lâu Trung Quốc đã trở thành thị trƣờng chủ lực cho xuất-nhập 

khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tốc độ xuất khẩu của 

Việt Nam sang thị trƣờng này đang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là 

nhóm hàng nông sản. 

Đơn cử nhƣ mặt hàng rau quả, xuất khẩu kim ngạch sụt giảm lần đầu 

tiên sau nhiều năm tăng trƣởng. Nếu nhƣ năm 2018, kim ngạch xuất 

khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trƣờng Trung Quốc tăng 

5,03% so với năm 2017 đạt 2,78 tỷ USD. Tuy nhiên, những tháng đầu 

năm 2019, xuất khẩu của ngành hàng này sang Trung Quốc sụt giảm, 

kéo theo kim ngạch xuất khẩu chung toàn ngành giảm. Theo thống kê 

sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2019 kim ngạch chỉ đạt 

1,6 tỷ USD, giảm 7,16% so với cùng kỳ năm 2018, riêng tháng 7/2019 

đạt 144,29 triệu USD, giảm 19,88% so với tháng 6/2019 và giảm 

43,61% so với tháng 7/2018. Trƣớc đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả 

Việt Nam sang thị trƣờng này liên tục đƣợc ghi nhận sự tăng trƣởng ở 

mức hai con số, bình quân trên 32% trong giai đoạn 2011-2016. 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

232 

Theo Tổng thƣ ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, những nguyên nhân 

dẫn tới tình trạng sụt giảm trong xuất khẩu sau quả sang Trung Quốc 

thời gian gần đây là do kể từ tháng 6/2019, trung Quốc dừng xuất khẩu 

rau quả Việt Nam theo đƣờng tiểu ngạch mà yêu cầu chính ngạch. Khi 

Trung Quốc không còn dễ tính, viêc siết chặt truy xuất nguồn gốc, kiểm 

dịch an toàn cũng làm giảm khối lƣợng hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất 

khẩu. Một số mặt hàng trƣớc đây Việt Nam xuất khẩu tiểu ngạch lớn 

nhƣ bƣởi, sầu riêng... đang bị hạn chế, làm giảm kim ngạch sang nƣớc 

này. 

Không chỉ hàng rau quả, các mặt hàng Trung Quốc giảm nhập khẩu so 

với cùng kỳ năm 2018 gồm: gạo, cá đông lạnh, cao su thiên nhiên, xơ 

sợi, máy vi tính và linh kiện, thủy tinh, giấy, nhựa, sắt thép, kim loại 

thƣờng. Trong đó, điện thoại và gạo ảnh hƣởng nhiều nhất với mức 

giảm lần lƣợt là 770 triệu USD và 332 triệu USD so với cùng kỳ, đặc 

biệt xuất khẩu gạo giảm 67,5%. 

Ngoài ra, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng quá thấp một phần do nhu 

cầu nhập khẩu giảm khi kinh tế nƣớc này những tháng đầu năm không 

khởi sắc. Xung đột thƣơng mại Mỹ - Trung làm nhiều doanh nghiệp 

Trung Quốc không có đơn hàng mới, phải cắt giảm nhân công, tác động 

mạnh đến thu nhập và sức tiêu dùng. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ yếu đi 

cũng làm hàng hóa nƣớc ngoài đắt lên tƣơng đối. 

Trong 7 tháng đầu năm 2019 những mặt hàng nông sản xuất khẩu có 

giá xuất khẩu tăng nhiều nhất là mặt hàng chè, với giá mức bình quân 

3334,20 USD/tấn, tăng gấp 2,5 lần (tức tăng 145,02%) đã kéo kim 

ngạch tăng 62,91% so với 7 tháng năm 2018, mặc dù lƣợng chè xuất 

khẩu giảm 33,51% chỉ đạt 4,4 nghìn tấn, trị giá 14,79 triệu USD. 

Ngƣợc lại, sắn và các sản phẩm từ sắn, mặc dù giá xuất khẩu tăng 

5,17% đạt 389,33 USD/tấn, nhƣng đều sụt giảm cả lƣợng và trị giá, 

giảm lần lƣợt 14,26% và 9,83% tƣơng ứng với 1,19 triệu tấn, trị giá 

466,25 triệu USD. 
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Ngoài ra, xuất khẩu hạt điều tăng cả lƣợng và trị giá, tăng tƣơng ứng 

58,71% và 30,73% đạt 34,5 nghìn tấn, trị giá 268,27 triệu USD, nhƣng 

giá xuất bình quân giảm 17,63% xuống còn 7775,16 USD/tấn. 

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc nhóm hàng công nghiệp lại tăng 

trƣởng khá, đặc biệt là mặt hàng sắt thép, tuy kim ngạch chỉ đạt 38,76 

triệu USD với 75,4 nghìn tấn, nhƣng so với cùng kỳ tăng gấp 17,5 lần 

về lƣợng (tức tăng 1656,03%) và tăng gấp 6 lần về trị giá (tức tăng 

500,26%), tuy nhiên giá xuất bình quân sụt giảm so với cùng kỳ 2018, 

giảm 65,82% xuống còn 513,88 USD/tấn. Bên cạnh đó, xuất khẩu 

clanker và xi măng, hóa chất, sản phẩm từ sắt thép cũng tăng khá, tăng 

lần lƣợt 71,94%; 63,68% và 56,22% đạt lần lƣợt 272,26 triệu USD; 

297,83 triệu USD và 54 triệu USD. 

Bảng 2: Thống kê hàng hóa xuất khẩu sang thị trƣờng  

Trung Quốc 7 tháng năm 2019 

Mặt hàng 

7 tháng năm 2019 
+/- so với cùng kỳ 

2018 (%)* 

Lƣợng 

(Tấn) 
Trị giá (USD) Lƣợng Trị giá 

Tổng   19.844.930.302   -0,57 

Máy vi tính, sản 

phẩm điện tử và 

linh kiện 

  4.703.823.217   8,54 

Điện thoại các 

loại và linh kiện 

  2.085.399.450   -26,96 

Hàng rau quả   1.600.136.405   -7,16 

Xơ, sợi dệt các 

loại 

531.230 1.372.729.619 18,94 8,05 

Máy ảnh, máy 

quay phim và 

  1.063.233.204   0,15 
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linh kiện 

Giày dép các 

loại 

  955.154.711   17,62 

Hàng dệt, may   876.019.296   10,21 

Máy móc, thiết 

bị, dụng cụ, phụ 

tùng khác 

  819.523.809   -1,46 

Cao su 498.542 677.110.916 9,62 6,05 

Gỗ và sản phẩm 

gỗ 

  641.888.922   1,8 

Hàng thủy sản   592.701.404   6,68 

Sắn và các sản 

phẩm từ sắn 

1.197.580 466.255.150 -14,26 -9,83 

Dầu thô 838.016 433.126.358 21,9 11,51 

Hóa chất   297.833.777   63,68 

Clanhke và xi 

măng 

6.978.027 272.266.047 54,27 71,94 

Hạt điều 34.504 268.274.160 58,71 30,73 

Dây điện và 

dây cáp điện 

  245.558.567   -21,9 

Chất dẻo 

nguyên liệu 

247.772 245.495.048 -32,01 -13,79 

Xăng dầu các 

loại 

295.346 209.481.794 6,43 10,51 

Nguyên phụ 

liệu dệt, may, 

da, giày 

  175.407.711   2,47 
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Gạo 318.146 159.445.952 -65,68 -67,53 

Phƣơng tiện 

vận tải và phụ 

tùng 

  157.118.489   -1,47 

Sản phẩm hóa 

chất 

  119.028.890   60,29 

Thức ăn gia súc 

và nguyên liệu 

  116.810.172   -12,38 

Kim loại 

thƣờng khác và 

sản phẩm 

  113.532.350   43,25 

Giấy và các sản 

phẩm từ giấy 

  97.773.215   -39,24 

Túi xách, 

ví,vali, mũ và ô 

dù 

  90.115.729   -2,31 

Sản phẩm từ 

chất dẻo 

  80.312.847   35,2 

Quặng và 

khoáng sản 

khác 

1.347.374 55.056.971 -18,47 25,39 

Sản phẩm từ sắt 

thép 

  54.031.346   56,22 

Cà phê 23.318 52.704.228 1,01 -8,89 

Sản phẩm từ 

cao su 

  45.942.457   -9,55 

Bánh kẹo và 

các sản phẩm từ 

ngũ cốc 

  40.054.580   -1,02 
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Sắt thép các 

loại 

75.439 38.766.775 1,656,03 500,26 

Đồ chơi, dụng 

cụ thể thao và 

bộ phận 

  27.162.938   17,53 

Chè 4.436 14.790.490 -33,51 62,91 

Thủy tinh và 

các sản phẩm từ 

thủy tinh 

  13.945.291   -33,56 

Sản phẩm gốm, 

sứ 

  11.275.307   41,97 

Sản phẩm nội 

thất từ chất liệu 

khác gỗ 

  10.322.282   39,73 

Sản phẩm mây, 

tre, cói và thảm 

  6.577.953   -6,9 

Vải mành, vải 

kỹ thuật khác 

  6.331.454   -10,37 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

4. KẾT LUẬN 

Những ảnh hƣởng rộng hơn của chiến tranh thƣơng mại nhiều khả 

năng có thể cảm nhận đƣợc trong thời gian tới. Bộ trƣởng Công thƣơng 

Trần Tuấn Anh từng nhận định: ―Kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu 

rộng vào kinh tế thế giới, do đó cũng chịu ảnh hƣởng tự nhiên từ những 

biến động kinh tế toàn cầu‖. 

Để giảm thiểu những ảnh hƣởng tiêu cực, Việt Nam nên tiếp tục cải 

thiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ và tăng tốc quá 

trình tái cấu trúc ngành công thƣơng. Những rào cản kỹ thuật vẫn tồn 

tại trong việc tăng cƣờng tiếp cận các thị trƣờng nƣớc ngoài, điều mà 
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Việt Nam cần làm tốt hơn khi các hiệp định nhƣ CPTPP hay hiệp định 

thƣơng mại tự do Việt Nam – EU sắp đi vào hiệu lực. 

Dù chiến tranh thƣơng mại không phải là điềm tốt cho tƣơng lai, 

Việt Nam vẫn sẽ kiểm soát đƣợc tình hình và tiếp tục cải tổ kinh tế trên 

lộ trình tự do hóa thƣơng mại của mình. Lịch sử đã cho thấy về mặt 

chính trị, Việt Nam đã ứng phó rất tốt trƣớc tranh chấp của các ông lớn. 

Hy vọng điều tƣơng tự cũng sẽ xảy ra về mặt kinh tế. 
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THAM GIA FTAS THẾ HỆ MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH 

THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Join the new generation ftas: opportunities  

and challenges for Vietnamese enterprises 

ThS. Nguyễn Vũ Châu Giang 

Trường Đại học Hải Phòng, Email: nguyen.vu.chaugiang@gmail.com 

TÓM TẮT 

Tham gia vào các Hiệp định thƣơng mại tự do (FTAs) thế hệ mới hiện 

nay đang là xu hƣớng tất yếu của các quốc gia trong quá trình hội nhập 

nền kinh tế quốc tế. Tham gia ký kết FTAs thế hệ mới có nghĩa là Việt 

Nam đã bƣớc vào sân chơi lớn hơn, chấp nhận đƣơng đầu với khó khăn 

và thách thức mới so với những quốc gia lớn. Để hội nhập quốc tế 

thành công, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa các cấp, 

các ngành từ trung ƣơng tới địa phƣơng với doanh nghiệp và hiệp hội; 

đồng thời đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các quốc gia khác trên thế 

giới, tận dụng hiệu quả cơ hội, điều kiện thuận lợi, cùng với các nƣớc 

thành viên chủ động ứng phó với những tình huống khó khăn mới phát 

sinh trên mọi lĩnh vực, trao đổi kinh nghiệm để tìm ra giải pháp đổi mới 

phù hợp, thúc đẩy phát triển bền vững về mọi mặt. Bài viết tập trung 

phân tích những cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam đang 

đối mặt, từ đó đề xuất một số các khuyến nghị tiêu biểu nhằm doanh 

nghiệp Việt Nam hội nhập thành công vào FTAs thế hệ mới . 
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Từ khóa: FTA thế hệ mới, FTA, cơ hội và thách thức 

ABSTRACT 

Participation in new generation of free trade agreements (FTAs) is now 

an inevitable trend of countries in the process of international economic 

integration. Joining the signing of new generation FTAs means that Vi-

etnam has entered the big playing field and accepted to face new diffi-

culties and challenges with big countries. For successful international 

integration, requires smooth and close coordination between all levels, 

central and local levels with enterprises and associations; At the same 

time, promoting cooperation and cooperation with other countries in the 

world, effectively taking advantage of opportunities and favorable con-

ditions, together with member countries to proactively cope with newly 

arising difficult situations. fields, exchange experience to find appropri-

ate innovation solutions, promote sustainable development in all as-

pects. This article focuses on pointing out the opportunities and chal-

lenges that Vietnamese businesses are facing, thereby proposing some 

typical recommendations. 

Key words: New generation FTA, FTA, opportunities and challenges 

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, lĩnh vực sản xuất và hoạt động kinh do-

anh thƣơng mại trên thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao, 

minh bạch, toàn diện và hƣớng đến sự phát triển bền vững hơn. Trên 

thực tế, cùng với sự phát triển của khoa học- kỹ thuật và sự gia tăng nhu 

cầu mở rộng giao thƣơng, đầu tƣ nên các quốc gia đều mong muốn 

giảm thuế quan. Với sự thỏa thuận ƣu đãi riêng giữa hai hay nhiều quốc 

gia, nhu cầu về một dạng hình thỏa thuận có tính đa phƣơng trong cắt 

giảm thuế quan cũng ngày càng gia tăng. Sự gia đời của các thỏa thuận 
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thƣơng mại trong các vòng đàm phán đó ràng buộc các nƣớc phải ký 

kết phải tiến hành cắt giảm thuế. 

Đối với các quốc gia phát triển, FTAs đã mang lại cho họ rất nhiều 

lợi ích hơn khó khăn trong đàm phán. Tuy nhiên, đối với các quốc gia 

đang phát triển thì việc tham gia vào FTAs thế hệ mới cũng đƣợc xem 

là có kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế cho các thành viên. Các 

quốc gia, tổ chức đều xác định FTAs là chìa khóa để tiếp cận thị trƣờng 

thế giới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tầm ảnh hƣởng của 

mình đối với nền kinh tế thế giới.  

Trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa đó, việc yêu cầu các quốc gia 

phải có sự kết nối và hợp tác mạnh mẽ với nhau. Sự ra đời của hiệp 

định thƣơng mại tự do đã góp phần đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa, 

đặt mỗi quốc gia, đặc biệt đối với các nƣớc đang phát triển trƣớc những 

cơ hội và thách thức mới. Việt nam đã có những bƣớc đi tích cực trong 

việc tham gia FTAs thế hệ mới. Đây là một xu hƣớng tất yếu, phù hợp 

sự phát triển của tiến trình tự do hóa thƣơng mại trên thế giới. Mục tiêu 

của bài viết là khái quát hóa cơ sở lý thuyết về FTAs thế hệ mới đồng 

thời phân tích cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong 

quá trình tham gia FTAs thế hệ mới, từ đó đề xuất các khuyến nghị 

nhằm giúp cho doanh nghiệp Việt Nam vƣợt qua các thách thức hiện 

tại, hội nhập thành công vào FTAs thế hệ mới. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ FTA 

2.1. Khái niệm FTA 

Theo quan điểm truyền thống, FTA là hiệp định hợp tác kinh tế đƣợc 

ký kết giữa ít nhất hai nƣớc, nhằm cắt giảm các hàng rào thƣơng mại, 

cụ thể là thuế quan, quota nhập khẩu và các hàng rào phi thuế quan 

khác, đồng thời thúc đẩy thƣơng mại hàng hóa và dịch vụ giữa các 

nƣớc này với nhau. Một trong các đặc điểm quan trọng của FTA truyền 

thống là các thành viên của FTA không có biểu thuế quan chung trong 

quan hệ thƣơng mại với các nƣớc bên ngoài FTA. Các FTA điển hình 
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theo khái niệm này là: FTA ASEAN (AFTA); FTA Trung Âu 

(CEFTA). 

FTA thế hệ mới đƣợc hiểu là các FTA đƣợc đàm phán, ký kết trong 

thời gian gần đây, có phạm vi rộng, mức độ tự do hóa mạnh. Trong khi 

các FTA truyền thống thƣờng chỉ bao gồm các cam kết tự do hóa 

thƣơng mại trong thƣơng mại hàng hóa mà quan trọng nhất là xóa bỏ 

thuế quan đối với khoảng 70 – 80% số thuế dòng. Một số ít có thêm các 

cam kết tự do hóa thƣơng mại dịch vụ và các nguyên tắc chung về đầu 

tƣ, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh… Tuy nhiên, những cam kết này thƣờng là 

chung chung, ít ràng buộc cụ thể ở mức cao. Thì FTAs thế hệ mới bao 

gồm các cam kết tự do hóa thƣơng mại trong nhiều lĩnh vực hơn: hàng 

hóa, dịch vụ, đầu tƣ, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trƣờng… trong đó 

mức độ cam kết mở cửa mạnh hơn và đặt ra nhiều tiêu chuẩn cao hơn 

trong các vấn đề quy tắc. 

 FTAs thế hệ mới có phạm vi toàn diện, vƣợt ra ngoài khuôn khổ tự 

do hóa thƣơng mại hàng hóa, nhƣ: FTA Việt Nam-EU (EVFTA); Hiệp 

định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP); Hiệp định Đối tác thƣơng 

mại và đầu tƣ xuyên Đại Tây Dƣơng (T-TIP); các hiệp định thành lập 

EU; FTA Bắc Mỹ (NAFTA); Thị trƣờng chung Nam Mỹ (MER-

COSUR); các FTA ASEAN+1; FTA Australia-Hoa Kỳ (AUSFTA). 

Thực tế cho thấy: trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn đề bảo đảm quyền 

lợi của ngƣời lao động ngày càng đƣợc coi trọng trên cơ sở coi ngƣời 

lao động là ngƣời trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thƣơng mại quốc 

tế, nên trƣớc hết họ phải đƣợc bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều 

kiện lao động cơ bản. Hiện nay, tiến trình toàn cầu hóa đã tạo ra một thị 

trƣờng lao động trên toàn thế giới và biến đổi khí hậu toàn cầu đang 

diễn ra ngày càng nghiêm trọng, buộc cả các nƣớc phát triển và các 

nƣớc đang phát triển phải cùng nhau nỗ lực thực hiện những chuẩn mực 

thƣơng mại mới trong FTAs thế hệ mới. FTAs thế hệ mới không đƣa ra 

tiêu chuẩn riêng về lao động và môi trƣờng, mà chỉ khẳng định lại các 
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tiêu chuẩn lao động của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), và các tiêu 

chuẩn môi trƣờng và phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN). 

2.2. Đặc điểm của FTAs thế hệ mới 

Hầu hết FTAs thế hệ mới mà Việt Nam đang đàm phán có một số 

đặc điểm nhƣ sau: 

- Mức độ tự do hóa sâu: mức độ mở cửa của Việt Nam cũng nhƣ các 

đối tác trong FTAs thế hệ mới này là sâu hơn so với FTA truyền thống, 

nó xóa bỏ phần lớn các dòng thuế, mở cửa mạnh các ngành dịch vụ… 

và cũng rộng hơn nhiều so với WTO cũng nhƣ các FTA trƣớc đây của 

Việt Nam. 

- Phạm vi cam kết rộng: Trong khi các FTA trƣớc đây chủ yếu tập 

trung vào lĩnh vực thƣơng mại hàng hóa, FTAs thế hệ mới bao gồm 

những cam kết về nhiều lĩnh vực mới mà Việt Nam chƣa từng cam 

kết/mở cửa trƣớc đây nhƣ doanh nghiệp Nhà nƣớc, mua sắm Chính 

phủ, lao động – công đoàn, môi trƣờng… 

- Mở rộng thêm các cam kết về thể chế: Khác với các FTA trƣớc đây 

chủ yếu ảnh hƣởng tới chính sách thuế quan tại biên giới, các FTA thế 

hệ mới sắp tới có nhiều các cam kết ảnh hƣởng trực tiếp và lớn đến thể 

chế, chính sách pháp luật nội địa (những vấn đề sau đƣờng biên giới).  

- Đối tác FTAs thế hệ mới thƣờng lớn hơn so với FTA truyền thống 

và có tầm ảnh hƣởng lớn hơn trên thế giới. Trong các FTA thế hệ mới 

mà Việt Nam đang đàm phán có những đối tác thƣơng mại hàng đầu 

của Việt Nam nhƣ Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. 

3. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

KHI THAM GIA FTAS THẾ HỆ MỚI 

3.1. Cơ hội và lợi thế  

Thành lập các khu vực thƣơng mại tự do đang là trào lƣu phát triển 

trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài trào lƣu đó. Các hiệp 

định thƣơng mại tự do sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam mở rộng 

thị trƣờng xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam đang tham gia và xúc tiến vào 
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các nhóm FTAs. Việt Nam đã tham gia WTO năm 2007, Cộng đồng 

kinh tế ASEAN năm 2016. Tính đến nay Việt Nam đã tham gia 16 FTA 

trong đó 12 FTA đã có hiệu lực và 4 FTA đang đàm phán, hiện đang 

thực thi 2 FTA thế hệ mới bao gồm song phƣơng với Hàn Quốc 

(VKFTA) và FTAs với khối liên minh Á – Âu (EAEU). Các FTAs thế 

hệ mới thực sự mà Việt Nam đã từng đàm phán là Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP-CPTPP) và FTA 

với EU (EVFTA), hai FTA sắp có hiệu lực. Khi tham gia vào FTA này 

đã mang lại cho Việt Nam rất nhiều cơ hội, trong đó kể đến nhiều nhất 

là cơ hội về kinh tế và pháp luật. Với mong muốn hội nhập, Việt Nam 

chấp nhận mở cửa nông nghiệp và không bảo hộ, chấp nhận cạnh tranh 

ngay lập tức, tuân thủ tiêu chuẩn thị trƣờng trong cả ba lĩnh vực kinh tế, 

xã hội và môi trƣờng (hình 1). 

 

Hình 1: Số lƣợng các hiệp định thƣơng mại tự do song phƣơng và đa phƣơng cuối 

năm 2018 
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Các tác động tích cực của việc tham gia FTAs thế hệ mới đến nền 

kinh tế Việt Nam đã đƣợc nhiều nghiên cứu trƣớc thực hiện và chỉ rõ. 

Trong đó, có thể đề cập tới một số tác động cơ bản sau: 

Thứ nhất, tham gia FTAs thế hệ mới giúp mở rộng thị trƣờng xuất 

khẩu với các mặt hàng chiến lƣợc và có lợi thế nhờ cam kết cắt giảm 

thuế quan. Một trong những yêu cầu cơ bản của FTAs thế hệ mới là cắt 

giảm thuế quan đối với hầu hết các dòng thuế về mức 0% và nhiều biện 

pháp phi thuế quan cũng cần phải đƣợc xóa bỏ theo lộ trình. Đây chính 

là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy tăng trƣởng xuất khẩu 

vào những thị trƣờng mà Việt Nam đã ký kết FTAs thế hệ mới, từ đó 

góp phần gia tăng xuất siêu cũng nhƣ thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất 

khẩu. Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018 của Bộ Công 

Thƣơng, xuất khẩu năm 2018 của Việt Nam đạt 243,48 tỷ USD, tăng 

13,2% so với năm 2017 và vƣợt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Nhập khẩu 

của Việt Nam đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2017. Điều này 

giúp Việt Nam xuất siêu trong vòng ba năm liên tiếp, trong đó năm 

2018 ghi nhận mức xuất siêu (6,8 tỷ USD) cao hơn rất nhiều so với năm 

2017 (2,11 tỷ USD) và năm 2016 (1,78 tỷ USD). 

Thứ hai, nhờ tham gia FTAs thế hệ mới giúp Việt Nam thu hút đƣợc 

nguồn vốn trực tiếp FDI từ các thành viên trong nhóm, qua đó đa dạng 

hóa thị trƣờng đầu tƣ tiềm năng ở nƣớc ngoài cho doanh nghiệp Việt 

Nam. Cơ hội thu hút lựa chọn đầu tƣ nƣớc ngoài, từ đó nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa nhờ cắt giảm thuế 

nhập khẩu của Việt Nam đồng thời tuân thủ các quy định SPS, TPT… 

Số liệu thống kế về vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) trong 3 tháng 

đầu năm 2019 cho thấy, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đến từ nhiều 

quốc gia đối tác trong các FTA này, nhƣ: Hồng Kông (4,407 tỷ USD), 

Singapore (1,461 tỷ USD), Hàn Quốc (1,317 tỷ USD), Trung Quốc (1 

tỷ USD)… Những dòng vốn đăng ký này đã giúp cho tổng lƣợng vốn 

FDI đăng ký vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019, tăng 86,2% so 

với cùng kỳ năm 2018. Việc thực hiện tốt các cam kết trong các FTA 
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thế hệ mới, nhất là cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên 

Thái Bình Dƣơng (CPTPP) có hiệu lực, đã trở thành tác động giúp cho 

dòng vốn này tăng lên. 

Thứ ba, tham gia FTAs thế hệ mới giúp đẩy nhanh quá trình cải cách 

thể chế kinh tế, đổi mới mô hình tăng trƣởng, hoàn thiện môi trƣờng 

kinh doanh. Giúp các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với công nghệ cao, 

cải thiện năng lực và khả năng tự đổi mới. Nhiều FTA thế hệ mới Việt 

Nam tham gia với mức độ cam kết sâu rộng khác nhau. Thực thi tốt quy 

định trong FTAs thế hệ mới sẽ giúp Việt Nam đảm bảo thể chế kinh tế 

đƣợc minh bạch hóa, kịp thời ứng phó với tác động kinh tế thế giới. 

Thứ tư, lợi ích đối với Việt Nam khi tham gia FTAs thế hệ mới thể 

hiện rõ nhất ở cơ hội hoàn thiện pháp luật trong nƣớc theo các cam kết 

mới. Những nƣớc đang phát triển khi tham gia vào FTAs thế hệ mới 

thƣờng có hệ thống pháp luật chƣa tƣơng xứng với yêu cầu của luật 

chơi chung. Do đó, thông qua việc tham gia FTAs thế hệ mới, các nƣớc 

đang phát triển có cơ hội hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nƣớc theo 

những yêu cầu và chuẩn mực của luật chơi này.Việt Nam cũng không 

ngoại lệ, các quy định mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lao động, môi 

trƣờng, minh bạch, doanh nghiệp nhà nƣớc, phòng chống tham 

nhũng… đƣợc đƣa vào FTAs thế hệ mới sẽ khiến Việt Nam phải sửa 

đổi, bổ sung hệ thống pháp luật trong nƣớc, từ đó, giúp hệ thống pháp 

luật Việt Nam đảm bảo sự tƣơng thích và phù hợp với các quy định 

trong các hiệp định FTA. 

3.2. Thách thức và các vấn đề đặt ra  

Bên cạnh những cơ hội mà FTAs thế hệ mới mang lại thì doanh 

nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, cụ thể: 

Thứ nhất, gia tăng cạnh tranh với hàng nhập khẩu do hàng rào thuế 

dần đƣợc cắt giảm. Với mức độ mở cửa tự do hóa sâu hơn, Việt Nam 

vẫn còn khá nhiều các lĩnh vực còn thiếu, yếu nhƣ ngành giao thông 

vận tải, IRR, đào tạo nguồn nhân lực, lao động kỹ thuật có tay nghề 

cao… chính những yếu tố này ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm, 
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năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa giảm. Với áp lực của 

việc cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ ảnh hƣởng tới nhiều ngành nghề đang 

đƣợc bảo hộ trong nƣớc, các sản phẩm truyền thống của Việt Nam khi 

chƣa đƣợc đăng ký theo Luật Sở hữu trí tuệ có thể mất thƣơng hiệu, 

giảm khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế. Hơn nữa trình độ 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong nƣớc chƣa đủ đáp ứng yêu cầu 

của quá trình hội nhập quốc tế về kỹ năng cứng cũng nhƣ các kỹ năng 

mềm 

Thứ hai, sự hiểu biết và nhận thức của doanh nghiệp về FTAs thế hệ 

nói chung còn hạn chế. Thách thức đối với Việt Nam khi thực thi FTAs 

thế hệ mới xuất phát từ sự hiểu biết và nhận thức của doanh nghiệp về 

FTA. Doanh nghiệp thƣờng là các chủ thể chịu tác động và thực hiện 

chủ yếu các quy định trong FTAs thế hệ mới nhƣng lại chƣa thực sự 

hiểu rõ các quy định trong Hiệp định. Theo thống kê của VCCI năm 

2016, nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn chƣa biết hoặc chƣa hiểu rõ về 

các FTA thế hệ mới. Cụ thể, đối với Hiệp định thƣơng mại tự do Việt 

Nam- Hàn Quốc, có 33% doanh nghiệp chƣa biết và 51% doanh nghiệp 

chƣa hiểu rõ nội dung của Hiệp định. Tỷ lệ này với TPP (hiện nay là 

CPTPP) tƣơng ứng là 12% và 40%; với EVFTA là 17% và 56%... Năm 

2018 chỉ có 9% số doanh nghiệp đƣợc điều tra biết rõ về các FTA thế 

hệ mới, 42% hiểu biết ở mức độ trung bình và 49% hiểu biết ở mức độ 

ít hoặc không hiểu biết gì về các FTA này.  

Thứ ba, đối với hệ thống pháp luật, FTAs thế hệ mới đòi hỏi các 

thành viên tham gia phải ra soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật của 

mình. Do sự tƣơng thích của hệ thống pháp luật trong nƣớc với những 

quy định trong FTAs thế hệ mới còn thấp. FTAs thế hệ mới chứa đựng 

các quy định WTO-X và WTO+ chƣa đƣợc thôn gqua trong hệ thống 

pháp luật của Việt Nam, nên Việt Nam sẽ gặp phải thách thức không 

nhỏ trong việc đảm bảo sự tƣơng thích của hệ thống pháp luật trong 

nƣớc với các quy định mới.  
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Thứ tư, nguy cơ bị khởi kiện do sự tuân thủ các quy định mới đƣợc 

đƣa vào FTAs thế hệ mới. Sự thật, các FTA thế hệ mới đều hàm chứa 

những cơ chế, đảm bảo sự thực thi các hiệp định này, trong đó có cơ 

chế giải quyết tranh chấp. Nhiều quy định của pháp luật trong nƣớc 

chƣa tƣơng thích, cả trƣớc và sau nội luật hóa, đều có thể dẫn đến việc 

Việt Nam không thực hiện tốt các cam kết của mình. Vì thế, Việt Nam 

có thể dễ bị khởi kiện theo đúng các cơ chế giải quyết tranh chấp đã 

đƣợc xây dựng. Đây là vấn đề Việt Nam cần quan tâm đối với lĩnh vực 

đầu tƣ.  

Ngoài những thách thức chung mà doanh nghiệp Việt Nam đang gặp 

phải, mỗi ngành với đặc thù riêng sẽ gặp phải nhắc thách thức cụ thể. 

Hình 2 thể hiện những yếu tố cản trở doanh nghiệp Việt Nam trong 

ngành nông nghiệp đang gặp phải.  
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84.09%
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yếu tố cản trở doanh nghiệp hưởng lợi từ FTAs thế hệ mới

 

Hình 2. Các yếu tố cản trở doanh nghiệp Việt Nam trong ngành nông nghiệp hƣởng 

lợi từ FTAs thế hệ mới 

(Nguồn: VCCI, 2018) 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

FTAs thế hệ mới với những cam kết sâu rộng và toàn diện hơn so 

với các FTA truyền thống sẽ tác động đáng kể đến thị trƣờng của doanh 

nghiệp, môi trƣờng kinh doanh, hệ thống chính sách, pháp luật liên 

quan của Việt Nam và đƣợc nhận định là đòn bẩy giúp Việt Nam hội 
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nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mà 

FTAs thế hệ mới mang lại còn có một số khó khăn nhƣ tăng sức ép 

cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế, áp lực cạnh tranh với hàng hóa giá 

rẻ, dịch vụ chất lƣợng tốt đến từ các đối thủ cạnh tranh trên chính thị 

trƣờng nội địa. Nhƣ vậy, việc tận dụng các lợi thế và hạn chế những 

thách thức đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ nhiều chủ thể khác nhau. Để giúp 

doanh nghiệp Việt Nam vƣợt qua thách thức hiện tại khi tham gia FTAs 

thế hệ mới, bài viết đề xuất một số khuyến nghị sau: 

- Thứ nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới 

mô hình tăng trƣởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa nhằm đáp ứng những cam kết và thể hiện quyết tâm 

của nƣớc ta khi chấp nhận các luật chơi quốc tế, nhất là thị trƣờng các 

nƣớc phát triển nhƣ EU.  

- Thứ hai, cần xác định các ngành xuất khẩu mũi nhọn và quy hoạch 

phát triển các ngành, nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ. Với nguồn lực 

có hạn, Việt Nam cần phải tập trung phát triển nông nghiệp và công 

nghiệp phụ trợ trở thành mũi nhọn nhƣ: sản phẩm nông nghiệp nhiệt 

đới, thủy hải sản; dệt may, giày dép và lắp ráp... 

- Thứ ba, cần có chiến lƣợc để chủ động tiếp cận, nắm bắt kịp thời 

xu thế phát triển FIR. Đặc biệt các loại sản phẩm đặc trƣng nhƣ: AI, ro-

bot thông minh, IOT, công nghệ 5G…. Trong số đó có ngành may mặc 

đang đƣợc đánh giá là thế mạnh của Việt Nam, buộc phải đối mặt với 

nhu cầu cá biệt hóa sản phẩm và nguy cơ bị robot thông minh thay thế. 

Theo đó, cần xây dựng những giải pháp tổng thể nhằm phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia sớm tiếp cận thị trƣờng EVFTA với độ sâu hơn ngay 

khi hiệp định có hiệu lực. 

- Thứ tư, với các cộng đồng doanh nghiệp, việc nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên cơ sở năng suất, chất lƣợng và hiệu quả gắn với chuỗi 

giá trị châu Âu và toàn cầu, đòi hỏi phải chủ động trong việc tận dụng 

tác động lan tỏa của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 
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(FDI). Trong bối cảnh các Hiệp định khác nhƣ: CPTPP đã vận hành, 

RCEP đang đàm phán gấp rút, APEC vị thế đang nâng cao… tạo cơ hội 

để Việt Nam bắt kịp với xu thế hội nhập và phát triển. 
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM  

KHI THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI 

 TỰ DO THẾ HỆ MỚI 

Opportunities and challenges for Vietnam when 

 participating in new generation free trade agreements 

ThS. Bùi Thị Thanh Nhàn 

Khoa Kinh tế & QTKD – Trường Đại học Hải Phòng 
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TÓM TẮT 

 Tham gia vào các Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) thế hệ mới là một 

xu hƣớng tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam. Các hiệp định này đang đặt Việt Nam trƣớc một sân chơi kinh tế 

mới với cơ hội phát triển kinh tế và thƣơng mại, song cũng đồng nghĩa 

với việc phải đối mặt với không ít thách thức mang tính toàn cầu. Nhận 

diện rõ đƣợc các cơ hội và thách thức sẽ là một trong những yếu tố 

quan trọng tác động đến sự thành công của việc thực thi các FTA thế hệ 

mới này.  

Từ khóa: Hiệp định thƣơng mại tự do, cơ hội, thách thức, hội nhập kinh 

tế quốc tế 

ABSTRACT 

 Participating in new-generation free trade agreements (FTAs) is an in-

dispensable trend in Vietnam's international economic integration pro-
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cess. These agreements are putting Vietnam in a new economic playing 

field with economic and trade  opportunities, but also bring many glob-

al challenges to Vietnam. Identifying opportunities and challenges is 

one of the most important factors affecting the success of implementing 

these new generation FTAs 

Key words: free trade agreement, opportunity, challenge, international 

economic integration 

1. GIỚI THIỆU 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác hội nhập quốc tế trên 

tất cả các lĩnh vực, đến tháng 7/2019 Việt Nam đã ký kết thành công 13 

Hiệp định Thƣơng mại tự do (FTA) và 4 hiệp định đang trong giai đoạn 

đàm phán. Theo quan điểm truyền thống, FTA là hiệp định hợp tác kinh 

tế đƣợc ký kết giữa ít nhất hai nƣớc, nhằm cắt giảm các hàng rào 

thƣơng mại, cụ thể là thuế quan, quota nhập khẩu (và các hàng rào phi 

thuế quan khác), đồng thời thúc đẩy thƣơng mại hàng hóa và dịch vụ 

giữa các nƣớc này với nhau. Các FTA thế hệ mới có phạm vi toàn diện, 

vƣợt ra ngoài khuôn khổ tự do hóa thƣơng mại hàng hóa, có thể kể đến 

nhƣ: FTA Việt Nam-EU (EVFTA); Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

Dƣơng (TPP); Hiệp định Đối tác thƣơng mại và đầu tƣ xuyên Đại Tây 

Dƣơng (T-TIP);các hiệp định thành lập EU; FTA Bắc Mỹ (NAFTA); 

các FTA ASEAN+1; FTA Australia-Hoa Kỳ (AUSFTA); … 

Các FTA thế hệ mới mang một số đặc điểm sau: Mức độ cam kết 

rộng nhất, bao gồm gần nhƣ toàn bộ hàng hóa và dịch vụ mà không có 

loại trừ; mức độ cam kết sâu (cắt giảm thuế gần nhƣ về 0% hết mà 

không có loại trừ); cơ chế thực thi cực kỳ chặt chẽ, bao gồm cả những 

lĩnh vực đƣợc coi là ―phi truyền thống‖ nhƣ: lao động, môi trƣờng, bảo 

vệ sức khỏe động vật và thực vật trong thƣơng mại quốc tế, quyền sở 

hữu trí tuệ, tự vệ thƣơng mại, quy tắc xuất xứ, minh bạch hóa và chống 

tham nhũng, giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ nƣớc tiếp nhận đầu 

tƣ và nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, mua sắm công, khuyến khích sự phát triển 
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của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ kỹ thuật cho các nƣớc đang phát 

triển cũng nhƣ dành thời gian chuyển đổi hợp lý để nƣớc đi sau có thể 

điều chỉnh chính sách theo lộ trình phù hợp với trình độ phát triển của 

mình 

Hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của 

Việt Nam từ trƣớc tới nay gồm: Hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam - 

EU (EVFTA); Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dƣơng (CPTPP) 

EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lƣợng cao, cân bằng về lợi 

ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ 

chức Thƣơng mại thế giới (WTO). EVFTA đƣợc khởi động từ tháng 

6/2012 tại Brussels (Bỉ), đã trải qua nhiều phiên và đến ngày 30/6/2019 

EVFTA đã đƣợc ký tại Hà Nội. Nội dung chính của hiệp định liên quan 

đến: thƣơng mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa 

thị trƣờng), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thƣơng mại, các 

biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật trong 

thƣơng mại (TBT), thƣơng mại dịch vụ (gồm các quy định chung và 

cam kết mở cửa thị trƣờng), đầu tƣ, phòng vệ thƣơng mại, cạnh tranh, 

doanh nghiệp nhà nƣớc, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thƣơng 

mại và Phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, các vấn đề 

pháp lý-thể chế. 

CPTPP đƣợc ký kết ngày 08/3/2018 tại Chi-lê có hiệu lực từ ngày 

14/ 01/ 2019 đối với Việt Nam. Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ 

nguyên nội dung của Hiệp định TPP đặc biệt là các cam kết mở cửa thị 

trƣờng nhƣng cho phép các nƣớc thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa 

vụ để bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các nƣớc 

thành viên. 20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn này liên quan tới nội dung sở 

hữu trí tuệ, mua sắm của Chính phủ, quản lý hải quan và tạo thuận lợi 

thƣơng mại, đầu tƣ, thƣơng mại dịch vụ xuyên biên giới, dịch vụ tài 

chính, viễn thông,  môi trƣờng, minh bạch hóa và chống tham nhũng. 
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2. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

2.1. Cơ hội 

- Thứ nhất, cơ hội về xuất khẩu 

Việc tham gia các FTA thế hệ mới giúp Việt Nam tăng trƣởng xuất 

khẩu, thay đổi cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu. Các FTA thế hệ mới xóa 

bỏ phần lớn hàng rào thuế quan về hàng hóa giữa Việt Nam với các 

nƣớc, mang lại cơ hội cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp xuất khẩu 

Việt Nam với một số đối thủ trên thị trƣờng thế giới. Ngay khi EVFTA 

có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số 

dòng thuế, tƣơng đƣơng 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 

sang EU. Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế 

nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tƣơng đƣơng 99,7% kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu 

còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế 

nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Đây là mức cam kết cao nhất mà một 

đối tác dành cho Việt Nam trong các FTA đã đƣợc ký kết. Hay nhƣ 

trong CPTPP, các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam nhƣ 

nông thủy sản, điện, điện tử đều đƣợc xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực. Với mức cam kết cắt giảm thuế quan sâu rộng nhƣ vậy sẽ 

tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam xâm nhập thị trƣờng nhiều 

nƣớc, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. Theo nghiên cứu chính 

thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ 

tăng thêm 4,04% đến năm 2035, và một nghiên cứu của Ngân hàng Thế 

giới tháng 3/2018 công bố rằng, dự báo đến năm 2030, xuất khẩu của 

Việt Nam sang các nƣớc CPTPP sẽ tăng từ 54 tỷ USD lên 80 tỷ USD, 

chiếm 25% tổng lƣợng xuất khẩu. 

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng đang thể hiện rõ sự 

chuyển biến theo định hƣớng đề ra tại Chiến lƣợc xuất nhập khẩu hàng 

hóa thời kỳ 2011 - 2020 của Việt Nam. Năm 2018, nhóm hàng công 

nghiệp chiếm 82.8% trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, đóng 

góp 21 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ một tỷ USD trở lên. Bên 
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cạnh đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã thâm nhập 

đƣợc vào các thị trƣờng lớn với mức tăng trƣởng tốt nhƣ: Hàng dệt may 

vào thị trƣờng Nhật Bản tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2017, vào thị 

trƣờng Hàn Quốc tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2017...Các ngành dự 

kiến có mức tăng trƣởng lớn sẽ là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt 

may, một số phân ngành sản xuất và dịch vụ. Trong đó, mức tăng 

trƣởng lớn nhất là ở các ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt may, 

hóa chất, sản phẩm nhựa và đồ da, trang thiết bị vận tải, máy móc và 

các trang thiết bị khác. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 

với các ngành công nghiệp nhẹ và thâm dụng lao động khác có thể đạt 

mức tăng trƣởng bình quân từ 4% - 5% và mức tăng xuất khẩu có thể 

đạt từ 8,7% - 9,6%. 

- Thứ hai, cơ hội đối với người lao động 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn đề bảo đảm quyền lợi của ngƣời 

lao động ngày càng đƣợc coi trọng trên cơ sở coi ngƣời lao động là 

ngƣời trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thƣơng mại quốc tế, nên 

trƣớc hết họ phải đƣợc bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao 

động cơ bản. Đây là cách tiếp cận của các FTA ―thế hệ mới‖ và đang 

trở thành một xu thế trong những năm gần đây trên thế giới. Việc đƣa 

nội dung về lao động vào các FTA còn nhằm bảo đảm môi trƣờng cạnh 

tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thƣơng mại. Nếu một nƣớc 

duy trì tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lƣơng và các điều kiện lao động 

không đƣợc xác lập trên cơ sở thƣơng lƣợng, thì đƣợc cho là sẽ có chi 

phí sản xuất thấp hơn so với nƣớc thực hiện những tiêu chuẩn lao động 

cao, dẫn tới cạnh tranh không bình đẳng dựa trên ―quyền lao động rẻ‖. 

Việc ký kết thêm các thỏa thuận về lao động giúp cho ngƣời lao động 

Việt Nam trong nƣớc và ở nƣớc ngoài luôn đƣợc bảo vệ về quyền lợi 

lao động, nâng cao tiêu chuẩn và điều kiện hỗ trợ ƣu đãi trong môi 

trƣờng làm việc cho ngƣời lao động, đồng thời gia tăng tiền lƣơng thu 

nhập. Đối với Việt Nam, tham gia các FTA thế hệ mới sẽ tạo thêm 

nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo. 
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Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, tổng số việc làm 

tăng bình quân mỗi năm khoảng 20.000 - 26.000 lao động, từ đó giúp 

giảm 0,6 triệu ngƣời nghèo ở mức chuẩn nghèo 5,5 USD/ngày.  

- Thứ ba, cơ hội đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài 

Khi tham gia các FTA thế hệ mới, đồng nghĩa với các hàng rào bảo 

hộ bị dỡ bỏ, Việt Nam với vị trí thuận lợi về vị trí địa lý, tình hình chính 

trị ổn định, tài nguyên thiên nhiên, lực lƣợng lao động... sẽ có lợi thế 

cao trong một số ngành nhƣ: dệt may, giày dép, điện tử, hàng tiêu dùng, 

IT, du lịch, logistic... Việt Nam sẽ thu hút thêm đƣợc nhiều tập đoàn, 

nhà đầu tƣ lớn, thúc đẩy nền kinh tế trong nƣớc từ sản xuất xuất khẩu 

các sản phẩm chủ yếu thô sơ và thủ công sẽ đƣợc nâng lên giai đoạn 

chế biến công nghệ cao, chế biến tinh với giá trị gia tăng cao hơn. Kết 

quả một khảo sát cho thấy việc tham gia CPTPP và EVFTA có thể giúp 

GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ 

USD vào năm 2025; riêng đối với CPTPP, theo dự báo của Ngân hàng 

thế giới, đến năm 2030 sẽ làm tăng 1,1% GDP. 

Theo Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ), trong 7 

tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đăng ký vào Việt 

Nam đạt hơn 20,2 tỷ USD. Trong đó, có 2.064 dự án đăng ký mới với 

tổng vốn gần 8,3 tỷ USD và 791 lƣợt dự án đăng ký tăng thêm vốn với 

3,42 tỷ USD, còn lại là vốn góp, mua cổ phần tại 4.387 dự án đạt trị giá 

hơn 8,52 tỷ USD. Vốn đầu tƣ trực tiếp đã thực hiện từ đầu năm đến nay 

đạt hơn 10,5 tỷ USD. Nguồn vốn ngoại vẫn đăng ký nhiều nhất vào lĩnh 

vực công nghiệp chế biến chế tạo, xếp thứ hai là lĩnh vực kinh doanh 

bất động sản và thứ ba là bán buôn bán lẻ. Một số dự án lớn đầu tƣ vào 

Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 có thể kể đến nhƣ: Dự án góp 

vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào Công ty 

TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp 3,85 tỷ USD với mục tiêu 

chính sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội, dự án chế tạo lốp 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

257 

xe Radian toàn thép ACTR (Trung Quốc), tổng vốn đầu tƣ đăng ký 280 

triệu USD đầu tƣ tại Tây Ninh với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép 

TBR; dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phƣơng tiện thiết bị mạng 

và các sản phẩm âm thanh đa phƣơng tiện, tổng vốn đầu tƣ đăng ký 260 

triệu USD do Goertek (Hongkong) co., Limited đầu tƣ tại Bắc Ninh; dự 

án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội tại Phú Yên, tổng vốn đầu tƣ đăng 

ký 216,7 triệu USD, do nhà đầu tƣ Thái Lan đầu tƣ tại Phú Yên với 

mục tiêu sản xuất điện mặt trời. 

Hình 1. Lĩnh vực thu hút đầu tƣ FDI nhất nửa đầu năm 2019 

13 tỷ USD
71%

1.32 tỷ USD
7.2%

1.05 tỷ USD
5.7%

15.9
%

Công nghiệp chế biến, 

chế tạo

Kinh doanh bất động 

sản

Bán buôn, bán lẻ

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

EVFTA sẽ thúc đẩy luồng vốn đầu tƣ chất lƣợng cao của EU và các 

đối tác khác vào Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, tính đến 

tháng 7/2019, các nhà đầu tƣ EU đã có 2.244 dự án tại Việt Nam với 

tổng vốn đăng ký 24,67 tỷ USD, chƣa tính một số dự án lớn khác thông 

qua quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba. Hiện đầu tƣ nhiều nhất vào 

Việt Nam trong số các nƣớc thành viên EU là Hà Lan, Pháp, Lúc-xăm-

bua, Đức…, trong đó có những dự án đầu tƣ vào công nghệ cao từ các 

tập đoàn Ericsson, ABB, Bosch. Hầu hết các dự án của EU tập trung ở 

những địa phƣơng có cơ sở hạ tầng phát triển nhƣ Hà Nội, Quảng Ninh, 

TP Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. 
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2.2. Thách thức 

Thứ nhất, năng lực cạnh tranh còn hạn chế 

Việc xóa bỏ hàng rào thuế quan sẽ khiến áp lực cạnh tranh giữa các 

nƣớc thành viên gia tăng, buộc các nƣớc thành viên nói chung và doanh 

nghiệp nói riêng phải chuyển đổi, cơ cấu lại phù hợp với thông lệ quốc 

tế. Lúc này, thị trƣờng tiêu thụ trong nƣớc sẽ chào đón hàng hóa nhập 

khẩu chất lƣợng cao, có thƣơng hiệu và giá cả cạnh tranh hơn từ các 

nƣớc đối tác FTA và đây cũng chính là một thách thức đối với các nhà 

sản xuất trong nƣớc. Điều này đƣợc thấy rõ nhất trong ngành nông 

nghiệp, Việt Nam còn thiếu gắn kết giữa các ngành, địa phƣơng. Do đó, 

nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản đã gặp phải tình trạng giảm 

sút lợi nhuận, nợ tăng cao, dẫn đến phá sản. 

Các yêu cầu về quy tắc xuất xứ cũng khó đáp ứng. Thông thƣờng, 

hàng hóa muốn đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan theo FTA thì nguyên liệu 

phải đáp ứng đƣợc một tỷ lệ về hàm lƣợng nội khối nhất định. Đây là 

một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam vì nguồn 

nguyên liệu cho sản xuất hàng hóa xuất khẩu hầu hết đều nhập khẩu từ 

các nƣớc không thuộc FTA với Việt Nam nhƣ Đài Loan, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Thái Lan…Có thể lấy ví dụ nhƣ ngành gỗ, Việt Nam đang 

nhập khẩu gỗ nguyên liệu nhiều từ Trung Quốc, Mỹ Lào và Campu-

chia. Năm 2018, Trung Quốc đứng đầu về kim ngạch, chiếm 19,2% 

trong tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ của cả nƣớc, trị giá 444,87 triệu 

USD. Đứng thứ hai là Mỹ với 13,69% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ 

của cả nƣớc, trị giá 317,06 triệu USD. Công đoạn cung ứng thƣợng 

nguồn của sản xuất trong nƣớc kém phát triển làm cho Việt Nam lệ 

thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và Việt Nam trƣớc mắt 

sẽ không tận dụng đƣợc tối đa cơ hội do FTA mang lại. 

Bên cạnh đó, khả năng tài chính và quản lý tài chính của nhiều do-

anh nghiệp trong nƣớc còn hạn chế, nhận thức cũng nhƣ mối quan tâm 

về FTA của các doanh nghiệp trong nƣớc chƣa thực sự sâu sắc. Việc bị 

động khi hội nhập thị trƣờng quốc tế sẽ khiến các doanh nghiệp trong 
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nƣớc mất đi cơ hội kinh doanh trƣớc những chiến lƣợc kinh doanh bài 

bản của các đối thủ cạnh tranh nƣớc ngoài. 

Ngoài ra, thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam chính là 

việc vƣợt qua các hàng rào phi thuế quan. Nguồn lực đầu tƣ, đổi mới kỹ 

thuật, công nghệ còn hạn chế, những yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh 

kiểm dịch, đóng gói, bao bì, khả năng truy soát nguồn gốc, các tiêu 

chuẩn liên quan đến sức khỏe và đời sống con ngƣời của các nƣớc khối 

EU, Nhật, Mỹ... khiến các doanh nghiệp Việt gặp rất nhiều khó khăn để 

thâm nhập thị trƣờng. Hàng nông sản Việt Nam Hàng có thể bị mắc ở 

rào cản về các biện pháp vệ sinh dịch tễ. Những quy định này nằm 

trong tay các nƣớc nhập khẩu và sẽ trở thành rào cản đối với hàng hóa 

của Việt Nam. Thông thƣờng khi rào cản thuế quan không còn là công 

cụ hữu hiệu để bảo vệ nữa, doanh nghiệp ở thị trƣờng nhập khẩu có xu 

hƣớng sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 

cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa.  

Thứ hai, vấn đề hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế 

Vấn đề cốt lõi trong việc khai thác các FTA thế hệ mới là ở khâu 

thực hiện, các chính sách thƣơng mại đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực rất 

nhiều để thực hiện đầy đủ, trong đó bao gồm các cam kết phía sau 

đƣờng biên. Vấn đề thực hiện các cam kết của hiệp định này đặt ra một 

sức ép rất lớn đối với Việt Nam trong việc kiện toàn khung khổ pháp 

luật và chỉ tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể hiệp định EVFTA đặt ra 

thách thức không nhỏ đối với Việt Nam trong việc triển khai cơ chế giải 

quyết tranh chấp đầu tƣ của Hiệp định, một cơ chế chƣa từng có trong 

lịch sử.  

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện tại của Việt Nam thì giữa cam kết 

quốc tế và luật pháp trong nƣớc vẫn còn tồn tại khoảng cách lớn và đây 

chính là một thách thức đặc biệt. Thực tế cho thấy, hệ thống pháp luật 

và năng lực quản lý nhà nƣớc trên một số lĩnh vực trực tiếp liên quan 

đến hội nhập quốc tế nói chung và tham gia FTA nói riêng còn nhiều 

bất cập. Các quy định pháp luật cạnh tranh, quá trình thực thi pháp luật 
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về cạnh tranh, mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan cạnh tranh 

còn hạn chế. Hoạt động cải cách tƣ pháp còn thiếu đồng bộ. Hệ thống 

pháp luật dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, tố tụng tƣ pháp, tổ chức 

hoạt động của các cơ quan tƣ pháp chậm hoàn thiện… Chất lƣợng công 

tác tƣ pháp chƣa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tồn tại tình trạng chồng 

chéo, không phân định rõ trách nhiệm trong các vấn đề có tính liên 

ngành, liên lĩnh vực. Các văn bản luật quy định chế tài xử phạt đối với 

các vi phạm về luật sở hữu trí tuệ, môi trƣờng... chƣa đƣợc điều chỉnh 

cho phù hợp để đảm bảo thực thi cam kết của Việt Nam đối với các bên 

tham gia, thiếu biện pháp sử dụng hàng rào phi thuế quan để bảo vệ 

hàng hóa trong nƣớc 

 Để đảm bảo cho cam kết trong các FTA đƣợc thực thi, Việt Nam 

cần tập trung nhiều công sức đánh giá, sửa đổi, điều chỉnh văn bản luật, 

thủ tục quản lý nhà nƣớc và khung thể chế xuyên suốt nhiều ngành kinh 

tế khác nhau.  

Thứ ba, thách thức về thu ngân sách 

Ký kết các hiệp định đồng nghĩa với số thu ngân sách của ngành hải 

quan giảm do nhiều mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao theo lộ 

trình phải cắt giảm sâu thuế suất thuế nhập khẩu, điều này trực tiếp tác 

động lên nguồn thu ngân sách nhà nƣớc. Có thể thấy rõ điều này khi khi 

nhìn lại tốc độ tăng thu ngân sách nhà nƣớc hằng năm của ngành hải 

quan, từ năm 2007 đến năm 2014 tốc độ thu trung bình tăng trên 

10%/năm, nhƣng đến năm 2016 chỉ còn tăng 3,8%. 

Hai FTA thế hệ mới là Hiệp định TPP và FTA với EU dự kiến gây 

tác động giảm thu cho ngân sách từ hai hƣớng. Hƣớng thứ nhất, các 

FTA này đặt ra yêu cầu tƣơng đối cao, cao hơn các FTA khác về xóa bỏ 

thuế nhập khẩu có thể gần 100% và FTA với EU có tỷ lệ xóa bỏ thuế 

nhập khẩu dự kiến trên 90%. Hƣớng thứ hai, các hiệp định này yêu cầu 

xóa bỏ thuế xuất khẩu vì coi đây là hình thức trợ cấp gián tiếp cho sản 

xuất trong nƣớc vì thuế xuất khẩu giúp sản xuất trong nƣớc mua đƣợc 

nguyên liệu với giá rẻ hơn giá thị trƣờng thế giới. Theo tính toán của 
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Tổng cục Hải quan, giảm thu do các FTA trong năm 2018 ƣớc khoảng 

30.150 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến giảm thu của mặt hàng ô tô dƣới 9 

chỗ ngồi khoảng 2.500 tỷ đồng; thuế linh kiện phụ tùng ô tô giảm thu 

khoảng 1.100 tỷ đồng; giảm thu khi doanh nghiệp đáp ứng đƣợc các 

điều kiện quy định tại Nghị định 125/2017 (về biểu thuế xuất khẩu, biểu 

thuế nhập khẩu ƣu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế 

hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan) khoảng 3.500 tỷ 

đồng. Bộ Tài chính ƣớc tính, với lộ trình cắt giảm thuế quan, việc giảm 

thu do thực hiện các cam kết FTA trong các năm tới cụ thể là: năm 

2018 giảm 30.150 tỷ đồng; năm 2019 giảm 36.340 tỷ đồng và năm 

2020 giảm 43.965 tỷ đồng. 

Thứ tư, thách thức về vấn đề môi trường    

Một trong những điểm mới của các FTA thế hệ mới đó là việc đƣa 

nội dung môi trƣờng hay phát triển bền vững vào thành một chƣơng 

trong các hiệp định, đây đƣợc xem là thách thức lớn đối với Việt Nam 

trong quá trình hội nhập. Nếu không tuân thủ các yêu cầu đặt ra từ 

FTA, sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vi phạm sẽ bị kiện và 

đƣa ra trọng tài quốc tế. Nhiều chuyên gia phân tích, việc thực thi các 

nghĩa vụ đã cam kết trong các thỏa thuận quốc tế và pháp luật quy định 

trong nƣớc về môi trƣờng không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, trong 

khuôn khổ các FTA, các nghĩa vụ này nghiêm khắc hơn. Cho đến nay, 

Việt Nam chƣa có, thậm chí không có kinh nghiệm trong vấn đề này. 

Là một quốc gia đang phát triển với điều kiện kinh tế còn nhiều khó 

khăn, nguồn lực dành cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng còn hạn chế, 

việc thực thi một cách nghiêm túc nghĩa vụ liên quan đến môi trƣờng 

cam kết trong các FTA đặt ra những thách thức và khó khăn không nhỏ 

cho Việt Nam. Nhƣ trong CPTPP, các chủ đề liên quan đến môi trƣờng 

của hiệp định đƣợc đƣa vào thành những cam kết cụ thể, bao gồm đa 

dạng sinh học và sinh vật ngoại lai; lâm nghiệp và các sản phẩm lâm 

nghiệp; tài nguyên biển và sản phẩm nuôi trồng thủy sản; biến đổi khí 

hậu, bảo vệ tầng ozone; bảo vệ, ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng biển từ 
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tàu biển; đánh bắt hải sản; trách nhiệm xã hội của DN và cơ chế tự 

nguyện bảo vệ môi trƣờng…. Trong khi đó, quá trình phát triển, sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt hiên nay quá phụ thuộc vào 

tài nguyên hóa thạch; chƣa đầu tƣ nguồn lực xứng đáng và lúng túng 

trong bảo vệ môi trƣờng; chƣa chọn lựa đƣợc mô hình tăng trƣởng có 

tính bền vững và thân thiện môi trƣờng. Ví dụ  đối với ngành dệt may, 

đây là một trong những ngành quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, 

đóng góp 15% tổng giá trị xuất khẩu và có tốc độ tăng trƣởng cao. Song 

đây cũng là một ngành có thể gây ra nhiều tác động tới môi trƣờng. Quá 

trình sản xuất của ngành sẽ phải khai thác, sử dụng và xả thải một 

lƣợng nƣớc lớn; đồng thời sử dụng nhiều năng lƣợng cho việc đun nóng 

và tạo ra hơi nƣớc. Đây chính là những yếu tố tác động lên nguồn nƣớc 

và góp phần gia tăng khí phát thải nhà kính. 

Hệ thống chính sách và pháp luật về môi trƣờng của Việt Nam vẫn 

đang trong quá trình tiếp tục đƣợc hoàn thiện. Mặc dù Chính phủ đã có 

nhiều chính sách, pháp luật về môi trƣờng đƣợc ban hành, song khuôn 

khổ pháp lý cho lĩnh vực môi trƣờng còn chƣa đầy đủ và thậm chí còn 

chồng chéo trong một số lĩnh vực cụ thể, gây khó khăn cho việc thực 

thi các cam kết quốc tế. Hơn thế, việc thực thi pháp luật về môi trƣờng 

chƣa thực sự hiệu quả. Một trong những nguyên nhân của tình trạng 

này là nhận thức và ý thức bảo vệ môi trƣờng của các cán bộ quản lý, 

doanh nghiệp và ngƣời dân còn chƣa cao; kinh tế còn nhiều khó khăn; 

năng lực của đội ngũ cán bộ trong việc xử lý các vấn đề thƣơng mại 

quốc tế có liên quan đến môi trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu; nguồn 

lực về tài chính dành cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng còn hạn chế. 

Điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong việc đáp ứng, tuân thủ các nghĩa vụ 

và tiêu chuẩn đã cam kết trong các FTA. 

3. KẾT LUẬN 

Hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới là xu hƣớng chung trên toàn 

thế giới, có tác động đáng kể đến các nƣớc, trong đó có Việt Nam. Xu 
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hƣớng này một mặt mang lại những cơ hội, mặt khác lại tạo ra những 

thách thức đối với mỗi quốc gia.  Những cơ hội và thách thức này ở cả 

góc độ kinh tế và pháp luật đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ nhiều chủ thể 

khác nhau, từ sự phối hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành Trung ƣơng và địa phƣơng với doanh nghiệp; đồng thời, đẩy 

mạnh liên kết, hợp tác với các quốc gia trên thế giới, tận dụng hiệu quả 

các cơ hội, cùng với các nƣớc thành viên chủ động ứng phó với các tình 

huống khó khăn mới phát sinh để tìm ra các giải pháp phù hợp, thúc 

đẩy phát triển bền vững.    
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Impact of The New Generation of Free trade agreement 

small and medium enterprises in Vietnam 
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2
  

 1)
Văn phòng Trung ương Đảng, 
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TÓM TẮT 

Kinh doanh quốc tế thời kỳ hội nhập luôn là vấn đề đƣợc quan tâm 

hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Để thực hiện đƣợc di nguyện ―sánh vai 

với các cƣờng quốc năm châu của Chủ tịch Hồ Chí Minh‖, Việt Nam 

đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế trong nƣớc cũng nhƣ 

thiết lập quan hệ thƣơng mại với nhiều quốc gia, ký kết nhiều hiệp định 

thƣơng mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nƣớc đƣợc ―cất 

cánh‖. Việc ký kết các hiệp định thƣơng mại tự do (FTA), đặc biệt các 

FTA thế hệ mới đã và đang tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam 

chuyển mình, phát triển cùng các doanh nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, các 

doanh nghiệp Việt Nam cần phải vƣợt qua những thách thức để có thể 

đạt đƣợc lợi thế tối ƣu từ việc ký kết các hiệp định FTA thế hệ mới. Sử 

dụng phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu là phỏng vấn kết hợp với soát 

xét hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về các FTA thế hệ mới, bài 

viết này tập trung vào khía cạnh những thách thức và cơ hội của doanh 
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nghiệp vừa và nhỏ, đề xuất khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ cũng nhƣ nhà nƣớc nhằm đem lại hiệu quả khi thực hiện các FTA 

thế hệ mới.  

Từ khóa: Kinh doanh quốc tế, FTA thế hệ mới, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, thách thức, cơ hội 

ABSTRACT 

Doing international business in the period of integration is of a con-

cerned matter in Vietnam. To implement the wish of President 

HoChiMinh in relation to ―shoulder to shoulder with world powers‖, 

Vietnam has been trying to develop its economy with great efforts as 

well as establishing the multinational business relationships, signing a 

number of free trade agreements that help Vietnamese companies to 

develop. Signing the free trade agreements (FTA), especially the new 

generation of FTA has been creating opportunities to Vietnamese com-

panies to transform and develop with international companies. Howev-

er, Vietnamese companies need to overcome some challenges in order 

to gain the optimal advantages from signing the new generation of 

FTAs. This paper focuses on the challenges and opportunities of small 

and medium-sized enterprises, and gives recommendations for small 

and medium enterprises as well as the State to effectively implement 

the new generation of FTAs. The secondary data and the method of ex-

pert interviews are used in this study. 

Key words: International business, the new generation of FTA, SME, 

opportunities and challenges 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sau giai đoạn mở cửa theo chiều rộng bằng việc gia nhập và thực thi 

các cam kết của WTO, Việt Nam đã bƣớc sang giai đoạn hội nhập theo 

chiều sâu, thể hiện thông qua việc đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp 

định thƣơng mại tự do (FTA) (Trung tâm WTO và Hội nhập a, 2019).  

Kể từ khi đƣợc thực thi, các FTA, trong đó có các FTA thế hệ mới đã 

và đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất 

nƣớc: góp phần thúc đẩy chuyển dịch, tăng trƣởng kinh tế, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân Việt Nam (GDP bình quân 

đầu ngƣời tính theo giá hiện hành, đã tăng từ 1.273 USD/ngƣời năm 

2010 lên 2.587 USD/ngƣời năm 2018); tạo ra động lực và ―sức ép‖ mới 

để Việt Nam hoàn thiện môi trƣờng pháp lý, môi trƣờng đầu tƣ, chính 

sách kinh tế, cơ chế quản lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… theo hƣớng 

tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế; đƣa Việt Nam trở thành một mắt 

xích trong chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của 

các mạng lƣới liên kết kinh tế, đồng thời phát triển thƣơng mại nội địa 

(Lê Huy Khôi 2019). Tuy vậy, việc tận dụng lợi ích từ các FTA của do-

anh nghiệp Việt nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ2 

                                           
2
 Bài viết này sử dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Điều 6, 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. Trong đó, DN nhỏ và vừa gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh 

nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực 

công nghiệp, xây dựng: DN siêu nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 

(BHXH) không quá 10 ngƣời và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng 

nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng; DN nhỏ có số lao động tham gia BHXH không quá 100 

ngƣời và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 

tỷ đồng; DN vừa có số lao động tham gia BHXH không quá 200 ngƣời và tổng doanh thu của 

năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.  

Trong lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ: DN siêu nhỏ có số lao động tham gia BHXH không quá 

10 ngƣời và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 
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(DNVVN) còn nhiều hạn chế. Hạn chế nổi bật là doanh nghiệp không 

biết để tận dụng hoặc biết nhƣng chƣa đủ khả năng tận dụng các cơ hội 

mà FTA mang lại. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng, thủ tục 

hành chính còn nhiều bất cập, sự thiếu thông tin về các hiệp định và thị 

trƣờng trong và ngoài nƣớc chính là một rào cản lớn đối với doanh 

nghiệp khi thực thi các hiệp định thƣơng mại. Khi đƣợc hỏi về những 

mong muốn của doanh nghiệp (DN) đối với Chính phủ/các cơ quan 

Nhà nƣớc nhằm hỗ trợ các DN Việt Nam thực thi các hiệp định thƣơng 

mại, 84,6% DN mong muốn đơn giản hóa thủ tục hành chính, 69,4% 

DN muốn đƣợc hỗ trợ cung cấp và hƣớng dẫn chi tiết thông tin về hiệp 

định, 55,3% DN muốn có thông tin về thị trƣờng nƣớc ngoài, 48,9% 

DN muốn có thông tin về thị trƣờng trong nƣớc từ Chính phủ và các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc. Để nắm bắt các cơ hội từ hội nhập thì dự định 

mà DN mong muốn theo đuổi nhất là nâng cao chất lƣợng sản phẩm 

chiếm 75,1%, mở rộng sản xuất chiếm 69,2% và tìm kiếm thị trƣờng 

mới 62,1%, thay đổi nâng cấp công nghệ chiếm 43,9%. Tăng vốn và 

đào tạo, đào tạo lại lao động chiếm lần lƣợt là 32,9% và 31,9% (Tổng 

cục Thống kê, 2018). 

Tính đến thời điểm 01/2017, số DNVVN là 507,86 nghìn DN, chiếm 

98,1% trong tổng số DN cả nƣớc. Trong đó DN vừa có gần 8,5 nghìn 

DN, chiếm 1,6%; DN nhỏ là 114,1 nghìn DN, chiếm 22,0%, DN siêu 

nhỏ là 385,3 nghìn DN, chiếm cao nhất với 74,4%. DNVVN chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng số DN cả nƣớc, đóng góp khoảng 48% GDP và tạo 

ra hơn 50% việc làm cho toàn xã hội, nhƣng đây cũng là khối doanh 

nghiệp tận dụng đƣợc ít nhất lợi thế từ các FTA. Trong tổng số khoảng 

                                                                                                           

tỷ đồng; DN nhỏ có số lao động tham gia BHXH không quá 50 ngƣời và tổng doanh thu của 

năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng; DN vừa có số lao 

động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngƣời và tổng doanh thu của năm không 

quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.  
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40% lợi ích mà DN Việt Nam tận dụng đƣợc từ các hiệp định, khu vực 

doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm tới hơn 70%, các DN 

Việt Nam chỉ chiếm dƣới 30% của con số 40% lợi ích tổng. Trong số 

đó, gần 80% DNVVN của Việt Nam không biết gì về các hiệp định 

thƣơng mại tự do thế hệ mới CPTPP, EVFTA (Vân Anh, 2019). Thực 

tiễn đó cho thấy việc tận dụng các cơ hội và đối mặt với các thách thức 

mà FTA thế hệ mới mang lại trở thành vấn đề cấp thiết đối với 

DNVVN Việt Nam. Chính vì vậy, bài viết này tập trung nghiên cứu 

những cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các khuyến nghị nhằm 

giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực thi các FTA thế hệ mới một 

cách đồng bộ và hiệu quả hơn. 

Phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu đƣợc sử dụng  là phƣơng pháp 

phỏng vấn chuyên gia đối với một số chuyên viên công tác tại Bộ Công 

thƣơng, Ban Kinh tế Trung ƣơng, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Liên 

đoàn Lao động thành phố Hà Nội (nhóm 1) và 02 doanh nghiệp nhỏ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội (nhóm 2) để có thể đánh giá khách quan 

về các thuận lợi và khó khăn đứng từ góc nhìn của cả cơ quan quản lý 

nhà nƣớc và đại diện doanh nghiệp. Nhóm số 1 đƣợc phỏng vấn về quá 

trình xây dựng, sơ kết/ đánh giá thực thi các FTA thế hệ mới. Nhóm số 

2 đƣợc phỏng vấn về những thuận lợi, khó khăn và mong muốn/đề 

xuất/kiến nghị trong điều kiện thực thi các FTA thế hệ mới. Bên cạnh 

đó, nhóm tác giả cũng soát xét hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến việc ký kết và thực thi các FTA thế hệ mới, kết hợp với 

việc sử dụng các số liệu về FTA thế hệ mới đƣợc các cơ quan Chính 

phủ công bố và theo dõi các kênh đầu tƣ, thƣơng mại có liên quan. Mặc 

dù đã có nhiều bài viết nhận định về các cơ hội và thách thức cho doanh 

nghiệp Việt trong quá trình thực thi các FTA nói chung và FTA thế hệ 

mới nói riêng, bài viết này chỉ tập trung nghiên cứu sâu đối tƣợng 

DNVVN vì đây là đối tƣợng thiếu thông tin, thiếu nguồn lực và dƣờng 

nhƣ vẫn đang loay xoay chƣa tìm ra hƣớng đi trong môi trƣờng kinh 

doanh đang ngày càng chịu ảnh hƣởng sâu sắc của các FTA thế hệ mới. 
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Bài viết đƣợc bố cục gồm 4 phần. Phần 1 và phần 2 cung cấp các 

thông tin cơ bản về bài viết và các FTA thế hệ mới mà DNVVN Việt 

Nam cần quan tâm. Phần 3 đề cập đến cơ hội và thách thức của các do-

anh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi thực hiện FTA thế hệ mới. Phần 

cuối cùng, nhóm tác giả đề xuất một vài khuyến nghị cho doanh nghiệp 

nói riêng và nhà nƣớc nói chung.  

2. TỔNG QUAN VỀ FTA THẾ HỆ MỚI 

Tính tới thời điểm 7/2019, Việt Nam đã có tổng cộng 12 FTA đang 

có hiệu lực3, 01 FTA đã ký4 và 03 FTA đang trong quá trình đàm phán5 

(Trung tâm WTO và Hội nhập, 2019a).  

FTA thế hệ mới  

Theo quan điểm truyền thống, FTA là hiệp định hợp tác kinh tế giữa 

hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, nhằm mục đích tự do hóa 

                                           
3
 AFTA giữa các nƣớc ASEAN có hiệu lực từ 1993; ACFTA giữa ASEAN và Trung Quốc 

có hiệu lực từ 2003; AKFTA giữa ASEAN và Hàn Quốc có hiệu lực từ 2007; AJCEP giữa 

ASEAN và Nhật Bản có hiệu lực từ 2008; VJEPA giữa Việt Nam và Nhật Bản có hiệu lực 

từ 2009; AIFTA giữa ASEAN và Ấn Độ có hiệu lực từ 2010; AANZFTA giữa ASEAN, 

Öc, New Zealand có hiệu lực từ 2010; CVFTA giữa Việt Nam và Chi Lê có hiệu lực từ 

2014; VKFTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc có hiệu lực từ 2015; VN-EAEU FTA giữa Việt 

Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan có hiệu lực từ 2016; CPTPP (tiền 

thân là TPP) giữa Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Öc, Nhật Bản, 

Singapore, Brunei, Malaysia có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 

14/01/2019; AHKFTA giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) có hiệu lực tại Hồng 

Kông (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Việt Nam từ 11/6/2019. 

4
 EVFTA giữa Việt Nam và EU (28 thành viên), ký kết vào 30/6/2019 nhƣng chƣa có hiệu 

lực. 

5
 RCEP giữa ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Öc, New Zealand, khởi 

động đàm phán tháng 3/2013; Việt Nam – EFTA FTA giữa Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na 

uy, Iceland, Liechtenstein) khởi động đàm phán tháng 5/2012; Việt Nam – Israel FTA giữa 

Việt Nam và Israel khởi động đàm phán tháng 12/2015.
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thƣơng mại về một hay một số nhóm mặt hàng nào đó bằng việc cắt 

giảm thuế quan, đồng thời có các quy định tạo thuận lợi cho việc trao 

đổi dịch vụ, hàng hóa, đầu tƣ giữa các thành viên tham gia hiệp định. 

Nội dung mà các FTA truyền thống thƣờng đề cập đến gồm: (1) quy 

định về việc cắt giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, (2) quy 

định danh mục mặt hàng đƣa vào cắt giảm thuế quan, (3) lộ trình cắt 

giảm thuế quan, (4) quy định về quy tắc xuất xứ. Một trong những đặc 

điểm quan trọng của FTA truyền thống là các thành viên của FTA 

không có biểu thuế quan chung trong quan hệ thƣơng mại với các nƣớc 

bên ngoài FTA. Các FTA điển hình theo quan niệm này là FTA 

ASEAN (AFTA), FTA Trung Âu (CEFTA)… Sự phát triển của thƣơng 

mại toàn cầu đã đặt ra những yêu cầu mới đối với các FTA. Nếu nhƣ 

trƣớc đây các hoạt động giao dịch chủ yếu là các sản phẩm hữu hình thì 

nay đã mở rộng ra nhiều sản phẩm, dịch vụ phi vật thể; khoảng cách địa 

lý giữa các đối tác ngày càng đƣợc mở rông; phƣơng thức giao dịch 

cũng phong phú, đa dạng hơn; quan hệ hợp tác giữa các đối tác của 

FTA cũng bị điều chỉnh bởi rất nhiều nhân tố mới nhƣ: thể chế, mua 

sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, tranh chấp thƣơng mại, môi trƣờng, thậm 

chí kể cả dân chủ, nhân quyền, chống khủng bố…Chính vì vậy, nội 

dung thỏa thuận trong các FTA từng bƣớc đƣợc mở rộng ra ngoài phạm 

vi các nội dung kể trên và xuất hiện khái niệm FTA thế hệ mới.  

Thuật ngữ ―thế hệ mới‖ mang tính tƣơng đối, đƣợc sử dụng để nói 

về các FTA có phạm vi toàn diện vƣợt ra ngoài khuôn khổ tự do hóa 

thƣơng mại hàng hóa, nhƣ: FTA Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định 

đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP), FTA 

Australia-Hoa Kỳ (AUSFTA); …. Các FTA này đƣợc coi là thế hệ mới 

vì 3 lý do (Nguyễn Thanh Tâm, 2016) nhƣ sau: 

- Một số FTA thế hệ mới bao gồm các nội dung vốn đƣợc coi là phi 

thƣơng mại nhƣ lao động, môi trƣờng, cam kết phát triển bền vững và 

quản trị tốt…. Ví dụ, các FTA thế hệ mới khẳng định lại tiêu chuẩn lao 
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động của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các tiêu chuẩn môi trƣờng 

và phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN). 

- Các FTA thế hệ mới bao gồm các nội dung mới hơn nhƣ: cạnh 

tranh, đầu tƣ, mua sắm công, khuyến khích sự phát triển của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, thƣơng mại điện tử, hỗ trợ kỹ thuật cho các nƣớc 

đang phát triển cũng nhƣ dành thời gian chuyển đổi hợp lý để nƣớc đi 

sau có thể điều chỉnh chính sách theo lộ trình phù hợp với trình độ phát 

triển của mình, … 

- Các nội dung đã có trong các hiệp định của WTO và các FTA trƣớc 

đây đƣợc xử lý sâu sắc hơn trong các FTA thế hệ mới, ví dụ nhƣ: bảo 

vệ sức khỏe động vật và thực vật trong thƣơng mại quốc tế, quyền sở 

hữu trí tuệ (IPR), tự vệ thƣơng mại, quy tắc xuất xứ, minh bạch hóa và 

chống tham nhũng, giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ nƣớc tiếp 

nhận đầu tƣ và nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (ISDS), … 

Nhƣ vậy, các FTA thế hệ mới có nội dung bao trùm hơn các FTA 

truyền thống và mang nhiều nội dung cam kết cao hơn so với các hiệp 

định của WTO. 

Nội dung các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia 

Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình dƣơng 

(CPTPP) và Hiệp định Thƣơng mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là 

hai hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia kí kết tính đến 

thời điểm này. Cụ thể các hiệp định này nhƣ trình bày dƣới đây: 

Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình dương 

(CPTPP): CPTPP gồm 11 nƣớc thành viên, đƣợc ký kết ngày 

08/3/2018 tại thành phố San-ti-a-gô, Chi Lê và có hiệu lực từ 

30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/01/2019. Hiệp định CPTPP 

gồm 07 Điều và 01 phụ lục quy định về mối quan hệ với Hiệp định Đối 

tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) đã đƣợc 12 nƣớc Việt Nam, Canada, 

Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Öc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, 

Malaysia và Hoa Kỳ ký ngày 06/02/2016 tại Niu Di Lân; cũng nhƣ xử 

lý các vấn đề khác liên quan đến tính hiệu lực, rút khỏi hay gia nhập 
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Hiệp định CPTPP. Tháng 01/2017, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hiệp 

định, 11 nƣớc còn lại đã thống nhất đổi tên Hiệp định thành CPTPP. Về 

cơ bản, Hiệp định CPTPP giữa nguyên nội dung của Hiệp định TPP 

gồm 30 chƣơng và 9 phụ lục nhƣng cho phép các nƣớc thành viên tạm 

hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa 

vụ của các nƣớc thành viên trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định. 

20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn này bao gồm 11 nghĩa vụ liên quan tới 

Chƣơng Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến Chƣơng Mua sắm của 

Chính phủ và 7 nghĩa vụ còn lại liên quan tới 7 Chƣơng là Quản lý hải 

quan và Tạo thuận lợi Thƣơng mại, Đầu tƣ, Thƣơng mại dịch vụ xuyên 

biên giới, Dịch vụ Tài chính, Viễn Thông, Môi trƣờng, Minh bạch hóa 

và chống tham nhũng. Toàn bộ các cam kết về mở cửa thị trƣờng trong 

Hiệp định TPP vẫn đƣợc giữa nguyên trong CPTPP (Bộ Công thƣơng, 

2019). 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA): Việt Nam và 

EU chính thức ký kết EVFTA và EVIPA (Hiệp định Bảo hộ Đầu tƣ 

Việt Nam-EU) ngày 30/6/2019 tại Hà Nội. Sau khi ký kết, hiện tại hai 

Hiệp định sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt 

Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên.  

EVFTA gồm 17 Chƣơng, 2 Nghị định thƣ và một số biên bản ghi 

nhớ. Các lĩnh vực cam kết chính trong EVFTA bao gồm: Thƣơng mại 

hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thƣơng mại, các 

biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hàng 

rào kỹ thuật trong thƣơng mại, phòng vệ thƣơng mại, thƣơng mại dịch 

vụ, đầu tƣ, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nƣớc, mua sắm Chính phủ, sở 

hữu trí tuệ, thƣơng mại và phát triển bền vững, pháp lý – thể chế, hợp 

tác và xây dựng năng lực. 

EVIPA gồm 4 chƣơng có nội dung chính gồm mục tiêu và định 

nghĩa chung, bảo hộ đầu tƣ, giải quyết tranh chấp, các điều khoản thể 

chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng và 13 phụ lục 

về các quy định chung, riêng, quy tắc, quy trình, thủ tục, biên bản ghi 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

273 

nhớ, cơ chế hòa giải giữa các bên (Trung tâm WTO và Hội nhập, 

2019b). 

3. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ 

NHỎ VIỆT NAM KHI THỰC HIỆN FTA THẾ HỆ MỚI  

Trong thời kỳ hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt những 

DNVVN đã và đang có nhiều thuận lợi cũng nhƣ cơ hội để phát triển 

kinh doanh quốc tế đặc biệt khi Việt Nam ký kết thêm hiệp định thƣơng 

mại tự do (FTA) thế hệ mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng sẽ 

phải đối đầu với không ít những thách thức cũng nhƣ trở ngại trong quá 

trình áp dụng và thực thi FTA thế hệ mới.  

Cơ hội của FTA thế hệ mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

Tham gia vào FTA thế hệ mới, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt 

các DNVVN sẽ có nhiều cơ hội nhƣ (1) mở rộng thị trƣờng kinh doanh, 

(2) cải thiện năng lực cạnh tranh, (3) có một ―sân chơi‖ công bằng, (4) 

tận dụng tối đa ƣu đãi thuế quan, 

Mở rộng thị trường kinh doanh: FTA thế hệ mới gỡ bỏ hàng rào thuế 

quan, tạo điều kiện cho các DNVVN Việt Nam thực hiện hoạt động 

kinh doanh sâu rộng hơn nữa ở thị trƣờng Châu Âu và Mỹ (Nguyễn 

Lâm, 2019). Ngoài ra hiệp định FTA thế hệ mới còn giúp cho DNVVN 

có thêm cơ hội xuất khẩu sang các thị trƣờng lớn khác nhƣ Nhật Bản, 

Úc, Canada, Mexico…với mức thuế suất thấp hơn. Nhƣ vậy cơ hội mở 

rộng thị trƣờng này giúp các DNVVN giảm lệ thuộc vào 1 thị trƣờng 

nào đó, giảm rủi ro kinh doanh thƣơng mại nhất là khi thực hiện đa 

dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu. Đây là cơ hội kinh doanh quốc tế lớn 

nhất mà FTA thế hệ mới đem lại cho các DNVVN Việt Nam. 

Cải thiện năng lực cạnh tranh: FTA thế hệ mới tạo điều kiện cho các 

DNVVN Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh bao gồm năng lực 

quản trị, kết quả lao động, chất lƣợng hàng hóa dịch vụ và giá cả. Việc 

ký kết thêm các thỏa thuận bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động, nâng cao 

tiêu chuẩn và điều kiện hỗ trợ ƣu đãi trong môi trƣờng làm việc cho 
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ngƣời lao động (Trần Thị Bích Nhân và Đỗ Thị Minh Hƣơng, 2019) có 

khả năng tạo động lực cho ngƣời lao động cải thiện năng suất lao động 

cũng nhƣ kết quả lao động và hăng say trong lao động. Khi ngƣời lao 

động có động lực hơn trong lao động thì việc cải thiện chất lƣợng hàng 

hóa dịch vụ (Báo cần thơ, 2018), phát triển khả năng sản suất là điều 

mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể dễ dàng thực hiện hơn. Ngoài 

ra, việc xóa bỏ phần lớn thuế quan về hàng hóa giữa Việt Nam với các 

nƣớc FTA thế hệ mới giúp các DNVVN có thêm cơ hội cạnh tranh về 

giá với các đối thủ trên thị trƣờng quốc tế. Nếu so sánh với WTO thì 

WTO chỉ cam kết cắt giảm thuế với 1 số dòng thuế chứ không loại bỏ 

thuế nhƣ các hiệp định FTA thế hệ mới.  

Tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan: Các FTA thế hệ mới giúp các 

DNVVN tận dụng đƣợc ƣu đãi về thuế quan. Chẳng hạn nhƣ: ―trong 

EVFTA, Việt Nam và EU cam kết xóa bỏ 99% dòng thuế; trong đó, EU 

cam kết xóa bỏ 85,6%, Việt Nam cam kết xóa bỏ 65% số dòng thuế 

ngay khi EVFTA có hiệu lực‖ (Trần Thị Bích Nhân và Đỗ Thị Minh 

Hƣơng, 2019). 

Có một “sân chơi” công bằng: Các FTA thế hệ mới giúp các 

DNVVN có 1 ―sân chơi‖ công bằng so với DN nhà nƣớc thông qua 

việc nhà nƣớc cam kết hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ví dụ nhƣ: Việc 

đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh; thuận lợi hóa việc 

công nhận các tiêu chuẩn sản phẩm; mở cửa thị trƣờng mua sắm công 

cho các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ từ các thành viên của FTA; minh 

bạch hóa hoạt động các cơ quan nhà nƣớc; bảo hộ doanh nghiệp Việt 

Nam và nƣớc ngoài (Trần Thị Bích Nhân, Đỗ Thị Minh Hƣơng, 2019). 

Những ngƣời tham gia trả lời phỏng vấn đều nhất trí rằng việc ký kết 

các FTA thế hệ mới là điều kiện thúc đẩy các cơ quan nhà nƣớc phải 

khẩn trƣơng hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản nội luật hóa các cam 

kết FTA thế hệ mới và định hƣớng DN tham gia cuộc chơi một cách 

hợp pháp, hợp lý nếu không muốn bị vƣớng vào các rắc rối pháp lý 

quốc tế. 
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Thách thức của FTA thế hệ mới cho các doanh nghiệp Việt Nam  

Tuy các hiệp định FTA thế hệ mới đem lại nhiều cơ hội cho các 

DNVVN Việt Nam, các doanh nghiệp này cũng phải đối mặt với không 

ít thách thức chẳng hạn nhƣ (1) đáp ứng yêu cầu để có thế tận dụng thuế 

quan, (2) cạnh tranh với hàng hóa ngoại nhập ngay ―sân nhà‖, (3) sự 

hiểu biết của doanh nghiệp về các FTA thế hệ mới còn hạn chế. 

Đáp ứng yêu cầu để có thế tận dụng thuế quan: Thách thức lớn đối 

với các DNVVN Việt Nam là ―phải đáp ứng tốt các điều kiện về xuất 

xứ, rào cản kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ từ các thị trƣờng nhập khẩu‖ 

(Nguyễn Lâm, 2019). Các kiểm dịch thực vật và hệ thống vệ sinh chặt 

chẽ có thể là những cản trở khiến hàng hóa của các DNVVN Việt Nam 

khó vào thị trƣờng các đối tác ký hiệp định FTA thế hệ mới. Chỉ khi 

đáp ứng đƣợc các điều kiện trên thì các DNVVN Việt Nam mới có thể 

tận dụng đƣợc 1 cách tối đa các ƣu đãi về thuế quan.  

Cạnh tranh với hàng hóa ngoại nhập ngay “sân nhà‖: Hiệp định 

FTA thế hệ mới tạo điều kiện cho các DN nƣớc ngoài xâm nhập thị 

trƣờng Việt Nam dễ dàng hơn. Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt 

giữa sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là 

DNVVN với các sản phẩm và dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp nƣớc 

ngoài ngay chính trên thị trƣờng nội địa (Báo Cần thơ, 2018). Trong bối 

cảnh ngƣời tiêu dùng Việt còn ―sính ngoại‖, các sản phẩm dịch vụ của 

các doanh nghiệp trong nƣớc đƣợc đánh giá là ―còn thua hàng ngoại‖, 

khả năng thích nghi của doanh nghiệp Việt Nam với kinh tế thị trƣờng 

còn kém thì nguy cơ thất bại của các doanh nghiệp Việt Nam nói 

chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng, trên chính thị trƣờng nội 

địa có thể gia tăng. Do vậy, áp lực cạnh tranh hàng hóa ngoại nhập, giá 

rẻ là thách thức thứ hai mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải vƣợt 

qua để giữ đƣợc chỗ đứng ngay trên ―sân nhà‖. 

Sự hiểu biết của doanh nghiệp về các FTA thế hệ mới còn hạn chế: 

Một nghiên cứu gần đây của Hà Công Anh Bảo và các cộng sự thực 

hiện năm 2018 nêu lên rằng chỉ có 9% số doanh nghiệp trong phạm vi 
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điều tra biết rõ về các FTA thế hệ mới, 42% hiểu biết ở mức độ trung 

bình và 49% hiểu biết ở mức độ ít hoặc không hiểu biết gì về các FTA 

này (Nguyễn Ngọc Hà, 2019). Một đại diện doanh nghiệp tham gia trả 

lời phỏng vấn cho rằng hệ thống hỗ trợ DNVVN hiện tại mới chỉ làm 

đƣợc việc thu thập số liệu DN và cung cấp thông tin sơ đẳng trên các 

Website hoặc tổ chức sự kiện mà không phải DN nào cũng có điều kiện 

tham gia, chứ chƣa thực sự có cơ chế đồng hành cùng DN trong quá 

trình hội nhập vào các FTA thế hệ mới. Với sự hiểu biết hạn chế của 

các doanh nghiệp Việt Nam sẽ là cản trở không nhỏ trong việc thực 

hiện và khai thác các cơ hội mà hiệp định FTA thế hệ mới này đem lại. 

4. KHUYẾN NGHỊ  

Là một thành viên của Hiệp định FTA thế hệ mới, các doanh nghiệp 

Việt Nam nói chung, các DNVVN nói riêng đƣợc hƣởng nhiều cơ hội 

cũng nhƣ gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển và hội nhập 

kinh doanh quốc tế. Để tháo gỡ những khó khăn và tận dụng đƣợc lợi 

thế ƣu đãi nhiều nhất có thể từ FTA thế hệ mới, không những các doanh 

nghiệp nói riêng mà các cơ quan nhà nƣớc Việt Nam nói chung nên 

thực hiện 1 số biện pháp, cụ thể:  

Về phía doanh nghiệp: các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu để 

nắm rõ nội dung các quy định của FTA thế hệ mới. Qua đó có thể có 

những định hƣớng chiến lƣợc cụ thể cho việc phát triển doanh nghiệp. 

Các DNVVN cần nâng cao năng lực quản trị, không ngừng cải tiến chất 

lƣợng sản phẩm và dịch vụ, tạo uy tín sâu rộng trong kinh doanh cũng 

nhƣ sự tin tƣởng trong nhận thức của ngƣời tiêu dùng Việt Nam. Hơn 

nữa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần thay đổi tƣ duy và tuân thủ pháp 

luật nghiêm ngặt để tránh bị đối thủ cạnh tranh cũng nhƣ các bên liên 

quan kiện (Nguyễn Ngọc Hà, 2019). Mặt khác, các doanh nghiệp này 

cần nâng cao các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây 

dựng cơ chế tiền lƣơng và văn hóa doanh nghiệp theo hƣớng tạo động 

lực hơn nữa cho ngƣời lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, giúp 
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doanh nghiệp phát triển bền vững và có thể tham gia vào kinh doanh 

quốc tế.  

Về phía nhà nước: cần hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, môi 

trƣờng đầu tƣ, môi trƣờng xã hội, đảm bảo sự phát triển kinh tế ổn định 

và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định trong các 

hiệp định FTA thế hệ mới cho các doanh nghiệp. Để thực hiện những 

việc này các cơ quan có thẩm quyền cần có một lộ trình hợp lý hoạt 

động song song với các lộ trình thực hiện cam kết trong các FTA thế hệ 

mới. Ngoài ra, cần có cơ chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà 

nƣớc để tạo ra môi trƣờng pháp lý, môi trƣờng đầu tƣ rõ ràng, minh 

bạch, tránh sự chồng chéo giữa các hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt 

động của DN gây khó khăn cho cả DN lẫn các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời có sự phối hợp giữa 

các cơ quan nhà nƣớc trong việc cung cấp thông tin và các hoạt động 

hỗ trợ doanh nghiệp khi thực thi các cam kết FTA thế hệ mới. Một 

chuyên viên tham gia phỏng vấn của nghiên cứu này cho rằng ―Các cán 

bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong các cơ quan nhà nƣớc 

cần đƣợc tuyên truyền để hiểu rằng việc hỗ trợ DNVVN nói riêng và 

DN nói chung trong quá trình thực thi các FTA thế hệ mới, cũng nhƣ 

các hoạt động khác của DN…là có lợi cho sự phát triển của đất nƣớc, 

trong đấy có thu nhập của chính họ và đời sống của con cái họ…chỉ có 

nhận thức đƣợc nhƣ vậy thì họ mới cống hiến công tâm hết mình cho 

hoạt động hỗ trợ DN‖.  Ngoài ra, Nhà nƣớc cũng cần chú ý hơn nữa 

đến các phong trào nhằm nâng cao nhận thức ngƣời Việt dùng hàng 

Việt và DN Việt hãy nỗ lực sản xuất hàng Việt Nam chất lƣợng cao 

nhằm thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh trong nƣớc, giúp các công ty 

vừa và nhỏ khẳng định đƣợc năng lực và dần tìm đƣợc chỗ đứng vững 

chãi trong lòng ngƣời tiêu dùng Việt Nam. 
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THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO 

GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN NHÌN TỪ HOẠT 

ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA HAI NƢỚC 

Implementation of free trade agreements between  

Vietnam and Japan from export-import 

 activities between the two countries 

PGS.TS. Trƣơng Đình Chiến 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

TÓM TẮT 

Việt Nam đã tích cực hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc ký kết và triển 

khai thực hiện nhiều hiệp định thƣơng mại tự do song phƣơng và đa 

phƣơng. Điều này đã tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Namphát triển vƣợt bậc trong những năm qua. Trong quá trình 

thực hiện các hiệp định thƣơng mại tự do, Việt Nam đã ban hành nhiều 

chính sách tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp 

xuất khẩu. Trong những năm qua, Nhật Bản đã trở thành một trong 

những thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Bài viết này tập 

trung đánh giá một số vấn đề trong thực hiện các hiệp định thƣơng mại 

tự do giữa Việt Nam và Nhật Bản và đƣa ra một số khuyến nghị nhằm 

đẩy mạnh xuất khẩuvào thị trƣờng Nhật Bản, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. 
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Từ khóa: hiệp định thƣơng mại tự do, hội nhập kinh tế quốc tế, xuất 

nhập khẩu 

ABSTRACT 

Vietnam has actively integrated international economic integration by 

signing and implementing many bilateral and multilateral free trade 

agreements. This has facilitated Vietnam's commodity export activities 

to boom in recent years. In the process of implementing free trade 

agreements, Vietnam has issued many policies to create favorable busi-

ness conditions for export enterprises. Over the years, Japan has be-

come one of the largest export markets of Vietnam. This article focuses 

on assessing some issues in the implementation of free trade agree-

ments between Vietnam and Japan and makes some recommendations 

to boost exports to the Japanese market and improve economic efficien-

cy for export businesses in Vietnam. 

Key words: free trade agreements, international economic integration, 

import and export 

1. MỐI QUAN HỆ KINH TẾ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI  TỰ DO 

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973), Việt Nam và Nhật Bản 

đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực, 

đặc biệt là lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế. Hai nƣớc nâng cấp quan 

hệ lên ―Đối tác chiến lƣợc sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á‖ 

vào tháng 3/2014. Quan hệ kinh tế và thƣơng mại giữa Việt Nam - Nhật 

Bản đã có bƣớc phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Xuất khẩu 

hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng đã có sự phát 

triển mạnh mẽ trong những năm qua, đóng góp to lớn vào sự phát triển 

kinh tế-xã hội của hai  nƣớc. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào 
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thị trƣờng Nhật Bản cũng không ngừng gia tăng, đặc biệt là từ khi ký 

hiệp định đối tác kinh tế VJEPA.  

Hiệp định Đối tác kinh tế song phƣơng giữa Việt Nam và Nhật Bản 

Nhận thức tầm quan trọng của hợp tác trong đầu tƣ và thƣơng mại 

giữa hai nƣớc, chính phủ hai nƣớc đã sớm đàm phán, ký kết và triển 

khai thực hiện các hiệp định về đầu tƣ và thƣơng mại, cụ thể:  

* Hiệp định đối tác kinh tế song phƣơng Việt Nam-Nhật Bản 

(VJEPA) (tháng 10/2009) đã tạo khuôn khổ pháp lý tƣơng đối đầy đủ, 

thuận lợi cho phát triển quan hệ kinh tế, thƣơng mại giữa hai nƣớc.Hiệp 

định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) là hiệp định thƣơng 

mại tự do song phƣơng đầu tiên kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO. 

Với các nội dung toàn diện về tự do hóa thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ, 

đầu tƣ..., VJEPA mở ra những cánh cửa mới cho hàng hóa Việt Nam 

vào thị trƣờng Nhật Bản và ngƣợc lại. 

Về tổng thể, đến năm cuối của lộ trình giảm thuế (2026), tức là sau 

16 năm thực hiện VJEPA, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 

90,64% số dòng thuế, trong đó xóa bỏ thuế quan ngay tại thời điểm 

VJEPA có hiệu lực đối với 29,14% số dòng thuế. Việc giảm thuế này 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Nhật thâm nhập sâu vào thị 

trƣờng Việt Nam.Ngƣợc lại Nhật Bản cũng tạo thuận lợi cho hàng hóa 

của Việt Nam với cam kết loại bỏ thuế quan đối với gần 94,53% kim 

ngạch trong vòng 10 năm. Đối với các sản phẩm công nghiệp, Nhật 

Bản cam kết cắt giảm thuế bình quân từ 6,51% năm 2008 xuống 0,4% 

vào năm 2019. Cụ thể, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị 

trƣờng Nhật đƣợc hƣởng thuế suất 0% (giảm từ mức bình quân 7%) 

ngay từ khi VJEPA có hiệu lực; sản phẩm da, giày đƣợc hƣởng thuế 

suất 0% trong vòng 5- 10 năm. Trong khi đó, sản phẩm nông sản- lĩnh 

vực Việt Nam có thế mạnh nhƣng Nhật Bản bảo hộ mạnh mẽ- chỉ đƣợc 

Nhật Bản cắt giảm thuế bình quân từ 8,1% năm 2008 xuống 4,74% vào 

năm 2019. Nhóm hàng rau quả tƣơi của Việt Nam đƣợc hƣởng thuế 

suất 0% sau 5- 7 năm, kể từ năm 2009. Lĩnh vực đem lại lợi ích xuất 
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khẩu lớn nhất cho Việt Nam từ việc thực hiện VJEPA là thủy sản. 

Riêng đối với hàng thủy sản, Nhật Bản giảm thuế từ mức bình quân 

5,4% năm 2008 xuống 1,31% năm 2019. Đặc biệt, tôm, cua, ghẹ và một 

số sản phẩm cá đã đƣợc hƣởng thuế suất 0% ngay từ năm 2009.Việc 

xóa bỏ phần lớn hàng rào thuế quan đã và đang mở ra cơ hội lớn cho 

hàng Việt thâm nhập vào thị trƣờng Nhật Bản, đồng thời cũng tạo thuận 

lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu máy móc thiết bị phục 

vụ sản xuất. 

Hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới đa phƣơng (CPTPP) mà Nhật 

Bản và Việt Nam là thành viên 

CPTPP là hiệp định thƣơng mại tự do thứ 3 mà Việt Nam và Nhật 

Bản cùng tham gia ký kết. Trƣớc đó, hai nƣớc đã tham gia Hiệp định 

Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (có hiệu lực vào năm 

2008) và Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (có hiệu lực 

vào năm 2009). Hiệp định CPTPP buộc Nhật Bản phải chấp nhận cắt 

giảm thuế quan đối với các sản phẩm nông sản - một mặt hàng có lợi 

thế xuất khẩu của Việt Nam. So với VJEPA, Nhật Bản đã đồng ý xóa 

bỏ thuế quan đối với 78% kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam. Cụ 

thể, theo điều khoản trong CPTPP, Nhật Bản cam kết xóa bỏ thuế ngay 

đối với 86% số dòng thuế, tƣơng đƣơng 93,6% kim ngạch xuất khẩu 

của Việt Nam sang Nhật Bản và gần 90% số dòng thuế sau 5 năm. Đây 

là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam thúc 

đẩy và khai thác tối đa thị trƣờng Nhật Bản. Thƣơng mại dịch vụ cũng 

sẽ tăng nhanh hơn hoạt động sản xuất nhờ vào cấu trúc cam kết cởi mở 

với các nhóm ngành dịch vụ trong CPTPP, thậm chí cao hơn đối với 

các cam kết về dịch vụ trong WTO. Cơ hội cho Việt Nam tận dụng ƣu 

đãi trong Hiệp định này rất lớn, nhất là quy tắc "cộng gộp" hay còn gọi 

là "chuỗi cung ứng trong - ngoài FTA . Đối với rau quả, Nhật Bản cảm 

kết thuế suất 0% từ năm thứ 3 hoặc năm thứ 5 sau khi Hiệp định có 

hiệu lực. Đa số những mặt hàng thủy sản có thế mạnh của Việt Nam sẽ 

đƣợc hƣởng thuế suất 0% ngay năm đầu tiên Hiệp định có hiệu lực. 
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2. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI  TỰ 

DO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT 

NAM SANG THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN 

2.1. Thực trạng triển khai các hiệp định thƣơng mại tự do 

Để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 

(VJEPA) giai đoạn 2015 - 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Biểu thuế 

nhập khẩu ƣu đãi 0% đối với hơn 3.200 dòng sản phẩm, trong đó có các 

sản phẩm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử; nguyên phụ liệu dệt may, da 

giày... Ngày 14/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tƣ số 

25/2015/TT-BTC kèm Biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 

(VJEPA) giai đoạn 2015 - 2019.Theo đó, kể từ ngày 1/4/2015 sẽ có 

thêm 150 dòng hàng đƣợc cắt giảm thuế quan về 0%, nâng tổng số 

dòng hàng đƣợc xóa bỏ thuế kể từ khi VJEPA có hiệu lực lên 3.234 

dòng, tƣơng đƣơng 34,09% toàn biểu thuế nhập khẩu. 

Nhƣ vậy, theo hiệp định, thuế quan đƣợc cam kết cắt giảm dần theo 

từng giai đoạn. Số dòng thuế cắt giảm trải rộng đối với nhiều lĩnh vực, 

nhiều mặt hàng khác nhau. Các mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện 

tử; nguyên phụ liệu dệt may, da giày có lộ trình xóa bỏ thuế quan sớm 

do đây là các mặt hàng công nghệ cao, linh kiện lắp ráp, nguyên liệu 

phụ trợ cần nhập khẩu trong nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc, trong đó nhiều 

mặt hàng cũng có thuế nhập khẩu ƣu đãi (MFN) 0%.Trong các giai 

đoạn tiếp theo, thuế nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng còn lại cũng sẽ 

giảm dần để tiến tới đƣa về 0%. 

Với cam kết cắt giảm mạnh mẽ thuế nhập khẩu, Hiệp định đối tác 

chiến lƣợc đã và sẽ tiếp tục mở ra cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu Việt 

Nam thâm nhập vào thị trƣờng Nhật Bản. Bởi theo hiệp định, các sản 

phẩm của Việt Nam đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan nhiều nhất của Nhật 

Bản là các sản phẩm nông, thủy sản và hàng dệt may - là những mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thuế suất bình quân đối với 
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hàng nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam cũng sẽ giảm dần từ 6,1% 

năm 2015 xuống còn 3,7% vào năm 2018. Các mặt hàng thủy sản, nông 

sản, dệt may, sắt thép, hóa chất, linh kiện điện tử cũng có mức cam kết 

giảm thuế mạnh. 

Đến năm 2026, theo thỏa thuận, Việt Nam và Nhật Bản cơ bản hoàn tất lộ 

trình giảm thuế để xây dựng một khu vực thƣơng mại tự do song phƣơng 

hoàn chỉnh. Theo đó, 94,53% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và 87,6% 

kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sẽ đƣợc miễn thuế nhập khẩu. 

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 

14/01/2019, sẽ cắt giảm gần 100% dòng thuế, trong đó 66% mặt hàng 

thuế sẽ về 0%; 86,5% mặt hàng thuế sẽ về 0% sau 3 năm. Ngày 

24/01/2019, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-

TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP. Trong đó, Thủ 

tƣớng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành để triển 

khai Hiệp định. Với cam kết xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu ngay khi 

CPTPP có hiệu lực trừ nhóm các mặt hàng có lộ trình 3, 5, 10 năm, Việt 

Nam kỳ vọng vào việc thúc đẩy xuất khẩu làm động lực tăng trƣởng 

của nền kinh tế. Nếu hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều 

kiện xuất xứ trong CPTPP để hƣởng mức ƣu đãi 0%, tổng giá trị xuất 

khẩu của Việt Nam đến các nƣớc thành viên TPP sẽ tăng dự kiến 28,4% 

tƣơng đƣơng 67,9 tỷ USD, đặc biệt là nhóm mặt hàng dệt may, da giầy 

tăng thêm 45,9% (theo nghiên cứu của Petri). Trong đó, giá trị xuất 

khẩu của Việt Nam vào  thị trƣờng Nhật Bản sẽ càng tăng mạnh trong 

các ngành nhƣ dệt may, da giầy, thủy hải sản. 

Đánh giá chung về triển khai thực thi các hiệp định thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Nhật Bản 

- Việt Nam và Nhật Bản đã coi trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện 

và bền vững giữa hai nƣớc, tích cực triển khai thực thi các hiệp định đã 

ký kết bằng các văn bản dƣới luật hƣớng dẫn thực hiện và các chính 

sách thúc đẩy cụ thể. Việt Nam đã cụ thể hóa các hiệp định tới các bộ 

ngành và doanh nghiệp để thực hiện, mang lại lợi ích thiết thực cho cả 

hai nƣớc. 
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- Nội dung của các hiệp định và văn bản ký kết và thực thi giữa hai 

nƣớc đã đƣợc nâng cấp dần qua thời gian và đã dần dần bao quát toàn 

diện các vấn đề cần hợp tác giữa hai nƣớc. Các hoạt động triển khai 

thực thi các hiệp định thƣơng mại tự do đã mang lại các kết quả thực tế 

cho các doanh nghiệp của cả Việt Nam và Nhật Bản. 

- Qua nội dung các hiệp định và văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai 

bên cho thấy mối quan hệ hợp tác đã dần đi vào thực chất với các đề 

xuất hợp tác phát triển cụ thể cho các lĩnh vực, các ngành và các doanh 

nghiệp. 

- Các văn bản ký kết đã thể hiện rõ mối quan hệ giữa hai bên là mối 

quan hệ đối tác bình đẳng nhƣng có tính đến điều kiện và trình độ phát 

triển hiện tại đang khác nhau khá xa giữa Nhật Bản và Việt Nam.  

2.2. Thực trạng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trƣờng Nhật Bản sau 

khi thực thi các hiệp định thƣơng mại tự do 

Ký kết và thực thi các hiệp định thƣơng mại tự do đã tạo điều kiện để 

các doanh nghiệp Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trƣờng 

Nhật Bản. Từ khi thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế VJEPA năm 2008, 

giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 8,4 tỷ USD năm 2008 lên 14,7 tỷ 

USD năm 2014. Kể từ năm 2008 đến nay, mức gia tăng của giá trị xuất 

khẩu nhanh hơn nhập khẩu do vậy cán cân thƣơng mại giữa Việt Nam 

và Nhật Bản luôn đạt ở trạng thái thặng dƣ. Mức thặng dƣ có xu hƣớng 

tăng lên từ 691 triệu USD (2011) tăng gấp đôi lên 2004 triệu USD (năm 

2014).   

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản có xu 

hƣớng gia tăng tích cực và chiếm tỉ trọng lớn trong khối các nƣớc thành 

viên của CPTPP. Cơ cấu hàng hóa của Nhật Bản và Việt Nam mang 

tính bổ sung, không cạnh tranh. Nhật Bản là nƣớc nhập siêu lớn về thủy 

sản, mặt hàng công nghiệp tiêu dùng nhƣ dệt may, giày da, thực phẩm 

chế biến trong khi Việt Nam lại là nƣớc có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối 

về các sản phẩm này. Ngƣợc lại, Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản máy 
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móc, thiết bị, công nghệ và nguyên liệu cho sản xuất. Vì Nhật Bản là thị 

trƣờng xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam nên cam kết này 

thực sự có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trƣởng 

xuất khẩu. Với việc thực hiện VJEPA, Việt Nam đã chính thức tham 

gia chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong khu vực ASEAN 

với Nhật Bản. 

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam sang thị trƣờng Nhật Bản trong quý 1/2019 đạt 

4,62 tỷ USD, tăng 6,68% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ riêng tháng 

3/2019, kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 1,68 tỷ USD, tăng 

mạnh 62,25% so với tháng 2/2019 và tăng 2,71% so với tháng 3/2018. 

Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là hàng dệt may (đạt gần 900 

triệu USD), hàng thuỷ sản (trên 306 triệu USD)… Ngoài ra, một số mặt 

hàng xuất khẩu sang Nhật Bản cũng có sự tăng trƣởng mạnh trong quý 

1 là sản phẩm hoá chất (tăng 70%); thức ăn gia súc và nguyên liệu (tăng 

56,8%); quặng và khoáng sản (tăng 52%); sắt thép các loại (tăng 49%); 

chất dẻo nguyên liệu (tăng 43%)… 

Kể từ khi hiệp định thƣơng mại tự do giữa hai nƣớc (FTA) có hiệu 

lực, Nhật Bản ngày càng trở thành thị trƣờng xuất khẩu quan trọng của 

Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa liên tục tăng trƣởng và 

diện mặt hàng xuất khẩu đa dạng.Trong thời gian gần 10 năm qua, 

VJEPA đã, đang tạo động lực thúc đẩy quan hệ thƣơng mại giữa hai 

nƣớc. Với nhiều ƣu đãi về thuế quan, VJEPA là điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu của Việt Nam. Năm 2017, tổng 

kim ngạch thƣơng mại giữa hai nƣớc đạt hơn 33 tỷ USD. Trong đó, kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 17 tỷ USD. Một 

số công ty thƣơng mại của Nhật nhƣ công ty AEON đã đầu tƣphát triển 

nguồn hàng đảm bảo chất lƣợng tại Việt Nam để xuất khẩu sang thị 

trƣờng Nhật. Một điểm sáng nổi bật khác trong thời gian qua là sự phát 

triển mạnh mẽ về du lịch giữa hai nƣớc, Nhật Bản đang trở thành thị 

trƣờng du lịch hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam và là điểm đến hấp 
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dẫn cho du khách Việt Nam. Ngƣợc lại ngày càng nhiều khách du lịch 

Nhật Bản đến Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai nƣớc trong lĩnh vực du 

lịch ngày một phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy giao lƣu, xúc tiến 

thƣơng mại và tăng cƣờng hiểu biết về văn hóa giữa hai nƣớc. 

Tham gia CPTPP là cơ hội tốt nhất để Việt Nam tham gia chuỗi cung 

ứng các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp là thế mạnh 

của Nhật Bản, từ đó gia nhập vào chuỗi cung ứng của khu vực và toàn 

thế giới. Cụ thể, Nhật Bản và Việt Nam đã triển khai thực hiện chiến 

lƣợc công nghiệp hóa nhằm tăng cƣờng năng lực sản xuất của 4 ngành 

công nghiệp chủ lực có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc 

tế (máy nông nghiệp, công nghiệp môi trƣờng và tiết kiệm năng lƣợng, 

công nghiệp điện tử và công nghiệp chế biến nông thủy sản). Bên cạnh 

đó, tạo động lực cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo hƣớng 

giảm xuất khẩu nguyên liệu và sản phẩm sơ chế, tăng xuất khẩu các sản 

phẩm chế biến có giá trị cao.  

Đạt đƣợc các kết quả nêu trên có vai trò quan trọng của các hiệp định 

thƣơng mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và thực thi. Tuy nhiên, bên 

cạnh những thành tựu to lớn, việc thực hiện các chính sách hợp tác đầu 

tƣ và thƣơng mại giữa hai nƣớc vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục 

nghiên cứu giải quyết. Dƣới đây, chúng ta sẽ đánh giá một số vấn đề 

trong thực thi các hiệp định thƣơng mại tự do song phƣơng và đa 

phƣơng giữa Việt Nam – Nhật Bản và khuyến nghị một số giải pháp 

cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

2.3 Một số vấn đề trong thực hiện các hiệp định thƣơng mại tự do giữa 

Việt Nam và Nhật Bản 

Tuy xuất khẩu của Việt Nam vào thị trƣờng Nhật Bản có gia tăng 

nhƣng mức tăng trƣởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 

thời gian qua đã không đạt đƣợc nhƣ kỳ vọng. Tốc độ tăng trƣởng của 

kim ngạch xuất nhập khẩu không cao so với các thị trƣờng khác nhƣ 
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Mỹ, Hàn quốc, Trung Quốc... Nguyên nhân là mặc dù đƣợc ƣu đãi về 

thuế quan theo VJEPA, CPTPP nhƣng hàng hóa Việt Nam muốn hƣởng 

ƣu đãi thuế quan vẫn phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn gốc 

xuất xứ. Đây là khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 

Những mặt hàng nhƣ dệt may của Việt Nam dễ dàng xuất khẩu vào 

Nhật Bản, song lại khó đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế do phải đáp ứng quy 

tắc xuất xứ chi tiết đối với từng loại nguyên phụ liệu. Tƣơng tự, giày 

dép và nhiều sản phẩm khác của Việt Nam cũng gặp khó khăn tƣơng tự 

khi xuất khẩu vào thị trƣờng Nhật Bản. Bên cạnh vấn đề nguồn gốc 

xuất xứ, các tiêu chuẩn chất lƣợng và kỹ thuật của Nhật cũng là những 

khó khăn với hàng hóa Việt Nam. Ví dụ, gạo Việt Nam đã từng xuất 

khẩu đƣợc sang Nhật, nhƣng sau đó đã không đáp ứng đƣợc yêu cầu về 

dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật nên đã bị dừng. Thủy sản của Việt Nam 

cũng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm của 

Nhật Bản. Ngoài một số công ty nhƣ AEON, sựhợp tác trong thƣơng 

mại giữa các doanh nghiệp hai nƣớc chƣa sâu, chƣa gắn với từng lĩnh 

vực, ngành hàng cụ thể. Các doanh nghiệp Việt Nam chƣa chủ động 

xây dựng và thực thi một cách bài bản chiến lƣợc xuất khẩu các sản 

phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trƣờng Nhật. 

Mặc dù kỳ vọng thúc đẩy tăng trƣởng giá trị xuất khẩu nông sản vào 

thị trƣờng Nhật Bản trong thời gian tới nhƣng những yêu cầu khắt khe 

về an toàn vệ sinh, kiểm dịch sản phẩm, chất lƣợng sản phẩm, cũng nhƣ 

các rào cản phi thuế quan khác sẽ là những thách thức lớn đặt ra cho 

doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng 

cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu; tăng nhanh tỷ lệ nội 

địa hóa nguyên phụ liệu của ngành và giảm thiểu phụ thuộc vào các nhà 

cung cấp nƣớc ngoài; tăng cƣờng đầu tƣ phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

đầu tƣ vào các vùng trồng cây nguyên liệu; phát triển mối quan hệ hợp 

tác với các nhà sản xuất nƣớc ngoài có công nghệ tiên tiến; quan tâm 

đào tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển thị trƣờng; xây dựng 

chiến lƣợc phát triển liên kết nội khối tạo chuỗi sản xuất lớn để có khả 

năng nhận những đơn hàng lớn.  
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3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM TẬN DUNG CƠ 

HỘI DO CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO MANG LẠI, ĐẨY 

MẠNH XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN  

Các doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam cần làm gì để nâng cao 

hiệu quả hợp tác kinh tế và thƣơng mại, trực tiếp là đấy mạnh xuất khẩu 

hàng hóa Việt Nam sang thị trƣờng Nhật Bản. Dƣới đây là một số 

khuyến nghị với cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và các 

cơ quan hoạch định chính sách.  

Thứ nhất, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần thể hiện vai trò 

chủ động hơn trong mối quan hệ liên kết với các doanh nghiệp Nhật 

Bản. Chủ động nghiên cứu đề xuất các dự án và phƣơng thức hợp tác 

trong sản xuất các mặt hàng xuất khẩu sang thị trƣờng Nhật Bản, bao 

gồm cả các hình thức góp vốn kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam 

và doanh nghiệp Nhật Bản. Nâng cao năng lực học hỏi, tiếp nhận tri 

thức và công nghệ từ các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình hợp 

tác sản xuất hàng xuất khẩu. Tạo lập năng lực sản xuất của các doanh 

nghiệp tạo cơ sở chủ động đề xuất tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn 

cầu của các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Thể hiện năng lực nhân 

lực và công nghệ, từ đó đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp đầu tƣ Nhật 

Bản cần sử dụng các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất các 

sản phẩm là linh kiện chi tiết xuất khẩu sang thị trƣờng Nhật Bản, phục 

vụ các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia của Nhật.    

Thứ hai, Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nghiên cứu và có 

giải pháp ứng phó với các rào cản phi thuế quan mà Nhật Bản cũng nhƣ 

các nƣớc thành viên CPTPP sau khi CPTPP đạt mục tiêu cắt giảm thuế 

quan hoàn toàn. Để gia tăng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam dang thị 

trƣờng Nhật, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần phải nắm vững 

từng chi tiết các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng, những quy định cụ thể 

của luật pháp Nhật Bản về chất lƣợng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực 

phẩm,... Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp Việt Nam mới làm có thể 
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xuất khẩu đƣợc các mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam vào thị trƣờng 

Nhật. Các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải hiểu rằng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật hàng hóa nhập khẩu của Nhật là áp dụng chung cho tất cả hàng 

hóa đƣợc phép tiêu thụ trên thị trƣờng Nhật Bản không phân biệt đến từ 

quốc gia nào. Các quy định trong các hiệp định song phƣơng và đa 

phƣơng nhƣ CPTPP không mang lại sự ƣu tiên khác biệt nào cho hàng 

hóa của Việt Nam. Nâng cao chất lƣợng sản phẩm đáp ứng các tiêu 

chuẩn nhập khẩu của nƣớc bạn là cách duy nhất để các doanh nghiệp 

Việt Nam có thể đƣa sản phẩm đặc biệt là nông sản Việt vào thị trƣờng 

đƣợc coi là khó tính bậc nhất thế giới này. Đồng thời, cần nhanh chóng 

phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hƣớng đến tăng tỉ lệ nội địa hóa, 

xây dựng môi trƣờng đầu tƣ hấp dẫn với tính cạnh tranh bình đẳng đối 

với doanh nghiệp trong nƣớc và nƣớc ngoài, công nghiệp hóa và thúc 

đẩy đổi mới công nghệ đối với các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực.  

Thứ ba, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam muốn thâm nhập 

đƣợc vào thị trƣờng Nhật Bản, cần đẩy mạnh hoạt động marketing; 

nghiên cứu nắm vững đặc điểm hoạt động của hệ thống phân phối trên 

thị trƣờng Nhật Bản, tìm kiếm và hợp tác chặt chẽ với các nhà phân 

phối của Nhật. Các doanh nghiệp cũng cần đầu tƣ nghiên cứu hành vi 

tiêu dùng, các yếu tố đặc thù và các yêu cầu cụ thể của ngƣời tiêu dùng 

Nhật Bản, để cải tiến sản phẩm, tìm ra phƣơng thức bán hàng phù hợp, 

tham gia các sự kiện giới thiệu sản phẩm và đề xuất các hoạt động 

chăm sóc khách hàng hiệu quả. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải 

đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn quốc tế về nguồn gốc xuất xứ từng loại 

nguyên liệu, thời gian gia công, lƣơng, độ tuổi công nhân,… Đƣơng 

nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao trình độ của đội ngũ 

cán bộ xuất khẩu kể cả am hiểu chuyên môn và sử dụng thành thạo 

tiếng Nhật.  

Thứ tƣ, Việt Nam cần tiếp tục có những biện pháp, chƣơng trình 

nhằm cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn thủ tục đầu tƣ, thuế 

quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp. Cải 
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cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch 

hoá thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, trách nhiệm, tận 

tình, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các doanh nghiệp 

kinh doanh trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản… cần phải là những ưu 

tiên hàng đầu của chính phủ và chính quyền các địa phương nhằm thu hút và 

giữ chân được các nhà đầu tư Nhật Bản.Thƣờng xuyên tổ chức tiếp nhận 

các góp ý của nhà đầu tư Nhật Bản về cải thiện các khía cạnh của môi 

trường kinh doanh của Việt Nam. 

Thứ năm, Chính phủ cần thƣờng xuyên rà soát đánh giá kết quả và 

hiệu quả thực thi các hiệp định thƣơng mại tự do đã ký kết song phƣơng 

và đa phƣơng; trong đó có đánh giá chiến lƣợc thúc đẩy xuất khẩu về 

mức độ phủ hợp với các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới theo 

cách tiếp cận có chọn lọc kỹ lƣỡng, đảm bảo phù hợp với chiến lƣợc 

phát triển cho các doanh nghiệp trong nƣớc; luật hóa một số các ràng 

buộc đối với doanh nghiệp đầu tƣ FDI của Nhật Bản (về điều kiện liên 

kết, chuyển giao công nghệ) để hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam 

trong sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang thị trƣờng Nhật Bản. 

Tóm lại, muốn tận dụng đƣợc cơ hội do các hiệp định thƣơng mại tự 

do giữa Việt Nam và Nhật Bản để gia tăng kim ngạch xuất khẩu hàng 

Việt Nam vào thị trƣờng Nhật Bản đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng của 

cả cộng động doanh nghiệp lẫn các cơ quan hoạch định chính sách. 
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TÓM TẮT 

Tuy rằng, tác động của các FTAs là một chủ đề rất quen thuộc trong các 

nghiên cứu trong lĩnh vực thƣơng mại quốc tế, các nghiên cứu mang 

tính cụ thể về tác động của các hiệp định thƣơng mại thế hệ mới lên 

một ngành hàng nhất định ở Việt Nam còn rất hạn chế. Vì vậy, bài viết 

này nhắm đến việc đánh giá tác động tiềm năng của hiệp định thuong 

mại Việt Nam- Châu Âu (EVFTA) lên nhập khẩu ngành hàng thịt (mã 

HS 02). Để làm đƣợc việc này, bài viết sử dụng lý thuyết cân bằng một 

phần và công cụ giả định SMART để ƣớc lƣợng tác động của EVFTA. 

Kết quả của mô hình cho thấy, EVFTA có tác động rất mạnh trong việc 

thúc đẩy nhập khẩu thịt từ EU sang Việt Nam, tuy vậy tăng trƣởng này 

không đƣợc phân phối đều theo quốc gia xuất khẩu hay ngành hàng. 

Bài viết cũng cố gắng đƣa ra các kiến nghị cho doanh nghiệp và nhà 

nƣớc Việt Nam. 

Từ khóa: EVFTA, Việt Nam, EU, Thịt, SMART, FTAs, nhập khẩu 
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ABSTRACT 

Despite the abundancy of research dedicated to investigating the effect 

of FTAs in international trade, the quantity of research specifically 

study the impact of new generation FTAs on specific sectors in 

Vietnam is rather limited. Therefore, this paper aim at quantifying the 

potential effect of the European-Vietnam free trade agreement 

(EVFTA) on Vietnam‘s meat import. In order to tackle such task, this 

paper utilize SMART simulation in order to quantidy the effect of 

EVFTA. The resutl shows clear indication of positive effect of EVFTA 

on Vietnam meat import, however, this effect is unevenly distributed 

both export nations wise and products-wise.  

Keywords: EVFTA, Vietnam, EU, Meat sector, SMART, FTAs, Import 

1. GIỚI THIỆU 

Trong thƣơng mại quốc tế hiện nay, các hiệp định thƣơng mại tự do 

là một công cụ đƣợc sử dụng để khuyến khích và tạo động lực phát 

triển cho các hoạt động xuất nhập khẩu của các quốc gia. Việc phát 

triển kinh tế dựa trên việc ký kết các hiệp định thƣơng mại quốc tế 

(Free trade agreement FTA) càng đƣợc đặc biệt chú trọng trong bối 

cảnh hiệp định thƣơng mại đa phƣơng (multilateral trade agreement) 

WTO đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán vòng đàm 

phán gần nhất – DOHA. Chính vì sự quan trọng này, nên việc đánh giá 

tác động của các FTAs hiện nay là một vấn đề rất đƣợc chú ý trong các 

nghiên cứu về thƣơng mại quốc tế. 

Việt nam hiện nay đang tham gia tổng cộng là 12 hiệp định thƣơng 

mại tự do khác nhau (Trung tâm WTO và hội nhập, 2019), bao gồm cả 

các hiệp định ASEAN+ và các hiệp định song phƣơng với các đối tác 

thƣơng mại lớn nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Gần 

đây, Việt nam đã chính thức kí kết các hiêp định thƣơng mại tự do thế 
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hệ mới, với mức độ giảm thuế sâu và mức độ bao phủ nhiều dòng hàng 

nhƣ CPTPP (hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái Bình 

Dƣơng) và EVFTA (Hiệp định thƣơng mại Việt Nam-Châu Âu). Các 

hiệp định thƣơng mại thế hệ mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam cơ 

hội để tiếp cận nhiều thị trƣờng với tiềm năng nhu cầu lớn, cũng nhƣ đa 

dạng hóa và thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc.  

Nhận ra mức độ quan trọng của các hiệp định thƣơng mại quốc tế và 

đặc biệt là các hiệp định thƣơng mại thế hệ mới. Bài viết này nhắm đến 

việc đánh giá tác động tiềm năng của hiệp định thƣơng mại giữa Việt 

Nam và 28 nƣớc Châu Âu- EVFTA lên nhập khẩu thịt tại Việt Nam. 

Ngành hàng thịt là ngành hàng đặc biệt nhạy cảm cho những nền kinh 

tế đang phát triển và phụ thuộc nhiều vào nông sản nhƣ Việt Nam. Vì 

vậy, thịt nhập khẩu vào Việt Nam thƣờng chịu mức thuế rất cao, từ 

15% đến 40% (Biểu thuế MFN lên nhập khẩu thịt đƣợc trình bày trong 

phụ lục 1). Nên, cam kết của Việt Nam giảm thuế nhập khẩu về 0 trong 

khoảng thời gian từ 3 đến 10 năm cho rất nhiều dòng hàng thịt sẽ tạo 

nên tác động rất lớn đối với thị trƣờng thịt nội địa Việt Nam, cũng nhƣ 

sẽ ảnh hƣởng đến những nƣớc xuất khẩu thịt chính sang Việt Nam nhƣ 

Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ... Vì vậy việc lƣợng hóa các tác động tiềm 

năng của hiệp định EVFTA nói chung và tác động của EVFTA lên 

ngành hàng thịt nói riêng là cần thiết để giúp cho các nhà nghiên cứu, 

doanh nghiệp cũng nhƣ nhà nƣớc Việt Nam có một cái nhìn khái quát 

cũng nhƣ đánh giá chính xác của hiệp định này lên một thị trƣờng nhảy 

cảm của Việt Nam.  

Để lƣợng hóa và đƣa ra một giả định chính xác về tác động tiềm 

năng (ex-ante) của EVFTA lên ngành hàng thịt của Việt Nam, tác giả 

sử dụng mô hình cân bằng cục bộ (Partial Equulibrium model-PE) và 

giả lập SMART đƣợc đƣa ra bởi World Integrated Trade Solution 

(WITS)- World Bank. Tác giả sử dụng dữ liệu là kim ngạch nhập khẩu 

thịt của Việt Nam từ các bạn hàng quốc tế và lịch trình cam kết cắt 

giảm thuế của Việt Nam theo hiệp định thƣơng mại Việt Nam, Châu 
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Âu. Bài viết sẽ đƣợc bố cục nhƣ sau, phần đầu tiên sẽ đƣa ra tổng quan 

về các nghiên cứu liên quan, phần tiếp theo sẽ đƣa ra phƣơng pháp 

nghiên cứu và số liệu, tiếp theo tác giả sẽ đƣa ra kết quả của mô hình 

cũng nhƣ đƣa ra các bàn luận, đánh giá, phần cuối cùng sẽ kết luận về 

các vấn đề đẫ nêu lên trong bài viết.  

2.  TỔNG QUAN 

Các nghiên cứu về tác động của các hiệp định thƣơng mại tự do lên 

dòng thƣơng mại thƣờng sử dụng mô hình trọng lực và đánh giá dựa 

trên số liệu tổng hợp để đánh giá tác động ―sau khi‖ (ex-post) các FTAs 

có hiệu lực từ 5-10 năm. Tuy vậy, các nghiên cứu về tác động của 

FTAs lên dòng thƣơng mại không đƣa ra đƣợc một kết quả thống nhất. 

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Jan Tinbergen (1962), một trong những 

nhà nghiên cứu đầu tiên sử dụng mô hình trọng lực (gravity model) để 

đánh giá tác động của hiệp định thƣơng mại tự do thấy rằng, tác động 

của các hiệp định FTAs lên dòng thƣơng mại không có ý nghĩa thống 

kê (statistically insignificant), hay, việc ký kết các FTAs đƣợc cho là 

không có ảnh hƣởng đến thƣơng mại quốc tế. Trong khi đó, kết quả của 

Aitken (1973), Abrams (1980) và Brada và Mendez (1985) cho thấy 

rằng, các hiệp định thƣơng mại tự do và đặc biệt là khối liên minh châu 

âu (EC) có tác dụng thúc đẩy thƣơng mại quốc tế giữa các thành viên 

nội khối. Các kết quả có phần đối nghịch này đƣợc giải thích là do sự 

khác nhau trong việc sử dụng mô hình định lƣợng và cách sử lý dữ liệu 

khác nhau của các nhà nghiên cứu. Các nghiên cứu định lƣợng sử dụng 

mô hình trọng lực thƣờng sử dụng các biến kiểm soát khác nhau (ngoại 

trừ những biến độc lập cố định nhƣ GDP, và khoảng cách địa lí), cũng 

nhƣ các phƣơng pháp xử lý dữ liệu khác nhau ví dụ nhƣ mô hình bình 

phƣơng nhỏ nhất (OLS), phƣơng pháp Tobit, phƣơng pháp PPML 

(Poisson Maximum likelihood). Hơn nữa, việc sử dụng biến giả để đại 

diện cho FTAs thƣờng không tính việc, các quốc gia tham gia vào một 

FTA thƣờng là các quốc gia đã có sẵn lƣợng thƣơng mại song phƣơng 

lớn. Việc không tính đến các yếu tố mà một quốc gia tham gia hoặc 
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đƣợc lựa chọn để tham gia vào FTA cũng sẽ gây ảnh hƣởng đến độ 

chính xác của kết quả mô hình (Baier, Bergstrand, 2007).  

Bên cạnh các nghiên cứu đánh giá xem FTAs có thật sự có tác động 

lên dòng thƣơng mại quốc tế hay không (và nếu có thì là bao nhiêu 

phần trăm), các nghiên cứu liên quan đến tác động tiềm năng (ex-ante) 

của các FTAs, đặc biệt là FTAs thế hệ mới rất phổ biến. Các nghiên 

cứu này thƣờng sử dụng các công cụ mô phỏng (simulation) ví dụ nhƣ 

SMART hay CGE và dựa trên các lý thuyết nhƣ cân bằng tổng thể 

(General equilibrium) hay cân bằng một phần (Partial Equilibrium), để 

đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với cả nền kinh tế hay một 

ngành hàng cụ thể khi một quốc gia tham gia vào một hiệp định FTAs. 

Các nghiên cứu sử dụng CGE để đánh giá tổng thể về nền kinh tế rất 

thƣờng xuyên đƣợc sử dụng để đánh giá các FTAs thế hệ mới nhƣ Li 

(2014) đánh giá tác động RCEP lên đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI); 

Itakura và Lee (2014) sử dụng CGE để đánh gía tác động của TPP và 

RCEP lên nông nghiệp Nhật Bản; Li, Scollay, Gilbert (2017) đánh giá 

tác động của CPTPP lên đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI); Lu (2018) 

đánh giá tác động của của CPTPP và EVFTA lên xuất khẩu may mặc 

Việt Nam; Khan, Zada, Mukhopadhyay (2018) đánh giá tác động của 

CPTPP lên nền kinh tế Pakistan; Itakura và Lee (2019) đánh giá tác 

động của CPTPP và RCEP của các nƣớc thành viên nằm trong cùng 

một chuỗi cung ứng toàn cầu. Các đánh giá chuyên biệt về một ngành 

hàng nhất định sử dụng mô hình cân bằng bán phần có hạn chế hơn về 

số lƣợng cũng nhƣ độ đa dạng thị trƣờng đƣợc sử dụng để phân tích, ví 

dụ nhƣ Kumar và Ahmed (2014) sử dụng SMART để đánh giá tác động 

của hiệp định thƣơng mại tự do Nam Á (SAFTA) lên một số các dòng 

hàng nhạy cảm, hoặc Othineo và Shinyekwa (2011) sử dụng SMART 

để đánh giá tác động của liên minh thuế quan đông phi (East Africa 

customs union) lên Uganda. Llano, Perez và Steinberg (2019) mở rộng 

phạm vi nghiên cứu và đánh giá tác động của thuế quan của Mỹ lên 

ngành hàng sắt lên các khu vực kinh tế khác nhau. Veeramani và Saini 
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đánh giá tác động của hiệp định ASEAN và Ấn độ lên ngành trồng 

chọt. Ngoài các nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sử dụng công cụ 

giả định SMART tại Việt Nam cũng có phần hạn chế về mặt số lƣợng. 

Vu (2016) sử dụng SMART để định lƣợng tác động tiềm năng của 

EVFTA lên nhập khẩu thuốc y tế Việt Nam từ EU, Anh, Ngọc (2011) 

đánh giá tác động tiềm năng của hiệp đinh RCEP lên nhập khẩu ô tô tại 

Việt Nam. Tác động của RCEP lên mặt hàng ô tô tại Việt Nam đƣợc 

tiếp tục nghiên cứu bởi Tu, Ngoc và Hƣơng vào năm 2017 

Từ việc đánh giá tổng quan các nghiên cứu đánh giá các tác động cả 

trƣớc (ex-ante) và sau (expost) của các FTAs lên dònng thƣơng mại nói 

chung và các FTAs thế hệ mới nhƣ CPTPP và EVFTA nói riêng lên 

dòng thƣơng mại Việt Nam nói riêng, tác giả nhận thấy các nghiên cứu 

đánh giá và đặc biệt là đánh giá định tính tác động của EVFTA lên một 

ngành hàng là còn chƣa đa dạng. Vì vậy trong bài viết này, tác giả 

ngắm đến việc sử dụng mô hình SMART và lý thuyết cân bằng bán 

phần để đánh giá tác động của EVFTA lên ngành hành thịt của Việt 

Nam. 

3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 

 3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Các nghiên cứu đánh giá tác động tiềm năng của FTAs lên dòng 

thƣơng mại có thể đƣợc thực hiện bởi rất nhiều các phƣơng pháp định 

lƣợng khác nhau, nhƣng phổ biến nhất là hai mô hình: mô hình cân 

bằng toàn phần (Computable General Equilibrium-CGE) sử dụng công 

cụ giả định GTAP (Global Trade Analysis Project) và mô hình cân 

bằng một phần (Partial Equilibrium-PE) sử dụng công cụ giả định 

SMART (Single Market Partial Equilibrium Simulation Tool). Hai mô 

hình này có thể đƣợc sử dụng để đánh giá các góc cạnh khác nhau của 

một hiệp định thƣơng mại lên dòng thƣơng mại và có điểm mạnh và 

điểm yếu khác nhau. Để đánh giá một cách toàn bộ về tác động của 

FTAs lên nền kinh tế, các nhà nghiên cứu thƣờng sử dụng mô hình 

CGE. CGE có thể định lƣợng đƣợc mức độ ảnh hƣởng (tăng giảm) của 
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các FTAs lên các chỉ số kinh tế vĩ mô ví dụ nhƣ tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP), thƣơng mại, đầu tƣ, việc làm, tích kiệm, giá cả hoặc còn có 

thể đánh giá tác động lên các ngành hàng liên quan, thay thế mà không 

chịu ảnh hƣởng của việc cắt giảm thuế. Tuy vậy, CGE không thể đánh 

giá đƣợc tác động của việc cắt giảm thuế quan theo hiệp định thƣơng 

mại tự do lên một ngành hàng hoặc một nhóm ngành hàng nhất định. 

Để đánh giá đƣợc tác động của FTAs lên các dữ liệu đƣợc cắt nhỏ hơn 

(mã HS 4 số hoặc 6 số), mô hình cân bằng bán phần (PE) thƣờng đƣợc 

sử dụng hơn. Điểm mạnh của PE là có thể đánh giá đƣợc tác động của 

hiệp định thƣơng mại tự do lên thƣơng mại, tạo dựng thƣơng mại (trade 

creation), chệch hƣớng thƣơng mại (trade diversion), doanh thu thuế 

quan (tariff revenue) của một ngành hàng có mã HS 6 số. Việc định 

lƣợng các tác động đến các ngành hàng có mã HS 6 số có thể giúp cho 

chính phủ, cũng nhƣ các doanh nghiệp có một cái nhìn sâu và chi tiết 

hơn về từng ngành hàng liên quan.  

Mô hình cân bằng bán phần (PE) chỉ đƣa ra phƣơng trình cân bằng 

cho một ngành hàng nhất định (Board 2009). Mô hình cân bằng PE dựa 

trên phƣơng trình cân bằng bán phần. Với phƣơng trình thể hiện nhu 

cầu nhập khẩu của nƣớc j với mặt hàng i đƣợc sản xuất tại nƣớc k là 

Mijk = f (Yj, Pij, Pik) 

Và phƣơng trình thể hiện cung xuất khẩu của nƣớc k với mặt hàng i 

là 

Xijk = f(Pikj) 

Cung và cầu của hai nƣớc j và k cho mặt hàng i sẽ đƣợc cân bằng khi 

phƣơng trình sau đƣợc thỏa mãn 

Mijk= Xijk(1) 

Khi hiệp định thƣơng mại đƣợc kí và thuế nhập khẩu của mặt hàng 

thay đổi, giá của mặt hàng i tại nƣớc j từ nƣớc k sẽ đƣợc thể hiện bởi 

phƣơng trình 
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  Pijk = Pijk(1 + tijk)   (2) 

Từ ba phƣơng trình (1), (2) và ta sẽ có đƣợc phƣơng trình về tạo 

dựng thƣơng mại và chệch hƣớng thƣơng mại bằng cách lấy đạo hàm 

của phƣơng trình (1) và (2), từ đó thay thế sự thay đổi về giá từ phƣơng 

trình (2) ta sẽ có đƣợc sự thay đổi về tạo dƣng thƣơng mại và chệc 

hƣớng thƣơng mại. Từ đó có thể tính đƣợc tổng sự thay đổi về thƣơng 

mại bằng cách cộng tác động chệch hƣớng thƣơng mại và tạo dựng 

thƣơng mại 

Dựa trên lý thuyết về mô hình cân bằng bán phần (PE), công cụ giả 

định SMART sẽ tính toán sự thay đổi về thƣơng mại dựa trên mức thuế 

sẽ đƣợc thay đổi theo hiệp định thƣơng mại tự do và kim ngạch thƣơng 

mại của ngành hàng đó trong năm đƣợc chọn ở hiện tại. Vì vậy, 

SMART có thể đƣợc coi nhƣ một công cụ để thiết lập giả định 

(Counter-factual) để trả lời câu hỏi ―nếu nhƣ?‖ việc cắt giảm thuế quan 

trong tƣơng lai đƣợc áp dụng vào hiện tại thì dòng thƣơng mại sẽ bị 

thay đổi ra sao. SMART đƣợc sử dụng dựa trên các giả định sau đây về 

đƣờng cung xuất khẩu và đƣờng cầu nhập khẩu 

Chỉ có một nhà nhập khẩu duy nhất trong mô hình, các nhà xuất 

khẩu phải cạnh tranh nhau để xuất khẩu sang thị trƣờng của nƣớc xuất 

khẩu, vì vậy đƣờng cung xuất khẩu thƣờng sẽ co giãn hoàn hảo, hay nói 

cách khác sẽ có độ co giãn là dƣơng vô cùng, và đƣờng cung sẽ nằm 

ngang 

Giả định Armington: ngƣời tiêu dùng có thị yếu khác nhau về các 

sản phẩm đƣợc nhập khẩu từ các nhà nhập khẩu khác nhau. Do có thị 

hiếu khác nhau về các sản phẩm, nên dòng nhập khẩu sẽ không tập 

trung về một nƣớc xuất khẩu, nếu nƣớc xuất khẩu đó đƣợc hƣởng các 

thuế quan ƣu đãi đặc biệt 

Nhu cầu của ngƣời tiêu dùng sẽ đƣợc chia thành hai bƣớc, bƣớc một, 

ngƣời tiêu dùng quyết định tổng cầu cho mặt hàng dựa vào chỉ số giá 

tiêu dùng, bƣớc hai: ngƣời mua quyết định cầu của các chủng loại khác 

nhau của mặt hàng dựa trên tổng nhu cầu sử dụng 
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3.2. Dữ liệu 

Một thế mạnh của SMART là công cụ SMART yêu cầu rất ít dữ liệu 

đầu vào, và chính SMART cũng đƣợc thiết kế bởi ngân hàng thế giới-

World Bank để chứa dữ liệu về kim ngạch thƣơng mại song phƣơng 

cũng nhƣ thuế quan đánh trên từng dòng hàng (lên đến mã HS 6 hoặc 8 

số) giữa các quốc gia khác nhau. Vì vậy, để đánh giá tác động của 

EVFTA lên nhập khẩu thịt của Việt Nam, tác giả sử dụng kim ngạch 

nhập khẩu song phƣơng của Việt Nam với tất cả các bạn hàng trên thế 

giới đối với các mã HS từ 0201.10.00 đến 0210.99.90. Năm đƣợc chọn 

để thiết lập giả định là năm 2018, vì vậy số liệu về kim ngạch song 

phƣơng giữa Việt Nam và bạn hàng sẽ ứng với năm giả định là năm 

2018. Số liệu về kim ngạch nhập khẩu của các mã HS nêu trên từ các 

nƣớc EU sang Việt Nam có thể dễ dàng đƣợc trích xuất từ nguồn dữ 

liệu của UNCTAD-TRAINS thông qua SMART.  

3.3. Thiết kế giả định  

Để đánh giá đƣợc một cách chính xác nhất tác động của hiệp định 

thƣơng mại EVFTA lên dòng thƣơng mại Việt Nam, tác giả đã đƣa ra 

các giả định nhƣ sau 

Giả định 1: Hiệp định EVFTA đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt và tất cả 

các dòng hàng thịt đƣợc cam kết sẽ đƣợc cắt giảm hoàn toàn thuế quan 

trong vòng 10 năm từ năm 2018-2028. 

Giả định 2: Việt Nam cắt giảm hoàn toàn thuế nhập khẩu theo cam 

kết của hiệp định EVFTA cho ngành hàng thịt trong khoảng thời gian 

từ 2018-2028. Đồng thời cắt Việt Nam cắt giảm hoàn toàn thuế quan 

cho các nƣớc trong hiệp định CPTPP từ 2018-2028 

Mô hình SMART đƣợc tính toán dựa trên 3 độ co giãn, đó là độ co 

giãn cầu, co giãn cung và co giãn Armington, việc kết quả của mô hình 

có chính xác hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn ba độ co 

giãn trên cho mô hình. Độ co giãn cầu nhập khẩu (import elasticity) đã 

đƣợc mặc định trong SMART là 1.5. Độ co giãn cung xuất khẩu (ex-

port elasticity) đƣợc định nghĩa là sự thay đổi về cung xuất khẩu khi có 
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sự thay đổi về giá, lý thuyết của SMART đƣa ra giả thuyết một ngƣời 

nhập khẩu và nhiều ngƣời xuất khẩu, vì vậy đƣờng cung xuất khẩu 

trong SMART đƣợc giả định là nằm ngang, hay có giá trị là 99 trong 

SMART. Vì lƣợng nhập khẩu của Việt Nam là tƣơng đối nhỏ, cũng nhƣ 

thị trƣờng thịt của Việt Nam là tƣơng đối nhỏ so với các nhà xuất khẩu, 

vì vậy, giả định cung co giãn hoàn hảo (99) là phù hợp và sẽ đƣợc tác 

giả sử dụng trong mô hình. Độ co giãn Armington, hay còn gọi là độ co 

giãn thay thế đƣợc dựa trên sự thay đổi về cầu nhập khẩu đối với các 

hàng hóa có nguồn gốc từ các nƣớc xuất khẩu khác nhau với tƣơng 

quan là sự thay đổi về giá (Kapuscinski, Warr, 1999). Việc lựa chọn độ 

co giãn Armington có sự quan trọng đặc biệt trong việc quyết định độ 

chính xác của ƣớc lƣợng trong mô hình SMART. Tác giả sẽ sử dụng 

trong bài viết độ co giãn Armington đƣợc ƣớc lƣợng bởi Hertel và cộng 

sự (2007). Hertel và cộng sự sử dụng mô hình hồi quy để ƣớc lƣợng độ 

co giãn Armington cho một số các ngành hàng cơ bản và so sánh độ co 

giãn đƣợc ƣớc lƣợng này với độ co giãn Armington đƣợc giới thiệu bởi 

GTAP. Mô hình của Hertel và cộng sự giải quyết đƣợc vấn đề của các 

bài viết trƣớc là không quan sát đƣợc một cách hiệu quả sự đa dạng về 

giá của các mặt hàng có nguồn gốc khác nhau. Độ co giãn Armington 

đƣợc ƣớc lƣợng thƣờng lớn hơn so với ƣớc lƣợng của GTAP. Theo 

Hertel và các cộng sự, độ co giãn Armington cho các mặt hàng thịt trâu 

bò (Bovine meat products) sẽ là 7.7 và các loại thịt khác (Meat products 

nec) là 8.8 và sẽ đƣợc tác giả sử dụng trong bài viết này. 

4. KẾT QUẢ CỦA GIẢ ĐỊNH 

4.1. T ác động của EVFTA lên tổng quan nhập khẩu thịt tại Việt 

Nam từ EU 

Cả hai giả định đƣợc tác giả đƣa ra cho thấy rằng, việc kí kết hiệp 

định thƣơng mại tự do EVFTA sẽ có tác động tích cực lên nhập khẩu 

thịt từ các nƣớc thuộc Liên Minh Châu Âu EU sang Việt Nam. Tác 

động tích cực này sẽ là hệ quả của hai hiện tƣợng, thứ nhất là do mặt 

hàng thịt từ EU sẽ rẻ hơn trƣớc do đƣợc cắt giảm thuế quan nhập khẩu 
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từ Việt Nam. Thứ hai là mặt hàng thịt nhập khẩu từ EU sẽ rẻ hơn so với 

thịt nhập khẩu từ các nƣớc khác trên thế giới do thịt từ EU đƣợc nhận 

ƣu đãi thuế quan từ EVFTA. Bảng 1 thể hiện kết quả của hai giả định 

đƣợc nêu. 

Bảng 1: Kết quả về sự thay đổi nhập khẩu thịt EU về Việt Nam 

theo hai giả định  

(Đơn vị: Nghìn USD) 

Chỉ số Giả định 1 Giả định 2 

Kim ngạch nhập khẩu 

trước hiệp định (‘000 

USD) 

174815 

 

174815 

 

Kim ngạch nhập khẩu sau 

hiệp định (‘000 USD) 

261167 

 

260791 

 

Tổng trị giá thay đổi nhập 

khẩu (‘000 USD) 

86353 

 

85976 

 

Phần trăm thay đổi nhập 

khẩu (%) 

49,18 48,18 

 

Từ kết quả trên có thể thấy, hiệp định EVFTA có tác động rất lớn lên 

nhập khẩu thịt từ EU sang Việt Nam. Tổng phần trăm thay đổi nhập 

khẩu trong 10 năm từ 2018-2028 là xấp xỉ 49%, phần trăm thay đổi 

nhập khẩu giảm từ 49% xuống 48% nếu ảnh hƣởng của CPTPP đƣợc 

tính đến. Việc giảm phần trăm thay đổi nhập khẩu này là do một phần 

dòng hàng sẽ đƣợc chuyển hƣớng sang các nƣớc xuất khẩu thịt thuộc 

hiệp định CPTPP nhƣ Nhật Bản, hay Australia. Quy mô tác động của 

hiệp định EVFTA lên nhập khẩu thịt của Việt Nam là khá lớn, lí do là 

vì các mặt hàng thịt nhập khẩu từ EU sang Việt Nam đang phải chịu 

mức thuế khá cao, phần lớn các mã hàng đang chịu thuế 20% và có 

những mã hàng phải chịu thuế đến 40%. 
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4.2. Ảnh hƣởng của hiệp định EVFTA lên các nƣớc thanh  

viên EU 

Trong bài viết này, tác giả không coi Anh là thành viên của Liên 

Minh Châu Âu EU trong cả hai giả định vì Anh đã có lộ trình rời khỏi 

EU trong năm 2018. Ảnh hƣởng của EVFTA lên các nƣớc thành viên 

EU đƣợc thể hiện tại bảng 2. Nhìn chung các nƣớc thành viên EU đều 

sẽ tăng xuất khẩu thịt sang Việt Nam do Việc cắt giảm thuế sâu.  

Bảng 2: Ảnh hƣởng của EVFTA lên xuất khẩu thịt của các nƣớc 

thành viên EU sang Việt Nam 

 

 

 

 

Quốc gia 

Giả định 1 Giả định 2 

Xuất 

khẩu 

trước 

EVFTA 

(‘000 

USD) 

Thay 

đổi kim 

ngạch 

(‘000 

USD) 

Phần 

trăm 

thay đổi 

(%) 

Xuất 

khẩu 

trước 

EVFTA 

(‘000 

USD) 

Thay 

đổi kim 

ngạch 

(‘000 

USD) 

Phần 

trăm 

thay đổi 

(%) 

Poland 50631 26626 52.59 50631 26407 52.16 

Netherlands 42559 18906 44.42 42559 18840 44.27 

Germany 28662 10346 36.10 28662 10330 36.04 

Italy 17771 6201 34.89 17771 6180 34.78 

France 9678 8894 91.90 9678 8881 91.77 

Ireland 6505 1364 20.97 6505 1360 20.91 

Belgium 5294 4013 75.80 5294 4008 75.70 

Denmark 3775 2952 78.20 3775 2945 78.03 

Lithuania 2937 1398 47.58 2937 1393 47.43 

Greece 2067 738 35.73 2067 736 35.61 

Bulgaria 1414 3580 253.17 1414 3580 253.15 

Romania 1188 447 37.61 1188 446 37.49 
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Portugal 644 200 31.08 644 186 28.85 

Croatia 568 200 35.14 568 199 35.04 

Cyprus 474 211 44.56 474 211 44.42 

Sweden 280 133 47.50 280 133 47.34 

Czech Repub-

lic 201 78 38.79 201 76 37.84 

Slovenia 166 67 40.50 166 67 40.38 

Austria 0 0 0 0 0 0 

Estonia 0 0 0 0 0 0 

Finland 0 0 0 0 0 0 

Hungary 0 0 0 0 0 0 

Latvia 0 0 0 0 0 0 

Lumxemburg 0 0 0 0 0 0 

Malta 0 0 0 0 0 0 

Slovakia 0 0 0 0 0 0 

Spain 0 0 0 0 0 0 

 

Phần lớn, các nƣớc EU đều sẽ có tăng trƣởng xuất khẩu lớn sang 

Việt Nam dƣới sự ảnh hƣởng của EVFTA, với mức độ tăng trƣởng xuất 

khẩu nhỏ nhất là từ Ireland với xấp xỉ 20%, và lớn nhất là Bulgaria với 

mức tăng trƣởng là 251%. Trung bình, xuất khẩu thịt từ các nƣớc EU 

sang Việt Nam sẽ tăng trƣởng từ 30-40%. Đặc biệt, có những quốc gia 

nhƣ Bulgaria có mức độ tăng trƣởng là 251%, là mức độ tăng trƣởng rất 

lớn nếu nhƣ thuế quan nhập khẩu thịt tại Việt Nam đƣợc đƣa về 0. Lí 

do của sự tăng trƣởng mạnh mẽ này là do các dòng hàng thịt xuất khẩu 

từ Bulgaria sang Việt Nam bao gồm 02.05.00, 02.06.29, 02.06.49, 

02.06.90, 02.07.14, 02.07.45, đều là các mặt hàng có kim ngạch xuất 

khẩu lớn, vì vậy các dòng hàng này sẽ có cƣờng độ tăng trƣởng xuất 
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khẩu lớn nếu thuế nhập khẩu lên càng dòng hàng này trở về 0. Kể cả 

khi tác động của CPTPP đƣợc tính dến trong giả định 2, thì sự tăng 

trƣởng về xuất khẩu thịt của các nƣớc EU cũng bị giảm đi không đáng 

kể chỉ giao động trong khoảng 100 nghìn USD. Điều này có thể là do 

các nƣớc thuộc hiệp định CPTPP không chiếm thị phần xuất khẩu thịt 

lớn sang Việt Nam, vì vậy kể cả khi thuế nhập khẩu đƣợc bãi bỏ thì 

lƣợng chếch hƣớng thƣơng mại cũng không quá lớn 

Một nhƣợc điểm lớn của SMART là SMART không tính đến các 

ảnh hƣởng theo chiều rộng (extensive margin) của các hiệp định thƣơng 

mại tự do, vì vậy theo mô hình SMART, các nƣớc thuộc liên minh EU 

hiện tại đang không có quan hệ thƣơng mại về mặt hàng thịt với Việt 

Nam cũng sẽ không mở có tăng trƣởng sau khi hiệp định thƣơng mại 

EVFTA đƣợc kí kết. Tuy vậy, về mặt lý thuyết thƣơng mại quốc tế, 

việc bãi bỏ thuế quan có thể có các ảnh hƣởng theo chiều rông, có nghĩa 

là, hai quốc gia có thể mở rộng thƣơng mại đến các mặt hàng chƣa từng 

đƣợc trao đổi trƣớc đây, hoặc bắt đầu tạo dựng quan hệ thƣơng mại với 

nhau dƣới sự ảnh hƣởng của việc bãi bỏ thuế quan theo hiệp định 

thƣơng mại tự do. Vì vậy, các nƣớc đang không có quan hệ thƣơng mại 

trong ngành hàng thịt với Việt Nam nhƣ Áo, Estonia, Phần Lan, Hunga-

ry, Latvia, Luxembourg, Malta, Slovakia, Tây Ban Nha thật sự có thể 

sẽ có những tăng trƣởng nhất định, tuy vậy SMART không đƣợc trang 

bị để có thể ƣớc lƣợng đƣợc các tăng trƣởng này 

4.3. Ảnh hƣởng của hiệp định EVFTA lên các dòng hàng thịt 

Việt Nam hiện tại đang nhập khẩu và cam kết cắt giảm thuế cho rất 

nhiều mã hàng thịt từ các nƣớc EU. Bảng 3 thể hiện sự thay đổi trong 

kim ngạch xuất khẩu của từng mã HS 6 số. Danh sách các mã hàng của 

ngành hàng thịt cùng mô tả hàng hóa sẽ đƣợc thể hiện ở phụ lục 1. 
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Bảng 3: Ảnh hƣởng của hiệp định thƣơng mại EVFTA lên nhập 

khẩu thịt có mã HS 6 số từ EU về Việt Nam 

 

 

Mã HS 

Giả định 1 Giả định 2 

Xuất khẩu 

trước 

EVFTA 

(‘000 USD) 

Thay đổi 

kim 

ngạch 

(‘000 

USD) 

Phần trăm 

thay đổi 

(%) 

Xuất khẩu 

trước 

EVFTA 

(‘000 USD) 

Thay 

đổi kim 

ngạch 

(‘000 

USD) 

Phần trăm 

thay đổi 

(%) 

0201 14077.3 15.9 0.11313 14077.3 6 0.04215 

020110 17.0 0.0 0.00000 17.0 0 0.00000 

020120 1127.7 0.4 0.03857 1127.7 0 0.03857 

020130 12932.6 15.5 0.11978 12932.6 5 0.04251 

0202 2000956.2 1758.1 0.08786 2000956.2 801 0.04002 

020210 98.8 10.9 11.01862 98.8 0 0.00000 

020220 34231.2 165.0 0.48215 34231.2 91 0.26533 

020230 1966626.3 1582.2 0.08045 1966626.3 710 0.03610 

0203 78672.4 21918.9 27.86096 78672.4 21055 26.76250 

020311 138.3 384.5 278.01770 138.3 381 275.27263 

020312 191.2 1247.8 652.74402 191.2 1248 652.74402 

020319 16778.4 12.7 0.07595 16778.4 13 0.07504 

020321 227.9 5.7 2.51727 227.9 6 2.51727 

020322 2403.0 187.8 7.81523 2403.0 113 4.70581 

020329 58933.7 20080.4 34.07280 58933.7 19295 32.73992 

0204 17786.4 13.2 0.07441 17786.4 13 0.07441 

020410 527.7 0.0 0.00000 527.7 0 0.00000 

020421 369.3 0.0 0.00000 369.3 0 0.00000 

020422 1079.6 0.0 0.00000 1079.6 0 0.00000 

020423 312.2 0.0 0.00000 312.2 0 0.00000 
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020430 10.7 0.0 0.00000 10.7 0 0.00000 

020441 366.1 0.0 0.00000 366.1 0 0.00000 

020442 10412.1 13.2 0.12710 10412.1 13 0.12710 

020443 2272.0 0.0 0.00000 2272.0 0 0.00000 

020450 2436.6 0.0 0.00000 2436.6 0 0.00000 

0205 14287.6 6242.6 43.69253 14287.6 6243 43.69253 

020500 14287.6 6242.6 43.69253 14287.6 6243 43.69253 

0206 650840.7 3421.5 0.52570 650840.7 2963 0.45529 

020610 14506.0 326.3 2.24940 14506.0 2 0.01565 

020621 6927.7 1.8 0.02652 6927.7 0 0.00000 

020622 209.5 3.6 1.72581 209.5 4 1.69716 

020629 400636.7 675.7 0.16867 400636.7 630 0.15718 

020630 376.0 17.6 4.68578 376.0 10 2.72604 

020641 36.2 52.6 145.29168 36.2 53 145.29168 

020649 208010.1 2253.7 1.08346 208010.1 2248 1.08080 

020680 65.0 3.6 5.47697 65.0 4 5.47697 

020690 20073.6 86.6 0.43129 20073.6 13 0.06534 

0207 646645.4 23002.0 3.55712 646645.4 21857 3.38012 

020711 1023.9 44.2 4.31363 1023.9 44 4.31363 

020712 666.3 48.8 7.32381 666.3 47 7.05622 

020713 1987.8 357.0 17.95819 1987.8 347 17.45370 

020714 623053.4 15324.1 2.45951 623053.4 14191 2.27770 

020724 1.6 0.0 0.00000 1.6 0 0.00000 

020725 478.2 0.0 0.00000 478.2 0 0.00000 

020726 37.0 0.0 0.00000 37.0 0 0.00000 

020727 5771.5 210.4 3.64580 5771.5 210 3.64580 

020741 145.5 0.3 0.23505 145.5 0 0.23505 

020742 22.1 4.6 20.87047 22.1 5 20.87047 
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020743 134.7 269.5 200.10022 134.7 270 200.10022 

020744 147.1 7.2 4.86782 147.1 7 4.86782 

020745 12754.4 6716.6 52.66071 12754.4 6717 52.66071 

020752 80.7 0.0 0.00000 80.7 0 0.00000 

020755 332.8 0.0 0.00000 332.8 0 0.00000 

020760 8.4 19.3 228.90283 8.4 19 228.90283 

0208 550.5 276.4 50.20017 550.5 276 50.20017 

020810 258.9 272.1 105.12598 258.9 272 105.12598 

020890 291.7 4.2 1.45335 291.7 4 1.45335 

0209 4265.6 5953.7 139.57453 4265.6 5954 139.57453 

020910 4265.3 5953.7 139.58441 4265.3 5954 139.58441 

020990 0.3 0.0 0.00000 0.3 0 0.00000 

0210 7681.7 1161.9 15.12501 7681.7 974 12.67739 

021011 235.1 6.2 2.62236 235.1 6 2.62236 

021012 36.1 1.2 3.35615 36.1 1 3.35615 

021019 1532.4 355.5 23.19879 1532.4 356 23.19879 

021020 1956.5 22.0 1.12348 1956.5 22 1.12348 

021093 67.9 0.0 0.00000 67.9 0 0.00000 

021099 3853.7 777.0 20.16229 3853.7 589 15.28337 

Theo kết quả của mô hình SMART, phần lớn các dòng HS của mặt 

hàng thịt đều sẽ tăng trƣởng ở một mức nhất định dƣới sự tác động của 

việc cắt giảm thuế xuống 0%. Đặc biệt là có các ngành hàng nhƣ 

02.03.11 (thịt cả con và nửa con), 02.03.12 (Thịt mông đùi, thịt vai và 

các mảnh của chúng, có xƣơng), 02.06.41 (Gan), 02.07.43 (Gan béo, 

tƣơi hoặc ƣớp lạnh), 02.07.60 (Gà lôi), 02.08.10 (Thỏ hoặc thỏ rừng), 

02.09.10 (Mỡ lợn) là những dòng HS có mức tăng trƣởng dự tính vƣợt 

quá 100%, có những ngành hàng có mức tăng trƣởng đến 200% và 
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600%. Tuy vậy, cũng có những dòng HS không hề có sự thay đổi về 

kim ngạch nhập khẩu, những mặt hàng này hoặc đã có mức thuế nhập 

khẩu khá thấp, hoặc không có kim ngạch nhập khẩu nhiều, vì vậy việc 

cắt giảm thuế không thực sự có tác động lên các dòng HS này. 

Khi tác động của CPTPP đƣợc tính đến trong giả định 2, rất nhiều 

các dòng hàng không giữ đƣợc mức độ tăng trƣởng nhƣ giả định 1 và 

có mức tăng giảm từ 1-5% so với giả định 1.  

4.3. Đánh giá và kiến nghị 

Việc lƣợng hóa ảnh hƣởng của hiệp định thƣơng mại Việt Nam- EU 

EVFTA lên dòng hàng thịt của Việt Nam là rất cần thiết cho doanh 

nghiệp và nhà nƣớc để có đƣợc một cái nhìn chi tiết và có những hành 

động hoặc chính sách phù hợp để thúc đẩy hoặc ngăn ngừa rủi ro đến từ 

sự tăng trƣởng này.  

Theo kết quả của mô hình SMART, mức độ tăng trƣởng xuất khẩu 

mặt hàng thịt của các nƣớc EU sang Việt Nam là rất lớn, có những 

nƣớc có mức độ tăng trƣởng lên đến 250% ví dụ nhƣ Bulgaria. Việc 

này cho thấy rằng các nƣớc thuộc Liên minh Châu Âu EU vẫn sẽ là các 

đối tác quan trọng trong tƣơng lai của Việt Nam. Vì vậy, các doanh 

nghiệp và chính phủ Việt Nam cần sát sao hơn, cũng nhƣ cần chủ động 

nắm rõ các tác động của hiệp định EVFTA  

Không chỉ vậy, tăng trƣởng nhập khẩu thịt về Việt Nam sẽ tập trung 

vào các bạn hàng nhƣ Phần Lan, Hà Lan, Đức Pháp, vì vậy, các doanh 

nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức là sự cạnh tranh lớn từ 

các công ty từ các quốc gia phát triên, có trình độ kỹ thuật cũng nhƣ 

chất lƣợng và năng suất cao hơn. Các công ty nội địa Việt Nam cần chủ 

động nâng cao khả năng sản xuất, chất lƣợng sản phẩm và chuẩn bị để 

đối đầu với sự cạnh tranh rất lớn đến từ các nƣớc trực thuộc EU 

Sự tăng trƣởng đối với các mã HS cũng không thực sự đều nhau, 

tăng trƣởng nhập khẩu thịt về Việt Nam tập trung chính vào các dòng 

HS 02.03.11 (thịt cả con và nửa con), 02.03.12 (Thịt mông đùi, thịt vai 
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và các mảnh của chúng, có xƣơng), 02.06.41 (Gan), 02.07.43 (Gan béo, 

tƣơi hoặc ƣớp lạnh), 02.07.60 (Gà lôi), 02.08.10 (Thỏ hoặc thỏ rừng), 

02.09.10 (Mỡ lợn). Các doanh nghiệp nội địa Việt Nam có thể chủ 

động tăng cƣờng năng lực cạnh tranh và sản xuất của các mặt hàng này, 

hoặc đa dạng hóa sản xuất để tránh việc phải cạnh trnah trực tiếp với 

các doanh nghiệp nƣớc ngoài. 

5. KẾT LUẬN 

Sử dụng mô hình cân bằng bán phần và công cụ giả định SMART, 

bài viết này nhắm vào việc đánh giá tác động tiềm năng (ex ante) của 

hiệp định thƣơng mại tự do EVFTA lên nhập khẩu thịt vào Việt Nam. 

Bài viết có mục đích lƣợng hóa tác động của EVFTA và cung cấp cho 

doanh nghiệp cũng nhƣ nhà nƣớc Việt Nam một cái nhìn chi tiết về 

ngành hàng thịt Việt Nam để có các hành động phù hợp. 

Tác giả đặt ra hai giả định, một giả định về tác động của EVFTA và 

giả định thứ hai tính đến cả tác động của EVFTA và CPTPP lên ngành 

hàng thịt Việt Nam. Trong cả hai giả định, kết quả đều cho thấy rằng, 

nhập khẩu thịt từ EU vào Việt Nam sẽ tăng trƣởng rất mạnh dƣới sự 

ảnh hƣởng của hiệp định EVFTA. Tuy vậy, sự tăng trƣởng này không 

đƣợc phân bố đều giữa các quốc gia và các mã HS khác nhau. Các nƣớc 

nhƣ Phần Lan, Đức, Pháp có mức tăng trƣởng xuất khẩu thịt sang Việt 

Nam cao hơn hẳn so với các nƣớc khác thuộc Liên minh Châu Âu. 

Không chỉ thế, tăng trƣởng nhập khẩu cũng tập trung vào một vài mã 

HS nhất định, có những mã HS có mức tăng trƣởng rất lớn (lên đến 

600%) 

Bài viết cũng đƣa ra một vào kiến nghị nhất định cho doanh nghiệp 

và nhà nƣớc Việt Nam để xử lý cũng nhƣ tận dụng sự tăng trƣởng này.  

Tuy vậy, tác giả cũng nhận thấy những mặt hạn chế trong nghiên 

cứu, đặc biệt là những hạn chế về mặt phƣơng pháp nghiên cứu. Giả 

định SMART tuy rằng là một công cụ rất hữu ích trong việc đánh giá 

các tác động của FTAs đến kim ngạch của các dòng hàng, nhƣng 

SMART lại không đƣợc dựa trên một nền tảng lý thuyết vững chắc. 
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Cũng nhƣ SMART và PE không thể đánh giá đƣợc tác động của những 

ngành hàng thay thế hoặc liên quan đến ngành hàng thịt. Cũng nhƣ 

SMART không tính đến sự hiệu quả, nên các ƣớc lƣợng của SMART 

về chệch hƣớng thƣơng mại sẽ lớn hơn thực tế. Vì vậy, tác giả muốn 

mở rộng hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai và sử dụng các công cụ khác 

nhƣ CGE để có thể đƣa ra đƣợc một cái nhìn cụ thể hơn về ảnh hƣởng 

của EVFTA tới Việt Nam. 
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 

TRONG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Rice export in Vietnam at the present time 

ThS. Lê Thị Thu Hà 

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng 

 

TÓM TẮT 

Xuất khẩu gạo từ lâu đã mang lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ cho 

nƣớc ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, với 

sản lƣợng gạo sản xuất và xuất khẩu từ năm 2010 đến 2018 năm sau 

cao hơn năm trƣớc nhƣng thu nhập của ngƣời nông dân sản xuất lúa 

không tăng cùng tỷ lệ, thậm chí có năm còn giảm, cuộc sống ngƣời 

nông dân sản xuất lúa Việt Nam chƣa đƣợc cải thiện.  Bài viết phân tích 

tình hình xuất khẩu gạo tại Việt Nam, nêu rõ một số vấn đề chính mà 

thị trƣờng gạo thế giới ảnh hƣởng đến việc xuất khẩu gạo của Việt 

Nam. Bài viết cũng đánh giá toàn diện về thực trạng xuất khẩu gạo của 

Việt Nam trong thời gian gần đây, nêu rõ những thách thức mà hoạt 

động xuất khẩu gạo gặp phải trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

từ đó đề xuất giải pháp khắc phục. 

Từ khóa: Xuất khẩu gạo, Việt Nam, TPP, FTA, kho dự trữ, kim ngạch 

xuất khẩu 
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ABTRACT 

Rice exports have long brought a significant source of foreign currency 

for our country in the process of industrialization and modernization. 

However, with the production and export of rice from 2010 to 2018 

next year was higher than the previous year, the income of rice farmers 

did not increase at the same rate, even in some years, the life of farmers 

was reduced. Vietnamese rice farmers have not improved. The article 

analyzes the situation of rice export in Vietnam, highlighting some key 

issues that the world rice market affects Vietnam's rice export. The arti-

cle also provides a comprehensive review of the current situation of Vi-

etnam's rice exports, highlighting the challenges that rice export activi-

ties face in the process of international economic integration, from 

which to propose solutions for rice exports remedy. 

Keywords: Rice exports, Vietnam, TPP, FTA,warehouse, export turno-

ver 

1.MỞ ĐẦU 

Năm 2015 Việt Nam đã xuất khẩu đƣợc 10,72 triệu tấn đứng thứ hai 

thế giới. Tuy nhiên, với sản lƣợng gạo sản xuất và xuất khẩu từ năm 

2015 đến 2018 năm sau cao hơn năm trƣớc nhƣng thu nhập của ngƣời 

nông dân sản xuất lúa không tăng cùng tỷ lệ, thậm chí có năm còn 

giảm, ngƣời nông dân sản xuất lúa Việt Nam chƣa thực sự cải thiện 

đƣợc chất lƣợng cuộc sống. Theo dự báo của VFA, với tình hình sản 

xuất lúa gạo nhƣ hiện nay, năm 2018 và những năm tiếp theo xuất khẩu 

gạo Việt Nam còn gặp khó khăn và chịu sự cạnh tranh ngày càng gay 

gắt. Trong phạm vi bài viết này tác giả phân tích và có một số gợi ý 

nhằm bảo đảm lợi ích của ngƣời nông dân sản xuất lúa cũng nhƣ mong 

muốn tạo thƣơng hiệu cho gạo Việt Nam để khẳng định và duy trì vị thế 

trên thị trƣờng thế giới. 
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2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CUNG CẦU GẠO TRÊN THẾ GIỚI 

2.1. Tình hình cung gạo trên thế giới  

Trong niên vụ 2015/2016, sản lƣợng gạo tại nhiều quốc gia tăng 

đáng kể, đặc biệt là những quốc gia sản xuất gạo hàng đầu nhƣ Trung 

Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan. Sản lƣợng gạo niên vụ 2015/16 

của Trung Quốc vào khoảng 140,5 triệu tấn; tăng 3,5 triệu tấn (2,55%) 

so với niên vụ 2014/15 [1]. Tƣơng tự, tại Ấn Độ và Pakistan, sản lƣợng 

gạo trong niên vụ 2016/17 tăng với mức tƣơng ứng 7,42 triệu tấn (tăng 

7,73%) và 6,5 triệu tấn (tăng 30%). Ngoài ra, đối với Thái Lan - nƣớc 

sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - mặc dù chịu ảnh hƣởng 

nặng nề bởi trận lũ lịch sử năm 2015, nhƣng sản lƣợng gạo vẫn tăng 

nhẹ. Sự gia tăng này một mặt do diện tích thu hoạch tăng 2,2% lên 

164,6 triệu ha, mặt khác do năng suất tăng 0,8%,tƣơng đƣơng 

4,38tấn/ha. gia có nguồn cung gạo còn lại.  

 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 2015) 

Hình 1.Tình hình sản lƣợng gạo thế giới đến hết năm 2020 

Xuất khẩu gạo Thái Lan và Việt Nam, hai nƣớc xuất khẩu hàng đầu 

thế giới, chiếm trên 46% tổng mậu dịch gạo thế giới và trên 58% tổng 

mức tăng xuất khẩu gạo toàn cầu trong thập kỷ tới. Tại Thái Lan, diện 

tích và năng suất lúa dự báo sẽ tăng. Sản lƣợng tăng cộng với việc rút 

từ kho tồn trữ sẽ khiến xuất khẩu tăng khoảng 4,2 triệu tấn lên khoảng 
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13 triệu tấn vào năm 2022. Việt Nam sẽ xuất khẩu ít hơn một chút, tăng 

từ khoảng 7 triệu tấn lên 8,7 triệu tấn vào năm 2022. Tiêu thụ gạo trung 

bình ở cả 2 nƣớc này sẽ đều giảm nhẹ trong bối cảnh thu nhập tăng. Ấn 

Độ thƣờng giữ vị trí nƣớc xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới từ giữa thập 

niên 90 của thế kỷ trƣớc, song xuất khẩu của nƣớc này dao động khá 

mạnh, bởi chính phủ có chính sách kiểm soát chặt mức dự trữ. Tháng 

9/2011 chính phủ đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu gạo phi – basmati và 

sau đó xuất khẩu đã tăng từ dƣới 3 triệu tấn lên hơn 10 triệu tấn, trở 

thành nƣớc xuất khẩu lớn nhất thế giới năm 2012. Mặc dù trong 10 năm 

tới xuất khẩu của Ấn Độ dự báo sẽ khó lặp lại kỷ lục đó, song sẽ vẫn ở 

mức cao trong vài năm tới bởi kho dự trữ còn rất nhiều. 

 

2.2.  Nhu cầu gạo trên thế giới 

Năm  2015 các nƣớc châu Phi nhập khẩu 10,5 triệu tấn, giảm 2% so 

với năm 2014. Nguồn cung dồ dào là nguyên nhân khiến một số nƣớc 

nhƣ Benin, Guinea, Sierra Leone và Tanzania cắt giảm lƣợng gạo nhập 

khẩu. Tổ chức FAO cũng cho biết lƣợng gạo nhập khẩu của Ai Cập 

năm 2015 là 100 nghìn tấn, giảm so với mức 350 nghìn tấn năm 2014. 

Nigeria, quốc gia nhập khẩu nhiều gạo nhất tại châu Phi, cũng giảm 

lƣợng gạo nhập khẩu 8%, ở mức 1,9 triệu tấn. 

Ngoài lý do sản lƣợng năm 2015 tăng thì việc chính phủ áp đặt các 

biện pháp bảo vệ hoạt động sản xuất trong nƣớc cũng là nguyên nhân 

khiến nhập khẩu tại quốc gia này suy giảm. Nằm trong mục tiêu đến 

năm 2022 trở thành quốc gia tự cung về gạo, Chính phủ Nigeria sẽ áp 

dụng mức thuế suất 25% đối với lúa gạo nhập khẩu bắt đầu từ ngày 1 
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tháng 7 năm 2015. Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch nâng thuế nhập 

khẩu gạo từ 20% lên 40%. Điều này có nghĩa là mặt hàng sẽ có mức 

thuế nhập khẩu 50% và đến 31 tháng 12 năm 2015 sẽ tăng lên 100%. 

Trong khi đó, sản lƣợng tại Colombia có những dấu hiệu phục hồi sẽ 

là yếu tố khiến lƣợng gạo nhập khẩu năm 2015 nƣớc này trở về mức 

bình thƣờng (khoảng 20 nghìn tấn). Đất nƣớc Cuba, với sản lƣợng giảm 

5% nên lƣợng gạo nhập khẩu năm 2015 là 570 nghìn tấn. Phù hợp với 

mục tiêu tự cung tự cấp, giới quan chức Cuba thông báo nƣớc này đang 

hƣớng tới việc thay thế 117 nghìn tấn gạo nhập khẩu bằng lƣợng gạo 

sản xuất trong nƣớc. Tại các nƣớc châu Âu, lƣợng gạo nhập khẩu của 

27 nƣớc EU khoảng 1,7 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2015. Tuy 

nhiên, kể từ tháng 1 năm 2014, châu Âu đã tăng cƣờng các biện pháp 

nghiêm ngặt hơn đối với gạo và các sản phẩm làm từ gạo có nguồn gốc 

từ Trung Quốc, sau hàng loạt vụ phát hiện các loại gạo biến đổi gen 

(GMO) kể từ năm 2012. 

3. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 

3.1.  Sản lƣợng gạo Việt Nam 

Do sản lƣợng lúa tăng nên sản lƣợng gạo của Việt Nam năm 2018 

đạt mức trên 8.5 triệu tấn; tăng 0,065 triệu tấn so với niên vụ 2017/2016 

[2]. Nhƣ vậy, trong nhiều năm gần đây mặc dù diện tích trồng lúa có 

biến động, nhƣng do năng suất lúa tăng nên sản lƣợng gạo đƣợc duy trì 

ổn định. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lƣợng 

xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2017 đạt 6,61 triệu tấn; trị giá FOB 

đạt 2,95 tỷ USD, giảm 17,4% về số lƣợng và giảm 19,7% về giá trị so 

với năm 2016[3]. Gạo Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang 10 quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên thế giới nhƣ: Trung Quốc, Bờ biển ngà , Indonesia, 

Angola và Nga. Trung Quốc vẫn là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của 

Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm về xuất khẩu gạo năm 

2017 là do sự giảm mạnh về nhu cầu từ các thị trƣờng truyền thống nhƣ 

Indonesia, Philippines… . Với sản lƣợng này, Việt Nam tiếp tục giữ vị 

trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, sau Thái Lan. Mùa vụ 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

320 

2018/2017, Việt Nam vẫn duy trì mức xuất khẩu gạo trên 7 triệu tấn và 

đã đạt 7,72 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 3,45 tỷ USD. 

3.2. Xuất khẩu gạo Việt Nam 

Bảng 1. Kim ngạch XK và tỷ trọng của XK gạo của Việt Nam 

 giai đoạn 2010-2019 

 

STT Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Kim ngạch XK cả 

nƣớc (Tỷ USD) 
62.685 57.096 72.236 96.300 114,6 

2 
Số lƣợng XK gạo 

(ngàn tấn) 
4.679 6.052 6,754 7,105 7.335 

3 
Kim ngạch XK 

gạo (Triệu USD) 
2.663 2.464 2.912 3.507 3.271 

4 

Tỷ trọng đóng 

góp của XK gạo 

trong kim ngạch 

XK 

4,25 4,32 4,03 3,64 2,85 

        

  (Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 2018) 

3.3. Giá gạo xuất khẩu 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam không nằm ngoài diễn biến của thị 

trƣờng gạo thế giới. Giá gạo xuất khẩu giảm do vào thời điểm này xuất 

khẩu bị chững lại, giá bình quân đạt 430,80 USD/tấn, giảm 14,04% so 

với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, giá gạo 25% tấm ở mức 447 

USD/tấn.Theo Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam (VFA), tình hình giá gạo 

thế giới có xu hƣớng giảm do chịu áp lực bán hạ giá của Thái Lan và 

Pakistan - hai quốc gia có nguồn cung gạo rẻ nhất so với các quốc gia 

xuất khẩu gạo khác nhƣ Ấn Độ, Việt Nam…Giá gạo xuất khẩu của 

Thái Lan thƣờng cao hơn các nƣớc nhƣ Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, 

Myanmar… Nếu so sánh giá gạo xuất khẩu cùng chủng loại của Việt 
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Nam và Thái Lan trong thời gian qua, giá gạo Việt Nam có dấu hiệu thu 

hẹp đáng kể khoảng cách trong những năm gần đây. 

Năm 2018, sản lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 7,79 triệu tấn, 

trị giá FOP đạt 3,45 tỷ USD. Theo VFA năm 2017 lƣợng gạo xuất khẩu 

gạo của Việt Nam vƣợt năm 2016 nhƣng thua về giá trị. Nguyên nhân 

căn bản đƣợc lý giải là do giá gạo xuất khẩu giảm. Năm 2016 cả nƣớc 

xuất khẩu đạt 7,105 triệu tấn, nhƣng giá FOP là 3,507 tỷ USD. Khoảng 

70% lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo có phẩm cấp thấp (gạo 

25% tấm), gạo có phẩm cấp cao (5% tấm) thì vẫn chƣa cạnh tranh đƣợc 

với gạo của Thái Lan. Gạo có phẩm cấp thấp thị trƣờng tiêu thụ ngày 

càng bị thu hẹp và chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nƣớc Ấn Độ, Paki-

stan và Myanmar. Giá gạo xuất khẩu trung bình theo giá FOP năm 

2017 khoảng 435 USD/tấn. Mặc dù quý I/2018 giá xuất khẩu gạo trung 

bình tăng đạt 468 USD/tấn (tăng 2% so với năm 2012). Mức giá này 

thấp hơn mức giá xuất khẩu trung bình năm 2016 là 39USD/tấn (giá 

trung bình năm 2016 là 495 USD/tấn). 

3.4. Chủng loại gạo xuất khẩu 

Ở Việt Nam, gạo xuất khẩu chủ yếu là gạo tẻ hạt dài, chất lƣợng 

trung bình, đƣợc sản xuất hầu hết từ Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong 

cơ cấu xuất khẩ ẫn chƣa chú trọng nhiều tới gạo đặc sản truyền thống, 

nhƣ gạo Thơm Lài, Nàng Hƣơng, Nàng Thơm, Jasmine… Hiện nay, 

trên thế giới, ở những nƣớc phát triển, loại gạo này rất đƣợc ƣa chuộng 

và trong tƣơng lai, nhu cầu về loại gạo này sẽ ngày càng tăng, đem lại 

nguồn thu lớn cho các nƣớc xuất khẩu. 

3.5. Thị trƣờng xuất khẩu gạo 

Năm 2015, châu Á là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, 

chiếm 58,93% (thị trƣờng Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malay-

sia…), kế đến là châu Phi chiếm 29,32%, châu Mỹ 6,7% và châu Âu 

chiếm 3,6% [4]. So với cùng kỳ năm 2016 lƣợng gạo xuất khẩu sang 

khu vực châu Phi tăng 5,7%; châu Mỹ tăng 25,90%; châu Âu tăng 
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161,12%; nhƣng khu vực châu Á giảm 22,78%. Thị trƣờng xuất khẩu 

các năm gần đây có nhiều thay đổi. Trung Quốc là thị trƣờng xuất khẩu 

gạo lớn nhất của Việt Nam, thị trƣờng Malaysia không thay đổi nhiều 

Nguyên nhân chính khiến nhu cầu nhập khẩu tăng cao tại các thị 

trƣờng này là do ảnh hƣởng nặng nề từ thiên tai. Theo thông tin từ Cục 

Chế biến và Phát triển thị trƣờng nông sản, xuất khẩu các mặt hàng gạo, 

tiêu, thủy sản, đồ gỗ... sẽ rất thuận lợi trong năm mới, đặc biệt mặt hàng 

gạo đã có nhiều đơn hàng từ Philippines và Indonesia ngay từ những 

ngày đầu năm. 

Sau khi Philippines gỡ bỏ chính sách hạn chế nhập khẩu, đã có 166 

công ty Philippines nộp đơn xin mua 1 triệu tấn gạo, trong đó có nhiều 

đơn hàng xin mua gạo Việt Nam. Theo chính sách mới của Philippines, 

tất cả gạo nhập khẩu sẽ đƣợc đánh thuế ở mức 35% nếu có nguồn gốc 

từ ASEAN và 50% với các nƣớc ngoài ASEAN. 

Mặc dù tăng đƣợc đơn hàng xuất khẩu sang Philippines, nhƣng Việt 

Nam phải cạnh tranh gay gắt với các nƣớc xuất khẩu khác trong khu 

vực nhƣ Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Nhu cầu nhập khẩu gạo 

của Trung Quốc, thị trƣờng truyền thống của Việt Nam, có thể có nhiều 

áp lực lớn do Trung Quốc thay đổi chính sách quản lý biên mậu, tăng 

cƣờng nhập khẩu chính ngạch; tăng cƣờng đầu tƣ sản xuất gạo tại các 

nƣớc trong khu vực nhƣ Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Châu Á 

đang trải qua một cuộc đua về xuất khẩu gạo khi các nhà sản xuất lớn 

nhƣ Ấn Độ và Việt Nam tăng cƣờng nỗ lực thúc đẩy kim ngạch xuất 

khẩu gạo ra nƣớc ngoài để hỗ trợ nông dân, khuyến khích đẩy mạnh sản 

xuất. Nhƣng sự cạnh tranh này có thể làm giảm giá cả toàn cầu, và có 

thể gây hiệu ứng ngƣợc lại. 

4. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ XUẤT KHẨU GẠO CUẢ VIỆT NAM 

TRONG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Qua phân tích thực trạng và triển vọng thị trƣờng lúa gạo của thế 

giới và Việt Nam thì tác giả để xuất một vài các giải pháp sau nhằm 

nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo: 
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4.1.   Hoàn thiện hệ thống xuất khẩu gạo 

- Duy trì số lƣợng doanh nghiệp có đủ khả năng về trữ lƣợng kho, 

năng suất chế biến gạo xuất khẩu tham gia xuất khẩu; hạn chế sự ồ ạt 

quá mức của các doanh nghiệp còn non kém về kinh nghiệm, yếu về tài 

chính. Tránh xuất khẩu thiếu kiểm soát, bán phá giá, tránh tình trạng 

hủy hợp đồng đã ký kết với khách hàng khi giá cả biến động, tạo ấn 

tƣợng xấu về nhà xuất khẩu gạo Việt Nam. 

- Đối với hợp đồng mua bán gạo cấp Chính phủ (hợp đồng tập 

trung), nên duy trì cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đấu thầu 

và chỉ định tham gia đấu thầu. 

- Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam cần quản lý tích cực hơn trong 

đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo; phải là nơi cung cấp thông tin về giá 

xuất khẩu và chi phí chế biến - xuất khẩu; phối hợp các ngành có liên 

quan nhƣ hải quan, thuế… nhằm ngăn chặn gian lận giá bán trong đăng 

ký hợp đồng xuất khẩu gạo.  

- Tham gia liên minh lúa gạo(Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia 

và Myanmar), tạo thƣơng hiệu gạo chung để ―cùng nhau tiến‖. Khi liên 

minh lúa gạo đƣợc thành lập với một thƣơng hiệu chung, những vấn đề 

về giá trị hạt gạo sẽ đƣợc giải quyết. 

Bảng 2: Dự báo cung cầu gạo thế giới 2020-2023 

(Đơn vị tính: 1.000 tấn) 

STT Năm 2020 2021 2022 2023 

1 Sản lượng 449.448 452.270 456.647 460.213 

2 Dự trữ đầu kz 96.672 94.732 90.913 87.728 

3 
Cung tiêu dùng 

trong nước 
546.120 547.002 547.56 547.941 

4 Tiêu dùng 451.388 456.089 459.832 464.063 
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5 Dự trữ cuối kz 94.732 90.912 87.728 83.878 

6 Thương mại 33.208 33.608 34.058 34.416 

7 Dự trữ (%) 20,99 19,93 19,08 18,07 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Chính sách và Thực phẩm Hoa Kỳ (FARPRI), 2019) [6]. 

4.2. Xây dựng thƣơng hiệu cho gạo Việt Nam 

 Năm 2015 giá gạo Việt Nam rất thấp so với các đối thủ cạnh tranh 

nên hiệu quả xuất khẩu và đời sống của ngƣời trồng lúa không đƣợc cải 

thiện là mấy. Chúng ta sản xuất ra lúa, gạo nhƣng cái chúng ta cần bán 

là thƣơng hiệu gạo. Có thƣơng hiệu không chỉ là việc bán đƣợc giá cao 

mà còn ghi dấu ấn vào thị trƣờng với những sản lƣợng và giá trị ổn 

định. Thƣơng hiệu không chỉ là nhãn hiệu, tên gọi mà nó còn hàm chứa 

sở hữu trí tuệ khác nhƣ bao bì, mẫu mã, kiểu dáng, quảng bá, tiếp thị 

giới thiệu sản phẩm… chúng ta chƣa có đƣợc loại gạo nào mà khi nhắc 

đến tên gạo là nhắc đến Việt Nam. Trong khi đó, nhắc đến Thái Lan, ai 

cũng có thể kể tên những giống gạo ngon nổi tiếng của nƣớc này, nhƣ 

gạo Jasmine, gạo Homali. Những sản phẩm này của Thái Lan có mặt ở 

nhiều quầy kệ của các siêu thị, nhà bán lẻ trên khắp các châu lục. Nhƣ 

vậy, để có thƣơng hiệu gạo Việt Nam ngoài việc khuyến cáo nông dân 

quan tâm hơn đến giống lúa có chất lƣợng cao, chúng ta còn phải tổ 

chức các hoạt động xúc tiến thƣơng mại giới thiệu sản phẩm gạo và cố 

gắng ký đƣợc các hợp đồng tiêu thụ dài hạn với các nƣớc có tiềm năng. 

Mặc khác, chúng ta phải sắp xếp và quy hoạch lại sản xuất nông 

nghiệp, nhất là vùng trồng lúa. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh 

nghiệp kinh doanh về xuất khẩu gạo cũng phải tham gia tích cực hơn 

vào việc quảng bá và giúp cho ngƣời nông dân nhận thức đƣợc những 

chủng loại gạo nào đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng để hƣớng dẫn nông 

dân trồng và giúp nông dân tiêu thụ. 

4.3. Đẩy mạnh công tác Marketing 

  Để nâng cao vị thế hạt gạo, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt 

khe của thị trƣờng quốc tế, Việt Nam cần có giải pháp cụ thể cho các 
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chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách 

xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Cụ thể: 

Thứ nhất: Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu 

  Để thực hiện đƣợc chính sách này, trong thời gian tới, cần tiến hành 

một số giải pháp sau: Một là, xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa với 

quy mô lớn, phát triển nguồn nguyên liệu một cách bền vững. Trên thực 

tế, thực hiện tích cực vai trò liên kết 4 nhà: ―Nhà nƣớc, nhà khoa học, 

nhà doanh nghiệp và nhà nông‖.  

+ Nhà nƣớc: Quy hoạch đầu tƣ phát triển sản xuất lúa cho từng tiểu 

vùng và toàn vùng; phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi; 

thông tin, dự báo thị trƣờng lúa gạo; đầu tƣ ngân sách cho công tác 

nghiên cứu lai tạo các giống lúa mới, hỗ trợ về vốn cho nông dân và các 

doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo.  

+ Nhà khoa học: Lai tạo và chọn lọc giống lúa cho năng suất cao, 

chất lƣợng tốt, chống chịu sâu bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ sinh học trong lai tạo các giống lúa mới; nghiên cứu các giải 

pháp kỹ thuật để giảm giá thành, nâng cao năng suất và chất lƣợng. 

+ Nhà doanh nghiệp: Đặt hàng với chính quyền địa phƣơng, các nhà 

khoa học, tổ chức nông dân để sản xuất theo nhu cầu nhƣ ―đúng giống, 

đủ số lƣợng‖ và ký hợp đồng bao tiêu với nông dân. Từ đó, các doanh 

nghiệp sẽ chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu, đảm bảo đƣợc chất lƣợng 

sản phẩm.  

+ Nhà nông: Ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

sản xuất lúa vào đồng ruộng, sản xuất theo đúng nhu cầu của các doanh 

nghiệp và nâng cao ý thức, giữ chữ tín trong việc hợp tác, ký kết hợp 

đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. 

Thứ hai: Thống nhất việc xác định giá xuất khẩu 

 Định giá cho hàng bán nội địa đã khó, định giá cho hàng xuất khẩu, 

đặc biệt là hàng nông sản luôn biến động nhƣ gạo lại càng khó hơn. Để 

nâng cao giá trị xuất khẩu, cần thực hiện: 
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+ Giảm thiểu chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất gạo phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố nhƣ phân bón, giống, nhân công, năng suất lúa... Hiện nay, 

chi phí sản xuất lúa gạo Việt Nam nhìn chung thấp hơn so với các nƣớc 

chân Á, đặc biệt là so với Thái Lan - đối thủ cạnh tranh chính của 

chúng ta do điều kiện tự nhiên thuận lợi, mức độ đầu tƣ phân bón thấp 

nhƣng có năng suất tƣơng tự nhƣ các nƣớc khác, chi phí nhân công rẻ... 

    Chính vì vậy, trong những năm tới, chúng ta cần phát huy lợi thế 

này, tiếp tục giảm thiểu chi phí sản xuất - yếu tố quyết định tính cạnh 

tranh và giá gạo xuất khẩu ra thị trƣờng thế giới.  

   + Chính sách giá mua: Gạo Việt Nam đƣợc sản xuất theo thời vụ 

trong khi nhu cầu của các nƣớc nhập khẩu thƣờng không đổi trong suốt 

cả năm. Do đó, giá gạo trong khâu mua thƣờng xuyên biến động, tăng 

cao khi khan hiếm và giảm vào vụ thu hoạch. Sự không ổn định về giá 

kéo theo nguy cơ mất lợi nhuận, gây tâm lý lo lắng cho ngƣời nông dân. 

Vì vậy, cần có biện pháp ổn định giá thu mua, trong đó có mô hình giá 

bảo hộ gián tiếp (chính sách hỗ trợ Chính phủ mua tạm trữ và đảm bảo 

30-40% lợi nhuận cho nông dân). 

  + Thống nhất giá xuất khẩu giữa các doanh nghiệp xuất khẩu: Do 

cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nên giá gạo Việt Nam xuất khẩu 

giảm đáng kể so với gạo cùng chất lƣợng của các nƣớc xuất khẩu khác. 

Do đó, cần phải có một chính sách giá chung giữa các nhà xuất khẩu 

Việt Nam. Hơn nữa, lúa gạo là một sản phẩm sản xuất theo thời vụ, phụ 

thuộc vào các điều kiện tự nhiên trong khi nhu cầu luôn ổn định. Vì 

vậy, Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam cần đƣa ra mức giá sàn hợp lý cho 

từng thời điểm dựa trên những thông tin chính. 

5 . KẾT LUẬN 

Để có thƣơng hiệu gạo Việt Nam phát triển mạnh và có chỗ đứng 

vững vàng trên thị trƣờng xuất khẩu quốc tế, ngoài việc khuyến cáo 

nông dân quan tâm đúng định hƣớng hơn đến những giống lúa có chất 

lƣợng cao, chúng ta còn phải tổ chức các hoạt động xúc tiến thƣơng mại 

giới thiệu sản phẩm gạo và cố gắng ký đƣợc các hợp đồng tiêu thụ dài 
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hạn với các nƣớc có tiềm năng. Mặc khác, chúng ta phải sắp xếp và quy 

hoạch lại sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng trồng lúa. Các doanh 

nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh về xuất khẩu gạo cũng 

phải tham gia tích cực hơn vào việc quảng bá và giúp cho ngƣời nông 

dân nhận thức đƣợc những chủng loại gạo nào đáp ứng yêu cầu của thị 

trƣờng để hƣớng dẫn nông dân trồng và giúp nông dân tiêu thụ. Bên 

cạnh đó, Cũng nhƣ tất cả các ngành nghề khác trong nền kinh tế, ngành 

sản xuất và xuất khẩu gạo Việt Nam muốn phát triển cần có chính sách 

đầu tƣ đáng cho khoa học công nghệ. 
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TÓM TẮT 

Dệt may là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nƣớc ta trong thời gian qua. 

Sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may đã có những đóng góp quan trọng 

vào quá trình phát triển đất nƣớc với kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai 

chỉ sau điện thoại và các loại linh kiện, góp phần giải quyết việc làm 

cho khoảng 5% tổng lao động của cả nƣớc. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng 

dệt may vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, việc phụ thuộc vào nguồn 

nguyên liệu nhập khẩu và chỉ dừng lại ở khâu gia công sản phẩm là 

những thách thức không nhỏ đòi hỏi ngành dệt may Việt Nam phải có 

những giải pháp phù hợp khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.  

Từ khóa: Dệt may, hạn chế, năng lực cạnh tranh, xuất khẩu 

ABSTRACT 

Textile and garment is the flagship export item of our country in recent 

years. Production and export of textiles and garments have made im-
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portant contributions to the country's development process, with export 

turnover ranked second only to phones and components, helping to cre-

ate jobs for about 5% of the total labor force of the country. However, 

the export of textiles and garments still shows many limitations, de-

pending on imported raw materials and only stopping at the processing 

of products, which are significant challenges that require Vietnam's tex-

tile and garment industry to have appropriate solutions to deeply inte-

grate into the world economy. 

Keywords: Textile and garment, restriction, competitiveness, export 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành dệt may Việt Nam là một trong những ngành công nghiệp 

mũi nhọn của nƣớc ta trong thời gian qua. Nhờ những ƣu thế về lực 

lƣợng lao động đông, giá nhân công rẻ, chi phí sản xuất cạnh tranh 

cùng nhiều chính sách ƣu đãi từ các hiệp định thƣơng mại tự do đã ký, 

Việt Nam trở thành điểm đến lý tƣởng cho các nhà đầu tƣ trong ngành 

công nghiệp dệt may. Hiện nay, Việt Nam có gần 6.000 doanh nghiệp 

dệt may với hơn 2,5 triệu lao động làm việc trong ngành, chiếm khoảng 

5% tổng lực lƣợng lao động cả nƣớc, đóng góp khoảng 10% giá trị sản 

xuất công nghiệp. Việt Nam là một trong năm nƣớc đứng đầu về xuất 

khẩu hàng dệt may trên thế giới và dệt may cũng là một trong những 

mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nƣớc ta. Năm 2018 tổng kim ngạch 

xuất khẩu hàng dệt may đạt 36,2 tỷ USD, đứng thứ hai về kim ngạch 

xuất khẩu sau điện thoại các loại và linh kiện (49,1 tỷ USD), chiếm 

14,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc. 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam tham gia ngày càng 

nhiều vào các hiệp định thƣơng mại tự do song phƣơng và đa phƣơng 

tạo nhiều cơ hội và lợi thế cho hàng hóa Việt Nam nói chung và ngành 

dệt may nói riêng phát triển. Đặc biệt triển vọng từ việc tham gia các 

hiệp định thƣơng mại tự do trong thời gian tới nhƣ CPTPP, FTA Việt 
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Nam – EU (EVFTA)…sẽ là cơ hội thật sự lớn cho ngành dệt may mở 

rộng xuất khẩu. Tuy nhiên hiện nay, ngành dệt may vẫn còn tồn tại 

nhiều hạn chế khi mà hầu hết các doanh nghiệp dệt may chỉ thực hiện 

gia công sản phẩm, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập 

khẩu, đang chịu sự cạnh tranh rất mạnh từ các nƣớc nhƣ Trung Quốc, 

Ấn Độ, Banglades, Campuchia trong xuất khẩu hàng dệt may. Lợi thế 

về lao động đông sẽ dần bị mất đi khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

đƣợc áp dụng rộng rãi vào trong ngành dệt may, máy móc công nghệ sẽ 

thay thế lao động trong trong một số công đoạn sản xuất của ngành. Vì 

thế muốn nâng cao hiệu quả của ngành, duy trì sức cạnh tranh thì việc 

tìm kiếm những giải pháp góp phần giải quyết những khó khăn nhằm 

thúc đẩy phát triển sản phẩm dệt may đƣợc coi là vấn đề cấp thiết. Bài 

viết phân tích những tồn tại, hạn chế trong xuất khẩu hàng dệt may 

nƣớc ta để từ đó có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 

nhằm tận dụng cơ hội để đƣa ngành dệt may nƣớc ta tiến lên những nấc 

cao hơn trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, đƣa ngành dệt may trở 

thành một ngành công nghiệp phát triển bền vững. 

2. DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bài viết chủ yếu sử dụng nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ Tổng cục 

Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Công thƣơng để sử dụng đánh giá 

tình hình xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam, phân tích những tồn tại 

hạn chế của ngành. Ngoài ra các thông tin và số liệu trong bài viết cũng 

kế thừa và tổng hợp từ các nghiên cứu đã đƣợc công bố trên các sách, 

báo, tạp chí và các trang thông tin chính thức của các bộ ngành  

liên quan.   

Các phƣơng pháp chủ yếu đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là 

phƣơng pháp thu thập, xử lí số liệu thống kê, phƣơng pháp phân tích, so 

sánh và tổng hợp tài liệu, phƣơng pháp bảng biểu, biểu đồ.  
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 

Trong những năm gần đây, dệt may là một trong những mặt hàng 

xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu lớn đứng thứ hai trong số 

các sản phẩm xuất khẩu của cả nƣớc. Kể từ khi Việt Nam mở cửa và 

hội nhập, ngành dệt may Việt Nam đã có những bƣớc phát triển mạnh 

mẽ. Năm 1995 kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 765,5 triệu USD đến 

năm 2000 tăng đạt 1,8 tỉ USD. Ngày 10/12/2001 khi Hiệp định thƣơng 

mại Việt - Mĩ ký kết và có hiệu lực đã mở ra cánh cửa cho hàng xuất 

khẩu Việt Nam nói chung và hàng dệt may nói riêng đƣợc tiếp cận với 

thị trƣờng lớn nhất thế giới, nhờ đó kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 

tăng nhanh chóng đạt từ 1,97 tỉ USD năm 2001, tăng lên 2,73 tỉ USD 

năm 2002, tốc độ tăng đạt 38,6%. Trong suốt giai đoạn từ 2002 đến 

2018 kim ngạch xuất khẩu của dệt may luôn tăng nhanh, từ 2,73 tỉ USD 

năm 2002 lên 30,5 tỉ USD năm 2018, tốc độ tăng trƣởng luôn đạt hai 

con số trung bình tăng 17%/năm. Về tỉ trọng xuất khẩu hàng dệt may so 

với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc cũng không ngừng tăng lên 

từ 13,1% năm 2000 tăng lên 14,8% năm 2018 [1]. 

Hình 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam giai đoạn 
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Bảng 1: Trị giá xuất khẩu 5 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của 

nƣớc ta từ 2001 đến 2018 (tỉ USD) 

TT 

 

2001 2007 2010 2018 

Mặt 

hàng 

Trị 

giá 

Mặt 

hàng 

Trị 

giá 

Mặt hàng Trị 

giá 

Mặt 

hàng 

Trị 

giá 

1 

Dầu 

thô 
3,17 

Dầu 

thô 
8,50 Dệt may 11,2 

Điện 

thoại các 

loại & 

linh kiện 

49,07 

2 Dệt 

may 
1,97 

Dệt 

may 
7,73 Giày dép 5,12 Dệt may 30,49 

3 

Thủy 

sản 
1,81 

Giày 

dép 
4,00 Thủy sản 5,01 

Điện tử, 

máy tính 

& linh 

kiện 

29,32 

4 

Giày 

dép 
1,58 

Thủy 

sản 
3,76 Dầu thô 4,95 

Máy 

móc, 

dụng cụ, 

phụ tùng 

16,55 

5 

  
Gỗ &sp 

gỗ 
2,38 

Điện tử, 

máy tính 

& linh 

kiện 

3,59 Giày dép 16,24 

Nguồn: Tổng hợp từ [1], [4] 

Trong năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các sản phẩm dệt 

may của Việt Nam đạt 36,2 tỷ USD, tăng 16,1% so với năm 2017, trong 

đó, xuất khẩu hàng dệt, may đạt 30,49 tỷ USD, tăng 16,7% so với 2017; 

xuất khẩu xơ, sợi đạt 4,02 tỷ USD tăng 12%; nguyên phụ liệu dệt, may, 

da, giày đạt 1,2 tỷ USD tăng 14,2% và vải mành, vải kỹ thuật khác đạt 

530 triệu USD tăng 15,7%. Trong nƣớc, dệt may hiện là mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực của nƣớc ta chỉ đứng sau mặt hàng điện thoại các loại và 

linh kiện (49,1 tỷ USD). Còn đối với thị trƣờng dệt may thế giới, Việt 
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Nam là nƣớc xuất khẩu hàng dệt may đứng thứ ba sau Trung Quốc 

(266,32 tỷ USD) và Ấn Độ (36,43 tỷ USD) (2018), chiếm khoảng 6% 

thị phần thế giới. 

Khoảng 90% sản phẩm ngành dệt may của Việt Nam phục vụ cho 

xuất khẩu. Thị trƣờng xuất khẩu hàng dệt may ngày càng đƣợc mở 

rộng. Hiện nay, các sản phẩm của ngành dệt may đƣợc xuất sang 180 

nƣớc trên thế giới, trong đó các thị trƣờng xuất khẩu hàng dệt may 

chính của nƣớc ta là Hoa Kì, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Năm thị trƣờng này chiếm tới 86,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 

dệt may. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của hàng 

dệt may nƣớc ta đạt khoảng 13,7 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2017, 

chiếm tỷ trọng 44,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 

của cả nƣớc. Đứng thứ hai là thị trƣờng EU đạt 4,098 tỷ USD, tăng 

9,9% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 13,44% tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàng may mặc của cả nƣớc. Tiếp theo là thị trƣờng Nhật Bản đạt 

3,81 tỷ USD, chiếm 12,50% tỷ trọng; Hàn Quốc đạt 3,3 tỷ USD, chiếm 

10,82% tỷ trọng; Trung Quốc đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 5,05% tỷ trọng. 

Ngành dệt may Việt Nam đang có tốc độ tăng trƣởng khá nhanh nhờ 

biết tận dụng tốt các lợi thế của ngành nhƣ lợi thế nguồn lao động dồi 

dào, cùng vị trí địa lý thuận lợi để thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài. Các dự án 

FDI đầu tƣ vào lĩnh vực dệt may ngày càng nhiều để đón đầu các hiệp 

định thƣơng mại lớn mà Việt Nam tham gia do đó khu vực FDI cũng là 

khu vực chiếm tỉ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 

của nƣớc ta. Về lĩnh vực xuất khẩu hàng xơ sợi, tính tới 31/12/2016, có 

228 dự án dệt sợi có vốn đầu tƣ FDI (chiếm khoảng 10% doanh nghiệp 

sản xuất xơ sợi), tuy nhiên tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xơ sợi 

của các doanh nghiệp FDI năm 2016 đạt 73% tổng kim ngạch xuất 

khẩu. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc từ các doanh 

nghiệp FDI luôn duy trì ở mức 60% (2018: 59,9%) [3]. 
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3.2. Những hạn chế trong xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 

Thứ nhất, ngành dệt may Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào 

nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu 

Mặc dù thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 

liên tục tăng trƣởng cao với giá trị xuất khẩu ngày càng tăng. Tuy 

nhiên, đi kèm với đó là giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ cho 

sản xuất hàng dệt may trong nƣớc cũng tăng lên. Điều đó thể hiện tính 

gia công trong ngành hàng còn lớn, còn phụ thuộc nhiều vào công 

nghệ, nguyên phụ liệu nhập khẩu từ nƣớc ngoài, công nghiệp phụ trợ 

chƣa phát triển, hiệu quả kinh tế không cao. Đang tồn tại một mâu 

thuẫn là 2/3 sản lƣợng sợi sản xuất trong nƣớc đƣợc dùng để xuất khẩu, 

trong khi đó các doanh nghiệp dệt nhuộm và may lại phải nhập khẩu 

một lƣợng lớn xơ sợi và vải từ nƣớc ngoài. Năm 2018 nƣớc ta xuất 

khẩu xơ, sợi đạt trên 1,48 triệu tấn với trị giá 4,02 tỷ USD, trong khi 

phải nhập 1,04 triệu tấn xơ, sợi trị giá 2,42 tỷ USD và nhập khẩu vải là 

12,77 tỷ USD, chiếm 80,1% nguyên phụ liệu nhập khẩu của ngành dệt 

may [1]. Nhƣ vậy ngành dệt may phải nhập rất nhiều nguyên phụ liệu 

phục vụ sản xuất, chiếm hơn một nửa tỷ trọng xuất nhập khẩu hàng dệt 

may. Nguyên nhân là do điểm ―đứt gẫy‖ tại khâu dệt nhuộm trong 

chuỗi giá trị dệt may Việt Nam. Việc các doanh nghiệp không mặn mà 

trong đầu tƣ vào lĩnh vực dệt nhuộm do ngành này yêu cầu về vốn đầu 

tƣ lớn, nguồn nhân lực chất lƣợng cao, yêu cầu phải có hệ thống xử lý 

nƣớc thải đạt chuẩn trong khi hầu hết các doanh nghiệp dệt, nhuộm của 

nƣớc ta đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tƣ vào ngành để 

mở rộng sản xuất là tƣơng đối khó khăn. Trong khi đó vải của nƣớc ta 

còn thiếu và yếu trong khâu thiết kế và in, phƣơng thức may chủ yếu 

theo hình thức CMT (65%) nghĩa là thực hiện gia công theo mẫu thiết 

kế, việc chọn nguyên vật liệu là theo chỉ định của bên đặt hàng, các do-

anh nghiệp sản xuất hàng may mặc không chủ động đặt vải trong nƣớc 

sản xuất gây khó khăn cho ngành dệt nhuộm, từ đó kéo theo tác động 

không tốt đến đầu ra ngành sợi trong nƣớc. Chính vì thế nên mặc dù là 
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nƣớc sản xuất hàng may mặc lớn, tiêu thụ vải trong nƣớc phụ thuộc 

phần lớn vào nguồn nhập khẩu. Năm 2018, giá trị vải nhập khẩu lên 

đến 12,77 tỷ USD trong khi giá trị hàng may mặc xuất khẩu đạt 30,48 

tỷ USD. Nhƣ vậy riêng giá trị vải nhập khẩu đã chiếm tỷ trọng tới 

41,9% trong tổng giá trị hàng may mặc xuất khẩu.  

Bảng 2: Các mặt hàng xuất khẩu và nguyên phụ liệu nhập khẩu 

của ngành dệt may Việt Nam năm 2018 

Xuất khẩu các sản phẩm ngành dệt 

may 

Nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành 

dệt may 

Sản phẩm Triệu 

USD 

% so 

với 

năm 

2017 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Sản phẩm Triệu 

USD 

% so 

với 

năm 

2017 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Tổng  36.201 16,1 100,00 Tổng 21.677,9 14,4 100,00 

Hàng 

may mặc  
30.489 16,7 84,2 

Vải các 

loại  
12.774,8 12,2 58,9 

Xơ, sợi 

dệt các 

loại  

4.025 12,0 11,1 

Nguyên 

phụ liệu 

dệt, may  

5.473,8 2,7 16,0 

Nguyên 

phụ liệu 

dệt, may  

1.2 14,2 3,2 
Bông các 

loại  
3.011,1 27,5 13,9 

Vải 

mành, vải 

kỹ thuật 

khác  

530 15,7 1,5 

Xơ, sợi 

dệt các 

loại  

2.419,0 32,8 11,2 

Nguồn: [1] 

Thị trƣờng nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may nƣớc ta 

chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Năm 2018 Trung 

Quốc chiếm 51% nhập khẩu xơ, sợi và 58,02% tổng kim ngạch nhập 

khẩu vải của Việt Nam; Đài Loan chiếm 15,46% nhập khẩu xơ, sợi và 
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12,6% tổng kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam trong khi đây đều 

là những nƣớc không tham gia CPTPP. Khi các hiệp định thƣơng mại 

tự do chính thức có hiệu lực, đặc biệt là EVFTA và CPTPP với quy tắc 

xuất xứ ―từ vải trở đi‖ và ―từ sợi trở đi‖, điểm yếu trong chuỗi cung ứng 

nguyên phụ liệu đầu vào ngành dệt may Việt Nam sẽ là cản trở để các 

doanh nghiệp mở rộng đơn hàng và hƣởng ƣu đãi thuế quan 0% tại các 

thị trƣờng này. 

Thứ hai, giá trị gia tăng của ngành dệt may không cao, sản phẩm 

vẫn nằm ở khâu thấp nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may, khâu có lợi nhuận 

cao nhất là thiết kế mẫu, cung cấp nguyên phụ liệu và marketing, phân 

phối sản phẩm. Tuy nhiên ngành sản xuất hàng may mặc Việt Nam 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ở công đoạn sản xuất, chủ yếu là 

khâu cắt - may dƣới hình thức gia công, đây là khâu thấp nhất trong 

chuỗi giá trị của ngành. Chính vì thế, tuy sản phẩm dệt may của Việt 

Nam đƣợc xuất đi nhiều nơi, Việt Nam có tên trong top 05 nƣớc xuất 

khẩu dệt may lớn nhất thế giới nhƣng giá trị thu về rất thấp. Hiện nay, tỉ 

lệ xuất khẩu hàng dệt may theo hình thức gia công của nƣớc ta chủ yếu 

theo phƣơng thức CMT (65%), FOB (30%) và ODM (5%). Đối với 

phƣơng thức sản xuất CMT (thực hiện gia công theo mẫu thiết kế, 

nguyên liệu do khách hàng cung cấp), do đó, giá trị gia tăng của sản 

phẩm xuất khẩu rất thấp, chỉ khoảng 25% so với kim ngạch xuất khẩu 

và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp gia công chỉ đạt 1 - 3% đơn 

giá gia công. Đối với đơn hàng FOB, các doanh nghiệp chịu trách 

nhiệm nhập khẩu nguyên vật liệu và sản xuất đơn hàng, doanh nghiệp 

đƣợc hƣởng khoảng 30% giá trị xuất khẩu và lợi nhuận sau thuế đạt 

khoảng 3 - 5% doanh thu thuần. Đối với đơn hàng ODM, các doanh 

nghiệp chịu trách nhiệm thêm khâu thiết kế so với FOB, lợi nhuận sau 

thuế đạt khoảng 5 - 7% [2]. Nhƣ vậy nếu xét về quy mô xuất khẩu, kim 

ngạch xuất khẩu hàng dệt may là rất lớn, nhƣng thực chất các doanh 
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nghiệp Việt Nam chỉ đƣợc hƣởng lợi rất thấp từ doanh thu đó do chủ 

yếu sản xuất theo hình thức CMT và FOB. 

Theo số liệu của Hiệp hội dệt may Việt Nam, tính đến năm 2017, 

tổng số doanh nghiệp dệt may cả nƣớc đạt 6,000 doanh nghiệp, trong 

đó số lƣợng doanh nghiệp gia công hàng may mặc là 5,101 doanh 

nghiệp (chiếm 85%); Số lƣợng doanh nghiệp sản xuất vải, nhuộm là 

780 doanh nghiệp (chiếm 13%); Số lƣợng sản xuất chế biến xơ, sợi là 

119 doanh nghiệp (chiếm 2%) [3]. Các doanh nghiệp may của nƣớc ta 

chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung phần lớn vào khâu 

gia công cho các thƣơng hiệu lớn trên thế giới, khả năng tự thiết kế còn 

yếu, chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng cho mình. Còn các khâu 

liên quan đến ngành công nghiệp phụ trợ dệt may nhƣ kéo sợi, dệt vải, 

vẫn chƣa thu hút đƣợc đầu tƣ do cần vốn lớn, công nghệ máy móc hiện 

đại, công nhân tay nghề cao. 

Nhìn chung năng lực cạnh tranh của hàng hóa nƣớc ta trên thị trƣờng 

thế giới thấp. Thực tế, trong thời gian qua, các sản phẩm xuất khẩu của 

Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu tài nguyên khoáng sản, hàng nông sản 

thô với hàm lƣợng chế biến thấp và gia công hàng hóa công nghiệp. 

Các sản phẩm chủ yếu dựa vào các yếu tố tự nhiên và nguồn lao động 

đông, giá rẻ (lợi thế so sánh tự nhiên), công đoạn sản xuất vẫn đang 

nằm ở vị trí thấp nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu, chủ yếu là nhập 

nguyên liệu, phụ tùng về để lắp ráp, gia công sản phẩm nên mặc dù sản 

lƣợng xuất khẩu ngày càng tăng nhƣng giá trị thu về thấp, khả năng 

cạnh tranh không cao. Đây là những bất lợi lớn cho sản phẩm xuất khẩu 

của nƣớc ta khi cạnh tranh trên thị trƣờng thế giới, nhất là trong tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam đang ngày càng tham gia 

sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, việc tăng cƣờng khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm đồng nghĩa với việc phải tạo ra sản phẩm có thƣơng hiệu, 

xuất xứ rõ ràng, chất lƣợng tốt đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn, nhu cầu, 

thị hiếu của thị trƣờng.  
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Thứ ba, mức độ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của ngành dệt 

may còn thấp, chủ yếu tập trung vào một số thị trường chủ lực 

Việt Nam hiện là nƣớc xuất khẩu hàng dệt may đứng thứ ba thế giới 

với 36,2 tỷ USD (2018), đứng sau Trung Quốc (266,3 tỷ USD) và Ấn 

Độ (36,4 tỷ USD). Tuy nhiên các sản phẩm xuất khẩu ngành dệt may 

nƣớc ta chỉ tập trung vào 5 thị trƣờng chính gồm Hoa Kỳ, EU, Nhật 

Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, chiếm tới 86,7% tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàng dệt may. Trong đó, riêng Hoa Kỳ chiếm 44,9% trong tổng 

kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của cả nƣớc. Hiện nay Việt Nam là 

nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai tại thị trƣờng Mỹ, sau Trung 

Quốc (36%) với thị phần chiếm 13,2% tổng giá trị nhập khẩu hàng dệt 

may của Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trƣờng Mỹ 

luôn tăng, năm 2013 giá trị xuất khẩu đạt 8,77 tỷ USD, chiếm thị phần 

là 8,38% đến năm 2018 xuất khẩu đạt 13,7 tỷ USD và thị phần tăng lên 

13,2%. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc liên tục tăng trong 

thời gian qua nhƣng việc Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trƣờng Mỹ 

cũng là một điều đáng lo ngại. Hàng dệt may Việt Nam sẽ dễ bị tổn 

thƣơng nếu Mỹ có những quy định mới khắt khe hơn về nhập khẩu 

hàng dệt may vào thị trƣờng này. Ngoài ra, việc phụ thuộc vào nguồn 

nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc (58% nguyên liệu vải nhập khẩu 

từ Trung Quốc) trong bối cảnh cuộc chiến thƣơng mại đang diễn ra gay 

gắt cũng có thể khiến Mỹ chú ý và có động thái bất lợi đối với hàng hóa 

có nguồn gốc từ Việt Nam nhƣ tiến hành truy xuất nguồn gốc các sản 

phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để hạn chế các sản phẩm có nguồn 

gốc nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Vì thế các doanh nghiệp dệt may 

trong nƣớc cần nhanh chóng tận dụng các FTAs thế hệ mới để mở rộng 

và đa dạng hóa thị trƣờng, chú ý đến các thị trƣờng nhiều tiềm năng 

nhƣ EU, Nhật Bản, Canada, Oxtraylia… 
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Hình 2: Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 

năm 2018 (%) 

 

Nguồn: [1] 

Thứ tư, trình độ và năng suất lao động trong ngành dệt may còn 

thấp, đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nước 

Ngành dệt may hiện đang giải quyết việc làm cho hơn 2,5 triệu lao 

động, chiếm khoảng 5% lực lƣợng lao động cả nƣớc. Tuy nhiên, phần 

lớn lao động trong ngành dệt may là lao động phổ thông, thực hiện các 

công đoạn gia công sản xuất, thiếu những lao động có trình độ chuyên 

môn tay nghề cao trong những khâu nhƣ nhuộm, dệt vải, thiết kế sản 

phẩm. Các doanh nghiệp dệt may hiện nay đã bắt đầu áp dụng tự động 

hóa vào một số khâu đơn giản trong công đoạn may đã tác động trực 

tiếp đến lực lƣợng lao động trong ngành dệt may. Theo dự báo của tổ 

chức Lao động quốc tế - ILO, khoảng 85% lao động trong ngành dệt 

may của Việt Nam sẽ bị máy móc công nghệ của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 thay thế. Việt Nam hiện đang có lợi thế về lao động dồi dào 

và chi phí lao động thấp. Tuy nhiên, Việt Nam đang dần mất lợi thế chi 

phí nhân công giá rẻ, bị các nƣớc nhƣ Indonesia, Campuchia, Bangla-

desh cạnh tranh vì giá nhân công rẻ hơn. Năm 2017 lƣơng tối thiểu của 

công nhân dệt may Việt Nam là 248 USD/tháng, thấp hơn Ấn Độ 255 

USD/tháng, Trung Quốc 270 USD/tháng, nhƣng cao hơn Indonesia 231 

USD/tháng và Bangladesh 197 USD/tháng [2].  
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Mặc dù có chi phí về lợi thế nhân công nhƣng năng suất lao động 

của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. 

Năng suất lao động trung bình của ngành dệt may chỉ bằng ¼ so với 

Trung Quốc, 1/8 so với Hàn Quốc. Năng suất lao động thấp một phần là 

do máy móc thiết bị đã lạc hậu, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, 

Nhật, Đài Loan, trong đó tỷ trọng máy may nhập khẩu từ Trung Quốc 

chiếm tỷ trọng cao nhất (58%), không có đủ tiềm lực vốn để nhập khẩu 

máy tự động cao của các nƣớc tiên tiến. Một phần là do lao động có 

trình độ chuyên môn thấp, chủ yếu là lao động phổ thông. Đây sẽ là 

thách thức không nhỏ làm ảnh hƣởng đến tính cạnh tranh sản phẩm đối 

với các doanh nghiệp dệt may khi sức ép về chi phí nhân công ngày 

càng tăng trong khi năng suất lao động khá thấp.  

4. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG XUẤT KHẨU 

HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM 

Trong năm 2018, xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam đạt đƣợc mức 

tăng trƣởng cao 16,4%, trong khi các nƣớc xuất khẩu thuộc top đầu trên 

thế giới tăng trƣởng dƣới hai con số hay sụt giảm (Trung Quốc tăng 

3,3%, Ấn Độ giảm 2%). Trong thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam 

tiếp tục tăng trƣởng nhanh với nhiều cơ hội và triển vọng phát triển, mở 

rộng thị trƣờng. Các cơ hội cho ngành dệt may nƣớc ta là: 

 Cơ hội từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Trong cuộc chiến 

thƣơng mại Mỹ - Trung đang diễn ra, rất nhiều các mặt hàng sản xuất 

tại Trung Quốc xuất khẩu vào thị trƣờng Mỹ bị tăng thuế, trong đó có 

hàng dệt may khi mặt hàng này đang bị áp thuế 25%. Để tránh những 

biện pháp trừng phạt thuế quan của Mỹ, nhiều doanh nghiệp đang có sự 

dịch chuyển đơn hàng sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia lân 

cận nhƣ Việt Nam, Campuchia, Bangladesh với lợi thế về chi phí giá 

nhân công rẻ, lực lƣợng lao động trẻ, dồi dào, thời gian sản xuất hàng 

dệt may tƣơng đối tốt… Đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt 

Nam từng bƣớc mở rộng và gia tăng thị phần xuất khẩu sang Mỹ. Thị 

phần xuất khẩu dệt may của Trung Quốc sang Mỹ liên tục sụt giảm từ 
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39% năm 2014 xuống 36% năm 2018, trong khi thị phần của Việt Nam 

tăng từ 9% lên 13%. Trong thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam đƣợc 

kì vọng sẽ hƣởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng này.  

Nhiều cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTAs): ngành dệt 

may Việt Nam đƣợc hƣởng lợi nhiều từ các hiệp định thƣơng mại tự do 

với lộ trình miễn thuế xuống 0% và nhiều điều khoản ƣu đãi theo quy 

tắc ―từ sợi trở đi‖. Thời gian qua Việt Nam đã ký và tham gia nhiều 

hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới nhƣ: CPTPP, Việt Nam - EU 

(EVFTA)..., tạo nhiều cơ hội cho hàng may mặc tiếp cận các thị trƣờng 

mới. Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2019 mở ra 

nhiều cơ hội cho xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam. Thị trƣờng hàng 

dệt may của CPTPP đối với Việt Nam còn rất lớn khi mà thị trƣờng dệt 

may CPTPP là 83 tỷ USD, hàng dệt may xuất sang các nƣớc thành viên 

mới đạt 5,3 tỷ USD, chiếm 6,3%. Trong đó Nhật Bản và Canada là hai 

quốc gia trong hiệp định nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam nhiều nhất 

nhƣng Việt Nam cũng mới chỉ chiếm thị phần 13% của Nhật Bản và 

8% của Canada về xuất khẩu hàng dệt may. Liên minh châu Âu (EU) 

hiện là thị trƣờng lớn thứ hai của dệt may Việt Nam, chỉ sau Mỹ và 

luôn có tăng trƣởng tƣơng đối cao (từ 7 - 10% hàng năm). Ngay khi 

Hiệp định Thƣơng mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có 

hiệu lực, dệt may sẽ là ngành hàng đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất, theo đó 

trong vòng 7 năm mức thuế hiện hành (15%) sẽ đƣợc xoá bỏ dần về 

0%, mở ra nhiều cơ hội tăng trƣởng xuất khẩu vào thị trƣờng châu Âu 

đối với ngành dệt may nƣớc ta.  

Bảng 3: Cơ hội từ Hiệp định thƣơng mại tự do (FTAs) 

 Hiện trạng Tác động 

VJEPA  Có hiệu lực từ 2009  CAGR xuất khẩu 2009 – 2017: 

15%/ năm  

VKFTA  Có hiệu lực từ 2015  CAGR xuất khẩu 2015 – 2017: 5%/ 

năm  
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VN-EAEU FTA  Có hiệu lực từ 2016  Xuất khẩu tăng 13% trong năm 

2017  

CPTPP  Có hiệu lực từ T1/2019  Dự báo XK tăng 8%/ năm  

EVFTA  Kết thúc đàm phán 

nhƣng chƣa ký  

Dự báo XK tăng 17%/ năm  

RCEP  Đang đàm phán  Cơ hội cho nhập khẩu nguyên liệu  

Nguồn: [3] 

Tuy nhiên tham gia vào CPTPP và EVFTA đặt ra nhiều thách thức 

cho ngành dệt may nƣớc ta khi phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về 

quy tắc xuất sứ. Trong đó CPTPP quy định xuất xứ ―từ sợi trở đi‖ nghĩa 

là toàn bộ quá trình kéo sợi, dệt vải, nhuộm, hoàn tất và may quần áo 

phải đƣợc thực hiện trong nội khối CPTPP. Đối với EVFTA quy tắc 

này chỉ áp dụng ―từ vải trở đi‖. Tức là, vải áp dụng cho hàng dệt may 

xuất khẩu sang EU chỉ cần đáp ứng điều kiện sản xuất tại Việt Nam. 

EU cũng cho phép áp dụng quy chế cộng gộp nguồn gốc xuất xứ, nghĩa 

là hàng hóa có nguồn gốc từ các nƣớc đối tác với EU cũng đƣợc coi là 

có nguồn gốc xuất xứ để hƣởng ƣu đãi. Tuy nhiên hiện nay nguồn vải 

của dệt may phụ thuộc khá lớn vào nhập khẩu từ bên ngoài, phần lớn là 

từ các nƣớc bên ngoài CPTPP, đây là thách thức không nhỏ để Việt 

Nam có thể tận dụng tối đa lợi thế của các FTAs mang lại.  

Vì vậy, để nâng cao sức cạnh tranh của ngành dệt may nƣớc ta, tận 

dụng các cơ hội trong việc hƣởng ƣu đãi về thuế quan, đa dạng hóa thị 

trƣờng và sản phẩm xuất khẩu, đẩy mạnh tăng trƣởng xuất khẩu… 

ngành dệt may nƣớc ta cần phải thực hiện đồng bộ một số giải 

 pháp sau: 

- Các doanh nghiệp dệt may cần nắm rõ những nội dung trong các 

hiệp định FTAs nhất là những quy định liên quan đến nguồn gốc xuất 

xứ hàng hóa, chính sách thuế quan, biện pháp kĩ thuật và biện pháp 

phòng vệ đối với sản phẩm của mình để có thể tận dụng đƣợc nhiều ƣu 

đãi từ hiệp định.  
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- Để đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ nhằm hƣởng ƣu đãi thuế theo 

CPTPP và EVFTA, các doanh nghiệp trong nƣớc phải chủ động đa 

dạng hóa thị trƣờng cung ứng nguyên phụ liệu may mặc thay vì phụ 

thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc nhƣ hiện nay. Các doanh nghiệp 

cần tăng cƣờng nhập khẩu nguyên liệu từ các nƣớc tham gia hiệp định 

và sử dụng nguyên liệu trong nƣớc để đáp ứng đƣợc các quy định ―từ 

sợi trở lên‖ hoặc ―từ vải trở lên‖.  

- Để chủ động đƣợc nguồn nguyên phụ liệu trong nƣớc, hạn chế 

nhập khẩu thì cần tăng cƣờng đầu tƣ phát triển ngành dệt và nhuộm. 

Hiện nay rất ít doanh nghiệp đầu tƣ và lĩnh vực dệt nhuộm do chi phí 

đầu tƣ rất lớn để xây dựng nhà xƣởng, máy móc thiết bị công nghệ và 

đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải. Nhiều địa phƣơng do lo ngại về vấn đề 

môi trƣờng nên cũng không tạo điều kiện cho các dự án liên quan đến 

công nghiệp dệt, nhuộm. Vì vậy nhà nƣớc cần có những chính sách hỗ 

trợ về vốn cho các doanh nghiệp, các địa phƣơng quy hoạch lại các khu 

công nghiệp, hệ thống xử lý nƣớc thải để tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp đầu tƣ sản xuất. Đồng thời tạo môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tốt, 

chú trọng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật để thu hút các dự án 

đầu tƣ nƣớc ngoài vào các ngành công nghiệp phụ trợ dệt may. 

- Đẩy mạnh đào tạo nguồn lao động cho ngành dệt may, đặc biệt là 

lao động trong khâu dệt, nhuộm, thiết kế sản phẩm. Phát triển hệ thống 

đào tạo đa dạng gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và các trung 

tâm đào tạo, giữa nội dung đào tạo và yêu cầu phát triển sản xuất nhằm 

đào tạo đội ngũ lao động có khả năng vận hành dây chuyền sản xuất 

hiện đại, đào tạo đội ngũ thiết kế, kĩ thuật viên chuyên nghiệp.  

- Các doanh nghiệp hiện nay đang bỏ ngỏ thị trƣờng trong nƣớc. Vì 

vậy cần xây dựng và mở rộng mạng lƣới bán lẻ trong nƣớc, liên kết với 

các siêu thị, trung tâm thƣơng mại để đƣa sản phẩm may mặc của nƣớc 

ta đến gần hơn với ngƣời tiêu dùng trong nƣớc.  

- Các doanh nghiệp dệt may cần tập trung vào các khâu mang lại giá 

trị gia tăng cao cho sản phẩm nhƣ chuyển sang hình thức ODM, OBM 
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các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế, tự chủ động về nguồn 

nguyên liệu, tạo điều kiện cho ngành dệt, nhuộm phát triển. Đồng thời 

cần tăng cƣờng đầu tƣ hiện đại hóa công nghệ, trang bị máy móc hiện 

đại để có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu 

5. KẾT LUẬN 

Vƣợt qua nhiều khó khăn thách thức, ngành dệt may Việt Nam đã 

đạt đƣợc nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp lớn vào hoạt động xuất nhập 

khẩu và tăng trƣởng kinh tế của nƣớc ta. Trong thời gian tới, ngành dệt 

may có nhiều cơ hội để bứt phá khi EVFTA và CPTPP có hiệu lực, tạo 

điều kiện thuận lợi mở rộng thị trƣờng cho ngành dệt may. Để tận dụng 

tốt nhất những cơ hội từ các hiệp định thƣơng mại đó, ngành dệt may 

bên cạnh nỗ lực tiếp tục phát huy những thành quả đạt đƣợc, song song 

với đó cần phải khắc phục những tồn tại hạn chế của ngành nhƣ giảm 

phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nâng cao tỉ lệ may xuất khẩu ở 

công đoạn cao hơn trong chuỗi giá trị, đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực 

dệt may chất lƣợng cao, đầu tƣ công nghệ để nâng cao năng suất lao 

động… Để ngành dệt may phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh 

và tiến lên những nấc cao hơn trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu thì 

cần sớm có những giải pháp khắc phục những hạn chế trên.   
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TÓM TẮT 

Cao su là cây công nghiệp chủ lực, một trong mƣời mặt hàng xuất khẩu 

chủ yếu của nƣớc ta hiện nay. Sản phẩm cao su Việt Nam chủ yếu dùng 

để xuất khẩu (90%), tuy nhiên chúng ta mới xuất khẩu mủ cao sơ chế. 

Sau những năm gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới, ngành cao su 

Việt Nam cũng có nhiều thay đổi bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Để 

có thể phát triển bền vững ngành cao su, một hệ thống các giải pháp 

đồng bộ nên đƣợc triển khai và thực hiện. Trong đó, công tác dự báo 

cung, cầu, diện tích, sản lƣợng cao su của Việt Nam và các đối thủ cạnh 

tranh hết sức quan trọng và cần thiết. Trong những năm gần đây, mức 

sản xuất và tiêu thụ cao su tự nhiên trên thế giới có xu hƣớng ngày càng 

tăng gắn liền với xu hƣớng tăng trƣởng kinh tế thế giới và nhu cầu phát 

triển các ngành kỹ thuật. 

Từ khóa: Cao su, xuất khẩu cao su, tác động của WTO, phát triển 

 bền vững. 
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ABSTRACT  

Rubber is a key industrial crop, one of the ten major export products of 

our country today. Vietnamese rubber products are mainly used for ex-

port (90%), but we have just exported highly processed latex. After 

years of joining the World Trade Organization, the rubber industry in 

Vietnam has many changes including positive and negative. To be able 

to sustainably develop the rubber industry, a system of synchronous so-

lutions should be implemented and implemented. In particular, the 

forecast of supply, demand, area, rubber production of Vietnam and 

competitors is very important and necessary. In recent years, the pro-

duction and consumption of natural rubber in the world has an increas-

ing tendency associated with the world economic growth trend and the 

demand for technical development. 

Keywords: Rubber, rubber export, impact of WTO, sustainable devel-

opment  

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, cây cao su đang trở thành một cây trồng 

thế mạnh và thu hút đƣợc nhiều ngƣời trồng bởi giá trị kinh tế to lớn. 

Nông dân ở các tỉnh trồng nhiều cao su nhƣ Bình Phƣớc, Bình Dƣơng, 

Tây Ninh, Quảng Trị, Đăk Lăk,… cũng giàu lên nhờ cây cao su. Sản 

lƣợng cao su thiên nhiên của Việt Nam trong mấy năm qua tăng khá 

mạnh. Vị thế của ngành cao su Việt Nam trên thế giới ngày càng đƣợc 

khẳng định. Chúng ta đang đứng ở vị trí thứ tƣ trên thế giới về xuất 

khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, sau chục năm gia nhập Tổ chức Thƣơng 

mại thế giới (WTO) điều gì xuất hiện đối với ngành cao su Việt Nam? 

Chúng ta cần rút kinh nghiệm những mặt nào? Những giải pháp gì cần 

thiết cho ngành cao su Việt Nam phát triển bền vững? Bài viết này cũng 

nhằm mục tiêu trả lời những câu hỏi trên. Cấu trúc của bài viết nhƣ sau: 
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Phần thứ hai là tổng quan ngành cao su Việt Nam gồm những thông tin 

về tình hình sản xuất, xuất khẩu cao su của Việt Nam và thị trƣờng cao 

su trong nƣớc và quốc tế. Phần tiếp theo là những ảnh hƣởng của hội 

nhập kinh tế và gia nhập WTO đến ngành cao su Việt Nam. Những giải 

pháp nâng cao chất luợng tăng trƣởng ngành cao su sẽ là nội dung 

chính của phần thứ 4. Phần cuối của bài là kết luận. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Phát triển ngành cao su ở Việt Nam  

Với trên 80% cao su thiên nhiên của Việt Nam đƣợc xuất khẩu, sự 

phát triển của ngành cao su cho đến nay chịu tác động rất lớn từ thị 

trƣờng xuất khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ 60 – 70% 

tổng lƣợng cao su thiên nhiên xuất khẩu của Việt Nam. Cây cao su 

đƣợc ngƣời Pháp mang đến Việt Nam từ năm 1897, với diện tích trồng 

chủ yếu ở các tỉnh Đông Nam Bộ nhƣ Đồng Nai, Bình Dƣơng, Bình 

Phƣớc, Tây Ninh (Nguyễn Thị Huệ, 2006). Từ năm 1955, một số doanh 

nghiệp và tiểu điền Việt Nam đã đầu tƣ trồng cao su ở miền Nam, sau 

đó là Tây Nguyên. Đến cuối năm 1960, tổng diện tích cao su tại Việt 

Nam đạt 142.000 ha và sản lƣợng khoảng 79.650 tấn (cùng nguồn trích 

dẫn). Trong giai đoạn 1958 – 1963, cây cao su đƣợc trồng ở các tỉnh 

nhƣ Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, chủ yếu 

bằng nguồn giống từ Trung Quốc. Diện tích canh tác tại các tỉnh này 

trong những năm này đạt khoảng 6.000 ha và giảm dần trong giai đoạn 

chiến tranh, còn khoảng 4.500 ha năm 1975 (Trần Thị Thúy Hoa, 

1993). Năm 1975, diện tích cao su của cả nƣớc còn khoảng 75.200 ha, 

trong đó Tổng công ty Cao su Việt Nam quản lý 55.790 ha, phần còn 

lại (19.410 ha) do chính quyền địa phƣơng và tƣ nhân quản lý (Nguyễn 

Thị Huệ, 2006). Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của cây cao su đối với 

phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm 

mở rộng diện tích cao su. Nhìn chung, các chính sách này đều đi theo 

hƣớng khuyến khích mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

ngày càng cao của thị trƣờng xuất khẩu. Các chính sách khuyến khích 
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mở rộng sản xuất vào những năm cuối của thập kỷ 2010 cho phép mở 

rộng quỹ đất trồng cao su trên các diện tích đất lâm nghiệp, đẩy diện 

tích sản xuất tăng nhanh. Diện tích mở rộng nhanh còn có nguyên nhân 

cao su phát triển tự phát, đặc biệt là cao su tiểu điền. Điều này dẫn đến 

diện tích cao su của cả 6 nƣớc vƣợt xa so với quy hoạch. Mở rộng diện 

tích trồng cao su tại một số địa phƣơng, đặc biệt là khu vực Tây 

Nguyên gây tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng (Tô Xuân Phúc và 

Trần Hữu Nghị, 2013). Giá cao su thế giới giảm sâu kể từ năm 2012 

trong khi sản lƣợng cao su tiếp tục gia tăng do diện tích thu hoạch mủ 

tiếp tục mở rộng đòi hỏi Chính phủ cần thay đổi về định hƣớng chính 

sách. Các chính sách của Chính phủ từ sau năm 2016 chủ yếu tập trung 

vào kiểm soát mở rộng diện tích cao su, đặc biệt trên các diện tích tại 

các địa phƣơng không nằm trong quy hoạch và hạn chế tình trạng 

chuyển đổi đất rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây cao su (191/TB-

VPCP ngày 22/7/2016). Các chính sách này cộng với giá cao su trên thị 

trƣờng thế giới sụt giảm làm mất đi động lực mở rộng diện tích, thậm 

chí tại một số nơi, ngƣời dân quyết định chuyển đổi một số diện tích 

trồng cao su sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Đến 

năm 2017, diện tích cây cao su tại Việt Nam đạt khoảng 969.700 ha, 

giảm 3.800 ha so với diện tích năm 2016 (973.500 ha) và giảm 15.900 

ha so với diện tích của năm 2015 (985.600 ha). Năm 2017, sản lƣợng 

cao su của cả nƣớc đạt 1.094.500 tấn. Với kết quả này, Việt Nam đứng 

thứ ba trên thế giới về sản xuất cao su thiên nhiên. Bảng 1 cho thấy diện 

tích, năng suất, sản lƣợng của cây cao su ở Việt Nam, phân bố theo các 

vùng khác nhau. Dữ liệu của bảng cho thấy các diện tích cao su hiện tập 

trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Giai đoạn 1980 

đến 2015, diện tích cây cao su phát triển nhanh, với tốc độ tăng trƣởng 

khoảng 7,4%/năm. Năm 2011, diện tích cây cao su của cả nƣớc đạt 

834.200 ha, trong khi con số quy hoạch của Chính phủ chỉ là 800.000 

ha. Đến cuối 2015, diện tích cao su đạt 985.600 ha, lớn nhất về diện 

tích trong các cây công nghiệp lâu năm. Bắt đầu từ 2016, diện tích cao 
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su giảm dần, chủ yếu do áp lực giá giảm sâu, một số nơi chuyển sang 

cây trồng khác  

Bảng 1. Diện tích, sản lƣợng và năng suất cao su theo vùng tại 

Việt Nam, 2015 – 2017 

Vùng 

trồng 

Diện tích 

(ngàn ha) 

Diện tích thu hoạch 

(ngàn ha) 

Sản luợng 

(ngàn tấn) 

Năng suất 

(kg/ha) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Miền 

Nam 

(chủ 

yếu 

ĐNB) 

546,1 543,0 548,9 395,4 404,2 417,2 728,8 748,0 777,2 1843 1850 1 863 

Tây 

Nguyên 
258,9 252,9 249,0 135,2 140,2 152,5 193,8 193,7 215,4 1433 1382 1412 

Miền 

Trung 
150,0 147,1 141,5 73,7 76,9 80,9 90,1 93,6 100,0 1223 1218 1237 

Miền 

Bắc 
30,6 30,5 30,3 0,0 0,1 2,6 0,001 0,04 1,9 121 600 732 

Tổng 

cộng 
985,6 973,5 969,7 604,3 621,4 653,2 1.012,7 1.035,3 1.094,5 1.676 1.666 1.676 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn các tỉnh; Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp, trích trong Thông tin chuyên đề 

cao su tập 08/2018 của Hiệp hội Cao su Việt Nam – Phát triển cây cao su tại Việt 

Nam đến năm 2017. 

2.2. Tác động của hội nhập kinh tế và gia nhập WTO đối với 

ngành cao su Việt Nam 

 a) Tác động tích cực  

Đến nay, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành cao su nói riêng 

đã có những chuyển biến đáng khích lệ. Những tác động tích cực chủ 

yếu của hội nhập kinh tế và tham gia vào WTO đối với ngành cao su có 

thể tóm tắt nhƣ sau:  

• Hiện nay, cao su của Việt Nam đƣợc tự do thâm nhập thị trƣờng 

thế giới và thƣờng đƣợc hƣởng mức thuế thấp hoặc thuế tƣơng đƣơng 
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với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, khi gia nhập WTO, mức thuế 

nhập khẩu tại các nƣớc thành viên sẽ thấp hơn, tạo cơ hội thuận lợi cho 

các nƣớc nhập khẩu cao su từ Việt Nam. (Ví dụ: Trên thị trƣờng Đài 

Loan, trƣớc năm 2007, các sản phẩm cao su Việt Nam phải chịu mức 

thuế phân biệt đối xử trong khi hầu hết các đối thủ cạnh tranh đƣợc 

miễn thuế trên thị trƣờng này. Việc gia nhập WTO của Việt Nam chắc 

chắn sẽ khiến cho sản phẩm cao su của Việt Nam đƣợc đối xử công 

bằng hơn nhƣ các nƣớc thành viên khác và đó là cơ hội để Việt Nam có 

thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng thế giới và gia tăng 

kim ngạch xuất khẩu (Lê Thị Kim Anh, 2008)).  

• Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng 

với các đối tác ở nhiều nƣớc là thành viên của WTO, tránh đƣợc việc lệ 

thuộc xuất khẩu phần lớn vào một thị trƣờng (nhƣ Trung Quốc hiện 

nay), dễ gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn khi việc xuất khẩu vào nƣớc đó 

không thuận lợi hoặc có những khó khăn bất ngờ, có thể sẽ gây ra 

những cú sốc lớn, ảnh hƣởng đến kim ngạch xuất khẩu và các chiến 

lƣợc, chính sách phát triển trong nƣớc của ngành.  

• Bên cạnh đó, cơ hội về tăng thu hút đầu tƣ, chuyển giao kỹ thuật, 

công nghệ cao từ các nƣớc phát triển và đang phát triển sẽ tăng lên. 

Việc tham gia và chấp nhận các luật lệ, quy tắc của WTO sẽ nhƣ một 

chứng chỉ giúp cho Việt Nam tạo dựng đƣợc lòng tin của các nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài đến từ các nƣớc thành viên WTO. Trên cơ sở đó, những 

nhà đầu tƣ này sẽ yên tâm đầu tƣ vào Việt Nam mà cao su là một ngành 

có thể sẽ thu hút đƣợc nhiều nhà đầu tƣ. Hiện nay, số lƣợng các doanh 

nghiệp chế biến cao su tại Việt Nam còn ít, khả năng cạnh tranh còn 

chƣa cao, nên có thể ngành chế biến cao su là một lĩnh vực mới mẻ, hấp 

dẫn các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Ngoài ra, các nhà sản xuất cao su việt 

Nam sẽ có cơ hội hợp tác với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài để liên doanh, 

liên kết xây dựng các nhà máy chế biến mủ cao su. Nếu các nhà đầu tƣ 

tích cực đầu tƣ vào Việt Nam sẽ tạo điều kiện tăng giá trị gia tăng của 

ngành cao su Việt Nam, giảm bớt tỉ lệ xuất khẩu cao su thô, tạo điều 
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kiện chuyển dịch cơ cấu từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh. Bên cạnh 

đó, các nhà đầu tƣ tham gia vào thị trƣờng Việt Nam còn có hiệu ứng 

nhập khẩu các máy móc, công nghệ, kỹ thuật chế biến cao su tại Việt 

Nam. Việc chuyển giao công nghệ giữa các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài với 

các nhà sản xuất Việt Nam qua đó cũng đƣợc phát triển. Hơn nữa, việc 

đầu tƣ chuyển giao công nghệ diễn ra không chỉ ở khâu chế biến mà 

còn ở khâu trồng và khai thác. Với công nghệ và kỹ thuật mới, chắc 

chắn rằng Việt Nam có thể tạo ra những chủng loại cao su có chất 

lƣợng cao và phù hợp với nhu cầu thị trƣờng thế giới nhƣ sản phẩm cao 

su SVR 10, SVR 20.  

• Việc gia nhập WTO cũng tạo ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay 

ƣu đãi, các hình thức tín dụng, tài trợ của các tổ chức tài chính quốc tế 

nhƣ Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF),… Hiện nay, 

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các công ty khác còn hạn 

chế về vốn trong việc xây dựng, đầu tƣ, mở rộng các nhà máy cao su 

trong nƣớc, mua máy móc công nghệ mới để sản xuất ra các loại sản 

phẩm cao su có giá trị cao nhƣ SVR 10, SVR 20 và mủ Latex theo tiêu 

chuẩn châu Âu phù hợp với nhu cầu của các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, 

Nhật và khối Cộng đồng châu Âu (EU).  

• Khi gia nhập WTO, giảm thuế nhập khẩu của cao su sẽ không có 

ảnh hƣởng nhiều tới ngành cao su trong nƣớc bởi Việt Nam là nƣớc 

xuất khẩu cao su. Hơn nữa, hiện nay 7 giá mủ cao su trong nƣớc cũng 

nhƣ giá xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn so với giá cao su của các 

nƣớc xuất khẩu khác nhƣ Thái Lan, Indonesia, Malaysia.  

• Trợ cấp trực tiếp cho xuất khẩu cao su: Hiện nay Nhà nƣớc không 

có biện pháp trợ cấp xuất khẩu trực tiếp cho cao su. Do vậy, khi Việt 

Nam gia nhập WTO sẽ không phải bãi bỏ biện pháp trợ cấp xuất khẩu 

trực tiếp nào và nhƣ vậy sẽ không ảnh hƣởng tới việc xuất khẩu cao su. 

Có thể nói, việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ có nhiều ảnh hƣởng tích 

cực tới việc sản xuất và xuất khẩu cao su của nƣớc ta.  
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b) Tác động tiêu cực  

Ngoài những ảnh hƣởng tích cực đối với ngành cao su, sự tham gia 

vào thị trƣờng thế giới và WTO cũng có những mặt tiêu cực. Cụ thể: 

 • Giá cả các mặt hàng thiết yếu với nền kinh tế (nhƣ dầu thô) biến 

động không ngừng và rất khó lƣờng đã đẩy giá các mặt hàng liên quan 

biến động theo dẫn đến lạm phát, phá sản và khủng hoảng kinh tế. Điều 

này có ảnh hƣởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam nói chung va 

ngành cao su nói riêng;  

• Đồng đô la mất giá do nền kinh tế Mỹ suy thoái và chính sách của 

Mỹ để giải quyết vấn đề thâm hụt thƣơng mại. Điều này gây bất lợi cho 

Việt Nam và ngành cao su Việt Nam, vì (i) tới gần 90% giá trị thanh 

toán xuất nhập khẩu dựa trên đồng Đô la Mỹ; và (ii) tỷ lệ xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn; 

 • Ngoại tệ từ các nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) và 

lƣợng kiều hối tăng nhanh, thu hút tiền đồng chuyển đổi lớn làm mất 

cân đối, ngân hàng phải tăng lãi suất để huy động tiền đồng Việt Nam. 

Do đó, lãi suất cho vay đầu tƣ cũng phải tăng theo, dẫn đến hạn chế khả 

năng đầu tƣ cho nền kinh tế nhất là các dự án đầu tƣ có liên quan đến 

nông nghiệp vì khả năng hoàn vốn chậm (nhƣ trồng mới cao su); 

 • Giá cả biến động lớn, nếu giá tăng nhiều ngƣời sản xuất tham gia, 

còn giá giảm thì xu hƣớng sẽ ngƣợc lại. Trong 2 năm lại đây, giá cao su 

luôn tăng và duy trì ở mức cao dẫn đến phong trào tự phát của nông dân 

là chuyển mục đích trồng các cây trồng khác sang trồng cao su. Tuy 

nhiên, cây cao su phải sau 7 năm mới cho thu hoạch. Điều này có ảnh 

hƣởng lớn tới khả năng qui hoạch các vùng sản xuất;  

• Khi thị trƣờng mở khả năng cạnh tranh với các đối thủ xuất khẩu 

trong vùng (nhƣ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia) sẽ khốc 

liệt hơn;  
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2.3. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng ngành 

cao su Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế 

Để phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam trong tƣơng lai, một 

hệ thống các giải pháp đồng bộ cần thiết nên đƣợc thực hiện. Cụ thể 

một số giải pháp chủ yếu là:  

• Diện tích cao su tiểu điền có xu hƣớng tăng, nhƣng hầu hết các 

vƣờn cao su tiểu điền có năng suất thấp (do sử dụng giống cũ, kỹ thuật 

chăm sóc, khai thác và quản lý còn hạn chế). Do đó công tác khuyến 

nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật rất cần thiết cho các nông hộ trồng 

cao su, nhất là công tác giống (nhanh chóng đổi mới giống). Từ năm 

1996, công tác khuyến nông cây cao su nông hộ đã đƣợc đƣa vào 

chƣơng trình khuyến nông quốc gia. Chƣơng trình nhằm hỗ trợ việc 

phát triển cao su tiểu điền, đặc biệt là tại các vùng chƣa có truyền thống 

trồng cao su, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Chƣơng trình 

này đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, chƣơng trình nên 

đƣợc tiếp tục vì trong 3 năm lại đây diện tích cao su tiểu điền tăng với 

tốc độ rất ngành và tập trung ở các tỉnh miền núi. 

 • Giá cả thị trƣờng biến động, một trong những nguyên nhân do tình 

hình kinh tế thế giới và giá cả các hàng hóa liên quan (nhƣ dầu thô), 

nhƣng cũng cần xem xét đến tình hình cung cầu cao su trên thế giới. 

Cao su là cây dài ngày, trung bình sau 7 năm mới cho thu hoạch (cao su 

tiểu điền có thể muộn hơn 8-9 năm), do vậy giá cả cao su hôm nay có 

thể ảnh hƣởng đến lƣợng cung của 10-20 năm sau. Điều đó cho thấy 

công tác dự báo cần phải đƣợc đặc biệt chú ý. Hiện nay, công tác dự 

báo cung cầu các nông sản Việt Nam còn nhiều bất cập. Trong tƣơng 

lai các phƣơng pháp và mô hình dự báo mới trên thế giới nên đƣợc áp 

dụng cho các mặt hàng nông sản tại Việt Nam nói chung và cao su nói 

riêng.  

• Giá cao su có sự biến động rất lớn. Giá tăng liên tục trong một số 

năm qua, nhƣng do giá dầu thô sụt giảm và khủng hoảng tài chính toàn 

cầu. Theo các chuyên gia, hiện vẫn chƣa thấy dấu hiệu nào cho thấy 
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cuộc rớt giá caosu theo chiều thẳng đứng sẽ dừng lại. Trong thời gian 

qua, vì giá cao, ngoài diện tích cao su đã quy hoạch trong cơ cấu cây 

trồng của các tỉnh thì phong trào trồng cao su (đặc biệt là cao su tiểu 

điền) tăng rất nhanh. Điều này có ảnh hƣởng không nhỏ đến tình hình 

quy hoạch cơ cấu cây trồng và mức rủi ro mà nông dân trồng cao su có 

thể phải gánh chịu. Điều đó cho thấy sự khuyến cáo của các cơ quan 

quản lý và nghiên cứu về các khả năng rủi ro có thể xảy ra đối với hộ 

trồng cao su chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Viện Nghiên cứu Cao su 

cần có bộ phận ra các khuyến cáo này cho ngƣời trồng cao su.  

• Để giảm bớt những rủi ro có thể xảy ra đối nông dân trồng cao su, 

đa dạng hóa cây trồng và đa dạng hóa thu nhập của hộ là một trong 

những hƣớng cần thiết và hiệu quả. Các đia phƣơng có diện tích trồng 

cây cao su tiểu điền nhiều cần có chính sách hƣớng dẫn phù hợp để 

giúp nông dân giảm bớt rủi ro có thể xảy ra.  

• Hiện nay, xuất khẩu cao su của Việt Nam mới chỉ là sản phẩm thô 

(mới qua sơ chế là chủ yếu). Trong tƣơng lai gần cần chú ý hoàn thiện 

hệ thống chế biến mủ cao su – phát triển các xƣởng sản xuất nhỏ với 

các loại sản phẩm phù hợp, nâng cao chất lƣợng chế biến. Trong dài 

hạn, cần suy nghĩ và phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm cao su, 

nhất là đổi mới công nghệ. Ngành công nghiệp này đòi hỏi phải có vốn 

lớn, cho nên cần phải thu hút sự đầu tƣ của nƣớc ngoài để tiếp cận với 

công nghệ hiện đại, kỹ thuật quản lý tiến tiến, sản phẩm sản xuất ra có 

đủ sức cạnh tranh trên thị trƣờng thế giới. 

 • Đối với xuất khẩu: Hiện nay Trung Quốc là nƣớc nhập khẩu cao su 

lớn nhất của Việt Nam, nhƣng thị trƣờng xuất khẩu tiểu ngạch (qua 

mậu biên) vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Tƣơng lai cần định hƣớng chuyển 

sang buôn bán cao su chính ngạch để giảm bớt rủi ro trong thanh toán 

của thị trƣờng mậu biên. Để thực hiện đƣợc định hƣớng này, cần tự do 

hóa, mở rộng quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp tham gia xuất 

khẩu cao su, tận dụng khả năng thích ứng nhanh, cạnh tranh năng động 

của các doanh nghiệp này. Ngoài ra, đa dạng hóa sản phẩm để xuất 
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khẩu, tự do hóa, đa dạng hóa các thành phần tham gia xuất khẩu cũng là 

những hƣớng nên triển khai.  

• Tăng cƣờng các biện pháp hỗ trợ về tài chính, tín dụng trong xuất 

khẩu. Chú trọng áp dụng các dạng trợ cấp cho phép của WTO và AFTA 

(dạng trợ cấp ―màu xanh lá cây‖).  

3. KẾT LUẬN 

Cao su là cây công nghiệp chủ lực, một trong mƣời mặt hàng xuất 

khẩu chủ yếu của nƣớc ta hiện nay. Vì vậy trong giai đoạn tới khi nƣớc 

ta phấn đấu trở thành nƣớc công nghiệp thì ngành cao su cũng cần phải 

phát triển xứng tầm trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Yêu cầu đó 

đặt ra trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng phát triển, cạnh tranh hết 

sức gay gắt, hội nhập khu vực và thế giới ngày càng mở rộng, làm nảy 

sinh nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi phải khắc phục những 

khuyết tật của kinh tế quốc doanh nói chung và kinh hộ, tiểu nông nói 

riêng (với sản xuất mủ cao su). Khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập càng 

sâu vào nền kinh tế thế giới thì những tác động từ biến động của thị 

trƣờng thế giới đến kinh tế chúng ta ngày càng sâu sắc. Ngành cao su 

Việt Nam cũng sẽ nằm trong hoàn cảnh này. Nhất là 90% sản phẩm cao 

su dung để xuất khẩu, nên tác động từ bên ngoài đối với ngành cao su 

sẽ rõ ràng hơn những ngành khác. Tham gia WTO, ngành cao su Việt 

Nam chịu ảnh hƣởng tiêu cực nhƣng đồng thời cũng nhận đƣợc những 

cơ hội và tác động tích cực từ quá trình này.  
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TÓM TẮT 

Nông sản là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, 

đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nƣớc. Tuy 

nhiên, trong những năm gần đây thị trƣờng xuất khẩu đang gặp rất 

nhiều khó khăn, đồng thời phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt đến 

từ các quốc gia khác. Vậy làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh 

của ngành nông sản Việt Nam, tận dụng đƣợc các cơ hội vƣợt qua đƣợc 

các khó khăn thách thức là vấn đề đang đặt ra cần giải quyết. 

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, nông sản Việt Nam, hội nhập quốc tế, 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 

ABSTRACT 

Agriculture is one of the main exporting sectors in Vietnam, making a 

positive contribution to the overall national export turnover. However, 
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in recent years the exportation market encountered many difficulties 

and simultaneously faces fierce competition from other countries. How 

to improve competitiveness for the Vietnamese agriculture sector, tak-

ing advantage of opportunities to overcome difficulties and challenges? 

These are the outstanding issues that need to be addressed immediately.  

Keywords: competitiveness, Vietnamese agricultural products, Interna-

tional integration, strengths, weaknesses, opportunities, threats 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mặc dù, Việt Nam đƣợc coi là một quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu 

nông sản cao trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn những mặt hàng xuất 

khẩu của Việt Nam nhƣ gạo, cao su, hồ tiêu…có giá trị thấp, đa phần 

mới chỉ ở dạng thô, năng lực cạnh tranh còn yếu so với các nƣớc trong 

cùng khu vực nhƣ Thái Lan. Quá trình hội nhập quốc tế mở ra rất nhiều 

cơ hội cho ngành nông sản Việt Nam nhƣng đi kèm đó cũng không ít 

những thử thách đòi hòi ngành nông sản Việt Nam phải biết tận dụng 

các điểm mạnh, vƣợt qua những khó khăn, và nắm bắt cơ hội để vƣơn 

tầm ra thế giới. Bài viết này tập trung phân tích năng lực cạnh tranh của 

nông sản Việt theo bốn góc độ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách 

thức. Từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho ngành. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DO-

ANH NGHIỆP 

Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến nay vẫn chƣa 

đƣợc hiểu một cách thống nhất. Dƣới đây là một số cách tiếp cận cụ 

thể về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đáng chú ý. 

Thứ nhất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì 

và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là cách 

quan niệm khá phổ biến hiện nay, theo đó năng lực cạnh tranh là khả 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

360 

năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ so với đối thủ và khả năng ―thu lợi‖ 

của các doanh nghiệp. 
[7,20]

 

Thứ hai, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống 

chịu trƣớc sự tấn công của doanh nghiệp khác. Chẳng hạn, Hội đồng 

Chính sách năng lực của Mỹ đƣa ra định nghĩa: năng lực cạnh tranh là 

năng lực kinh tế về hàng hóa và dịch vụ trên thị trƣờng thế giới. Ủy 

ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế (CIEM) cho rằng: năng lực 

cạnh tranh là năng lực của một doanh nghiệp ―không bị doanh nghiệp 

khác đánh bại về năng lực kinh tế‖. Quan niệm về năng lực cạnh tranh 

nhƣ vậy mang tính chất định tính, khó có thể định lƣợng. 
[7,20]

 

Thứ ba, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động. 

Theo Tổ  chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp là sức sản xuất ra thu nhập tƣơng đối cao trên 

cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả làm cho các doanh 

nghiệp phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốc tế. Theo 

M. Porter (1990), năng suất lao động là thƣớc đo duy nhất về năng lực 

cạnh tranh. Tuy nhiên, các quan niệm này chƣa gắn với việc thực hiện 

các mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp.
 [7,20]

 

Ngoài ra, không ít ý kiến đồng nhất năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp với năng lực kinh doanh. Nhƣ vậy, cho đến nay quan niệm về 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vẫn chƣa đƣợc hiểu thống nhất. 

Để có thể đƣa ra quan niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phù 

hợp, cần lƣu ý thêm một số vấn đề sau đây. 

Một là, quan niệm năng lực cạnh tranh cần phù hợp với điều kiện, 

bối cảnh và trình độ phát triển trong từng thời kỳ. Chẳng hạn, trong 
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nền kinh tế thị trƣờng tự do trƣớc đây, cạnh tranh chủ yếu trong lĩnh 

vực bán hàng và năng lực cạnh tranh  đồng nghĩa với việc bán đƣợc 

nhiều hàng hóa hơn đối thủ cạnh tranh; trong điều kiện thị trƣờng cạnh 

tranh hoàn hảo, cạnh tranh trên cơ sở tối đa hóa số lƣợng hàng hóa nên 

năng lực cạnh tranh thể hiện ở thị phần; còn trong điều kiện kinh tế tri 

thức hiện nay, cạnh tranh đồng nghĩa với mở rộng ―không gian sinh 

tồn‖, doanh nghiệp phải cạnh tranh không gian, cạnh tranh thị trƣờng, 

cạnh tranh tƣ bản và do vậy quan niệm về năng lực cạnh tranh cũng 

phải phù hợp với điều kiện mới. 
[7,21]

 

Hai là, năng lực cạnh tranh cần thể hiện khả năng tranh đua, tranh 

giành về các doanh nghiệp không chỉ về năng lực thu hút và sử dụng 

các yếu tố sản xuất, khả năng tiêu thụ hàng hóa mà cả khả năng mở 

rộng không gian sinh tồn của sản phẩm, khả năng sáng tạo sản phẩm 

mới. 
[7,21]

 

Ba là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần thể hiện đƣợc 

phƣơng thức cạnh tranh phù hợp, bao gồm cả những phƣơng thức 

truyền thống và cả những phƣơng thức hiện đại – không chỉ dựa trên 

lợi thế so sánh mà dựa vào lợi thế cạnh tranh, dựa vào quy chế.
 [7,22]

 

3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH 

NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA 

3.1. Năng lực cạnh tranh của một số ngành nông sản Việt Nam 

 Năng lực cạnh tranh của gạo  

Lúa gạo là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với 

lƣợng gạo xuất khẩu dao động từ 4,9 - 7,7 triệu tấn/năm, giá trị xuất 

khẩu luôn đạt trên 2 tỷ USD/năm và đạt mức kỷ lục 3,08 tỷ USD trong 

năm 2018. Đây cũng là sản phẩm xuất khẩu nòng cốt giữ vững thƣơng 

hiệu quốc gia nông nghiệp trên thế giới. Những thành quả liên tiếp đạt 
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đƣợc về kim ngạch xuất khẩu gạo trong những năm gần đây tới các thị 

trƣờng truyền thống, cũng nhƣ năng lực mở rộng tiếp cận tới các thị 

trƣờng mới, có tính khắt khe về tiêu chuẩn chất lƣợng nhƣ Mỹ, EU, 

Hàn Quốc, Nhật Bản... đã tiếp tục khẳng định khả năng tăng trƣởng và 

phát triển của hạt gạo Việt.  

Tuy nhiên, trong năm 2019 thị trƣờng nhập khẩu gạo trên thế giới sụt 

giảm nƣớc xuất khẩu gạo chủ lực nhƣ Thái Lan giảm đến 16% lƣợng 

gạo xuất khẩu, thì Việt Nam chỉ giảm 6,3% so với cùng kỳ. Nguyên 

nhân là sau tác động của El Nino (cuối 2015, nửa đầu 2016) làm cho 

sản lƣợng lƣơng thực chung toàn cầu giảm. Các nƣớc buộc phải cân đối 

lại kho dự trữ nên thị trƣờng lúa gạo năm 2018 rất tốt, cả về sản lƣợng 

và giá trị. Tuy nhiên, năm 2019 nguồn cung dự trữ kho của các nƣớc 

lớn, đều đã dự trữ cân đối đủ. Ngay cả các nƣớc trƣớc đây nhập khẩu 

gạo của nƣớc ta nhiều giờ họ cũng tự cân đối đƣợc. Điều này đòi hỏi, 

các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo phải có sự linh hoạt cao độ 

trong đi tìm thị trƣờng mới để thay thế những thị trƣờng giảm nhập 

khẩu. Cơ cấu gạo xuất khẩu cũng thay đổi để thích nghi với thị trƣờng 

mới. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản suất, chế 

biến và bảo quản lúa gạo vẫn còn rất hạn chế đối với các doanh nghiệp 

sản xuất gạo trong nƣớc. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ tới chất lƣợng 

và giá thành của gạo Việt Nam so với giống gạo cùng loại của các quốc 

gia xuất khẩu gạo lớn nhƣ Thái Lan và Ấn Độ.  

Năng lực cạnh tranh của cao su 

Ngành Cao su Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thị trường thế 

giới. Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm cao su Việt 

Nam tiếp tục được mở ra thông qua các cam kết từ các hiệp định 

thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang chuẩn bị ký kết.  

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, cao su là 1 trong 10 mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực của Việt Nam. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành 

Cao su Việt Nam tập trung ở 3 nhóm sau: Nguyên liệu cao su thiên 

nhiên (cao su thiên nhiên); sản phẩm cao su; gỗ cao su và đồ gỗ đƣợc 
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làm từ gỗ cao su. Tổng kim ngạch xuất khẩu của 3 nhóm mặt hàng này 

đạt trên 6,2 tỷ USD, đóng góp 3% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 

nƣớc năm 2018. Tiêu thụ nội địa các sản phẩm của ngành mặc dù nhỏ 

hơn so với lƣợng và kim ngạch xuất khẩu, nhƣng hiện cũng đang ở mức 

cao và đang tiếp tục mở rộng, cụ thể nhƣ: 

+ Nguyên liệu cao su thiên nhiên: Với đặc tính đàn hồi, chống thấm, 

chống cháy và chống nhiệt, mủ cao su thiên nhiên là nguồn nguyên liệu 

quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, trong đó, sản xuất lốp xe tiêu 

thụ khoảng 70% tổng lƣợng cao su thiên nhiên. 

Sản phẩm cao su: Nhiều sản phẩm cao su đã tăng trƣởng nhanh 

trong những năm gần đây nhƣ lốp xe, găng tay, phụ kiện xe ô tô, đế 

giày, nệm gối, thảm lót, chỉ thun… Công nghiệp chế biến sản phẩm cao 

su đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành và giảm dần nhập 

siêu cũng nhƣ giảm xuất khẩu nguyên liệu thô. Hiện sản xuất các sản 

phẩm cao su chỉ tiêu thụ khoảng 18 – 20% tổng lƣợng cung cao su thiên 

nhiên của Việt Nam. Đây cũng là các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, 

kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cao su tƣơng đƣơng với kim ngạch 

xuất khẩu cao su thiên nhiên (chiếm 80 – 82% sản lƣợng). 

+ Gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ cao su: Gỗ cao su có màu vàng 

sáng, nhẹ, dễ gia công chế biến. Nguồn gỗ này đƣợc xem là thân thiện 

với môi trƣờng, đƣợc khai thác sau chu kỳ kinh tế lấy mủ khoảng 25 – 

30 năm. Trong những năm gần đây, gỗ cao su đã trở thành nguồn 

nguyên liệu quan trọng cho ngành gỗ, không chỉ cho chế biến xuất khẩu 

mà cả cho các sản phẩm tiêu thụ nội địa. Có thể khẳng định, ngành sản 

xuất và chế biến sản phẩm cao su của Việt Nam đã có sự phát triển, góp 

phần đáng kể trong sự phát triển kinh tế địa phƣơng, nâng cao thu nhập 

cho ngƣời dân và giải quyết việc làm. 

Bên cạnh những thành công, ngành sản xuất và chế biến sản phẩm 

cao su của Việt Nam cũng đứng trƣớc nhiều khó khăn, thách thức tiêu 

biểu nhƣ: Diện tích và sản lƣợng tăng nhƣng lợi nhuận cho ngƣời sản 

xuất không tăng; trong phân phối lợi nhuận thu đƣợc thì ở công đoạn 
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sản xuất là thấp nhất; công nghiệp chế biến và bảo quản chƣa đƣợc đầu 

tƣ; các hộ cao su tiểu điền thƣờng trồng với quy mô nhỏ, thiếu vốn, 

thiếu kỹ thuật, có hộ trồng cây giống không rõ nguồn gốc, trồng xen 

canh không đúng kỹ thuật, khai thác không đúng quy trình, sản phẩm 

làm ra chƣa gắn khâu tiêu thụ... và quan trọng hơn là chƣa tạo ra đƣợc 

chuỗi giá trị cho sản phẩm cao su có khả năng cạnh tranh; giá bán thấp, 

sản xuất bị động, sự nhận biết về thƣơng hiệu cao su Việt Nam còn hạn 

chế. Mặt khác, cao su Việt Nam còn gặp nhiều rủi ro do tác động bởi 

thời tiết và biến đổi khí hậu; sự gia tăng thiên tai, dịch bệnh làm tăng 

chi phí, giảm hiệu quả sản xuất, giảm khả năng cạnh tranh của sản 

phẩm trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc… 

Năng lực cạnh tranh của hồ tiêu 

Chiếm 70% thị phần thế giới, nhƣng hồ tiêu Vệt Nam vẫn chủ yếu 

xuất khẩu thô, giá trị ngày càng sụt giảm. Cần chuyển biến mạnh về 

công tác quy hoạch và nâng giá trị sản phẩm này. Theo thống kê của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ năm 2010 đến 

nay, diện tích hồ tiêu nƣớc ta tăng rất nhanh, năm 2010 cả nƣớc có 51,3 

ngàn ha, năm 2014 là 85,6 ngàn ha, đến hết 2017 theo số liệu của các 

tỉnh là 151,9 ngàn ha, tăng 196% so với năm 2010, tăng 22% so với 

năm 2016 và vƣợt định hƣớng phát triển trên 100 ngàn ha. Các địa 

phƣơng đua nhau phát triển hồ tiêu bởi những năm trƣớc đây sản phẩm 

này rất đƣợc giá, lại dễ trồng. Tuy nhiên, việc phát triển nóng đã đi kèm 

với hệ lụy giảm chất lƣợng rõ rệt. Nếu nhƣ năm 2016, giá trị xuất khẩu 

hồ tiêu đạt 176,6 nghìn tấn, tăng 34,3% về khối lƣợng và tăng 12,9% về 

giá trị so với năm 2015 thì những năm sau đó đến nay, giá trị xuất khẩu 

giảm dần. Đến năm 2017 giá trị hồ tiêu xuất khẩu  ƣớc đạt 1,11 tỷ USD, 

giảm 21% so với năm 2016; năm 2018, xuất khẩu hồ tiêu đạt 758,8 

triệu USD, giảm 32,1%. Nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu đƣợc 

180.276 tấn với giá trị đạt 463,3 triệu USD, tăng 34,1% về lƣợng, song 

lại giảm gần 1% về giá trị so với cùng kỳ 2018. Chi phí sản xuất hạt 

tiêu năm 2018 của Việt Nam tăng ít nhất 10% so với năm 2017. Trong 
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khi giá bán hạt tiêu lại giảm trên 30%, gây khó khăn rất lớn cho ngƣời 

trồng tiêu.   

Điểm đáng chú ý là, cơ cấu sản phẩm hồ tiêu chế biến chƣa hợp lý. 

Tiêu trắng (tiêu sọ) có giá trị gia tăng cao chỉ chiếm 10 - 15% tổng sản 

lƣợng. Hồ tiêu Việt Nam chủ yếu vẫn xuất thô, luôn cạnh tranh bằng 

giá ở phân khúc thấp. 

Về năng suất, 5 năm trƣớc đây, hạt tiêu Việt Nam dẫn đầu thế giới 

về năng suất và sản lƣợng. Nhƣng trong thời gian hai năm trở lại đây, 

nhiều quốc gia nhƣ Brazil, Ấn Độ, Indonesia trở thành đối thủ cạnh 

tranh với Việt Nam về sản lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng. Trong đó, đáng 

quan tâm nhất là hạt tiêu Brazil có chất lƣợng tốt hơn với 80% lƣợng 

bán ra thị trƣờng thế giới đạt tiêu chuẩn hữu cơ. 

Bộ NN&PTNT nhận định: Sản xuất hồ tiêu của Việt Nam đƣợc đánh 

giá chƣa bền vững chủ yếu do diện tích trồng hồ tiêu ở nhiều vùng tăng 

nhanh, đặc biệt là ở các vùng không phù hợp, thâm canh quá cao trong 

giai đoạn giá tốt; công tác giống còn nhiều hạn chế, trong đó có việc 

nghiên cứu, chọn tạo giống mới, sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh, công 

tác bình tuyển và công nhận cây đầu dòng và vƣờn cây đầu dòng chƣa 

đƣợc các tỉnh quan tâm thực hiện. 

Bên cạnh đó, sản xuất theo hƣớng GAP, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm còn chƣa toàn diện; tổ chức sản xuất, sơ chế và chế biến sâu 

hồ tiêu còn nhiều hạn chế, chƣa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của 

ngành hồ tiêu. 

3.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành nông sản Việt  

3.2.1. Điểm mạnh 

Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của các cây trồng 

nông nghiệp nên sản lƣợng nông sản của Việt Nam không ngừng tăng 

qua các năm. GDP nông lâm thủy sản năm 2018 tăng 3,76%  
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Trải qua 30 năm đổi mới, nền nông nghiệp nƣớc ta đã có bƣớc phát 

triển nhanh, tạo ra khối lƣợng nông sản hàng hóa lớn, tự tin bƣớc vào 

hội nhập thị trƣờng nông sản quốc tế. Nông sản Việt nam ngày càng 

nhiều, đa dạng về chủng loại, phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng cao 

của con ngƣời. Nhiều mặt hàng nông sản có sức cạnh tranh cao nhƣ 

gạo, café, cao su, hạt điều… chiếm đƣợc vị thế quan trọng trên thị 

trƣờng thế giới. 

 

 Bên cạnh đó, do chi phí sản xuất thấp nên các sản phẩm xuất khẩu 

nông sản của Việt Nam có giá thành rẻ so với thị trƣờng. Điều này cũng 

giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt trong khu vực.  
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3.2.2. Điểm yếu 

Mặc dù đạt đƣợc nhiều thành tựu trong xuất khẩu hàng nông sản 

Việt Nam, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta nhƣ lúa gạo, cà phê, 

hồ tiêu, hạt điều… hầu nhƣ chƣa có thƣơng hiệu trên thị trƣờng quốc tế. 

Điều này cho thấy, giá trị gia tăng của hàng hóa nông sản nƣớc ta vẫn 

còn rất thấp, khả năng cạnh tranh chƣa cao so với các đối thủ khác trên 

thị trƣờng. Nguyên nhân của tình trạng trên là do hàm lƣợng công nghệ, 

giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam còn thấp. 

Đa số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nƣớc ta đều dƣới 

dạng thô hoặc sơ chế nên giá trị thu đƣợc chƣa cao. Chất lƣợng của 

hàng nông sản Việt Nam thấp, công nghệ chế biến lạc hậu, mẫu mã 

chƣa hấp dẫn, giá thành sản xuất cao dẫn đến cạnh tranh kém, bị ép giá 

trên thị trƣờng; Thiếu nguồn thông tin về thị trƣờng xuất khẩu cũng nhƣ 

xu hƣớng tiêu dùng tại một số thị trƣờng cụ thể. 

Thêm nữa, năng lực tìm kiếm thị trƣờng của các cơ quan chức năng, 

các doanh nghiệp còn yếu; dự báo thông tin giá cả thiếu chính xác, đặc 

biệt doanh nghiệp luôn lấy lợi ích của mình làm mục tiêu kinh doanh 

mà bỏ quên ngƣời nông dân, ngƣời trực tiếp làm ra sản phẩm. Các cơ 

quan chức năng, các doanh nghiệp chƣa quan tâm đúng mức đến việc 

xây dựng thƣơng hiệu cho hàng hóa nông sản Việt Nam… 

3.2.3.Cơ hội 

Đến nay, Việt Nam đã có một số ngành trong nông nghiệp phát triển 

thuộc hàng đi đầu trên thế giới nhƣ: Xuất khẩu cà phê thứ 2 thế giới, 

gạo thứ 3 thế giới; xuất khẩu thủy sản đứng thứ 4 thế giới; xuất khẩu đồ 

gỗ đứng thứ 5 thế giới… Các Hiệp định FTA, trong đó có Hiệp định 

thƣơng mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP)  là 

cơ hội để tăng xuất khẩu, góp phần xây dựng nhiều ngành mũi nhọn 

hơn nữa cũng nhƣ nâng cao giá trị gia tăng của các ngành sản xuất  

nông nghiệp. 
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Hiện nay, EU là thị trƣờng tƣơng đối quan trọng trong xuất khẩu 

nông sản của Việt Nam. Cụ thể, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam vào EU là trên 22,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng trên 15% tổng 

kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam. 

EVFTA sẽ mang lại cơ hội giảm thuế và tăng sức cạnh tranh trên thị 

trƣờng xuất khẩu nói chung, và thị trƣờng EU nói riêng nên hy vọng 

kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng lên. Thị trƣờng châu Âu vốn rất 

thích nông sản Đông Nam Á bởi những nét đặc thù, nhất là các mặt 

hàng nhƣ thủy sản, trái cây, lúa gạo...Tuy vậy, nhắc tới nông sản Đông 

Nam Á, châu Âu mới chỉ biết đến nông sản của Thái Lan là chính, 

nhƣng với EVFTA, nông sản Việt sẽ có cơ hội nhiều hơn. Châu Âu 

cũng là một trong những thị trƣờng có yêu cầu về chất lƣợng, an toàn 

thực phẩm cao nhất thế giới. Do đó, việc ƣu đãi thuế sẽ giúp nông sản 

Việt tiếp cận gần hơn vào thị trƣờng này, đồng thời cũng giúp ngành 

nông sản Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu nông sản sẽ tăng dần tính 

chuyên nghiệp. 

Bên cạnh đó việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng mang lại rất nhiều cơ hội cho 

nông sản Việt.  

Mở rộng thị trường tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp 

Việc các nƣớc, trong đó có các thị trƣờng lớn nhƣ Ca-na-đa, Ốt-

xtrây-li-a và Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng nông sản 

của ta sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch 

xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu nông sản 

sang thị trƣờng các nƣớc thành viên Hiệp định CPTPP sẽ đƣợc hƣởng 

cam kết cắt giảm thuế quan rất ƣu đãi, giúp mở rộng thị trƣờng xuất 

khẩu, tăng cƣờng tiếp cận các thị trƣờng lớn nhất thế giới với ƣu thế 

đáng kể. 
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Tăng tính kết nối giữa các doanh nghiệp thông qua việc tham gia 

chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu 

Các nƣớc CPTPP chiếm 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch 

thƣơng mại hơn 10.000 tỷ USD, lại bao gồm các thị trƣờng lớn nhƣ 

Nhật Bản, Ca-na-đa, Ốt-xtrây-lia sẽ mở ra nhiều cơ hội khi chuỗi cung 

ứng mới hình thành. Tham gia CPTPP sẽ giúp xu hƣớng này phát triển 

ngày càng mạnh mẽ hơn, là điều kiện quan trọng để nâng tầm trình độ 

phát triển của nền kinh tế nói chung và nền nông nghiệp Việt Nam nói 

riêng, tăng năng suất lao động, tham gia vào các công đoạn sản xuất có 

giá trị gia tăng cao hơn, từ đó tạo động lực và sức ép cho doanh nghiệp 

trong nƣớc đầu tƣ sản xuất trong nƣớc theo hƣớng giảm xuất khẩu 

nguyên liệu và sơ chế, đầu tƣ phát triển chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, 

tăng cƣờng xuất khẩu sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao... Đây là 

cơ hội rất lớn để nâng tầm nền nông nghiệp Việt Nam trong 5 - 10 năm 

tới. 

Nâng cao chất lượng sản phẩm 

Doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn khắt 

khe của thị trƣờng trong khối nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu sang các 

nƣớc thành viên CPTPP và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Hàng 

hóa nông sản của Việt Nam còn phải đối diện với sức ép cạnh tranh tại 

―sân nhà‖ đến từ việc hàng hóa các nƣớc CPTPP tràn vào thị trƣờng 

trong nƣớc. Sức ép từ hai phía sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp Việt 

Nam cải cách mô hình kinh doanh, đầu tƣ hơn vào dây chuyền sản xuất 

và nguồn lực lao động. 

Bên cạnh sức ép trực tiếp đến từ cạnh tranh, nền nông nghiệp Việt 

Nam sẽ hấp thụ đƣợc khoa học kỹ thuật mới thông qua hoạt động đầu 

tƣ xuyên quốc gia đi kèm với khoa học công nghệ và nâng cao trình độ 

kỹ năng lao động, từ đó thay đổi đƣợc cách làm truyền thống, nâng cao 

hiệu quả sản xuất và chất lƣợng của sản phẩm. 
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3.2.4.Thách thức 

Đối với ngành nông nghiệp, hiện có 3 thách thức lớn đang phải đối 

mặt đó là: Năng suất lao động thấp, tổ chức sản xuất nông nghiệp có 

quy mô nhỏ lẻ; Việt Nam là một trong 5 vùng bị tổn thƣơng lớn nhất về 

các cơn bão, áp thấp, biến đổi khí hậu (Biến đổi khí hậu mỗi năm gây 

thiệt hại 1-2 tỷUSD), ảnh hƣởng nặng nề tới quá trình sản xuất nông 

sản Việt. Mặc dù các hiệp định thƣơng mại mang lại rất nhiều cơ hội 

cho Việt Nam, tuy nhiên các rào cản hàng rào phi thuế quan nhƣ tiêu 

chuẩn về an toàn thực phẩm, quản lý chất lƣợng... sẽ là một thách thức 

lớn với nông sản Việt. 

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

CHO NGÀNH NÔNG SẢN VIỆT NAM 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông sản Việt Nam thì 

cần phải phối hợp một cách đồng bộ bốn giải pháp sau: 

4.1. Giải pháp về ứng dụng công nghệ cao  

Ngành nông nghiệp cần phải nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các quy 

trình, kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đƣa cơ giới hoá vào sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản. Ứng dụng quy trình cơ giới hoá đồng bộ (từ 

khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến); quy trình 

thâm canh lúa, ngô, lạc từ giống, đầu tƣ thâm canh; ứng dụng công 

nghệ cao vào phát triển các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm có lợi 

thế của tỉnh, mở rộng diện tích cao su, chè gắn vùng nguyên liệu với 

công nghiệp chế biến; mía nguyên liệu; sản xuất chế biến an toàn theo 

chuỗi giá  trị, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); 

triển khai các mô hình tƣới tiết kiệm, tƣới cho cây công nghiệp nếu có 

điều kiện. Phát triển các trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô công 

nghiệp, từng bƣớc mở rộng chăn nuôi bò hộ gia đình theo mô hình liên 

kết với các doanh nghiệp thu mua chế biến sữa. Ứng dụng công nghệ 

cao vào phát triển chăn nuôi, kiểm soát và chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 

xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học, sử dụng 

men vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng,... Tập trung hƣớng 
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dẫn, khuyến khích mở rộng diện tích rừng sản xuất theo tiêu chuẩn 

quản lý rừng bền vững (FSC), phát triển dƣợc liệu gắn với bảo vệ rừng 

bền vững. 

4.2. Giải pháp về thị trƣờng 

Cùng với việc mở rộng phát triển thị trƣờng xuất khẩu thì nông sản 

Việt có thể đẩy mạnh tiêu thụ trong nƣớc. Cụ thể cần thay đổi tƣ duy từ 

sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo nhu cầu thị trƣờng. Do vậy, 

Chính phủ hỗ trợ xác định thị trƣờng chiến lƣợc cho cho từng ngành 

hàng và ký các cam kết quốc gia để đảm bảo rủi ro thấp nhất. Hệ thống 

thông tin và dự báo, phân tích thị trƣờng, tiêu chuẩn chất lƣợng cần 

đƣợc cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu cho từng chủng loại sản phẩm và 

từng thị trƣờng cụ thể. Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa thƣơng vụ và DN. 

Nhằm tránh rủi ro do giá xuống thấp khi vào vụ thu hoạch, nhà nƣớc 

nên tổ chức thu gom nông sản và khi giá lên đến mức có lợi cho ngƣời 

dân thì tổ chức đấu giá, thậm chí cả đấu giá xuất khẩu. Thái Lan hiện 

đang thực hiện thu mua lúa cho nông dân và tổ chức đấu thầu bán lại 

cho DN chế biến, xuất khẩu. 

4.3. Giải pháp về xây dựng và phát triển thƣơng hiệu quốc gia 

Hầu nhƣ các sản phẩm nông sản Việt Nam khi xuất khẩu ra nƣớc 

ngoài chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng cho mình. Trong khi đó, 

mỗi nƣớc khi tham gia thị trƣờng đều phải xây dựng đƣợc thƣơng hiệu 

của từng sản phẩm để bảo hộ và nâng cao giá trị gia tăng. Ví dụ nhƣ 

cùng một mặt hàng gạo nhƣng Thái Lan đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu 

gạo riêng cho mình. Nhƣ gạo Hom Mali hay còn gọi là gạo hoa nhài, là 

một giống gạo nguyên thủy đƣợc phát triển bởi những ngƣời nông dân 

Thái. Ngày nay, Hom Mali đƣợc biết đến trên toàn cầu nhờ chất lƣợng 

cao, hạt dài, thân tròn và bóng, mùi thơm gần giống lá nếp. Khi nấu 

chín, gạo vẫn duy trì đƣợc màu trắng, hạt dài, không nát, chứa nhiều 

chất dinh dƣỡng nhƣ Vitamin B1, B2, sắt, canxi, photpho. Còn gạo ở 

Việt Nam chƣa có tên thƣơng hiệu riêng, mới chỉ gắn với nguồn gốc 

xuất xứ. Mặc dù, chúng ta đã và đang xây dựng chỉ dẫn địa lý cho một 
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số sản phẩm đặc sản, bản địa. Tuy nhiên qui mô sản xuất các sản phẩm 

này lại quá nhỏ bé. Do vậy, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ DN, 

Hiệp hội xây dựng thƣơng hiệu thông qua: a) Qui hoạch và xây dựng 

vùng sản xuất; b) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm hoặc hài hòa 

tiêu chuẩn quốc tế; c) Quảng bá thƣơng hiệu trên các phƣơng tiện 

truyền thông; d) Huy động tối đa sự tham gia của các hãng vận tài để sử 

dụng và giới thiệu sản phẩm và; e) hỗ trợ tham gia xúc tiến thƣơng mại, 

hội chợ triển lãm. 

4.4. Giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xây dựng chuỗi 

giá trị  

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hƣớng đi bền vững giúp 

nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Hình thức này 

đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, 

trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trƣờng và truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện nay rất đắn đo khi tham 

gia đầu tƣ vào nông nghiệp, nhất là công đoạn sản xuất mà họ chủ yếu 

tham gia vào khâu thu gom, sơ chế và tiêu thụ. Chính vì vậy, họ không 

quan tâm đến toàn chuỗi sản xuất. Do vậy, nhà nƣớc cần có chính sách 

ƣu đãi hơn về hạn điền và thời gian thuê đất, hỗ trợ tích tụ đất đai, thuế, 

vốn vay, bảo hiểm rủi ro, đào tạo nguồn lực ... Tạo điều kiện để nông 

dân góp quyền sử dụng đất vào DN nhƣ mua cổ phiếu để họ yên tâm 

giao đất. Với đầu tƣ thiết bị, máy móc cần có chính sách ƣu đãi về lãi 

suất, không tính theo năm mà chỉ tính theo mùa vụ sản xuất. Khi DN 

đầu tƣ vào sản xuất, họ sẽ là pháp nhân quan trọng trong việc định 

hƣớng thị trƣờng, lựa chọn công nghệ và tìm nguồn vốn đầu tƣ. Bên 

cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo ba trục 

sản phẩm gồm nhóm chủ lực quốc gia, nhóm chủ lực cấp tỉnh, nhóm 

đặc sản địa phƣơng theo mô hình ―mỗi xã phƣờng một sản phẩm‖; xây 

dựng các chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực để mở cửa và phát triển 

thị trƣờng cho phù hợp, ƣu tiên chỉ đạo sản xuất tốt các mặt hàng có 

tiềm năng xuất khẩu nhƣ lâm sản, thủy sản, gạo và trái cây. 
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Bên cạnh đó, nông dân, thậm chí doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp đều có qui mô nhỏ, vốn ít, do vậy khả năng vƣơn ra 

thị trƣờng trực tiếp là khó khăn. Do vậy, nhà nƣớc cần hỗ trợ để hình 

thành nhóm sở thích, Hiệp hội theo từng ngành hàng cụ thể. Nhƣ vậy, 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là hoạt động trong lĩnh vực chế 

biến, xuất khẩu phải là các hoạt động có điều kiện và cần có chế tài để 

giám sát DN. Hiện nay, chính chúng ta đang tự cạnh tranh nhau nên đã 

làm tổn hại uy tín quốc gia và gây tổn thất cho ngƣời sản xuất. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Công Thƣơng (2018), Báo cáo xuất khẩu nông sản Việt Nam năm 

2018, Hà Nội. 

2. Tổng cục thống kê, Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 

tháng đầu năm 2019 

3. Website http://www.vneconomy.com.vn/ 

4. Nguyễn Xuân Thiên, Giáo trình thương mại quốc tế, 2015, NXB 

ĐHQGHN 

5. Võ Thanh Thu, Quan hệ kinh tế quốc tế, 2012, NXB Lao động xã hội 

6. Quách Thị Đoan Trang, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, 2010, 

NXB Lao động xã hội 

7. Michael. E. Porter, Chiến lược cạnh tranh, 2015, NXB Trẻ 

8. Website http://www.dantri.com.vn/ 

 

 

 

http://www.vneconomy.com.vn/
http://www.dantri.com.vn/


International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

374 

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ  

TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

Boosting tea export in economic integrationperiod 

ThS. Trần Kim Hƣơng 

Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Hải Phòng  

Email : kimhuong141287@gmail.com 

TÓM TẮT 

Chè xuất khẩu là một trong những ngành hàng mang lại giá trị kinh tế 

cho nƣớc nhà. Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu chè, kim 

ngạch xuất khẩu trên 200 nghìn USD mỗi năm. Chè Việt Nam đã có 

mặt tại 110 thị trƣờng trên thế giới và đăng ký bảo hộ thƣơng hiệu trên 

70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, giá chè xuất khẩu của Việt 

Nam chỉ bằng 60-70% giá chè xuất khẩu trung bình của thế giới, sản 

lƣợng chè xuất khẩu vẫn kém xa quốc gia đứng thứ 4, thị phần vẫn còn 

thấp. Nguyên nhân là do Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sản phẩm thô, 

chất lƣợng bấp bênh và mẫu mã chƣa phong phú. Mặc dù có nhiều 

chính sách ƣu đãi của chính phủ đối với xuất khẩu chè, nhƣng trong xu 

thế hội nhập sâu và rộng nhƣ hiện nay để cạnh tranh đƣợc với các đối 

thủ mạnh, ngành chè cần có các nhiên pháp cải thiện chất lƣợng, 

thƣơng hiệu để đƣa chè Việt vƣơn xa hơn nữa. 

Từ khóa: chè, xuất khẩu, giá, sản lƣợng, kim ngạch, trị giá, thị trƣờng 
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ABSTRACT 

Tea exports are one of the commodities that bring economic value to 

our country. Vietnam ranks fifth in the world in terms of tea export, 

with an export turnover of over US $ 200,000 per year. Vietnam tea has 

been exported to 110 markets in the world and registered for trademark 

protection in 70 countries and territories. However, Vietnam's export 

tea price is only 60-70% of the world average export tea price, the ex-

port tea output is still far behind the 4th ranked country, the market 

share is still low. The reason is that Vietnam mainly exports raw prod-

ucts, precarious quality and less abundant models. Although there are 

many preferential policies of the Government for tea export, but in the 

current trend of deep and wide integration to compete with strong com-

petitors, the tea industry needs measures to improve quality, trademark 

to bring Vietnamese tea further. 

Keywords: tea, exports, prices, output, turnover, value, market 

1. MỞ ĐẦU 

Cây chè xuất hiện ở Việt Nam đã ngàn năm. Đến nay đã có khoảng 

hơn 100 giống chè. Cây chè sinh trƣởng, phát triển tốt chủ yếu tại các 

tỉnh miền núi, trung du phía bắc và đƣợc coi là cây có hiệu quả kinh tế 

cao so với các cây trồng khác, đóng vai trò xoá đói giảm nghèo và góp 

phần quan trọng để làm giàu cho địa phƣơng. Hiện cả nƣớc có 130.000 

ha diện tích trồng chè với hơn 500 cơ sở sản xuất chế biến, công suất 

đạt trên 500.000 tấn chè khô mỗi năm
[1]

.  Khoảng 80% chè sản xuất 

trong nƣớc đƣợc xuất khẩu ra thị trƣờng thế giới
[2]

. Các loại chè xuất 

khẩu bao gồm: chè xanh, chè đen, chè hòa tan và một số loại chè khác. 

Kim ngạch xuất khẩu chè chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu 

hàng nông sản - một trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam
[3]

.  

Trƣớc yêu cầu của phát triển thƣơng mại quốc tế, đặc biệt là trong xu 
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thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng nhƣ hiện nay mở ra nhiều cơ 

hội song song với những thách thức cho ngành chè nƣớc nhà.  

2. NỘI DUNG 

2.1.Tổng quan xuất khẩu chè của Việt Nam 

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về sản lƣợng chè xanh (sau Trung 

Quốc) và thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu chè (sau Trung Quốc, Ấn Độ, 

Kenya và Sri Lanka). Kim ngạch xuất khẩu chè duy trì ở mức ổn định 

về cả sản lƣợng lẫn giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu đóng góp trên 

200 nghìn USD mỗi năm.  

 

Chè Việt Nam đã có mặt tại 110 thị trƣờng trên thế giới và đăng ký 

bảo hộ thƣơng hiệu trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quốc gia nhập 

khẩu chè của Việt Nam bao gồm Pakistan, Đài Loan, Trung Quốc, Nga, 

Indonesia, Malaysia, Philippines, Mỹ, Tiểu Vƣơng Quốc Ả Rập Thống 

Nhất (UAE), Ả Rập Xê Öt, Ấn Độ, Ba Lan, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Cô-oét.  

Pakistan là thị trƣờng nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam, chiếm 

tỷ trọng khoảng 30% xét về sản lƣợng, chủ yếu nhập khẩu chè xanh 

OP. Sản lƣợng chè Pakistan nhập khẩu từ Việt Nam đang tăng nhanh 

sau từng năm. Với dân số gần 200 triệu ngƣời, cùng văn hóa uống trà 

truyền thống lâu đời, Pakistan là một trong những thị trƣờng tiêu thụ 

chè lớn, đầy tiềm năng tại khu vực Nam Á và chè Việt đang trở thành 
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một trong những lựa chọn hàng đầu của ngƣời tiêu dùng tại quốc gia 

này. Trong 5 năm gần đây, lƣợng nhập khẩu chè của Pakistan liên tục 

tăng, với tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt khoảng 8%/năm. Tuy nhiên, 

thị phần của chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Pakistan vẫn còn 

rất thấp, chỉ khoảng 2,2%
[4]
. Thị trƣờng nhập khẩu chè lớn thứ hai của 

Việt Nam là Đài Loan với tỷ trọng hơn hơn 10% về sản lƣợng. Chè đen 

OP là mặt hàng chủ yếu mà Việt Nam xuất sang thị trƣờng Đài Loan. 
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Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu chè giai đoạn 2014-2018 

Năm 

Sản 

lƣợng  

(Tấn) 

Trị giá 

 

(103USD

) 

Giá TB 

(USD/tấn

) 

Chênh lệch(+/-) Chênh lệch(%) 

Sản 

lƣợng 
Trị giá 

Giá 

TB 

Sản 

lƣợng 

Trị 

giá 

Giá 

TB 

2014 132.459 228.233 1.723,05  -  -  -  -  -  - 

2015 124.779 213.133 1.708,08 -7.680 

-

15.10

0 -14,96 -5,80 -6,62 -0,87 

2016 130.904 217.210 1.659,31 6.125 4.077 -48,78 4,91 1,91 -2,86 

2017 139.778 227.928 1.630,64 8.874 

10.71

8 -28,66 6,78 4,93 -1,73 

2018 127.338 217.830 1.710,64 -12.440 

-

10.09

8 80,00 -8,90 -4,43 4,91 

 

(Nguồn: tổng hợp từ số liệu của tổng cục hải quan) 

 

Năm 2015 lƣợng chè xuất khẩu của Việt Nam là 124.779 tấn, thu về 

213,133 triệu USD; giảm 5,8% về lƣợng và 6,6% về giá trị. Pakistan 

giữ vững là thị trƣờng nhập khẩu chè Việt Nam lớn nhất, với kim ngạch 

81,807 triệu USD, tăng 0,71% so với năm 2014.Việt Nam chủ yếu xuất 

khẩu chè xanh OP sang thị trƣờng này. Đứng thứ 2 là thị trƣờng Đài 

Loan, kim ngạch năm 2015 là 26,547 triệu USD, giảm 15,49% so với 

năm 2014. Nga đứng vị trị thứ 3 về kim ngạch, ứng với 22,366 triệu 

USD, tăng 19,44%. So với năm 2014, kim ngạch xuất khẩu chè của 

Việt Nam sang nhiều thị trƣờng có sự sụt giảm đáng kể về kim ngạch, 

nhƣ Thổ Nhĩ Kỳ (kim ngạch năm 2015 là 257 nghìn USD, giảm 

83,48%); Ấn Độ (256 nghìn USD, giảm 77,27%); Cô - Oét (1,77 triệu 

USD, giảm 45,31%),... Ngƣợc lại, có những thị trƣờng tuy kim ngạch 

chỉ dƣới 10 triệu USD, nhƣng lại có sự tăng trƣởng dƣơng cao so với 

năm 2014, nhƣ Indonesia (tăng 56,20%), UAE (tăng 44,91%). Nga, 

Urania, Đức, Pakistan là những thị trƣờng có sự tăng trƣởng dƣơng 

năm 2015. 
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Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu chè theo thị trƣờng giai đoạn 2014-2018 

Thị trƣờng 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Sản 

lƣợng  

(tấn) 

Gá trị 

 (103 

USD) 

Giá TB 

USD/tấn 

Sản lƣợng  

(tấn) 

Gá trị 

 (103 

USD) 

Giá TB 

USD/tấn 

Sản 

lƣợng  

(tấn) 

Gá trị 

 (103 

USD) 

Giá TB 

 USD/tấn 

Sản lƣợng  

(tấn) 

Gá trị 

 (103 

USD) 

Giá TB 

 USD/tấn 

Sản lƣợng  

(tấn) 

Gá trị 

 (103 

USD) 

Giá TB 

 USD/tấn 

Pakistan 35.108 81.229 2.313,7 36.320 81.807 2.252,4 38.870 78.574 2.021,5 30792 68.705 2.231,3 38.213 81.632 2136,2 

Đài Loan 23.091 19.084 826,5 17.512 26.547 1.515,9 12.565 17.728 1.410,9 17459 27.291 1.563,1 18.573 28.752 1.548,1 

Trung Quốc 12.877 17.257 1.340,1 7.630 11.657 1.527,8 8.181 25.979 3.175,5 11018 14.651 1.329,7 10.121 19.668 1.943,3 

Nga 11.429 18.726 1.638,5 14.943 22.366 1.496,8 16.369 22.841 1.395,4 16673 24.841 1.489,9 13.897 21.210 1.526,2 

Indonesia 5.671 5.903 1.040,9 9.736 9.226 947,6 15.514 13.484 869,2 9550 8.729 914,0 8.995 8.970 997,2 

Mỹ 9.871 11.536 1.168,7 7.883 9.428 1.196,0 6.241 7.493 1.200,6 6904 8.055 1.166,7 6.102 7.335 1.202,1 

UAE 3.567 6.647 1.863,5 6.050 9.632 1.592,1 3.070 5.050 1.645,0 4332 10.292 2.375,8 2.712 4.210 1.552,4 

Ả Rập Xê Öt 2.309 5.954 2.578,6 1.987 5.001 2.516,9 1.474 3.549 2.407,7 1577 4.297 2.724,8 2.218 5.179 2.335,0 

Malaysia 3.419 2.952 863,4 2.884 2.170 752,4 4.480 3.066 684,4 3565 2.722 763,5 3.931 3.035 772,1 

Ấn Độ 1.030 1.125 1.092,2 165 256 1.551,5 2.498 2.863 1.146,1 1301 2.089 1.605,7 868 906 1.043,8 

Philippines 880 2.314 2.629,5 619 1.629 2.631,7 1.007 2.469 2.451,8 500 1.294 2.588,0 625 1.603 2.564,8 

Ba Lan 2.511 3.781 1.505,8 1.864 3.168 1.699,6 1.564 2.451 1.567,1 1195 2.072 1.733,9 1.022 1.560 1.526,4 

Ukraine 1.536 2.340 1.523,4 1.769 2.594 1.466,4 1.212 1.718 1.417,5 1390 2.111 1.518,7 1.489 2.456 1.649,4 

Đức 1.964 3.563 1.814,2 1.881 3.628 1.928,8 660 1.305 1.977,3 375 1.408 3.754,7 392 1.959 4.997,4 

Thổ Nhĩ Kỳ 689 1.554 2.255,4 144 257 1.784,7 315 602 1.911,1 541 1.512 2.794,8 381 784 2.057,7 

Kuwait 1.711 3.240 1.893,6 165 1.772 10.739,4 57 107 1.877,2 20 61 3.050,0 17 46 2.705,9 

Các QG khác 14.796 41.028 2.772,9 13.227 21.995 1.662,9 16.827 27.931 1.659,9 32586 47.798 1.466,8 17.782 28.525 1.604,2 

Tổng  132.459 228.233 1.723,0 124.779 213.133 1.708,0 130.904 217.210 1.659,3 139778 227.928 1.630,6 127.338 217.830 1.710,6 

(Nguồn: tổng hợp từ số liệu của tổng cục hải quan) 
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Năm 2016, xuất khẩu chè của cả nƣớc tăng cả lƣợng và trị giá, tăng 

lần lƣợt 4,91% và tăng 1,91% so với năm 2015, đạt tƣơng đƣơng 

130.904 tấn, trị giá 217,21 triệu USD. Pakistan là thị trƣờng chủ lực 

xuất khẩu chè của Việt Nam, chiếm 30% tổng lƣợng chè xuất khẩu của 

cả nƣớc, đạt 38.870 tấn, trị giá 78,574 triệu USD, tăng 7,02% về lƣợng 

nhƣng giảm 3,95% về trị giá so với năm trƣớc. Đứng thứ hai là thị 

trƣờng Nga, đạt 16.369 tấn, trị giá 22,841 triệu USD, tăng 9,54% về 

lƣợng và tăng 2,12% về trị giá, kế đến là Indonesia, đạt 15,5 nghìn tấn, 

trị giá 13,5 triệu USD, tăng 59,35% về lƣợng và tăng 46,16% về trị 

giá…Đáng chú ý, xuất khẩu chè sang thị trƣờng Ấn Độ, tuy lƣợng xuất 

chỉ đạt 2.498 tấn, trị giá 2,863 triệu USD, nhƣng lại có tốc độ tăng 

trƣởng vƣợt trội, tăng 1413,94% về lƣợng và tăng 1019,26% về trị giá 

so với năm 2015. Ngƣợc lại xuất khẩu sang Cô-Oét lại suy giảm mạnh, 

giảm 95,43% về lƣợng và giảm 93,95% về trị giá, tƣơng ứng với 57 tấn, 

trị giá 107 nghìn USD. Thị trƣờng Đài Loan, Mỹ đặt ra những yêu cầu 

khắt khe hơn về tiêu chuẩn an toàn, truy xuất nguồn gốc làm đã ảnh 

hƣởng đến nhu cầu nhập khẩu chè Việt Nam, sản lƣợng nhập khẩu 

giảm. 

Năm 2017 lƣợng chè xuất khẩu đạt 139.778 và 227,928 triệu USD, 

tăng 6,78% về lƣợng và 4,93% về trị giá so với năm 2016. Giá xuất 

khẩu chè bình quân đạt 1.630,6 USD/tấn, giảm 1,7% (giảm khoảng 

28,7 USD/tấn) so với năm 2016. Về chủng loại xuất khẩu, mặt hàng chè 

đen xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu mặt hàng chè xuất khẩu 

của Việt Nam trong năm 2017. Tiếp theo là mặt hàng chè xanh, mặc dù 

lƣợng xuất khẩu chè xanh tăng, nhƣng trị giá xuất khẩu mặt hàng này 

giảm do giá giảm. Đáng chú ý, các mặt hàng chè khác nhƣ: chè ƣớp 

hoa, chè ô long đều có lƣợng và trị giá tăng mạnh trong năm 2017. Xuất 

khẩu chè của Việt Nam sang Pakistan đạt 30.792 và 68,705 triệu USD, 

giảm 17,6% về lƣợng và 12,5% về trị giá so với năm 2016, chiếm 

30,1% tổng trị giá xuất khẩu chè của Việt Nam. Thị trƣờng Đài Loan 

với khối lƣợng đạt 17.459 tấn và trị giá 27,291 triệu USD, tăng 39,5% 
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về lƣợng và 53,9% về trị giá so với năm 2016. Giá xuất khẩu bình quân 

mặt hàng chè sang thị trƣờng Đài Loan đạt 1.563,1 USD/tấn, tăng 

10,4% so với năm 2016. Mặc dù nhập khẩu chè từ Việt Nam tăng cả về 

lƣợng và trị giá, nhƣng thị phần chè của Việt Nam tại thị trƣờng Đài 

Loan lại giảm so với năm 2016 thay vào đó họ tăng thị phần nhập khẩu 

chè từ các thị trƣờng khác nhƣ: Sri Lanka, Nhật Bản và Indonesia. Các 

thị trƣờng lớn tiếp theo là Nga, Trung Quốc, UAE, Indonesia, Mỹ... 

Đáng chú ý, chè xuất khẩu sang thị trƣờng Thổ Nhĩ Kỳ đạt 659 tấn và 

1,5 triệu USD, tăng 109,2% về lƣợng và 150,6% về trị giá so với năm 

2016. Giá xuất khẩu chè bình quân sang thị trƣờng Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 

cao đạt 2.794,82 USD/tấn, tăng 19,8% so với năm 2016. 

Năm 2018 lƣợng chè xuất khẩu của cả nƣớc đạt 127.338 tấn, thu về 

217,83 triệu USD, giảm 8,9% về lƣợng và giảm 4,4% về kim ngạch so 

với năm 2017. Chè của Việt Nam xuất khẩu sang trên 20 thị trƣờng chủ 

yếu, trong đó nhiều nhất vẫn là Pakistan, đạt 38.213 tấn, tƣơng đƣơng 

81,63 triệu USD, chiếm 30% trong tổng khối lƣợng chè xuất khẩu của 

cả nƣớc và chiếm 37,5% trong tổng kim ngạch, tăng 19,4% về lƣợng và 

tăng 18,8% về kim ngạch so với năm 2017. Giá chè xuất khẩu sang Pa-

kistan giảm nhẹ 0,5%, đạt 2.136,24 USD/tấn. Đài Loan  là thị trƣờng 

lớn thứ 2 tiêu thụ chè chiếm gần 15% trong tổng khối lƣợng và chiếm 

13,2% trong tổng kim ngạch, đạt 18.573 tấn, tƣơng đƣơng 28,752 triệu 

USD, tăng 6% về lƣợng và tăng 5,4% về kim ngạch. Giá xuất khẩu 

sang thị trƣờng này sụt giảm 0,6%, chỉ đạt 1.548,05 USD/tấn. Chè xuất 

khẩu sang thị trƣờng Nga – thị trƣờng lớn thứ 3 sụt giảm mạnh 20% về 

lƣợng và giảm 114,6% về kim ngạch, đạt 13.897 tấn, tƣơng đƣơng trên 

21,21 triệu USD, chiếm 11% trong tổng khối lƣợng và chiếm 9,7% 

trong tổng kim ngạch. Giá xuất khẩu tăng 6,7%, đạt 1.526,23 USD/tấn. 

Riêng chè xuất khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc lại tăng giá rất mạnh 

so với năm 2017, tăng 47,3%, đạt trung bình 1.943,29 USD/tấn, vì vậy 

lƣợng chè xuất khẩu tuy giảm 8,8%, đạt 10.121 tấn nhƣng kim ngạch 

lại tăng 34,2%, đạt 19,668 triệu USD. Các thị trƣờng nổi bật về mức 
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tăng mạnh kim ngạch trong năm 2018 gồm có: Đức tăng 39%, đạt 1,96 

triệu USD; Philippines tăng 24%, đạt 1,6 triệu USD, Ả Rập Xê Öt tăng 

33,1%, đạt 5,18 triệu USD; Pakistan tăng 18,8%, đạt 81,63 triệu USD. 

Các thị trƣờng sụt giảm mạnh về kim ngạch gồm có: Ấn Độ giảm 

56,6%, đạt 0,91 triệu USD; UAE giảm 59,1%, đạt 4,21 triệu USD; Thổ 

Nhĩ Kỳ giảm 48%, đạt 0,78 triệu USD. 

 6 tháng đầu năm khẩu chè 2019 xuất  đạt 57,1 nghìn tấn, trị giá 99 

triệu USD, tăng 1,4% về lƣợng và 8,7% trị giá so với cùng kỳ
[5]

. 

 

 

Giá chè xuất khẩu bình quân dao động ở mức 1.600-1.700 USD/tấn. 

Nguyên nhân bởi vì 90% chè của Việt Nam đƣợc xuất khẩu dƣới dạng 

nguyên liệu thô. Giá chè xuất khẩu bình quân năm 2016 đạt 1.659,31 

USD/tấn, giảm 2,8% so với năm 2015. Năm 2017, giá chè xuất khẩu 

bình quân đạt 1.630,6 USD/ tấn, thấp nhất trong 5 năm gần đây, giảm 

1,7% so với năm 2016. Giá xuất khẩu trung bình hai mặt hàng chè 

chính của Việt Nam là chè xanh và đen đều giảm trong năm 2017. 

Trong khi đó, giá xuất khẩu trung bình của chè ƣớp hoa và chè ô long 

tăng mạnh trong năm 2017. Giá xuất khẩu bình quân của chè ƣớp hoa 

đạt 1.801,9 USD/tấn, tăng 13,5%; chè ô long đạt 2.987,4 USD/tấn, tăng 

38,9% so với năm 2016. Năm 2018 giá chè tăng 4,91% so với năm 

2017 đạt 1.710,64 USD/tấn. Mức giá tại một số thị trƣờng nhƣ Paki-

stan, Ả Rập Xê Öt, Thổ Nhĩ Kỳ, Phillipines cao hơn giá trung bình. 
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Nhƣ vậy, có thể thấy sản lƣợng chè xuất khẩu của Việt Nam là rất 

lớn và giữ ở mức ổn định qua các năm, tuy nhiên do giá thấp hơn mức 

giá trung bình của thế giới nên doanh thu từ ngành chè còn tƣơng đối 

thấp. 

2.2. Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu chè trong thời kỳ 

 hội nhập 

Ở quy mô toàn cầu, sản lƣợng chè đen tăng trƣởng hàng năm 

2,6%/năm và chè xanh tăng trƣởng 6,4%/năm, mức giá liên tục tăng ổn 

định. Dự báo đến năm 2024, tiêu dùng chè đen tăng trƣởng trung bình 

3,7%/năm lên 4,27 triệu tấn, tiêu dùng chè xanh có tốc độ tăng trƣởng 

cao hơn, đạt 9,1%/năm lên 3,74 triệu tấn
[6]

. Đây là tín hiệu đáng mừng 

cho các quốc gia xuất khẩu chè trên thế giới trong đó có nƣớc ta. 

Mặc dù đứng thứ 5 thế giới về sản lƣợng chè xuất khẩu nhƣng nhƣng 

giá chè xuất khẩu của Việt Nam luôn bị trả rẻ nhất, chỉ bằng 60 – 70% 

giá chung của thế giới; sản lƣợng chè cách quá xa so với nƣớc xuất 

khẩu chè đứng thứ 4 là Sri Lanca. Nếu tăng sản lƣợng lên gấp đôi thì 

Việt Nam vẫn đứng thứ 5 và vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Các nƣớc Trung 

Quốc, Kenya, Ấn Độ và Sri Lanka hiện chiếm gần 70% nguồn cung 

chè trên thế giới.  Riêng Trung Quốc và Ấn Độ đã đóng góp hơn một 

nửa sản lƣợng chè toàn cầu. Trung Quốc chiếm 38% tổng sản lƣợng 

chè toàn cầu, với mức sản lƣợng 1,95 triệu tấn năm 2014. Sản lƣợng 

chè Ấn Độ, nƣớc sản xuất chè lớn thứ 2, tăng từ 950.176 tấn năm 2005 

lên 1,21 triệu tấn năm 2014. Sản lƣợng chè tại 2 nƣớc xuất khẩu chè lớn 

nhất thế giới là Kenya và Sri Lanka đạt lần lƣợt 448.739 tấn và 339.900 

tấn
[6]

.  

Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka và Kenya đều góp thị phần lớn trong 

cơ cấu nhập khẩu chè của Mỹ (là quốc qia nhập khẩu chè lớn thứ 3 thế 

giới). Mỹ hiện đang áp dụng các chính sách tăng thuế nhập khẩu chè 

Trung Quốc, làm giảm sản lƣợng chè xuất khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ 

nhƣng lại tác động tích cực lên 3 nƣớc còn lại và có thể đây cũng là cơ 

hội cho chè Việt Nam có chỗ đứng trên thị trƣờng Mỹ.  
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Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang tham 

gia nhiều hiệp định song phƣơng và đa phƣơng đã mở ra nhiều cơ hội 

gia tăng xuất khẩu chè. Ngoài ra, chính sách xuất khẩu nông sản có 

nhiều ƣu đãi kèm theo nhiều thuận lợi về thuế quan thì các doanh 

nghiệp chè đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.  

Tuy nhiên, thị phần chè của Việt Nam tại các nƣớc nhập khẩu vẫn 

còn thấp. Tại thị trƣờng Pakistan - thị trƣờng nhập khẩu chè lớn nhất 

của Việt Nam, thị phần chè của ta chiếm tỷ lệ khá thấp chỉ 17,8%, trong 

khi Kenya chiếm đến 65%)
[2]
. Tại các nƣớc phát triển nhƣ Liên minh 

châu Âu EU, Nhật Bản thị phần xuất khẩu chè của Việt Nam khá thấp. 

2.3. Nguyên nhân và biện pháp 

Thứ nhất, chất lƣợng sản phẩm chè còn thấp cũng nhƣ chƣa có 

thƣơng hiệu do đang chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô. Đa phần chè 

Việt vẫn chủ yếu xuất khẩu sang các thị trƣờng dễ tính, rất ít sản phẩm 

chè đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trƣờng yêu cầu chất lƣợng 

cao nhƣ EU hay Mỹ. Chƣa có thƣơng hiệu là lý do chính khiến bao 

năm qua chè Việt muốn ra nƣớc ngoài vẫn phải ―núp‖ dƣới một cái 

tên khác. 

Thứ hai, sản phẩm chè của Việt Nam chƣa cạnh tranh đƣợc về chủng 

loại, mẫu mã. Cần có sự thay đổi để bắt kịp thị hiếu tiêu dùng chè trên 

thế giới. Những năm qua thị trƣờng chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về 

thói quen thƣởng trà của ngƣời tiêu dùng. Trƣớc đây ngƣời tiêu dùng 

thích uống trà truyền thống trong bữa sáng, là chè đen hoặc trà xanh 

thô. Nhƣng hiện nay, nhu cầu tiêu dùng các loại trà đặc sản, trà có hàm 

lƣợng chế biến cao, phối trộn với nhiều loại đồ uống bổ dƣỡng 

khác. Trong đó, có 2 phân khúc đang phát triển rất mạnh, đó là trà thảo 

mộc và trà chế biến thủ công (theo cách truyền thống, từ bàn tay của 

những nghệ nhân). Đây là những chủng loại mà các doanh nghiệp chè 

Việt Nam cần phải chú trọng đầu tƣ trong thời gian tới để gia tăng giá 

bán và kim ngạch xuất khẩu. 
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Thứ ba, chè xuất khẩu của Việt Nam chƣa đáp ứng đƣợc các tiêu 

chuẩn kỹ thuật, nhất là vấn đề an toàn thực phẩm. Dƣ lƣợng thuốc bảo 

vệ thực vật (BVTV) vƣợt mức cho phép. Năm 2015 có 3.620 tấn chè 

đen bị tồn kho,trong 36 tấn chè xuất khẩu nhiễm dƣ lƣợng fipronil bị trả 

về từ Đài Loan, số lƣợng còn lại không xuất khẩu đƣợc do dƣ lƣợng 

thuốc BVTV vƣợt mức theo quy định của Đài Loan
[7]

. Ở nƣớc ta, việc 

quản lý thuốc BVTV vô cùng lỏng lẻo, mua bán dễ dàng, nhập lậu qua 

biên giới càng dễ hơn. Ngƣời trồng chè sẵn sàng mua ngay thuốc cực 

độc dùng cho lúa về phun thẳng vào lá chè khi thấy chè có sâu, dẫn tới 

việc tồn dƣ hóa chất độc hại. Theo thống kê, 49% nông dân các vùng 

trồng chè đƣợc hỏi sử dụng thuốc với nồng độ cao hơn hƣớng dẫn, 64% 

nông dân sử dụng hỗn hợp hai loại thuốc khi phun và 14% nông dân 

trộn ba loại thuốc khi phun trong khi bà con không hề biết việc phối 

trộn này sẽ làm tăng nồng độ thuốc lên rất nhiều lần; gần 50% nông dân 

phun hơn 7 lần/vụ, có hộ phun tới 4 lần/tháng
[2]

.  

Thứ tƣ, vẫn còn hàng nghìn hộ sản xuất, chế biến chè xanh và chè 

đặc sản nhỏ lẻ theo kiểu truyền thống, nhiều cơ sở chế biến nhỏ tự phát 

không theo quy hoạch với công nghệ chắp vá lạc hậu. Trong khi đó, 

nguyên liệu chè cung cấp cho chế biến chủ yếu vẫn từ các giống có chất 

lƣợng thấp với quy mô sản xuất nhỏ và kém bền vững, bình quân 

khoảng 0,2 ha/hộ
[2]

. 

Thứ năm, bản thân ngƣời dân còn nhìn vào cái lợi trƣớc mắt mà 

quên đi lợi ích lâu dài làm tàn phá các vùng nguyên liệu chè; nhiều do-

anh nghiệp chế biến trong nƣớc cũng không mặn mà với việc chế biến 

mà bán lại nguyên liệu cho thƣơng lái Trung Quốc do nguồn lợi thu về 

quá cao. Một số ngƣời địa phƣơng thu gom chè, do hám lợi đã trộn cả 

búp cây cúc tần, búp cây chó đẻ, thậm chí còn hồ cả bùn loãng, mạt đá, 

xi-măng vào chè để tăng trọng lƣợng, làm ảnh hƣởng xấu tới hình ảnh 

và thƣơng hiệu chè đã gây dựng trong nhiều năm. 

Hiện nay, các nhà sản xuất chè Việt Nam vẫn đƣợc khách hàng quốc 

tế biết đến về khả năng cung cấp khối lƣợng lớn, giá rẻ và chất lƣợng 
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xuất khẩu trung bình. Để thay đổi đƣợc hình ảnh này là một thách thức 

rất lớn đối với mỗi công ty sản xuất và xuất khẩu, và đối với cả ngành 

chè Việt. Để đƣa chè Việt vƣơn xa hơn nữa ra thị trƣờng thế giới cần có 

các biện pháp: 

Tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chọn tạo 

và áp dụng trồng các giống chè mới có năng suất cao, bảo tồn các giống 

chè bản địa, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, để tăng năng suất, 

phẩm chất chè xuất khẩu. 

Tăng cƣờng các biện pháp khuyến khích các địa phƣơng phát triển 

thƣơng hiệu chè, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các vùng sản 

xuất chè cổ, chè đặc sản. 

Quy hoạch sản xuất chè gắn với lợi thế vùng sinh thái, vùng nguyên 

liệu và thị trƣờng để quản lý chất lƣợng, phát triển bền vững ngành chè. 

Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, nhà nƣớc cần đứng 

ra phân vùng nguyên liệu để các nhà máy có trách nhiệm với nông dân, 

còn nông dân gắn bó với nhà máy, cung ứng đầu vào đảm bảo tiêu 

chuẩn. 

Thúc đẩy những nhà sản xuất lớn khi có hỗ trợ về thuế để tạo ra 

những đơn vị/nông hộ trồng chè quy mô nhỏ, trồng và tạo ra chè đẳng 

cấp, chất lƣợng, tạo ra những câu chuyện marketing về chè cho từng 

đơn vị, phù hợp với những thị trƣờng chè chủ chốt. Bên cạnh đó, cung 

cấp hỗ trợ cho các nông trang cùng tham gia những hội chợ quy mô 

lớn, ít nhất 3 năm liên tiếp. Đồng thời, tạo ra hệ thống kiểm soát xuất 

khẩu chè cao cấp, chất lƣợng; xây dựng một công ty quy mô lớn để 

thúc đẩy chè Việt Nam chất lƣợng đẳng cấp cả trong nƣớc và nƣớc 

ngoài. 

Đẩy mạnh sản xuất và chế biến theo hƣớng an toàn và hữu cơ hóa, 

trong đó an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố tháo gỡ đƣợc 

nút thắt cho xuất khẩu chè của Việt Nam. Các cơ quan có thẩm quyền 

cũng sẽ rà soát lại, chỉ cấp giấy chứng nhận chế biến cho các doanh 

nghiệp có đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, tăng cƣờng phổ biến kiến thức 
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cho ngƣời trồng chè để có thể sản xuất ra những nguyên liệu tốt về 

chất lƣợng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp chế biến phải 

đảm bảo về công nghệ sản xuất, tiêu chuẩn chất lƣợng thành phẩm và 

bao bì đóng gói đẹp mắt, phù hợp với văn hóa tiêu dùng của từng thị 

trƣờng xuất khẩu. 

Ngoài ra, để tận dụng đƣợc cơ hội từ các hiệp định thƣơng mại tự do 

mang lại, Hiệp hội Chè Việt Nam đang xây dựng các mô hình bảo vệ 

thực vật tập trung; kiểm soát thời gian cách ly, đảm bảo an toàn cho 

nguyên liệu đầu vào. Hiệp hội cũng định hƣớng tổ chức một sàn giao 

dịch để các đơn vị giới thiệu và bán sản phẩm tạo tiền đề cho sự ra đời 

trung tâm đấu giá chè sau này.  

Tiếp tục củng cố các thị trƣờng xuất khẩu cũ nhƣ Nga, Ấn Độ, Trung 

Quốc, Pakistan… và thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh việc tìm 

kiếm thị trƣờng mới 

3. KẾT LUẬN 

Trong thời kỳ hội nhập, có nhiều cơ hội và thách thức song song đối 

với xuất khẩu chè Việt Nam. Ngoài việc tận dụng những lợi thế về các 

hiệp định thƣơng mại song phƣơng, đa phƣơng mà Việt Nam đã ký kết 

cũng nhƣ những ƣu đãi của chính phủ, ngành chè cần có các biện pháp 

đẩy mạnh xuất khẩu đó là: tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến chè, quy hoạch vùng sản 

xuất chè, đẩy mạnh sản xuất và chế biến theo hƣớng an toàn và hữu cơ 

hóa, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trƣờng... 
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TÓM TẮT 

Trải qua hơn 30 năm thực hiện đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, 

hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam đã và đang ngày càng đóng vai 

trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế trong nƣớc và thế giới, 

góp phần cải thiện sức cạnh tranh cũng nhƣ tăng trƣởng kinh tế. Sự 

gia nhập ngày một tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam đã 

mang lại những thành tựu không nhỏ tới hoạt động thƣơng mại 

nhƣng vẫn có một số hạn chế nhất định, bài viết đã phần nào khái 

quát đƣợc tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2013-2018 

ở một số phƣơng diện, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động thƣơng mại của Việt Nam trong 

giai đoạn tiếp theo. 

Từ khóa: Xuất khẩu, Nhập Khẩu, Thƣơng mại quốc tế 
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ABTRACT 

Over 30 years of the implementation in innovation and international 

economic integration, Vietnam's import and export activities have been 

increasingly playing an important role in domestic and world economic 

activities, contributing to improve competitiveness as well as economic 

growth. The active accession of Vietnamese enterprises has brought 

significant achievements to trade activities but still has certain 

limitations. The article has partly generalized the situation of Vietnam 

import and export period of 2013-2018 in some aspects, then propose 

some solutions to improve the efficiency of Vietnam's commercial 

activities in the next period. 

Keywords: Export, Import, International Trade 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoạt động Xuất nhập khẩu giữ vai trò quan trọng không chỉ đối với 

nền kinh tế của mỗi quốc gia mà còn đối với cả thế giới, vừa là cầu nối 

kinh tế của mỗi quốc gia với các nƣớc khác trên toàn thế giới, vừa là 

nguồn hậu cần cho sản xuất và đời sống của toàn xã hội văn minh hơn, 

thịnh vƣợng hơn, là một trong những yếu tố kích thích sự phát triển của 

lực lƣợng sản xuất, của khoa học công nghệ. Hoạt động xuất nhập khẩu 

Việt Nam trong thời gian qua không ngừng đƣợc mở rộng cả về thị 

trƣờng và danh mục hàng hóa, dịch vụ với giá trị thƣơng mại hàng hóa 

và dịch vụ tăng trƣởng nhanh, giúp Việt Nam dần dần đạt thứ hạng cao 

trong khu vực và trên thế giới, tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đó 

thì hoạt động xuất nhập khẩu vẫn cần có thêm nhiều động lực để thúc 

đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu xuất nhập khẩu hơn nữa, đặc 

biệt là các doanh nghiệp có 100% vốn trong nƣớc, cũng nhƣ khai thác 

triệt để các tiềm năng, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu toàn diện 

hơn. Bài viết tập trung nghiên cứu về tình hình xuất nhập khẩu của Việt 

Nam giai đoạn 2013-2018 trên một số các khía cạnh về thành phần kinh 
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tế, loại hình hàng hóa, khối liên kết kinh tế… từ đó chỉ ra một số hạn 

chế trong hoạt động xuất, nhập khẩu trong giai đoạn 2013-2018 và đề 

xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thƣơng 

mại Việt Nam trong thời gian tới. 

2. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 

2013-2017 

2.1 Khái quát tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 

2013-2017 

-Về thứ hạng xuất, nhập khẩu: Nhìn vào đồ thị 1 có thể thấy Việt 

Nam ngày càng rút ngắn khoảng cách, nâng dần thứ hạng của mình 

trên thế giới cả ở lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu; 

Đồ thị 1: Thứ hạng xuất, nhập khẩu của Việt Nam trên thế giới 2013-

2017 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa XNK Việt Nam 2017 (năm 

2018)) 

Cụ thể, năm 2013 thứ hạng xuất khẩu của Việt Nam trên thế giới là 

34, thứ hạng nhập khẩu của Việt Nam trên thế giới là 32,  sau đó giữ ổn 

định trong năm 2014 và năm 2015 với đồng thứ hạng là 32, sang năm 

2016 thứ hạng xuất khẩu của Việt Nam trên thế giới rút ngắn còn 26, 

thứ hạng nhập khẩu của Việt Nam trên thế giới là 25, năm 2017 thứ 

hạng xuất khẩu bị tụt xuống một bậc ở vị trí 27, còn thứ hạng nhập 

khẩu vẫn giữ nguyên ở vị trí 25. Xét trong khối ASEAN thì Việt Nam 
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chỉ đứng sau 3 nƣớc Singapore (14), Thái Lan (21), Malaysia (25) ở 

lĩnh vực xuất khẩu; còn ở lĩnh vực nhập khẩu thì Việt Nam chỉ đứng 

sau 2 nƣớc Singapore (16), Thái Lan (24) 

-Về tình hình xuất, nhập khẩu: 

Đồ thị 2: Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt  

-  

 (Nguồn: Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa XNK Việt Nam 2017 (năm 

2018)) 

Năm 2013-2017 

Số liệu đồ thị 2 cho thấy thƣơng mại hàng hóa hai chiều của Việt 

Nam đều tăng trƣởng đều đặn qua các năm, cụ thể năm 2013 kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam đạt giá trị 132.03 tỷ USD thì đến năm 2017 

kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã đạt giá trị 215.12 tỷ USD. Bên 

cạnh đó kim ngạch nhập khẩu cũng có biến động tƣơng tự qua các năm, 

năm 2013 kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam cũng đạt giá trị 132.03 

tỷ USD, đến năm 2017 kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đã đạt giá 

trị 213.01 tỷ USD. Trong đó có sự đóng góp chủ yếu từ các tỉnh, thành 

phố sau: TP. Hồ Chí Minh đóng góp giá trị xuất khẩu năm 2013 là 

29.81 tỷ USD, năm 2017 đạt 35.62 tỷ USD; giá trị nhập khẩu năm 2013 

là 28.61 tỷ USD, năm 2017 đạt 43.56 tỷ USD; Bắc Ninh đóng góp giá 

trị xuất khẩu năm 2013 là 25.06 tỷ USD, năm 2017 đạt 31.35 tỷ USD; 

giá trị nhập khẩu năm 2013 là 21.58 tỷ USD, năm 2017 đạt 30.16 tỷ 

USD; Hà Nội đóng góp chủ yếu ở lĩnh vực nhập khẩu với kim ngạch 

năm 2013 là 23.44 tỷ USD, năm 2017 đạt 29.03 tỷ USD, còn lại có đến 
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14/ 20 tỉnh, thành phố khác đều có mức đóng góp vào kim ngạch xuất 

nhập khẩu có giá trị dƣới 10 tỷ USD hàng năm, cho thấy các tỉnh, thành 

phố chƣa khai thác triệt để hoạt động thƣơng mại quốc tế. Trong giai 

đoạn này hầu hết các năm đều thặng dƣ từ 1-2 tỷ USD do xuất khẩu 

tăng trƣởng nhanh hơn nhập khẩu và có sự đóng góp chủ yếu từ các 

doanh nghiệp FDI, tuy nhiên trong năm 2015 có sự chuyển biến ngƣợc, 

cán cân thƣơng mại bị thâm hụt 3.54 tỷ USD do xuất khẩu tăng trƣởng 

chậm trong khi nhập khẩu tăng mạnh hơn do các hoạt động kinh tế 

trong nƣớc tăng, sự gia tăng mạnh của nhập khẩu chủ yếu là do nhập 

máy móc và thiết bị điện tử phục vụ sản xuất, và chủ yếu từ khu vực 

doanh nghiệp trong nƣớc để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa.   

2.2. Tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2013-2017 

Đồ thị 3: Tình hình tham gia hoạt động XNK của DN Việt Nam 

2013-2017 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa XNK Việt Nam 2017 (năm 

2018)) 

Trong giai đoạn 2013-2017, nhận thức đƣợc những lợi ích khi tham 

gia thƣơng mại quốc tế, do vậy số lƣợng các doanh nghiệp tham gia 

hoạt động xuất nhập khẩu cũng nhƣ số tờ khai xuất nhập khẩu đều tăng 

qua các năm , cụ thể năm 2013 có 52.17 nghìn doanh nghiệp tham gia 

hoạt động xuất nhập khẩu tƣơng đƣơng 5921 nghìn tờ khai xuất nhập 
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khẩu, đến năm 2017 có 79.72 nghìn doanh nghiệp tham gia hoạt động 

xuất nhập khẩu (tăng gấp 1.5 lần so với năm 2013) tƣơng đƣơng 11313 

nghìn tờ khai xuất nhập khẩu. Tờ khai xuất nhập khẩu đều tăng nhiều 

hơn số doanh nghiệp cả vể tỷ lệ và tỷ trọng cho thấy sự tích cực tham 

gia của các doanh nghiệp Việt Nam đối với hoạt động thƣơng mại quốc 

tế. 

Đồ thị 4: Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa của các DN Việt Nam 

2013-2017 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa XNK Việt Nam 2017 (năm 

2018)) 

Đồ thị 4 cho biết cơ cấu tham gia hoạt động thƣơng mại quốc tế giữa 

các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nƣớc: Tỷ trọng đóng 

góp vào hoạt động thƣơng mại quốc tế của các doanh nghiệp FDI 

(chiếm từ 61.3%-70.9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, chiếm từ 

56.4%-60% trong tổng kim ngạch nhập khẩu) đều lớn hơn tỷ trọng của 

các doanh nghiệp trong nƣớc và có xu hƣớng ngày một gia tăng. Cụ thể 

năm 2013 kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 80.92 tỷ 

USD (tăng 26.4% so với năm trƣớc), kim ngạch nhập khẩu đạt 74.44 tỷ 

USD (tăng 24.2% so với năm trƣớc), đến năm 2017 kim ngạch xuất 

khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 152.55 tỷ USD (tăng 23.1% so với 

năm trƣớc), kim ngạch nhập khẩu đạt 127.84 tỷ USD (tăng 24.8% so 

với năm trƣớc), kéo theo cán cân thƣơng mại đạt giá trị thặng dƣ và có 
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giá trị tăng đều theo các năm. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của các 

doanh nghiệp FDI. Trong khi đó các doanh nghiệp trong nƣớc tỏ ra 

kém cạnh tranh hơn trong việc tác động vào cán cân thƣơng mại, năm 

2013 kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nƣớc đạt 51.11 

tỷ USD (tăng 1.2% so với năm trƣớc), kim ngạch nhập khẩu đạt 57.59 

tỷ USD (tăng 7% so với năm trƣớc), đến năm 2017 kim ngạch xuất 

khẩu của các doanh nghiệp trong nƣớc đạt 62.57 tỷ USD (tăng 18.7% 

so với năm trƣớc), kim ngạch nhập khẩu đạt 85.17 tỷ USD (tăng 17.7% 

so với năm trƣớc), kéo theo cán cân thƣơng mại đều thâm hụt và ngày 

một thâm hụt nhiều hơn theo các năm (từ -6.48 tỷ USD đến – 22.6 tỷ 

USD). 

2.3. Tình hình xuất nhập khẩu hàng h a theo nh m loại hình giai 

đoạn 2013-2017 

Đồ thị 5 cho biết mức độ đóng góp của các nhóm loại hình chính 

đƣợc chia lại theo quy định năm 2014, theo đó ta thấy tỷ trọng đóng 

góp của các loại hình có sự khác nhau ở lĩnh vực xuất khẩu và nhập 

khẩu, nhóm chế biến – gia công – sản xuất đóng góp chủ yếu vào kim 

ngạch xuất khẩu (từ 91.12 tỷ USD chiếm tỷ trọng 69.02% trong năm 

2013 và gia tăng đến năm 2017 đạt kim ngạch xuất khẩu là 166.67 tỷ 

USD tƣơng đƣơng tỷ trọng 77.48%), trong khi ở lĩnh vực nhập khẩu thì 

nhóm chế biến – gia công – sản xuất và nhóm kinh doanh có tỷ trọng 

tƣơng đƣơng nhau và có xu hƣớng đảo chiều, năm 2013 kim ngạch 

nhập khẩu của loại hình kinh doanh đạt 70.25 tỷ USD chiếm tỷ trọng 

53.21% và gia tăng đều qua các năm nhƣng đến năm 2017  lại giảm về 

tỷ trọng đạt 47.16%, trong khi nhóm chế biến – gia công – sản xuất 

chiếm tỷ trọng từ 41.22% năm 2013 và tăng dần đến năm 2017 đạt 

48.7% tăng hơn loại hình kinh doanh 1.54%. tuy nhiên loại hình kinh 

doanh và các loại hình khác đều đóng góp làm cán cân thƣơng mại bị 

thâm hụt qua các năm (năm 2013 cán cân thƣơng mại thâm hụt 30.77 tỷ 

USD, đến năm 2017 thâm hụt 57.84 tỷ USD ở loại hình kinh doanh), 

trong khi loại hình chế biến – gia công – sản xuất lại đóng góp làm 
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thăng dƣ cán cân thƣơng mại và có xu hƣớng gia tăng (năm 2013 góp 

phần làm cán cân thƣơng mại thặng dƣ 36.71  tỷ USD, đến năm 2017 

thặng dƣ 62.94 tỷ USD) 

Đồ thị 5: Xuất nhập khẩu theo nhóm loại hình chính 2013-2017 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa XNK Việt Nam 2017 (năm 

2018)) 

2.4. Tình hình xuất nhập khẩu hàng h a Việt Nam theo các khối 

liên kết kinh tế giai đoạn 2013-2017 

Có thể thấy sự đóng góp của Việt Nam trong tổ chức WTO chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong các khối liên kết kinh tế cả về lĩnh vực xuất khẩu 

và nhập khẩu, cụ thể năm 2013 kim ngạch xuất khẩu trong khối WTO 

đạt giá trị 129.39 tỷ USD với tỷ lệ 14.8% so với năm trƣớc, kim ngạch 

xuất khẩu năm 2017 đạt giá trị 212.475 tỷ USD với tỷ lệ 21.4%, còn 

kim ngạch nhập khẩu cũng tăng qua các năm với giá trị tƣơng đƣơng 

nên khiến cán cân thƣơng mại không bị tác động nhiều. Sự tham gia 

thƣơng mại quốc tế của Việt Nam với khối APEC có tác động khá lớn 

tới kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thƣơng mại, cụ thể năm 2013 

kim ngạch xuất khẩu với khối APEC đạt giá trị 86.96 tỷ USD với tỷ lệ 

12.7% so với năm trƣớc, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt giá trị 

149.1 tỷ USD với tỷ lệ 24.5%, trong khi giá trị nhập khẩu cao hơn 

khiến cán cân thƣơng mại bị thâm hụt 21.83 tỷ USD trong năm 2013 và 

tiếp tục thâm hụt nhiều hơn đến năm 2017 với giá trị -31.05 tỷ USD. 

Mối quan hệ thƣơng mại của Việt Nam với khối Bắc Mỹ NAFTA 
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(Hiện nay là USMCA) dƣờng nhƣ giúp cân bằng lại cán cân thƣơng 

mại, thặng dƣ qua các năm từ 20.52 tỷ USD năm 2013 tiến đến 35.71 tỷ 

USD năm 2017, trong đó chủ yếu là xuất siêu tuy tỷ trọng không lớn 

với giá trị kim ngạch xuất khẩu là 26.28 tỷ USD với tỷ lệ 22.2% so với 

năm trƣớc, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt giá trị 46.65 tỷ USD với 

tỷ lệ 8.5%. Khu vực có giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tuy không lớn 

nhƣng do chênh lệch giữa giá trị nhập khẩu và xuất khẩu dẫn đến thặng 

dƣ cán cân thƣơng mại khá lớn đó là EU, cán cân thƣơng mại của Việt 

Nam với khu vực EU năm 2013 thặng dƣ 14.87 tỷ USD và tăng dần 

đến năm 2017 thặng dƣ 26.14 tỷ USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của 

Việt Nam sang thị trƣờng EU là các sản phẩm truyền thống dựa trên lợi 

thế lao động nhƣ hàng dệt may, giày dép các loại, cà phê, hải sản, máy 

vi tính. Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu từ hầu hết các nƣớc thành 

viên EU, mặt hàng nhập khẩu từ EU chủ yếu là máy móc - thiết bị - 

dụng cụ, dƣợc phẩm, sữa và sản phẩm từ sữa. Còn mối quan hệ thƣơng 

mại của Việt Nam với các khu vực còn lại đều theo hƣớng nhập siêu 

qua các năm. 

Bảng 1: Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam theo các khối liên kết 

kinh tế 2013-2017 

 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

398 

3. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2018 

- Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu: Xuất khẩu tiếp tục duy trì tốc 

độ tăng trƣởng cao, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức cao nhất từ 

trƣớc tới nay: Xuất khẩu năm 2018 đạt 243,48 tỷ USD, tăng 28,36 tỷ 

USD tƣơng đƣơng 13,2% so với năm 2017, vƣợt xa chỉ tiêu kế hoạch 

đƣợc Quốc hội và Chính phủ giao. Tăng trƣởng xuất khẩu có đóng góp 

lớn vào tăng trƣởng GDP, tạo công ăn việc làm, tiêu thụ hàng hóa cho 

nông dân. Xuất siêu giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và 

ổn định kinh tế vĩ mô, cho thấy nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp 

cũng nhƣ trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Cùng với giá trị kim 

ngạch nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1% so với năm 2017, tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nƣớc năm 2018 đã vƣợt 

mốc 450 tỷ USD, đạt 480,19 tỷ USD, tăng 12,2% (tƣơng ứng tăng 

52,05 tỷ USD) so với năm trƣớc. Với kết quả ấn tƣợng của xuất nhập 

khẩu trong năm 2018 thì thứ hạng xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam 

trong năm 2018 có thể tiếp tục đƣợc cải thiện trên bảng xếp hạng, giữ 

vững vị trí trong số 30 nƣớc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn 

nhất. Do vậy mức thặng dƣ đạt đƣợc năm 2018 là gần 6,8 tỷ USD, gần 

gấp 3 lần so với thặng dƣ năm 2017 (2,11 tỷ USD). Kết quả này đã góp 

phần làm tích cực cán cân thanh toán và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ 

mô khác của nền kinh tế. [1] 

- Về loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu 

tiếp tục cải thiện theo hƣớng tích cực với quy mô các mặt hàng xuất 

khẩu tiếp tục đƣợc mở rộng. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng 

hóa xuất nhập khẩu vẫn là nhóm hàng công nghiệp với tỷ trọng 82,8% 

(tăng 1,7% so với năm 2017), tiếp đến là nhóm hàng nông sản, thủy sản 

chiếm 10,9% (giảm 1,2% so với năm 2017) và nhóm hàng nhiên liệu, 

khoáng sản chỉ còn chiếm 1,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (giảm 0,3% 

so với năm 2017). Số mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD 

trở lên tăng qua các năm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu của cả nƣớc.[1]  



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

399 

- Về cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam: năm 2018 cơ cấu xuất khẩu của 

các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tƣơng tự tình hình năm 2017, tỷ trọng 

khu vực FDI chiếm 70.45%, đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 171.533 

Tỷ USD, tuy nhiên  nếu nhƣ những năm trƣớc đây, xuất khẩu của khối 

doanh nghiệp FDI luôn đạt mức tăng trƣởng cao hơn so với khối doanh 

nghiệp trong nƣớc thì năm 2018, tốc độ tăng trƣởng của khối trong 

nƣớc (14.99%) đã cao hơn khối FDI (12.44%). cơ cấu nhập khẩu của 

các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tƣơng tự tình hình năm 2017, tỷ trọng 

khu vực FDI chiếm 59.86%, đạt giá trị kim ngạch nhập khẩu 141.68 Tỷ 

USD với tốc độ tăng trƣởng 10.83%, thấp hơn năm 2017. [3] 

- Về các khối liên kết kinh tế: Sự tham gia thƣơng mại quốc tế của 

Việt Nam với khối APEC năm 2018 vẫn theo xu hƣớng nhập siêu, kim 

ngạch xuất khẩu đạt giá trị 169.855 tỷ USD, trong khi giá trị nhập khẩu 

cao hơn khiến cán cân thƣơng mại bị thâm hụt 28.59 tỷ USD. Mối quan 

hệ thƣơng mại của Việt Nam với khối Bắc Mỹ NAFTA (Hiện nay là 

USMCA) giúp cân bằng lại cán cân thƣơng mại, thặng dƣ nhiều hơn 

năm 2017, đạt giá trị 38.05 tỷ USD năm 2018, trong đó chủ yếu là xuất 

siêu với giá trị kim ngạch xuất khẩu là 52.78 tỷ USD với tốc độ tăng 

13.14%. Khu vực có giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tuy không lớn 

nhƣng do chênh lệch giữa giá trị nhập khẩu và xuất khẩu dẫn đến thặng 

dƣ cán cân thƣơng mại khá lớn đó là EU, cán cân thƣơng mại của Việt 

Nam với khu vực EU năm 2018 thặng dƣ 28.06 tỷ USD với tốc độ tăng 

7.35% so với năm 2017. Còn mối quan hệ thƣơng mại của Việt Nam 

với các khu vực còn lại vẫn không có sự thay đổi,  đều theo hƣớng nhập 

siêu qua các năm.[3] 

4. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT 

NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2018 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc, hoạt động xuất nhập khẩu 

của Việt Nam trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần 

phải tập trung khắc phục: 

Một là, Hoạt động xuất nhập khẩu phát triển chƣa đồng đều ở các 
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tỉnh, thành phố, chỉ tập trung một vài tỉnh, thành phố nhƣ TP.Hồ Chí 

Minh, Bắc Ninh, có đến có đến 14/ 20 tỉnh, thành phố khác đều có mức 

đóng góp vào kim ngạch xuất nhập khẩu có giá trị dƣới 10 tỷ USD hàng 

năm. Một số nơi đóng góp cho kim ngạch nhập khẩu có giá trị cao 

nhƣng lại thiên về nhập khẩu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, điều này 

ảnh hƣởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động thƣơng mại nói chung. Do 

đặc thù từng vùng gây nên sự phát triển chƣa đồng đều, ngoài ra chƣa 

có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các doanh nghiệp, các doanh 

nghiệp vẫn còn chƣa khai thác triệt để lợi thế đặc thù của từng địa 

phƣơng; đồng thời thiếu sự thúc đẩy, tạo điều kiện cụ thể từ phía các cơ 

quan chức năng. 

Hai là, Các doanh nghiệp có 100% vốn trong nƣớc vẫn còn loay 

hoay, thiếu tính cạnh tranh trong hoạt động xuất nhập khẩu, tỷ trọng 

kim ngạch xuất nhập khẩu có xu hƣớng giảm. Do các doanh nghiệp 

trong nƣớc chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tài chính thấp, 

năng lực quản lý còn hạn chế, do vậy khó có thể đáp ứng đƣợc nhiều 

điều kiện nhƣ các quy định khắt khe về kỹ thuật, các chính sách bảo hộ, 

các quy định về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, yêu 

cầu phức tạp về bao bì, ký mã hiệu,ngôn ngữ trên bì, công cụ chống bán 

phá giá và chống trợ cấp.. gây ảnh hƣởng không nhỏ tới các doanh 

nghiệp khi tham gia hoạt động thƣơng mại quốc tế. Đồng thời các hoạt 

động hỗ trợ xuất nhập khẩu nhƣ hoạt động xúc tiến thƣơng mại chƣa 

đƣợc triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất, tiếp thị đến thâm nhập thị 

trƣờng. Nhiều quy định vẫn còn chồng chéo, phát sinh nhiều thủ tục 

hành chính chƣa phù hợp với đặc thù của hoạt động thƣơng mại  

Ba là, Cơ cấu xuất nhập khẩu theo khu vực kinh tế tuy có phát triển 

nhƣng chƣa đồng đều, có thị trƣờng mang lại giá trị kim ngạch cao 

nhƣng nhiều thị trƣờng còn mang lại kim ngạch xuất nhập khẩu thấp. 

Do các doanh nghiệp chƣa nắm bắt tận dụng hết những tiềm năng sẵn 

có của mình, đồng thời thiếu nguồn thông tin hay sự hỗ trợ từ phía Nhà 

nƣớc nên các doanh nghiệp chƣa đáp ứng đủ điều kiện tham gia vào 

nhiều thị trƣờng. 
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5. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM  

Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả xin mạnh dạn đề xuất 

một vài giải pháp góp phần khắc phục những tồn tại, cụ thể: 

Một là, Hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để đáp ứng những điều 

kiện khắt khe về lao động, môi trƣờng, chính sách bảo hộ, quy trình 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có phƣơng án phát triển hoạt động 

xuất nhập khẩu cụ thể, phù hợp với đặc thù kinh tế của từng địa 

phƣơng, khai thác thể mạnh để giúp các địa phƣơng phát triển đồng bộ, 

tăng hiệu quả kinh tế của từng địa phƣơng cũng nhƣ cả nƣớc. Tăng 

cƣờng đầu tƣ công nghệ phục vụ công tác kiểm tra, quản lý chất lƣợng 

an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Đồng thời, 

cần quy định các chế tài đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm; 

Hai là, Phát triển doanh nghiệp trong nƣớc cả về số lƣợng và chất 

lƣợng. Tuyên truyền, phổ biến tích cực và cung cấp thông tin cần thiết 

cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại, hƣớng dẫn 

các doanh nghiệp xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh  phù hợp 

cũng nhƣ đảm bảo quản lý nghiêm ngặt để giúp doanh nghiệp nâng cao 

năng lực cạnh tranh, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mà các thị trƣờng quốc 

tế yêu cầu 

Ba là, Tiếp tục đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, 

tăng cƣờng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến gắn với thƣơng mại 

điện tử, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ tránh trục lợi, gian lận nhằm 

tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia 

hoạt động thƣơng mại 

Bốn là, Có chính sách cụ thể nhằm thu hút, khuyến khích các nhà 

khoa học trong và ngoài ngành chuyển giao kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất có năng suất, chất lƣợng 

và hiệu quả. 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

402 

6. KẾT LUẬN 

Nhờ có chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc mà hoạt động 

xuất nhập khẩu đã từng bƣớc khẳng định đƣợc tầm quan trọng của mình 

trong sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Theo xu hƣớng chung 

của nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phát 

triển về số lƣợng, đổi mới, nâng cao năng lực của mình. Trong bối cảnh 

hiện nay, để các doanh nghiệp Việt Nam phát huy hết thế mạnh của mình 

thì rất cần thêm nữa sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, có 

sự hỗ trợ cụ thể, môi trƣờng kinh doanh hấp dẫn, lành mạnh. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ công thƣơng (năm 2019), Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 

2018, NXB Công thƣơng 

2. Tổng cục Hải quan Việt Nam (năm 2018), niên giám thống kê hải 

quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2017, NXB Tài chính 

3. Tổng cục thống kê (năm 2019), Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo 

nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018 từ  

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629&ItemID=18781 
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HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA KHU VỰC KINH TẾ 

TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 

Export of Haiphong private economic sector 

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn 

Vũ Thị Việt Hà  

TÓM TẮT 

Xuất khẩu là lĩnh vực kinh tế quan trọng của mỗi quốc gia. Là thành 

phố cảng biển, với truyền thống sản xuất công nghiệp và lợi thế vị trí 

địa lý, Hải Phòng luôn có vị thế quan trọng trong hoạt động kinh tế đối 

ngoại của Việt Nam. Các doanh nghiệp ở Hải Phòng, trong đó có các 

doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tƣ nhân (doanh nghiệp ngoài nhà 

nƣớc – DNNNN) tham gia rất tích cực trong hoạt động xuất khẩu và 

dịch vụ xuất nhập khẩu. DNNNN đã có những đóng góp nhất định 

trong kim ngạch và mặt hàng xuất khẩu của thành phố. Tuy nhiên, hoạt 

động này còn nhiều hạn chế, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và vị thế 

của Hải Phòng. Bài viết này, thông qua việc đánh giá tình hình xuất  

khẩu của khu vực kinh tế tƣ nhân ở Hải Phòng sau khi Việt Nam gia 

nhập WTO đến nay, đã đƣa ra một số đề xuất nhằm gia tăng xuất khẩu 

của khu vực kinh tế này... 

Từ khoá: Kinh tế tƣ nhân, Xuất khẩu, Doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc, 

Hải Phòng 

ABTRAST 

Export is the important economic aspect of every country. Hai Phong - 

a coastal city - which has tradition in manufacturing and geographic 
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advantage, always takes a vital part in foreign trade economics of 

Vietnam. Many companies located in Hai Phong, especially enterprises 

in private sector, take part in export and import activities very actively. 

These private enterprises, to some extent,  have contributed much to the 

exports of the city. However, these exports activities of these 

companies still contains many limitation which are not corresponding 

to the potential of the city. This paper aims at making assessments on 

export activities of private companies since the time Vietnam joined 

WTO, as well as giving out solutions for improving export activities of 

this private sector... 

Keywords: Private sector, Export, Non-State owned Enterprise, 

Haiphong 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hải Phòng là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng và cửa 

chính ra biển của các tỉnh phía Bắc cùng với hệ thống giao thông thuỷ, 

bộ, đƣờng sắt, hàng không trong nƣớc và quốc tế. Cùng với tiến trình 

mở cửa, phát triển kinh tế của Việt Nam, thành phố cảng Hải Phòng đã 

có những bƣớc chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế đối 

ngoại.  

Đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của thành phố, khu vực 

kinh tế tƣ nhân (KTTN) đã góp phần quan trọng trong sự phát triển 

năng động của nền kinh tế thành phố, góp phần tạo việc làm, nâng cao 

thu nhập của ngƣời dân, đã mạnh dạn đột phá và đi đầu trong nhiều lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh mới. Cùng với khu vực kinh tế nhà nƣớc, kinh 

tế có vốn FDI, các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tƣ nhân (đƣợc 

gọi là doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc – DNNNN) đã tham gia rất mãnh 

mẽ vào lĩnh vực xuất nhập khẩu và đóng góp nhất định vào hoạt động 

xuất khẩu của thành phố. Mặc dù vậy hoạt động của các doanh nghiệp 

ngoài nhà nƣớc vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều lý do, sản xuất manh 

mún, nhỏ lẻ, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố. 
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Nghiên cứu này nhằm khái quát tình hình xuất khẩu doanh của nghiệp 

ngoài nhà nƣớc tại Hải Phòng sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chỉ ra 

những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Trên cơ sở đó, đề 

xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của 

Hải Phòng trong giai đoạn Việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào 

nền kinh tế thế giới và khu vực. 

 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này thực hiện xem xét năng lực, quy mô xuất khẩu của 

KTTN thành phố Hải Phòng trong phân tích bối cảnh các yếu tố tác 

động để rút ra các kết luận làm cơ sở đề xuất các giải pháp. Với mô 

hình nghiên cứu này, phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc thực hiện là các 

phƣơng pháp nghiên cứu thực chứng thống kê định lƣợng (phƣơng 

pháp phân tổ dãy số thời gian theo yếu tố tác động, phƣơng pháp so 

sánh tuyệt đối và tƣơng đối, phƣơng pháp phân tích đa nhân tố…). 

Nguồn dữ liệu đƣợc sử dụng các số liệu thứ cấp thu thập từ Cục Hải 

quan TP Hải Phòng, Cục Thống kê TP Hải Phòng, các cơ quan uy tín, 

tin cậy và phỏng vấn các chuyên gia. 

2. KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ VAI TRÒ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT 

NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG 

2.1. Khái quát chung về kinh tế tƣ nhân 

Kinh tế tƣ nhân là một loại hình kinh tế dựa trên sở hữu tƣ nhân về 

tƣ liệu sản xuất với lao động dựa trên bản thân của ngƣời chủ sản xuất 

và lao động làm thuê hoặc hoàn toàn thuê lao động, có các quy mô khác 

nhau về vốn, lao động, công nghệ, kinh tế tƣ nhân hoạt động dƣới các 

hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp tƣ nhân, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. 

Trong những năm gần đây, kinh tế tƣ nhân đã trở thành động lực cho 

sự phát triển kinh tế Việt Nam. Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 

của BCH TW Đảng khoá XII đã đƣa ra chủ đề và chủ trƣơng quan 

trọng nhằm đã mở đƣờng cho việc đƣa ra những cơ chế, chính sách 

mới, phù hợp hơn và đột phá hơn nhằm phát triển kinh tế tƣ nhân trở 
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thành một khu vực kinh tế năng động, sáng tạo với năng lực cạnh tranh 

và tác động lan tỏa cao tới các khu vực kinh tế khác, qua đó tới toàn bộ 

nền kinh tế. Kinh tế tƣ nhân tham gia vào hầu hết các hoạt động kinh tế 

của quốc gia, trừ một số ít lĩnh vực nhà đƣợc độc quyền quản lý. 

-Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh tế tƣ nhân bao gồm những 

hộ gia đình, doanh nghiệp tƣ nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất 

kinh doanh nhƣ nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây 

dựng, chế biến nông lâm sản, đánh bắt và chế biến thuỷ sản, thƣơng 

mại và dịch vụ du lịch trừ an ninh quốc phòng. 

-Về mô hình tổ chức : Kinh tế tƣ nhân gồm các hộ kinh doanh cá thể 

và các doanh nghiệp vốn tƣ nhân (doanh nghiệp tƣ nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Ngoài ra gồm cả phần đầu 

tƣ của tƣ nhân vào khu vực kinh tế nhà nƣớc, kinh tế tập thể, kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.  

2.2. Sự phát triển kinh tế tƣ nhân trên địa bàn Hải Phòng 

Giai đoạn 2018-2018, là giai đoạn chứng kiến sự phát triển, gia tăng 

mạnh mẽ của khối doanh nghiệp về số lƣợng, với tốc độ tăng trƣởng 

bình quân hằng năm trên 13% (mỗi năm tăng thêm trên 1.000 doanh 

nghiệp). Theo số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng, tại thời điểm 

31/12/2008 có 4.577 doanh nghiệp hoạt động thì đến hết năm 2018 con 

số này lên đến 15.548 doanh nghiệp, gấp 3,4 lần so với năm 2008 [1]. 

Trong giai đoạn này, số lƣợng doanh nghiệp tăng mạnh chủ yếu là 

các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc với chính sách ƣu tiên phát triển các 

loại hình doanh nghiệp và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự ra đời của các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc. 

Tổng số doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc đang hoạt động năm 2008 là 

4.264 doanh nghiệp (chiếm 93,2%) đến năm 2018 là 15.016 doanh 

nghiệp (chiếm 96,58% số lƣợng doanh nghiệp toàn thành phố) gấp 3,5 

lần so năm 2008, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2008-2018 là 

13,42%/năm (cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của khối doanh 

nghiệ, tăng 13,01%/năm) [2]. 
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Sự gia tăng ấn tƣợng này trùng với thời điểm Luật doanh nghiệp 

2014 và Luật Đầu tƣ 2014 chính thức có hiệu lực vào tháng 7/2015 

cùng các văn bản chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố 

đã đƣa ra chính sách, chƣơng trình hành động hỗ trợ cộng đồng doanh 

nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Đây là dấu hiệu tăng trƣởng tích cực, cho thấy môi 

trƣờng kinh doanh của Thành phố ngày càng đƣợc củng cố, các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đã phát huy đƣợc những hiệu quả 

nhất định. 

2.3. Vai trò của kinh tế tƣ nhân trong phát triển kinh tế trong 

phát triển kinh tế xã hội và hoạt động xuất nhập khẩu của thành 

phố 

UBND Hải Phòng đặt ra mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế tƣ nhân 

tại thành phố Hải Phòng theo hƣớng lành mạnh, hiệu quả, bền vững, 

thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần 

đƣa kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững, tạo sự phát 

triển đột phá, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần xây 

dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. 

Vai trò của kinh tế tƣ nhân trong phát triển kinh tế xã hội và hoạt 

động XNK thành phố ngày càng quan trọng. Giai đoạn năm 2008-2018, 

khu vực kinh tế tƣ nhân trên địa bàn thành phố liên tục duy trì tốc độ 

tăng trƣởng khá. Quy mô GRDP  theo giá hiện hành của khu vực này 

tăng bình quân 14,27% năm , riêng  năm 2018 chiếm tỉ trọng 44,6% 

GRDP (so với khu vực kinh tế nhà nƣớc 24.3% GRDP và khu vực có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI là 25.15% GRDP); thu hút khoảng 58,22% 

lực lƣợng lao động, trên 58% nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh tập 

trung ở khu vực này[2]…Trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã 

hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tƣ nhân là nhân tố không chỉ bảo đảm 

cho việc duy trì tốc độ tăng trƣởng GDP cao, tạo nguồn thu cho ngân 

sách nhà nƣớc mà còn tham gia vào giải quyết hàng loạt những vấn đề 
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xã hội nhƣ: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân 

lực,…góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho 

đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trƣởng kinh tế, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu tăng thu ngân sách nhà nƣớc, 

tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. 

3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU 

CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƢỚC HẢI PHÕNG 

3.1. Kết quả sản xuất của doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc  

Hải Phòng 

Giai đoạn 2008-2018, cùng với sự gia tăng về số lƣợng doanh nghiệp 

và qui mô vốn đầu tƣ, doanh thu thuần của các doanh nghiệp ngoài nhà 

nƣớc Hải Phòng cũng tăng mạnh. Năm 2018, khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nƣớc tạo ra 408.3 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,5 so 

với năm 2008, bình quân giai đọan này mỗi năm khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nƣớc tạo ra thêm 16,3% doanh thu 

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, năm 2018 có 8.738 doanh nghiệp 

ngoài nhà nƣớc hoạt động kinh doanh có lãi, chiếm 55.3%, với tổng số 

lãi 6,7 nghìn tỷ. 

Về huy động vốn, tại thời điểm 01/01/2019 các doanh nghiệp ngoài 

nhà nƣớc thu hút nguồn vốn nhiều nhất với 444,9 nghìn tỷ đồng, tăng 

gần 7 lần năm 2008, bình quân giai đoạn 2008-2018 mỗi năm khu vực 

này thu hút thêm 22,7% nguồn vốn cho SXKD.. 

Về mức đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc, năm 2018 các doanh 

nghiệp ngoài nhà nƣớc cũng chiếm tỷ trọng cao nhất với 53,4%, tiếp 

đến là các doanh nghiệp FDI 27,15% và các doanh nghiệp nhà nƣớc 

19,5%[2].  

3.2. Kết quả hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ngoài nhà 

nƣớc Hải Phòng 

3.2.1. Quy mô xuất khẩu 

Theo số liệu Thống kê, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu Hải Phòng 

đạt 8.277.9 triệu USD, giai đoạn 2008-2018 bình quân tăng 
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18,55%/năm[1]. Trong đó: khu vực kinh tế Nhà nƣớc ƣớc đạt 423,2 

triệu USD; khu vực kinh tế ngoài nhà nƣớc (doanh nghiệp ngoài Nhà 

nƣớc) đạt 1.802,6 triệu USD; khu vực kinh tế có vốn ĐTNN ƣớc đạt 

6.052,1 triệu USD chiếm 73,11% tổng kim ngạch năm 2018.  Trong 

giai đoạn 2008-2018, kim ngạch xuất khẩu của các DNNNN tại Hải 

Phòng chiếm tỷ trọng bình quân là 24.37% tổng kim ngạch xuất khẩu 

của cả thành phố. Tốc độ tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 

của các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc là 18.82%; cao hơn hơn mức tăng 

trƣởng bình quân của cả thành phố là 18,55%. 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng  

giai đoạn 2008 – 2018 

Đơn vị tính:Triệu USD  

Năm Tổng kim 

ngạch XK của 

Hải Phòng 

Tổng kim 

ngạch XK của 

DN ngoài NN 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tốc độ tăng 

trưởng của KN 

XK Hải Phòng 

(%) 

Tốc độ tăng 

trưởng của KN 

XK của DN 

ngoài NN (%) 

2008 1.509,7 321.3 21.28 20.0 -16.5 

2009 1.684,4 426.3 25.31 11.6 32.7 

2010 2.024,5 418.4 20.67 20.2 -1.9 

2011 2.319,0 591.3 25.50 14.5 41.3 

2012 2.619,6 748.5 28.57 13.0 26.6 

2013 3.025,4 846.3 27.97 15.5 13.1 

2014 3.576,2 972.6 27.20 18.2 14.9 

2015 4.316,7 1144.4 26.51 20.7 17.7 

2016 5.161,3 1215.7 22.91 22.9 6.2 

2017 6.346,6 1439.4 22.06 23 18.4 

2018 8277.9 1802.6 21.78 26.9 25.2 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng) 
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Hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã 

thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, bao gồm doanh nghiệp nhà 

nƣớc, doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018 có 

727 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng hóa tăng 1,7 lần so với năm 

2008 tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2008-2018 là 5,61%, 

trong đó doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc năm 2008 là 263 doanh nghiệp 

sau 10 năm số lƣợng doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc tham gia xuất khẩu 

là 441 doanh nghiệp tăng 1,6 lần so với năm 2008. 

3.2.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

Nhóm mặt hàng tiêu biểu nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của 

khối doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc thành phố là nhóm hàng giày dép 

các loại. Đây là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn 2008-

2018 và luôn duy trì đƣợc đà tăng trƣởng trong giai đoạn này. Năm 

2018, với kim ngạch xuất khẩu đạt 170,6 triệu USD, chiếm 53,1% tổng 

kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng lớn nhất trong các mặt hàng xuất 

khẩu. Nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là mặt hàng dệt may đạt 

47,9 triệu USD, chiếm 14,88%. Sản phẩm Plastic chiếm 2,05%, hàng 

thủy sản chiếm 1,55% tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực này. 

Trong các năm tiếp theo, trật tự tỷ trọng các nhóm hàng này vẫn 

không có nhiều thay đổi, mặc dù cơ cấu của nhóm hàng giày dép năm 

2018 có giảm so với năm 2008 nhƣng vẫn là nhóm hàng chủ đạo xuất 

khẩu của ngoài nhà nƣớc địa phƣơng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng 

giày dép đạt 866.9 triệu USD, chiếm 48%. Nhóm hàng dệt may đạt 

351,3 triệu USD, chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu NNN của Hải 

Phòng. . Các mặt hàng có hàm lƣợng công nghệ nhƣ dây điện và cáp 

điện, sản phẩm Plastic tuy có sự cải thiện về kim ngạch xuất khẩu 

nhƣng vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, cụ thể kim ngạch xuất khẩu dây 

điện và cáp điện năm 2018 đạt 2,1 triệu USD, chiếm 0,12%, sản phẩm 

Plastic đạt 80,6 triệu USD, chiếm 4,47%, riêng sản phẩm hàng điện tử 

khối doanh nghiệp ngoài NN trên địa bàn không có sản phẩm xuất 
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khẩu. Rõ ràng thành phố vẫn còn nhiều điều phải làm trong định hƣớng 

phát triển các nhóm hàng trọng tâm phát triển trong thời gian tới, nhằm 

nâng cao chất lƣợng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. 

Bảng 2: Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của DNNNN tại Hải Phòng 

giai đoạn 2008-2018 

Đơn vị tính: Triệu USD 
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(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng) 

3.2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Thị trƣờng xuất khẩu hàng hoá của thành phố đƣợc củng cố và mở 

rộng. Hàng hoá xuất khẩu của Hải Phòng đã tiêu thụ đƣợc ở thị trƣờng 

của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trƣờng lớn 

nhƣ: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, EU, Hàn Quốc, Châu Öc 

và một số thị trƣờng khác. 

Bảng 3: Thị trƣờng xuất khẩu chủ yếu của các DNNN 

 ở Hải Phòng 

Đơn vị tính: triệu USD 

Thị 

trường 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                        

Eu 62.8 86.4 84.4 117.4 160.1 191.5 244.5 299.6 334.4 399.5 498.7 

Nhật 37.8 49.6 49.0 69.9 86.5 99.2 115.2 120.3 131.5 159.0 187.3 

Hàn 

quốc 33.8 47.1 44.4 64.3 85.7 98.1 111.4 137.0 150.8 186.8 223.7 

ASEAN 19.7 26.0 25.3 36.2 46.2 53.1 62.0 78.0 85.7 103.5 129.6 

Trung 

quốc 32.1 42.3 38.4 55.3 70.5 77.6 84.8 82.2 62.6 69.4 87.2 

châu 

mỹ 57.1 76.8 75.6 108.0 142.8 159.5 177.8 218.9 264.4 328.9 441.0 

Các 

nươc 

khác 78.0 98.1 101.2 140.2 156.7 167.2 176.7 208.4 186.2 192.4 235.1 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng) 
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Trong năm 2018, sáu thị trƣờng xuất khẩu chính của DNNNN thành 

phố đã chiếm hơn 87% tổng giá trị xuất khẩu của thành phố, trong đó 

EU là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất. Nếu nhƣ kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa của Hải Phòng sang EU năm 2012 chỉ là 160,1 triệu USD 

(chiếm tỷ trọng 21,39% trong tổng số giá trị kim ngạch xuất khẩu cùng 

năm) thì con số này năm 2018 là 498,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 

27,76% và tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2012, đạt tốc độ phát triển 

bình quân 23%/năm giai đoạn 2008-2018. Tiếp đến, thị trƣờng Châu 

Mỹ năm 2008 là 57,1 triệu USD (chiếm tỷ trọng 17,8%) đến năm 2018 

là 441,0 triệu USD, chiếm tỷ trọng 24,5% và tăng hơn gấp 6,7 lần so 

với năm 2008, đạt tốc độ phát triển bình quân 22,7%/năm giai đoạn 

2008-2018. 

Nhìn chung, những thị trƣờng xuất khẩu truyền thống của Hải Phòng 

tiếp tục tăng mạnh và một số thị trƣờng khác cũng có sự tăng trƣởng và 

mở rộng. Những kết quả trên một phần đƣợc lý giải bởi nguyên nhân do 

khi nƣớc ta trở thành thành viên của các tổ chức thƣơng mại quốc tế, 

các rào cản về hạn ngạch bị dỡ bỏ, rào cản về thuế suất thuế nhập khẩu 

vào các nƣớc đƣợc cắt giảm,… các doanh nghiệp xuất khẩu của Hải 

Phòng đã ngay lập tức tận dụng cơ hội này, thúc đẩy xuất khẩu vào các 

thị trƣờng làm phong phú thị trƣờng xuất khẩu của thành phố. 

4. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CỦA DOANH 

NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƢỚC HẢI PHÕNG 

Nƣớc ta đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu 

vực và thế giới. Cho đến nay, nƣớc ta đã trở thành thành viên của nhiều 

tổ chức kinh tế thƣơng mại khu vực và thế giới nhƣ ASEAN, APEC, 

WTO và tham gia ký kết nhiều hiệp định trong hợp tác kinh tế thƣơng 

mại song phƣơng và đa phƣơng. Xu hƣớng hội nhập quốc tế và liên kết 

khu vực ngày càng trở nên mạnh mẽ. Một loạt FTA đã và sẽ ký kết 

cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ tạo cơ hội rộng mở về 

thu hút vốn, công nghệ, đẩy mạnh xuất khẩu cho Việt Nam nói chung 

và Hải Phòng nói riêng. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
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Thái Bình Dƣơng (CPTPP) ký kết ngày 08/3/2018 với 11 nƣớc thành 

viên sẽ tạo ra nhiều thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu của Việt 

Nam.  

Trong các cuộc đàm phán về CPTPP, dệt may luôn là nội dung quan 

trọng bởi quy mô và sự ảnh hƣởng của ngành này đến tất cả các nội 

dung đàm phán nhƣ về thƣơng mại và cắt giảm thuế quan; quy tắc xuất 

xứ và yêu cầu về tỷ trọng sản xuất trong nƣớc; vấn đề đầu tƣ; vấn đề sở 

hữu trí tuệ và quyền của ngƣời lao động… Đối với Hải Phòng, hiện 

toàn thành phố có tới hàng trăm doanh nghiệp dệt may. Nhƣ vậy, khi 

Việt Nam trở thành thành viên của CPTPP, với việc áp dụng thuế suất 

các mặt hàng may mặc xuống thấp, các doanh nghiệp may mặc xuất 

khẩu cả nƣớc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng sẽ có nhiều 

thuận lợi trong việc mở rộng thị trƣờng, nâng cao kim ngạch xuất khẩu. 

Cùng với sự tăng trƣởng kinh tế của khu vực và thế giới, những 

thành tựu trong tăng trƣởng và phát triển kinh tế của nƣớc ta trong giai 

đoạn vừa qua là những tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành 

sản xuất, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Thành 

phố. Đặc biệt sau 5 năm của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế 

toàn cầu, nền kinh tế thế giới đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, 

trong thời gian tới sẽ hoàn toàn hồi phục và lấy lại đà tăng trƣởng sẽ tạo 

ra những cơ hội phát triển đối với xuất khẩu hàng hóa của nƣớc ta nói 

chung cũng nhƣ đối với Thành phố nói riêng.  

Quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa đang tiếp tục đƣợc đẩy mạnh theo đà hội nhập và thực 

hiện các cam kết kinh tế quốc tế. Hệ thống pháp luật, đặc biệt là những 

văn bản pháp luật về phát triển kinh tế theo cơ chế thị trƣờng và hội 

nhập quốc tế đƣợc ban hành trong những năm gần đây, tiếp tục đi vào 

cuộc sống và phát huy tác dụng ngày càng cao. Sự ổn định chính trị của 

Việt Nam và uy tín của nƣớc ta trên trƣờng quốc tế ngày càng đƣợc 

nâng cao là điều kiện thuận lợi để có thể huy động mọi nguồn lực cả 

trong và ngoài nƣớc cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh 

tế nói chung, kinh tế của từng tỉnh thành trong cả nƣớc nói riêng (trong 
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đó Hải Phòng là một nhân tố quan trọng trong tiến trình này). Chiến 

lƣợc phát triển kinh tế xã hội của cả nƣớc giai đoạn đến năm 2020 và 

Chiến lƣợc phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ đến năm 2020 

của cả nƣớc đã đƣợc phê duyệt. Đây là những định hƣớng quan trọng 

tạo cơ hội đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung 

cũng nhƣ đối với phát triển xuất khẩu hàng hóa của Thành phố Hải 

Phòng trong thời gian tới. Những sản phẩm xuất khẩu chủ lực, có thế 

mạnh và là định hƣớng của Thành phố là những hàng tiểu thủ công 

nghiệp nhẹ, những mặt hàng có hàm lƣợng công nghệ cao. Đây là 

những mặt hàng mà nhu cầu thế giới luôn cao, nguồn cung trong Thành 

phố khá dồi dào, ổn định là cơ hội thuận lợi đối với xuất khẩu những 

mặt hàng này. 

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Nhìn chung về cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của 

thành phố là đan xen, tuy nhiên phần thuân lợi nhiều hơn do nền kinh tế 

của đất nƣớc và thành phố đã có thay đổi mạnh mẽ nhƣ đã nêu và triển 

vong phát triển kinh tế trong thời gian tới. Hải Phòng cần xác định mục 

tiêu cụ thể trên địa bàn thành phố Hải Phòng phù hợp với định hƣớng, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực có 

liên quan của thành phố, với Chiến lƣợc xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 

2011-2020, định hƣớng đến 2030; Phấn đấu tăng trƣởng kim ngạch 

xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt 20%/năm và 16.5% giai đoạn 2021-

2030. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 12-17 tỷ USD vào năm 2020, 

đạt 20-21 tỷ USD vào năm 2025, đạt 43-44 tỷ USD vào năm 2030; 

Hình thành một số ngành, sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo có 

đóng góp cao về giá trị xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, 

chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu. 

Để đạt đƣợc mục tiêu nêu trên, cần tập trung một số giải pháp để 

phát triển xuất khẩu nhƣ sau: 

Một là, tiếp tục cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh, đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp 

tham gia sản xuất, kinh doanh. Đơn giản hóa, minh bạch và công khai 

thủ tục hành chính. Ban hành và triển khai sâu sát, đồng bộ các chính 
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sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trƣờng khuyến khích, hỗ 

trợ hình thành và phát triển các liên kết doanh nghiệp.  

Hai là, huy động nguồn lực phát triển xuất khẩu của thành phố Hải 

Phòng,  tập trung thu hút đầu tƣ vào những dự án phát triển sản xuất 

hàng xuất khẩu nhằm tạo ra nguồn hàng phong phú, phục vụ xuất khẩu.  

Đối với một số mặt hàng chủ lực cần tập trung cụ thể: sản phẩm dệt 

may, giày dép: thành phố cần xác định rõ vị trí, vai trò của ngành này 

so với ngành khác giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035 để 

có chính sách trung và dài hạn trong đó tập trung vào thu hút công nghệ 

tiên tiến, hiện đại, công nghiệp hỗ trợ dệt may, giày dép. 

Ba là, hỗ trợ phát triển thị trƣờng xuất khẩu: Thông tin đầy đủ các 

văn bản, nghị định, cơ chế và chính sách liên quan đến hoạt động xuất 

nhập khẩu tới các doanh nghiệp, đặc biệt là tạo môi trƣờng pháp lý 

thông thoáng để các doanh nghiệp phát huy mọi khả năng sáng tạo 

trong việc phát triển thị trƣờng xuất khẩu.  

Bốn là, liên kết phát triển nguồn hàng xuất khẩu: Tạo ra những liên 

kết hợp lý giữa các doanh nghiệp trong nƣớc với các doanh nghiệp sử 

dụng vốn FDI: Các doanh nghiệp trong nƣớc có thể phát triển theo 

hƣớng trở thành các vệ tinh cung cấp nguyên vật liệu, gia công các chi 

tiết, cụm chi tiết, bao bì cho các doanh nghiệp FDI. Thông qua các hoạt 

động nhƣ vậy, các doanh nghiệp trong nƣớc có thể xuất khẩu gián tiếp 

các sản phẩm của mình cũng nhƣ góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm 

chi phí, tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu. 

Năm là, nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc: Tăng cƣờng công tác 

quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Triển khai thực hiện hoạt 

động xúc tiến thƣơng mại, thu nhập và cung cấp thông tin thị trƣờng 

cho các doanh nghiệp và làm đầu mối trong việc quản lý hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa của Thành phố. Cải cách thủ tục hành chính theo 

hƣớng đơn giản gọn nhẹ, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp hoạt động xuất khẩu và thu hút các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài.  
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TÓM TẮT 

Những năm gần đây đƣợc đánh giá là giai đoạn nhiều khó khăn đối với 

cộng đồng doanh nghiệp trong nƣớc do sự thay đổi từ Hiệp định Đối tác 

xuyên Thái Bình dƣơng, xu hƣớng chống toàn cầu hóa bùng phát, Mỹ 

tăng lãi suất và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đang tới… 

Những nhân tố đó có thể dẫn tới sự đảo chiều của thƣơng mại, đầu tƣ 

quốc tế, ảnh hƣởng lớn đến các nền kinh tế mới nổi, có độ mở cao, coi 

xuất khẩu và đầu tƣ nƣớc ngoài là những động lực tăng trƣởng chính 

nhƣ Việt Nam. Thực tế cho thấy  đã và đang có không ít doanh nghiệp 

(DN) Việt Nam luôn bị lép vế và thua thiệt trong các vụ tranh chấp 

thƣơng mại và kiện chống bán phá giá khi tham gia hội nhập. Nguyên 

nhân căn bản của sự thua thiệt này là do các DN còn rất mơ hồ về pháp 

lý thƣơng mại và tinh thần đoàn kết để ứng phó với các rào cản thƣơng 

mại còn yếu. Do đó qua bài viết này tác giả phân tích tình hình ứng phó 

với các rào cản thƣơng mại quốc tế ở Việt Nam, qua đó đƣa ra những 

mailto:minhkb.buh@gmail.com
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khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam ứng phó tốt với các rào cản thƣơng 

mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng. 

Từ khóa: chính sách thƣơng mại,chính sách thƣơng mại quốc tế, rào 

cản thƣơng mại quốc tế, ứng phó rào cản thƣơng mại quốc tế 

SUMMARY 

In recent years, it has been considered a difficult period for the domes-

tic business community due to changes from the Trans-Pacific Partner-

ship Agreement, the trend of anti-globalization boom, the US raising 

interest rates and the the fourth industrial revolution is coming ... These 

factors can lead to the reversal of trade, international investment, great-

ly affecting emerging economies, high openness, export considerations 

and Foreign investment is the main growth engine like Vietnam. In fact, 

there have been many Vietnamese enterprises that have always been 

inferior and lost in trade disputes and anti-dumping lawsuits when join-

ing the integration. The fundamental reason for this loss is that busi-

nesses are still very vague about trade legal and solidarity to deal with 

weak trade barriers. Therefore, in this article, the author analyzes the 

situation of dealing with international trade barriers in Vietnam, thereby 

making recommendations to help Vietnam respond well to international 

trade barriers in the context of deep and broad international economic 

integration scene. 

Keywords: trade policy, international trade policy, international trade 

barriers, response to international trade barriers 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những thay đổi trong chính sách thƣơng mại của Việt Nam kể từ 

năm 1986 đã cho phép các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị 
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trƣờng thế giới, đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp nƣớc ngoài tham 

gia vào thị trƣờng của Việt Nam. Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, 

đánh dấu việc hoàn thành cơ bản lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tới 

nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thƣơng mại với gần 200 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, đƣợc xem là nƣớc có nền kinh tế hƣớng ra xuất khẩu 

mạnh mẽ nhất ASEAN, là quốc gia có nền kinh tế với ―độ mở‖ khá 

cao.WTO là tổ chức thƣơng mại lớn nhất toàn cầu. Trở thành thành 

viên của tổ chức này là chúng ta đã đƣợc ―chơi‖ trong ―sân chơi chung‖ 

với một ―luật chơi chung‖ bình đẳng và công bằng với các nƣớc phát 

triển - những khách hàng lớn và khó tính. Trung bình mỗi năm Việt 

Nam xảy ra gần 100 vụ kiện chống bán phá giá và tranh chấp thƣơng 

mại, đa số các vụ kiện này phần thiệt thòi luôn thuộc về DN nƣớc ta. Từ 

năm 1995 đến năm 2015, đã có tổng cộng 73 vụ kiện phòng vệ thƣơng 

mại của nƣớc ngoài điều tra với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, 

trong đó, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã chịu 43 vụ kiện chống bán 

phá giá, 15 vụ kiện tự vệ, 5 vụ chống trợ cấp và 10 vụ chống lẩn tránh 

thuế. Mƣời hai ngành hàng gồm: thủy sản, chất dẻo, cao-su, giấy, dệt 

may, da giày, thiết bị điện, máy móc phụ tùng, linh kiện điện tử, đồ nội 

thất, đo lƣờng, các sản phẩm thép và kim loại, là những mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực của Việt Nam có tần suất vƣớng các vụ kiện chống bán 

phá giá ngày càng lớn. Các DN Việt Nam đang phải đối mặt với không 

ít thách thức từ rào cản thƣơng mại, trong khi đó, các DN hiện rất ―lơ 

mơ‖ về vấn đề này. Rất nhiều DN bỡ ngỡ trong việc tiếp cận thông tin 

pháp luật thƣơng mại của các nƣớc mà Việt Nam tham gia ký kết. Việc 

làm rõ khái niệm rào cản thƣơng mại và các tiêu chuẩn kỹ thuật mà 

phía đối tác đƣa ra, và việc minh bạch trong việc công bố xuất xứ hàng 

hóa xuất khẩu vẫn là một thách thức không nhỏ đối với DN Việt Nam. 

Đó có thể coi là bài học "nằm lòng" dành cho tất cả các DN Việt Nam 

trƣớc khi đƣa hàng ra nƣớc ngoài. 
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2. LÝ THUYẾT RÀO CẢN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Thƣơng mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa 

hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc 

trao đổi ngang giá nhằm đƣa lại lợi ích cho các bên.  

Thuật ngữ rào cản đối với thƣơng mại đƣợc đề cập lần đầu tiên và 

chính thức trong Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thƣơng mại 

(Agreement on technical Barriers to trade) của Tổ chức Thƣơng mại thế 

giới. Tuy nhiên, trong Hiệp định, thuật ngữ này cũng chƣa đƣợc định 

danh mà mới chỉ đƣợc thừa nhận nhƣ một thoả thuận: ―Không một 

nƣớc nào có thể bị ngăn cản tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm 

bảo cho chất lƣợng hàng hoá xuất khẩu của mình hoặc để bảo vệ cuộc 

sống hay sức khoẻ con ngƣời, động vật và thực vật, bảo vệ môi trƣờng 

hoặc ngăn ngừa các hoạt động man trá, ở mức độ nƣớc đó cho là phù 

hợp và phải đảm bảo rằng, các biện pháp này không đƣợc tiến hành với 

cách thức có thể gây ra phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện hoặc không 

thể biện minh đƣợc giữa các nƣớc, trong các điều kiện giống nhau hoặc 

tạo ra các hạn chế trá hình đối với thƣơng mại quốc tế, hay nói cách 

khác, phải phù hợp với các qui định của hiệp định này‖. Nhƣ vậy, có 

thể hiểu rào cản trong thƣơng mại là bất kỳ biện pháp hay hành động 

nào gây cản trở đối với thƣơng mại quốc tế. 

Rào cản thƣơng mại là những rào cản kỹ thuật do các nƣớc nhập 

khẩu thiết lập nên nhằm bảo vệ sản xuất trong nƣớc;  trong đó qui định 

các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì và các quy định về 

hóa chất bị cấm trong các sản phẩm thực phẩm. Do ảnh hƣởng của 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà các rào cản thƣơng mại lại càng gia 

tăng do các nƣớc đều muốn đƣa ra các giải pháp để ngăn chặn hàng hoá 

nhập khẩu và bảo hộ sản xuất trong nƣớc.  

Theo các tài liệu của Tổ chức Thƣơng mại thế giới (Diễn đàn về 

thƣơng mại và phát triển của Liên hợp quốc - UNCTAD - từ năm 

1994), thì có thể hiểu hệ thống các rào cản trong thƣơng mại gồm hai 

loại: rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan. 
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Rào cản thuế quan là loại rào cản phổ biến nhất và mang tính chất 

truyền thống trong thƣơng mại quốc tế, đƣợc xác định và phân loại trên 

cơ sở các mức thuế áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu 

nhƣ thuế phi tối huệ quốc, thuế tối huệ quốc, thuế quan ƣu đãi phổ cập, 

thuế quan áp dụng đối với khu vực thƣơng mại tự do, thuế quan ƣu đãi 

chuyên ngành... Hiện nay, do loại hàng rào thuế quan có bản chất mâu 

thuẫn với tiến trình tự do hoá thƣơng mại, nên loại rào cản này có xu 

hƣớng ngày càng bị hạn chế trong quan hệ thƣơng mại. Vì vậy, tại các 

vòng đàm phán đa phƣơng cũng nhƣ song phƣơng, chủ đề đƣợc các 

quốc gia đặt lên hàng đầu và cũng là tiêu chí để các bên có thể thống 

nhất với nhau là cắt, giảm dần và loại bỏ các loại rào cản thuế quan. 

Rào cản phi thuế quan bao gồm nhiều loại khác nhau, ví dụ: các biện 

pháp cấm; hạn ngạch về số lƣợng hoặc giá trị đƣợc phép xuất khẩu 

hoặc nhập khẩu trong một thời kỳ nhất định; giấy phép xuất - nhập 

khẩu; thủ tục hải quan; hàng rào kỹ thuật trong thƣơng mại (TBT); các 

biện pháp vệ sinh động - thực vật (SPS); các quy định về thƣơng mại 

dịch vụ, về sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trƣờng; các quy định chuyên 

ngành về điều kiện sản xuất, thử nghiệm, lƣu thông và phân phối các 

sản phẩm; các rào cản về văn hoá; các rào cản địa phƣơng… 

Do trình độ và mức độ hội nhập của các quốc gia là khác nhau, mục 

đích sử dụng các loại rào cản trong thƣơng mại cũng khác nhau (mục 

đích chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ việc làm, bảo vệ ngƣời tiêu 

dùng, khuyến khích lợi ích của quốc gia, để đáp lại các hành động 

thƣơng mại không bình đẳng, để bảo vệ môi trƣờng...) nên về cơ bản, 

các quốc gia vẫn sử dụng kết hợp cả hai loại rào cản trên. Tuy nhiên, 

mức độ sử dụng các loại rào cản này của các quốc gia là khác nhau và 

ngày càng linh hoạt, tinh vi hơn. Các loại rào cản có thể đƣợc áp dụng ở 

biên giới hay nội địa, có thể là biện pháp hành chính song cũng có thể 

là biện pháp kỹ thuật, là biện pháp bắt buộc phải thực hiện, hoặc có thể 

là những biện pháp tự nguyện. Trƣớc đây, các rào cản thƣơng mại chỉ 

giới hạn trong phạm vi của thƣơng mại hàng hoá và chủ yếu là các biện 
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pháp hành chính và thuế quan, thì hiện nay, nó đã phát triển ra cả lĩnh 

vực dịch vụ, thƣơng mại đầu tƣ, sở hữu trí tuệ và ở mức độ đa quốc gia. 

3. THỰC TRẠNG ỨNG PHÓ VỚI NHỮNG RÀO CẢN THƢƠNG 

MẠI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Điểm qua tình hình thƣơng mại quốc tế thời gian qua, cán cân 

thƣơng mại Việt Nam có sự tăng trƣởng vƣợt bậc cả về kim ngạch xuất 

khẩu(XK) và nhập khẩu (NK). Những điểm khác biệt chủ yếu trên cán 

cân thƣơng mại tổng thể đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 

12/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nƣớc 

đạt 40,08 tỷ USD, giảm 7,5% so với tháng 11. Trong đó xuất khẩu đạt 

19,64 tỷ USD, giảm 9,7% so với tháng trƣớc (tƣơng ứng giảm 2,11 tỷ 

USD); nhập khẩu đạt 20,45 tỷ USD, giảm 5,3% (tƣơng ứng giảm 1,15 

USD). 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nƣớc năm 2018 

đạt 480,17 tỷ USD, tăng 12,2% (tƣơng ứng tăng 52,05 tỷ USD) so 

với  năm trƣớc. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, 

tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1%. 

Cán cân thƣơng mại hàng hóa trong tháng 12/2018 thâm hụt 

0,81 tỷ USD. Tuy nhiên kết thúc năm 2018, cán cân thƣơng mại của 

Việt Nam vẫn thặng dƣ 6,8 tỷ USD. 

Xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 

13 tỷ USD, giảm 17% so với tháng trƣớc, đƣa trị giá xuất khẩu của khối 

này trong năm 2018 lên 171,53 tỷ USD, tăng 12,4% so với  năm trƣớc. 

Ở chiều ngƣợc lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 

tháng 12/2018 đạt 11,67 tỷ USD, giảm 10,8% so với tháng trƣớc, đƣa 

trị giá nhập khẩu của khối này trong năm 2018 đạt 141,68 tỷ USD, tăng 

10,8% so với 12 tháng/2017. 

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thƣơng mại hàng 

hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 12/2018 có mức thặng dƣ 
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trị giá 1,33 tỷ USD, đƣa  mức thặng dƣ thƣơng mại của khối này trong 

năm lên mức 29,85 tỷ USD. 

 Hình 1: Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân 

thƣơng mại giai đoạn 2011-2018 

  

(Nguồn: tổng cục hải quan) 

Tính đến hết tháng 12/2018, nhập khẩu hàng hóa cả nƣớc đạt 236,69 

tỷ USD, tăng 11,1% so với năm trƣớc. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: 

máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 4,42 tỷ USD, dầu thô 

tăng 2,27 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 1,48 tỷ USD, vải các loại 

và kim loại thƣờng khác tăng 1,39 tỷ, hóa chất tăng 1,04 tỷ USD… so 

với cùng kỳ năm trƣớc. 

Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp, cán cân thƣơng mại hàng hóa của 

Việt Nam có thặng dƣ (xuất siêu). Cụ thể, theo thống kê sơ bộ phổ biến 

ngày 10/01/2019 của Tổng cục Hải quan thì trong năm 2018, Việt Nam 

mức thặng dƣ kỷ lục lên gần 6,8 tỷ USD, con số tƣơng tự của năm 2017 

là 2,11 tỷ USD và năm 2016 là 1,78 tỷ USD. Có thể thấy, trong 5 năm 

gần nhất thì cán cân thƣơng mại của Việt Nam có 4 năm có thặng dƣ 

thƣơng mại và chỉ duy nhất năm 2015 có thâm hụt cán cân thƣơng mại. 
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Trong năm 2018, Việt Nam có thặng dƣ cán cân thƣơng mại với 150 

nƣớc, vùng lãnh thổ đối tác và có thâm hụt với 85 nƣớc, vùng lãnh thổ.  

Trong bối cảnh môi trƣờng thƣơng mại quốc tế đang trở nên vô cùng 

phức tạp, với sự nổi lên của những chƣơng trình nghị sự chống toàn cầu 

hóa, chẳng hạn nhƣ các chính sách trừng phạt thƣơng mại Mỹ-Trung 

hiện tại, cùng với những biện pháp trả đũa từ các nƣớc khác. Sự gia 

tăng số lƣợng các hiệp định tự do thƣơng mại (FTA) song phƣơng và 

khu vực cũng gây phức tạp cho các công ty muốn tìm cách giảm chi phí 

thuế quan. 

Trong những năm gần đây, có thể thấy rằng các nhà chức trách ở 

châu Á ngày càng hƣớng đến siết chặt các quy định về thuế quan và các 

thủ tục kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Sự gia tăng 

tần suất kiểm tra và sự quyết liệt của các cơ quan chức năng đang tạo ra 

những thách thức cho doanh nghiệp. Đồng thời, các nhà chức trách 

cũng tăng cƣờng sử dụng công nghệ và dữ liệu kỹ thuật số để xác định 

những công ty thuộc diện phải bị thanh tra. 

Ở chiều ngƣợc lại, chúng ta cũng có các biện pháp thúc đẩy tự do 

thƣơng mại nhƣ ký kết các FTA tạo cơ hội cho các doanh nghiệp. Ví 

dụ, Indonesia và Australia đã ký một FTA song phƣơng vào tháng 

3/2019. FTA này cho phép loại bỏ hoặc cắt giảm thuế nhập khẩu đối 

với 99% hàng xuất khẩu của Öc vào Indonesia, và loại bỏ thuế nhập 

khẩu đối với 100% hàng xuất khẩu từ Indonesia vào thị trƣờng Öc. Tuy 

nhiên, FTA này cũng đòi hỏi một sự quản lý chặt chẽ hơn. 

Với việc Hiệp định Thuận lợi hóa Thƣơng mại (TFA) của Tổ chức 

Thƣơng mại Thế giới (WTO) đã đƣợc thực thi ở nhiều quốc gia, các 

doanh nghiệp cũng có thể hi vọng các thủ tục xuất nhập khẩu sẽ ngày 

càng đơn giản và hài hòa giữa các nƣớc. Tất cả các nƣớc thành viên 

thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều đã phê chuẩn 

TFA. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các cam kết của mỗi nƣớc là khác 

nhau. Ví dụ, tỷ lệ thực hiện hiện tại của Malaysia là khoảng 94%, trong 
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khi tỷ lệ hiện tại của Việt Nam là khoảng 26%. Trong số các điều khoản 

trong TFA, có những điều khoản về xúc tiến thông quan và những quy 

định tiến bộ mà doanh nghiệp có thể tận dụng để đảm bảo hoạt động 

kinh doanh thƣơng mại của mình diễn ra ổn định. 

Các doanh nghiệp cũng có thể tận dụng những công nghệ kỹ thuật số 

đang phát triển nhanh chóng, chẳng hạn nhƣ phân tích dữ liệu thƣơng 

mại và công nghệ tự động hóa sản xuất bằng robot, để tìm ra các cơ hội 

thƣơng mại mới, cũng nhƣ để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Việt Nam đã và đang thực hiện một cách tích cực những cam kết về 

tự do hoá thƣơng mại theo ba hƣớng chính: (i) mở rộng quyền tham gia 

hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 

tế; (ii) tự do hoá thuế quan và phi thuế quan; (iii) mở rộng hội nhập 

kinh tế quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế. 

Các biện pháp thuế quan đƣợc điều chỉnh từng bƣớc theo hƣớng phù 

hợp hơn với thông lệ quốc tế và chế độ thuế quan. Trƣớc kia, hàng hoá 

nhập khẩu vào Việt Nam thƣờng phải chịu thuế suất cao và có sự phân 

biệt giữa doanh nghiệp trong nƣớc với doanh nghiệp nƣớc ngoài. Hiện 

nay, Việt Nam đã dần dần cắt giảm các các loại thuế quan theo các thoả 

thuận thƣơng mại song phƣơng và đa phƣơng mà Việt Nam ký kết hoặc 

tham gia. 

Việt Nam đã cam kết bãi bỏ dần các hàng rào phi thuế quan trong 

nhiều thoả thuận quốc tế. Quan trọng nhất là bãi bỏ các hạn chế định 

lƣợng, số lƣợng và mở rộng quyền hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu. Bên cạnh đó là việc thuế hoá các biện pháp phi thuế quan và giảm 

dần các mặt hàng phải xin giấy phép xuất nhập khẩu. 

Việt Nam đã bƣớc đầu xây dựng một số quy định về quản lý nhập 

khẩu và đƣợc chấp nhận theo thông lệ quốc tế nhƣ hạn ngạch thuế 

quan, luật chống bán phá giá, các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật... 

Tuy vậy, hàng rào thuế quan áp dụng còn đơn giản, chƣa đầy đủ. 

Luật thuế xuất nhập khẩu và các văn bản thuế đã xây dựng theo danh 
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mục phân loại hàng hoá hài hoà của Tổ chức Hải quan quốc tế, nhƣng 

mới chỉ có thuế phần trăm đơn giản, chƣa có thuế tuyệt đối, thuế theo 

mùa vụ và các loại thuế quan đặc thù khác mà hiện các nƣớc phát triển 

đang sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống thuế quan của Việt Nam vẫn còn 

thiếu tính ổn định, thuế suất thƣờng xuyên thay đổi, chƣa tạo đƣợc sự 

đồng bộ và hệ thống quản lý thuế còn kém hiệu quả. Mức thuế còn cao 

và các hàng rào phi thuế quan của Việt Nam còn nhiều. Mức thuế trung 

bình của Việt Nam (15.2%) cao hơn so với nhiều nƣớc đang phát triển 

là thành viên của WTO, thƣờng có mức thuế trung bình là 10-12%. Hệ 

thống thuế quan vẫn xây dựng trên nguyên tắc bảo hộ, tình trạng trợ 

giá, phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp trong nƣớc và nƣớc ngoài 

vẫn còn tồn tại, đặc biệt là trong các ngành nông nghiệp, nuôi trồng 

thuỷ hải sản và một số ngành sản xuất công nghiệp nhƣ sản xuất, lắp 

ráp ô tô xe máy với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều bất 

cập trong việc xem xét, chọn lựa những ngành cần bảo hộ, tiêu thức xác 

định đối tƣợng bảo hộ thiếu nhất quán, vẫn chƣa đƣợc khắc phục. 

Việt Nam bị đánh giá là nƣớc có năng lực cạnh tranh thấp, trình độ 

khoa học - công nghệ và trình độ phát triển doanh nghiệp tụt hậu xa so 

với các đối tác. Ngoài ra, với trình độ quản lý doanh nghiệp còn hạn 

chế, công nghệ lạc hậu, trình độ lao động tay nghề thấp, quy mô nhỏ... 

dẫn đến khả năng tham gia vào chuỗi toàn cầu rất yếu. Hiện tại, 96% 

doanh nghiệp là vừa và nhỏ, trong đó, số doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 

đến 70%. 

Trong các FTA thế hệ mới, những quy định về phát triển bền vững 

cũng nhƣ các quy định về hàng rào kỹ thuật, biện pháp vệ sinh dịch tễ 

ngày càng chặt chẽ hơn, việc thực thi trong ngắn hạn chắc chắn sẽ ảnh 

hƣởng nhất định đến chi phí của doanh nghiệp. Điều đáng quan ngại là 

việc các nƣớc có xu hƣớng tìm cách tận dụng triệt để các vấn đề này 

nhƣ là những biện pháp bảo hộ cuối cùng sau khi hàng rào thuế quan 

gần nhƣ đƣợc hoàn toàn xóa bỏ. Khi dƣ địa (cắt giảm thuế) không còn 

nhiều, mà chỉ còn ở các nhóm hàng nhạy cảm, trong đó có hàng nông, 
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thủy sản, rào cản về mặt kỹ thuật mới là vấn đề Việt Nam đang gặp khó 

khăn để vƣợt qua. Thay vì cố gắng tham gia các FTA, giảm hàng rào 

thuế quan, thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng để 

vƣợt qua các rào cản về mặt kỹ thuật quan trọng không kém, bởi chi phí 

cho việc này đôi khi lớn hơn cả chênh lệch về thuế quan đƣợc hƣởng. 

Thực tế là hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam chƣa đáp ứng 

đƣợc các yêu cầu về quản lý xuất nhập khẩu và lƣu thông hàng hoá. 

Hiện tại, Việt Nam chỉ có khoảng 1200 trong tổng số 5600 tiêu chuẩn 

quốc gia hiện hành là phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế tƣơng ứng. Riêng 

trong khu vực, Việt Nam cũng mới chấp nhận 56 trong tổng số 59 tiêu 

chuẩn của chƣơng trình hài hoà tiêu chuẩn ASEAN. Hệ thống quản lý 

chuyên ngành còn thiếu. Rất nhiều mặt hàng thuộc diện quản lý 

chuyên ngành nhƣ hoá chất độc hại, phân bón, thuốc trừ sâu... chƣa có 

quy định cụ thể và phù hợp. Việc quản lý các hàng hoá nhập khẩu theo 

giấy phép khảo nghiệm chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, chƣa có biện 

pháp xử lý kịp thời đối với những loại hàng hoá nhập khẩu không phù 

hợp. 

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (World Bank), có chín loại 

biện pháp phi thuế quan chủ yếu đƣợc sử dụng. Trong đó biện pháp 

kiểm dịch động thực vật đƣợc sử dụng nhiều nhất với 37,5%; tiếp đó là 

rào cản kỹ thuật đối với thƣơng mại 37,5%; kiểm tra hàng hóa trƣớc 

vận chuyển và các thủ tục khác 1,3%... 

Trong khi các rào cản phi thuế quan trong giao thƣơng quốc tế có xu 

hƣớng tăng thì năng lực đáp ứng của DN trong nƣớc lại rất hạn chế. 

Hơn nữa, DN trong nƣớc chủ yếu XK gián tiếp và sản xuất gia công, do 

đó tuy kim ngạch XK của Việt Nam lớn nhƣng giá trị thu về lại thấp. 

Điều này cũng có nghĩa, khả năng nhận diện và đáp ứng các rào cản phi 

thuế quan của DN Việt Nam không cao. Các DN Việt Nam khi thực 

hiện xuất khẩu sang các thị trƣờng lớn nhƣ: Mỹ, Nhật Bản, Hàn 

Quốc… luôn phải đối mặt với các loại rào cản phi thuế quan, làm ảnh 

hƣởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của DN. Hiện nay, các DN 
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Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong việc đối phó với rào 

cản phi thuế quan đối với ba nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực là dệt 

may sang Hoa Kỳ, da giày sang EU, thủy sản sang Nhật Bản. Trƣớc 

thực tế này các DN Việt cần phải nắm bắt, hiểu rõ và có biện pháp để 

vƣợt qua các hàng rào phi thuế quan mà mỗi Chính phủ, ngành, DN 

nƣớc ngoài đặt ra. Tuy nhiên, một tồn tại là quy mô của nhiều DN Việt 

Nam còn nhỏ, chƣa đủ năng lực để hiểu rõ về các rào cản phi thuế quan 

trong giao dịch thƣơng mại. Việc hạn chế về nhận thức sẽ dẫn đến 

những thiệt hại trong kinh doanh và xuất khẩu. 

4. MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ 

Một là, Việt Nam cần phải có chính sách thƣơng mại đúng đắn, phù 

hợp nhằm khai thác triệt để lợi thế so sánh thông qua quan hệ buôn bán 

quốc tế để chiếm lĩnh và mở rộng thị trƣờng khu vực và thị trƣờng thế 

giới cho mình. 

Khi tham gia trao đổi mua bán thƣơng mại quốc tế, các quốc gia phải 

biết lựa chọn sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa có lợi thế so sánh 

tốt nhất và nhập khẩu những hàng hóa mà mình sản xuất bất lợi nhất. 

Đây cũng là một bài học mà chúng ta đã rút ra qua hơn 30 năm đổi mới 

nền kinh tế. Một số sản phẩm của nƣớc ta đang có lợi thế tuyệt đối trên 

thị trƣờng quốc tế cần phải đẩy mạnh xuất khẩu. 

Hai là, hoàn thiện khung pháp luật cho hoạt động thƣơng mại cả ở 

thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng ngoài nƣớc. Đây là vấn đề hết sức 

cần thiết để phát triển lành mạnh thị trƣờng trong nƣớc làm cơ sở hậu 

phƣơng cho phát triển thị trƣờng ngoài nƣớc. Thị trƣờng trong nƣớc 

phát triển vững chắc là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trƣờng ra 

ngoài nƣớc, đẩy mạnh xuất khẩu và chủ động nhập khẩu của nƣớc ta, 

ngƣợc lại thị trƣờng ngoài nƣớc đƣợc phát triển sẽ tạo điều kiện thúc 

đẩy thị trƣờng trong nƣớc phát triển mạnh hơn, phục vụ tốt hơn cho sản 

xuất và đời sống. 

Ba là, trong bối cảnh đầy biến động hiện nay, các doanh nghiệp và 

cả chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc cũng cần phải rất khôn khéo và phải 
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đặt vấn đề nhìn nhận rủi ro và đánh giá quản trị rủi ro cả ở mức hoạch 

định chính sách. Bên cạnh đó, trong cùng đánh giá nhìn nhận lại từ việc 

chuyển đổi sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác thị trƣờng cũng có tác 

động tích cực ở chỗ sẽ thúc đẩy buộc doanh nghiệp phải chuyển dịch để 

hạn chế rủi ro nhất là ở mức trung hạn. Việt Nam phải làm quen với 

trạng thái bình thƣờng mới, đó là các yếu tố bất định trong thƣơng mại 

toàn cầu gia tăng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta vừa phải có 

nỗ lực ngắn hạn là hồi phục kinh tế, song cũng phải cải cách cơ cấu để 

đón xu hƣớng mới. Tức là vừa quản trị rủi ro, hạn chế bất định cùng 

biện pháp hồi phục kinh tế, có tăng trƣởng nhƣng lại phải đẩy mạnh tái 

cấu trúc, cải cách thể chế để thích ứng, đáp ứng xu thế mới. 

Bốn là, Các cơ quan chức năng cần phải liệt kê đầy đủ và phân tích 

các rào cản một cách rõ ràng để DN nắm rõ và thực thi hiệu quả. Chính 

phủ cũng tập trung hỗ trợ DN thực hiện tốt tiêu chí truy xuất nguồn gốc 

cho sản phẩm XK, nhất là nông sản; cung cấp thông tin cụ thể về thị 

trƣờng nƣớc ngoài; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài trợ; xây dựng thƣơng 

hiệu… Thông tin về hàng hóa của Việt Nam đến thị trƣờng nƣớc ngoài 

hạn chế; năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nƣớc yếu; công tác 

cập nhật, đánh giá, phân tích thị trƣờng chƣa đáp ứng yêu cầu; hiện 

tƣợng hàng hóa của nƣớc khác di chuyển sang Việt Nam để gian lận 

xuất xứ, tận dụng ƣu đãi thuế... khó kiểm soát. Vì lẽ đó, cùng với sự nỗ 

lực của cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt cần chủ động hợp tác với 

cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác 

kháng kiện và khởi kiện. Đồng thời, chủ động cập nhật thông tin, đa 

dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu; tiếp cận với Tham tán thƣơng mại nhằm 

tìm kiếm, mở rộng thị trƣờng, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một hoặc 

một số thị trƣờng nhất định. 

5. KẾT LUẬN 

Thông qua thƣơng mại quốc tế, các quốc gia tiến hành trao đổi để 

phát huy hết các lợi thế và khắc phục các hạn chế của nền kinh tế nƣớc 

mình. Tuy nhiên, tham gia vào thƣơng mại quốc tế không có nghĩa là 
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tham gia vào một cuộc chơi hoàn toàn bình đẳng, bởi vì, các quốc gia 

khi tham gia vào thƣơng mại quốc tế đều cố gắng phát huy hết khả năng 

để thu đƣợc lợi ích tối đa nhất nhƣng đồng thời cũng luôn bảo hộ thị 

trƣờng cho các doanh nghiệp nội địa. Để làm đƣợc điều này Chính phủ 

các quốc gia đã lập nên các hàng rào, cả hữu hình lẫn vô hình để ngăn 

cản hàng hoá, dịch vụ từ nƣớc ngoài thâm nhập và cạnh tranh với các 

doanh nghiệp trong nƣớc. Trong đó, các nƣớc giàu, các nƣớc có nền 

kinh tế phát triển, với các ƣu thế của mình lại là những nƣớc áp dụng 

mạnh mẽ nhất các biện pháp này đối với hàng hoá từ các quốc gia đang 

và chậm phát triển. Ngay cả trong bối cảnh tự do hoá thƣơng mại và 

quốc tế hoá đời sống kinh tế nhƣ hiện nay thì các rào cản thƣơng mại 

này chẳng những không giảm đi mà nó ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. 

Nếu nhƣ trƣớc kia chúng chỉ tồn tại dƣới hình thức là các biện pháp bảo 

hộ thuế quan hay các lệnh cấm, các hạn chế nhập khẩu thì nay chúng 

tồn tại dƣới nhiều hình thức, nhiều biện pháp khác nhau. Trong hơn một 

thập kỷ qua Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế quốc tế. 

Hiện chúng ta đã là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) với Khu vực tự do mậu dịch ASEAN (AFTA), Diễn đàn Hợp 

tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dƣơng (APEC) ,WTO,…. Theo đó 

chúng ta sẽ phải thực hiện các cam kết về mở cửa thị trƣờng cho phù 

hợp với qui định chung của tổ chức này. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải 

hiểu và nắm rõ đƣợc các rào cản trong thƣơng mại quốc tế để một mặt 

vƣợt qua chúng, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. 
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TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TOÀN DIỆN VÀ TIẾN 

BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƢƠNG ĐẾN CÔNG NGHIỆP 

CHẾ BIẾN CHẾ TẠO HẢI PHÕNG 

The impacts of the comprehensive agreement  

and progress of processing Thai Binh Duong  

on the Hai Phong processing industry 

       ThS.Nguyễn Đức Văn, PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam  

Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia 

mạng lƣới các hiệp định thƣơng mại tự do đa tầng nấc đã mang đến cho 

kinh tế Việt Nam nói chung, kinh tế Hải Phòng nói riêng có những 

bƣớc phát triển đột phá. Có thể nói việc tham gia các hiệp định tự do 

thế hệ mới là một tất yếu, trong đó CPTPP là một ví dụ điển hình. 

CPTPPđƣợc cho là sẽ tác động rất mạnh đến công nghiệp chế biến chế 

tạo thành phố thông qua việc mở ra cánh cửa xuất khẩu cho nhiều mặt 

hàng nhƣ da dày, may mặc... của thành phố sang các thị trƣờng mới 

nhƣ Canada, Mexico, Peru... nhƣng nó cũng đặt công nghiệp chế biến 

chế tạo thành phố trƣớc nhiều sức ép to lớn. 

Từ khoá: CPTPP, Công nghiệp chế biến chế tạo, Hải Phòng 
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ABSTRACT 

The promotion of openness, international economic integration, and ac-

tive participation in the network of free-trade multilateral free trade 

agreements have brought Vietnam's economy in general and Hai 

Phong's economy in particular to take steps. breakthrough development. 

It can be said that joining the new generation free agreements is an in-

evitable one, in which the CPTPP is a typical example. The CPTPP is 

expected to have a strong impact on the city's manufacturing and pro-

cessing industry by opening up the export door for many of the city's 

products such as thick leather, garments ... to new markets such as Can-

ada. , Mexico, Peru ... but it also puts the manufacturing and processing 

industry of the city under great pressure.. 

Keywords: CPTPP, Manufacturing and processing industry, Hai Phong 

1.MỞ ĐẦU       

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của sản xuất, hoạt 

động thƣơng mại thế giới thể hiện ở các nhu cầu giao thƣơng, loại hình 

sản phẩm, dịch vụ, nguyên tắc, chuẩn mực giao dịch... cũng có sự phát 

triển ngày càng cao, minh bạch, toàn diện, hƣớng đến sự phát triển bền 

vững. Minh chứng cụ thể là sự chuyển đổi lên mức độ rộng hơn, cao 

hơn trong các thỏa thuận thƣơng mại tự do, mà hiện nay đƣợc gọi là 

hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới. Trong đó Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP) là một ví dụ 

điển hình. Thực hiện các nội dung của CPTPP thể hiện cam kết mạnh 

mẽ của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng với 

khu vực và thế giới, triển khai mạnh mẽ đƣờng lối đối ngoại của Đảng, 

Nhà nƣớc ta nhằm tranh thủ thời cơ, tạo môi trƣờng và điều kiện thuận 

lợi nhất cho phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, đƣa đất nƣớc phát triển 
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nhanh và bền vững. Trong các linh vực chịu sự tác động mạnh mẽ nhất 

của hiệp định thì công nghiệp chế biến chế tạo là một ví dụ điển hình. 

Bài viết tập trung đánh giá các tác động có thể có của hiệp định 

CPTPP với công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn Hải Phòng. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Khái quát về CPTPP 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng 

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partner-

ship – CPTPP), tên khác: TPP11là một Hiệp định về nguyên tắc thƣơng 

mại giữa: 

 Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, México, New 

Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. 

Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định 

TPP (gồm 30 chƣơng và 9 phụ lục) nhƣng cho phép các nƣớc thành 

viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi 

và nghĩa vụ của các nƣớc thành viên trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi 

Hiệp định TPP. 20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn này bao gồm 11 nghĩa vụ 

liên quan tới Chƣơng Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến Chƣơng 

Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ còn lại liên quan tới 7 Chƣơng là 

Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi Thƣơng mại, Đầu tƣ, Thƣơng mại 

dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, Viễn thông, Môi trƣờng, 

Minh bạch hóa và Chống tham nhũng. Tuy nhiên, toàn bộ các cam kết 

về mở cửa thị trƣờng trong Hiệp định TPP vẫn đƣợc giữ nguyên trong 

Hiệp định CPTPP. 

Có 5 đặc điểm chính làm TPP trở thành một hiệp định mang tính 

bƣớc ngoặt của thế kỷ 21, tạo ra một tiêu chuẩn mới cho thƣơng mại 

toàn cầu trong khi vẫn đề cập tới các vấn đề mang tính thế hệ mới. Các 

đặc điểm đó bao gồm: 

Tiếp cận thị trƣờng một cách toàn diện. Hiệp định TPP cắt giảm thuế 

quan và các hàng rào phi thuế về căn bản đối với tất cả thƣơng mại 

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ac
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Canada
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chile
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Peru
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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hàng hóa và dịch vụ và điều chỉnh toàn bộ các lĩnh vực về thƣơng mại 

trong đó có thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tƣ nhằm tạo ra các cơ 

hội và lợi ích mới cho doanh nghiệp, ngƣời lao động và ngƣời tiêu dùng 

của các nƣớc thành viên. 

Tiếp cận mang tính khu vực trong việc đƣa ra các cam kết. Hiệp định 

TPP tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất và dây chuyền cung ứng, 

cũng nhƣ thƣơng mại không gián đoạn, đẩy mạnh tính hiệu quả và hỗ 

trợ thực hiện mục tiêu về tạo việc làm, nâng cao mức sống, thúc đẩy 

các nỗ lực bảo tồn và tạo thuận lợi cho việc hội nhập qua biên giới cũng 

nhƣ mở cửa thị trƣờng trong nƣớc. 

Giải quyết các thách thức mới đối với thƣơng mại. Hiệp định TPP 

thúc đẩy việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh thông qua việc giải 

quyết các vấn đề mới, trong đó bao gồm việc phát triển nền kinh tế số 

và vai trò ngày càng tăng của các doanh nghiệp Nhà nƣớc trong nền 

kinh tế toàn cầu. 

Bao hàm toàn bộ các yếu tố liên quan đến thƣơng mại. Hiệp định 

TPP bao gồm các yếu tố mới đƣợc đƣa ra để bảo đảm rằng các nền kinh 

tế ở tất cả các cấp độ phát triển và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều 

có thể hƣởng lợi từ thƣơng mại. Hiệp định bao gồm các cam kết nhằm 

giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu rõ về Hiệp định, tận dụng 

đƣợc những cơ hội mà Hiệp định mang lại và nêu lên những thách thức 

đáng chú ý tới chính phủ các nƣớc thành viên. Hiệp định cũng bao gồm 

những cam kết cụ thể về phát triển và nâng cao năng lực thƣơng mại để 

đảm bảo rằng tất cả các bên đều có thể đáp ứng đƣợc những cam kết 

trong Hiệp định và tận dụng đƣợc đầy đủ những lợi ích của Hiệp định. 

Nền tảng cho hội nhập khu vực. Hiệp định TPP đƣợc ra đời để tạo ra 

nền tảng cho việc hội nhập kinh tế khu vực và đƣợc xây dựng để bao 

hàm cả những nền kinh tế khác xuyên khu vực châu Á-Thái Bình 

Dƣơng. 
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2.2. Công nghiệp chế biến chế tạo Hải Phòng 

Công nghiệp chế biến chế tạo Hải Phòng là ngành có lịch sử lâu đời, 

gắn liền với sự phát triển của Thành phố. Về tổng thể công nghiệp 

CBCT tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu CN thành phố. Quy 

mô ngành liên tục tăng qua các năm, một số ngành đã phát triển theo 

hƣớng khai thác khá tốt tiềm năng về lao động kỹ thuật, lợi thế về cảng 

biển, đầu mối giao thông, thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Cơ cấu về 

giá trị sản xuất công nghiệp ở nhiều phân ngành thay đổi: các ngành 

công nghiệp điện tử - tin học, sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất và 

phân phối điện tăng tỷ trọng; Bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp 

sản xuất kim loại, sản xuất sản phẩm từ kim loại, sản xuất vật liệu xây 

dựng, sản xuất máy móc thiết bị điện lại giảm tỷ trọng. Sự tăng, giảm tỷ 

trọng giá trị sản xuất công nghiệp của nhiều ngành đã điều chỉnh cơ cấu 

các phân ngành công nghiệp theo hƣớng hợp lý hơn, tăng tính linh hoạt, 

chủ động, giảm phụ thuộc vào một số ít ngành chính. 

              Bảng 2.1: Giá trị sản xuất công nghiệp Hải Phòng giai 

đoạn 2014-2018 

ĐVT: triệu đồng 

   

Mã  

ngành 

 mới       

NĂM   2016 2017 Ƣớc 2018 

 B  C       

Hải Phòng 0 184.156.607 239.237.722 312.577.523 

Khai Khoáng B 820.016 1.028.997 1.115.846 

Khai thác than cứng và than non 5 271.065 192.930 175.933 

Khai thác dầu thô và khí tự nhiên 6 0 0 0 

Khai thác quặng kim loại 7 0 0 0 

Khai khoáng khác 8 434.573 730.109 843.290 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ 

và quặng 9 114.378 105.958 96.623 

Công nghiệp chế biến, chế tạo C 175.138.605 230.046.381 302.733.620 
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Sản xuất, chế biến thực phẩm 10 5.849.402 6.755.142 8.048.953 

Sản xuất đồ uống 11 573.839 638.991 575.037 

Sản xuất sản phẩm thuốc lá 12 407.628 507.725 539.163 

Dệt 13 2.572.545 2.415.509 2.223.483 

Sản xuất trang phục 14 6.568.868 9.912.615 12.570.070 

Sản xuất da và các sản phẩm có liên 

quan 15 5.244.954 6.204.894 7.480.215 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre nứa... 16 733.682 894.893 899.749 

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 17 4.172.672 4.641.704 5.208.237 

In, sao chép bản ghi các loại 18 270.100 331.516 325.194 

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh 

chế 19 642.799 562.431 721.318 

Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá 

chất 20 6.963.296 9.319.463 9.856.696 

Sản xuất thuốc, hoá dƣợc và dƣợc liệu 21 299.999 583.071 608.469 

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 22 12.263.780 14.538.365 15.310.881 

Sản xuất sản phẩm từ khoáng vi kim loại 

khác 23 8.749.775 10.454.554 15.054.170 

Sản xuất kim loại 24 16.355.829 20.433.243 20.447.507 

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn  

(trừ máy móc thiết bị) 25 10.229.431 10.554.957 10.407.935 

Sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi 

tính và SP 

 quang học 26 36.486.211 55.748.270 122.868.171 

Sản xuất thiết bị điện 27 17.192.841 29.980.035 30.820.978 

Sản xuất thiết bị máy móc chƣa đƣợc 

phân vào đâu 28 12.298.315 17.411.092 14.756.655 

Sản xuất xe có động cơ 29 11.948.310 12.678.179 14.070.331 

Sản xuất phƣơng tiên vận tải khác 30 8.389.287 8.026.773 4.467.344 

Sản xuất giƣờng tủ, bàn ghế 31 943.629 1.270.573 1.420.447 

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 32 4.182.762 4.161.765 2.346.237 

Sửa chữa, bảo dƣỡng, lắp đặt máy móc 

và thiết bị 33 1.798.652 2.020.620 1.706.380 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nƣớc nóng,  D 7.255.346 6.972.388 7.473.237 
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hơi nƣớc, điều hoà không khí 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nƣớc nóng,  

hơi nƣớc, điều hoà không khí 35 7.255.346 6.972.388 7.473.237 

Cung cấp nƣớc, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải,  

nƣớc thải E 942.641 1.189.956 1.254.819 

Khai thác, xử lý và cung cấp nƣớc 36 504.035 652.905 691.227 

Nguồn: Cục thống kê thành phố Hải Phòng 

2.3 Tác động của CPTPP đến công nghiệp chế biến chế tạo Hải 

Phòng 

Việc tham gia CPTPP giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung 

cũng nhƣ các doanh nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn Hải Phòng nói 

riêng đa phƣơng hóa các quan hệ kinh tế, thƣơng mại, tránh đƣợc 

những rủi ro do phụ thuộc vào một vài thị trƣờng lớn. Cụ thể, các doanh 

nghiệp Việt Nam sẽ đƣợc các nƣớc xóa bỏ thuế quan ngay cho khoảng 

78% - 95% số dòng thuế, với hàng hóa thông thƣờng, lộ trình xóa bỏ 

thuế là 5 - 10 năm, đến cuối lộ trình thuế, sẽ xóa bỏ đến 98% - 100% số 

dòng thuế.  Đây là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam nhận đƣợc từ 

các FTA đã có. Ngƣợc lại, Việt Nam loại bỏ ngay 65% số dòng thuế, 

đến năm thứ 11 sẽ xóa bỏ 97,8% số dòng thuế cho các đối tác. 

Một ƣu điểm khác của CPTPP mang lại cho Việt Nam là thiết lập 

thƣơng mại tự do với nhiều đối tác xa hơn. Đồng thời, là động lực để 

doanh nghiệp Việt mạnh dạn khai phá các thị trƣờng mới. Thêm vào 

đó, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của các thành viên CPTPP mang tính bổ 

sung và ít cạnh tranh với nhau. CPTPP có hiệu lực đƣợc cho là sẽ mở ra 

cánh cửa xuất khẩu cho nhiều mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo 

của Việt Nam nhƣ: dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản…sang các thị 

trƣờng mới nhƣ Canada, Mexico, Peru. 

Đi vào chi tiết, hiệp định CPTPP sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp 

xuất khẩu gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ đẩy mạnh xuất khẩu khi 

các sản phẩm nhƣ ván dán, ván ghép, khung tranh, khung cửa và nhất là 
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đồ nội thất có thuế nhập khẩu dao động từ 6% đến 9,5% sẽ đƣợc xóa bỏ 

ngay. 

Theo đó, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ cũng sẽ đƣợc hƣởng lợi 

khi Canada đồng ý xóa bỏ mức thuế nhập khẩu từ 7% về 0% ngay lập 

tức. 

Đáng chú ý, với CPTPP, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội để 

thâm nhập thị trƣờng Mexico sâu hơn vì nƣớc này đã cam kết xóa bỏ 

hoàn toàn thuế nhập khẩu cho toàn bộ các sản phẩm gỗ, ván sàn và đồ 

nội thất, ngoại thất của Việt Nam với lộ trình tối đa là 10 năm. 

Với ngành dệt may, mức thuế xuất khẩu hàng dệt may tới các thị 

trƣờng chƣa có FTA chung hiện nay trung bình là trên 10%, khi CPTPP 

có hiệu lực, các sản phẩm Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật 

chung sẽ đƣợc hƣởng thuế suất 0%. Khi đó, sản phẩm dệt may Việt 

Nam sẽ đƣợc củng cố lợi thế cạnh tranh về giá. 

Đó cũng là động lực để các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đầu tƣ 

phát triển ngành nguyên phụ liệu, công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Từ 

đó, thiết lập sự liên kết trong chuỗi dệt - may hiệu quả hơn, tạo nền tảng 

cho ngành dệt may Việt Nam phát triển bền vững. Mặt khác, nhờ có 

CPTPP, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng sẽ quan tâm tìm hiểu 

và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trƣờng mới ở khu vực Nam Mỹ. 

2.3.1. Những cơ hội khi tham gia CPTPP 

Lợi ích về xuất khẩu 

Việc các nƣớc, trong đó có các thị trƣờng lớn nhƣ Nhật Bản và Ca-

na-đa giảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hóa của ta sẽ tạo ra những 

tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, 

doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trƣờng các 

nƣớc thành viên Hiệp định CPTPP sẽ đƣợc hƣởng cam kết cắt giảm 

thuế quan rất ƣu đãi. 

Về cơ bản, các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của ta nhƣ nông 

thủy sản, điện, điện tử đều đƣợc xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

440 

lực. Với mức độ cam kết nhƣ vậy, theo nghiên cứu chính thức của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 

4,04% đến năm 2035. 

Việc có quan hệ FTA với các nƣớc CPTPP sẽ giúp Việt Nam có cơ 

hội cơ cấu lại thị trƣờng xuất nhập khẩu theo hƣớng cân bằng hơn. 

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đƣợc công bố vào tháng 

3 năm 2018, dự báo đến năm 2030, xuất khẩu của Việt Nam sang các 

nƣớc CPTPP sẽ tăng từ 54 tỷ đô-la Mỹ lên 80 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 25% 

tổng lƣợng xuất khẩu. 

Lợi ích về việc tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu 

Các nƣớc CPTPP chiếm 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch 

thƣơng mại hơn 10.000 tỷ USD, lại bao gồm các thị trƣờng lớn nhƣ 

Nhật Bản, Ca-na-đa, Ốt-xtrây-lia sẽ mở ra nhiều cơ hội khi chuỗi cung 

ứng mới hình thành. Tham gia CPTPP sẽ giúp xu hƣớng này phát triển 

ngày càng mạnh mẽ hơn, là điều kiện quan trọng để nâng tầm trình độ 

phát triển của nền kinh tế, tăng năng suất lao động, giảm dần việc gia 

công lắp ráp, tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng 

cao hơn, từ đó bƣớc sang giai đoạn phát triển các ngành điện tử, công 

nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xanh... Đây là cơ hội rất lớn để nâng 

tầm nền kinh tế Việt Nam trong 5 - 10 năm tới. 

Lợi ích đối với các phân ngành 

Các ngành dự kiến có mức tăng trƣởng lớn sẽ là thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, dệt may... Trong đó, mức tăng trƣởng lớn nhất là ở các ngành 

thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt may, hóa chất, sản phẩm nhựa và đồ 

da, trang thiết bị vận tải, máy móc và các trang thiết bị khác. Theo 

nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, với các ngành công nghiệp nhẹ 

và thâm dụng lao động khác, CPTPP có thể tạo ra mức tăng trƣởng bình 

quân từ 4% - 5% và mức tăng xuất khẩu có thể đạt từ 8,7% - 9,6%. 

Lợi ích về cải cách thể chế 

Cũng nhƣ tham gia Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), tham gia 

CPTPP, một FTA thế hệ mới, sẽ là cơ hội để ta tiếp tục hoàn thiện thể 
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chế pháp luật kinh tế, trong đó có thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa, một trong ba đột phá chiến lƣợc mà Đảng ta đã xác 

định; hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trƣởng và cơ cấu lại 

nền kinh tế của ta, đồng thời giúp ta có thêm cơ hội để hoàn thiện môi 

trƣờng kinh doanh theo hƣớng thông thoáng, minh bạch và dễ dự đoán 

hơn, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, từ đó thúc đẩy cả đầu tƣ 

trong nƣớc lẫn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Lợi ích về việc làm, thu nhập 

Tham gia CPTPP sẽ tạo ra các cơ hội giúp nâng cao tốc độ tăng 

trƣởng. Vì vậy, về mặt xã hội, hệ quả là sẽ tạo thêm nhiều việc làm, 

nâng cao thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo. Theo kết quả 

nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, CPTPP có thể giúp tổng số 

việc làm tăng bình quân mỗi năm khoảng 20.000 - 26.000 lao động. 

Đối với lợi ích về xóa đói giảm nghèo, theo nghiên cứu của Ngân hàng 

Thế giới, đến năm 2030, CPTPP dự kiến sẽ giúp giảm 0,6 triệu ngƣời 

nghèo ở mức chuẩn nghèo 5,5 đô-la Mỹ/ngày. Tất cả các nhóm thu 

nhập dự kiến sẽ đƣợc hƣởng lợi. 

Tăng trƣởng kinh tế cũng giúp ta có thêm nguồn lực để cải thiện chất 

lƣợng nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Do các nền 

kinh tế của các nƣớc thành viên CPTPP đều phát triển ở trình độ cao 

hơn Việt Nam và mang tính bổ sung đối với nền kinh tế Việt Nam, 

nhập khẩu từ các nƣớc CPTPP chƣa có FTA với ta phần lớn là không 

cạnh tranh trực tiếp, nên với một lộ trình giảm thuế hợp lý, kết hợp với 

hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, ta có thể xử lý đƣợc các vấn đề xã 

hội nảy sinh do tham gia CPTPP. Đặc biệt, do Hiệp định CPTPP bao 

gồm cả các cam kết về bảo vệ môi trƣờng nên tiến trình mở cửa, tự do 

hóa thƣơng mại và thu hút đầu tƣ sẽ đƣợc thực hiện theo cách thân 

thiện với môi trƣờng hơn, giúp kinh tế Việt Nam tăng trƣởng bền  

vững hơn. 
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2.3.2 Dự kiến một số thách thức khi tham gia CPTPP 

Thách thức về kinh tế 

Một số sản phẩm công nghiệp mà một số nƣớc CPTPP có thế mạnh 

cũng có thể gây khó khăn cho sản xuất của ta, ví dụ nhƣ giấy, thép, ô tô. 

Tuy nhiên, có cơ sở để cho rằng sức ép cạnh tranh sẽ không lớn vì hiện 

tại và trong tƣơng lai 10 - 15 năm nữa sản phẩm của ta vẫn chủ yếu 

hƣớng đến phân khúc thị trƣờng trung bình trong khi sản phẩm của các 

nƣớc CPTPP thƣờng hƣớng đến phân khúc thị trƣờng cao cấp. 

Thách thức về hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế 

Để thực thi cam kết trong CPTPP, sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số 

quy định pháp luật về thƣơng mại, hải quan, sở hữu trí tuệ, lao động, 

công đoàn v.v. Sức ép phải thay đổi hệ thống pháp luật để tuân thủ 

những chuẩn mực mới của Hiệp định là có nhƣng sẽ vƣợt qua đƣợc vì 3 

lý do. Một là, những cam kết khó nhất, đòi hỏi nguồn lực thực thi lớn 

(ví dụ nhƣ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ), đã đƣợc 11 nƣớc "tạm hoãn" 

sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP. Hai là, nhiều cam kết tuy mới 

nhƣng lại phù hợp hoàn toàn với đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng cũng 

nhƣ pháp luật của Nhà nƣớc (ví dụ nhƣ trong lĩnh vực mua sắm của 

Chính phủ, bảo vệ môi trƣờng, doanh nghiệp Nhà nƣớc, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa...) nên sức ép thay đổi hệ thống pháp luật không lớn. 

Ngoài ra, nhƣ kinh nghiệm gia nhập WTO đã chỉ ra, với sự chuẩn bị 

nghiêm túc và nỗ lực cao, ta có thể thực hiện thành công khối lƣợng 

công việc này, nhất là khi ta đƣợc quyền thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, 

ngay sau khi Hiệp định đƣợc ký kết, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, 

ngành phối hợp với Bộ Tƣ pháp khẩn trƣơng rà soát các quy định hiện 

hành trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách để 

từ đó đề xuất hƣớng sửa đổi, bổ sung hoặc hình thức áp dụng phù hợp 

nhằm đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của Hiệp định CPTPP. Ngoài 

ra, Thủ tƣớng Chính phủ cũng đã ban hành Kế hoạch của Chính phủ về 

thực thi Hiệp định CPTPP, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng Bộ, 

ngành, cơ quan có liên quan triển khai các công việc cụ thể để bảo đảm 

việc thực thi đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này. 
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Thách thức về xã hội 

Cạnh tranh tăng lên khi tham gia CPTPP có thể làm cho một số do-

anh nghiệp, trƣớc hết là các doanh nghiệp vẫn dựa vào sự bao cấp của 

Nhà nƣớc, các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc 

hậu lâm vào tình trạng khó khăn (thậm chí phá sản), kéo theo đó là khả 

năng thất nghiệp trong một bộ phận lao động sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nhƣ 

đã trình bày ở trên, do phần lớn các nền kinh tế trong CPTPP không 

cạnh tranh trực tiếp với ta, nên ngoại trừ một số ít sản phẩm nông 

nghiệp, dự kiến tác động này là có tính cục bộ, quy mô không đáng kể 

và chỉ mang tính ngắn hạn. 

Đồng thời, với cơ hội mới có đƣợc, ta sẽ có điều kiện để tạo ra nhiều 

việc làm mới, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành ta thực 

sự có lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, với thời gian, thu hút đầu tƣ trong 

nƣớc và nƣớc ngoài tăng lên, có lựa chọn hơn, cơ cấu sản xuất sẽ đƣợc 

điều chỉnh và nhiều việc làm mới sẽ đƣợc tạo ra. 

3. KẾT LUẬN 

Việc tham gia các FTA trong đó có CPTPP là xu thế tất yếu trong 

thƣơng mại toàn cầu. Quá trình tham gia các hiệp định này sẽ đƣa đến 

cho chúng ta cả những thuận lợi và khó khăn. Đối với công nghiệp chế 

biến chế tạo Hải Phòng, CPTPP sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu mạnh mẽ 

sang các thị trƣờng mới đối với nhiều mặt hàng nhƣ da dày, may mặc, 

giấy... Bên cạnh đó, nó cũng giúp công nghiệp chế biến chế tao thành 

phố có cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, 

sức ép dễ nhận thấy nhất đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ của các sản 

phẩm cùng loại của các quốc gia khác ngay trên thị trƣờng trong nƣớc 

cũng nhƣ các thị trƣờng xuất khẩu truyền thống khác. 

Thông qua bài viết tác giả mong muốn đƣa ra những nhận định về 

các tác động có thể có của hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dƣơng (CPTPP) đến với các doanh nghiệp chế biến chế tạo 

trên địa bàn Hải Phòng. Qua đó, góp phần giúp các doanh nghiệp có 
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chiến lƣợc, chính sách đúng đắn nhằm tận dụng những ƣu thế mà hiệp 

định đem lại, cũng nhƣ có thể phần nào khắc phục những hạn chế của 

hiệp định. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Cẩm nang ―Tóm lƣợc Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên 
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2. Kết quả điều tra kinh tế xã hội năm 2017 thành phố Hải Phòng. 
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TÓM TẮT 

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh biên mậu trên thế giới 

nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã phát triển tƣơng đối nhanh, 

đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của các quốc gia.Kinh 

doanh biên mậu có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, tuỳ 

thuộc vào tuyến đƣờng vận chuyển, mặt hàng, quy định của các quốc 

gia và yêu cầu của các thƣơng nhân. Với các địa phƣơng có cảng biển, 

sự tham gia vào kinh tế biên mậu càng sâu rộng khi tiến hành thực hiện 

các mô hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất và kinh doanh kho ngoại 

quan. Các hoạt động này mang lại nhiều tác động tích cực đối với kinh 

tế địa phƣơng. Bài viết dƣới đây đề cập đến kinh doanh biên mậu và vai 

trò của nó đối với thành phố cảng biển. 

Từ khóa: kinh doanh biên mậu, xuất nhập khẩu, ngoại thƣơng, thành 

phố cảng biển 

SUMMARY 

In recent years, cross-border business activities in the world in general 

and in Vietnam in particular have developed relatively quickly, playing 

mailto:sonnt@dhhp.edu.vn
mailto:maintt@dhhp.edu.vn
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an important role in the economic development of nations. Cross-border 

trading can take many different forms, depending on shipping routes, 

commodities, national regulations and traders' requirements. For locali-

ties with seaports, the participation in the border trade is more and more 

intensive when implementing the business models of temporary import 

for re-export and bonded warehouse business. These activities have 

brought many positive impacts on the local economy. The following 

article addresses the cross-border business and its role in the port city. 

Keywords: border trading, temporary import for re-export, bonded 

warehouse business, seaport city 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đối với các nƣớc có chung biên giới đƣờng bộ, việc mua bán trao 

đổi, giao nhận hàng hoá giữa hai nƣớc đó sẽ đƣợc tiến hành ngay tại 

khu vực cửa khẩu trên đƣờng biên giới chung mà không qua quãng 

đƣờng vận chuyển quốc tế. Tại các khu vực cửa khẩu biên giới này, các 

hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá thƣờng diễn ra nhộn nhịp, sôi 

động, bao gồm cả các hoạt động mua bán theo hợp đồng thƣơng mại 

giữa thƣơng nhân hai nƣớc và hoạt động mua bán của cƣ dân sinh sống 

ở khu vực biên giới hai nƣớc. Đồng thời, kéo theo đó là hàng loại các 

hoạt động dịch vụ nhằm hỗ trợ cho việc mua bán trao đổi hàng hoá ở 

khu vực biên giới này. Những hoạt động kinh doanh quốc tế diễn ra tại 

khu vực biên giới này đƣợc gọi là kinh doanh biên mậu. Hoạt động 

kinh doanh biên mậu với những đặc điểm riêng của nó không những 

góp phần phát triển kinh tế các địa phƣơng có biên giới đƣờng bộ mà 

còn có vai trò quan trọng đối với các thành phố cảng biển.  

Nghiên cứu đƣợc thực hiện thông qua việc khảo cứu các tài liệu thứ 

cấp, công trình khoa học đã công bố, sách và các báo cáo, kết hợp với 

kinh nghiệm thực tiễn của tác giả và thực tế hoạt động kinh doanh biên 

mậu hiện tại qua thành phố cảng biển Hải Phòng. Với kinh nghiệm 

nhiều năm tham gia trong lĩnh vực kinh doanh này, cùng với việc 
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nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nƣớc, các chính sách và quy định 

của Việt Nam về kinh doanh biên mậu, các tác giả đã tổng hợp thành 

những lý luận về hoạt động kinh doanh biên mậu, làm rõ mô hình vận 

hành và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố 

cảng biển trong mối liên kết kinh tế vùng, địa phƣơng.  

2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KINH DOANH BIÊN MẬU 

2.1. Khái niệm 

Hoạt động kinh doanh biên mậu là hoạt động mua bán, trao đổi hàng 

hoá quốc tế của các thƣơng nhân đƣợc diễn ra tại khu vực biên giới 

đƣờng bộ của các nƣớc có chung đƣờng biên giới cùng với các hoạt 

động dịch vụ quốc tế có liên quan. 

Kinh doanh biên mậu không giống với hoạt động giao dịch qua biên 

giới của ngƣời dân sống ở khu vực quanh vùng biên giới. Kinh doanh 

biên mậu là hoạt động thƣơng mại quốc tế, thực hiện trao đổi hàng hoá 

qua biên giới hai quốc gia lân cận theo hợp đồng thƣơng mại quốc tế, 

đƣợc ký kết giữa các thƣơng nhân hai nƣớc với nhau. Việc xuất – nhập 

khẩu hàng hoá phải đƣợc khai báo hải quan, làm thủ tục xuất nhập 

khẩu, nộp thuế và thực hiện theo các quy định về quản lý ngoại thƣơng 

của hai quốc gia liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ 

buôn bán quốc tế. Còn hoạt động giao dịch của cƣ dân biên giới là các 

hoạt động trao đổi hàng hoá phi mậu dịch. Cƣ dân biên giới không cần 

đăng ký kinh doanh với hải quan hay chính quyền sở tại, đƣợc thực 

hiện theo các hiệp định/thoả thuận giữa chính phủ hai nƣớc lân bang. 

Theo hình thức này, việc mua bán của cƣ dân biên giới chủ yếu là để 

tiêu dùng, đƣợc mua bán với số lƣợng ít, giá trị giao dịch thấp và đƣợc 

miễn thuế trong hạn định.  

Trong hoạt động kinh doanh biên mậu, các thƣơng nhân tham gia phải 

có đăng ký kinh doanh và làm thủ tục xuất nhập khẩu, nộp thuế theo quy 

định trƣớc khi đƣa hàng qua biên giới. Hàng hoá mua bán theo hợp đồng 

thƣơng mại quốc tế, có số lƣợng và giá trị lớn, đƣợc mua bán nhằm mục 

đích kinh doanh, thu lợi nhuận. 
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Trong bài viết này, việc nghiên cứu đƣợc thực hiện đối với hoạt 

động kinh doanh biên mậu, không đề cập tới các hoạt động mua bán, 

trao đổi hàng hoá qua biên giới của cƣ cân vùng biên. Các thuật ngữ 

―Kinh doanh biên mậu‖, ―Biên mậu‖, ―Mua bán, trao đổi hàng hoá qua 

biên giới‖ đều đƣợc hiểu với nghĩa áp dụng cho hoạt động mua bán qua 

biên giới đƣợc thực hiện theo hợp đồng thƣơng mại hoặc hợp đồng dịch 

vụ quốc tế, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, theo các quy định về xuất nhập khẩu. 

2.2. Đặc điểm 

Hoạt động kinh doanh biên mậu qua các cửa khẩu biên giới đƣờng bộ 

là một lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu đặc thù, có nhiều đặc điểm 

đặc trƣng khác biệt so với hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 

cảng biển hay hàng không. 

- Kinh doanh biên mậu là hoạt động kinh doanh đa dạng, phong phú 

cả về chủ thể kinh doanh, hàng hoá và phƣơng thức kinh doanh. Hoạt 

động kinh doanh biên mậu thƣờng không đòi hỏi quy trình kinh doanh 

chặt chẽ, chuyên nghiệp nhƣ kinh doanh quốc tế thông thƣờng, nhƣng 

có độ linh hoạt cao. Chủ thể kinh doanh có thể nhận làm thêm nhiều 

công việc khác liên quan, kể cả vận tải, lƣu trữ hàng hoá, môi giới… 

Hàng hoá đƣợc kinh doanh khá đa dạng nhƣ nguyên liệu, khoáng sản, 

nông lâm sản, thuỷ sản, sản phẩm chế biến, chế tạo, hàng hoá có xuất 

xứ từ nhiều nguồn. Trong một số trƣờng hợp, do đặc thù kinh doanh, có 

thể có một số chủng loại hàng hoá đƣợc phép kinh doanh biên mậu 

nhƣng không đƣợc phép nhập khẩu tiêu thụ nội địa. Ví dụ nhƣ mặt 

hàng thuốc lá điếu đƣợc kinh doanh chuyển khẩu, kho ngoại quan tại 

Việt Nam trong giai đoạn những năm 1990 đến đầu những năm 2000. 

Kinh doanh biên mậu cũng đa dạng về phƣơng thức thực hiện. Dựa trên 

các chính sách ƣu đãi cho khu vực biên giới, hoạt động kinh doanh biên 

mậu có thể thực hiện dƣới hình thức xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc uỷ 

thác, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, dịch vụ kho ngoại quan, quá cảnh 

hàng hoá. Việc xuất khẩu hàng hoá có thể thực hiện theo cả con đƣờng 
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chính ngạch lẫn tiểu ngạch qua các cửa khẩu trên biên giới chung của 

hai nƣớc. 

- Các cửa khẩu xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá đa dạng. Phần lớn 

hàng hoá đƣợc giao dịch, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, cửa 

khẩu chính, là những cửa khẩu song phƣơng hay cửa khẩu quốc gia, 

đƣợc quy định chính thức để giao thƣơng hàng hoá. Tuy nhiên, vẫn còn 

lƣợng hàng hoá không nhỏ đƣợc xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, 

lối mở biên giới, cặp chợ biên giới của cƣ dân hai bên.  

- Kinh doanh biên mậu là lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để buôn 

lậu, gian lận thƣơng mại. Hoạt động kinh doanh biên mậu diễn ra không 

chỉ tại các cửa khẩu quốc tế hoặc các cửa khẩu chính có đầy đủ lực lƣợng 

chức năng và phƣơng tiện quản lý, mà còn diễn ra ở các cửa khẩu phụ, lối 

mở… Việc đa dạng hoá về cửa khẩu xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá 

một mặt giúp cho chủ hàng thuận tiện hơn trong xuất nhập khẩu, nhanh 

chóng giải phóng hàng. Mặt khác, việc xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu 

phụ, lối mở thƣờng khó kiểm soát, dễ bị lợi dụng để gian lận thƣơng mại.  

- Kinh doanh biên mậu gắn chặt với hoạt động an ninh quốc phòng. 

Mọi hoạt động kinh tế ở khu vực biên giới đều phải đƣợc đặt trong mối 

quan hệ chặt chẽ với an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

2.3. Phân loại 

Kinh doanh biên mậu có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác 

nhau, tuỳ thuộc vào tuyến đƣờng vận chuyển, mặt hàng, quy định của 

các quốc gia và yêu cầu của các thƣơng nhân. Các hình thức kinh doanh 

biên mậu bao gồm: 

- Kinh doanh tạm nhập, tái xuất: là hoạt động mua hàng hoá của một 

nƣớc, nhập khẩu vào nội địa, vận chuyển đến cửa khẩu biên giới và tiến 

hành xuất khẩu cho thƣơng nhân nƣớc láng giềng theo hợp đồng bán 

hàng đã ký trƣớc đó. Việc mua bán hàng hoá nhằm vào giá trị và hƣởng 

lợi nhuận chênh lệch giá, chứ không nhằm vào giá trị sử dụng. Tham 

gia tạm nhập tái xuất có ba thƣơng nhân từ các quốc gia khác nhau. 
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- Chuyển khẩu: là hoạt động mua bán ba bên tƣơng tự tạm nhập tái 

xuất. Song hàng hoá chỉ đƣợc vận chuyển đến khu vực cửa khẩu rồi 

tiến hành xuất đi nƣớc khác, không tiến hành thủ tục nhập khẩu. Trong 

một số trƣờng hợp đặc biệt, hàng đƣợc chuyển chở thẳng từ nƣớc xuất 

khẩu sang nƣớc nhập khẩu, không qua nƣớc chuyển khẩu. 

- Kinh doanh kho ngoại quan: là hoạt động kinh doanh dịch vụ kho 

bãi, đặt dƣới sự giám sát của hải quan, theo hợp đồng thuê kho. Hàng 

hoá đƣa vào kho ngoại quan có thể là hàng hoá từ nƣớc ngoài, chờ nhập 

khẩu vào trong nƣớc hoặc xuất đi nƣớc thứ ba hoặc nhập khẩu tiêu thụ 

nội địa; có thể là hàng hoá từ trong nƣớc chờ xuất khẩu. 

- Dịch vụ quá cảnh hàng hoá: là hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng 

hoá qua lãnh thổ một nƣớc tới một cửa khẩu khác, giao cho chủ hàng. 

- Thanh toán biên mậu: là hoạt động thanh toán tại khu vực biên giới, 

phục vụ cho các hoạt động kinh doanh biên mậu. 

- Biên mậu chính ngạch và biên mậu tiểu ngạch: hàng hoá biên mậu 

chính ngạch đƣợc thực hiện theo các hợp đồng ngoại thƣơng chặt chẽ, 

thực hiện thanh toán theo thông lệ quốc tế, chịu sự kiểm soát chặt chẽ 

của cơ quan hải quan và các cơ quan chuyên ngành. Hàng hoá biên mậu 

tiểu ngạch chủ yếu đƣợc sử dụng để mua bán phục vụ hoạt động sản xuất 

và tiêu dùng tại khu vực biên giới. Hàng hoá tiểu ngạch thƣờng đƣợc 

hƣởng một số ƣu đãi về thuế, kiểm soát chuyên ngành. Ngƣời mua 

thƣờng lợi dụng các chính sách này để yêu cầu ngƣời bán giao hàng tiểu 

ngạch.  

- Xuất nhập khẩu hàng hoá trực tiếp hoặc qua uỷ thác: là hoạt động 

ngoại thƣơng thông thƣờng, đƣợc thực hiện và chịu sự quản lý, điều 

chỉnh bởi các quy định về quản lý ngoại thƣơng. Việc giao dịch do 

thƣơng nhân hai nƣớc thực hiện theo hợp đồng ngoại thƣơng đã đƣợc ký 

kết. 

Trong các hình thức nêu trên, kinh doanh tạm nhâp – tái xuất và kinh 

odanh khoa ngoại quan là hai hình thức phổ biến, có sự liên quan chặt 

chẽ với hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng biển ở Việt Nam. 
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3. MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH DOANH BIÊN MẬU PHỔ BIẾN 

3.1. Kinh doanh tạm nhập – tái xuất 

Trong các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, tạm nhập tái xuất (TNTX) 

và chuyển khẩu là hình thức kinh doanh cổ điển, song lại đƣợc nhiều 

thƣơng nhân ƣa thích bởi những lợi ích mà nó mang lại. Việc mua bán 

hàng hoá không phải tập trung để sử dụng trong nƣớc mà nhằm bán sang 

nƣớc khác để hƣởng chênh lệch giá. Hoạt động kinh doanh TNTX và 

chuyển khẩu là lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp, mở 

rộng hoạt động thƣơng mại quốc tế và lợi ích quốc gia. 

Tái xuất khẩu (Re-export) là hoạt động kinh doanh quốc tế, theo đó, 

thƣơng nhân sẽ xuất khẩu trở lại nƣớc ngoài những hàng hoá trƣớc đây 

đã nhập khẩu, chƣa qua chế biến ở nƣớc tái xuất (Nguyễn Thái Sơn, 

2014). Mục đích của hoạt động này không phải nhằm vào giá trị sử 

dụng mà nhằm vào giá trị, thƣơng nhân tái xuất thu đƣợc một lƣợng 

ngoại tệ nhờ chênh lệch giá mua và giá bán.  

Theo Công ƣớc Kyoto 1973 về đơn giản hoá và hài hoá hoá thủ tục 

hải quan, Nghị định thƣ Brusell 1999 (sửa đổi Công ƣớc Kyoto 1973) 

thì ―Tạm nhập (temporary admission)  là thủ tục Hải quan đối với hàng 

hoá nhất định, đƣợc đƣa vào lãnh thổ Hải quan có điều kiện, đƣợc miễn 

hoàn toàn hoặc một phần thuế nhập khẩu, hàng hoá đó phải đƣợc nhập 

khẩu với một mục đích cụ thể  và phải đƣợc dự định tái xuất trong một 

thời gian nhất định, mà không đƣợc thay đổi  nào, ngoại trừ hao mòn 

bình thƣờng do việc sử dụng  chúng‖. Định nghĩa này cũng tƣơng tự 

nhƣ định nghĩa tại khoản a, điều 1, Công ƣớc tạm quản Istanbul 1990, 

―Tạm quản‖ là chế độ hải quan mà theo đó một số hàng hoá (bao gồm 

cả các phƣơng tiện vận tải) đƣợc nhập vào lãnh thổ hải quan mà không 

phải đóng thuế nhập khẩu và các loại thuế khác và không bị áp dụng 

các hạn chế hay cấm nhập khẩu đối với các loại hàng mang tính chất 

kinh tế kể cả các phƣơng tiện vận tải đƣợc nhập với mục đích rõ ràng 
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và sẽ tái xuất trong thời hạn xác định mà không bị làm thay đổi, cải 

biến trừ trƣờng hợp giảm giá trị thông thƣờng do quá trình sử dụng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ 
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Tuy nhiên, trong quy định pháp luật và thực tế kinh doanh tại Việt 

Nam, hoạt động TNTX có những điểm khác biệt so với các công ƣớc 

quốc tế. Tại quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ Thƣơng mại, 

Tạm nhập tái xuất đƣợc quy định trong Quy chế này là việc thƣơng 

nhân Việt Nam mua hàng của một nƣớc để bán cho một nƣớc khác, có 

làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu 

chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam (Bộ Thƣơng mại, 1998). Luật 

Thƣơng mại Việt Nam 2005 quy định tại điều 29 rằng: Tạm nhập, tái 

xuất là việc hàng hoá đƣợc đƣa từ nƣớc ngoài hoặc từ các khu vực đặc 

biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam đƣợc coi là khu vực hải quan riêng 

theo quy định của pháp luật vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu 

chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam (Quốc hội, 2005).  

Chủ thể tham gia giao dịch tái xuất gồm 3 bên: 

- Thƣơng nhân xuất khẩu: Nhà sản xuất hoặc kinh doanh hàng hoá 

tại nƣớc xuất khẩu. 

- Thƣơng nhân nhập khẩu: Nhà kinh doanh nƣớc nhập khẩu, mua 

hàng và nhập khẩu để tiêu thụ nội địa. 

- Thƣơng nhân kinh doanh tạm nhập – tái xuất: Thực hiện mua hàng 

từ thƣơng nhân xuất khẩu và bán hàng cho thƣơng nhân nhập khẩu để 

hƣởng chênh lệch giá và lợi nhuận khác từ các dịch vụ liên quan. 

Hoạt động quản lý nhà nƣớc đối với hàng hoá tạm nhập - tái xuất tại 

Việt Nam đƣợc thực hiện theo các quy định tại Luật Hải quan, Luật 

Thƣơng mại, Thông tƣ 05/2014/TT-BCT của Bộ Công thƣơng quy định 

về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng 

hoá, Thông tƣ 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục 

kiểm tra, giám sát đối với một số loại hàng hoá tạm nhập, tái xuất, 

chuyển khẩu và chuyển vào kho ngoại quan, Thông tƣ 38/2015/TT-

BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu, cùng các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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Hình 3.2.  Quy trình tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua cửa khẩu cảng Hải Phòng 
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3.2. Kinh doanh kho ngoại quan 

Kho ngoại quan (Customs Bonded Warehouse) là một khu vực lƣu 

trữ hàng hoá đặc biệt, thƣờng đƣợc thành lập ở khu vực cửa khẩu của 

một quốc gia. Tại đó cho phép lƣu trữ hàng hoá để chờ nhập khẩu vào 

nội địa hoặc xuất đi một nƣớc thứ ba, hoặc lƣu trữ hàng hoá chờ xuất 

khẩu mà không phải trả bất kỳ khoản thuế nào. Kho ngoại quan và hàng 

hoá trong kho đƣợc đặt dƣới sự giám sát chặt chẽ của hải quan nƣớc sở 

tại. Quan hệ giữa thị trƣờng nội địa với khu vực kho ngoại quan đƣợc 

coi là quan hệ xuất nhập khẩu với thị trƣờng nƣớc ngoài.  

Kho ngoại quan đƣợc quản lý theo một quy chế riêng, cho phép hàng 

hoá gửi vào (nhập kho) và lấy ra (xuất kho) rất thuận tiện, nhanh chóng, 

và đơn giản về thủ tục. Hàng hoá đƣa vào khoa ngoại quan không chịu 

sự điều chỉnh của các quy định, chính sách đối với hàng hoá xuất nhập 

khẩu thông thƣờng. Hàng hoá gửi để tạm lƣu giữ, bảo quản trong Kho 

ngoại quan nếu là hàng xuất khẩu là hàng đã làm xong thủ tục hải quan 

để xuất khẩu; nếu là hàng từ nƣớc ngoài đƣa vào là hàng chờ chuyển 

tiếp đi nƣớc khác hoặc chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, chƣa 

phải nộp thuế nhập khẩu. Chủ hàng đƣợc bảo đảm quyền sở hữu đối với 

hàng hoá của mình gửi trong Kho ngoại quan. 

Tại Việt Nam, theo quy định của Luật Hải quan 2014, tại điểm 10, 

điều 4: ―Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lƣu giữ hàng hóa đã làm 

thủ tục hải quan đƣợc gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nƣớc ngoài 

đƣa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nƣớc ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt 

Nam‖. Đây là khu vực kho, bãi đƣợc thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, 

ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lƣu giữ, bảo quản hoặc thực 

hiện một số dịch vụ đối với hàng hoá từ nƣớc ngoài, hoặc từ trong nƣớc 

đƣa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan đƣợc ký giữa chủ kho 

ngoại quan và chủ hàng, dƣới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ 

quan hải quan. 

Kho ngoại quan đƣợc phép thành lập ở các khu vực sau: 
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- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng là đầu mối giao lƣu 

hàng hoá giữa Việt Nam với nƣớc ngoài, có điều kiện thuận lợi cho 

việc vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, các khu 

kinh tế đặc biệt khác (sau đây viết là Khu công nghiệp). 

- Kho ngoại quan, hàng hoá, phƣơng tiện vận tải ra, vào hoặc lƣu 

giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan, chịu sự 

kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. 

Ở các nƣớc cũng quy định tƣơng đối giống nhau về kho ngoại quan. 

Theo quy định của Mỹ "Kho ngoại quan là một toà nhà hoặc khu vực 

đƣợc bảo vệ khác, trong đó, hàng hóa chịu thuế có thể đƣợc lƣu trữ, chế 

tác, hoặc trải qua hoạt động sản xuất mà không phải nộp thuế. Nó có 

thể đƣợc quản lý bởi nhà nƣớc hoặc doanh nghiệp tƣ nhân. Việc thành 

lập kho ngoại quan phải đƣợc Chính phủ phê duyệt." (DTUSCS, 2001). 

Tại Nhật Bản, Kho ngoại quan là khu vực, các tòa nhà hoặc các cơ sở 

vật chất khác do Bộ trƣởng Tài chính chỉ định hoặc do Cục trƣởng Cục 

hải quan đồng ý thành lập là nơi để lƣu giữ, bảo quản hàng hóa nƣớc 

ngoài hoặc hàng hóa sẽ đƣợc xuất khẩu, hoặc để gia công chế biến, sản 

xuất và trƣng bày hàng hóa nƣớc ngoài (VietnamExport a, 2009). Tại 

Trung Quốc, thuật ngữ "kho ngoại quan" đã đề cập trong các quy định 

hiện nay đề cập đến các kho hàng đƣợc thành lập trên cơ sở phê duyệt 

của Hải quan cho phép độc quyền quản lý hàng hóa ngoại quan và 

những hàng hoá khác mà chƣa hoàn thành thủ tục hải quan (China, 

2003). Kho ngoại quan tại  Pháp đƣợc Hải quan cấp phép. Hàng hóa 

đƣa vào kho ngoại quan đƣợc miễn trừ tất cả các loại thuế cũng nhƣ 

những biện pháp hạn chế kinh tế khác (VietnamExport b, 2009)  

Hoạt động kinh doanh kho ngoại quan đƣợc thực hiện dựa trên cơ sở 

hợp đồng thuê kho giữa chủ hàng (thƣơng nhân có hàng hoá gửi trong 

kho ngoại quan) và chủ kho ngoại quan (doanh nghiệp đƣợc phép kinh 

doanh kho ngoại quan). Hợp đồng thuê kho phải ghi những nội dung về 

tên hàng, số lƣợng, chất lƣợng hàng hoá, thời hạn thuê kho, các dịch vụ 
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bổ sung, chi phí và thanh toán. Hợp đồng thuê kho phải đƣợc đăng ký 

với cơ quan hải quan trong thời hạn quy định. Chủ hàng có trách nhiệm 

khai báo với cơ quan hải quan về hàng hoá đƣa vào kho ngoại quan. 

Chủ kho có trách nhiệm bảo quản hàng hoá đƣợc gửi trong kho và giao 

hàng theo chỉ định của chủ hàng.  

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Sơ đồ hoạt động kinh doanh kho ngoại quan 

Giải thích sơ đồ: 

(1)Chủ kho ký kết hợp đồng thuê kho ngoại quan với chủ hàng. 

(2)Chủ kho đăng ký hợp đồng với cơ quan hải quan 

(3)Chủ hàng có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho ngƣời đại diện hợp pháp làm 

thủ tục hải quan để đƣa hàng vào gửi trong kho ngoại quan. Cơ quan hải quan 

tiến hành kiểm tra, chấp thuận cho hàng đƣợc gửi vào kho và xác nhận lƣợng 

hàng gửi. 

(4)Chủ kho nhận hàng, sắp xếp bảo quản hàng hoá đảm bảo về số lƣợng, chất 

lƣợng trong thời gian lƣu kho. Chủ kho thực hiện các dịch vụ khác theo thoả thuận 

trong hợp đồng hoặc thoả thuận khác với chủ hàng dƣới sự giám sát của hải quan. 

(5)Chủ hàng hoặc ngƣời đại diện hợp pháp làm thủ tục đƣa hàng ra khỏi kho ngoại 

quan.  

(6) Chủ kho xuất hàng ra khỏi kho ngoại quan theo chỉ định của chủ hàng. Hàng 

hoá có thể đƣợc xuất cho ngƣời mua nội địa tại cửa kho ngoại quan hoặc xuất đi 

nƣớc ngoài tại các cửa khẩu quy định. Trong quá trình vận chuyển hàng hoá từ kho 

ngoại quan đến cửa khẩu xuất phải chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan hải quan.  

Chủ hàng 

Hải quan 

(1) 

(2) 

(5) 

Chủ kho  

ngoại quan 

(3) 

(4) 

(6) 
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Hình 3.2: Quy trình kinh doanh kho ngoại quan đối với hàng hoá từ 

nƣớc ngoài xuất lên cửa khẩu biên giới qua cửa khẩu cảng Hải Phòng 

Việc thành lập, hoạt động của kho ngoại quan đƣợc điều chỉnh bởi 

Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, 

kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tƣ 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu. 

1. Ký hợp đồng thuê kho ngoại quan với chủ hàng nƣớc 

ngoài 

2. Làm thủ tục với hãng tàu 

3. Làm thủ tục hải quan nhập hàng vào kho ngoại quan 

tại Chi cục HQ KV 3 

5b. Làm thủ tục hải 

quan nhập khẩu tiêu 

thụ nội địa 

5a. Vận chuyển hàng hoá lên cửa khẩu biên giới 

6. Làm thủ tục hải quan biên giới 

7. Nhận yêu cầu xuất hàng 

8. Đƣa hàng ra cửa khẩu xuất 

9. Chứng nhận thực xuất 

10. Làm thủ tục thanh khoản tại Chi cục HQ KV 3 

4. Làm thủ tục hải quan xuất hàng ra kho ngoại quan tại 

Chi cục HQ KV 3 
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Quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động kinh doanh kho ngoại quan 

đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan từ cửa khẩu cảng Hải Phòng đến 

các cửa khẩu biên giới đƣợc thực hiện theo sơ đồ tại hình 3.2. 

4. VAI TRÕ CỦA KINH DOANH BIÊN MẬU VỚI THÀNH PHỐ 

CẢNG BIỂN 

Việt Nam có chung 4.150 km đƣờng biên giới với ba nƣớc Trung 

Quốc, lào, Campuchia trải dài qua 25 tỉnh biên giới của Việt nam. Dọc 

tuyến biên giới có 23 cửa khẩu quốc tế, 27 cửa khẩu chính, 65 cửa khẩu 

phụ và nhiều đƣờng mòn, lối mở. Theo số liệu thống kê của Bộ Công 

Thƣơng, 57% lƣợng hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế 

và cửa khẩu chính, 17% qua cửa khẩu phụ và 12% qua các điểm kiểm 

tra hàng hoá. Việt Nam cũng là quốc gia có tuyến ờ biển trải dài dọc 

theo đất nƣớc. Từ những năm cuối thế kỷ XX, các cảng biển Việt nam 

đã có sự phát triển mạnh mẽ và phát huy tốt vai trò cửa ngõ giao thƣơng 

với thế giới. Các thành phố cảng biển nhƣ Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng… đã thực sự trở thành điểm kết nối nội địa với quốc tế và 

thực hiện tốt liên kết kinh tế vùng với các địa phƣơng, đặc biệt là các 

tỉnh biên giới. Trong đó, hoạt động kinh doanh biên mậu từ Hải Phòng 

đi các tỉnh biên giới phía Bắc phát triển mạnh mẽ, sôi động từ đầu 

những năm 199x. Có thể thấy, hoạt động kinh doanh biên mậu có vai 

trò quan trọng đối với thành phố cảng biển nhƣu sau: 

- Thứ nhất, kinh doanh biên mậu góp phần tích cực thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống cư dân. 

Thông qua các hoạt động kinh doanh biên mậu nhƣ xuất nhập khẩu, 

tạm nhập tái xuất, kinh doanh kho ngoại quan sẽ giúp cho các thành 

phố cảng biển phát huy lợi thế địa lý thuận lợi của địa phƣơng có cửa 

khẩu cảng biển, phát triển hoạt động thƣơng mại góp phần tích cực 

trong việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Hơn nữa, các hoạt động này cùng với hàng loạt các hoạt động phụ trợ 

nhƣ giao nhận, kho bãi và phƣơng tiện vận chuyển hàng hóa… đã tạo ra 
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công ăn việc làm, thu nhập cho ngƣời dân giúp cải thiện đời sống dân 

cƣ của thành phố cảng biển, các khu vực lân cận và cƣ dân vùng biên. 

- Thứ hai, kinh doanh biên mậu góp phần gia tăng hoạt động ngoại 

thương và xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu cảng biển.   

Trong kinh doanh biên mậu, một trong hai cửa khẩu nhập, xuất là 

cửa khẩu biên giới đƣờng bộ. Hàng hoá thƣờng đƣợc tạm nhập vào cửa 

khẩu cảng biển rồi tái xuất qua cửa khẩu biên giới đƣờng bộ, hoặc 

ngƣợc lại. Cửa khẩu cảng biển đƣợc xem nhƣ cánh cửa quan trọng 

trong mua bán, thƣơng mại hàng hóa giữa các nƣớc Do vậy kinh doanh 

biên mậu càng phát triển sẽ càng thức đẩy gia tăng hoạt động ngoại 

thƣơng và xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu cảng biển. Cảng 

biển cũng là nơi lý tƣởng để đặt các kho ngoại quna lƣu trũ hàng hoá 

chờ nhập, chờ xuất. 

 -  Thứ ba, kinh doanh biên mậu thúc đẩy phát triển hoạt động 

logicstic và vận tải nội địa. 

Hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu tại biên giới đƣờng bộ rất đa dạng, 

phong phú về chủng loại. Chúng đƣợc thu gom hoặc tập kết tại nhiều 

địa điểm nhƣ tại các kho hàng tại địa phƣơng vùng biên giới, kho cảng 

biển hoặc kho ngoại quan. Những hàng hóa này có thể đƣợc vận 

chuyển theo nhiều phƣơng thức khác nhau nhƣ vận tải đƣờng bộ, vận 

tải đƣờng sắt, vận tải đƣờng thủy nội địa hoặc kết hợp vận tải đa 

phƣơng thức. Tùy vào đặc điểm của hàng hóa và yêu cầu của mỗi hợp 

đồng xuất nhập khẩu mà các nhà xuất nhập khẩu sẽ lựa chọn các 

phƣơng thức vận chuyển hàng hóa phù hợp, đạt hiệu quả kinh doanh 

cao nhất. Quá trình giao nhận, vận chuyển những mặt hàng này trong 

kinh doanh biên mậu sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu 

quả hoạt động Logicstic và vận tải nội địa. Với hệ thống gần 20 kho 

ngoại quan trên địa bàn Hải Phòng và hàng chục doanh nghiệp kinh do-

anh tạm nhập tái xuất, đã làm cho hoạt động xuất nhập khẩu, logistics, 

vận tải nội địa của thành phố Hải Phòng phát triển nóng trong hơn 20 

năm qua. 
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- Thứ tư, kinh doanh biên mậu góp phần tăng thu ngân sách địa 

phương của thành phố cảng biển. 

Hiện nay, hầu hất các cảng biển đều thực hiện thu phí cảng và đặc 

biệt thu phí, lệ phí hàng hóa xuất nhập khẩu theo các quy định tại Luật 

phí và lệ phí. Các khoản thu này nhằm bổ sung cho ngân sách các thành 

phố cảng biển để tiếp tục đầu tƣ, duy tu, nâng cấp hệ thống hạ tần giao 

thông, tiện ích công cộng sau cảng, tạo điều kiện cho các doanh  nghiệp 

xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung, các doanh nghiệp kinh doanh biên 

mậu nói riêng. Điển hình ở thành phố Hải Phòng, từ năm 2017, UBND 

thành phố đã triển khai thu phí sử dụng công trình dịch vụ, kết cấu hạ 

tầng khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng với hàng háo tạm nhập tái xuất, 

hàng gửi kho ngoại quan với mức 2,2 triệu đồng/container 20‖ hàng 

khô, 4,4 triệu đồng cho cong hàng khô 40‖, mức tƣơng ứng đối với 

hàng lạnh là 2,3 và 4,8 triệu đồng, hàng rời, hàng lỏng là 50.000đ/tấn. 

Các khoản thu này đã tạo nguồn kinh phí lớn cho thành phố trong việc 

nâng cấp, sửa chữa và phát triển hệ thống hạ tầng thành phố, phục vụ 

xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội. 

5. KẾT LUẬN 

Các thành phố cảng biển với lợi thế về địa lý là một trọng những thế 

mạnh để phát triển kinh tế ngoại thƣơng. Bên cạnh hoạt động xuất nhập 

khẩu truyền thống. các thành phố cảng biển có khả năng phát triển kinh 

tế biên mậu với những hoạt động đặc trƣng là tạm nhập tái xuất và kinh 

doanh kho ngoại quan, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát 

triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển hoạt động 

logicstics và vận tải của các địa phƣơng này và góp phần tăng thu ngân 

sách cho địa phƣơng. Để tận dụng đƣợc những lợi thế về cảng biển để 

phát triển kinh tế, các thành phố này cần tăng cƣờng xúc tiến thƣơng 

mại, tìm kiếm các đối tác, thị trƣờng, tăng cƣờng liên kết kinh tế vùng, 

địa phƣơng để mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh 

biên mậu. 
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PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ  

Ở VIỆT NAM CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 

Developing sharing economic model in Vietnam oppotuni-

ty and challenge 

TS.Nguyễn Bích Thủy, TS. Lê Mai Trang 

Trường Đại học Thương Mại 

TÓM TẮT 

Kinh tế chia sẻ bắt đầu phát triển ở Việt Nam trong những năm gần đây 

nhƣ là một mô hình kinh tế mới mang lại nhiều lợi ích cho nhà cung 

cấp dịch vụ chia sẻ, ngƣời tiêu dùng và ngƣời kinh doanh. Mô hình này 

mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam thay đổi cách thức kinh 

doanh, cơ hội để thâm nhập vào các thị trƣờng vốn đã định hình và 

đang trong tình trạng trì trệ. 

Từ khóa: kinh tế chia sẻ, nhà cung cấp ứng dụng kinh tế chia sẻ 

ABSTRACT 

Sharing economy has developed in Vietnam since some recent years as 

a new model of economy bringing about much benefit for platform 

providers, consumers and enterprises. The model creates chances for 

Vietnamese enteprises to change how to do business, to make entrance 

into a divided and stagnated market.  

Key words: sharing economy, platform provider 
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1. XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHIA SẺ  

1.1.Sự cần thiết 

Kinh tế thế giới dựa trên thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất hàng loạt, 

vốn đƣợc ƣa chuộng suốt thế kỷ 19 và 20, đã bộc lộ một số vấn đề về 

chi phí sản xuất, lãng phí tiêu dùng, tận dụng hiệu quả các nguồn lực 

sản xuất. Trong khi đó, ngày nay, ngƣời mua và ngƣời bán ngày càng 

có xu hƣớng tận dụng tốt hơn các sản phẩm và nguồn lực sản xuất của 

nền kinh tế. Kinh tế chia sẻ ra đời để đáp ứng những yêu cầu đó. Theo 

đó, kinh tế chia sẻ tạo nên chuỗi hệ thống giá trị kinh doanh, hợp tác 

giữa các bên để tạo ra giá trị cho sản phẩm, mỗi một cá nhân trong 

chuỗi đó sẽ hƣởng một phần giá trị tạo ra trong chuỗi và cùng chia sẻ 

với nhau. Tiền đề thúc đẩy kinh tế chia sẻ là sự tiến bộ của khoa học 

công nghệ. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nền tảng vững 

chắc giúp thông tin liên lạc trở nên dễ dàng, việc chuyên chở hàng hóa 

giữa các quốc gia đƣợc bảo đảm và thuận lợi, thúc đẩy các liên kết 

kinh tế trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho kinh tế chia sẻ phát triển. 

Tuy là nền kinh tế hội nhập muộn hơn nhiều nƣớc khác trên thế 

giới, nhƣng Việt Nam lại là nền kinh tế cởi mở, sẵn sàng hội nhập và 

tiếp thu những biến đổi của kinh tế thế giới. Kinh tế chia sẻ đƣợc quan 

tâm ở Việt Nam từ những năm 2013 nhờ sự thành công của Uber và 

Grab (công ty cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thƣơng mại điện tử về 

vận tải hành khách), và nhanh chóng đƣợc các doanh nghiệp Việt 

Nam đón nhận và vận dụng trong nhiều ngành không chỉ ở lĩnh vực 

vận tải mà cả ở các lĩnh vực dịch vụ nhà ở, du lịch, giáo dục, bệnh 

viện, thực phẩm… Kinh tế chia sẻ đã trở thành một xu hƣớng phát 

triển của kinh tế thế giới và tận dụng kinh tế chia sẻ sẽ là cơ hội cho 

các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông 

qua việc tận dụng có hiệu quả các nguồn lực sản xuất, khả năng trực 

tiếp cung cấp sản phẩm cho ngƣời mua nhờ thông tin thông suốt và 

năng lực vận tải toàn cầu. Tạp chí Times của Mỹ năm 2011 đã bình 

chọn mô hình kinh tế chia sẻ là một trong 10 ý tƣởng đổi mới nhất 
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mang lại lợi ích cho cộng đồng. Vì vậy, việc nghiên cứu ứng dụng 

kinh tế chia sẻ ở Việt Nam là cần thiết, xét cả về mặt lý luận và thực 

tiễn. 

Bài viết tập trung nghiên cứu sự phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt 

Nam trong những năm qua, phân tích chỉ ra các vấn đề tồn tại làm cản 

trở sự phát triển của ứng dụng kinh tế chia sẻ ở Việt nam, qua đó tìm 

ra nguyên nhân để đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng phát 

1.2.Khái niệm kinh tế chia sẻ 

Kinh tế chia sẻ là một phƣơng thức kinh tế mà ở đó tài sản hoặc dịch 

vụ đƣợc chia sẻ dùng chung giữa các cá nhân, giúp kết nối mới giữa 

ngƣời mua (ngƣời dùng) và ngƣời bán (ngƣời cung cấp) đối với một 

hoạt động kinh tế. 

Theo nghĩa rộng, kinh tế chia sẻ thể hiện sự thay đổi phƣơng thức 

chuyển giao sản phẩm từ chỗ chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm 

sang cung cấp hệ thống dịch vụ sản phẩm theo yêu cầu. Theo đó, các 

nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm sẽ kết nối với nhau để 

cung cấp sản phẩm với điều kiện tốt nhất. 

Để thực hiện đƣợc mô hình kinh tế chia sẻ đòi hỏi mọi dịch vụ phải 

đƣợc tiêu chuẩn hóa và số hóa làm nền tảng để mở rộng trên quy mô và 

phạm vi lớn, tạo nên sự kết nối giữa các bên cung cấp dịch vụ và trung 

gian trên toàn thế giới. Hai là, cần phải có dữ liệu đầy đủ về các bên 

cung cấp dịch vụ. Ba là, tâm lý sẵn sàng chia sẻ giữa những ngƣời tiêu 

dùng, đặc biệt là sự tin tƣởng vào công nghệ kỹ thuật số và có trách 

nhiệm với việc phát triển dịch vụ kinh tế chia sẻ. Bốn là, quy định pháp 

lý tạo hành lang cho kinh tế chia sẻ. 

1.3. Động lực phát triển kinh tế chia sẻ 

Nền kinh tế chia sẻ đƣợc bắt đầu manh nha khái niệm năm 1995, 

khởi điểm tại Mỹ với mô hình ban đầu có tính chất ―chia sẻ ngang 

hàng‖ nhƣng không rõ rệt. Rất nhanh chóng, kinh tế chia sẻ phát triển 

thành một mô hình kinh tế, tạo thành chuỗi hệ thống giá trị kinh doanh, 
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có sự hợp tác giữa các bên để tạo ra giá trị, mỗi một cá nhân trong đó sẽ 

hƣởng một phần phần giá trị và chia sẻ với nhau.  

Thứ nhất, Nền móng cho sự xuất hiện của mô hình ―kinh tế chia sẻ‖ 

là sự phát triển nhanh chóng của internet, tạo nền tảng giúp kết nối 

đƣợc giao dịch trên toàn thế giới. Các nguồn dữ liệu đƣợc cập nhật 

thƣờng xuyên, dƣới nhiều hình thức từ số liệu thống kê, đến mô tả, hình 

ảnh, video… Có đến gần 50% dân số thế giới ngày nay sử dụng internet 

để liên kết nối với ngƣời thân, bạn bè, để làm việc, thực hiện các giao 

dịch mua bán.  

Hai là, lối sống hợp tác. Garret Hardin (1968) chỉ ra rằng nếu mỗi cá 

nhân trong cộng đồng hành động độc lập vì lợi ích của bản thân, không 

quan tâm đến lợi ích của tập thể, hậu quả sẽ là nguồn lực chung bị lãng 

phí. Trong khi đó, Kelly (2014) cho rằng hệ thống kinh tế tƣ bản chủ 

nghĩa không thể phân bổ hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế và vì 

vậy mô hình kinh tế mới nhƣ kinh tế chia sẻ ra đời là tất yếu.  

Ba là, lợi ích đạt đƣợc của nền kinh tế chia sẻ là rất lớn. Cụ thể là tiết 

kiệm chi phí, giúp bảo vệ môi trƣờng, tăng tính hiệu quả của nền kinh 

tế, giảm bớt sự lãng phí tài nguyên xã hội và sự dƣ thừa năng lực của 

các sản phẩm dịch vụ. Đây chính là những yếu tố khiến kinh tế chia sẻ 

có những tiềm năng phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tƣơng lai, sẽ 

không chỉ là một thị trƣờng ngách hay một hiện tƣợng nhất thời mà là 

tƣơng lai của môi trƣờng kinh doanh toàn cầu.  

2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KINH TẾ CHIA SẺ Ở VIỆT NAM 

Tại Việt Nam, những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển mạnh 

mẽ của các dịch vụ kinh tế chia sẻ làm thay đổi cách thức vận hành hoạt 

động kinh doanh và tiêu dùng. 

Sự xuất hiện của 2 hãng dịch vụ Grab và Uber cũng đã khiến cho các 

hãng vận tải hành khách lớn nhƣ Mai Linh hay Vinasun, Taxi Group 

phải lập tức thay đổi cung cách vận hành để cạnh tranh nhƣ cung cấp 

ứng dụng di động cho phép gọi xe taxi không cần thông qua tổng đài, 

http://tapchitaichinh.vn/tags/IGludGVybmV0/internet.html
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dịch vụ đƣa đón bằng đội xe Fortuner, Innova đời mới không có nhãn 

hiệu hay biển taxi.  

Ngoài ra, ở Việt Nam cũng đã xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ khác 

nhƣ dịch vụ cung cấp nền tảng cho phép ngƣời dùng tự xây dựng tour 

Việt Nam cung cấp cho khách du lịch thế giới (Trippme), cung cấp ứng 

dụng điện thoại kết nối ngƣời dùng với các nhà cung cấp dịch vụ nhƣ 

sửa chữa điện tử, điện lạnh, xây dựng… (Rada); dịch vụ tài chính ứng 

dụng công nghệ điển hình nhƣ cung cấp nền tảng kết nối bên cho vay 

và ngƣời đi vay nhƣ huydong.com…Tận dụng mạng internet bùng nổ 

dƣới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội, Việt Nam 

đang phát triển về tối ƣu hóa thông tin (review nhà trọ, review quán ăn, 

chia sẻ cách chữa bệnh…), hàng đổi hàng giữa doanh nghiệp, chia sẻ kĩ 

năng (doanh nghiệp training cho nhau, ngƣời dùng mở khóa học nhỏ), 

mạng lƣới freelancer, chia sẻ những hàng hóa có giá trị nhỏ (chia sẻ 

quần áo trẻ em, chia sẻ sách…). Sử dụng các dữ liệu lớn để phân tích 

thông tin khách hàng, lựa chọn và đƣa ra quyết định.  

Vài năm trở lại đây, nhiều sàn giao dịch đã hình thành cả trong lĩnh 

vực nông nghiệp với tham vọng ứng dụng kinh tế chia sẻ để giải quyết 

các vấn đề mà hiện nay hình thức kinh tế truyền thống chƣa giải quyết 

đƣợc nhƣ: nâng cao vai trò, quyền quyết định của ngƣời nông dân trong 

quá trình kinh doanh, xuất khẩu nông sản, đƣa khoa học kỹ thuật đến 

cho nông dân, minh bạch thông tin về thị trƣờng, cung cầu giá cả…  

Trung tâm Hợp tác quốc tế và nuôi trồng thủy sản bền vững 

(ICAFIS), thuộc Hội nghề cá Việt Nam và Tổ chức Oxfam phối hợp 

Công ty CP Công nghệ và Đầu tƣ Cửu Long cho ra mắt ―Sàn giao dịch 

tôm Việt‖. Sàn giao dịch tôm Việt sẽ giúp ngƣời bán chủ động hơn 

trong các giao dịch mua bán sản phẩm. Thông tin về giá tôm, chất 

lƣợng, kích cỡ tôm, hình thức thanh toán, thời điểm giao hàng... sẽ 

đƣợc niêm yết công khai trên sàn giao dịch, giúp giảm thiểu các rủi ro 

về thị trƣờng, ổn định sản xuất cho ngƣời nuôi tôm tại Việt Nam. Sàn 

giao dịch sẽ miễn phí sử dụng cho ngƣời nuôi tôm tham gia dự án chuỗi 

giá trị tôm bền vững (Hình 1). 
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Hình 1. Sàn giao dịch tôm Việt 

 

Nguồn: https://cnsv.vn 

Hình 2. Sàn giao dịch nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản sạch Việt 

Nam 

 

Nguồn: https://santrithuc.vn/ 

Việc hình thành sàn giao dịch này, sẽ giúp giải quyết đƣợc một bài 

toán khó cho ngành tôm là sản phẩm đƣợc giao dịch trực tiếp giữa 

ngƣời bán/mua, không phải qua các khâu trung gian. Ngoài ra, sàn giao 

dịch cũng giúp giải quyết việc thiếu thông tin cung/cầu thị trƣờng thông 

qua các phân tích, đánh giá và nhận định về thị trƣờng đƣợc cập nhật 

lên sàn. 

Một sàn giao dịch nông sản khác mới đƣợc phát triển phục vụ cho cả 

nhu cầu nội địa và xuất khẩu là GCAECO. Sàn giao dịch nông nghiệp, 

thực phẩm, thủy hải sản sạch Việt Nam GCAECO chính thức đƣợc 

xem là sàn giao dịch nông sản đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ 

Blockchain để truy suất nguồn gốc nông sản và lịch sử giao dịch.  

(Hình 2) 

https://cnsv.vn/
https://santrithuc.vn/
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Sàn GCAECO sẽ chia làm 4 chủng loại gian hàng khác nhau: Gian 

hàng phổ thông (không có giấy tờ quy chuẩn), gian hàng quy chuẩn 

(gian hàng có giấy tờ quy chuẩn về chất lƣợng nông sản), gian hàng 

xuất khẩu (gian hàng có đầy đủ giấy tờ về điều kiện xuất khẩu) và gian 

hàng có truy xuất nguồn. Về vấn đề đảm bảo chất lƣợng, bƣớc đầu 

ngƣời mua và ngƣời bán sẽ tự chịu trách nhiệm với nhau. Tuy nhiên, 

sang quý I/2019, sàn GCAECO bắt đầu sàng lọc các gian hàng đủ tiêu 

chuẩn để kí kết đảm bảo chất lƣợng. Khi đó, bất kì khiếu nại của khách 

hàng về chất lƣợng sản phẩm sẽ do sàn chịu trách nhiệm. 

Trong vấn đề xuất khẩu nông sản, một yếu tố trọng yếu là phải đáp 

ứng đƣợc các rào cản kỹ thuật mà các thị trƣờng nhập khẩu đòi hỏi. Do 

đó vấn đề chuyển giao kỹ thuật cao trong nông nghiệp cần đƣợc đáp 

ứng. Sàn giao dịch tri thức NOVELINK đƣợc xây dựng để hỗ trợ 

chuyển giao và phát triển thƣơng mại cho các sản phẩm nông nghiệp 

(địa chỉ giao dịch https://santrithuc.vn/).  

Nghiên cứu của Công ty Nielsen (năm 2013) với hơn 30.000 ngƣời 

tiêu dùng trực tuyến trên 60 quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dƣơng, 

châu Âu, châu Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ đã cho 

thấy, kinh tế chia sẻ có tiềm năng lớn để phát triển tại Việt Nam. Theo 

khảo sát này, 75% ngƣời Việt Nam cho biết, họ thích ý tƣởng về mô 

hình kinh doanh này, (Số liệu này là 85% tại Philippines, 84% tại Thái 

Lan, 74% tại Malaysia, 67% tại Singapore), cao hơn 9% so với con số 

trung bình toàn cầu là 66%; 76% cho biết sẵn sàng tận dụng các sản 

phẩm và dịch vụ chia sẻ (Đồ điện tử là thứ đƣợc ngƣời dùng Việt Nam 

ƣa thích chia sẻ nhất. 42% nói họ sẽ cho thuê thiết bị điện tử để lấy tiền, 

sau đó là xe ôtô, xe máy, nhà ở... ). Chỉ có 18% từ chối chia sẻ tài sản 

cá nhân của mình.  

Tại Việt Nam, kết quả khảo sát của Facebook và Morning Consult 

cũng ghi nhận 77% doanh nghiệp nhỏ trên Facebook cho biết sử dụng 

https://santrithuc.vn/
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ứng dụng nền tảng này để tăng doanh số bán hàng và khoảng 76% do-

anh nghiệp nhỏ có thể tuyển dụng nhân viên thông qua ứng dụng Face-

book. Hiện có khoảng 78 triệu ngƣời dùng Facebook trên thế giới có 

kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. 

Theo nghiên cứu của Nielsen (2014) cho thấy Việt Nam là một trong 

những nƣớc có tỷ lệ ngƣời sử dụng dịch vụ chia sẻ cao nhất (76%). 

Hình 3 cho thấy Việt Nam đứng thứ 13 thế giới về tỷ lệ ngƣời dân sử 

dụng dịch vụ kinh tế chia sẻ chỉ sau Ai cập (77%), Ấn Độ (78%), Hồng 

Kong, Brazil (78%),  Mexico, Bulgaria (79%), Thái Lan (84%), Phili-

pin (85%), Slovenia (86%), Inđônêxia (87%) và Trung Quốc (94%). Số 

liệu này cho biết rằng doanh nghiệp, ngƣời tiêu dùng đang rất ―cởi mở‖ 

trong việc sử dụng kinh tế chia sẻ. 

0%
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Hình 3. Các nƣớc có tỷ lệ ngƣời dân sử dụng 

dịch vụ kinh tế chia sẻ cao nhất thế giới

Tỷ lệ người sử dụng kinh tế chia sẻ

 

Nguồn: Nielsen (2014) 

Ban đầu khi tiếp cận với nền kinh tế chia sẻ, ngƣời dân Việt Nam 

còn dè dặt vì sợ chất lƣợng dịch vụ không đảm bảo, sợ mất tài sản… 

Đây là biển hiện thƣờng thấy đối với bất cứ cộng đồng nào khi tiếp xúc 

với mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, theo thời gian, ngƣời Việt 

Nam đã dần chấp nhận và đánh giá cao chất lƣợng dịch vụ của nhiều 

nhà cung cấp dịch vụ kinh tế chia sẻ. 
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3. CƠ HỘI ỨNG DỤNG KINH TẾ CHIA SẺ TRONG PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 

Đề án thúc đẩy mô hình Kinh tế chia sẻ đƣợc thủ tƣớng Nguyễn 

Xuân Phúc phê duyệt ngày 12/8/2019 với mục tiêu đảm bảo môi trƣờng 

kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình 

kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống. Động thái này cho thấy một 

chuyển biến trong nhận thức và hành động của Chính phủ trong việc 

công nhận hình thức kinh doanh mới trên cơ sở tận dụng các nguồn lực, 

tài nguyên còn dƣ thừa trong xã hội nhằm tối ƣu hóa tài nguyên cũng 

nhƣ các hoạt động kinh tế dựa trên những tiến bộ của khoa học kỹ thuật 

đặc biệt là sự phát triển của mạng Internet. Quan điểm nhất quán là 

không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh 

doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ do kinh tế chia sẻ không phải là một 

bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng trong nền kinh tế. 

Kinh tế chia sẻ là thách thức hay vận hội tùy thuộc vào tƣ duy quản 

lý nhà nƣớc, nhận thức của các nhà cung cấp dịch vụ và ngƣời sử dụng 

dịch vụ. Diện mạo mới này sẽ mở ra cơ hội cho nền kinh tế phát triển 

nếu quản lý nhà nƣớc theo kịp nó. Bài học từ quốc gia láng giềng Trung 

Quốc, nơi có 600 triệu ngƣời tham gia nền kinh tế chia sẻ với giá trị 

giao dịch lên đến hàng trăm tỷ USD trong năm 2016 (Shuai Yang, 

2016) cũng chỉ ra rằng, không nên ngƣợc đãi với mô hình kinh tế chia 

sẻ. Cụ thể, Chính phủ nƣớc này không những không cấm, mà đã tận 

dụng cơ hội để biến nền kinh tế chia sẻ thành đòn bẩy mới cho nền kinh 

tế trong nƣớc, khi là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới 

ban hành luật liên quan đến kinh tế chia sẻ, thúc đẩy xây dựng Trung 

Quốc kỹ thuật số, trong đó ủng hộ sự sáng tạo dựa trên Internet. 

Cơ hội đang rộng mở với các doanh nghiệp sẵn sàng đổi mới, sáng 

tạo, đón đầu của Việt Nam bởi lẽ: Thứ nhất, kinh tế chia sẻ còn khá 

mới, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Vì vậy, sẽ là cơ hội cho 

các start-up của Việt Nam và cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp thay 

đổi cách thức kinh doanh trên thị trƣờng. Thứ hai, mỗi thị trƣờng về cơ 

https://www.emeraldinsight.com/author/Yang%2C+Shuai
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bản sẽ có đặc thù nên cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam học 

hỏi và ứng dụng kinh tế chia sẻ ở thị trƣờng Việt Nam. Thứ ba, nhiều 

doanh nghiệp trẻ Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội lập nghiệp và rất nhiệt 

huyết tìm kiếm ý tƣởng mới trong kinh doanh thông qua các nền tảng 

công nghệ, giúp giải quyết các vấn đề mà cách kinh doanh truyền thống 

chƣa giải quyết đƣợc nhƣ gia tăng quyền hạn cho các doanh nghiệp nhỏ 

trong quá trình sản xuất kinh doanh, thay đổi cách thức marketing, mua 

bán sản phẩm, tạo ra luồng thông tin ngày càng công khai, minh bạch 

giữa ngƣời tiêu dùng, ngƣời sản xuất… 

Không phủ nhận rằng, bên cạnh những ƣu điểm, mô hình chia sẻ 

cũng bộc lộ một số hạn chế về hài hòa lợi ích các bên, thiếu các chế tài 

về bảo hiểm, vấn đề trốn thuế, đạo đức kinh doanh và quản lý chất 

lƣợng các dịch vụ chia sẻ. Tuy vậy, dƣới góc độ quản lý, phải khai thác 

triệt để giao dịch này vì đây là cách thức giao dịch có thể kiểm soát 

đƣợc và khá minh bạch, mô hình này chắc chắn vẫn sẽ có tác động 

mạnh tới tƣơng lai của nền kinh tế và việc khắc phục hạn chế cần phải: 

Về phía chính phủ: 

Thứ nhất, xây dựng một hành lang pháp lý, cơ chế vận hành chặt 

chẽ, linh hoạt cho phát triển kinh tế chia sẻ. Đề án thúc đẩy mô hình 

Kinh tế chia sẻ đã huy động toàn xã hộigiao rõ trách nhiệm cho các Bộ, 

ban, ngành các cấp từ trung ƣơng đến địa phƣơng thực hiện các quyết 

định của Thủ tƣớng chính phủ, bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ là cơ 

quan đầu mối điều phối theo dõi và phối hợp giữa các bộ, ngành; Bộ 

Tài chính đảm nhiệm việc xây dựng hành lang pháp lý cho thuế; Bộ 

Giao thông vận tải xây dựng quy định điều kiện kinh doanh với loại 

hình dịch vụ kinh tế chia sẻ.; Bộ Công Thƣơng xây dựng chính sách 

phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền 

vững; Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các nội dung liên quan 

đến dịch vụ công nghệ thông tin xuyên biên giới; Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam xây dựng quy định các giao dịch thanh toán xuyên biên giới 

thông qua cổng thanh toán do Ngân hàng Nhà nƣớc cấp phép; Bộ Văn 
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hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia 

sẻ phòng ở, mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn; Bộ Khoa học và Công 

nghệ rà soát hệ thống luật pháp và các vấn đề liên quan đến quản lý nhà 

nƣớc về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội nghiên cứu về việc làm, thu nhập, an sinh xã 

hội (bao gồm cả bảo hiểm xã hội), quan hệ lao động, địa vị pháp lý của 

các bên và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 

ngƣời lao động tham gia mô hình kinh tê chia sẻ; Bộ Xây dựng nghiên 

cứu, rà soát pháp luật liên quan về mô hình kết hợp văn phòng - khách 

sạn; Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng nghiên cứu đề xuất các quy định, 

xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ 

trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài 

nguyên và bảo vệ môi trƣờng; Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ 

ngành và địa phƣơng đảm bảo an ninh, trật tự và bảo mật thông tin 

trong thực hiện kinh tế chia sẻ đảm bảo bình đẳng và khuyến khích đổi 

mới sáng tạo; Bộ Tƣ pháp phối hợp với các bộ, ngành làm rõ bản chất 

hoạt động kinh tế chia sẻ thuộc về lĩnh vực dân sự và/hoặc lĩnh vực 

chuyên ngành; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hoàn 

thiện các quy định pháp luật phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù 

hợp với xu hƣớng phát triển kinh tế chia sẻ; Bộ Giáo dục và Đào tạo 

nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế chia sẻ 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nhƣ thƣ viện điện tử dùng chung, 

nguồn học liệu mở, đào tạo từ xa qua mạng...); Bộ Y tế nghiên cứu, xây 

dựng chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực y 

tế (nhƣ sử dụng chung các trang thiết bị y tế, chẩn đoán từ xa...); Viện 

Hàn lâm khoa học xã hội nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở lý luận 

và thực tiễn về mô hình kinh tế chia sẻ; Các bộ, ngành khác rà soát 

trong chức năng quản lý nhà nƣớc của bộ, ngành để xác định các vấn đề 

liên quan đến kinh tế chia sẻ, xây dựng đề án, quy chế phối hợp quản lý 

hoạt động kinh tế chia sẻ và đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung phù 

hợp; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát các hoạt động theo 
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mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp 

quản lý đã đƣợc quy định. Hệ thống pháp luật sẽ giúp điều chỉnh mọi 

hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế chia sẻ, vừa đảm bảo môi 

trƣờng thuận lợi cho nó phát triển, vừa tạo ra môi trƣờng cạnh tranh 

bình đẳng giữa nền kinh tế này với mô hình kinh doanh dịch vụ truyền 

thống, giúp Chính phủ Việt Nam kiểm soát đƣợc khoản thuế từ các 

công ty cung ứng dịch vụ và ―ngƣời chia sẻ tài sản‖ – đây đƣợc coi là 

nguồn thuế lớn mà nhiều quốc gia đã không thể kiểm soát đƣợc. 

Thứ hai, tận dụng các thành tựu khoa học của cách mạng công 

nghiệp 4.0 để tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ. Một là, 

cần tập trung đầu tƣ phát triển mạng lƣới internet để tạo nền tảng tốt 

cho sự phát triển và thành công của kinh doanh chia sẻ. Hai là, nâng cấp 

đảm bảo tính bảo mật tài khoản thanh toán trực tuyến, cả về số lƣợng và 

chất lƣợng, bởi, đặc thù cơ bản của kinh doanh chia sẻ chính là các giao 

dịch thông qua mạng lƣới trực tuyến. Ba là, quy định rõ ràng về bảo 

mật thông tin, đây sẽ là nền tảng cơ sở để thiết lập Dữ liệu lớn phục vụ 

cho kinh tế chia sẻ. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang lại cơ hội 

rất lớn cho Việt Nam đƣợc tiếp cận với thành tựu khoa học công nghệ 

của thế giới, giúp Việt Nam bắt kịp nhanh chóng với thế giới. 

Thứ ba, lấy các doanh nghiệp, các start-up làm nòng cốt để phát triển 

các ứng dụng kinh tế chia sẻ. Cần phải khuyến khích, tạo điều kiệnn 

bằng các ―sân chơi‖ chuyên nghiệp để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp 

xúc với các nguồn vốn đầu tƣ, cơ hội quảng bá ý tƣởng sáng tạo và mua 

bán các ý tƣởng sáng tạo này. 

Về phía doanh nghiệp: 

Thứ nhất, đối với các chủ thể muốn khởi nghiệp với mô hình kinh tế 

chia sẻ, cần có những bƣớc chuẩn bị về nguồn cung, đào tạo nhân lực 

và xây dựng niềm tin để tạo dựng thƣơng hiệu. Trong đó, việc đào tạo 

nhân lực đóng vai trò quan trọng, có thể quyết định tới sự thành – bại 

của doanh nghiệp.  
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Thứ hai, cần phải thay đổi về tƣ duy nhận thức về sự phát triển kinh 

tế chia sẻ. Coi mô hình kinh tế chia sẻ là sự phát triển tất yếu, xuất phát 

từ đòi hỏi khách quan của nền kinh tế khi giải quyết bài toán về hiệu 

quả, về sự lãng phí. Các dịch vụ kinh tế chia sẻ sẽ tạo nên sự cạnh tranh 

tốt cho nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. 

Tóm lại, Kinh tế chia sẻ là xu hƣớng của thế giới dƣới tác động mạnh 

mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam đang đứng trƣớc cơ hội 

―đi tắt, đón đầu‖, bắt kịp với nền kinh tế thế giới, vì vậy, chính phủ và 

doanh nghiệp cần phải nhanh chóng thích ứng và tận dụng những lợi 

ích mà kinh tế chia sẻ mang lại.  
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SỰ THÀNH CÔNG TRONG MÔ HÌNH KINH DOANH 

CỦA ZESPRI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT 

TRIỂN XUẤT KHẨU HOA QUẢ CỦA VIỆT NAM 

The success in the business model of Zespri and some  

suggestions for the development of fruit export  

activities of Vietnam 

Th.S. Đỗ Thị Thùy Trang 

Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Nam rất sôi động, một điều dễ dàng nhận ra là sự hiện diện rất phong 

phú của các loại hoa quả nhập khẩu, trong đó có quả kiwi Zespri của 

New Zealand. Kiwi vốn là một loại cây dây leo đƣợc mọc dại tràn lan 

trong những khu rừng ở Trung Quốc, thế nhƣng kể từ khi hạt kiwi lần 

đầu tiên đƣợc mang về New Zealand cho đến nay, quả kiwi đã trở thành 

một biểu tƣợng của cả một quốc gia. New Zealand trở thành nƣớc xuất 

khẩu kiwi lớn trên thế giới, trong đó chủ yếu là kiwi mang thƣơng hiệu 

Zespri. Zespri là ai? Điều gì làm nên sự thành công của Zespri, và xuất 

khẩu hoa quả của Việt Nam có thể học hỏi đƣợc gì từ sự thành công của 

Zespri? Bài viết này phân tích sự thành công trong chiến lƣợc kinh do-

anh của Zespri, trên cơ sở đó, tác giả đƣa ra một số gợi ý nhằm phát 

triển hoạt động xuất khẩu hoa quả của Việt Nam.  

Từ khóa: chiến lƣợc kinh doanh, chuỗi cung ứng, hoa quả nhập khẩu, 

kiwi New Zealand, Zespri 
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ABSTRACT 

The imported fruit market of Vietnam has been emerged for recent 

years. The market has been enriched by imported fruit in both quality 

and quantity, in which kiwifruit labeled Zespri is considered very popu-

lar. Kiwifruit (often shortened to kiwi) is an edible berry which was na-

tive and grown in wild in China. Kiwi was first brought to New Zealand 

in 1904, and now it becomes a symbolical fruit of New Zealand and 

makes New Zealand be the world‘s third-largest kiwifruit producer. 

Who is Zespri? What are the key factors to make the success of Zespri 

brand? What are the lessons that Vietnam can withdraw from the case 

study of Zespri? This paper aims at making assessments on key factors 

of the success of Zespri, as well as giving out suggestions for the devel-

opment of fruit export activities of Vietnam.  

Key words: business strategy, supply chain, imported fruit, kiwi New 

Zealand, Zespri 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự phát triển sôi động của thị trƣờng hoa quả nhập khẩu mấy năm 

gần đây của Việt Nam là một tín hiệu đáng phải băn khoăn, bên cạnh 

những mặt tốt nhƣ: đời sống của ngƣời dân đang tốt lên, kinh tế phát 

triển hơn, thị trƣờng cạnh tranh phong phú hơn thì điều này cũng cho 

thấy một sự thật là các công ty sản xuất và xuất khẩu hoa quả Việt Nam 

đang phải chia sẻ một miếng bánh thị trƣờng không hề nhỏ với các do-

anh nghiệp xuất khẩu hoa quả của nƣớc ngoài, trong khi hoạt động xuất 

khẩu trái cây ra nƣớc ngoài của Việt Nam cũng chƣa thực sự phát triển 

xứng với tiềm năng của đất nƣớc. Điều gì khiến một số công ty xuất 

khẩu hoa quả của nƣớc ngoài rất thành công? Xuất khẩu hoa quả Việt 

Nam có thể học hỏi đƣợc gì từ sự thành công này? Trong bài báo này, 

tác giả tập trung phân tích những nhân tố chủ yếu làm nên sự thành 
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công của thƣơng hiệu kiwi Zespri của New Zealand, để từ đó đƣa ra 

một số gợi ý cho sự phát triển của hoạt động xuất khẩu hoa quả của 

Việt Nam.  

2. LỊCH SỬ CỦA QUẢ KIWI Ở NEW ZEALAND VÀ SỰ RA ĐỜI 

CỦA ZESPRI 

Quả kiwi đƣợc đem đến New Zealand vào năm 1904, bà Isabel 

Franser - một hiệu trƣởng tiểu học ở New Zealand, sau khi sang thăm 

chị gái mình ở Trung Quốc, đã đem hạt giống cây kiwi về trồng ở New 

Zealand, và từ đây, quả kiwi đã bắt đầu một hành trình phi thƣờng từ 

một loại quả dại mọc trong những khu rừng ở Trung Quốc thành một 

loại quả đại diện cho cả một quốc gia, đƣợc ca ngợi là ―nữ hoàng Vita-

min C‖ và nằm trong danh sách những loại quả ―siêu thực phẩm mới‖ 

trong quyển ―Những Loại Siêu Thực Phẩm Cho Sức Khỏe và Phong 

Cách‖ của Tiến sĩ Stephen Pratt. 

Quả kiwi bắt đầu đƣợc trồng thƣơng mại vào những năm 1930 – 

1940, chủ yếu chỉ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thị trƣờng nội địa 

New Zealand. Năm 1952, kiwi New Zealand lần đầu tiên đƣợc xuất 

khẩu sang thị trƣờng Châu Âu, cụ thể là thị trƣờng Anh và thu hút sự 

chú ý rất lớn của ngƣời dân nƣớc này. Tuy nhiên, từ khi quả kiwi đƣợc 

đƣa về New Zealand lần đầu tiên năm 1904 cho đến khi đƣợc đem 

trồng thƣơng mại đại trà và đem xuất khẩu thì quả kiwi vẫn đƣợc biết 

đến với tên Yang Tao hay ―quả lý gai Trung Quốc‖. Cho đến tận khi 

một nhà buôn ở California phàn nàn về tên gọi của loại quả này thì lúc 

đó những ngƣời nông dân địa phƣơng mới đổi tên quả thành kiwi, do 

nhận thấy loại quả này có nhiều nét giống biểu tƣợng quốc gia của New 

Zealand là loài chim kiwi, và ―quả lý gai Trung Quốc‖ đã chính thức 

mang tên kiwi kể từ năm 1952.  

Năm 1970, chính phủ New Zealand đã thành lập một trung tâm 

nghiên cứu nhằm hỗ trợ những ngƣời nông dân trồng kiwi hai vấn đề 

mấu chốt trong sản xuất nông nghiệp là đóng gói và bảo quản nông sản. 
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Năm 1978, ―Cơ quan cấp phép tiếp thị quả Kiwi‖ - gọi tắt là ―Ban tiếp 

thị‖ do chính phủ New Zealand thành lập đã ra đời. Sự ra đời của Ban 

tiếp thị đã khiến ngành trồng trọt kiwi phát triển vƣợt bậc về cả diện 

tích trồng kiwi lẫn sản lƣợng kiwi xuất khẩu. Giai đoạn 1979 – 1986, 

diện tích trồng kiwi tăng từ 3.500 hecta lên 18.000 hecta, và sản lƣợng 

xuất khẩu từ 4 triệu khay năm 1979 lên 32 triệu khay năm 1986. Tuy 

nhiên, cũng chính vì sự tăng đột ngột trong đầu tƣ này đã dẫn đến lƣợng 

cung kiwi tăng vọt, trong khi đó quả kiwi lại chƣa đƣợc bảo hộ thƣơng 

hiệu, bất kể quốc gia nào cũng có quyền sản xuất và thƣơng mại quả lý 

gai Trung Quốc này dƣới tên gọi kiwi, cộng thêm với sự mất giá của đô 

la New Zealand, tất cả những yếu tố này đã góp phần tạo nên một cuộc 

khủng hoảng sâu sắc trong ngành trồng trọt và xuất khẩu kiwi của New 

Zealand năm 1992. 

Cuộc khủng hoảng năm 1992 đã khiến chính phủ New Zealand phải 

đánh giá lại một cách toàn diện ngành trồng trọt và xuất khẩu kiwi của 

nƣớc này, kết quả của cuộc đánh giá toàn diện này là một số quyết định 

quan trọng đƣợc đƣa ra, trong đó có việc thành lập Hiệp hội những 

ngƣời trồng trọt kiwi New Zealand (NZKGI) để nhằm bảo vệ lợi ích 

của những ngƣời trồng kiwi, sự thay đổi chiến lƣợc trong trồng trọt và 

xuất khẩu kiwi, sự ra đời của một thƣơng hiệu đại diện cho kiwi New 

Zealand, và một số tiền đề cho sự ra đời của công ty trách nhiệm hữu 

hạn quốc tế Zespri sau này.  

Thƣơng hiệu kiwi Zespri chính thức đƣợc tung ra thị trƣờng năm 

1997, cùng năm đó Công ty trách nhiệm hữu hạn Zespri – trực thuộc 

Cơ quan quản lý tiếp thị quả kiwi New Zealand – cũng đƣợc thành lập. 

Năm 1998, những khay kiwi Zespri vàng (Zespri Gold) đầu tiên đã 

đƣợc xuất khẩu, còn kiwi xanh truyền thống cũ thì đƣợc đổi tên là kiwi 

Zespri Xanh (Zespri Green) 
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3. NHỮNG NHÂN TỐ LÀM NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA 

ZESPRI  

Năm 2019 là một năm thành công vang dội của Zespri, báo cáo 

thƣờng niên của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Zespri (Zespri 

International Limitted Company) cho thấy Zespri đã đạt đƣợc bƣớc 

nhảy vọt đáng kinh ngạc khi doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh do-

anh và chuyển nhƣợng thƣơng hiệu của công ty đã lần đầu tiên vƣợt 

mức 3 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 179,8 triệu đô la 

Mỹ (năm 2017/2018 là 101,8 triệu đô la Mỹ). Công ty đã bán ra 167,2 

triệu khay kiwi năm 2019, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả 

kinh doanh đáng ngạc nhiên này phản ánh một thực tế là nhu cầu quả 

kiwi trên thế giới đang bùng nổ do sự thay đổi trong nhận thức và thói 

quen tiêu dùng của ngƣời dân trên toàn thế giới. Ban giám đốc của 

Zespri rất lạc quan khi đánh giá về sự phát triển của Zespri trong năm 

tới vì các số liệu thống kê đều cho thấy các thị trƣờng lớn của Zespri 

nhƣ Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ đều đang chứng kiến 

sự bùng nổ về nhu cầu đối với quả kiwi Zespri, đặc biệt là Zespri Gold.  

Có nhiều nhân tố chủ quan và khách quan làm nên sự thành công của 

Zespri, nhƣng trong bài viết này tác giả chỉ xin tập trung vào phân tích 

ba nhân tố chính, mà theo đánh giá chủ quan của tác giả, là những nhân 

tố chủ chốt tạo nên sự thành công của Zespri.  

  Cơ chế chủ sở hữu và phân chia lợi nhuận của Zespri:  

Zespri có cơ chế chủ sở hữu và phân chia lợi nhuận khá đặc biệt. 

Những ngƣời nông dân trồng kiwi cũng đồng thời là chủ sở hữu công 

ty. Cổ phần của công ty đƣợc bán cho ngƣời nông dân trồng kiwi bất cứ 

khi nào, nhƣng tuyệt đối không đƣợc bán ra cho những nhà đầu tƣ 

không phải là ngƣời trồng kiwi. Những ngƣời nông dân sở hữu cổ phần 

của Zespri vẫn đƣợc giữ cổ phần ngay cả khi họ đã ra khỏi ngành trồng 

trọt kiwi, Zespri thƣờng trả cổ tức rất cao nên hầu hết những ngƣời 

nông dân đã ra khỏi ngành kiwi đều không muốn lại bán cổ phần của 

họ. Tất cả doanh thu thu đƣợc từ hoạt động bán kiwi trồng tại New Zea-
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land đều do Zespri quản lý. Sau khi khấu trừ đi hết tất cả các chi phí 

nhƣ phí lƣu kho, phí bảo quản, phí vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, 

thuế và phí hải quan cũng nhƣ các chi phí khác liên quan đến hoạt động 

marketing và một khoản hoa hồng theo tỷ lệ nhất định đã đƣợc thỏa 

thuận từ trƣớc – tỷ lệ này thƣờng đƣợc thỏa thuận lại hàng năm – Zespri 

sẽ chia phần lãi ròng còn lại cho tất cả những ngƣời nông dân trồng ki-

wi theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.  

Theo số liệu thống kê năm 2019, tổng số tiền Zespri trả cho những 

ngƣời nông dân trồng kiwi đã tăng 24% so với năm 2018 lên mức 1,82 

tỷ đô la Mỹ, trong đó, mức trả cho những ngƣời sở hữu khu vực trồng 

kiwi xanh đã tăng 6% lên mức 63.622 đô la Mỹ trên một hecta, tăng 

28% lên mức 145.991 đô la Mỹ cho 1 hecta trồng kiwi vàng, tăng 40% 

lên mức 73.350 đô la Mỹ cho 1 hecta trồng kiwi xanh hữu cơ và cuối 

cùng là tăng 14% lên mức 44.549 đô la Mỹ cho 1 hecta trồng kiwi xanh 

ngọt.  

Cơ chế chủ sở hữu và phân chia lợi nhuận này đã khiến hơn 2.600 cổ 

đông, cũng là những ngƣời trồng trọt kiwi, của Zespri cảm thấy hài 

lòng, họ làm việc với tâm lý của ngƣời làm chủ thay vì làm thuê nên họ 

sẵn sàng cống hiến sức lực và trí tuệ để trồng ra những quả kiwi chất 

lƣợng tốt nhất. Ban giám đốc của Zespri cũng hoàn toàn do những cổ 

đông bỏ phiếu bầu, phần lớn trong số họ là ngƣời có kinh nghiệm lâu 

năm trong ngành trồng trọt kiwi nên họ đại diện cho tiếng nói của 

những ngƣời trực tiếp trồng kiwi theo một cách rất trí tuệ, khoa học và 

nhạy bén với thị trƣờng.  

Chiến lược thông minh của Zespri 

Chiến lƣợc của Zespri là ―chiến lƣợc một sản phẩm duy nhất – là quả 

kiwi‖. Giám đốc điều hành của Zespri, Dan Mathieson, khi đƣợc hỏi về 

chiến lƣợc của Zespri, đã từng nói: ―Chiến lƣợc của chúng tôi rất đơn 

giản, thực sự đơn giản và đi thẳng vào trọng tâm, chúng tôi chỉ có một 

sản phẩm duy nhất là quả kiwi nên chúng tôi dốc toàn sức lực của 

chúng tôi vào đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là lên danh mục những loại 
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kiwi cần trồng, chúng tôi kết nối những ngƣời bán lẻ với những ngƣời 

tiêu dùng kiwi cuối cùng, chúng tôi tập trung vào chiến lƣợc bán lẻ thay 

vì bán buôn, và vì chúng tôi chỉ có một sản phẩm duy nhất là quả kiwi 

nên chúng tôi làm đƣợc những điều trên tốt hơn những công ty có đa 

dạng sản phẩm‖. Chiến lƣợc của Zespri chỉ tập trung vào ba mục tiêu 

lớn:  

-Tăng sản lƣợng kiwi chất lƣợng cao một cách bền vững 

-Tăng lƣợng khách hàng yêu thích kiwi trên toàn thế giới 

-Tăng thu nhập cho những ngƣời trồng kiwi 

Zespri không áp dụng mô hình ―chiến lƣợc chi phí thấp‖ – ―low-cost 

strategy‖ vì chiến lƣợc này không hiệu quả với New Zealand. Thị 

trƣờng nội địa của New Zealand nhỏ, dân số thấp, chi phí vận chuyển 

cao, chi phí sản xuất của kiwi New Zealand cao gần gấp đôi chi phí sản 

xuất kiwi của Chile. Do vậy, chiến lƣợc kinh doanh của Zespri chỉ tập 

trung vào bốn nhân tố lớn: 

-Chuỗi cung ứng tích hợp 

-Sản phẩm có thƣơng hiệu và chất lƣợng cao 

-Đổi mới công nghệ sản xuất 

-Cung sản phẩm quanh năm 

Chuỗi cung ứng tích hợp 

Tất cả sản phẩm kiwi đƣợc dãn nhãn Zespri đều phải đƣợc trồng và 

đóng gói theo đúng bộ tiêu chuẩn của Zespri, đây là một bộ tiêu chuẩn 

do Zespri ban hành, bao gồm tất cả các vấn đề nhƣ: chất lƣợng sản 

phẩm, quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn 

về đạo đức xã hội và thân thiện với môi trƣờng. Zespri phối hợp với 

ngƣời nông dân trồng kiwi từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình sản 

xuất và phân phối. Zespri hỗ trợ nông dân những yếu tố đầu vào sản 

xuất nhƣ: phổ biến, đào tạo về những đổi mới, sáng tạo trong kỹ thuật 

trồng kiwi..sau đó toàn bộ quá trình trồng trọt, thu hoạch, đóng gói và 

bảo quản sản phẩm sẽ do Hiệp hội những ngƣời trồng quả kiwi New 

Zealand (NZKGI) phụ trách theo những tiêu chuẩn Zespri đã đặt ra từ 
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trƣớc, Zespri sẽ chịu trách nhiệm xuất khẩu, liên lạc với nhà nhập khẩu 

kiwi các nƣớc và hỗ trợ các nhà nhập khẩu kiwi các nƣớc đƣa kiwi đến 

tay ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ nhƣ tại thị trƣờng Việt Nam, 

Zespri có hai nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền quả kiwi là công 

ty Tú Phƣợng và công ty Biovegi, hai nhà phân phối này sẽ đƣợc hƣởng 

các chính sách hỗ trợ của Zespri nhƣ: hỗ trợ nhân lực và chi phí cho 

nhà phân phối làm thị trƣờng để tăng sự hiện diện và mức độ phủ thị 

trƣờng của quả kiwi, hỗ trợ nhà phân phối mở rộng các kênh phân phối 

bằng cách tập trung vào kênh bán lẻ và kênh siêu thị… 

Chuỗi cung ứng tích hợp này giúp Zespri quản lý đƣợc chất lƣợng 

đầu ra của sản phẩm, đồng thời xây dựng đƣợc mối liên hệ chặt chẽ với 

khách hàng bán lẻ, thích ứng kịp thời đƣợc với sự thay đổi trong thị 

hiếu, khẩu vị và thói quen tiêu dùng của khách hàng.  

      Sản phẩm có thương hiệu và chất lượng cao 

Zespri định vị thƣơng hiệu kiwi Zespri là một sản phẩm có chất 

lƣợng cao. Zespri, bằng những bộ tiêu chuẩn về chất lƣợng và những 

lợi thế về thổ nhƣỡng, khí hậu thích hợp với sự phát triển quả kiwi, đã 

thành công trong việc thuyết phục khách hàng bán lẻ và làm cho khách 

hàng bán lẻ tin rằng kiwi mang thƣơng hiệu Zespri của New Zealand sẽ 

tạo ra sự khác biệt và mang lại lợi nhuận cho họ nhiều hơn các chủng 

loại kiwi sản xuất từ nơi khác. Zespri đã hỗ trợ cho các nhà phân phối 

bán lẻ ở các nƣớc chi phí trƣng bày, chi phí quản lý hàng tồn và chi phí 

quảng cáo trên truyền hình, góp phần giúp các nhà phân phối đẩy nhanh 

lƣợng hàng hóa ra thị trƣờng, đồng thời do chất lƣợng kiwi Zespri cao 

nên các nhà phân phối cũng giảm thiểu đƣợc các khoản chi phí phát 

sinh do phải xử lý hàng thối, hỏng, hàng kém chất lƣợng.  

     Chú trọng đầu tư vào đổi mới công nghệ 

Chú trọng đầu tƣ vào đổi mới công nghệ và nâng cao tay nghề của 

những ngƣời trồng kiwi là nhân tố chủ chốt quyết định sự thành công 

của thƣơng hiệu kiwi Zespri. Zespri rất chú trọng vào chất lƣợng sản 

xuất kiwi, để từ đó tạo dựng một thƣơng hiệu uy tín và có thể sinh lời từ 
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việc chuyển nhƣợng thƣơng hiệu. Zespri Gold là một ví dụ điển hình 

cho thấy Zespri đã đi đúng hƣớng khi chú trọng đầu tƣ vào công nghệ. 

Zespri là công ty đầu tiên tung ra thị trƣờng sản phẩm kiwi vàng, và sản 

phẩm này đã giúp Zespri nâng tầm thƣơng hiệu lên thành một thƣơng 

hiệu cao cấp và lôi kéo đƣợc cả những khách hàng khó tính chƣa từng 

thích mùi vị của sản phẩm kiwi xanh truyền thống.  

Hàng năm, Zespri đều tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ mới 

cho những ngƣời trồng kiwi, các khóa đào tạo có thể tổ chức ở New 

Zealand hoặc những quốc gia khác có trồng kiwi. Nông dân trồng kiwi 

sẽ đƣợc gửi ra nƣớc ngoài để học tập những công nghệ trồng trọt tiên 

tiến để đem về triển khai tại New Zealand, hoặc chia sẻ công nghệ đó 

với các cơ sở trồng kiwi tại nƣớc khác mà Zespri có đặt quan hệ đại lý.  

     Cung sản phẩm quanh năm 

Zespri đặt mục tiêu là có sản phẩm để cung cấp cho khách hàng 

quanh năm, trong khi mùa vụ kiwi tại New Zealand chỉ kéo dài 35 tuần, 

nên Zespri đã triển khai một chiến lƣợc sản xuất toàn cầu. Chiến lƣợc 

này đảm bảo Zespri có đủ kiwi để cung cấp cho thị trƣờng 12 tháng 

trong năm. Zespri đã ký hợp đồng đối tác với các nhà cung cấp kiwi ở 

rất nhiều nƣớc nhƣ: Ý, Pháp, Nhật và Hàn Quốc. Kiwi do những đối tác 

này sản xuất ra chịu sự quản lý chặt chẽ của Zespri và phải đảm bảo đạt 

chất lƣợng nhƣ những tiêu chuẩn Zespri đã đặt ra. Việc đảm bảo nguồn 

cung suốt 12 tháng trong năm giúp Zespri chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng, 

duy trì đƣợc tình trạng ―hàng luôn trên kệ‖, đảm bảo độ bao phủ và duy 

trì sự hiện diện của sản phẩm trên thị trƣờng, đáp ứng đƣợc nhu cầu của 

ngƣời tiêu dùng và tăng cƣờng đƣợc mối quan hệ chặt chẽ giữa Zespri 

và các nhà phân phối ở các nƣớc.  

Không ngừng cải thiện chất lƣợng sản phẩm và tăng cƣờng hiểu 

biết thị trƣờng 

Zespri kết nối chặt chẽ với những ngƣời nông dân trồng kiwi từ khâu 

sản xuất đến khâu đóng gói sản phẩm và phân phối sản phẩm đến ngƣời 

tiêu dùng cuối cùng, kịp thời tƣ vấn và hỗ trợ những ngƣời trồng kiwi 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

485 

để họ sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của ngƣời tiêu 

dùng. Zespri đã triển khai một chƣơng trình kỹ thuật mang tên ―Mùi vị 

Zespri‖ nhằm mục đích nghiên cứu tìm ra những yếu tố then chốt tạo 

nên độ ngọt của quả kiwi, sau khi Zespri phát hiện ra hầu hết các thị 

trƣờng, đặc biệt là thị trƣờng lớn, đầy tiềm năng nhƣ Nhật Bản, rất ƣa 

chuộng những quả kiwi có vị ngọt hơn là quả kiwi vị chua thanh. 

Chƣơng trình kỹ thuật ―Mùi vị Zespri‖ này đã thành công nhƣ Zespri 

mong đợi, và là tiền đề để Zespri đạt mục tiêu doanh thu 4 tỷ đô la Mỹ 

vào năm 2027.  

Hàng năm trung bình Zespri chi 6% đến 7% doanh thu (theo báo cáo 

của hai tác giả là Jose B. Alvarez và Mary Shelman, 2012) để nghiên 

cứu và phát triển thị trƣờng. Đối với những thị trƣờng lớn, chủ chốt nhƣ 

Nhật Bản, Zespri mở văn phòng đại diện, có kho lạnh và hệ thống 

phƣơng tiện vận tải để hỗ trợ nhà phân phối bán hàng. Zespri dành một 

phần không nhỏ trong ngân sách hàng năm để làm công tác nghiên cứu 

và phát triển thị trƣờng, trung bình Zespri sẽ chi từ 60,000 đô la Mỹ đến 

100,000 đô la Mỹ cho một thị trƣờng để nghiên cứu những lý do khiến 

khách hàng mua quả kiwi, cũng nhƣ những xu hƣớng thị hiếu tiêu dùng 

của khách hàng, để kịp thời đáp ứng, đón đầu đƣợc những nhu cầu của 

khách hàng.  

Trên đây là những nhận định chủ quan của tác giả về những nhân tố 

tác động lên sự thành công của Zespri, bên cạnh những nhân tố chủ 

quan thì còn những nhân tố khách quan khác, ví dụ nhƣ những lợi thế 

về thổ nhƣỡng, khí hậu, đã giúp Zespri có thể cung cấp ra thị trƣờng 

những quả kiwi chất lƣợng cao. Bên cạnh đó, Zespri còn đƣợc chính 

phủ New Zealand hỗ trợ một cách gián tiếp trong các hoạt động R&D 

liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển các giống cây trồng, bảo vệ 

sức khỏe ngƣời tiêu dùng, bảo vệ môi trƣờng…Chính sự phối hợp chặt 

chẽ này đã tạo nên sự thành công của Zespri, một thƣơng hiệu trái cây 

có thể đại diện cho cả một đất nƣớc.  
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4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU HOA QUẢ VIỆT 

NAM 

Việt Nam có rất nhiều lợi thế về thổ nhƣỡng và khí hậu để có thể trở 

thành một nhà xuất khẩu hoa quả hàng đầu thế giới, nhƣng trong suốt 

những năm qua, Việt Nam chƣa khai thác đƣợc triệt để thế mạnh của 

chính mình. Hoa quả Việt Nam, dù rất phong phú và đa dạng, nhƣng lại 

chƣa đáp ứng đƣợc hoàn toàn những tiêu chuẩn của một số thị lớn và 

khó tính nhƣ Mỹ, Châu Âu, Öc, Nhật,…Sản lƣợng xuất khẩu sang các 

thị trƣờng này vẫn ở mức thấp, chƣa xứng với tiềm năng.  

Từ quá trình đánh giá sự thành công của Zespri, tác giả có đề xuất 

một số kiến nghị, nhằm phần nào giải quyết những hạn chế còn tồn 

đọng trong hoạt động xuất khẩu hoa quả của Việt Nam, nhƣ sau: 

Chính phủ nên có cơ chế hỗ trợ giúp ngƣời nông dân lƣờng trƣớc 

và phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra, ảnh hƣởng đến sản lƣợng 

và thu nhập của ngƣời nông dân nhƣ: thiên tai do biến đổi khí hậu, các 

quy định về pháp lý hoặc những rào cản trong tiêu chuẩn về an toàn 

thực phẩm của các nƣớc đối với hàng hóa nông sản, tốc độ đô thị hóa 

quá nhanh dẫn đến thiếu đất nông nghiệp cho trồng trọt, sâu bệnh, ô 

nhiễm nguồn nƣớc, ô nhiễm đất canh tác, chi phí đầu vào sản xuất 

tăng cao…. 

Chính phủ xác định danh mục những loại trái cây chiến lƣợc, có 

tính cạnh tranh cao trên thị trƣờng quốc tế, và có thể học tập mô hình 

kinh doanh của Zespri để thành lập một Công ty tiếp thị hoa quả Việt 

Nam, nhằm quy tụ những ngƣời nông dân trồng hoa quả lại thành một 

nhóm, cho họ đồng sở hữu công ty, chi một phần ngân sách để hỗ trợ 

công ty trong nghiên cứu và phát triển liên quan đến những vấn đề 

nhƣ: cải thiện giống cây trồng, các quy định về vệ sinh an toàn thực 

phẩm, kỹ thuật canh tác mới, chuỗi cung ứng và phân phối sản 

phẩm….Công ty này sẽ áp dụng chiến lƣợc kinh doanh của Zespri, kết 

hợp với chiến lƣợc chi phí thấp – một chiến lƣợc mà Zespri không thể 

áp dụng đƣợc tại New Zealand, do đặc điểm của thị trƣờng Việt Nam 
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là dân số đông, nhu cầu tiêu thụ hoa quả trên thị trƣờng lớn, chi phí 

nhân công và đất đai rẻ…  

Chính phủ kiểm soát chặt chẽ các quy trình liên quan đến an toàn 

thực phẩm của hoa quả trƣớc khi xuất khẩu ra nƣớc ngoài. 

Tăng cƣờng giáo dục ngƣời nông dân thay đổi một số thói quen 

không phù hợp gây ô nhiễm môi trƣờng, tổ chức các khóa học, các 

chƣơng trình đào tạo về tăng trƣởng bền vững để ngƣời trồng trọt 

nhận thức rõ đƣợc những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến ô nhiễm 

môi trƣờng, ô nhiễm đất và nguồn nƣớc.  

Tăng cƣờng năng lực của Cục xúc tiến thƣơng mại trong vấn đề 

tìm kiếm thị trƣờng mới, nghiên cứu thị trƣờng mới, và tiếp thị sản 

phẩm hoa quả Việt Nam sang thị trƣờng mới, đồng thời duy trì và phát 

triển mối quan hệ ở những thị trƣờng đã có sự hiện diện của hoa quả 

Việt Nam.  

5. KẾT LUẬN 

Hoạt động xuất khẩu hoa quả của Việt Nam gần đây đã có những 

bƣớc tiến đáng ghi nhận, tuy nhiên nếu so với tiềm năng xuất khẩu thực 

sự của một đất nƣớc có chiều dài chạy dọc bờ biển, khí hậu nhiệt đới 

gió mùa, thì vẫn là chƣa xứng. Việc phân tích chiến lƣợc kinh doanh 

của các công ty xuất khẩu hoa quả của nƣớc ngoài là rất cần thiết. Các 

doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể học hỏi đƣợc rất nhiều điều từ 

sự thành công và thất bại của các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả nƣớc 

ngoài. Mô hình kinh doanh của Zespri có nhiều điều phù hợp với tình 

hình xuất khẩu hoa quả của Việt Nam, mô hình kinh doanh của Zespri, 

nếu đƣợc áp dụng hiệu quả vào Việt Nam, sẽ khiến cho lợi ích của các 

bên có liên quan trong hoạt động xuất khẩu hoa quả Việt Nam đƣợc hài 

hòa, thì thị trƣờng xuất khẩu hoa quả Việt Nam thực sự sẽ có nhiều 

khởi sắc mới, và tƣơng lai Việt Nam trở thành một nƣớc xuất khẩu hoa 

quả hàng đầu thế giới sẽ không còn xa.   
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TÓM TẮT 

Mục đích chính của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ giữa dòng 

vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) và ngoại thƣơng tại Việt Nam từ 

1991 đến 2018. Phân tích cho thấy FDI và ngoại thƣơng ở Việt Nam có 

tác động hai chiều. Dòng vốn FDI đã tăng vốn đầu tƣ cho sản xuất hàng 

xuất khẩu, góp phần tăng giá trị xuất nhập khẩu, chuyển dịch cơ cấu 

hàng xuất khẩu, mở rộng thị trƣờng xuất nhập khẩu hàng hóa Việt 

Nam. Tuy nhiên, việc chuyển giao công nghệ từ FDI sang doanh 

nghiệp trong nƣớc còn hạn chế, công nghệ của doanh nghiệp FDI lạc 

hậu, vốn đầu tƣ của các dự án chƣa lớn, chủ yếu gia công cho các nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài, dẫn đến tác động tiêu cực của FDI đến ngoại thƣơng 

Việt Nam. Ngƣợc lại, quá trình mở rộng thị trƣờng xuất khẩu của Việt 

Nam, đặc biệt hƣớng tới các thị trƣờng lớn nhƣ Hoa Kỳ, EU đã thúc 

đẩy các nhà đầu tƣ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng 

Kông, Đài Loan (Trung Quốc) đầu tƣ vào Việt Nam để tận dụng cơ hội 
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thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trƣờng lớn này. Từ phân tích trên, 

nghiên cứu đề xuất nhằm thúc đẩy tác động tích cực, hạn chế tác động 

tiêu cực của FDI đến ngoại thƣơng của Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: FDI, xuất khẩu, nhập khẩu, ngoại thƣơng, Việt Nam 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to analyze the relationship between 

foreign direct investment (FDI) inflow and import – export in Vietnam 

from the period of 1991 to 2017. The analysis shows that FDI and for-

eign trade in Vietnam are two-way impact. FDI inflow has increased 

investment capital for production of export goods, contribute a great 

deal to increase export-import value, shift the structure of export goods, 

expand export-import market for Vietnamese goods. However, the 

transfer of technology from FDI to domestic enterprises is still limited, 

the technology of FDI enterprises is backward, investment capital of 

projects is not large. Vietnam does not have a global strategy item pro-

duced by FDI enterprises, and Vietnam is primarily an outsourcing des-

tination for foreign investors. These are the constraints that FDI has had 

a negative impact on Vietnam's foreign trade. Foreign trade also affects 

FDI inflow through Vietnam's expansion of export markets, especially 

to large markets such as the United State (US) and the European Union 

(EU), which has prompted Asian investors, especially China, South Ko-

rea, Hongkong, Taiwan (China) to invest in Vietnam to take advantage 

of opportunities to promote exports to these large markets. From the 

above analysis, the study proposes Vietnam to promote positive impact, 

limit negative impact of FDI to foreign trade of Vietnam in the coming 

time. 

Keywords: FDI, Export, Import, Foreign Trade, Vietnam. 
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1.  GIỚI THIỆU 

Quá trình hội nhập quốc tế đã tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong 

việc mở rộng quan hệ kinh tế với các quốc gia trên thế giới. Theo Bộ 

Công thƣơng, tính đến cuối năm 2017, Việt Nam đã có quan hệ thƣơng 

mại với 187 quốc gia, trong đó Mỹ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc là 

các đối tác lớn nhất. Việt Nam đã thu hút đƣợc 24.748 dự án FDI có 

hiệu lực với tổng số vốn đăng ký lên tới 318,72 tỷ USD. Trong số toàn 

bộ dự án FDI đăng ký thì chỉ có 54% số dự án đƣợc thực hiện. Các nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài đến từ 125 quốc gia trên toàn cầu đã đến và đầu tƣ 

vào 19 trên tổng số 21 lĩnh vực theo phân loại hệ thống phân loại kinh 

tế quốc dân của Việt Nam. Trong đó, tỷ lệ đầu tƣ vào các ngành công 

nghiệp sản xuất và chế biến là cao nhất, tiếp sau đó là các lĩnh vực bất 

động sản, sản xuất và phân phối điện, khí ga và nƣớc. Hàn Quốc hiện 

là nhà đầu tƣ lớn nhất tại Việt Nam, Nhật Bản xếp thứ hai, theo sau đó 

là các quốc gia nhƣ Singapore, Đài Loan, Quần đảo British Virgin, 

Hồng Kông (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 2017). 

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dòng vốn FDI và ngoại thƣơng 

có quan hệ chặt chẽ. Tại Việt Nam, ngoại thƣơng và FDI đã đóng góp 

rất tích cực vào tăng trƣởng kinh tế. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về 

mối quan hệ giữa FDI và xuất – nhập khẩu tại Việt Nam trong giai 

đoạn 1991 – 2017, chính vì vậy việc trả lời câu hỏi: Liệu FDI có ảnh 

hƣởng tới xuất nhập khẩu của Việt Nam hay không? Cơ chế ảnh hƣởng 

đó diễn ra nhƣ thế nào?, và Thƣơng mại có có mang lại dòng vốn 

FDI?...Việc trả lời các câu hỏi này sẽ giúp cho chúng ta có đƣợc cái 

nhìn tổng quan về FDI và ngoại thƣơng tại Việt Nam, cũng nhƣ những 

tác động tích cực và tiêu cực của FDI đến ngoại thƣơng và ngƣợc lại. 

2.TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) (1999), Hội 

nghị Liên Hợp quốc về Thƣơng mại và Phát triển (UNCTAD) (1999) 

và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) (2011), FDI có thể đƣợc hiểu là một 

khoản đầu tƣ đƣợc thực hiện bởi một thực thể hoặc một cá nhân kinh tế 
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tại một quốc gia, thực thể hoặc cá nhân đó có thể tự mình thực hiện đầu 

tƣ hoặc hợp tác với một tổ chức kinh tế hoặc cá nhân khác tại một quốc 

gia khác, để đầu tƣ tiền của hoặc tài sản tại quốc gia đó thông qua các 

dạng thức đầu tƣ nhất định. Những nhà đầu tƣ đó có trách nhiệm trực 

tiếp và cùng nhau trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

cũng nhƣ các kết quả kinh doanh dựa trên tỷ lệ phần trăm đóng góp cổ 

phần của họ đối với các dự án đầu tƣ. Trong khi đó, ngoại thƣơng đƣợc 

biết đến đó là hoạt động trao đổi vốn, hàng hóa và dịch vụ giữa quốc 

gia này với quốc gia khác (Smiriti Chand, 2011); hoặc ngoại thƣơng 

bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu và trung chuyển. Trong đó, dòng hàng 

hóa vào trong một quốc gia đƣợc gọi là nhập khẩu, dòng chảy hàng hóa 

ra từ một quốc gia đƣợc gọi là xuất khẩu, dòng trung chuyển thƣơng 

mại còn đƣợc gọi là tái xuất khẩu, nó đề cập đến việc mua hàng hóa từ 

một quốc gia và sau đó bán chúng cho một quốc gia khác sau một số 

quá trình chế biến (Gaurav Akrani, 2011).  

Giữa FDI và thƣơng mại có mối quan hệ tác động qua lại, theo đó 

FDI có tác động đến ngoại thƣơng nhƣ: (1) FDI giúp nước chủ nhà 

chuyển đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. Rodríguez-Clare (2001) nghiên 

cứu tại Costa Rica cho thấy các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ mạnh vào 

lĩnh vực công nghệ cao đã giúp nƣớc này thay đổi cơ cấu xuất khẩu từ 

dệt may sang xuất khẩu có giá trị cao. Tƣơng tự nhƣ vậy, Tunea (2006), 

Nag và cộng sự (2007), Economist Intelligence Unit (2010), Singh, Ha-

rinder và Kwang W.Jun (1999) nghiên cứu ở Malaysia, Trung Quốc, 

Mexico, Cộng hòa Séc, Thái Lan ... cho thấy các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

đang đƣợc đầu tƣ mạnh vào các lĩnh vực nhƣ điện tử, viễn thông, ôtô, 

cơ khí, ... giúp các nƣớc này chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu sang các mặt 

hàng nƣớc ngoài. (2) FDI giúp kết nối các nước tiếp nhận trong chuỗi 

giá trị toàn cầu. Nghiên cứu của Arnold và Javorcik (2009) ở Indonesia 

đã kết luận rằng dòng vốn FDI đã góp phần tăng cƣờng sự hội nhập của 

các công ty Indonesia vào nền kinh tế toàn cầu thông qua tăng xuất 

khẩu và phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu từ các đầu vào trung gian. 
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Baldwin (2012) chỉ ra rằng nhờ các công ty Nhật Bản đầu tƣ vào Hàn 

Quốc, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore vào những 

năm 1970, các nƣớc này đã bƣớc vào chuỗi cung ứng toàn cầu bằng 

cách chuyên sản xuất linh kiện và lắp ráp các sản phẩm, qua đó mở 

rộng hoạt động thƣơng mại của họ. (3) Iacovone và cộng sự (2011) 

nghiên cứu ở Mexico, Rodríguez-Clare (2001) nghiên cứu ở Costa Ri-

ca, Rodrik (2006) nghiên cứu ở Trung Quốc, và Javorcik (2004) nghiên 

cứu ở Indonesia; Nghiên cứu của Blalock và Gertler (2008) ở Litva cho 

thấy việc chuyển giao công nghệ trực tiếp và gián tiếp từ các nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài sang nƣớc tiếp nhận đã nâng cao chất lƣợng và tính cạnh 

tranh của sản phẩm xuất khẩu ở các nƣớc này. Đồng thời, mức lao động 

và khả năng quản lý trong các doanh nghiệp trong nƣớc đã nhanh chóng 

đạt đƣợc các tiêu chuẩn chung và tƣơng tự nhƣ các nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. (4) Dòng vốn FDI góp phần mở rộng thị trường cho các nước 

tiếp nhận. Markusen (1984), cho rằng các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ 

vào các hàng hoá và dịch vụ gia đình ở trong nƣớc sau đó xuất khẩu trở 

lại quê nhà đã giúp cho nƣớc tiếp nhận tiếp cận thị trƣờng nội địa dễ 

dàng hơn. Ngoài ra, Grossman và cộng sự (2006) cho rằng các chi 

nhánh của các công ty đa quốc gia sản xuất ở một nƣớc và xuất khẩu 

sang một nƣớc thứ ba gần các thị trƣờng của họ sẽ giúp các nƣớc tiếp 

nhận mở rộng thị trƣờng sang các nƣớc thứ ba.  

Ngoại thƣơng cũng có tác động đến dòng vốn FDI, cụ thể nhƣ Kon-

ya (2004), About-Stait (2005) và Arthar (2012) cho rằng tăng trƣởng 

xuất khẩu cải thiện phân bổ nguồn lực, khuyến khích dòng vốn FDI và 

chuyển giao công nghệ, từ đó nâng cao kỹ năng của công nhân và kỹ 

năng quản lý, tạo việc làm và nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh 

tế. Portes và Rey (2005) lập luận rằng ngoài việc là nguồn thông tin 

quan trọng cho các nhà đầu tƣ để thúc đẩy đầu tƣ ra nƣớc ngoài, nếu 

quốc gia này có thị trƣờng xuất khẩu và giá trị xuất khẩu lớn, nó sẽ kích 

thích các nhà đầu tƣ. Đầu tƣ tƣ nhân vào các lĩnh vực định hƣớng xuất 

khẩu ở các nƣớc này. Obstfeld và Taylor (2004) khẳng định rằng các 
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nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thúc đẩy FDI trong lĩnh vực xuất khẩu để bảo vệ 

thị trƣờng xuất khẩu của họ. 

3.PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA FDI VÀ NGOẠI THƢƠNG 

TẠI VIỆT NAM 

a. Dòng vốn FDI giai đoạn 1988 – 2018 

Tính đến hết tháng 12/2017, số dự án FDI đƣợc Việt Nam cấp phép 

còn hiệu lực là 24.748 dự án, với tổng số vốn đăng ký đạt 318.722,62 

triệu USD, bình quân mỗi dự án khoảng 12,878 triệu USD. FDI tại Việt 

Nam tồn tại với các hình thức khác nhau, bao gồm: Doanh nghiệp 

100% vốn nƣớc ngoài; công ty liên doanh; hợp đồng BOT, BT, BTO; 

hợp đồng hợp tác kinh doanh; công ty cổ phần và công ty mẹ - con. 

Phần lớn các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khi đầu tƣ tại Việt Nam đều muốn 

thành lập doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài, hình thức BOT, BT, 

BTO còn khá ít nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đăng ký mặc dù Chính phủ Việt 

Nam đang khuyến khích các hình thức này, nhất là cho các dự án xây 

dựng kết cấu hạ tầng.  

Việt Nam thu hút đƣợc đầu tƣ của hàng nghìn tập đoàn, doanh 

nghiệp đến từ 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu đến từ các nƣớc 

trong khu vực châu Á nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng 

Kông, ASEAN.... (nơi công nghệ chƣa cao) chiếm khoảng 75% tổng 

vốn FDI. Trong khi FDI từ các nƣớc phát triển nhƣ Hoa Kỳ, EU, Nhật 

Bản chƣa cao. Về cơ bản, hầu hết các tỉnh, TP của Việt Nam đều đã thu 

hút đƣợc FDI với các hình thức đầu tƣ khác nhau, trong đó nhiều địa 

phƣơng trở thành trung tâm của các dự án FDI. Tuy nhiên, những địa 

phƣơng có điều kiện cơ sở hạ tầng tốt hơn đã thu hút đƣợc FDI lớn hơn, 

nhƣ Đồng Nai, Bình Dƣơng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. 

Trong khi các địa phƣơng miền núi, nông thôn ít thu hút đƣợc dự án 

FDI, khiến tình trạng bất cân bằng trong thu hút FDI ở Việt Nam. FDI 

có mặt ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam, trong đó lĩnh vực 

công nghiệp chế biến, chế tạo có số dự án và vốn đầu tƣ lớn nhất. Lĩnh 

vực này tăng rất nhanh trong các giai đoạn 1988-2004, 2005-2011 và 
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2012-2017, riêng giai đoạn 2012 – 2017 tăng gần 4 lần về số dự án và 

vốn đăng ký so với giai đoạn 1988-2004. Một số lĩnh vực tạo ra giá trị 

mới cũng tăng rất nhanh, nhƣ thƣơng nghiệp, sửa chữa và lĩnh vực sản 

xuất, phân phối điện, khí đốt, nƣớc, có giai đoạn tăng đến 10 lần cả về 

vốn và dự án đăng ký đầu tƣ. Lĩnh vực vận tải, kho bãi và truyền thông 

cũng tăng rất nhanh về số dự án và vốn đăng ký, tạo môi trƣờng đầu tƣ 

thuận lợi cho thu hút FDI, nhất là FDI vì mục đích thƣơng mại (khi chi 

phí vận tải rẻ hơn, thuận tiện hơn...). Các lĩnh vực liên quan đến công 

nghiệp dịch vụ, hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ… đều có 

số dự án đầu tƣ lớn so với các lĩnh vực khác. Những lĩnh vực trên trực 

tiếp tạo ra giá trị mới lại là những lĩnh vực có dự án FDI đăng ký tăng 

nhanh, cho thấy FDI ở Việt Nam đang đƣợc thu hút đúng hƣớng. Tuy 

nhiên, giai đoạn 1988-2017, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách 

sạn, nhà hàng có số dự án FDI đăng ký chỉ chiếm 5,15% tổng dự án, 

nhƣng chiếm đến 20,45% tổng vốn đăng ký kinh doanh, đứng thứ 2 sau 

lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo. 

b.Ngoại thương của Việt Nam giai đoạn 1991 – 2017 

Biểu đồ 1. Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam và Cán cân thƣơng 

mại (Triệu USD)  

 

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam - GSO 

Biểu đồ 1 cho thấy giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam 

trong giai đoạn 1988 - 2017 đã tăng đều đặn, chỉ giảm trong giai đoạn 

2008-2011. Đây cũng là thời kỳ khủng hoảng tài chính và suy thoái 

kinh tế thế giới diễn ra, khiến thị trƣờng xuất khẩu của Việt Nam suy 

giảm. Tuy nhiên, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng, 
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ngay cả trong năm 2012, 2014 và 2016, 2017, Việt Nam có thặng dƣ 

thƣơng mại. 

Biểu đồ 2. Các thị trƣờng xuất khẩu chính của Việt Nam (Tỷ USD)  

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (GSO) 

Biểu đồ trên cho thấy Việt Nam đã mở rộng thị trƣờng xuất khẩu 

sang nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, đặc biệt, Mỹ, EU và Nhật 

Bản đã trở thành thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 

Biểu đồ 3. Các thị trƣờng nhập khẩu chính của Việt Nam 

 (Tỷ USD) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (GSO) 
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Biểu đồ 3 cho thấy giá trị nhập khẩu từ các nƣớc công nghiệp nhƣ 

Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập 

khẩu từ các nƣớc ASEAN và Trung Quốc là rất lớn, đặc biệt là tỷ lệ 

nhập khẩu từ Trung Quốc tăng nhanh. ASEAN và Trung Quốc có trình 

độ công nghệ thấp hơn so với EU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Do đó, 

nhập khẩu máy móc thiết bị của các doanh nghiệp FDI từ ASEAN, 

Trung Quốc sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu và năng 

suất của hàng hóa xuất khẩu. 

c.  Mối quan hệ giữa dòng vốn FDI và Ngoại thương tại Việt Nam 

Thứ nhất, FDI và tổng vốn đầu tư cho sản xuất 

Biểu đồ 4. Tỷ lệ vốn FDI thực hiện theo ngành (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (GSO)  

Biểu đồ 4 cho thấy phần lớn vốn FDI vào Việt Nam đƣợc đầu tƣ cho 

sản xuất để xuất khẩu. Trong đó, tỷ lệ nông, lâm, thủy sản đang giảm 

dần; sản xuất công nghiệp tăng; ngành công nghiệp nhẹ và chế biến 

luôn chiếm khoảng 40% trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Đáng 

chú ý, sự thay đổi này tƣơng ứng với sự thay đổi trong tỷ lệ dòng vốn 

FDI vào Việt Nam do FDI chủ yếu đầu tƣ vào lĩnh vực công nghiệp, 

đặc biệt là trong các ngành sản xuất và chế biến. Đây là động lực thúc 

đẩy quá trình tái cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam. 
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 Thứ hai, FDI và giá trị xuất khẩu, cán cân thương mại 

Biểu đồ 5. Cán cân thƣơng mại nói chung và FDI nói riêng (triệu 

USD) 

 

(Nguồn: Tác giả phân tích dữ liệu từ tổng cục thống kê và Ngân hàng Thế giới) 

Biểu đồ 5 cho thấy, nếu cán cân thƣơng mại Việt Nam luôn nhỏ hơn 

0 (-), thì từ năm 2012 đến nay, thặng dƣ xuất khẩu, cán cân thƣơng mại 

của các doanh nghiệp FDI luôn lớn hơn 0 (+), do đó cho thấy FDI đã 

góp phần hạn chế thâm hụt thƣơng mại của Việt Nam theo thời gian, 

cũng nhƣ tác động của nó đến tăng trƣởng GDP. 

Trong sự tăng trƣởng của xuất khẩu của Việt Nam trong những năm 

qua, các doanh nghiệp FDI đã chiếm tỷ trọng lớn và tăng mạnh, cụ 

 thể là: 

Biểu đồ 6. Tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp FDI trong tổng xuất 

khẩu của Việt Nam (%) 

 

(Nguồn: Tác giả phân tích từ dữ liệu của Tổng cục thống kê) 

Biểu đồ 6 cho thấy giá trị xuất khẩu của Việt Nam đang tăng lên và 

các doanh nghiệp FDI đang đóng góp đáng kể vào tổng giá trị xuất 

khẩu tại Việt Nam. Trong giai đoạn 1991-1995, tổng xuất khẩu của 
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Việt Nam rất nhỏ, chỉ đạt 17.156 triệu USD, trong đó các doanh nghiệp 

FDI (mặc dù đã bắt đầu giải ngân vào năm 1991) chiếm 17,1%. Tuy 

nhiên, trong các giai đoạn tiếp theo, xuất khẩu của Việt Nam tăng 8 đến 

10 lần so với giai đoạn 1991-1995, trong đó, tỷ trọng của các doanh 

nghiệp FDI cũng tăng lên, chiếm 68,2% trong giai đoạn 2012-2017. 

Thứ ba, FDI và tái cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu tại Việt Nam 

 

Biểu đồ 7. Cấu trúc sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam (%) 

( Nguồn: Tác giả phân tích từ dữ liệu của Tổng cục thống kê) 

Biểu đồ 7 cho thấy cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đang chuyển từ 

hàng nông sản sang hàng công nghiệp, trong đó các sản phẩm công 

nghiệp nhẹ (chế biến, chế tạo) đang tăng nhanh. Kết quả này phù hợp 

với cấu trúc của dòng vốn FDI ở Việt Nam. Điều này cho thấy rằng 

FDI trong công nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của 

Việt Nam từ sản phẩm nông nghiệp sang công nghiệp. 

Thứ tư, FDI và nhập khẩu vào Việt Nam 

Biểu đồ 8. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nhập khẩu Việt Nam (%) 

 

(Nguồn: Tác giả phân tích từ dữ liệu của Tổng cục thống kê) 
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Biểu đồ 8 cho thấy tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất (máy móc, thiết bị và vật liệu) đã tăng lên theo thời gian, trong đó 

tỷ lệ máy móc và thiết bị đƣợc sử dụng cho sản xuất luôn tăng từ 28% 

trở lên, đáng chú ý trong giai đoạn 2012 - 2016 chiếm 39,2%. Đây cũng 

là thời kỳ Việt Nam tăng trƣởng xuất khẩu cao, năm 2012 lần đầu tiên 

Việt Nam có thặng dƣ thƣơng mại và những năm tiếp theo cán cân 

thƣơng mại tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu thô 

vẫn còn rất cao, cho thấy ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chƣa 

phát triển, chủ yếu chủ yếu nhập từ nƣớc ngoài. Điều này cũng cho thấy 

Việt Nam chủ yếu là thị trƣờng gia công cho sản xuất xuất khẩu. 

Biểu đồ 10 thể hiện giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đang 

tăng lên và chiếm tỷ trọng lớn hơn trong giá trị nhập khẩu từ các doanh 

nghiệp trong nƣớc. Điều này cho thấy giá trị nhập khẩu trƣớc năm 2012 

của Việt Nam bị chi phối bởi các doanh nghiệp trong nƣớc, nhƣng từ 

năm 2012 trở đi, nó bị chi phối bởi các doanh nghiệp FDI. Với số lƣợng 

máy móc, thiết bị và nguyên liệu sản xuất nhập khẩu ngày càng tăng, 

các doanh nghiệp FDI ảnh hƣởng đến sản phẩm xuất khẩu của hàng hóa 

Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn 2012-2016. 

Biểu đồ 10. Giá trị nhập khẩu của Việt Nam theo ngành kinh tế (triệu 

USD) 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê (GSO)) 

Thứ sáu, FDI và năng suất lao động tại Việt Nam 
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Bảng 1. Năng suất lao động ở Việt Nam theo loại hình công nghiệp 

(Triệu VNĐ) 

  1996 2000 2005 2010 2015 2016 

Nông, lâm, ngƣ nghiệp 9.595 11.285 14.548 16.334 19.886 20.958 

Khai thác 990.778 892.477 827.996 742.177 1012.045 1165.891 

Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 33.593 41.701 49.443 42.036 54.759 56.124 

Xây dựng 67.629 56.804 46.226 42.669 50.112 50.258 

Dịch vụ điện, nƣớc, khí 

ga 133.432 167.909 206.326 310.291 479.172 519.768 

Bán buôn, bán lẻ, dịch 

vụ khách sạn 42.303 40.904 45.429 34.488 40.646 43.261 

Logistics 34.688 36.102 38.109 48.957 58.638 63.775 

Dịch vụ bất động sản, 

tài chính 971.941 951.27 893.675 697.603 585.034 544.589 

Các dịch vụ khác 24.926 34.809 33.772 41.635 51.382 54.217 

 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế và Tổng cục thống kê) 

Từ con số trên, năng suất lao động trong các lĩnh vực FDI lớn đã 

tăng lên, nhƣng tốc độ tăng trƣởng không lớn. Lĩnh vực có năng suất 

tăng là cung cấp điện, nƣớc và khí ga. Trong khi đó, các ngành công 

nghiệp chế tạo và chế biến đã tăng nhƣng không cao bằng mức vốn FDI 

trong lĩnh vực này. Điều này cho thấy tác động của FDI đến năng suất 

lao động ở Việt Nam là không đáng kể, có thể là do trình độ chuyển 

giao công nghệ và đào tạo lao động của các doanh nghiệp FDI ở Việt 

Nam thấp. 

Điều này có thể lý giải là các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài lớn nhất tại Việt 

Nam, theo số dự án, vẫn còn hiệu lực cho đến năm 2018 chủ yếu từ: 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, 

Malaysia, Pháp và Thái Lan. Trong đó các dự án sản xuất chủ yếu do 

các nhà đầu tƣ từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và ASEAN, nơi công 

nghệ lạc hậu so với các nhà đầu tƣ từ Mỹ và EU (trong khi Mỹ và EU 

đầu tƣ vào Việt Nam rất ít). Vì vậy, khi đầu tƣ vào Việt Nam, các nhà 
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đầu tƣ này mang đến máy móc, thiết bị và công nghệ không tiên tiến, 

dẫn đến năng suất lao động ở Việt Nam thấp. 

Thứ bảy, FDI và quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu 

Các thị trƣờng chính của Việt Nam là: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Hồng Kông, Đức, UAE, Hà Lan, Anh, Malaysia, Singapore, 

Thái Lan, Pháp, Öc và Đài Bắc. Trong khi đó, các thị trƣờng xuất khẩu 

chủ yếu của Việt Nam có sự góp mặt của các nhà đầu tƣ lớn. 

Biểu đồ 11. Thị trƣờng xuất khẩu chính của Việt Nam  

 

(Nguồn: ITC) 

Bảng dƣới cho thấy: (1) Các nhà đầu tƣ FDI lớn nhất của Việt Nam 

cũng là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; (2) hầu hết các thị 

trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam cũng là những thị trƣờng xuất 

khẩu lớn nhất của các nhà đầu tƣ FDI lớn nhất của Việt Nam; (3) Việt 

Nam là một trong 10 thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của 8 trong số 10 

nhà đầu tƣ FDI lớn nhất của Việt Nam. Do đó, cùng với quá trình đầu 

tƣ FDI, các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không chỉ gia tăng thƣơng mại và 

đầu tƣ song phƣơng giữa Việt Nam và nƣớc họ, mà còn hỗ trợ Việt 

Nam mở rộng xuất khẩu sang các thị trƣờng lớn. Những thị trƣờng này 

cũng là thị trƣờng xuất khẩu chính của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam 

sang các thị trƣờng lớn, FDI đã góp phần làm tăng giá trị xuất khẩu của 

Việt Nam. 
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Bảng 2. Thị trƣờng xuất khẩu chính của các nhà đầu tƣ lớn nhất của 

Việt Nam
6
 

  

(Nguồn: Tác giả phân tích từ dữ liệu của ITC) 

Thứ tám, mở rộng ngoại thương và dòng vốn FDI vào Việt Nam 

Biểu đồ 12 và Bảng 3 cho thấy số lƣợng các dự án FDI đã đăng ký 

và số vốn đăng ký tại Việt Nam dao động giống nhƣ nhập khẩu và xuất 

khẩu ở Việt Nam từ 1988 đến 2017. Từ 1988 đến 1994, khi Mỹ chƣa 

dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam, giá trị thƣơng mại của Việt Nam rất 

thấp, cũng nhƣ mức độ đăng ký vốn FDI ở Việt Nam thấp. Tuy nhiên, 

từ năm 1995 đến nay, với sự hội nhập kinh tế ngày càng lớn. Đáng chú 

ý, sau mỗi thời kỳ Việt Nam đạt đƣợc các hiệp định thƣơng mại và gia 

nhập các tổ chức kinh tế quốc tế mới (sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ ký 

Hiệp định thƣơng mại song phƣơng năm 2001, và năm 2006 khi Việt 

Nam gia nhập WTO), số lƣợng dự án và vốn FDI đăng ký tăng, đặc biệt 

là dòng vốn FDI từ Trung Quốc và các nƣớc ASEAN. Số lƣợng dự án 

và vốn FDI từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nƣớc ASEAN 

đã tăng nhanh từ năm 2001 đến 2017. Đặc biệt, trong giai đoạn 2006 - 

2017, thông tin từ Việt Nam gia nhập WTO (2006) và tham gia đàm 

phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) với Mỹ và 10 
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nền kinh tế lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng đã khiến các 

nhà đầu tƣ từ Trung Quốc, ASEAN, Hồng Kông, Đài Loan rót vốn FDI 

vào Việt Nam để chuẩn bị tận dụng lợi thế thƣơng mại của WTO và 

TPP sẽ mang lại cho Việt Nam. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa 

thƣơng mại và FDI tại Việt Nam. 

Biểu đồ 12. So sánh dòng vốn ngoại thƣơng và vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

tại Việt Nam 

 

(Nguồn: MPI và GSO) 

Bảng 3. Số lƣợng dự án FDI (số) và Tổng vốn đăng ký FDI (triệu 

USD) theo cặp trong giai đoạn 1988 - 2017 tại Việt Nam 

  

  

1988-2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2017 

Số 

dự 

án 

Tổng số vốn 

FDI đăng ký 
Số dự án 

Tổng số vốn 

FDI đăng ký 
Số dự án 

Tổng số vốn 

FDI đăng ký 
Số dự án 

Tổng số 

vốn FDI 

đăng ký 

Trung 

Quốc 61 251.438 292 482.239 396 2451.045 1063 8899.591 

Hồng 

Kong 161 2704.748 193 1002.91 252 4084.476 669 9964.686 

Đài 

Loan 557 53780.142 845 2553.431 744 14882.959 389 8097.313 

ASEAN 361 9122.751 388 1816.224 932 40293.662 1710 13972.070 

Khác 3988 41875.2951 1926 8703.967 6299 142344.133 12535 125799.224 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu của MPI) 
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4.KẾT LUẬN 

Phân tích cho thấy ngoại thƣơng là mục tiêu của FDI và ngƣợc lại, 

FDI cũng là nhu cầu phát triển ngoại thƣơng ở Việt Nam trong giai 

đoạn 1991-2018. Do đó, nhằm thúc đẩy mối quan hệ này để nó trở 

thành động lực cho phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, 

Việt Nam cần lƣu ý một số giải pháp sau đây: 

Thứ nhất, cần tiếp tục và nhanh chóng hoàn thiện và áp dụng một 

cách triệt để các chính sách và luật pháp về đầu tƣ và thƣơng mại quốc 

tế phù hợp với các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế theo những cam kết 

của Việt Nam đối với các tổ chức kinh tế quốc tế và các thỏa thuận 

song phƣơng, đa phƣơng có sự tham gia của Việt Nam. Điều chỉnh và 

xóa bỏ những thủ tục hành chính rƣờm rà, những rào cản và tình trạng 

tham nhũng của những cơ quan nhà nƣớc để hỗ trợ có các doanh nghiệp 

nƣớc ngoài đầu tƣ tại Việt Nam, tiết kiệm chi phí và thời gian kinh do-

anh cho các dự án thực hiện tại Việt Nam. 

Thứ hai, xây dựng các chính sách thu hút FDI, tập trung vào các vấn 

đề sau: (i) đối với các đối tác FDI: tập trung vào thu hút các nhà đầu tƣ 

lớn với công nghệ hiện đại đến từ một số quốc gia nhƣ Mỹ và EU thông 

qua việc phát triển các chiến lƣợc thu hút đầu tƣ cho mỗi đối tác với 

những chính sách ƣu đãi, biện pháp khuyến khích đầu tƣ riêng; (ii) đối 

với lĩnh vực đầu tƣ: khuyến khích các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ vào 

các ngành công nghiệp và các sản phẩm công nghệ cao, và sản phẩm 

Việt Nam có lợi thế xuất khẩu nhƣ điện tử, viễn thông và công nghệ 

sinh học,… Phát triển các chính sách cụ thể nhằm thu hút các nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng, vận tải, cảng biển, các hệ thống 

thông tin và giáo dục đào tạo. Nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ năng 

và chất lƣợng của lực lƣợng lao động Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu 

của các nhà đầu tƣ lớn, nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao khả 

năng cạnh tranh cho Việt Nam, chúng ta cần phải thu hút đầu tƣ nƣớc 

ngoài và thúc đẩy ngoại thƣơng phát triển. 
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Thứ ba, tăng cƣờng chuyển giao công nghệ từ các nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài cho các doanh nghiệp địa phƣơng. Theo đó, các quy định cần 

phải đƣợc đặt ra khi các nhà đầu tƣ đăng ký đầu tƣ tại Việt Nam phải 

cam kết chuyển giao công nghệ và đào tạo lao động cho Việt Nam. 

Cùng với đó, cần phải thúc đẩy hoạt động tự chuyển giao công nghệ 

thông qua các mối liên hệ giữa các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và các trƣờng 

cao đẳng dạy nghề và các trƣờng đại học tại Việt Nam để thiết kế các 

chƣơng trình, các khóa đào tạo trong mỗi lĩnh vực, mỗi kỹ năng đặc 

thù. Thêm vào đó, điều cần thiết là phải phát triển và công khai những 

tiêu chuẩn của các dự án FDI để xóa bỏ các dự án đầu tƣ lạc hậu tại 

Việt Nam. Cùng với đó, cần liên tục rà soát các dự án đầu tƣ đang đƣợc 

thực thi tại Việt Nam để mạnh tay loại bỏ các dự án có công nghệ lạc 

hậu, tác động tiêu cực tới môi trƣờng. 

Thứ tƣ, hợp tác với các đối tác quốc tế cả qua cơ chế song phƣơng và 

đa phƣơng để thúc đẩy thƣơng mại hiện có và các cam kết, thỏa thuận 

giữa Việt Nam và các đối tác. Nó sẽ giúp tăng cƣờng đối thoại trực tiếp 

và thúc đẩy các cơ chế hợp tác bên trong khu vực ASEAN nhƣ 

ASEAN, CLMV, châu Á Thái Bình Dƣơng, APEC,… cùng với việc 

thúc đẩy sự hợp tác khu vực và liên khu vực với các đối tác nhƣ là 

ASEAN - Ấn Độ, ASEAN – Trung Quốc,... 
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MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TỚI VẤN ĐỀ THU HÖT  

ĐẦU TƢ  FDI TẠI HẢI PHÕNG GIAI ĐOẠN 2017-2019 

Assess the impaction of environmental factors investment at-

tact capital FDI at Hai Phong the period 2017-2019 

Th.S. Hoàng Hải Yến 

Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Hải Phòng,  

Email: hoanghaiyen3110@gmail.com 

TÓM TẮT 

Bài viết đánh giá thực trạng về thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Hải 

Phòng trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, đây là giai đoạn mà Hải 

Phòng có số vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cao thứ hai cả nƣớc, cho thấy đây là 

địa phƣơng có môi trƣờng kinh doanh rất hấp dẫn các nhà đầu tƣ trong 

và ngoài nƣớc. Từ đó nghiên cứu này xây dựng mô hình các nhân tố về 

môi trƣờng đầu tƣ tại Hải Phòng tác động nhƣ thế nào tới sự hài lòng 

của các nhà đầu tƣ FDI, các dữ liệu thu thập khảo sát đƣợc đƣa phân 

tích và cho kết quả về mức độ tác động của 7 nhân tố là: chất lƣợng 

lao động, cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, chi phí đầu vào, thƣơng hiệu địa 

phƣơng, văn hóa kinh tế xã hội và chính sách thuế và thủ tục 

 hành chính.  

Từ khóa: Đầu tƣ trực tiếp(FDI), thu hút FDI, môi trƣờng đầu tƣ, mô 

hình nghiên cứu 

mailto:hoanghaiyen3110@gmail.com
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ABSTRACT 

Articles assessing the situation on the attraction of foreign investment 

in Hai Phong in the period from 2017 to 2019. This is the period that 

Haiphong has a capital of foreign investors second highest country. Hai 

Phong is local business environment attractive to investors at home and 

abroad. Since then the study modeling the factors of investment envi-

ronment in Haiphong impacts how to satisfaction of the FDI. Data col-

lection survey included analysis and results about the level of impact of 

the 7 factors are labor quality infrastructure geographic location input 

cost local brands socioeconomic cultural and tax policy and administra-

tive procedures. 

Keyword: direct investment,absorb foreign investment ,environment of 

investment,  research models 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất khu vực miền Bắc, đồng thời 

cũng là trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục, công nghệ và thƣơng mại lớn 

của khu vực Duyên Hải Bắc Bộ. Đƣợc thành lập vào năm 1888 từ một số 

huyện ven biển của tỉnh Hải Dƣơng, Hải Phòng là nơi có vị trí quan 

trọng về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin và an ninh, quốc phòng của 

vùng Bắc Bộ và cả nƣớc, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh 

tế Việt Nam - Trung Quốc. Hải Phòng là đầu mối giao thông đƣờng biển 

phía Bắc. Với vị trí địa lý đắc địa, cũng nhƣ lịch sử hình thành và giao 

thƣơng lâu đời, Hải Phòng là một trong top 5 thành phố lớn nhất cả nƣớc. 

Là một trong số ít các thành phố có đủ 5 loại hình giao thông: đƣờng bộ, 

đƣờng sông, đƣờng sắt, đƣờng hàng không, đƣờng biển vì vậy hoạt động 

kinh doanh, buôn bán, giao thƣơng diễn ra sầm uất. Ngay từ xƣa, Hải 

Phòng là địa điểm lý tƣởng thu hút các nhà đầu tƣ trong nƣớc, đặc biệt 

khi hội nhập kinh tế, với hàng loạt các hiệp định thƣơng mại đƣợc ký kết, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1888
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
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thì hàng loạt các nhà đầu tƣ khu vực Châu Á nhƣ Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, các nƣớc trong khối EU chảy dòng vốn 

đầu tƣ vào Hải Phòng.  

  Theo báo cáo của Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, đến hết quý 1 năm 2018, 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đã đầu tƣ vào 49 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 

trong đó, thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

nhất với tổng số vốn đăng ký đạt 1,7 tỷ USD, chiếm 29,3 tổng vốn đầu 

tƣ. Hải Phòng đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 925 triệu USD. 

Bình Dƣơng đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký đạt 565 triệu USD. 

Đây là một tín hiệu đáng mừng của thành phố, thu hút vốn đầu tƣ FDI 

không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội theo hƣớng hiện đại, văn 

minh, mà còn góp phần rất lớn nâng cao đời sống văn hóa xã hội, giải 

quyết công ăn việc làm cho ngƣời lao động không chỉ cho thành phố, mà 

còn lực lƣợng lao động các các địa phƣơng khu vực duyên hải bắc bộ. 

Với những thành công trong việc thu hút vốn đầu tƣ FDI đã tạo cho 

thành phố những lợi thế cạnh tranh trong dòng chảy vốn đầu tƣ. Với 

phạm vi của bài viết, tác giả muốn nghiên cứu những nhân tố ảnh hƣởng 

tới sự hài lòng của các nhà đầu tƣ khi họ đã và đang đầu tƣ tại Hải 

Phòng. Từ đó đƣa ra những đánh giá, nhận xét về khả năng tạo ra đƣợc 

những lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tƣ, phát huy hơn nữa những 

thế mạnh của thành phố, khắc phục những hạn chế những mặt yếu kém 

chƣa làm hài lòng các nhà đầu tƣ, qua đó góp phần làm tăng uy tín về địa 

điểm đầu tƣ lý tƣởng cho các nhà đầu tƣ tiềm năng trong tƣơng lai. 

2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1 Thực trạng về đầu tƣ FDI vào Hải Phòng giai đoạn từ 

 2017- 2019 

   Tính từ năm 2016 đến nay có thể nó là giai đoạn ―vàng‖ của thành 

phố trong thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp. Các doanh nghiệp đến Hải Phòng 

đầu tƣ chủ yếu đến từ các nƣớc trong vực. Nhiều nhất là Trung Quốc, 

Nhật Bản và Hàn Quốc, Hồng Kông...Theo số liệu của tổng cục thống kê 

thành phố, chỉ tính riêng năm 2018 tổng số 644,66 triệu USD vốn FDI 
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mà Hải Phòng thu hút đƣợc năm 2018, có 375,32 triệu USD đầu tƣ vào 

lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, chiếm 58,22% tổng vốn FDI 

đăng ký. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tƣ 

chiếm 31,11% tổng vốn FDI đăng ký. Các lĩnh vực còn lại chỉ chiếm 

10,67% vốn FDI đăng ký với vốn đầu tƣ đạt khoảng 69 triệu USD. 

               Bảng 1: Bảng chỉ tiêu kết quả thu hút đầu tƣ FDI  

Hải phòng 6 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2019 

 

Chỉ tiêu 

 

 

Năm  

2019 

 

Năm 2018 

 

Năm  

2017 

So sánh 

2018/2017 2019/2018 

(+/-) % (+,-) % 

1. Tổng vốn 

đầu tư 

(tr.USĐ) 

17.298,57 15.708 13.903,06 1.804,94 113,0 1.590,57 110,1 

2. Vốn điều 

lệ(tr.USĐ) 

5.974,76 5.327,34 4.434,08 893,26 120,1 647,42 112,2 

3. Vốn Việt 

Nam 

góp(tr.USĐ) 

241,07 237,244 257,78 -20,54 92,0 3,83 101,6 

4.Vốn nước 

ngoài 

góp(tr.USĐ) 

5.733,69 5.090,10 4.176,80 913,30 121,9 643,59 112,6 

5.Số dự án 

mới 

34 42 16 26 262,5 -8 81,0 

   Giá trị 

(tr.USĐ) 

287,95 325,96 62,38 263,58 522,5 -38,01 88,3 

6. Số dự án 

tăng vốn 

18 28 15 13,00 186,7 -10,00 64,3 

    Giá trị 

(tr.USĐ) 

124,49 985,15 182,99 802,16 538,4 -860,66 12,6 

7. Số dự án 

còn hiệu lực 

649 553 495 58,00 111,7 96,00 117,4 

8.Ước vốn 

đầu tư thực 

hiên (%) 

42,65 41,1 40,01 1,09 102,7 1,55 103,8 

 

(nguồn tổng cục thống kê Hải Phòng) 

 

Từ đầu năm đến 15/5/2019, toàn thành phố có 34 dự án cấp mới với 

tổng vốn đầu tƣ 287,95 triệu USD và 18 dự án điều chỉnh tăng vốn với 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

512 

số vốn tăng là 124,49 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Từ nửa cuối tháng 4 đến 

15/5/2019 có 13 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tƣ là 64,76 triệu USD. 

Điều chỉnh tăng vốn có 6 dự án với số vốn tăng là 86,29 triệu USD. Đối 

với dự án cấp mới đa số là các dự án nhỏ, vốn đăng ký không lớn. Đối 

với dự án điều chỉnh tăng vốn, đáng kể nhất là dự án tinh chế các sản 

phẩm đất hiếm, hợp kim đất hiếm từ bột nam châm vĩnh cửu của nhà 

đầu tƣ Nhật Bản với số vốn điều chỉnh tăng 81 triệu USD. Có 07 dự án 

thu hồi/chấm dứt hoạt động trong đó 5 dự án do hết thời hạn dự án, 01 

dự án thu hồi GCNĐKĐT do vi phạm pháp luật về đầu tƣ, 1 dự án nhà 

đầu tƣ quyết định chấm dứt hoạt động dự án trƣớc thời hạn. Tất cả dự 

án thu hồi/chấm dứt hoạt động đều nằm ngoài khu công nghiệp. Ƣớc 

thực hiện vốn FDI đạt 42,65%. 

Từ đầu năm đến 15/7/2018, toàn thành phố có 42 dự án cấp mới với 

số vốn đầu tƣ đạt 325,96 triệu USD và 28 dự án điều chỉnh tăng vốn với 

số vốn tăng là 985,15 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Từ nửa cuối tháng 6 đến 

15/7/2018 có 7 dự án cấp mới và 5 dự án điều chỉnh tăng vốn. Đối với 

dự án cấp mới đáng kể nhất là dự án sản xuất phụ tùng ô tô của nhà đầu 

tƣ Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký đạt 16,77 triệu USD và 2 dự án là 

dự án Re –teck Hải Phòng của nhà đầu tƣ Mỹ, dự án sản xuất chế tạo 

Hang Tai Hải Phòng của nhà đầu tƣ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký 

đều đạt 10 triệu USD. Hai dự án điều chỉnh tăng là dự án công ty Liên 

doanh làng quốc tế hƣớng dƣơng GS-HP của nhà đầu tƣ Hàn Quốc điều 

chỉnh tăng 7,5 triệu USD nâng tổng số vốn của công ty sau điều chỉnh 

lên 35 triệu USD và dự án công ty TNHH KR EMS Việt Nam của nhà 

đầu tƣ Hàn Quốc điều chỉnh tăng 5 triệu USD nâng tổng số vốn đầu tƣ 

của công ty sau điều chỉnh lên 20 triệu USD.Cũng từ đầu năm đến 

15/7/2018, có 3 dự án thu hồi do không triển khai, 6 dự án chấm dứt 

hoạt động theo quyết định của nhà đầu tƣ, 1 dự án chuyển thành 100% 
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vốn trong nƣớc trong đó có 02 dự án trong khu công nghiệp và 08 dự án 

ngoài khu công nghiệp.Ƣớc thực hiện vốn đầu tƣ đạt 41,1%. 

   Tính từ nửa đầu tháng 6/2017 có 16 dự án mới với tổng số vốn là 

62,38 triệu đô và 15 dự án đầu tƣ tăng vốn với số vốn là 182,99 triệu 

đô. Đáng chú ý là dự án sản xuất phụ tùng xe của công ty TOYOTA 

BOSHUKE Hải Phòng điều chỉnh tăng 30 triệu đô. 

              Biểu đồ 1: Biểu đồ tăng trƣởng vốn góp FDI  

giai đoạn 2017-2019 

(nguồn tổng cục thống kê Hải Phòng) 

5974
5327.44

4434.08

0
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Phần lớn vốn FDI vào Hải Phòng là dự án công nghiệp công nghệ 

cao, đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới, đúng định hƣớng thu hút 

đầu tƣ của thành phố. Tiêu biểu nhƣ các dự án của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam, vốn đầu tƣ 574,8 triệu 

USD; Công ty trách nhiệm hữu hạn Nipro Pharma Việt Nam, vốn đầu 

tƣ 250 triệu USD; Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải 

Phòng, vốn đầu tƣ 119 triệu USD...Dự án tăng vốn lớn nhất của Công 

ty trách nhiệm hữu hạn GE Việt Nam tại Hải Phòng, tăng 43 triệu USD. 

Tuy nhiên, có một số dự án bị giảm vốn, bị thu hồi giấy chứng nhận 

đầu tƣ hoặc chấm dứt hoạt động. Cụ thể, một dự án giảm 47,192 triệu 

USD; hai dự án giải thể trƣớc thời hạn, ba dự án sáp nhập, một dự án 
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hết thời hạn hoạt động, bốn dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tƣ do 

không triển khai dự án.Để thu hút đƣợc các dự án từ vốn đầu tƣ trực 

tiếp nƣớc ngoài cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhƣ đảm bảo tốt 

nguồn nhân lực cho các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao 

mặt bằng và tiến hành dự án đầu tƣ công của thành phố Hải Phòng; giải 

quyết những vƣớng mắc, cung cấp thông tin trong liên kết đào tạo nghề 

theo nhu cầu giữa các Trung tâm đào tạo nghề với doanh nghiệp Nhật 

Bản, những lĩnh vực ngành nghề mà các doanh nghiệp có nhu cầu. 

2.2. Phân tích mô hình nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của các nhà 

đầu tƣ FDI tại Hải Phòng. 

 Với những thành công trong việc thu hút vốn đầu tƣ FDI đã thay đổi 

rất lớn bộ mặt của thành phố trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa xã 

hội, tạo ra uy tín với các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Điều này khẳng 

định những hƣớng đi trong hoạch định các chính sách tạo điều kiện thuận 

lợi cho các nhà đầu tƣ của thành phố là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên 

vẫn còn những bất cập, những hạn chế chƣa làm hài lòng các nhà đầu tƣ, 

trong phạm vi nghiên cứu của mình tác giả đã khảo sát mức độ hài lòng 

của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài hiện đang tiến hành hoạt 

động kinh doanh tại Hải Phòng. 

2.2.1. Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng 

của các nhà đầu tư                             

Theo TS Edmund Malesky, Trƣởng nhóm Nghiên cứu Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2010 cho biết: Theo kết quả đƣợc 

công bố từ ý kiến của 1.155 DN FDI đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới đang hoạt động tại Việt Nam, chiếm 20% DN FDI hiện có 

trên đất nƣớc Việt Nam cho thấy, 10 yếu tố tác động nhiều nhất đến nhà 

đầu tƣ khi quyết định đầu tƣ FDI tại Việt Nam, đó là: Chi phí lao động; 

ƣu đãi về thuế, đất đai đầu tƣ; ổn định chính trị; chất lƣợng lao động; chi 

phí nguồn nguyên liệu, dịch vụ trung gian; sức mua của ngƣời tiêu dùng; 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

515 

sự sẵn có của nguồn nguyên liệu; quy mô thị trƣờng nội địa; sự sẵn có 

của các khu công nghiệp; ổn định kinh tế vĩ mô. 

  Biểu đồ 2: Mô hình giả thuyết nghiên cứu 

 

Với mô hình nghiên cứu trên tác giả đề xuất 7 nhóm nhân tố có thể tác 

động đến mức độ hài lòng của các nhà đầu tƣ, để xây hệ thống các câu 

hỏi khảo sát liên quan đến các nhân tố này. 

 + Chất lƣợng lao động: chất lƣợng lao động là một trong những nhân 

hấp dẫn nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đến với Việt Nam. Chất lƣợng lao động 

ảnh hƣởng rất lớn đến năng suất lao động, đến công tác quản lý tổ chức 

và sử dụng lao động. Nếu nhƣ chất lƣợng lao động kém hấp dẫn ảnh 

hƣởng đến khiến các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đến Việt Nam chỉ để đầu tƣ 

vào những dự án sử dụng nhiều lao động, để thu hút lƣợng lao động rẻ 

mạt, mà không có nhiều sự gia tăng cho xã hội. 

 + Cơ sở hạ tầng: bao gồm hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nƣớc, 

thông tin liên lạc, hệ thống mặt bằng nhà xƣởng, giao thông, cũng nhƣ 

các dịch vụ hỗ trợ đi kèm nhƣ ngân hàng, bảo hiểm... 

+ Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: bao gồm những thế mạnh mà vị 

trí địa lý mang lại nhƣ: địa hình đồng bằng nhiều hay ít thiên tai bão gió 

lũ lụt, thuận tiện giao thông, kết giao với các vùng kinh tế 

+ Thƣơng hiệu địa phƣơng: Theo Keller Kevin Lane (2003), strategic 

Brand Management Prontice Hall, 2
nd 

 edition Thƣơng hiệu địa phƣơng, 

quốc gia, vùng lãnh thổ là một tập hợp các liên tƣởng hình ảnh trong tâm 
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trí khách hàng, làm tăng giá trị nhận thức về con ngƣời, sản phẩm, văn 

hóa, môi trƣờng kinh doanh và là điểm thu hút du lịch địa phƣơng, quốc 

gia và vùng lãnh thổ. 

 + Chi phí đầu vào cho đầu tƣ:bao gồm toàn bộ các khoản chi phí cho 

việc xây dựng, lắp đặt và hoạt động hệ thống kinh doanh của doanh 

nghiệp. Địa phƣơng nào có các khoản chi phí đầu vào thấp sẽ là địa điểm 

lý tƣởng thu hút các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

+ Văn hóa kinh tế- xã hội: Một địa phƣơng có các chỉ tiêu kinh tế tốt, 

ổn định và tăng trƣởng sẽ là mảnh đất màu mỡ thu hút các nhà đầu tƣ, 

nền văn hóa dễ hòa nhập, ngƣời dân thân thiện, văn minh, các dịch vụ 

vui chơi giải trí phát triển, tạo điều kiện cho sinh hoạt cho các nhà đầu tƣ 

đến từ các vùng văn hóa khác có thể thích nghi nhanh, cũng là một yếu tố 

tạo ra sự hài lòng cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

+ Chính sách thuế và thủ tục hành chính: bao gồm các chính sách 

thuế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thủ tục và thông lệ kinh doanh, hải 

quan, cũng nhƣ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa đạo đức của  

những ngƣời làm công tác hỗ trợ các doanh nghiệp nƣớc ngoài.... 

2.2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở hệ thống các tiêu chí đánh giá, mô hình nghiên cứu đƣợc 

thiết lập nhƣ sau: 

Y= β + β1*CCLĐ + β2*CSHT +β3*VTĐL +β4*THĐP + β5*CPĐV 

+β6*VHKT + β7*CST 

Trong đó:   Y: Biến phụ thuộc thể hiện mức độ hài lòng của các nhà 

đầu tƣ FDI Hải Phòng 

CCLĐ: biến độc lập thể hiện tiêu chí về chất lƣợng lao động địa 

phƣơng 

CSHT: Biến độc lập thể hiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng 

VTĐL: Biến độc lập thể hiện tiêu chí về vị trí địa lý 

THĐP: Biến độc lập thể hiện tiêu chí về thƣơng hiệu địa phƣơng 

CPĐV: Biến độc lập thể hiện tiêu chí về chi phí đầu vào 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

517 

VHKT: Biến độc lập thể hiện tiêu chí về văn hóa kinh tế và xã hội 

CST: Biến độc lập thể hiện tiêu chí về chính sách thuế và thủ tục hành 

chính 

β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7  Là các tham số tƣơng ứng với CCLĐ, CSHT, 

VTĐL, THĐP, CPĐV, VHKT, CST 

β : Hệ số đánh giá tác động của các yếu tố khác ngoài mô hình đến 

biến phụ thuộc Y trong điều kiện các biến độc lập bằng 0 

   Với mô hình này giả thuyết đƣợc đặt nhƣ sau: 

giả thuyết: Các tiêu chí về môi trường kinh doanh bao gồm cơ sở hạ 

tầng, chất lượng lao động, vị trí địa lý, chính sách thuế và thủ tục hành 

chính, thương hiệu địa phương, văn hóa kinh tế xã hội) tại địa phương có 

tác động đến sự hài lòng của các nhà đầu tư FDI 

2.2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 

Sau khi xây dựng mô hình nghiên cứu, tác giả xây dựng phiếu khảo 

sát và sử dụng thang đo likert. Việc lấy mẫu phù hợp dựa trên nghiên cứu 

của Hair và cộng sự(1998) nêu quan điểm về kích thƣớc mẫu sử dụng 

cho phân tích tƣơng quan và hồi quy tối thiểu là 5 lần tổng số biến quan 

sát. Nghiên cứu có tất cả là 39 biến quan sát tác giả sử dụng quy mô mẫu 

là 195 doanh nghiệp. Tuy nhiên để đề phòng các phiếu khảo sát không 

hợp lệ hoặc tỷ lệ trả lời thấp, dự kiến số phiếu phát ra là 230 phiếu. 

Phƣơng pháp gửi phiếu điều tra là qua email và khảo sát trực tiếp tại đơn 

vị. Số phiếu hợp lệ là 200 phiếu, số phiếu đƣa vào chạy dữ liệu là  

195 phiếu. 

Thang đo likert 

1 2 3 4 5 

Hoàn toàn 

không đồng ý 

không đồng 

ý 

không có ý kiến Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý 
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Bảng 2: Bảng câu hỏi khảo sát 

CLLĐ Chất lƣợng lao động ý kiến đánh giá 

CLLĐ1 Lao động phổ thông dồi dào 1 2 3 4 5 

CLLĐ2 Nhiều trƣờng Đại học, cao đẳng, dạy 

nghề đào tạo đáp ứng đƣợc yêu cầu 

doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

CLLĐ3 Ngƣời lao động có khả năng tiếp thu 

đƣợc công nghệ ở các khu công nghệ 

cao 

1 2 3 4 5 

CLLĐ4 Lao động sử dụng tốt các ngôn ngữ: 

Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, 

Tiếng Nhật... 

1 2 3 4 5 

CLLĐ5 Có tinh thần kỷ luật tốt trong lao 

động 

1 2 3 4 5 

CLLĐ6 Tuyển đƣợc nhiều lao động có kỹ 

thuật 

1 2 3 4 5 

       

 
VTĐL6 Thời tiết tạo điều 

kiện thuận lợi cho 

sản xuất và kinh 

doanh 

1 2 3 4 5 

THĐP Thƣơng hiệu địa phƣơng ý kiến đánh giá 

THĐP1 Hải Phòng là một trong 5 thành 

phố có thƣơng hiệu uy tín trong 

thu hút đầu tƣ 

1 2 3 4 5 

THĐP2 Hải Phòng là một trong những 

thành phố có số lƣợng các nhà 

đầu tƣ đến từ Châu Á nhiều 

nhất cả nƣớc 

1 2 3 4 5 

THĐP3 Có nhiều cụm công nghiệp, khu 

công nghiệp công nghệ cao có 

1 2 3 4 5 
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uy tín 

THĐP4 Hải Phòng đƣợc coi là một 

trong những thành phố ―đáng 

sống‖ nhất Việt Nam 

1 2 3 4 5 

CPĐV Chí phí đầu vào cho đầu tƣ ý kiến đánh giá 

CPĐV1 Chi phí nhân công rẻ 1 2 3 4 5 

CPĐV2 Giá  thuê đất thấp,  Chi phí xây dựng, lắp 

đặt, thiết bị, nhà xƣởng thấp và thuận lợi 

1 2 3 4 5 

CPĐV3 Giá điện, nƣớc, cƣớc vận tải hợp lý 1 2 3 4 5 

CPĐV4 Dịch vụ về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 

môi trƣờng hợp lý 

1 2 3 4 5 

 

VHKT-XH Văn hóa kinh tế-xã hội ý kiến đánh giá 

VHKT-XH1 Ngƣời dân thân thiện, văn minh 1 2 3 4 5 

VHKT-XH2 Môi trƣờng sống ít ô nhiễm 1 2 3 4 5 

VHKT-XH3 Ít bất đồng nhiều về văn hóa 1 2 3 4 5 

VHKT-XH4 Chi phí sinh hoạt hợp lý 1 2 3 4 5 

VHKT-XH5 Các hoạt động vui chơi giải trí đáp 

ứng đƣợc yêu cầu 

1 2 3 4 5 

 

CST-TTHC      Chính sách thuế, thủ tục hành 

chính 

   ý kiến đánh giá 

CST-TTHC1 Thủ tục hành chính nhanh gọn, thực 

hiện chế độ một cửa hiệu quả 

1 2 3 4 5 

CST-TTHC2 Thủ tục hải quan nhanh gọn, ít phiền 

hà, nhũng nhiễu 

1 2 3 4 5 

CST-TTHC3 Có nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, 

trợ cấp cho các doanh nghiệp có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài 

1 2 3 4 5 

CST-TTHC4 Các trung tâm xúc tiến đầu tƣ hỗ trợ 

tốt doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 
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CST-TTHC5 Tính chuyên nghiệp cao, và đồng 

hành hỗ trợ tốt của ban quan lý các 

khu công nghiệp 

1 2 3 4 5 

Biến phụ thuộc(HL) 

HL Mức độ hài lòng của các nhà đầu tƣ FDI    ý kiến đánh giá 

HL1 Doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp 

có thể sẽ tăng trƣởng theo mong muốn 

1 2 3 4 5 

HL2 Tôi sẽ giới thiệu địa phƣơng này cho DN 

khác 

1 2 3 4 5 

HL3 DN chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tƣ dài hạn tại 

VN 

1 2 3 4 5 

HL4 DN chúng tôi rất hài lòng đầu tƣ tại địa 

phƣơng 

1 2 3 4 5 

                                                

2.2.4. Kết quả nghiên cứu 

a) Bảng phân loại đối tượng khảo sát 

Bảng 3: Bảng phân loại đối tƣợng khảo sát 

 (nguồn phân tích SPSS) 

Tiêu chí tần suất Tỷ lệ(%) tỷ lệ lũy kế(%) 

Giới tính    

Nam 136 69,7 69,7 

Nữ 59 30,3 100 

Độ tuổi    

25-35 26 13,3 13,3 

36-45 95 48,7 62 

trên 45 74 37,9 100 

Trinh độ    

Đại học 106 54,4 54,4 

Cao đẳng 39 20 64,4 
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trên đại học 50 25,6 100 

Với 195 phiếu khảo sát đƣa vào nghiên cứu, sau khi nhập dữ liệu vào 

phần mềm SPSS để xử lý. Kết quả phân loại đối tƣợng nghiên cứu đƣợc 

trình bày ở bảng 5. Về giới tính tỷ lệ nam là 69,7%, tỷ lệ nữ là 

30,3%..Về nhóm tuổi đối tƣợng tham gia trả lời bảng khảo sát ở nhóm 

tuổi 36-45 tuổi là nhiều nhất chiếm 48,7%, thứ hai là nhóm tuổi trên 45 

tuổi chiếm 37,9%, nhóm tuổi từ 25-35 chiếm 13,3%. Về trình độ: Đại 

học chiến 54,4%, cao đẳng chiếm 20% và trên đại học chiếm 25,6%. 

  b) Kiểm định mối tương quan của các biến trong mô hình 

 nghiên cứu 

Độ tin cậy của thang đo đƣợc đánh giá bằng phƣơng pháp nhất quán 

nội tại qua hệ số Cronbach‘s Alpha. Sử dụng phƣơng pháp hệ số tin cậy 

Cronbach‘s Alpha trƣớc khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến 

không phù hợp vì các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn 

Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).Hệ số tin cậy Cronbach‘s Al-

pha chỉ cho biết các đo lƣờng có liên kết với nhau hay không; nhƣng 

không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ 

lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tƣơng quan giữa biến-tổng sẽ giúp loại ra 

những biến quan sát nào không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái 

niệm cần đo (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). 

 

       Bảng 4: Độ tin cậy cronbach‘s anpha((nguồn phân tích SPSS)) 

  

STT Biến độc lập Hệ số 

cronbach‘s 

anpha 

Hệ số tƣơng 

quan biến tổng 

Hệ số tƣơng quan nếu loại 

biến đó 

1 CLLĐ ,819   

 CLLD1  ,495 ,809 
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 CLLD2  ,674 ,771 

 CLLD3  ,593 ,789 

 CLLD4  ,628 ,782 

 CLLD5  ,647 ,777 

 CLLD6  ,482 ,814 

2 CSHT ,883   

 CSHT1  ,427 ,888 

 CSHT2  ,643 ,871 

 CSHT3  ,735 ,863 

 CSHT4  ,777 ,860 

 CSHT5  ,747 ,862 

 CSHT6  ,704 ,866 

 CSHT7  ,672 ,869 

 CSHT7  ,647 ,871 

 CSHT9  ,354 ,894 

3 VTĐL ,90   

 VTĐL1  ,582 ,902 

 VTĐL2  ,776 ,875 

 VTĐL3  ,762 ,877 

 VTĐL4  ,766 ,876 

 VTĐL5  ,789 ,873 

 VTĐL6  ,692 ,888 

4 THĐP ,853   

 THĐP1  ,648 ,834 

 THĐP2  ,762 ,784 

 THĐP3  ,798 ,769 

 THĐP4  ,581 ,858 
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5 CPĐV ,893   

 CPĐV1  ,761 ,863 

 CPĐV2  ,836 ,837 

 CPĐV3  ,838 ,837 

 CPĐV4  ,644 ,911 

6 VHKT-XH ,823   

 VHKT-XH1  ,479 ,828 

 VHKT-XH2  ,603 ,792 

 VHKT-XH3  ,668 ,773 

 VHKT-XH4  ,686 ,768 

 VHKT-XH5  ,658 ,775 

7 CST-TTHC ,879   

 CST-TTHC1  ,586 ,886 

 CST-TTHC2  ,785 ,835 

 CST-TTHC3  ,725 ,850 

 CST-TTHC4  ,745 ,846 

 CST-TTHC5  ,736 ,847 

Kết quả kiểm định hệ số cronbach‘s anpha cho thấy, tất cả các tiêu chí 

về chất lƣợng lao động, cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, thƣơng hiệu địa 

phƣơng, chi phí đầu vào, văn hóa kinh tế xã hội, chính sách thuế và thủ 

tục hành chính đều có hệ số crobach‘s an pha  từ 0,819 đến 0,9 thỏa mãn 

điều kiện kiểm định là >0,6. Hệ số tƣơng qua biến tổng của 39 biến quan 

sát đều thỏa mãn điều kiện >0,3. Cho thấy các biến quan sát có sự tƣơng 

quan tƣơng đối chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên có biến quan sát CSHT9 có 

hệ số tƣơng quan nếu loại biến đó> hệ số tƣơng quan(0,894>0,883) vì 

vậy nhân tố này cần xem xét khi kiểm định nhân tố khám phá EFA. 

c. Kiểm định nhân tố khám phá EFA 

       Bảng 5: Phân tích nhân tố khám phá EFA và ma trận xo-

ay(nguồn phân tích SPSS) 
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chỉ tiêu nhóm nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 

CSHT4 ,843       

CSHT5 ,822       

CSHT3 ,793       

CSHT6 ,792       

CSHT7 ,778       

CSHT8 ,749       

CSHT2 ,717       

CSHT1 ,512       

CSHT9        

VTĐL5  ,856      

VTĐL2  ,855      

VTĐL3  ,848      

VTĐL4  ,841      

VTĐL6  ,774      

VTĐL1  ,694      

CST_TTHC2   ,871     

CST_TTHC4   ,838     

CST_TTHC3   ,830     

CST_TTHC5   ,829     

CST_TTHC1   ,706     

CLLD2    ,789    

CLLD5    ,772    

CLLD4    ,765    
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CLLD3    ,720    

CLLD1    ,647    

CLLD6    ,626    

CPĐV3     ,915   

CPĐV2     ,909   

CPĐV1     ,870   

CPĐV4     ,788   

VHKT_XH3      ,818  

VHKT_XH4      ,814  

VHKT_XH5      ,793  

VHKT_XH2      ,744  

VHKT_XH1      ,627  

THĐP3       ,891 

THĐP2       ,877 

THĐP1       ,795 

THĐP4       ,725 

Eigentvalue 12,86 10,947 10,325 8,703 7,867 7,646 5,750 

KMO 0,768 

Tổng phương 

sai trích 
64,105% 

Kiểm định Bar-

lertt (sig) 
0,000 

 Trong kiểm định EFA thì 39 biến quan sát đã đƣợc đƣa vào chạy 

phân tích, kết quả tại bảng 7 cho thấy hệ số KMO=0,768>0,5 là khá cao, 

sig=0,000<0,05, với tổng phƣơg sai trích đạt 64,105%, các hệ số tải Fac-

tor loading đều >0,5, hệ số eigentvalue đại diện cho lƣợng biến thiên 

đều>1. Ma trận xoay đã điều chỉnh cho kết quả các biến quan sát đều có 

tính chất hội về từng nhóm, và các nhóm có tính phân biệt lẫn nhau. Sau 
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khi chạy ma trận xoay điều chỉnh sẽ loại biến CSHT9 trong phân tích hồi 

quy đa biến do không hội tụ về nhóm nào. 

d. Tương quan person và hồi quy đa bội 

Sau khi nghiên cứu nhân tố khám phá, sẽ thực hiện kiểm định giả thu-

yết đƣợc đƣa ra thông qua kiểm định tƣơng quan và hồi quy bội.Trƣớc 

khi kiểm định hồi quy bội, sẽ xem xét sự tƣơng quan giữa các biến trong 

mô hình bằng việc sử dụng hệ số Peason Correlation để lƣợng hóa mức 

độ chặt chẽ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc 

Bảng 6: Ma trận tƣơng quan Person(nguồn phân tích SPSS) 

 

 HL CLLĐ CSHT VTĐL THĐP CPĐV VHKT

_XH 

CST_T

THC 

HL 

Pearson 

Correla-

tion 

1 ,283
**

 ,346
**

 ,334
**

 ,385
**

 ,370
**

 ,319
**

 ,345
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 195 195 195 195 195 195 195 195 

N 195 195 195 195 195 195 195 195 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                            

Qua bảng ma trận tƣơng quan person cho kết quả các biến độc lập đều 

có mối quan hệ tƣơng quan với biến phụ thuộc HL, hệ số tƣơng quan đều 

đạt mức ý nghĩa từ 0,283 đến 0,385. 

   Bảng 7 cho kết quả về mối quan hệ giữa biến độc lập với biến phụ 

thuộc khá chặt chẽ. Có 7 biến độc lập đƣa vào chạy hồi quy đa biến, cho 

kết quả Hệ số R
2 
=0,81, điều này cho thấy 7 nhân tố giải thích đƣơc 81% 

ý nghĩa của biến phụ thuộc, hệ số Durbin-Watson=1,773 nằm trong giới 

hạn tƣ 0-4 thỏa mãn điều kiên,, và với giá trị này sẽ không xảy ra hiện 

tƣợng tự tƣơng quan, sig=0,000< 0,05 thỏa mãn điều kiện kiểm định. 
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Bảng 7: Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

Model Summary
b
  

Mô 

hình 

Hệ sô R Hệ số R
2 
Hệ số R trung 

bình 

Ƣớc lƣợng sai 

số chuẩn 

 hệ số Dur-

bin-Watson 

sig 

1 ,900
a
 ,810 ,803 ,16456 1,773 ,000

b
 

a. Biến độc lâp, CST_TTHC, CSHT, VHKT_XH, VTĐL, CPĐV, 

CLLĐ, THĐP 

 

b. Biến phụ thuộc: HL 

 

                              

 

Bảng 8: Kết quả phân tích hồi quy đa biến(nguồn SPSS) 

Coefficients
a
 

Mô hình Hệ số chƣa chuẩn hóa Hệ số chuẩn 

hóa 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,088 ,117  ,750 ,454 

CLLĐ ,110 ,015 ,244 7,562 ,000 

CSHT ,138 ,014 ,315 9,818 ,000 

VTĐL ,133 ,014 ,313 9,704 ,000 

THĐP ,149 ,013 ,384 11,661 ,000 

CPĐV ,153 ,013 ,385 12,008 ,000 

VHKT_XH ,125 ,013 ,303 9,458 ,000 

CST_TTHC ,169 ,014 ,409 12,406 ,000 

a. Dependent Variable: HL 

                               

  Bảng 8 cho kết quả hồi quy đa biến, cả 7 yếu tố đƣa vào chạy kiểm 

định đều đạt mức ý nghĩa với sig<0,05, điều đó cho thấy giả thuyết kiểm 

định cho thấy tất cả 7 yếu tố đều có quan hệ thuận với yếu tố phụ thuộc 
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HL, với độ tin cậy là 95%. Vậy phƣơng trình thể hiện mối quan hệ giữa 

các yếu tố về môi trƣờng kinh doanh tại Hải Phòng với mức độ hài lòng 

của các nhà đầu tƣ đƣợc thể hiện bằng phƣơng trình sau 

Y= 0,88 + 0,244*CCLĐ + 0,315*CSHT +0,313*VTĐL 

+0,384*THĐP + 0,385*CPĐV +0,303*VHKT + 0,409*CST 

3. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu định lƣợng cho thấy các nhân tố về môi trƣờng 

kinh doanh có tác động quan trọng đến khả năng thu hút đầu tƣ FDI. 

Những yếu tố này tốt sẽ tạo đƣợc sự hài lòng của chủ đầu tƣ. Khi các chủ 

đầu tƣ đánh giá tốt về địa điểm kinh doanh thì giống nhƣ phản ứng dây 

chuyền, sẽ thu hút đƣợc nhiều nhà đầu tƣ khác. Đồng thời uy tín và 

thƣơng hiệu địa phƣơng cũng đƣợc tăng lên. Tuy vậy nếu đi sâu vào thực 

trạng, thì những yếu tố này ở Hải Phòng vẫn còn một số hạn chế, cần các 

cấp các ngành, và ngay cả sự góp sức chung tay của ngƣời dân địa 

phƣơng, để xây dựng một Hải Phòng văn minh, hấp dẫn, và nhiều cơ hội 

cho các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. 
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THU HÖT ĐẦU TƢ TƢ NHÂN VÀO CÁC DỰ ÁN  

PPP TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY  

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

Attracting private investment in ppp projects  

in Vietnam today - situation and solutions 

ThS. Vũ Thị Anh Thƣ  

Khoa Kinh tế và QTKD,  Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Trong bối cảnh ngân sách quốc gia của các nƣớc đang phát triển, trong 

đó có Việt Nam còn eo hẹp, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

sụt giảm, việc huy động sự tham gia của khu vực tƣ nhân (đặc biệt là 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài) vào các dự án cơ sở hạ tầng là rất cần thiết, mà 

phƣơng thức hợp tác công – tƣ (PPP) là một hình thức thích hợp, đã có 

lịch sử phát triển lâu dài ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, thực 

tiễn thí điểm triển khai các dự án theo hình thức PPP ở Việt Nam đã đạt 

đƣợc một số kết quả nhất định, song cũng còn không ít trở ngại, khó 

khăn cả về nhận thức, khuôn khổ thể chế và thực tiễn quá trình triển 

khai. Trong khi đó, mô hình PPP đã xuất hiện khá sớm trên thế giới và 

thực tiễn áp dụng các phƣơng thức thu hút đầu tƣ tƣ nhân trong dự án 

PPP cũng vô cùng phong phú. 

Từ khóa: dự án PPP, đầu tƣ tƣ nhân, thu hút đầu tƣ tƣ nhân 
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ABSTRACT 

In the context of the national budgets of developing countries, including 

Vietnam, which are still limited, official development assistance (ODA) 

declines, the mobilization of private sector participation (especially As 

a foreign investor) infrastructure projects are essential, and public-

private partnership (PPP) is an appropriate form that has a long history 

of development in many countries. In the world. However, the pilot 

practice of implementing PPP projects in Vietnam has achieved certain 

results, but there are also many obstacles and difficulties in both aware-

ness, institutional framework and reality. implementation process. 

Meanwhile, PPP model has appeared quite early in the world and the 

practice of applying various methods to attract private investment in 

PPP projects is also extremely rich. 

Key words: PPP project, private investment, attracting private invest-

ment 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm vừa qua, công cuộc đổi mới đã giúp Việt Nam đạt 

đƣợc nhiều thành  tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt đất 

nƣớc nay đã có sự chuyển biến tích cực. Góp phần quan trọng vào sự 

tăng trƣởng vƣợt bậc đó là đƣờng lối chính sách huy động sự tham gia 

của các thành phần kinh tế, đặc biệt là sự tham gia của thành phần kinh  

tế tƣ nhân, điều đó đã góp phần tạo nên động lực mạnh mẽ trong tăng 

cƣờng đầu tƣ vào xây dựng cơ sở hạ tầng, là nền tảng và động lực cho 

tăng trƣởng và nâng cao hiệu quả  hoạt  động của khu vực công nghiệp. 

Nguyên nhân chính phủ cần phải huy động sự tham gia của lực lƣợng 

kinh tế tƣ nhân là bởi, không một chính phủ nào có thể kham nổi toàn 

bộ việc đầu tƣ cho hệ thống cơ sở hạ tầng, và cũng không nhà đầu tƣ tƣ 

nhân nào có thể làm đƣợc việc này vì đây là lĩnh vực có hiệu quả kinh 
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tế thấp và nhiều rủi ro, đó cũng chính là lý do khiến cho mô hình hợp tác 

công – tƣ PPP ra đời. Mô hình này đã bộc lộ nhiều tác động tích cực, 

đặc biệt trong bối cảnh châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang 

phát triển nhanh và nhu cầu về dịch vụ công cũng nhƣ cơ sở hạ tầng rất 

lớn. 

Mô hình hợp tác công tƣ (PPP) trong việc đầu tƣ nâng cao chất lƣợng 

các dịch vụ công đƣợc coi là hƣớng  đi đúng  đắn của Việt Nam  trong  

giai đoạn này. Tuy nhiên, trong quá  trình áp dụng thực hiện tại Việt 

Nam, nhiều  khó  khăn và thách thức đã bộc lộ rõ nét do hành lang  

pháp lý của chúng ta chƣa hoàn thiện, cơ chế đảm bảo lợi ích cho các 

nhà đầu tƣ tham gia dự án còn nhiều bất cập. Chính vì vậy, cần thiết phải 

nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tƣ tƣ nhân vào các dự án PPP ở Việt 

Nam hiện nay để có những căn cứ khoa học, đề xuất những giải pháp 

phù hợp và hiệu quả. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

Khái quát chung về hình thức đối tác công tƣ (PPP) 

PPP (Public - Private Partner) là việc Nhà nƣớc và Nhà đầu tƣ 

cùng phối hợp thực hiện Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp 

dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án. 

Với mô hình PPP, Nhà nƣớc sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp 

dịch vụ và tƣ nhân đƣợc khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán 

theo chất lƣợng dịch vụ. Đây là hình thức hợp tác tối ƣu hóa hiệu quả 

đầu tƣ và cung cấp dịch vụ công cộng chất lƣợng cao, nó sẽ mang lại 

lợi ích cho cả nhà nƣớc và ngƣời dân. 

a) Các hình thức thực hiện mô hình PPP 

Hiện nay trên thế giới có 05 hình thức phổ biến nhƣ sau: 

1. Mô hình nhƣợng quyền khai thác (Franchise) là hình thức mà theo 

đó cơ sở hạ tầng đƣợc nhà nƣớc xây dựng và sở hữu nhƣng giao 

(thƣờng là thông qua đấu giá) cho tƣ nhân vận hành và khai thác. 
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2. Mô hình thiết kế - xây dựng - tài trợ - vận hành DBFO (Design- 

Build - Finance - Operate), khu vực tƣ nhân sẽ đứng ra xây dựng, tài trợ 

và vận hành công trình nhƣng nó vẫn thuộc sở hữu nhà nƣớc. 

3. Mô hình xây dựng - vận hành - chuyển giao BOT (Build - Operate 

- Transfer) là hình thức do công ty thực hiện dự án sẽ đứng ra xây dựng 

và vận hành công trình trong một thời gian nhất định sau đó chuyển 

giao toàn bộ cho nhà nƣớc. 

4. Mô hình BTO (xây dựng - chuyển giao - vận hành) là mô hình sau 

khi xây dựng xong thì chuyển giao ngay cho nhà nƣớc sỏ hữu nhƣng 

công ty thực hiện dự án vẫn giữ quyền khai thác công trình. 

5. Mô hình xây dựng - sở hữu - vận hành BOO (Build - Own - Oper-

ate) là hình thức công ty thực hiện dự án sẽ đứng ra xây dựng công 

trình, sở hữu và vận hành công trình.  

b) Mô hình PPP tại Việt Nam 

 Ngày 09/11/2017 Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

71/2017/QĐ-TTg quy định thực hiện thí điểm theo hình thức đối tác 

công - tƣ, nội dung chính của quyết định là : 

1. Nguyên tắc : 

- Thu hút đƣợc nguồn vốn đầu tƣ của khu vực tƣ nhân trong và 

ngoài nƣớc cho phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ công. 

- Vốn của khu vực tƣ nhân tham gia Dự án đƣợc huy động theo 

nguyên tắc không dẫn đến nợ công. 

- Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tƣ trong Dự án phải đảm bảo tối 

thiểu bằng 30% phần vốn của khu vực tƣ nhân tham gia Dự án. Vốn 

vay thƣơng mại (không có bảo lãnh của Chính phủ) tới mức tối đa 

bằng 70% phần vốn của khu vực tƣ nhân. 

- Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phù hợp với 

pháp luật Việt Nam, theo tập quán và thông lệ quốc tế. 

2.  Lĩnh vực thí điểm đầu tƣ theo hình thức đối tác công – tƣ : 

- Đƣờng bộ, cầu đƣờng bộ, hầm đƣờng bộ, bến phà đƣờng bộ. 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

534 

- Đƣờng sắt, cầu đƣờng sắt, hầm đƣờng sắt. 

- Giao thông đô thị. 

- Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông. 

- Hệ thống cung cấp nƣớc sạch. 

- Nhà máy điện. 

- Y tế (bệnh viện). 

- Môi trƣờng (nhà máy xử lý chất thải). 

- Các Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công khác 

theo quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

3. Một số quy định khác : 

Trong quyết định cũng quy định cụ thể Tiêu chí lựa chọn Dự án, Chi 

phí chuẩn bị đầu tƣ, Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ký kết và thực 

hiện Hợp đồng dự án, thành lập Tổ công tác liên ngành, Đấu thầu lựa 

chọn Nhà đầu tƣ, Thƣơng thảo, hoàn thiện và ký kết Hợp đồng dự án… 

Những khó khăn, thách thức trong việc thu hút đầu tƣ tƣ nhân vào 

các dự án PPP 

- Tính bất ổn khó đoán của môi trƣờng đầu tƣ. 

- Khó khăn trong lựa chọn hình thức đầu tƣ PPP 

- Khả năng thực thi cam kết của chính phủ kém 

- Thiếu quy định pháp lý cần thiết lƣạ chọn nhà đầu tƣ 

- Sự biến động khó lƣờng của thị trƣờng tài chính- ngân hàng 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình triển khai mô hình PPP tại Việt Nam giai  

đoạn qua 

1) Tình hình thực hiện các dự án PPP trƣớc năm 2017 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tƣ năm 2012 về tình hình triển 

khai các dự án đầu tƣ BOT, BTO và BT tại Việt Nam giai đoạn 1994-

2017, tính đến thời điểm 31/12/2017, có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW và 02 Bộ có dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT. 
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Tổng số dự án có tất cả 384 dự án đầu tƣ với tổng số vốn đầu tƣ 

1.114.663 tỷ đồng đã đƣợc cấp phép và đang kêu gọi đầu tƣ. Trong số 

đó, các địa phƣơng quản lý 342 dự án với tổng số vốn đầu tƣ là 660.832 

tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,1% về số dự án và 59,3% về tổng vốn đầu tƣ. 

Bộ Giao thông vận tải quản lý 29 dự án với tổng số vốn đầu tƣ là 88.111 

tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% về số dự án và 7,9% về vốn đầu tƣ; Bộ 

Công thƣơng quản lý 13 dự án với tổng số vốn đầu tƣ là 365.720 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 3,4% về số dự án và 32,8% về số vốn đầu tƣ. 

Phân loại dự án theo hình thức đầu tƣ nhƣ sau: 

- Dự án BOT: 129 dự án với tổng số vốn đầu tƣ 604.389 tỷ đồng; Dự 

án BTO: 02 dự án với tổng số vốn đầu tƣ 918 tỷ đồng; 

- Dự án BT: 211 dự án với tổng số vốn đầu tƣ 324.129 tỷ đồng; 

- Dự án BT kết hợp BOT: 42 dự án với tổng vốn đầu tƣ 185.227 tỷ 

đồng 

 

 

Hình 3.1: Tỷ trọng số các sự án phân theo hình thức đầu tƣ (%) 

Nguồn: (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP tại Việt Nam, 2016) 

 

Xét về số dự án, chủ yếu là dự án đầu tƣ theo hình thức BT, chiếm 

54,95%; tiếp đến là dự án theo hình thức BOT, chiếm 33,59%; dự án 

BT kết hợp BTO chiếm 10,94%; hình thức dự án BTO chỉ chiếm 

0,52%. 
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Hình 3.2: Tỷ trọng vốn đầu tƣ các dự án phân theo hình thức đầu tƣ (%) 

Nguồn: (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP tại Việt Nam, 2016) 

Trong khi đó, xét về vốn đầu tƣ, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng 

vốn đầu tƣ là dự án đầu tƣ theo hình thức BOT, chiếm 54,22%; dự án 

theo hình thức BT tuy chiếm tỷ trọng số dự án nhiều nhất, nhƣng chiếm 

29,08% tỷ trọng về vốn; dự án BT kết hợp BTO chiếm 16,62%; hình 

thức dự án BTO chỉ chiếm 0,08%. 

2) Phân theo lĩnh vực đầu tƣ: 

Xây dựng công trình giao thông: 254 dự án với tổng vốn đầu tƣ 

563.114 tỷ đồng; 

 

 

Hình 3.3: Tỷ trọng số dự án phân theo lĩnh vực đầu tƣ (%) và tổng vốn đầu tƣ 

Nguồn: (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP tại Việt Nam, 2016) 

Xây dựng hệ thống cấp nƣớc sạch: 08 dự án với tổng vốn đầu tƣ 

4.490 tỷ đồng; 

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải, chất thải và cải tạo môi 

trƣờng: 50 dự án với tổng vốn đầu tƣ 139.403 tỷ đồng; 
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Xây dựng nhà máy điện, đƣờng dây tải điện: 13 dự án với tổng vốn 

đầu tƣ 365.720 tỷ đồng; 

Xây dựng nhà làm việc, khu công nghiệp, khu đô thị và các dịch vụ 

công cộng khác: 59 dự án với tổng vốn đầu tƣ 41.935 tỷ đồng. 

3) Tình hình thực hiện các dự án PPP từ 2017 trở lại đây 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2017 - 

2020 với mục tiêu đƣa nƣớc ta trở thành một nƣớc công nghiệp hiện đại 

vào năm 2020, trong đó đột phá trọng tâm là xây dựng hệ thống kết cấu 

hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống 

giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Ƣớc tính số vốn cần để đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng vào khoảng 160 - 170 tỷ USD. Tuy nhiên, dự báo nguồn vốn trái 

phiếu chính phủ và vốn ODA trong khoảng 5 năm tới chỉ đạt khoảng 

100 - 110 tỷ USD và Việt Nam cần phải huy động thêm 50 - 60 tỷ USD 

trong khoảng thời gian còn lại để đáp ứng nhu cầu đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

(Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 2012). Quyết định số 71/2017/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ về Quy chế thí điểm đầu tƣ theo hình thức hợp 

tác công tƣ ban hành ngày 9/11/2017 có hiệu lực từ ngày 15/1/2019 với 

thời gian thí điểm từ 3 đến 5 năm, đã bƣớc đầu vận dụng mô hình PPP 

hiện đại trong thu hút vốn đầu tƣ tƣ nhân.  

Theo Quyết định số 71/2017/QĐ-TTg, có 8 lĩnh vực đƣợc thực hiện 

thí điểm PPP là đƣờng bộ, đƣờng hàng không, đƣờng sắt, đƣờng sông, 

hệ thống xử lý nƣớc thải (lỏng và rắn), điện năng và y tế. Đối với các 

dự án PPP thì vốn nhà nƣớc tối đa là 30%, còn lại là của tƣ nhân trong 

nƣớc hoặc nƣớc ngoài, nhƣng trong 70% còn  lại thì 30% phải là vốn 

chủ sở hữu, còn lại thì tƣ nhân đƣợc phép đi vay nhƣng phải đảm bảo 

không đƣợc dẫn đến nợ công. 

Sau hơn 5 năm triển khai thí điểm, sự chậm trễ trong triển khai thí 

điểm mô hình hợp tác công - tƣ (PPP) đang khiến hình thức đầu tƣ này 

không đạt kỳ vọng nhƣ ban đầu. Theo thống kê kể từ khi quyết định 71 

về thí điểm hợp tác đầu tƣ công tƣ (PPP) ra đời năm 2017 đã có 38 dự 

án đƣợc đề xuất, song chƣa dự án nào đƣợc triển khai ngoại trừ Dự án 
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Dầu Giây - Phan Thiết. Tuy vậy, dự án này vẫn gặp nhiều khó khăn vì 

thiếu sự tham gia của các nhà đầu tƣ tƣ nhân. 

Một số dự án tiêu biểu khác trong giai đoạn này về quy mô có thể kể 

đến: Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Mông Dƣơng 2 năm 2019 với 

tổng vốn đầu tƣ 1,95 tỷ USD; Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 

1 năm 2018 với tổng vốn 1,74 tỷ USD và dự án BOT Nhà máy điện 

Hội Xuân năm 2018 với vốn đầu tƣ 200 triệu USD đƣợc bảo lãnh bởi 

Cơ quan Bảo lãnh Đầu tƣ Đa biên (MIGA) thuộc Ngân hàng Thế giới. 

Tiêu biểu trong năm 2018 là dự án sân bay Vân Đồn. Cảng hàng 

không Quốc tế Quảng Ninh hay Sân bay Quốc tế Vân Đồn là một dự án 

sân bay đang đƣợc xây dựng tại huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh. 

Theo Quyết định 1296/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch KTT Vân Đồn 

19/08/2009 của Thủ tƣớng CP; Quyết định 21/QĐ- TTg Phê duyệt QH 

phát triển GTVT hàng không 2020-2030 08/01/2009 và QĐ 576/QĐ-

BGTVT Phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh 

16/03/2012 thì Sân bay Vân Đồn đƣợc xây dựng với tiêu chuẩn cấp 4E 

, sân bay quân sự cấp II; có vai trò là cảng hàng không nội địa đón đƣợc 

các chuyến bay quốc tế; dùng chung dân dụng và quân sự.  

3.2. Cơ chế thu hút đầu tƣ tƣ nhân của Việt Nam 

3.2.1 Khung cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư tư nhân vào các 

dự án PPP ở Việt Nam 

Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ nhằm đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo 

hƣớng hiện đại vào năm 2020 đã xác định một trong các giải pháp chủ 

yếu là thu hút mạnh các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài tham gia đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm lợi ích thỏa 

đáng của nhà đầu tƣ. Đồng thời, mở rộng hình thức Nhà nƣớc và Nhân 

dân cùng làm, có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tƣ vào lĩnh  

vực kết cấu hạ tầng... Ngày 08/6/2012, Chính phủ có Nghị quyết số 

16/NQ-CP ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW. Trên cơ sở đó, nhằm thực hiện 
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nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Đảng 

đã đề ra giải pháp thu hút đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó bao 

gồm việc hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng bằng nhiều hình thức, nhất là 

hợp tác công - tƣ (PPP) phù hợp với thông lệ quốc tế. Tăng cƣờng quản 

lý, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và chất lƣợng công trình, chống thất thoát, 

lãng phí. Thực hiện Nghị quyết của Đảng, tại các Nghị quyết về những 

nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã - hội từ năm 

2013 đến nay, Chính phủ đều nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ đa 

dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức đầu tƣ, trong đó 

đẩy mạnh đầu tƣ theo hình thức PPP để huy động tối đa nguồn lực cho 

đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội. 

Tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân 

Trong quá trình hoàn thiện khung chính sách qua các thời kỳ, việc 

tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn 

triển khai cũng nhƣ bối cảnh chính sách của Việt Nam luôn đƣợc chú 

trọng. Chính vì thế, Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 

30/2015/NĐ-CP đƣợc đánh giá là có những quy định phù hợp với thông 

lệ quốc tế nhƣng còn chƣa thực thi hiệu quả tại Việt Nam, dẫn đến phải 

tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Việc xây dựng và hoàn thiện Nghị định thay 

thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP hiện vẫn 

đang đƣợc Chính phủ gấp rút triển khai. Tuy nhiên, đánh giá một cách 

khách quan, việc sửa đổi 02 Nghị định này chỉ nhằm tháo gỡ kịp thời 

một số vƣớng mắc chủ yếu để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, mà 

không thể xử lý triệt để đƣợc tất cả các vấn đề do vƣớng các Luật. Do 

vậy, mặc dù quy định về đầu tƣ theo hình thức PPP đã đƣợc Chính phủ 

quan tâm, nghiên cứu, ban hành cũng nhƣ sửa đổi, hoàn thiện nhiều lần, 

nhƣng do cấp quy định là Nghị định, bị ràng buộc bởi nhiều Luật nên 

trong thực thi còn nhiều vƣớng mắc, thậm chí còn để lại nhiều hệ lụy 

phải xử lý. 
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Nâng cấp quy định về PPP từ cấp Nghị định lên cấp Luật 

Trƣớc thực tiễn còn nhiều bất cập trong triển khai các dự án BOT, 

BT giao thông và tại một số địa phƣơng, Ủy ban Thƣờng Vụ Quốc hội 

đã thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu 

tƣ và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây 

dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Căn cứ Báo cáo kết quả của 

Đoàn giám sát, ngày 21/10/2017, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội đã ban 

hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải 

pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp 

luật về đầu tƣ và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp 

đồng BOT. 

Tại Nghị quyết, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, 

Thủ tƣớng Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, 

trong đó bao gồm ―Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đầu tƣ 

theo hình thức hợp đồng BOT đặt trong tổng thể hoàn thiện pháp luật 

về đầu tƣ theo hình thức PPP với định hƣớng nghiên cứu xây dựng, 

trình Quốc hội ban hành Luật tạo cơ sở pháp lý cao, thống nhất, đồng 

bộ cho hình thức đầu tƣ này‖. Do đó, để chủ trƣơng, quan điểm của 

Đảng và Chính phủ đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, việc nâng cấp 

quy định về PPP từ cấp Nghị định lên cấp Luật là rất cần thiết, đúng với 

chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 

2017. 

3.2.2. Cơ chế hỗ trợ tài chính của chính phủ trong việc thu hút vốn 

đầu tư tư nhân vào các dự án PPP 

Chính phủ bố trí nguồn vốn ngân sách tập trung ở Trung ƣơng dành 

riêng để sẵn sàng phân bổ cho các dự án PPP đƣợc lựa chọn. Trong giai 

đoạn 2013-2015, Chính phủ Việt Nam đã dành riêng khoảng 20.000 tỷ 

VNĐ tƣơng đƣơng gần 1 tỷ USD cho các dự án PPP. Bên cạnh đó, hiện 

tại Việt Nam mới chỉ thiết lập và lên kế hoạch đƣợc hai cơ chế tài chính 

hỗ trợ thực hiện dự án PPP bao gồm: 
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Quỹ hỗ trợ phát triển dự án PPP (PDF) 

Quỹ PDF, quỹ hỗ trợ phát triển dự án PPP, đƣợc thiết lập để các cơ 

quan chính phủ, các nhà tài trợ dự án sử dụng cấp vốn cho các hoạt 

động chuẩn bị dự án hợp tác công–tƣ nhƣ các nghiên cứu tiền khả thi, 

các nghiên cứu khả thi hoàn thiện cũng nhƣ sự tham gia của các chuyên 

gia tƣ vấn về giao dịch những ngƣời sẽ xây dựng các thỏa thuận để đấu 

thầu với khu vực tƣ nhân. 

Quỹ PDF đƣợc hình thành bởi khoản vay 20 triệu USD của ADB kết 

hợp khoản vay 8 triệu EUR (và khoản viện trợ 600 nghìn EUR) từ Cơ 

quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) cũng nguồn ngân sách 2 triệu 

USD của chính phủ Việt Nam, để hỗ trợ các phát triển một số lƣợng dự 

án PPP nhất định theo cơ chế ―quay vòng‖. 

Quỹ bù đắp để đảm bảo tính khả thi của dự án (VGF)  

Quỹ bù đắp để đảm bảo tính khả thi của dự án, đƣợc hỗ trợ bằng 

nguồn vốn từ  

ngân sách Nhà nƣớc (hoặc vốn vay ODA) có chức năng  chính là 

cung cấp phần trợ cấp cho các dự án chƣa hoàn toàn có khả năng vay 

vốn ngân hàng. Quỹ VGF hiện nay vẫn đang trong quá trình hình thành.  

Nhƣ vậy có thể thấy tuy đã có khung chính sách cụ thể về hỗ trợ tài 

chính đối với các dự án PPP thông qua nghị định số 15/2015/NĐ-CP 

nhƣng việc xây dựng các chƣơng trình hỗ trợ tài chính chuyên biệt phục 

vụ cho dự án PPP tại Việt Nam vẫn đang còn chậm trễ và yếu kém. 

Trong đó, quỹ PDF tuy đƣợc lên kế hoạch và nhận đƣợc vốn tài trợ đầy 

đủ từ ADB và Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam vào đầu năm 2013 

nhƣng đến nay vẫn chƣa đi vào hoạt động và hỗ trợ đƣợc bất kỳ dự án 

PPP nào.  

Điều này dẫn đến việc triển khai thí điểm đầu tƣ theo mô hình PPP 

hiện đại ở Việt Nam hiện nay còn chƣa đƣợc rộng rãi và đạt hiệu quả 

nhƣ mong muốn. 
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3.3. Một số đề xuất thu hút đầu tƣ tƣ nhân vào các dự án PPP ở Việt 

Nam 

1) Về cải cách chính sách 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PPP: trong dài hạn, việc xây 

dựng một đạo luật về PPP là cần thiết nhằm luật hóa các quy định đã 

đƣợc áp dụng ổn định và khả thi về PPP, nhƣng quan trọng hơn là đạo 

luật về PPP cho phép quy định những cơ chế đặc thù chỉ áp dụng cho 

dự án PPP, mà chƣa đƣợc nêu hoặc vƣợt các quy định thông thƣờng tại 

Luật Đầu tƣ, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp v.v... Luật về PPP cũng sẽ là cơ sở bảo đảm cho quyền và lợi 

ích của nhà đầu tƣ đƣợc đảm bảo cao nhất, qua đó khuyến khích nhiều 

nhà đầu tƣ tham gia vào lĩnh vực vốn lớn và rủi ro là cơ sở hạ tầng.  

- Về căn cứ khoa học để quyết định phƣơng án đầu tƣ, phƣơng án 

chia sẻ lợi ích/rủi ro, cần có quy định bắt buộc nghiên cứu chuyên sâu, 

phân tích, dự báo, lƣợng hóa các tác động khi thực hiện dự án PPP, trên 

cơ sở đó quyết định cơ chế chia sẻ lợi ích/rủi ro, cơ chế xác định giá/phí 

dịch vụ, phƣơng án quản lý, cơ chế giám sát và cơ chế ƣu đãi phù hợp 

cho từng trƣờng hợp để vừa bảo đảm yêu cầu của Nhà nƣớc vừa bảo 

đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tƣ, có nhƣ vậy mới thúc đẩy  và hiện 

thực hóa đƣợc các dự án PPP. 

2) Về vấn đề hỗ trợ tài chính cho các dự án 

- Quỹ bù đắp để đảm bảo tính khả thi của dự án PPP (VGF) 

Việc thực hiện quỹ VGF cũng nên đƣợc triển khai dƣới dạng một tổ 

chức tài chính độc lập trực thuộc Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Phát 

Triển Việt Nam, với nguồn kinh phí đƣợc phân bổ từ ngân sách hàng 

năm, đồng thời cần có thêm một khoản vốn quay vòng bổ sung nhằm 

cung cấp sự an toàn cho các nhà đầu tƣ với việc thể hiện rõ ràng các 

nguồn tài trợ sẵn có cho việc giải ngân. 

Quỹ VGF cũng phải chú trọng việc cấp các khoản tài trợ để đảm bảo 

sự ổn định trong việc phân bổ rủi ro dự kiến nhƣ đã phân tích tại 
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chƣơng hai và cũng không nên giới hạn số tiền tài trợ cho một dự án 

nhƣ ở các quỹ khác. 

Quỹ VGF cũng đang đƣợc xúc tiến thành lập tại Việt Nam trong giai 

đoạn tới, và qua những phân tích trên sẽ có thể là những gợi ý tốt để 

việc triển khai quỹ VGF ở Việt Nam đƣợc hiệu quả và thành công. 

3) Chương trình cho vay ưu đãi 

Đây là chƣơng trình cần thiết với điều kiện Việt Nam hiện nay khi 

các ngân hàng thƣơng mại còn chƣa có những sản  phẩm cho vay cụ thể 

phù hợp với mô hình hợp tác công – tƣ cũng nhƣ chính phủ Việt Nam 

hiện đang nhận đƣợc nhiều nguồn tài trợ ƣu đãi từ Ngân hàng Thế giới, 

Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng nhƣ các khoản viện trợ ODA, … 

qua đó có thể cung cấp đƣợc những cơ chế cho vay ƣu đãi thu hút các 

nhà đầu tƣ tƣ nhân tham gia vào mô hình PPP. 

4) Về cam kết của chính phủ trong thực hiện dự án PPP 

Nhà nƣớc mua lại dịch vụ bằng cách trả cho tƣ nhân một khoản tiền 

định kì trong một số năm nhất định nhằm trang trải chi phí vốn và mua 

sắm cơ bản cho pháp nhân trong dự án. Cụ thể, theo hợp đồng, mỗi năm 

Chính phủ có thể quyết định khối lƣợng dịch vụ cần mua từ đối tác tƣ 

nhân với mức đơn giá nhất định. Theo đó, Chính phủ trả một khoản tiền 

cố định hàng năm cho khối lƣợng dịch vụ đƣợc mua. Ngoài định mức 

này, nếu Chính phủ mua thêm dịch vụ thì có thể trả cho đối tác tƣ nhân 

mức giá thấp hơn (và cần thƣơng thảo với đối tác tƣ nhân).  

4. KẾT LUẬN 

Hình thức đối tác công – tƣ (PPP) đã và đang mang lại lợi ích cho cả 

nhà nƣớc và ngƣời dân vì tận dụng đƣợc nguồn lực tài chính và quản lý 

từ tƣ nhân. Tuy vậy, việc thu hút nguồn vốn từ khu vực tƣ nhân còn gặp 

nhiều khó khăn, do những nguyên nhân từ thể chế chính sách, những 

nguồn hỗ trợ tài chính từ nhà nƣớc còn nhiều hạn chế. Nhằm nâng cao 

hiệu quả thu hút đầu tƣ tƣ nhân, cần có những nghiên cứu chi tiết, cụ 
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thể, những căn cứ khoa học, đáng tin cậy để có thể đề xuất đƣợc những 

biện pháp phù hợp và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. 
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TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƢ TỚI TĂNG TRƢỞNG KINH 

TẾ TẠI CÁC ĐỊA PHƢƠNG Ở VIỆT NAM 

Impact of investment on economic growth at provincial 

level in Vietnam 

Nguyễn Thùy Dƣơng 

Trường Đại học Thương Mại 

TÓM TẮT 

Bài viết phân tích tác động của các loại vốn đầu tƣ (bao gồm đầu tƣ 

công, đầu tƣtƣ nhân và đầu tƣ FDI) đến tăng trƣởng kinh tế các địa 

phƣơng tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có đầu từ trực 

tiếp nƣớc ngoài (FDI) có tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế của 

các địa phƣơng Việt Nam còn đầu tƣ công và đầu tƣ tƣ nhân không có 

tác động đáng kể. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số 

giải pháp nâng cao tác động của đầu tƣ tới tăng trƣởng kinh tế địa 

phƣơng thông qua nâng cao hiệu quả đầu tƣ cũng nhƣ thu hút, sử dụng 

và quản lí hiệu quả nguồn vốn đầu tƣ. 

Từ khóa: Đầu tƣ, đầu tƣ công, đầu tƣ tƣ nhân, đầu tƣ FDI, tăng trƣởng 

kinh tế, địa phƣơng 

ABSTRACT 

This paper focuses on the impact of investment on economic growth of 

Vietnam provinces. The research results show that only foreign 
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development investment (FDI) has a significant and positive impact on 

economic growth of Vietnam provinces. Meanwhile, public investment 

and private investment do not have any impact on economic growth of 

Vietnam provinces. On the basis of the research results, the paper 

proposes some recommendations for improving economic growth of 

Vietnam provinces by paying more attentions to improving investment 

efficiency. 

Keywords: Investment, public investment, private investment, FDI, 

economic growth, province 

1. MỞ ĐẦU  

Trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế của các địa phƣơng hiện 

nay, sử dụng các nguồn vốn đầu tƣ có ý nghĩa, góp phần xây dựng hệ 

thống cơ sở hạ tầng và phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội (Patricia & Izuchukwu, 2013). Theo đó, nguồn lực 

đầu tƣ giúp các địa phƣơng xây dựng nền tảng vật chất kĩ thuật, góp 

phần thúc đẩy sự gia tăng nguồn lực sản xuất và tổng sản phẩm của nền 

kinh tế địa phƣơng. Tuy nhiên vấn đề quản lí, chi tiêu và phân bổ nguồn 

vốn đầu tƣ sao cho cân đối, hiệu quả để đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng 

kinh tế của các địa phƣơng trong từng giai đoạn lại là một công việc 

tƣơng đối phức tạp (Sử Đình Thành, 2012). 

Thực tế hiện nay, công tác thu hút và quản lí các nguồn đầu tƣ vào 

nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Việc quản lí và sử dụng 

không hiệu quả các loại đầu tƣ làm giảm tính năng động của nền kinh 

tế, đồng thời kéo theo tình trạng lạm phát và thâm hụt ngân sách, từ đó 

gây ra tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế của các địa 

phƣơng (Nguyễn Minh Phong, 2013). Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn 

trên, cần thiết tìm kiếm và phân tích các bằng chứng thực nghiệm về tác 

động của các loại đầu tƣ đến tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng Việt Nam 

để đƣa ra những giải pháp khuyến nghị nâng cao hiệu quả của các loại 
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đầu tƣ, từ đó thúc đẩy sự tăng trƣởng kinh tế bền vững của các địa 

phƣơng trong thời gian tới.  

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở các lý thuyết về đầu tƣ và tăng trƣởng kinh tế, các nghiên 

cứu thực nghiệm đƣợc thực hiện bằng các phƣơng pháp khác nhau đã 

chỉ ra đầu tƣ có tác động tích cực đến tang trƣởng kinh tế, trong khi một 

số nghiên cứu khác lại cho rằng đầu tƣ có tác động tiêu cực.  

2.1. Đầu tƣ có tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế  

Trong nghiên cứu của mình, Aschauer (1989) phân tích mối quan hệ 

giữa đầu tƣ công và tăng trƣởng kinh tế tại 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. 

Tác giả đã kiểm định mô hình tăng trƣởng tân cổ điển trong đó vốn 

công là bổ sung cho vốn tƣ nhân. Tác giả nhận định rằng mối quan hệ 

giữa đầu tƣ công và tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng là mối quan hệ phi 

tuyến. Tại các nƣớc phát triển nhƣ Hoa Kỳ, tăng trƣởng kinh tế có thể 

đƣợc tăng lên bằng cách tăng đầu tƣ vốn công và chuyển hƣớng từ chi 

tiêu chính phủ không tiêu thụ sang chi tiêu đầu tƣ công. Vì tỉ lệ đầu tƣ 

công đang thiếu hụt tại Hoa Kỳ nên phải tăng vốn công, sự tăng vốn 

công có ảnh hƣởng tích cực tĩnh và động đến tăng trƣởng kinh tế. Tác 

động này phát sinh do sự gia tăng của năng suất vốn tƣ nhân và thị 

trƣờng lao động thì gây ra sự tăng ngay lập tức của tích lũy vốn tƣ và 

tăng trƣởng trong lực lƣợng lao động. Cụ thể khi lấy số liệu tại Hoa Kỳ 

giai đoạn 1970 - 1980 tƣơng đƣơng với sự tăng 5 điểm phần trăm trong 

tỉ lệ vốn công hàng năm (10% tăng trƣởng vốn công) đó là sự gia tăng 

0,8% đối với sản lƣợng mỗi năm và việc làm tăng trƣởng 0,3%/năm. 

Ảnh hƣởng động của việc tăng đầu tƣ công phụ thuộc vào sự chuyển 

đổi ban đầu về sản lƣợng và việc làm nghĩa là ảnh hƣởng bởi tác động 

tĩnh của vốn công ban đầu. 

Nghiên cứu của Le & Suruga (2005) tiến hành nghiên cứu tác động 

của đầu tƣ công và FDI đối với tăng trƣởng kinh tế tại các địa phƣơng. 

Bằng việc sử dụng dữ liệu của 105 nƣớc phát triển và đang phát triển 

trong giai đoạn 1970 - 2009, kết quả nghiên cứu cho thấy cả đầu tƣ 
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công và FDI có một mối quan hệ tích cực với tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

tại các địa phƣơng; tuy nhiên, hiệu ứng tăng trƣởng của FDI đến tăng 

trƣởng kinh tế trở nên yếu hơn khi đầu tƣ công vƣợt quá 8 - 9%. Theo 

đó, đầu tƣ công quá mức có thể gây trở ngại cho các lợi ích đem lại từ 

FDI, dẫn tới sự mất cân bằng trong nguồn vốn đầu tƣ phát triển kinh tế 

- xã hội tại các địa phƣơng. 

Nhà nghiên cứu Dandan (2011) kiểm chứng tác động của các loại 

đầu tƣ đến tăng trƣởng kinh tế tại các địa phƣơng của Jordan trong giai 

đoạn 1990 - 2006 bằng cách phân tích và sử dụng các mô hình hồi quy 

khác nhau. Kết quả cho thấy đầu tƣ tác động tích cực đến tăng trƣởng 

kinh tế ở Jordan. Cũng trong năm 2011, trong nghiên cứu thực nghiệm 

kiểm tra chu kì tài chính tại sáu quốc gia châu Phi trong giai đoạn 1980 

- 2008, tác giả Mpatswe & cộng sự (2011) sử dụng phƣơng trình với 

các biến trễ đại diện cho các giá trị dài hạn; kết quả cho thấy tổng đầu 

tƣ công có tính đồng chu kì mạnh mẽ mặc dù các hệ số chu kì giữa các 

quốc gia khác nhau là khác nhau.  

Tiếp sau đó, một loạt các nghiên cứu nổi tiếng về mối quan hệ giữa 

đầu tƣ công và tăng trƣởng kinh tế đƣợc thực hiện tại các địa phƣơng 

của nhiều nƣớc trên thế giới. Al-Mazrouei & Nejmeh (2012) phân tích 

tác động của đầu tƣ công đến tổng sản phẩm trong nƣớc tại các tiểu 

vƣơng quốc Ả Rập thống nhất trong khoảng thời gian 1990 - 2009 bằng 

việc xây dựng ba mô hình hồi quy. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy 

đầu tƣ công có tác động tích cực đến tốc độ tăng trƣởng kinh tế của 

quốc gia này. Cùng thời điểm đó, tại Thổ Nhỹ Kỳ, Yilgör & cộng sự 

(2012) cũng tiến hành nghiên cứu tác động của đầu tƣ công đến tăng 

trƣởng kinh tế trong giai đoạn 1980 - 2010. Theo đó, nghiên cứu chỉ ra 

rằng tổng đầu tƣ công chính phủ có tác động một chiều đến tăng trƣởng 

kinh tế tại nƣớc này. Kế thừa và chọn lọc các nghiên cứu trƣớc đó, 

Musaba & cộng sự (2013) nghiên cứu tác động của đầu tƣ đến tăng 

trƣởng kinh tế ở Malawi giai đoạn giữa năm 1980 và 2007. Bằng việc 

sử dụng dữ liệu theo chuỗi thời gian, tác giả chỉ ra rằng trong ngắn hạn 
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đầu tƣ công không có mối liên hệ nào giữa hai yếu tố này, tuy nhiên 

trong dài hạn sẽ tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế.  

Nghiên cứu của Panagiotis Pegkas (2015) phân tích mối quan hệ 

giữa đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài và tăng trƣởng kinh tế tại các địa 

phƣơng tại các nƣớc dùng đồng Euro. Nghiên cứu sử dụng phƣơng 

pháp ƣớc tính dữ liệu bảng điều khiển để kiểm tra mối quan hệ giữa các 

biến. Các phân tích thực nghiệm cho thấy FDI trong dài hạn có quan hệ 

tích cực với tăng trƣởng kinh tế. Bằng việc sử dụng OLS thay đổi hoàn 

toàn (FMOLS) và phƣơng pháp OLS động (dols), nghiên cứu đã chỉ ra 

các cổ phiếu đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài là một nhân tố quan trọng ảnh 

hƣởng tích cực tới tăng trƣởng kinh tế ở các địa phƣơng dùng đồng 

Euro. 

Nghiên cứu của Lina & Vilma (2014), một lần nữa khẳng định mối 

quan hệ tích cực giữa đầu tƣ tƣ nhân và tăng trƣởng kinh tế tại các địa 

phƣơng. Bằng việc sử dụng các dữ liệu hiện tại, mối quan hệ giữa đầu 

tƣ tƣ nhân và phát triển kinh tế địa phƣơng đƣợc các tác giả đánh giá tại 

các nƣớc EU trong giai đoạn 2000 - 2011. Các kết quả nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trƣởng cao hơn khi gia tăng tốc 

độ tăng trƣởng đầu tƣ tƣ nhân và đầu tƣ tƣ nhân. 

2.2. Đầu tƣ có tác động tiêu cực đến tăng trƣởng kinh tế  

Trên thực tế, ngoài các nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra mối quan hệ 

tích cực giữa đầu tƣ và tăng trƣởng kinh tế tại các địa phƣơng, nhiều 

nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhiều nƣớc phải chịu tác động tiêu 

cực nhiều từ hoạt động gia tăng đầu tƣ, điều này gây ra hiệu ứng âm đối 

với tăng trƣởng kinh tế.  

Bằng việc nghiên cứu tổng hợp các số liệu của các địa phƣơng tại 43 

quốc gia phát triển và đang phát triển, Deverajan & cộng sự (1996) 

nghiên cứu các mối quan hệ của các loại đầu tƣ và tăng trƣởng kinh tế 

của các địa phƣơng này trong giai đoạn 1970 - 1990. Kết quả của họ chỉ 

ra rằng đầu tƣ công và đầu tƣ tƣ nhân có ảnh hƣởng tiêu cực đến tăng 

trƣởng kinh tế của các địa phƣơng thuộc các nƣớc đang phát triển. Kết 
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quả đƣợc giải thích bởi các khoản chi thƣờng chỉ đem lại hiệu quả khi 

đƣợc sử dụng đúng mức và sẽ có thể trở thành không hiệu quả nếu bị 

lạm dụng.  

Trong nghiên cứu của Everhart & Sumlinski (2001) đã tìm ra sự 

tƣơng quan giữa phần đầu tƣ tƣ nhân và tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng 

bằng việc sử dụng một bảng dữ liệu của các địa phƣơng khác nhau tại 

63 nƣớc trong giai đoạn 1970 - 2000. Kết quả nghiên cứu cho thấy một 

số bằng chứng về mối tƣơng quan âm giữa đầu tƣ tƣ nhân và tăng 

trƣởng kinh tế địa phƣơng. 

Trong năm 2012, Mohammadi & Maleki (2012) nghiên cứu tác động 

của chi tiêu chính phủ đến phát triển kinh tế địa phƣơng giai đoạn 1995 

- 2009 tại các nƣớc thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO). Kết quả cho 

thấy chi tiêu chính phủ có tác động tiêu cực về mặt thống kê đến phát 

triển kinh tế, trong khi đó đầu tƣ về giáo dục và quốc phòng lại có tác 

động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế tại các nƣớc này. Nguyên nhân 

một phần là do trong tất cả các khả năng, hiệu quả của đầu tƣ công có 

quy mô và chất lƣợng ở mỗi quốc gia là khác nhau. Cùng trong năm 

2014, nghiên cứu của Mounir Belloumi (2014) xem xét mối quan hệ 

giữa FDI và tăng trƣởng kinh tế tại các địa phƣơng của Tunisia bằng 

cách áp dụng các phƣơng pháp tiếp cận giới hạn thử nghiệm (ARDL) 

trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2008. Kết quả nghiên cứu đã phủ 

định nhận định rằng FDI có thể tạo ra các yếu tố ngoại động lan tỏa tích 

cực cho sự tăng trƣởng kinh tế của các địa phƣơng trong các nghiên cứu 

trƣớc đó. Cụ thể, trong một thời gian ngắn không có quan hệ nào giữa 

FDI tới tăng trƣởng kinh tế.  

3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện nghiên cứu, tác giả tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp 

thông qua các tài liệu nhƣ sách, báo, các báo cáo, các bài nghiên cứu về 

thực trạng đầu tƣ của các tỉnh chính tại Việt Nam qua các năm. Ngoài 

ra, một số dữ liệu thống kê đƣợc thu thập từ các báo cáo thƣờng niên 

của các cơ quan trong lĩnh vực đầu tƣ nhƣ Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 
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Tổng cục Thống kê và một số cơ quan, ban ngành khác. Các dữ liệu thu 

nhập của 61 tỉnh, thành Việt Nam giai đoạn từ 2015 - 2018. Tuy là dữ 

liệu thứ cấp nhƣng các dữ liệu này đƣợc cung cấp bởi các cơ quan 

chính phủ nên có độ tin cậy cao. Đối với các dữ liệu này, tác giả đã tính 

toán và xử lý lại, sau đó chuyển sang dạng logarit ở dạng ƣớc lƣợng 

nhằm làm bằng phẳng hóa khuynh hƣớng thời gian của tập hợp dữ liệu.  

Các dữ liệu sau khi thu thập đƣợc tác giả tiến hành phân tích hồi quy. 

Mô hình hồi quy nhƣ sau:  

Y = a0 + a1*ĐT_NKT + a2*ĐT_KVNN + a3*ĐT_KVTN +  

a4*ĐT_KVFDI + a5*XK + a6*NK + a7*LĐ + a8*TN 

Trong đó:  

Y: Tổng sản phẩm quốc nội; 

ĐT_NKT: đầu tƣ trong nền kinh tế; 

ĐT_KVNN: đầu tƣ khu vực nhà nƣớc; 

ĐT_KVTN: đầu tƣ khu vực tƣ nhân; 

ĐT_KVFDI: đầu tƣ nƣớc ngoài; 

XK: giá trị xuất khẩu/GDP; 

NK: giá trị nhập khẩu/GDP; 

LĐ: số lƣợng lao động; 

TN: tỷ lệ thất nghiệp. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kết quả ƣớc lƣợng hồi quy và các phép kiểm tra khuyết tật đa cộng 

tuyến đƣợc trình bày trong Bảng 1. Thống kê F của mô hình là 2,205 

với giá trị p = 0,028 cho thấy mô hình này phù hợp với các dữ liệu thu 

thập đƣợc và tồn tại các biến giải thích có ý nghĩa. Giá trị R đạt 0,266 

và R bình phƣơng hiệu chỉnh đạt 0,071. Mặc dù 2 giá trị này không đạt 

0,5 nhƣng vẫn đảm bảo logic và hợp lý của các biến độc lập đƣa vào 

mô hình giải thích sự biến thiên của biến phụ thuộc bởi với đối tƣợng 

phân tích là mối quan hệ giữa đầu tƣ và tăng trƣởng kinh tế, giá trị R 

bình phƣơng không còn ý nghĩa nhiều mà thay vào đó là hệ số hồi quy 

Beta. Bên cạnh đó, kết quả phân tích tính đa cộng tuyến của mô hình 
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cho giá trị VIF đều nhỏ hơn 5, đảm bảo không tồn tại hiện tƣợng này 

trong mô hình hồi quy. Nhƣ vậy, các kết quả này khẳng định mô hình 

hồi quy đạt mức tin cậy.  

Bảng 1. Kết quả ƣớc lƣợng hồi quy 

 

Biến độc 

lập 

Hệ số tiêu chuẩn thuần 
Giá trị 

t 

Giá trị p 

(Sig.) 

Kiểm định đa cộng 

tuyến 

Giá trị 

B 

Độ lệch 

chuẩn 

Beta 
Tolerance VIF 

Hệ số 6,160 11,451  0,538 0,591   

ĐT_NKT 0,000 0,000 0,064 0,863 0,389 0,723 1,384 

ĐT_KVNN 0,106 6,755 0,002 0,016 0,988 0,237 4,226 

ĐT_KVTN 
-0,300 0,775 

-

0,046 
-0,387 0,699 0,279 3,583 

ĐT_KVFDI 1,687 0,663 0,219 2,545 0,012 0,540 1,851 

XK 
-0,001 0,018 

-

0,002 
-0,032 0,975 0,990 1,010 

NK 
-0,005 0,004 

-

0,071 
-1,111 0,268 0,974 1,027 

LĐ 0,045 0,785 0,004 0,058 0,954 0,710 1,409 

TN 0,245 0,532 0,032 0,460 0,646 0,833 1,200 

 R = 0,266                                                                                                   Độ lệch chuẩn: 7,981 

 R2 = 0,071                                                                                                                      F = 2,205     

 R2 hiệu chỉnh = 0,039                                                                                                    p = 0,028 

Nguồn: Ƣớc lƣợng và tính toán của tác giả 

Kết quả hồi quy cho thấy, với kết quả giá trị B = 0,00 và Sig. = 

0,389, chứng minh rằng biến độc lập tổng đầu tƣ vào nền kinh tế không 

có tác động đáng kể tới tăng trƣởng kinh tế tại các địa phƣơng. Tƣơng 

tự, tác động từ đầu tƣ khu vực tƣ nhân không thực sự đáng kể tới tăng 

trƣởng kinh tế của các địa phƣơng (Sig. = 0,699 > 0,5). Nguyên nhân có 

thể là do, tại Việt Nam, nguồn lực từ khu vực tƣ nhân chƣa đƣợc thu 

hút, quản lí và sử dụng đúng mức, hiệu quả. Điều này đã hạn chế rất 

nhiều tính năng động của các doanh nghiệp tại địa phƣơng, từ đó dẫn 
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tới việc đầu tƣ từ khu vực tƣ nhân không có tác động đáng kể tới tăng 

trƣởng kinh tế của các địa phƣơng hiện nay. 

Theo kết quả phân tích, đầu tƣ từ khu vực nhà nƣớc đạt giá trị B = 

0,106 và Sig. = 0,988 > 0,05; có nghĩa tăng trƣởng kinh tế các địa 

phƣơng hiện nay không chịu tác động đáng kể bởi đầu tƣ công. Kết quả 

ngƣợc với các nghiên cứu của các học giả trên thế giới nhƣ: Dandan 

(2011); Al-Mazrouei & Nejmeh (2012); Musaba & cộng sự (2013) khi 

đều chỉ ra rằng, việc chính phủ các nƣớc tăng cƣờng đầu tƣ nguồn lực 

vào các địa phƣơng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phƣơng đó. 

Điều này đƣợc giải thích bởi sự đầu tƣ của Chính phủ Việt Nam hiện 

nay mới chỉ dừng lại ở mức giúp các địa phƣơng duy trì sự ổn định của 

nền kinh tế, mà chƣa đủ để tạo đòn bẩy cho sự tăng trƣởng vƣợt bậc của 

kinh tế các địa phƣơng. Kinh tế địa phƣơng Việt Nam đang phát triển 

theo mô hình tăng trƣởng theo chiều rộng mà chƣa tập trung phát triển 

theo chiều sâu, công tác quản lí đầu tƣ công còn kém hiệu quả khiến 

hiệu quả đầu tƣ xã hội hạn chế, hơn nữa còn làm gia tăng hệ quả tiêu 

cực to lớn nhƣ thâm hụt ngân sách... Bên cạnh đó, ngân sách nhà nƣớc 

tại trung ƣơng và các địa phƣơng đang gặp nhiều sức ép từ quá trình 

phát triển do phải đầu tƣ cho rất nhiều hạng mục phục vụ cho phát triển. 

Điểm đáng chú ý trong kết quả hồi quy duy nhất chỉ có đầu từ khu 

vực FDI có tác động tích cực đáng kể đến tăng trƣởng kinh tế với giá trị 

B = 1,687 và Sig. = 0,012 < 0,5 ở ngƣỡng tin cậy 95%. Kết quả này 

hoàn toàn trùng khớp với nghiên cứu của 2 tác giả Lê & Suruga (2005) 

và Panagiotis Pegkas (2015). Theo đó, nguồn vốn FDI giúp các địa 

phƣơng Việt Nam đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc tạo 

ra các doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải quyết một phần 

vấn đề thất nghiệp tại các địa phƣơng. Bên cạnh đó, FDI còn giúp các 

địa phƣơng khắc phục đƣợc tình trạng thiếu vốn kéo dài hoặc thiếu một 

lƣợng vốn lớn, điều này đã giúp xóa bỏ mâu thuẫn giữa nhu cầu phát 

triển to lớn với nguồn tài chính khan hiếm hiện nay, đặc biệt là với các 

địa phƣơng đang trong thời kì đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện 
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đại hóa. Đi cùng với nguồn vốn FDI, các máy móc thiết bị và công 

nghệ mới giúp các địa phƣơng Việt Nam tiếp cận với khoa học, kỹ 

thuật tiên tiến trong quản lí và sản xuất, điều này giúp nền kinh tế địa 

phƣơng tiết kiệm đƣợc chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh của các 

địa phƣơng trên thị trƣờng quốc tế. Ngoài ra, trong quá trình thu hút, 

quản lí và sử dụng FDI, những kiến thức quản lí kinh tế - xã hội hiện 

đại đƣợc du nhập vào các nƣớc đang phát triển giúp các tổ chức sản 

xuất tại các địa phƣơng bắt kịp phƣơng thức quản lí công nghiệp hiện 

đại, cũng nhƣ dần hình thành đội ngũ lao động chuyên nghiệp, sử dụng 

thành thạo máy móc công nghệ. FDI còn giúp tăng thu cho ngân sách 

nhà nƣớc địa phƣơng thông qua việc đánh thuế các công ty nƣớc ngoài 

thuộc thẩm quyền trên địa bàn, từ đó nâng cao khả năng huy động 

nguồn tài chính cho các dự án phát triển các địa phƣơng. 

Đối với các biến kiểm soát, gồm: xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK), 

tổng số lao động (LĐ) và tỷ lệ thất nghiệp (TN) của địa phƣơng, kết 

quả hồi quy cho thấy tại Việt Nam các yếu tố này đều không có tác 

động đáng kể đến tăng trƣởng kinh tế của các địa phƣơng nƣớc ta. 

5. KHUYẾN NGHỊ 

Xuất phát từ kết quả phân tích hồi quy và thực trạng tăng trƣởng 

kinh tế các địa phƣơng Việt Nam hiện nay, tác giả xin đề xuất một số 

khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các loại đầu tƣ trong việc 

thúc đẩy sự tăng trƣởng kinh tế của các địa phƣơng nhƣ sau: 

Thứ nhất, các địa phƣơng nên cắt giảm đầu tƣ công vào một số 

ngành mà đầu tƣ tƣ nhân, đầu tƣ FDI có thể hoạt động hiệu quả hơn 

đồng thời đổi mới cơ chế quản lí, đánh giá hiệu quả đầu tƣ để nâng cao 

chất lƣợng sử dụng vốn, sử dụng ngân sách đầu tƣ phải đƣợc cân nhắc 

kĩ và tính toán cụ thể về kế hoạch cấp vốn, kế hoạch chi tiêu cho từng 

năm, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng.  

Thứ hai, các địa phƣơng cần thực hiện các khuyến khích sự đầu tƣ 

của khu vực tƣ nhân nhằm làm giảm gánh nặng đầu tƣ của ngân sách 

nhà nƣớc nhƣ giảm thuế doanh nghiệp, miễn thuế sử dụng đất. Các địa 
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phƣơng chỉ nên tập trung đầu tƣ có quy hoạch, đồng bộ vào một số 

ngành trọng điểm, có tính quan trọng, cấp thiết. Đồng thời xây dựng 

các chƣơng trình, chính sách thu hút đầu tƣ của khu vực tƣ nhân vào 

các công trình công cộng nhƣ bệnh viện, trƣờng học, đƣờng giao 

thông… các dự án đầu tƣ công kéo dài nhiều năm, có tính phức tạp, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tƣ nhân Việt Nam. 

Thứ ba, các địa phƣơng cần đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích 

FDI tới các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể bằng một số 

biện pháp nhƣ: tiếp tục cải cách hành chính hơn nữa theo cơ chế một 

cửa trong giải quyết thủ tục đầu tƣ và tiếp nhận đầu tƣ cũng nhƣ xử lí 

kịp thời vƣớng mắc trong vấn đề cấp phép điều chỉnh giấy chứng nhận 

đầu tƣ. Bên cạnh việc chăm sóc những nhà đầu tƣ lớn, hoặc các nhà đầu 

tƣ quen thuộc, chính quyền địa phƣơng cần tiếp tục thu hút các nhà đầu 

tƣ vừa và nhỏ phù hợp với từng lĩnh vực, từng đặc điểm, điều kiện của 

địa phƣơng mình. Đồng thời có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho 

các nhà đầu tƣ trong triển khai dự án sau khi đã đƣợc cấp phép, đem lại 

hiệu quả tốt cho đôi bên.  

Thứ tư, nhằm tạo lập môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh thuận lợi cho 

FDI, chính quyền các địa phƣơng cần đảm bảo ổn định về kinh tế, 

chính trị cho hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Đồng thời, thúc đẩy xúc tiến đầu tƣ phù hợp, khoa học, hợp lí và phải 

thực sự xúc tiến đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thực sự, 

đặc biệt tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các địa phƣơng. Chính 

quyền địa phƣơng cũng cần tổ chức thực hiện các dự án, chƣơng trình 

xúc tiến đầu tƣ một cách đa dạng, phong phú nhƣ tổ chức hội nghị xúc 

tiến đầu tƣ trong nƣớc và quốc tế,... Ngoài ra, để đảm bảo các chính 

sách, quy định của Nhà nƣớc đƣợc thực hiện nghiêm chỉnh, các cơ quan 

quản lí nhà nƣớc tại địa phƣơng cần tập trung kiểm tra, kiểm soát và xử 

lí nghiêm các doanh nghiệp FDI có các hoạt động vi phạm pháp luật 

nhƣ gây ô nhiễm môi trƣờng, trốn lậu thuế,… nhằm đảm bảo tính răn 

đe cũng nhƣ đảm bảo quá trình phát triển kinh tế đƣợc diễn ra thuận lợi.  
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Thứ năm, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công chức trong xây 

dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch thu hút, sử dụng nguồn vốn từ 

khu vực tƣ nhân và khu vực FDI một cách khoa học, hợp lí nhằm đảm 

bảo thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tƣ và quy định mới về phân 

cấp quản lí đầu tƣ FDI. Theo đó, các địa phƣơng cần tập trung nguồn 

nhân lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, đồng 

thời, phải có chƣơng trình kế hoạch phát triển đào tạo đội ngũ lao động 

trình độ cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu, cũng nhƣ trang bị các phƣơng 

tiện kĩ thuật làm việc tiên tiến, hiện đại tạo điều kiện thực hiện tốt hoạt 

động thu hút và quản lí các nguồn đầu tƣ. 

6. KẾT LUẬN  

Bài viết phân tích làm rõ tác động của đầu tƣ đến tăng trƣởng kinh tế 

của các địa phƣơng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngoại trừ 

đầu tƣ từ khu vực FDI có tác động mạnh mẽ, còn lại các yếu tố khác 

không có tác động đáng kể tới sự phát triển kinh tế của các địa phƣơng. 

Cụ thể, đầu tƣ công và đầu tƣ khu vực tƣ nhân hiện nay tác động không 

đáng kể tới tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng bởi còn gặp khá nhiều hạn 

chế, bất cập trong công tác triển khai và quản lí. Nghiên cứu đặc biệt 

nhấn mạnh vai trò, tác động của nguồn vốn FDI, giúp các địa phƣơng 

khắc phục tình trạng thiếu vốn kéo dài hoặc thiếu một lƣợng vốn lớn, 

xóa bỏ mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển to lớn với nguồn tài chính 

khan hiếm hiện nay của các địa phƣơng. Ngoài ra, cùng với nguồn vốn 

FDI, các máy móc thiết bị và công nghệ mới giúp các địa phƣơng Việt 

Nam tiếp cận với khoa học, kĩ thuật tiên tiến trong quản lí và sản xuất, 

giúp nền kinh tế địa phƣơng tiết kiệm đƣợc chi phí và nâng cao khả 

năng cạnh tranh của các nƣớc đang phát triển trên thị trƣờng quốc tế. 

Căn cứ vào các phân tích, tác giả đƣa ra các khuyến nghị giải pháp liên 

quan tới việc nâng cao chất lƣợng của đầu tƣ công và đầu tƣ khu vực tƣ 

nhân của các địa phƣơng tới quá trình phát triển kinh tế, cũng nhƣ các 

giải pháp giúp các địa phƣơng thu hút, sử dụng và quản lí nguồn vốn 

đầu tƣ FDI một cách hiệu quả.  
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THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM  

Attraction of foreign direct investment 

 in to Vietnamese agriculture 

Ths. Nguyễn Vi Lê  

Trường Đại học Thương Mại 

TÓM TẮT 

Đẩy nhanh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nhằm tạo ra 

động lực mới để đƣa kinh tế nông thôn phát triển lên một giai đoạn cao 

hơn và hƣớng tới một nền nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh xuất khẩu 

sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao là một chủ trƣơng lớn của Đảng và 

Nhà nƣớc trong thời kỳ hiện nay. Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi một 

lƣợng vốn đầu tƣ lớn vào lĩnh vực nông nghiệp.  

Trong bối cảnh huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc còn hạn 

hẹp, nguồn vốn ODA có xu hƣớng giảm sút trong những năm gần đây 

thì vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) đƣợc xác định là một trong 

những nguồn vốn quan trọng góp phần hiện thực hoá chủ trƣơng này.  

Từ khóa: FDI; nông nghiệp; Thu hút vốn FDI  

ABSTRACT 

One crucial policy of the Communist Party and Governmnet is to has-

ten industrialization and modernization of agriculture to create new mo-
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tivations to take rural economy to a more advanced phase and to look 

forward to a sustainable agriculture, encouraging export of high-value 

agriculture products. To fulfill this policy, it requires a large amount of 

investment into agriculture.  

In the scenario of limited capital from the goverment and decreasing 

trend of ODA capital, foreign direct investment (FDI) is defined as one 

of the most important capital resources. 

Keywords: FDI; Agriculture; Attracting FDI 

1. SỰ CẦN THIẾT THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC 

NGOÀI ( FDI) TRONG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Sau gần 30 năm thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, FDI là nguồn bổ 

sung vốn cho quá trình phát triển khi mà nguồn vốn trong nƣớc không 

đáp ứng nhu cầu, đối với ngành nông nghiệp lại có vai trò quan trọng 

hơn do đặc điểm của ngành nông nghiệp mà nguồn vốn vào ngành này 

lại càng trở nên ít ỏi. Hiện nay, tỷ trọng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài vào 

trong nông nghiệp là chƣa cao. Thống kê cho thấy tỷ trọng vốn FDI 

trong nông nghiệp đạt khoảng 1,3% cho năm 2017 và 1,2% năm 2018 

(số liệu lũy kế cho các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/12/2018) 

(Nguồn: Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ). Tuy nhiên, 

nhìn chung, tổng vốn FDI vào nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ 

trong tổng vốn đầu tƣ so với tiềm năng vốn có của nông nghiệp Việt 

Nam. Trong năm 2017, theo số liệu công bố trên website của Cục Đầu 

tƣ nƣớc ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ cho thấy, cả nƣớc có 2.556 dự 

án mới đƣợc cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ với tổng vốn đăng ký là 15,18 

tỷ USD, tăng 27% về số dự án và bằng 97,5% về vốn đăng ký so với 

cùng kỳ năm 2015. Có 1.225 lƣợt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tƣ 

với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,765 tỷ USD, tăng 50,5% về số dự 

án và bằng 80,3% về vốn tăng thêm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lĩnh vực 

nông nghiệp (nông, lâm, thủy sản) chỉ thu hút đƣợc 12 dự án cấp mới 
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và 14 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng kí cấp mới và tăng thêm đạt 

79,31 triệu USD, chiếm 0,38% tổng vốn đầu tƣ FDI. Nhƣ vậy, nhu cầu 

vốn cho đầu tƣ phát triển phát triển nông nghiệp là rất lớn, trong khi, 

vốn FDI vào nông nghiệp còn thấp. 

Mặc dù nguồn vốn đầu tƣ còn hạn chế song các dự án FDI đã góp 

phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị xuất khẩu cho 

nông sản Việt Nam, trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và áp dụng 

các công nghệ mới, công nghệ cao có khả năng cạnh tranh khi tham gia 

hội nhập. Sau hơn 10 năm gia nhập Tổ chức thƣơng mại Thế giới 

(WTO) tính từ 2007 đến 2018, Việt Nam đã mở rộng đƣợc thị trƣờng 

xuất khẩu hàng nông sản vào các thị trƣờng lớn và cao cấp nhƣ: EU, 

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Öc... do xóa bỏ thuế quan sâu hơn so với 

mức thuế trong WTO, nhờ đó giá trị xuất khẩu nông sản tăng liên tục 

với các mặt hàng nhƣ: gạo, cao su, cà phê, hạt điều, sản phẩm gỗ và 

thủy sản... Các sản phẩm xuất khẩu này đã thể hiện rõ những điểm 

mạnh, điểm yếu trên thị trƣờng, từ đó đã gợi ra những điểm phải bổ 

sung, hoàn thiện và nâng cấp để giữ vững và mở rộng thị trƣờng. Đây là 

cơ hội để Việt Nam thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo định hƣớng xuất khẩu nhiều hơn trong tƣơng lai. 

Các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài có lợi thế về hệ thống phân 

phối của họ trên thị trƣờng thế giới. Khi có sự tham gia của họ vào 

nông nghiệp, thì tăng thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam trên thị 

trƣờng thế giới. Đồng thời, với các dự án của các nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài, thì giá trị của nông sản cũng đƣợc nâng cao, tăng thêm giá trị 

xuất khẩu do đƣợc đầu tƣ công nghệ và nguồn lực có chất lƣợng. 

Việc tăng cƣờng thu hút vốn đầu từ vào ngành nông nghiệp sẽ tạo 

điều kiện cho ngành sử dụng hiệu quả tài nguyên đất - rừng - sông, hồ, 

biển... do có điều kiện đầu tƣ cho sản xuất, giảm thiểu tình trạng lãng 

phí tài nguyên đang diễn ra ở nhiều nơi do không có điều kiện đầu tƣ 

hoặc sử dụng không đúng cách. Hơn thế nữa, việc tăng cƣờng đầu tƣ 
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cũng góp phần khai thác thế mạnh của vùng, tạo nên sản phẩm mang 

tính đặc sản, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa sử dụng tối đa nguồn 

tài nguyên nông nghiệp. 

Nhƣ vậy, ta có thể thấy rằng, là một ngành kinh tế chính của đất 

nƣớc, nông nghiệp Việt Nam có vai trò quan trọng đối với cả kinh tế và 

xã hội. Tuy nhiên, do những đặc điểm gắn liền với cách thức sản xuất 

của ngành nông nghiệp vẫn chƣa có đƣợc sự đầu tƣ thích đáng cho nhu 

cầu phát triển. Chính vì vậy, phải thu hút thêm các nguồn đầu tƣ từ 

trong nƣớc và nƣớc ngoài để tạo điều kiện cho ngành phát triển nhanh 

hơn và bền vững hơn. 

2. THỰC TRẠNG THU HÖT FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG 

NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, dòng vốn FDI sau khi trải qua 

giai đoạn suy giảm từ năm 1997-1999 và đạt thấp nhất vào năm 1999, 

đã phục hồi nhẹ từ năm 2000-2004 và tăng nhanh hơn từ năm 2005. 

Từ những năm 2000 đến nay, nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có sự 

chuyển hƣớng đầu tƣ vào lĩnh vực trồng trọt, chế biến nông lâm thủy 

sản, sản xuất đƣờng mía, sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc 

gia cầm, trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy, dịch vụ hậu cần kho 

lạnh, vận chuyển... Đa số các nhà đầu tƣ chú trọng vào việc lựa chọn 

địa bàn đầu tƣ là vùng nguyên liệu truyền thống, phù hợp và thuận lợi 

về thổ nhƣỡng, khí hậu cho việc phát triển nguồn nguyên liệu cung cấp 

cho nhà máy. Phần lớn các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp không 

thuộc danh mục đầu tƣ có điều kiện nên có đến ¾ số dự án là doanh 

nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, hình thức này phù hợp với yêu 

cầu điều hành hoạt động của doanh nghiệp cũng nhƣ về độ rủi ro cao 

của lĩnh vực này. 

Nhìn chung sau mỗi lần điều chỉnh chính sách, lƣợng FDI về cả số 

lƣợng và chất lƣợng đều tăng lên với mức khác nhau. Năm 2000, Việt 

Nam có khoảng 340 dự án FDI với tổng vốn trên 2,27 tỷ USD đƣợc cấp 

phép hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nếu so với năm 1989 với 5 
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dự án và tổng vốn là 2,8 triệu USD, thì cho thấy ngành nông nghiệp đã 

có những bƣớc tiến dài trong thu hút và thực hiện nguồn vốn đầu tƣ 

FDI. (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài) 

Năm 2007, khi Việt Nam gia nhập WTO là sự kiện quan trọng có tác 

động đến nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, qua đó ảnh hƣởng tích cực tới kết quả 

thu hút FDI. Hơn nữa còn do ảnh hƣởng của khả năng hấp thụ FDI bao 

gồm nhiều yếu tố khác nhƣ trình độ lao động, cơ sở hạ tầng của nƣớc ta 

(giao thông vận tải, điện, nƣớc, thông tin liên lạc...), năng lực của bộ 

máy hành chính trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các thủ tục 

hành chính, thủ tục liên quan đến thủ tục đầu tƣ nhƣ đất đai, thuế, thủ 

tục hải quan... số dự án FDI đăng ký mới là 987 dự án năm 2008, với 15 

dự án đƣợc đăng ký mới cho lĩnh vực nông nghiệp và năm 2007 số dự 

án đăng ký mới lên tới 1544 nhƣng trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ 

chiếm 14 dự án. Riêng năm 2010, số dự án FDI đăng ký mới giảm 

xuống còn 1171 dự án nhƣng trong lĩnh vực nông nghiệp lại thu hút 

đƣợc 17 dự án, tăng hơn số dự án so với năm trƣớc. Đến năm 2017, số 

dự án đăng ký mới đạt 2120 dự án, tuy nhiên số dự án trong lĩnh vực 

nông nghiệp vẫn chỉ duy trì ở mức 17 dự án. Không những thế, sang 

năm 2018, số dự án trong lĩnh vực nông nghiệp giảm xuống còn 12 dự 

án trên tổng số dự án đăng ký mới là 2556 dự án. (Nguồn: Bảng 2.1) 

Các dự án đầu tƣ nƣớc ngoài này đã đem vào Việt Nam thiết bị, công 

nghệ tiên tiến, nhiều giống cây, giống con có năng suất và chất lƣợng 

cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều dự án đã là những mô hình làm ăn 

kiểu mới có hiệu quả để nông dân và các doanh nghiệp Việt Nam noi 

theo. Các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài đã tạo thêm việc làm cho 

hàng chục nghìn lao động nông nghiệp và hàng chục vạn lao động sản 

xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và nhiều loại hình dịch vụ 

khác. Sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc tiếp 

thị ở thị trƣờng quốc tế một cách thuận lợi, đã góp phần đáng kể trong 

việc giới thiệu nông sản hàng hóa của Việt Nam trên thị trƣờng thế giới 
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tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam thâm nhập thị trƣờng, góp phần 

nâng cao kim ngạch xuất khẩu chung. 

Xu hƣớng dòng vốn FDI bỏ qua nông nghiệp ngày càng thể hiện rõ 

qua các con số thống kê. Cụ thể, trong 3 năm từ năm 2013-2016 nguồn 

vốn FDI đầu tƣ cho lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng dƣới 1% tổng 

số các nguồn FDI đƣợc thu hút vào nƣớc ta. Năm 2013 vốn FDI đăng 

ký mới và tăng thêm trong nông nghiệp đạt 141,5 triệu USD, thì đến 

năm 2015 nguồn vốn này chỉ còn 97,7 triệu USD. Đến năm 2016, 

nguồn vốn này tăng nhẹ lên 136,4 triệu USD nhƣng tỷ lệ vốn này trong 

tổng vốn FDI của xã hội cũng chỉ chiếm có 0,62%. Năm 2017, đầu tƣ 

nƣớc ngoài vào nông nghiệp Việt Nam có diễn biến tích cực, khi tổng 

số dự án đăng ký mới và tăng vốn chỉ đạt 33 dự án so với 41 dự án của 

năm 2016 (trong đó số dự án mới chỉ là 17 dự án, thấp hơn hẳn con số 

28 dự án năm 2016) nhƣng nguồn vốn lại đạt 258 triệu USD, chiếm 

1,07% tổng vốn đăng ký của cả nƣớc. Năm 2018, số dự án đăng ký mới 

và tăng vốn có sự suy giảm khi chỉ có 12 dự án đăng ký mới và 14 dự 

án tăng vốn, đạt 79,31 triệu USD, chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tổng 

vốn đăng ký của cả nƣớc. (Nguồn: Bảng 2.1) Mặc dù tổng vốn đăng ký 

của cả nƣớc giảm không nhiểu so với năm 2015, nguồn vốn FDI cho 

ngành nông nghiệp đã có sự suy giảm đáng kể ở cả số lƣợng dự án lẫn 

giá trị nguồn vốn. 

Bảng 2.1 Lƣợng vốn FDI đăng ký mới trong lĩnh vực nông nghiệp 

trong giai đoạn năm 2003-2018 

Năm 

Tổng số 

dự án FDI 

đăng ký 

mới 

(Dự án) 

Số dự án 

FDI đăng 

ký mới 

trong lĩnh 

vực nông 

nghiệp 

(Dự án) 

Tổng vốn 

FDI đăng ký 

mới và tăng 

thêm 

(Triệu USD) 

Số vốn 

đăng ký 

mới trong 

lĩnh vực 

nông 

nghiệp 

(Triệu 

USD) 

Tỷ lệ vốn 

FDI đăng 

ký trong 

lĩnh vực 

nông 

nghiệp 
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2003 502 15 2503,0 20,6 0,82% 

2004 754 18 1557,7 32,8 2,11% 

2005 748 15 1899,6 22,2 1,17% 

2006 723 7 4222,2 99,8 2,36% 

2007 970 13 4704,8 39,1 0,5% 

2008 987 15 9096,8 146,5 0,48% 

2009 1544 14 18718,3 48,3 0,12% 

2010 1171 17 64011,0 203,2 0,32% 

2011 1208 28 23107,3 128,5 0,56% 

2012 1237 12 19886,1 36,2 0,18% 

2013 1186 21 155981,0 141,5 0,09% 

2014 1287 17 16384,0 99,4 0,6% 

2015 1530 13 22352,2 97,7 0,44% 

2016 1843 28 21921,7 136,4 0,62% 

2017 2120 17 24115,0 258,0 1,07% 

2018 2556 12 20947,35 79,31 0,38% 

 

Nguồn: Niên giám thống kê từ năm 2001 đến 2016 

Ngành nông nghiệp Việt Nam cũng chƣa thu hút đƣợc các nhà đầu 

tƣ đến từ các nƣớc có nền nông nghiệp phát triển. Trong số hơn 50 

quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI đầu tƣ trong lĩnh vực nông 

nghiệp ở Việt Nam, đứng đầu là Đài Loan, các đối tác châu Á (Đài 

Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong, Singapore, Trung Quốc, Thái 

Lan) chiếm khoảng 55% tổng số vốn đăng ký đầu tƣ. Các đối tác EU 

đầu tƣ vào Việt Nam đáng kể nhất gồm có British Virgin Islands, Pháp. 

Các nƣớc Hoa Kỳ, Canada, Öc chiếm tỉ trọng đầu tƣ nhỏ. 

Bảng 2.2 Lƣợng vốn FDI nông nghiệp từ các nƣớc giai đoạn 2016-

2018 
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  Số dự án Tổng vốn đầu tƣ (triệu USD) 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Đài Loan  2171 2169 2169 22981.2 18976,6 18976,01 

Hàn Quốc  2699 2700 2701 22389.1 22876,8 23010,1 

Nhật Bản  1425 1427 1430 20959.9 22178,6 23679,9 

Tây Ấn thuộc 

Anh 

 6 5 5 987.0 898,8 898,8 

Quần đảo Cúc  3 1 1 142.0 70,56 70,56 

Tiểu VQ A-rập 

Thống nhất 

 3 2 2 128.2 110,67 110,67 

 

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ NN&PTNT 

Theo Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, năm 2018, cả nƣớc có 518 dự án FDI 

đƣợc cấp phép trong lĩnh vực nông nghiệp còn hiệu lực trong tổng số 

22.509 dự án FDI, với tổng vốn đầu tƣ đăng ký là 2,93 tỷ USD, chiếm 

2,30% tổng số dự án và chiếm 1,20% tổng vốn đầu tƣ đăng ký. Đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ 9 trong số 19 

ngành kinh tế đã có đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam. Dòng vốn FDI đầu 

tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp có chất lƣợng chƣa cao, phần lớn các dự án 

có quy mô nhỏ. Nếu nhƣ quy mô vốn đầu tƣ bình quân một dự án FDI 

khoảng 13,03 triệu USD thì một dự án FDI đầu tƣ cho lĩnh vực nông 

nghiệp chỉ khoảng 7 triệu USD, thấp xa so với quy mô bình quân một 

dự án của kinh doanh bất động sản (90,33 triệu USD) hoặc dự án trong 

lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí, nƣớc, điều hòa là 117,84 triệu 

USD hay dự án về cấp nƣớc và xử lý chất thải là 25,91 triệu USD. 

(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Các dự án FDI trong lĩnh vực nông nghiệp không những ít, quy mô 

nhỏ mà việc phân bổ vốn FDI trong nông nghiệp cũng không đồng đều. 

Các dự án FDI chỉ tập trung chủ yếu ở các dự án thu hồi vốn nhanh ở 

một số ngành nhƣ: chăn nuôi chế biến thức ăn chăn nuôi, trồng rừng, 

chế biến gỗ và lâm sản, thủy sản. Trồng rừng và chế biến gỗ chiếm tỷ 
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trọng lớn trong tổng vốn FDI vào ngành nông nghiệp. Trong khi các 

ngành chế biến nông sản, thủy sản... còn rất khiêm tốn. 

Hình 2.1 Cơ cấu FDI trong ngành nông lâm ngƣ nghiệp  

giai đoạn 2002-2014 
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Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 

Tính đến hết năm 2008, tỷ trọng đầu tƣ FDI trong lĩnh vực nông 

nghiệp chỉ chiếm 6,65% trong tổng số các dự án FDI còn hiệu lực. Cơ 

cấu phân theo ngành là trồng trọt 8,2%; chế biến nông sản thực phẩm 

49,2%; chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc 11,6%; trồng rừng và chế 

biến lâm sản 22,6%; nuôi trồng và chế biến thủy sản 8,4%. 

Trong giai đoạn 2002-2014, vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tập trung chủ yếu 

vào các ngành trồng trọt (13%), và các ngành chế biến với nguồn vốn 

FDI vào các dự án chế biến (1,2 tỷ USD), ngành nghề khác (501 triệu 

USD), tiếp đó là trồng trọt (276 triệu USD), chăn nuôi (190 triệu USD), 

thủy sản (128 triệu USD) và lâm nghiệp (79,9 triệu USD). Trong các dự 

án chế biến, nguồn vốn FDI đầu tƣ nhiều nhất vào các dự án chế biến 

gỗ và các sản phẩm lâm sản (419 triệu USD), tiếp đó là chế biến các 
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ngành hàng nông nghiệp (341 triệu USD), chế biến thủy sản (323 triệu 

USD), chế biến chăn nuôi (274 triệu USD) và thấp nhất là chế biến các 

sản phẩm của ngành trồng trọt (152 triệu USD). Tỷ trọng đầu tƣ cho 

ngành thấp và có xu hƣớng giảm, hiệu quả hoạt động của các dự án 

chƣa cao, chƣa phát huy đầy đủ tiềm năng của đất nƣớc. 

Đến giai đoạn 2016-2018, xu hƣớng của giai đoạn 2002-2014 tiếp 

tục đƣợc thể hiện một cách rõ rệt khi nguồn vốn FDI vào nông nghiệp 

vẫn tập trung nhiều vào các dự án trồng trọt và chế biến. Tỉ trọng vốn 

FDI cho các ngành thủy sản và lâm nghiệp tiếp tục duy trì ở mức thấp, 

với thủy sản đạt 6% và lâm nghiệp đạt 5% (So với 7% và 3% của giai 

đoạn 2002-2014). Nguồn vốn FDI tập trung ngày càng mạnh vào các 

ngành chế biến khi tăng lên chiếm 58% tổng số vốn FDI nông nghiệp 

(giai đoạn 2000-2012 đạt 55%). (Nguồn: Hình 2.2) 

Năm 2017, ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trƣởng 2,41%, thấp 

hơn mức 3,44% của năm 2016, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức 

tăng chung. Trong năm 2016, lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất khẩu 

nông nghiệp cả nƣớc đạt hơn 30 tỷ USD, tiếp tục là lĩnh vực tạo ra giá 

trị thặng dƣ cao với 9,5 tỷ USD. Trong đó, nhiều mặt hàng kim ngạch 

xuất khẩu tăng mạnh nhƣ: cà phê tăng 32,2%; hạt điều tăng 21,1%; hồ 

tiêu tăng 34,1%; rau quả tăng 34,9%; thủy sản tăng 18%; lâm sản và đồ 

gỗ tăng 12,7%; gạo tăng 5,3%. Tuy nhiên, đến năm 2017, tổng kim 

ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 30,14 tỷ USD, giảm 0,8% so 

với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông 

sản chính ƣớc đạt 13,95 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2014, 

giảm mạnh nhất ở các mặt hàng nhƣ cà phê, cao su, chè và gạo. Cụ thể: 

cà phê giảm 28,1%, cao su giảm 14,4%, chè giảm 7,4%, gạo giảm 

2,9%. Đến năm 2018, tốc độ tăng trƣởng ngành nông nghiệp tiếp tục 

giảm xuống còn 1,2%. Tuy nhiên, xuất khẩu nông sản lại đạt đƣợc một 

số khởi sắc khi tăng trở lại và đạt mức cao nhất trong 3 năm gần đây 

với 32,1 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông 

sản chính và thủy sản đều tăng, trong khi kim ngạch xuất khẩu của lâm 
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sản đƣợc giữ nguyên. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông sản chính đạt 

15,1 tỷ USD so với 14,04 tỷ USD của năm 2017, thủy sản đạt 6,99 tỷ 

USD so với 6,57 tỷ USD năm 2017, lâm sản giữ nguyên ở mức 7,23 tỷ 

USD. (Nguồn: Cục Thống kê, Bộ NN&PTNT) 

Hình 2.2 Cơ cấu FDI trong ngành nông lâm ngƣ nghiệp 
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Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Từ đây có thể thấy ngành nông nghiệp vẫn chƣa thực sự phát triển 

bền vững, tiềm năng lớn nhƣng chƣa đƣợc khai thác triệt để, đầu tƣ vào 

nông nghiệp chƣa xứng tầm. Trong khi nguồn vốn FDI vào Việt Nam 

tăng trƣởng đều suốt gần 30 năm qua, thì tỷ trọng vốn FDI vào lĩnh vực 

nông nghiệp lại giảm dần và phân bổ không đồng đều giữa các ngành. 

Một trong những tác động lớn nhất của điều chỉnh chính sách thu hút 

FDI của Việt Nam là thay đổi về hình thức đầu tƣ. Luật đầu tƣ nƣớc 

ngoài sau 5 lần sửa đổi, các quy định về hình thức đầu tƣ, đặc biệt cho 

phép nhà đầu tƣ góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp 

và tham gia quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Những điều 

chỉnh chính sách đó đã có tác động mạnh đến hình thức đầu tƣ của dự 

án có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ và 
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lĩnh vực nông nghiệp theo 4 hình thức là: hình thức 100% vốn đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài, liên doanh, công ty cổ phần và hợp tác kinh do-

anh. 

Khu vực FDI tăng trƣởng ổn định ở hầu hết các lĩnh vực. Tổng số 

doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên phạm vi toàn quốc thời điểm 

31/12/2018 là 9.093 doanh nghiệp, gấp 4,5 lần năm 2003, bình quân 

giai đoạn 2003-2016 mỗi năm tăng khoảng 17%, sang năm 2017 và 

năm 2018 thì tốc độ tăng chậm lại. Trong đó doanh nghiệp 100% vốn 

nƣớc ngoài là 7.543 doanh nghiệp (chiếm 83% toàn bộ doanh nghiệp 

FDI) gấp 6,8 lần năm 2001, bình quân giai đoạn 2003-2018 mỗi năm 

tăng xấp xỉ 20%. Doanh nghiệp liên doanh là 1.550 doanh nghiệp 

(chiếm 17% số doanh nghiệp FDI) gấp 2,2 lần năm 2003, bình quân 

giai đoạn 2003-2018 mỗi năm tăng khoảng 6,7%.  

Số doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp hiện nay rất thấp, chỉ chiếm 

1% tổng số doanh nghiệp của cả nƣớc. Thêm vào đó, doanh nghiệp đầu 

tƣ vào nông nghiệp phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chiếm 

95%, trong khi doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 3,7% doanh nghiệp và do-

anh nghiệp quy mô vừa chỉ chiếm 1,3%. Các doanh nghiệp FDI trong 

nông nghiệp thƣờng là quy mô nhỏ và siêu nhỏ thu hẹp quy mô hoặc 

hoạt động cầm chừng. Ngoài ra, còn khoảng 3 triệu hộ kinh doanh cá 

thể trong khu vực nông thôn, không có đăng ký doanh nghiệp chính 

thức, chủ yếu tận dụng sức lao động gia đình, có quy mô vốn dƣới 100 

triệu đồng nhƣng chƣa đƣợc tận dụng hết tiềm năng phát triển. (Nguồn: 

Tổng cục Thống kê) 

Số doanh nghiệp FDI hoạt động trong khu vực nông nghiệp lại có 

mức tăng thấp nhất so với cả ba ngành kinh tế, bình quân trong giai 

đoạn 2002-2018 chỉ tăng 9,4%, năm 2002 có 42 doanh nghiệp thì đến 

năm 2018 số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp mới 

chỉ có 123 doanh nghiệp, chiếm 1,4%. Điều này cho thấy vẫn còn ít do-

anh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực này. (Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 
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Có thể thấy FDI trong lĩnh vực nông nghiệp đƣợc thực hiện chủ yếu 

dƣới hai hình thức 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và liên doanh, trong đó 

hình thức 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm đa số với 390 dự án với 

tổng vốn đăng ký lên tới 2,5 tỷ USD, chiếm 75,3% số dự án và 71,4% 

tổng vốn đăng ký, và liên doanh (chiếm 21,7%), chỉ có một số rất ít 

đƣợc thực hiện dƣới các hình thức khác (3%). Trong đó, nhà đầu tƣ đến 

từ các nƣớc có nền nông nghiệp phát triển thƣờng có xu hƣớng chọn 

hình thức liên doanh, các nhà đầu tƣ đến từ các nƣớc và vùng lãnh thổ 

trong khu vực châu Á lại có xu hƣớng chọn hình thức đầu tƣ 100% vốn 

nƣớc ngoài. (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 

Số lao động và thu nhập của ngƣời lao động trong doanh nghiệp có 

vốn FDI ngày càng tăng cao. Năm 2002, lao động làm việc trong các 

doanh nghiệp FDI có 407.565 ngƣời với mức thu nhập bình quân 19 

triệu đồng/ngƣời/năm, đến năm 2018 tăng lên trên 3.222.538 ngƣời, 

gấp 8 lần so với năm 2000 và thu nhập bình quân của ngƣời lao động 

cũng tăng lên 78,6 triệu đồng/ngƣời/năm, góp phần đáng kể vào giải 

quyết việc làm của nền kinh tế. Lĩnh vực nông nghiệp tuy tiềm năng rất 

lớn song thu hút lao động lại khá thấp, năm 2002 có 3.092 lao động, thu 

nhập bình quân đạt 15,8 triệu đồng/ngƣời/năm, đến năm 2018 lĩnh vực 

này thu hút đƣợc 9.813 lao động, tăng bình quân giai đoạn 2002-2018 

là 8%/năm, thấp hơn tốc độ tăng về số lƣợng doanh nghiệp là 1,4%, 

song thu nhập bình quân mới chỉ đạt mức 71 triệu đồng/ngƣời/năm. 

Riêng lĩnh vực công nghiệp tăng khá mạnh trong việc thu hút và sử 

dụng lao động, bình quân giai đoạn này tăng 18,3%/năm và thu nhập 

bình quân đạt cao nhất trong các ngành kinh tế đạt đến 180,4 triệu 

đồng/ngƣời/năm. (Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 
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3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GỢI Ý NHẰM TĂNG CƢỜNG THU HÚT 

FDI VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI  

ĐOẠN TỚI 

 (1) Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và quản lý đầu tƣ 

Đây là một giải pháp chung cho tất cả các tỉnh, thành phố hiện nay. 

Các vấn đề về thủ tục đầu tƣ rƣờm rà phức tạp, qua nhiều tầng cấp, 

không thống nhất giữa các địa phƣơng đã và đang là những rào cản lớn 

với các DN FDI, làm chậm tiến độ giải ngân vốn của các DN. Vì vậy, 

để cải thiện đƣợc môi trƣờng đầu tƣ, cần đơn giản hóa thủ tục hành 

chính đối với cấp phép và quản lý hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài theo 

hƣớng thông thoáng hơn và tập trung vào một đầu mối. Đối với các thủ 

tục cấp phép đầu tƣ, cần nghiên cứu cắt giảm các tiêu chí xem xét và 

thẩm định dự án nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian xét duyệt, thẩm định 

và cấp phép. Việc quản lý hoạt động đầu tƣ phải theo hƣớng giảm bớt 

các thủ tục liên quan đến giấy tờ, các loại báo cáo trong quá trình hoạt 

động của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả mà không gây phiền hà, 

lãng phí thời gian đối với các doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính 

cần cải tiến cho phù hợp với xu thế phát triển và điều kiện của các 

doanh nghiệp. 

(2)  Phát triển thị trƣờng vốn và tín dụng đầu tƣ 

Gần 30 năm thu hút FDI vào nƣớc ta nói chung và vào nông nghiệp 

nói riêng, nhìn chung nguồn vốn đầu tƣ từ các ngân hàng và tổ chức tín 

dụng… cho nông nghiệp chƣa đáng kể, chƣa xứng với tiềm năng của 

ngành. Do vậy, để cung ứng đủ vốn cho nông nghiệp thì tất yếu phải 

phát triển thị trƣờng vốn và tín dụng đầu tƣ theo hƣớng sau: 

Ƣu đãi không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong và ngoài 

nƣớc trong việc tiếp cận nguyên liệu, tài nguyên… Hỗ trỡ lãi suất cho 

các cá nhân, tổ chức có dự án đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp để thúc 

đẩy phát triển sản xuất và giảm hình thức xin cho. 
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Xem xét lại các điều kiện và thủ tục vay vốn tín dụng đầu tƣ phát 

triển nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp thuộc 

khu vực tƣ nhân, không phân biệt doanh nghiệp trong nƣớc và nƣớc 

ngoài, tiếp cận một cách thuận lợi với nguồn tín dụng ƣu đãi. 

Tạo kênh hỗ trợ vốn cho các dự án liên doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp để đáp ứng nguồn vốn bổ sung cho doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia góp vốn liên doanh thực hiện một số dự án thuộc lĩnh vực 

khuyến khích đầu tƣ nhƣ lai tạo giống, sản xuất các sản phẩm xuất 

khẩu. Tạo điều kiện cho các hộ sản xuất nhỏ mở rộng quy mô sản xuất. 

Tăng cƣờng các biện pháp hỗ trợ nhƣ: cho nông dân vay vốn ƣu đãi 

để đầu tƣ phát triển nguồn nguyên liệu nông sản phục vụ công nghiệp 

chế biến; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản… 

Áp dụng cơ chế bảo lãnh, thế chấp bằng máy móc, thiết bị sản xuất, 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn FDI vay vốn, nhất là đối với các 

dự án thuộc diện đặc biệt khuyến khích đầu tƣ. 

Hoàn thiện cơ chế tài chính, ngân sách nhà nƣớc theo hƣớng công 

khai, minh bạch và yêu cầu trách nhiệm. Áp dựng cơ chế tỷ giá hối đoái 

linh hoạt, thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. 

Hoàn thiện chính sách thuế, phí từ nông nghiệp theo hƣớng giảm và 

hỗ trợ hợp lý cho các địa phƣơng, 

Tiếp tục áp dụng biện pháp ƣu đãi thuế thu nhập đối với các dự án 

đầu tƣ ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các loại giống mới, 

dự án phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Hƣớng dẫn kênh hỗ trợ vốn tín dụng ngân hàng cho các dự án FDI 

trong lĩnh vực nông nghiệp từ Ngân hàng phát triển để tạo nguồn 

vốn bổ sung cho các doanh nghiệp FDI đang triển khai một số dự 

án đầu tƣ tạo giống, sản xuất sản phẩm xuất khẩu… 
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(3) Hoàn thiện chính sách thƣơng mại 

Tăng cƣờng quản lý thị trƣờng, quản lý chất lƣợng và truy suất 

nguồn gốc sở hữu trí tuệ; kiểm soát chất lƣợng, giá cả vật tƣ nông 

nghiệp nhƣ: phân bón, thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu… 

Minh bạch hóa khâu điều hành xuất, nhập khẩu vật tƣ, hàng hóa 

trong nông nghiệp, vừa thực hiện đúng các cam kết mà Việt nam đã ký 

với ngƣời sản xuất, các quốc gia, các tổ chức trên thế giới, vừa đảm bảo 

đúng quyền lợi của ngƣời sản xuất và ngƣời tiêu dùng. 

Hỗ trợ doanh nghiệp, ngƣời sản xuất đầu tƣ nghiên cứu nhƣ cầu, thị 

hiếu của các thị trƣờng nƣớc ngoài để phát triển đa dạng các sản phẩm. 

Hoàn thiện hệ thống thông tin thƣơng mại quóc tế và các chính sách 

của các tổ chức thƣơng mại quốc tế, các quốc gia tới ngƣời sản xuất, để 

làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tƣ; xây dựng danh mục gọi vốn 

FDI cho những năm tiếp theo. 

Nghiên cứ, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tƣ đối với các 

tập đoàn đa quốc gia cũng nhƣ có chính sách riêng đối với từng tập 

đoàn và các đối tác trọng điểm nhƣ các quốc gia thành viên EU, Hoa 

Kỳ, Nhật Bản…; chú trọng và đẩy nhanh tiến độ đàm phán các Hiệp 

định đầu tƣ song phƣơng giữa Việt Nam và các đối tác lớn. 

Tổ chức khảo sát, nghiên cứu và xây dựng mô hình cơ quan xúc tiến 

đầu tƣ ở Trung ƣơng và địa phƣơng; xây dựng văn bản pháp luật về 

công tác xúc tiến đầu tƣ nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trong 

công tác quản lý nhà nƣớc, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện các 

hoạt động xúc tiến đầu tƣ. 

Thực hiện tốt Chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ quốc gia. Triển khai 

nhanh việc thành lập bộ phận xúc tiến đầu tƣ tại một số địa bàn trọng 

điểm. Tiếp tục kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tƣ trong các chuyến 

thăm và làm việc tại các nƣớc của lãnh đạo. 

Tăng cƣờng đào tạo bồi dƣỡng cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tƣ. 
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Hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị 

trƣờng và giữ các thị trƣờng đã và đang tiêu thụ hàng nông sản của 

nƣớc ta. 

Kiểm soát và xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, gian lận trong 

thƣơng mại và bán buôn hàng nông sản không đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm theo quy định của pháp luật; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền 

pháp luật và các chính sách liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp và 

ngƣời sản xuất. 

(4) Hoàn thiện chính sách đất đai 

Công khai các quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp và 

mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản đã đƣợc rà soát và đƣợc cơ quan thẩm 

quyền phê duyệt tại các vùng sản xuất; kiểm soát chặt chẽ việc thực 

hiện quy hoạch sử dụng đất, mặt nƣớc nông, lâm nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản. 

Đẩy mạnh quá trùng tập trung đất nông nghiệp qua dồn điền, đổi 

thửa và chuyển chế độ giao đất không thu tiền sử dụng sang chế độ thuê 

đất nhằm thúc đẩy sử dụng đất có hiệu quả và hình thàng thị trƣờng đất 

nông nghiệp đúng nghĩa có mua, có bán công khai và theo pháp luật. 

Thời gian sử dụng đất nông nghiệp nên lâu dài phù hợp với tính chất 

của ngành nông nghiệp. 

Thực hiện nhất quán chính sách cho thuê và sử dụng đất. Xây dựng 

quy trình về cho thuê đất, cho thuê rừng đảm bảo thực hiện đúng cam 

kết và theo quy hoạch đã đƣợc phê duyệt gắn liền với bảo vệ sinh thái. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai phục vụ 

cho các dự án có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, đặc biệt là việc tiếp 

tục ban hành các văn bản dƣới luật cụ thể hóa 3 quyền của nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài tại Việt Nam về đất đai là quyền chuyển nhƣợng, quyền cho 

thuê và quyền thế chấp, tăng cƣờng hiệu lực của pháp luật về đất đai. 

Hình thành bộ máy xử lý nhanh chóng và có hiệu quả các vấn đề liên 

quan đến đất đai trong đầu tƣ nƣớc ngoài nhƣ vấn đề thủ tục cấp đất, 

đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng và việc đảm bảo tính ổn định của 
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khu đất đƣợc sử dụng cho đầu tƣ nƣớc ngoài. Đẩy mạnh hoạt động quy 

hoạch đất đai phục vụ cho đầu tƣ nƣớc ngoài trƣớc hết là các thành phố 

lớn và các vùng kinh tế ƣu tiên, tiếp theo là các tỉnh trong cả nƣớc. 

Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Xác định rõ chủ 

quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, gắn liền quyền lợi với trách 

nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ, phát triển rừng. 

Tiếp tục duy trì và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập 

trung, thâm canh gắn liền với công nghiệp chế biến và thị trƣờng, phù 

hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

Giải quyết các tồn đọng, vƣớng mắc về đất đai, bảo đảm ổn định xã 

hội và thực hiện tốt việc đổi mới quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và 

phát triển rừng theo quy định của pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát 

triển rừng. 

Cho phép nông dân đƣợc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông lâm 

ngƣ nghiệp nếu không trái với yêu cầu bảo vệ đất vì lợi ích chung của 

xã hội. Việc chuyển đổi đất từ kém hiệu quả sang phát triển ngành nghề 

hiệu quả hơn phải tuân thủ quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

(5) Phát triển vùng nguyên liệu 

Giải pháp này cần đƣợc áp dụng cho các địa phƣơng đang có vốn 

FDI tập trung vào trồng trọt và chế biến, điển hình nhƣ Lâm Đồng, 

Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh... Việc xây dựng vùng nguyên 

liệu ổn định, có chất lƣợng cao và nằm trong sự kiểm soát của nhà nƣớc 

là yêu cầu rất cấp thiết của các dự án FDI trong nông nghiệp hiện nay. 

Vì vậy cần khuyến khích các nhà đầu tƣ cùng với Chính phủ Việt Nam 

đầu tƣ phát triển các vùng nguyên liệu trong nƣớc để đáp ứng đúng yêu 

cầu kinh doanh của nhà đầu tƣ và đảm bảo lợi ích của nông dân đã 

chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhà đầu tƣ FDI. Cần đầu tƣ vùng 

nguyên liệu nông sản theo hƣớng sau: 

- Nhà nƣớc có nhiệm vụ định hƣớng, khuyến khích xây dựng vùng 

nguyên liệu đồng thời có chính sách ƣu đãi để tạo động lực thúc đẩy mở 
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rộng quy mô vùng nguyên liệu; chia sẻ rủi ro và hài hòa lợi ích giữa 

thƣơng nhân và nông dân; gắn kết lợi ích với trách nhiệm của các bên 

trong quan hệ liên kết. 

- Bên cạnh đó, thƣơng nhân phải có trách nhiệm tích cực, chủ động 

và ƣu tiên các nguồn lực để thực hiện phát triển nguồn nguyên liệu. 

Việc phát triển vùng nguyên liệu ổn định yêu cầu các doanh nghiệp chế 

biến cần ban hành các chính sách phát triển vùng nguyên liệu có lợi cho 

ngƣời nông dân, phải bảo đảm sản xuất có lợi cho cả 2 phía. Các doanh 

nghiệp cần tăng cƣờng đầu tƣ khảo nghiệm các giống mới, nhân rộng 

vào sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, 

nâng cao năng suất, rải vụ… đáp ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy 

hoạt động. 

- Xây dựng vùng nguyên liệu thuộc quyền quản lý, sử dụng của 

thƣơng nhân trên diện tích đất sản xuất lúa đƣợc Nhà nƣớc giao, cho 

thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc thuê đất của các hộ 

gia đình, tổ chức, cá nhân để sản xuất lúa theo quy định của pháp luật 

về đất đai. 

- Đối với các dự án đầu tƣ gắn với cùng nguyên liệu, chính quyền địa 

phƣơng cần chủ động quy hoạch vùng nguyên liệu nông sản cho nhà 

đầu tƣ gắn với các hình thức chuyển giao quyền sử dụng đất từ nông 

dân sang nhà đầu tƣ trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tƣ với nông dân 

theo quy định của Luật Đất đai hiện hành về các hình thức cho thuê 

hoặc góp vốn bằng đất để cùng kinh doanh nông nghiệp. Hơn hết, chính 

quyền địa phƣơng có vùng nguyên liệu của dự án FDI có trách nhiệm 

bảo vệ và duy trì các vùng nguyên liệu đã quy hoạch cho dự án FDI để 

đảm bảo cung cấp đầy đủ nguyên liệu tập trung cho nhà đầu tƣ. 

- Xác định quyền và trách nhiệm cho nhà đầu tƣ trong việc đƣa ra 

các biện pháp bảo vệ vùng nguyên liệu của họ. Nhà nƣớc nghiên cứu 

đƣa ra các quy định phù hợp về cả quyền và trách nhiệm của nhà đầu tƣ 

với vùng nguyên liệu, đảm bảo cho các nhà đầu tƣ duy trì và phát triển 

vùng nguyên liệu của họ. Đồng thời có chính sách hỗ trợ nhà đầu tƣ xây 
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dựng hạ tầng vùng nguyên liệu theo quy hoạch, chăm lo xây dựng các 

cơ sở văn hóa, giáo dục, cơ sở hạ tầng nông thôn của dân cƣ để gắn kết 

họ với vùng nguyên liệu. 

- Triển khai các hình thức tín dụng ƣu đãi cho nông dân và doanh 

nghiệp để đầu tƣ vào cây trồng tạo vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu 

kinh doanh có hiệu quả. 

- Giá cả bảo hiểm các mặt hàng nông sản do các doanh nghiệp chế 

biến nông sản đƣa ra còn thấp, không theo kịp với diễn biến giá của thị 

trƣờng, không thu hút nông dân… Do đó cần ổn định chính sách thu 

mua nông sản từ vùng nguyên liệu. 
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TÓM TẮT 

Cuộc chiến thƣơng mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng dần lên kể 

từ đầu năm 2018. Vậy điều gì đang chờ đợi Việt Nam khi có quan hệ 

thƣơng mại chặt chẽ với cả hai cƣờng quốc trên. Các chuyên gia cho 

rằng cơ hội đối với Việt Nam sẽ nhiều hơn là thách thức. Nhìn vào 

ngắn hạn, có nhiều nguyên do để có thể lạc quan, nhƣng về dài hạn, 

chiến tranh thƣơng mại đang mang đến những nguy cơ và thách thức 

trƣớc mắt cho Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 

và nửa đầu 2019 đối với Mỹ và Trung đều có tiến triển đáng kể nhƣng 

để duy trì và tiếp tục tận dụng đƣợc ƣu thế là điều các nhà hoạch định 

chính sách Việt Nam cần hết sức lƣu tâm trong thời gian tới.  

Từ khóa: chiến tranh thƣơng mại, thƣơng mại quốc tế, kim ngạch xuất 

khẩu, cơ hội, thách thức 
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ABSTRACT 

 The trade war between the US and China has been heating up since the 

beginning of 2018. So what is waiting for Vietnam when there are close 

trade relations with both powers. Experts believe that opportunities for 

Vietnam will be more than challenges. Looking at the short term, there 

are many reasons to be optimistic, but in the long term, the trade war is 

bringing immediate risks and challenges for Vietnam. The export turn-

over of Vietnam in 2018 and the first half of 2019 for the US and China 

has made significant progress but to maintain and continue to take ad-

vantage of is what Vietnamese policy makers need to be very careful. 

mind in the near future. 

Keywords: trade war, international commerce, exports, opportunity, 

challenge 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bƣớc vào năm 2018, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald 

Trump đã áp nhiều loại thuế với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc nhƣ máy giặt hay một vài sản phẩm từ thép. 

Tình hình leo thang nhanh chóng khi ngày 22/3 Mỹ đã đề xuất áp 

thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tới 6/7, Tổng thống 

Trump chính thức áp thuế 25% với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc, bao gồm phụ tùng máy bay, TV hay thiết bị y tế. Phía 

Trung Quốc đáp trả với mức thuế 25% lên 500 mặt hàng nhập khẩu từ 

Mỹ, bao gồm đậu nành, thịt bò, thịt lợn, xe hơi hay rƣợu whiskey. 

Vậy cuộc chiến thƣơng mại trên có ý nghĩa nhƣ thế nào với Việt 

Nam? 

Việt Nam đang là nƣớc hội nhập sâu rộng trong một hệ thống thƣơng 

mại toàn cầu có tính phụ thuộc lẫn nhau rất cao. Điều thƣờng thấy là 

không có bên nào thắng trong một cuộc chiến tranh thƣơng mại.  
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Có một điều đƣợc số đông công nhận là chiến tranh thƣơng mại có 

hại cho các bên tuyên chiến hơn là có lợi. Và những hậu quả của chiến 

tranh thƣơng mại bám rễ rất sâu và có khả năng lan ra các khu vực khác 

trên thế giới. 

Điều quan trọng là phải nhìn ra bức tranh rộng hơn. Một cuộc chiến 

thƣơng mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chắc chắn không phải 

là tin tốt cho Việt Nam, một quốc gia đang hội nhập tích cực vào nền 

kinh tế toàn cầu và đang gắn mình với một hệ thống thƣơng mại toàn 

cầu tự do mới.  

2. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ TRUNG 

VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA 

VIỆT NAM 

Năm 2016, Việt Nam đạt 32 tỷ USD thặng dƣ thƣơng mại với Mỹ, 

đứng thứ 6 trong nhóm các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt thƣơng mại. 

Việc ông Trump lên nắm quyền đã gây những lo ngại về việc Việt Nam 

sẽ chịu ảnh hƣởng mạnh của chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên điều này 

chƣa xảy ra. 

Tháng 5/2017, tại cuộc gặp giữa Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc và 

Tổng thống Donald Trump, hai nhà lãnh đạo đã đạt đƣợc những điều 

khoản thống nhất để hƣớng đến việc thúc đẩy thƣơng mại song phƣơng. 

Tại Hội nghị Thƣợng đỉnh APEC 2017, hai nƣớc đã thông qua tuyên 

bố chung 14 điều, trong đó có nhiều điều khoản mở rộng thƣơng mại và 

đầu tƣ hai chiều. 

Về việc thực thi Luật sở hữu trí tuệ IPR, Việt Nam đã lần đầu thông 

qua luật bảo hộ sở hữu trí tuệ vào năm 2005, sau đó sửa đổi bổ sung 

trong lộ trình đảm bảo yêu cầu gia nhập WTO. 

Luật này tiếp tục đƣợc đảm bảo năm 2010. 

Vì vậy Việt Nam có thể sẽ đƣợc xem là một đồng minh tiềm năng 

của Mỹ trong nỗ lực cải thiện luật sở hữu trí tuệ.  

Thêm vào đó, Việt Nam sẽ xuất hiện của những cơ hội mới về kinh 

tế. Chiến tranh thƣơng mại có thể khiến tăng tốc quá trình giảm sự phụ 
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thuộc vào Trung Quốc khi mà chi phí nhân công và các ƣu đãi về thuế 

đang dần biến mất. 

Rất nhiều công ty Mỹ đang vận hành theo công thức ―Trung Quốc 

cộng một‖, chiến lƣợc mà các doanh nghiệp thƣờng tìm một quốc gia 

khác để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam là sự lựa chọn 

phổ biến cho vị trí ―cộng một‖ bởi sự ổn định chính trị cũng nhƣ vị trí 

địa chính trị quan trọng. 

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Mỹ ngày càng gặp khó khi kinh 

doanh tại Trung Quốc, rất có thể họ sẽ chuyển hƣớng sang Việt Nam để 

giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ giảm 

một cách tất yếu, và điều này đồng nghĩa sẽ có khoảng trống cần đƣợc 

lấp. Việt Nam hoàn toàn có thể lấp vào chỗ trống đó. Các chuyên gia tại 

Deutsche Bank Hong Kong dự đoán xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ 

tăng khoảng 1,7%. 

Thêm nữa, tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức 

cao. Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy từ tháng 1/2018 tới 6/2018, 

tăng trƣởng kinh tế Việt Nam đang ở mức 7.08%. Đây là đà tăng trƣởng 

có nền móng vốn đã rất tốt từ năm 2017, mức cao nhất từ năm 2010. 

Tuy nhiên bức tranh không hẳn sẽ toàn màu hồng. Sẽ mất một 

khoảng thời gian trƣớc khi Việt Nam thực sự cảm nhận đƣợc ảnh 

hƣởng từ chiến tranh thƣơng mại và bằng cách này hay cách khác Việt 

Nam chắc chắn sẽ cảm nhận đƣợc ảnh hƣởng đó. 

Chỉ cần nhìn lại khủng hoảng tài chính châu Á 1997 để hình dung 

điều gì có thể xảy ra. Khi khủng hoảng mới nổ ra, Việt Nam vẫn ghi 

nhận tăng trƣởng kinh tế cao dù các nƣớc láng giềng bị ảnh hƣởng nặng 

nề. Có vẻ nhƣ cuộc khủng hoảng chỉ ảnh hƣởng tới Việt Nam trong 

phạm vi rất hẹp, tuy nhiên qua thời gian ảnh hƣởng đó lớn dần. 

Tác động tiêu cực đầu tiên tới Việt Nam là sự yếu đi của hệ thống 

thƣơng mại tự do toàn cầu. Việt Nam đã phải mất nhiều năm vất vả để 

điều chỉnh cấu trúc kinh tế, nhất là khi gia nhập WTO. Dù quá trình đó 
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đã mang lại thành quả tốt, những quyết định của ông Trump lại đang đi 

ngƣợc lại tinh thần của WTO và thử thách hệ thống của định chế 

thƣơng mại quốc tế này. 

Dù chiến tranh thƣơng mại chủ yếu sẽ xoay quanh Trung Quốc và 

Mỹ, châu Âu và Canada cũng đã có những động thái đánh thuế mang 

tính bảo hộ. Số lƣợng phản đối Mỹ đệ trình lên cơ chế tranh chấp của 

WTO đã tăng vọt. Việt Nam sẽ phải tìm cách làm việc với những đối 

tác toàn cầu nhƣ Canada, Nhật Bản, Trung Quốc… để đảm bảo việc 

tuân thủ sâu hơn các nguyên tắc của WTO. 

Dù vậy, những nguy cơ tiềm tàng từ loạt thuế mới đƣợc áp tƣơng đối 

hẹp và có thể kiểm soát. Hơn nữa thƣơng mại nội khối ASEAN đang 

tăng trƣởng dù chiến tranh thƣơng mại leo thang và ảnh hƣởng tới 

những lĩnh vực quan trọng. Là một nƣớc thiên về xuất khẩu đồng nghĩa 

Việt Nam phụ thuộc mạnh hơn vào FDI; điều này đặc biệt nhạy cảm 

với thị trƣờng toàn cầu đang nhiều biến động. 

Các loại thuế mới áp cũng sẽ ảnh hƣởng rõ rệt tới thƣơng mại xuyên 

biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Xuất khẩu vào Mỹ của Việt 

Nam có thể sẽ tăng, nhƣng các công ty Trung Quốc cũng nhiều khả 

năng sẽ tăng cƣờng xuất khẩu vào Việt Nam, khiến cán cân thƣơng mại 

giữa Việt Nam và Trung Quốc càng trở nên chênh lệch và điều này có 

thể làm tình hình tệ hơn. Đây là điều đáng lo ngại bởi Việt Nam đã rất 

vất vả trong những năm gần đây để đa dạng hóa thƣơng mại nhằm cân 

bằng thâm hụt thƣơng mại với Trung Quốc. Nhƣ đã nói, thâm hụt 

thƣơng mại giữa hai nƣớc đang ở mức đáng lo ngại. Năm 2015 con số 

này ở mức 33 tỷ USD và tới năm 2017 vẫn ở mức 22,7 tỷ USD. 

Điều Trung Quốc có thể làm là dùng sức nặng kinh tế để hạn chế các 

hoạt động thƣơng mại của Việt Nam, nhƣ đã làm vào tháng 3 và tháng 

7 với hoạt động thăm dò trên các mỏ dầu trong vùng đặc quyền kinh tế 

của Việt Nam. Đây là điều rất rắc rối khi Việt Nam đang nỗ lực thúc 

đẩy kinh tế hàng hải, một yếu tố quan trọng cho thành công kinh tế của 

Việt Nam. 
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Với việc nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Trung Quốc, cũng có lo ngại 

rằng các doanh nghiệp Việt sẽ không thể cạnh tranh với các doanh 

nghiệp Trung Quốc. Điều này có thể ảnh hƣởng tiêu cực tới sự phát 

triển của ngành sản xuất nội địa. Hàng Trung Quốc thƣờng có sức cạnh 

tranh cao hơn nhờ giá thành và sự đa dạng. Các nhà sản xuất Việt Nam 

cần phải tiếp tục đổi mới và cải thiện sức cạnh tranh của sản phẩm. 

Thêm nữa, tranh chấp có thể dấy lên giữa Việt Nam, Mỹ và Trung 

Quốc về vấn đề nguồn gốc sản phẩm. Trung Quốc và Việt Nam hiện có 

7 khu thƣơng mại xuyên biên giới, một phần trong chiến lƣợc Vành đai 

và con đƣờng của Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc từng nhận định 

những tranh chấp kinh tế có thể thúc đẩy sự phát triển của những khu 

thƣơng mại này, tuy nhiên họ cũng cho rằng hàng hóa Trung Quốc sản 

xuất tại đây có thể mang nhãn xuất xứ từ Việt Nam và từ đó tránh đƣợc 

các loại thuế vào Mỹ. Đây là sẽ điều gây đau đầu cho các nhà làm luật 

Việt Nam.Trung Quốc sẽ tiếp tục là bạn hàng lớn nhất và quan trọng 

nhất của Việt Nam vì lý do địa lý.  

3. TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ TRUNG 

TỚI THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

3.1. Về Thƣơng mại quốc tế Việt Nam – Hoa Kỳ 

Theo thông tin mới từ Tổng cục Hải quan, kết thúc năm 2018, Hoa 

Kỳ tiếp tục là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và nƣớc ta 

tiếp tục đạt thặng dƣ lớn. 

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 47,525 tăng 5,934 

tỷ USD so với năm 2017 (năm 2017 đạt 41,591 tỷ USD), tƣơng đƣơng 

tốc độ tăng trƣởng gần 14,3%. 

Năm 2018, Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng tới 19,52% tổng kim ngạch xuất 

khẩu của cả nƣớc. 

Tốc độ tăng trƣờng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2018 là 

một sự khởi sắc đáng kể, bởi đó không chỉ là con số tăng cao hơn bình 
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quân chung cả nƣớc (cả nƣớc 13,2%) mà còn cao hơn nhiều so với tốc 

độ tăng trƣởng chỉ hơn 8% của năm 2017 so với năm 2016. 

Trong hàng chục nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Hoa Kỳ đƣợc 

cơ quan Hải quan thống kê có 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá từ 1 

tỷ USD trở lên. 

 

 Biểu đồ 1: Sự thay đổi kim ngạch xuất khẩu của 5 nhóm hàng chủ lực 

của Việt Nam vào Hoa Kỳ từ năm 2017 đến năm 2018 

 (tỷ USD) 

Dệt may đạt 13,67 tỷ USD là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị 

trƣờng này và Hoa Kỳ cũng là nhập khẩu lớn nhất đối với mặt hàng dệt 

may của Việt Nam. 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng thêm hơn 1 tỷ USD so với 1 năm 

trƣớc đó, năm 2017 đạt 12,275 tỷ USD. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn là nhà 

nhập khẩu lớn nhất với mặt hàng giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ của Việt 

Nam. Xuất khẩu giày dép đạt 5,823 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 

3,897 tỷ USD. 

Dù không còn là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất với mặt hàng điện 

thoại các loại và linh kiện của Việt Nam, nhƣng kim ngạch xuất khẩu 

mặt hàng này sang Hoa Kỳ năm 2018 vẫn đạt 5,411 tỷ USD, là một 

trong những nhóm hàng có kim ngạch tăng thêm mạnh nhất lên đến 

hơn 1,7 tỷ USD so với năm 2017, với tốc độ tăng trƣởng hơn 46%. 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng  là nhóm hàng xuất khẩu lớn 

thứ 5 sang thị trƣờng Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 3,406 tỷ USD, tăng 

gần 1 tỷ USD so với năm 2017. 

http://tapchicongthuong.vn/images/19/1/14/xuat-sieu-sang-hoa-ky.png
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Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng chủ lực 

xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị sụt giảm kim ngạch nhiều nhất với trị giá chỉ 

đạt 2,864 tỷ USD, trong khi con số này của năm 2017 là 3,439 tỷ USD. 

Các nhóm hàng xuất khẩu ―tỷ USD‖ khác sang Hoa Kỳ là: Thủy sản 

đạt 1,627 tỷ USD; hạt điều đạt 1,21 tỷ USD tuy nhiên nhóm hàng này 

bị sụt giảm chút ít so với kim ngạch của 1 năm trƣớc (năm 2017 đạt 

1,219 tỷ USD); túi xách, ví, vali, mũ, ô đạt 1,321 tỷ USD; phƣơng tiện 

vận tải và phụ tùng 1,321. 

Ở chiều ngƣợc lại, năm 2018 cũng ghi nhận tốc độ tăng trƣờng nhập 

khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tăng mạnh. Cụ thể, nƣớc ta nhập khẩu 

lƣợng hàng hóa từ Hoa Kỳ đạt trị giá 12,753 tỷ USD tăng tới 36,4% so 

với năm 2017 (năm 2017 đạt 9,349 tỷ USD). 

Tuy nhiên, với quy mô kim ngạch xuất khẩu lớn gấp gần 4 lần nhập 

khẩu từ Hoa Kỳ nên dù tốc độ tăng trƣởng nhập khẩu từ nền kinh tế lớn 

nhất thế giới tăng mạnh nhƣng chƣa đủ để thu hẹp khoảng cách nhập 

siêu từ nƣớc ta. 

Ngƣợc lại, năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp 

tục đƣợc nâng lên con số gần 35 tỷ USD so với kết quả hơn 32 tỷ USD 

của năm 2017. 

Cũng theo tính toán của Tổng cục Hải quan đƣa ra ngày 31/8/2019 

Xuất khẩu sang Mỹ 7 tháng đầu năm 2019 của Việt Nam là 24.83 tỷ 

USD, tăng 34.2% so với cùng kì năm 2018. Quan hệ thƣơng mại Việt 

Nam – Mỹ ngày càng tăng trƣởng tốt, 7 tháng đầu năm 2019 kim ngạch 

xuất nhập khẩu 2 chiều tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 41,14 

tỷ USD; trong đó xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ tăng 

trƣởng mạnh 27,7%, đạt 32,99 tỷ USD; nhập khẩu từ Mỹ đạt 8,15 tỷ 

USD, tăng 11,2%. 
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Nhƣ vậy trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 

24,83 tỷ USD, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2018. 

Riêng tháng 7/2019, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng 14,6% so 

với tháng 6/2019 và tăng 28,9% so với tháng 7/2018, đạt 5,49 tỷ USD. 

Dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; giày dép; gỗ và sản phẩm 

gỗ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện;máy móc thiết bị… là 

những nhóm hàng tỷ USD xuất khẩu sang Mỹ. 

Dẫn đầu về kim ngạch là nhóm hàng dệt may đạt 8,49 tỷ USD, tăng 

10,4% so với cùng kỳ năm trƣớc và chiếm 25,7% trong tổng trị giá xuất 

khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ. 

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang Mỹ tăng trƣởng mạnh 

77,9% so với cùng kỳ, vƣơn lên xếp thứ 2 về kim ngạch, đạt 4,88 tỷ 

USD, chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch. Tiếp sau đó là nhóm hàng 

giày dép đạt 3,76 tỷ USD, tăng 14,5%, chiếm 11,4%; máy vi tính, sản 

phẩm điện tử và linh kiện 2,86 tỷ USD, tăng 85,7%, chiếm 8,7%; gỗ và 

sản phẩm gỗ đạt 2,7 tỷ USD, tăng 33,2%, chiếm 8,2%; máy móc, thiết 

bị, dụng cụ, phụ tùng 2,48 tỷ USD, tăng 50,6%, chiếm 7,5%. 

Xét về mức tăng trƣởng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ trong 7 tháng 

đầu năm, thì thấy hầu hết các loại hàng hóa tăng kim ngạch so với cùng 

kỳ năm 2018; trong đó đáng chú ý là nhóm dây điện và dây cáp điện 

tăng rất mạng 220%, đạt 150,4 triệu USD; bên cạnh đó sản phẩm mây, 

tre, cói và thảm cũng tăng mạnh 89,6%, đạt 74 triệu USD; giấy và các 

sản phẩm từ giấy tăng 68,6%, đạt 119,09 triệu USD; nguyên phụ liệu 

dệt, may, da, giày tăng 59%, đạt 36,72 triệu USD. 

Ngƣợc lại, xuất khẩu sụt giảm mạnh ở các nhóm hàng sau: Sắt thép 

giảm 46,3%, đạt 243,39 triệu USD; cà phê giảm 27,5%, đạt 162,44 

triệu USD; hạt điều giảm 23,5%, đạt 586,1 triệu USD; gạo giảm 20,4%, 

đạt 5,98 triệu USD 
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Bảng 1: Xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ 7 tháng đầu năm 2019 

ĐVT: USD 

Nhóm hàng Tháng 7/2019 +/- so với 

tháng 

6/2019(%) 

7 tháng đầu năm 

2019 

+/- so với 

cùng kỳ 

năm trƣớc 

(%) 

Tổng kim 

ngạch XK 

5.493.272.463 14,55 32.985.110.927 27,67 

Hàng dệt, 

may 

1.461.608.773 9,58 8.486.532.812 10,37 

Điện thoại 

các loại và 

linh kiện 

696.866.469 68,39 4.880.335.502 77,93 

Giày dép các 

loại 

573.044.634 -0,27 3.755.559.824 14,49 

Máy vi tính, 

sản phẩm 

điện tử và 

linh kiện 

565.220.470 10,53 2.860.159.225 85,72 

Gỗ và sản 

phẩm gỗ 

453.457.539 10,49 2.701.985.531 33,23 

Máy móc, 

thiết bị, 

dụng cụ, phụ 

tùng khác 

416.823.482 10,97 2.482.216.514 50,58 

Phƣơng tiện 

vận tải và 

phụ tùng 

181.520.217 43,15 931.980.803 26,95 

Túi xách, 

ví,vali, mũ 

154.704.755 18,04 920.399.463 27,33 
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và ô dù 

Hàng thủy 

sản 

152.630.738 8,32 802.593.581 1,17 

Hạt điều 105.928.600 18,09 586.099.280 -23,49 

Sản phẩm từ 

sắt thép 

53.635.666 -28,03 378.315.089 43,94 

Sản phẩm từ 

chất dẻo 

61.930.508 12,26 351.066.175 31,59 

Đồ chơi, 

dụng cụ thể 

thao và bộ 

phận 

67.045.079 20,18 313.565.811 25,86 

Kim loại 

thƣờng khác 

và sản phẩm 

45.071.633 21,27 259.876.129 27,54 

Sắt thép các 

loại 

20.192.633 -26,72 243.391.327 -46,25 

Đá quý, kim 

loại quý và 

sản phẩm 

30.718.708 5,28 216.828.945 1,63 

Cà phê 15.357.234 -6,25 162.435.180 -27,48 

Dây điện và 

dây cáp điện 

30.805.507 13,63 150.396.769 220,24 

Vải mành, 

vải kỹ thuật 

khác 

15.140.958 -5,88 121.926.518 11,99 

Giấy và các 

sản phẩm từ 

giấy 

18.499.822 16,02 119.086.166 68,6 
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Sản phẩm từ 

cao su 

17.414.572 5,3 104.902.105 28,73 

Hạt tiêu 11.246.060 4,68 88.492.067 -10,6 

Hàng rau 

quả 

13.838.877 18,31 83.992.012 13,51 

Sản phẩm 

mây, tre, cói 

và thảm 

13.720.758 20,81 74.005.498 89,64 

Sản phẩm 

gốm, sứ 

6.981.482 36,95 53.566.210 17,15 

Máy ảnh, 

máy quay 

phim và linh 

kiện 

6.660.870 -0,08 46.897.329 42,77 

Bánh kẹo và 

các sản 

phẩm từ ngũ 

cốc 

6.349.601 8,47 37.440.642 22,1 

Nguyên phụ 

liệu dệt, 

may, da, 

giày 

5.975.851 3,82 36.722.786 59,03 

Thủy tinh và 

các sản 

phẩm từ 

thủy tinh 

6.037.377 10,78 35.448.281 -5 

Xơ, sợi dệt 

các loại 

5.294.749 9,73 34.513.900 33,76 

Cao su 5.675.817 55,24 23.431.410 -4,55 

Hóa chất 5.476.827 65,18 23.235.787 37,38 
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Thức ăn gia 

súc và 

nguyên liệu 

4.764.181 11,14 21.437.032 -13,67 

Sản phẩm 

hóa chất 

3.453.715 13,05 20.675.665 10,67 

Gạo 1.089.997 40,38 5.980.011 -20,39 

Chè 750.904 -0,62 4.127.860 -2,27 

Hàng hóa 

khác 

258.337.399 11,08 1.565.491.686 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

3.2. Về thƣơng mại quốc tế giữa Việt Nam – Trung Quốc 

Năm 2018, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thƣơng mại lớn nhất, thị 

trƣờng nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ 2 

của Việt Nam, sau Mỹ. Việt Nam đã vƣợt qua Malaysia trở thành đối 

tác số 1 của Trung Quốc trong ASEAN và vƣơn lên trở thành đối tác 

thƣơng mại lớn thứ 8 của Trung Quốc, là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ 5 

và là thị trƣờng cung cấp hàng hóa lớn thứ 9 cho Trung Quốc trên thế 

giới. 

Theo thông tin từ VCCI-HCM, tính đến tháng 12-2018, Trung Quốc 

đại lục và Hong Kong đầu tƣ vào Việt Nam 3.571 dự án, với tổng vốn 

đăng ký trên 33 tỉ USD. Riêng đặc khu kinh tế Hong Kong đã đóng góp 

đa số với 1.422 dự án (chiếm gần 40%) và 19,7 tỉ USD vốn đăng ký đầu 

tƣ (gần 60%). 

Năm 2019, Theo số liệu thống kê của TCHQ, kim ngạch xuất khẩu 

hang hóa của Việt Nam sang thị trƣờng Trung Quốc trong tháng 7/2019 

tăng so với tháng 6/2019, tăng 2,62% đạt 3,24 tỷ USD, nâng kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam sang thị trƣờng này 7 tháng đầu năm 2019 lên 

19,84 tỷ USD, nhƣng giảm 0,57% so với cùng kỳ năm 2018. 

Là thị trƣờng có vị trí và khoảng cách địa lý không xa đối với Việt 

Nam, từ lâu Trung Quốc đã trở thành thị trƣờng chủ lực cho xuất-nhập 
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khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tốc độ xuất khẩu của 

Việt Nam sang thị trƣờng này đang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là nhóm 

hàng nông sản. 

Đơn cử nhƣ mặt hàng rau quả, xuất khẩu kim ngạch sụt giảm lần đầu 

tiên sau nhiều năm tăng trƣởng. Nếu nhƣ năm 2018, kim ngạch xuất 

khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trƣờng Trung Quốc tăng 

5,03% so với năm 2017 đạt 2,78 tỷ USD. Tuy nhiên, những tháng đầu 

năm 2019, xuất khẩu của ngành hàng này sang Trung Quốc sụt giảm, 

kéo theo kim ngạch xuất khẩu chung toàn ngành giảm. Theo thống kê sơ 

bộ từ TCHQ Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2019 kim ngạch chỉ đạt 1,6 

tỷ USD, giảm 7,16% so với cùng kỳ năm 2018, riêng tháng 7/2019 đạt 

144,29 triệu USD, giảm 19,88% so với tháng 6/2019 và giảm 43,61% so 

với tháng 7/2018. Trƣớc đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam 

sang thị trƣờng này liên tục đƣợc ghi nhận sự tăng trƣởng ở mức hai con 

số, bình quân trên 32% trong giai đoạn 2011-2016. 

Theo Tổng thƣ ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, những nguyên nhân 

dẫn tới tình trạng sụt giảm trong xuất khẩu sau quả sang Trung Quốc 

thời gian gần đây là do kể từ tháng 6/2019, trung Quốc dừng xuất khẩu 

rau quả Việt Nam theo đƣờng tiểu ngạch mà yêu cầu chính ngạch. Khi 

Trung Quốc không còn dễ tính, viêc siết chặt truy xuất nguồn gốc, kiểm 

dịch an toàn cũng làm giảm khối lƣợng hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất 

khẩu. Một số mặt hàng trƣớc đây Việt Nam xuất khẩu tiểu ngạch lớn 

nhƣ bƣởi, sầu riêng... đang bị hạn chế, làm giảm kim ngạch sang nƣớc 

này. 

Không chỉ hàng rau quả, các mặt hàng Trung Quốc giảm nhập khẩu so 

với cùng kỳ năm 2018 gồm: gạo, cá đông lạnh, cao su thiên nhiên, xơ 

sợi, máy vi tính và linh kiện, thủy tinh, giấy, nhựa, sắt thép, kim loại 

thƣờng. Trong đó, điện thoại và gạo ảnh hƣởng nhiều nhất với mức 

giảm lần lƣợt là 770 triệu USD và 332 triệu USD so với cùng kỳ, đặc 

biệt xuất khẩu gạo giảm 67,5%. 
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Ngoài ra, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng quá thấp một phần do nhu 

cầu nhập khẩu giảm khi kinh tế nƣớc này những tháng đầu năm không 

khởi sắc. Xung đột thƣơng mại Mỹ - Trung làm nhiều doanh nghiệp 

Trung Quốc không có đơn hàng mới, phải cắt giảm nhân công, tác động 

mạnh đến thu nhập và sức tiêu dùng. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ yếu đi 

cũng làm hàng hóa nƣớc ngoài đắt lên tƣơng đối. 

Trong 7 tháng đầu năm 2019 những mặt hàng nông sản xuất khẩu có 

giá xuất khẩu tăng nhiều nhất là mặt hàng chè, với giá mức bình quân 

3334,20 USD/tấn, tăng gấp 2,5 lần (tức tăng 145,02%) đã kéo kim 

ngạch tăng 62,91% so với 7 tháng năm 2018, mặc dù lƣợng chè xuất 

khẩu giảm 33,51% chỉ đạt 4,4 nghìn tấn, trị giá 14,79 triệu USD. Ngƣợc 

lại, sắn và các sản phẩm từ sắn, mặc dù giá xuất khẩu tăng 5,17% đạt 

389,33 USD/tấn, nhƣng đều sụt giảm cả lƣợng và trị giá, giảm lần lƣợt 

14,26% và 9,83% tƣơng ứng với 1,19 triệu tấn, trị giá 466,25 triệu USD. 

Ngoài ra, xuất khẩu hạt điều tăng cả lƣợng và trị giá, tăng tƣơng ứng 

58,71% và 30,73% đạt 34,5 nghìn tấn, trị giá 268,27 triệu USD, nhƣng 

giá xuất bình quân giảm 17,63% xuống còn 7775,16 USD/tấn. 

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc nhóm hàng công nghiệp lại tăng 

trƣởng khá, đặc biệt là mặt hàng sắt thép, tuy kim ngạch chỉ đạt 38,76 

triệu USD với 75,4 nghìn tấn, nhƣng so với cùng kỳ tăng gấp 17,5 lần về 

lƣợng (tức tăng 1656,03%) và tăng gấp 6 lần về trị giá (tức tăng 

500,26%), tuy nhiên giá xuất bình quân sụt giảm so với cùng kỳ 2018, 

giảm 65,82% xuống còn 513,88 USD/tấn. Bên cạnh đó, xuất khẩu 

clanker và xi măng, hóa chất, sản phẩm từ sắt thép cũng tăng khá, tăng 

lần lƣợt 71,94%; 63,68% và 56,22% đạt lần lƣợt 272,26 triệu USD; 

297,83 triệu USD và 54 triệu USD. 
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Bảng 2: Thống kê hàng hóa xuất khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc 7 

tháng năm 2019 

Mặt hàng 

7 tháng năm 2019 
+/- so với cùng kỳ 

2018 (%)* 

Lƣợng 

(Tấn) 
Trị giá (USD) Lƣợng Trị giá 

Tổng   19.844.930.302   -0,57 

Máy vi tính, sản 

phẩm điện tử và 

linh kiện 

  4.703.823.217   8,54 

Điện thoại các 

loại và linh kiện 

  2.085.399.450   -26,96 

Hàng rau quả   1.600.136.405   -7,16 

Xơ, sợi dệt các 

loại 

531.230 1.372.729.619 18,94 8,05 

Máy ảnh, máy 

quay phim và 

linh kiện 

  1.063.233.204   0,15 

Giày dép các 

loại 

  955.154.711   17,62 

Hàng dệt, may   876.019.296   10,21 

Máy móc, thiết 

bị, dụng cụ, phụ 

tùng khác 

  819.523.809   -1,46 

Cao su 498.542 677.110.916 9,62 6,05 

Gỗ và sản phẩm 

gỗ 

  641.888.922   1,8 

Hàng thủy sản   592.701.404   6,68 
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Sắn và các sản 

phẩm từ sắn 

1.197.580 466.255.150 -14,26 -9,83 

Dầu thô 838.016 433.126.358 21,9 11,51 

Hóa chất   297.833.777   63,68 

Clanhke và xi 

măng 

6.978.027 272.266.047 54,27 71,94 

Hạt điều 34.504 268.274.160 58,71 30,73 

Dây điện và 

dây cáp điện 

  245.558.567   -21,9 

Chất dẻo 

nguyên liệu 

247.772 245.495.048 -32,01 -13,79 

Xăng dầu các 

loại 

295.346 209.481.794 6,43 10,51 

Nguyên phụ 

liệu dệt, may, 

da, giày 

  175.407.711   2,47 

Gạo 318.146 159.445.952 -65,68 -67,53 

Phƣơng tiện 

vận tải và phụ 

tùng 

  157.118.489   -1,47 

Sản phẩm hóa 

chất 

  119.028.890   60,29 

Thức ăn gia súc 

và nguyên liệu 

  116.810.172   -12,38 

Kim loại 

thƣờng khác và 

sản phẩm 

  113.532.350   43,25 

Giấy và các sản   97.773.215   -39,24 
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phẩm từ giấy 

Túi xách, 

ví,vali, mũ và ô 

dù 

  90.115.729   -2,31 

Sản phẩm từ 

chất dẻo 

  80.312.847   35,2 

Quặng và 

khoáng sản 

khác 

1.347.374 55.056.971 -18,47 25,39 

Sản phẩm từ sắt 

thép 

  54.031.346   56,22 

Cà phê 23.318 52.704.228 1,01 -8,89 

Sản phẩm từ 

cao su 

  45.942.457   -9,55 

Bánh kẹo và 

các sản phẩm từ 

ngũ cốc 

  40.054.580   -1,02 

Sắt thép các 

loại 

75.439 38.766.775 1,656,03 500,26 

Đồ chơi, dụng 

cụ thể thao và 

bộ phận 

  27.162.938   17,53 

Chè 4.436 14.790.490 -33,51 62,91 

Thủy tinh và 

các sản phẩm từ 

thủy tinh 

  13.945.291   -33,56 

Sản phẩm gốm, 

sứ 

  11.275.307   41,97 

Sản phẩm nội   10.322.282   39,73 



International science conference “International trade - Policies and practices in Vietnam”,  
ISBN: 978 - 604 - 67 - 1403 - 3 

596 

thất từ chất liệu 

khác gỗ 

Sản phẩm mây, 

tre, cói và thảm 

  6.577.953   -6,9 

Vải mành, vải 

kỹ thuật khác 

  6.331.454   -10,37 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

4. KẾT LUẬN 

Những ảnh hƣởng rộng hơn của chiến tranh thƣơng mại nhiều khả 

năng có thể cảm nhận đƣợc trong thời gian tới. Bộ trƣởng Công thƣơng 

Trần Tuấn Anh từng nhận định: ―Kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu 

rộng vào kinh tế thế giới, do đó cũng chịu ảnh hƣởng tự nhiên từ những 

biến động kinh tế toàn cầu‖. 

Để giảm thiểu những ảnh hƣởng tiêu cực, Việt Nam nên tiếp tục cải 

thiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ và tăng tốc quá 

trình tái cấu trúc ngành công thƣơng. Những rào cản kỹ thuật vẫn tồn 

tại trong việc tăng cƣờng tiếp cận các thị trƣờng nƣớc ngoài, điều mà 

Việt Nam cần làm tốt hơn khi các hiệp định nhƣ CPTPP hay hiệp định 

thƣơng mại tự do Việt Nam – EU sắp đi vào hiệu lực. 

Dù chiến tranh thƣơng mại không phải là điềm tốt cho tƣơng lai, 

Việt Nam vẫn sẽ kiểm soát đƣợc tình hình và tiếp tục cải tổ kinh tế trên 

lộ trình tự do hóa thƣơng mại của mình. Lịch sử đã cho thấy về mặt 

chính trị, Việt Nam đã ứng phó rất tốt trƣớc tranh chấp của các ông lớn. 

Hy vọng điều tƣơng tự cũng sẽ xảy ra về mặt kinh tế. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

-ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa, Chiến tranh thương mại Mỹ Trung và 

những tác động, Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018 

-Gia Minh “Tác động 2 chiều của chiến tranh thương mại Mỹ - 

Trung đến kinh tế Việt Nam”2018, Doanhnhansaigon.vn 
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-ThS. Nguyễn Thị Thu Trung , “Thách thức đặt ra đối với nền kinh 

tế Việt Nam từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung”,2018, tap-

chitaichinh.vn 

-Tổng Cục hải quan Việt Nam (2015), Niên giám thống kê hải quan 

về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2014 , truy cập ngày 

5/6/2018, từ 

https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.asp

x?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy

%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%2

0li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA 

-Tổng Cục Hải quan Việt Nam (2016), Niên giám thống kê hải 

quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 , truy cập ngày 

5/6/2018, từ 

https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.asp

x?ID=1026&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chu

y%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%

20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA 

-Tổng Cục hải quan Việt Nam (2017), Niên giám thống kê hải quan 

về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016 , truy cập ngày 

5/6/2018, từ 

https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.asp

x?ID=824&Category=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20chuy

%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=S%E1%BB%91%2

0li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA 

-Tổng Cục Thống kê Việt Nam (2018), Trị giá xuất nhập khẩu 

phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2017, 

truy cập ngày 8/6/2018, từ 

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629&ItemID=18316 
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CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤTỨNG PHÓ CHO VIỆT NAM 

American – China trade war, recommendations  

for reactive for Viet Nam 

Ths. Trần Việt Trang 

 khoa Kế toán – Tài chính , Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Theo World Economic Outlook (10/2018) cho thấy, những căng thẳng 

trong thƣơng mại toàn cầu mà điểm nhấn hiện nay là Chiến tranh 

thƣơng mại Mỹ - Trung là những rủi ro lớn nhất đối với triển vọng tăng 

trƣởng kinh tế toàn cầu. Thời gian gần đây có nhiều phân tích cho rằng 

Việt Nam là một trong những quốc gia đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất từ 

cuộc chiến này, tuy nhiên, theo nghiên cứu của FT Confidential Re-

search cho thấy, Việt Nam là một trong những nƣớc dễ bị tổn thƣơng 

nhất do mức độ phụ thuộc quá lớn của nền kinh tế vào xuất khẩu. Bài 

viết dƣới đây sẽ thực hiện đánh giá những tác động dƣới một góc nhìn 

bớt lạc quan hơn, từ đó đƣa ra một số khuyến nghị về phản ứng mà Việt 

Nam có thể lựa chọn trong chiến lƣợc ứng phó với chiến tranh 

 thƣơng mại. 

Từ khóa: chiến tranh thƣơng mại, hiệu ứng, tác động, kinh tế phi  

thị trƣờng 
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ABSTRACT 

According to World economic outlook( 10/2018), the global commer-

cial distress, presented by the US- China commercial war, is the biggest 

risk to the global economic growth. At present, there are many research 

findings suggest that Vietnam is the most beneficial country in this 

commercial world, however, based on the research of FT Confidential 

Research, Vietnam is one of the most vulnerable countries because of 

its huge dependence on export for economic development. The author 

of this paper aims to make assessments on the effects of this war form 

less positive perspectives, in order to give out some solutions for Vi-

etnam in response to the bad effects of this commercial war 

Key words: trade war, effects, impacts, non- maket economy 

1. GIỚI THIỆU 

Hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu cùng với sự phát triển của 

khoa học và công nghệ thì thƣơng mại thế giới đã xuất hiện thêm 

các hình thức thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới, ―xóa 

nhòa biên giới quốc gia‖ nên sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau càng 

lớn không chỉ có thƣơng mại mà còn cả đầu tƣ.... Trong bối cảnh 

đó, mỗi động thái chính sách thƣơng mại của các quốc gia tham 

gia hội nhập nhất là các quốc gia có tiềm lực kinh tế lớn luôn có 

tác động rất mạnh mẽ đến kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế 

giới và xung đột thƣơng mại Hoa Kỳ - Trung Quốc đang là minh 

chứng rõ ràng nhất. 

1) Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung với Việt 

Nam 

 Viện Chiến lƣợc và chính sách Tài chính có đƣa ra một vài 

nhận định về ảnh hƣởng tiêu cực và tích cực của chiến tranh 

thƣơng mại Mỹ - Trung với Việt Nam nhƣ sau:
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Bảng 1: Các ảnh hƣởng tiêu cực và tích cực của chiến tranh thƣơng 

mại Mỹ - Trung với Việt Nam 

Tác động tích cực Tác động tiêu cực 

Tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ thay 

thế hàng Trung Quốc 

Tăng đơn hàng xuất khẩu chuyển 

giao từ Trung Quốc (trở thành thị 

trƣờng thông quan hải quan) 

Nhiều MNCs chuyển công đoạn 

sản xuất có tỷ suất sinh lời cao 

trong chuỗi sản xuất giá trị sang 

Việt Nam 

Rủi ro Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa xuất 

khẩu từ Việt Nam do hàng hóa Trung Quốc 

núp bóng dƣới xuất xứ Việt Nam 

Nguy cơ tăng tốc độ của quá trình tập kết 

công nghệ lạc hậu, ô nhiễm từ Trung Quốc di 

chuyển sang 

Cạnh tranh gay gắt giữa hàng hóa tiêu dùng 

và nông sản của Mỹ và Trung Quốc trên cả 

thị trƣờng xuất khẩu và nội địa Việt Nam 

Giảm tăng trƣởng kinh tế trong dài hạn 

( Nghiên cứu chính thức của Viện Chiến lược và chính sách Tài 

chính) 

Phân tích các tác động tích cực 

- Hiệu ứng thay thế hàng Trung Quốc bằng hàng hóa của các quốc 

gia khác của Hoa Kỳ: theo đó, ngay trong năm 2018 đã chứng kiến việc 

gia tăng ở một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, cụ thể 

là hàng dệt may và điện tử - những mặt hàng mà cả Việt Nam và Trung 

Quốc đều xuất khẩu sang Mỹ. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, xuất 

khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 35 tỷ 

USD, tăng 12,5%. Đặc biệt, điện thoại và linh kiện tăng 46%, hàng dệt 

may tăng gần 12%; da giày tăng gần 13% (1) 

- Hƣởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đó, 

một số doanh nghiệp đã, đang và sẽ còn chuyển dịch một số khâu sản 

xuất ra khỏi Trung Quốc. Trong đó, nhiều MNCs đã bắt đầu chuyển các 

công đoạn có tỷ suất sinh lời cao trong chuỗi giá trị đến Việt Nam nhƣ 

Intel, Foxconn hay LG. Hiệu ứng từ chiến tranh thƣơng mại Mỹ - 

Trung và tác động từ lợi thế của 12 FTA lớn cũng nhƣ CPTPP sắp có 
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hiệu lực thực tế đã có tác động khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với 

các công ty đa quốc gia. 

- Hiệu ứng di chuyển xuất xứ hàng hóa sản phẩm. Bản thân các do-

anh nghiệp đang sản xuất tại Trung Quốc – kể cả các doanh nghiệp của 

quốc gia này thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực bị đánh thuế cao cũng 

đang chuyển các đơn hàng sản xuất và nghiên cứu việc gia tăng đầu tƣ 

sản xuất tại Việt Nam hoặc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để thực 

hiện các đơn hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cụ thể, cả năm 2018, nhà 

đầu tƣ Trung Quốc có hơn 1.029 lƣợt góp vốn mua cổ phần với tổng 

giá trị góp vốn mua cổ phần hơn 800 triệu USD, trung bình mỗi lƣợt 

góp vốn cổ phần hơn 777.000 USD (khoảng 17 tỷ USD) 

Phân tích các tác động tiêu cực 

Mặc dù có những cơ hội mang tính chất tích cực và một số biểu hiện 

rõ rệt nêu trên, những thách thức mà chiến tranh thƣơng mại đem đến 

cho Việt Nam cũng là rất lớn. 

- Rủi ro đầu tiên phải kể đến là hàng hóa Việt Nam sẽ bị Mỹ áp thuế 

cao do doanh nghiệp Trung Quốc lấy danh nghĩa xuất xứ Việt Nam để 

xuất khẩu sang Mỹ. Những rủi ro này là hiện hữu và rất dễ nhận ra. 

Chẳng hạn, nhƣ khi đàm phán TPP trƣớc đây, Hoa Kỳ là nƣớc tiên 

phong và đƣa ra rất nhiều các quy chuẩn về nguồn gốc xuất xứ sản 

phẩm. Trƣờng hợp một số mặt hàng xuất khẩu nhƣ dệt may (chịu 

nguyên tắc xuất xứ ―từ sợi trở đi‖); thép, nhôm (đánh thuế với mức cao 

nhất 236% - vụ việc công ty Global Vietnam Aluminum). Hiệp hội Da 

giày túi xách Việt Nam hiện cũng bày tỏ lo ngại việc Mỹ truy nguồn 

gốc xuất xứ sản phẩm và áp thuế chống phá giá, gây khó khăn cho do-

anh nghiệp Việt Nam. 

- Xu thế doanh nghiệp Trung Quốc chuyển cơ sở sản xuất sang Việt 

Nam tuy trong ngắn hạn có thể giúp tăng đơn hàng xuất khẩu và đầu tƣ 

nƣớc ngoài, song trong trung và dài hạn làm gia tăng nguy cơ Việt Nam 

trở thành điểm tập kết rác thải công nghệ cho các doanh nghiệp FDI. 
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Những vấn đề quan ngại trƣớc xu hƣớng này của các doanh nghiệp 

Trung Quốc phải kể đến là: 

(1) Một số ngành nghề, lĩnh vực trong nƣớc đã đáp ứng về cơ bản 

nhu cầu nên không khuyến khích đầu tƣ sẽ đứng trƣớc lo ngại hiệu ứng 

chèn ép đầu tƣ. Chẳng hạn, hiện nay Trung Quốc đang tái cấu trúc 

ngành công nghiệp thép dẫn tới việc cắt giảm sản lƣợng sản xuất, đóng 

cửa cơ sở nhỏ lẻ, lạc hậu và không đảm bảo môi trƣờng. Quan ngại về 

việc các doanh nghiệp thép Trung Quốc đang có chiều hƣớng đầu tƣ ở 

nƣớc ngoài, đặc biệt là các nƣớc Đông Nam Á là nguy cơ hiện hữu. 

(2) Hệ thống các công nghệ sản xuất cũ mà Trung Quốc đã và đang 

tiến hành loại bỏ đang đƣợc di chuyển sang Việt Nam. Tính đến hết 

năm 2018, Trung Quốc có khoảng 1.600 dự án tại Việt Nam với tổng số 

vốn đầu tƣ hơn 11,2 tỷ USD. Một trong những trƣờng hợp điển hình là 

Trung Quốc đƣa công nghệ lạc hậu sang Việt Nam là trong lĩnh vực 

nhiệt điện than. Trong 5 năm trở lại đây Trung Quốc đã đóng cửa 

khoảng 600 nhà máy nhiệt điện than thì cũng trong thời gian này, hàng 

loạt nhà máy nhiệt điện từ Trung Quốc đƣợc đầu tƣ xây dựng tại Việt 

Nam, riêng đồng bằng sông Cửu Long có 8 nhà máy do nhà thầu Trung 

Quốc thực hiện. 

- Nguy cơ mất thị trƣờng ở cả trong và ngoài nƣớc của hàng hóa tiêu 

dùng và nông sản Việt Nam. Theo đó, những hàng hóa tiêu dùng và 

nông sản của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc bị ảnh hƣởng bởi chiến tranh 

thƣơng mại có xu hƣớng chuyển sang Việt Nam. Chẳng hạn hiện nay 

do Trung Quốc áp thuế bổ sung tới 25% nên thịt lợn Mỹ nhập khẩu vào 

Trung Quốc chịu thuế suất nhập khẩu 71%, do đó thịt lợn Mỹ gần nhƣ 

không còn cơ hội thâm nhập vào Trung Quốc. Giá thịt lợn hơi Việt 

Nam đang ở mức từ 48.000 – 50.000 đồng/kg, trong khi giá thịt lợn hơi 

Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam chỉ vào khoảng 1,5 USD/kg (khoảng 

35.000 đồng). Hiệu ứng này thể hiện ngay trong nửa đầu năm 2018, 

theo đó thịt Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng gần 50% so với cùng kỳ 
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năm 2017. Những mặt hàng nông sản cũng sẽ chịu cạnh tranh tƣơng tự, 

ở nhiều phân khúc giá cả. 

- Trong dài hạn, những hiệu ứng tích cực ban đầu do chiến tranh 

thƣơng mại Mỹ - Trung đem lại hoàn toàn có thể bị triệt tiêu, thay vào 

đó, rủi ro lớn nhất là chiến tranh thƣơng mại làm tăng trƣởng kinh tế 

toàn cầu sụt giảm, các doanh nghiệp hạn chế chi tiêu vốn, đồng thời thị 

trƣờng tài chính tiền tệ chuyển từ nới lỏng sang thắt chặt. Điều này có 

thể làm giảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam. 

- Hiệu ứng dịch chuyển chuỗi sản xuất từ Trung Quốc sang Việt 

Nam có thể và rất nhiều khả năng chỉ diễn ra ở phần ngọn. Theo đó, 

mỗi lĩnh vực kinh doanh đều gắn với một mạng lƣới sản xuất hoặc 

chuỗi giá trị nào đó, nên việc bóc một hoạt động trong chuỗi chuyển từ 

Trung Quốc sang Việt Nam mà không ảnh hƣởng tới hoạt động của do-

anh nghiệp là rất khó. Vì vậy, nếu có doanh nghiệp Trung Quốc chuyển 

dịch sang Việt Nam, nhiều khả năng họ chỉ chọn nhà máy sản xuất 

công đoạn phía sau, tức chủ yếu mang tính chất lắp ráp, hoàn thiện từ 

bán sản phẩm chứ không phải là nhà sản xuất chính, và chắc chắn, cũng 

sẽ không diễn ra với quy mô ào ạt. Điều này có thể thấy ngay nếu nhìn 

vào danh mục đầu tƣ của Trung Quốc vào Việt Nam trong năm 2018 và 

quý I/2019 khi chƣa hề có sự thay đổi, vì theo số liệu FDI vào Việt 

Nam trong giai đoạn này, nguồn vốn từ Trung Quốc hay hoạt động 

M&A có tăng trƣởng nhƣng không có sự đột biến. 

- Nguy cơ từ chính sách ứng phó với chiến tranh thƣơng mại của 

Trung Quốc. Theo đó, khi Trung Quốc chuyển hƣớng xuất khẩu các 

mặt hàng mà Chính phủ Mỹ cấm, sang xuất khẩu vào thị trƣờng các 

nƣớc khác, trong đó có Việt Nam, khiến cho việc cạnh tranh của hàng 

nội địa là vô cùng khó khăn. Việt Nam đang là thị trƣờng xuất khẩu lớn 

của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ có các chính sách để tiếp tục đƣa 

hàng hóa vào Việt Nam với rất nhiều tiêu chí đƣợc đảm bảo: Chất 

lƣợng đảm bảo, mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng, ngƣời tiêu dùng sẽ tính 

toán, và có thể lựa chọn sử dụng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc 
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thay vì thói quen sử dụng hàng Việt, nhƣ thế sẽ khiến cho các doanh 

nghiệp Việt có thể thất bại ngay tại sân nhà. Ngoài ra, một yếu tố cộng 

hƣởng tiêu cực khác đó là việc Trung Quốc tiếp tục thực hiện phá giá 

đồng Nhân dân tệ CNY khiến hiện nay doanh nghiệp Việt Nam xuất 

hàng qua Trung Quốc không những chẳng thuận lợi mà còn gặp nhiều 

khó khăn hơn trƣớc; đồng thời hàng hóa Trung Quốc đi vào thị trƣờng 

nhiều hơn. Theo đó, tính trong năm 2018, Trung Quốc phá giá 9% đồng 

tiền của mình, còn Việt Nam điều hành tỷ giá trung tâm giảm 2% so với 

USD; nhƣ vậy về mặt kinh tế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào 

Việt Nam sẽ rẻ đi và hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc sẽ đắt lên 

một cách tƣơng ứng. 

2) Nhận thức của giới chức Việt Nam về chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung 

Ngay từ đầu năm 2018, trƣớc tình hình kinh tế thế giới có nhiều 

dấu hiệu bất ổn, căng thẳng Mỹ - Trung còn chƣa bùng phát, Thủ 

tƣớng Chính phủ đã có những nhận định và đƣa ra quan điểm về 

cách ứng phó, theo đó Việt Nam sẽ ―sử dụng linh hoạt công cụ 

chính sách để ứng phó kịp thời với những biến động tình hình 

quốc tế, trong nƣớc giữ ổn định kinh tế vĩ mô‖. 

Vào giữa năm 2018 khi cuộc chiến thƣơng mại bùng nổ, với 

việc CNY mất giá mạnh, nhiều chuyên gia đã đƣa ra khuyến nghị 

Chính phủ cần có giải pháp ứng phó thích hợp, trong đó nhấn 

mạnh việc Ngân hàng Nhà nƣớc cần đi trƣớc, thực hiện phá giá 

tiền đồng để đảm bảo sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Trong 

khi dƣ luận cũng nhƣ các chuyên gia còn đang có những tranh luận 

về vấn đề này, thì Chính phủ khẳng định nguyên tắc điều hành 

nhất quán, theo đó không thay đổi chính sách kinh tế, tài chính 

năm 2018, không chạy trƣớc đón đầu biến động thị trƣờng tài 

chính quốc tế nhƣ nhiều ngƣời khuyến nghị khi chƣa có yếu tố tác 
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động cụ thể… và cần ổn định tỷ giá USD/VND theo mức linh hoạt 

2% so với cuối năm 2017. 

Cùng với đó, quan điểm của Chính phủ và Thủ tƣớng Chính phủ 

khi trả lời Bloomberg cho rằng, điều quan trọng với Việt Nam là 

duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trƣởng xuất khẩu và giữ ổn 

định đời sống cho 96 triệu ngƣời dân trong nƣớc. Thủ tƣớng liên 

tục nói Việt Nam ―tự cƣờng‖ khi đối mặt với những thách thức 

toàn cầu và sẽ tìm kiếm nhiều hơn nữa các hợp tác thƣơng mại với 

nƣớc ngoài thông qua 12 Hiệp định Thƣơng mại tự do (FTA) đã 

hoàn thành. 

3) Một số đề xuất ứng phó với những tác động tiêu cực từ chiến 

tranh thương mại Mỹ- Trung tới Việt Nam 

Trong ngắn hạn 

- Để hạn chế việc hàng hóa Trung Quốc mƣợn danh nghĩa hàng Việt 

Nam xuất khẩu sang Mỹ, chính phủ và chính quyền các địa phƣơng cần 

có chiến lƣợc thu hút FDI có sàng lọc, trong đó nhấn mạnh tới yếu tố 

chính quyền các địa phƣơng. Theo đó, cần có sự giám sát chặt chẽ và từ 

chối các dự án có xu hƣớng che giấu xuất xứ Trung Quốc để xuất sang 

Mỹ. Để làm đƣợc điều này, cần loại bỏ tƣ duy nhiệm kỳ và chạy theo 

con số FDI thu hút đƣợc của các nhà lãnh đạo địa phƣơng, đồng thời 

cần cẩn trọng với các rào cản pháp lý để tránh bị chỉ trích có phân biệt 

đối xử. 

- Cần kiên quyết với các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại với môi 

trƣờng. Điều này chỉ có thể đƣợc thực hiện bằng cách thiết lập các 

chuẩn mực thẩm định tác động đến môi trƣờng một cách chặt chẽ hơn, 

nâng cao yếu tố giám sát và xử lý vi phạm. Chắc chắn tất cả mọi ngƣời 

dân Việt Nam đều không muốn và khó có thể chấp nhận một vụ việc 

nhƣ Formosa lần 2. 

- Xây dựng những hàng rào phi thuế quan minh bạch để ứng phó với 

việc hàng tiêu dùng và nông sản của Mỹ, Trung Quốc tràn vào Việt 

Nam. Theo đó, Chính phủ có thể chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp, 
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nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn và xây dựng các thƣơng 

hiệu hàng Việt Nam chất lƣợng cao. Cùng với đó, có thể áp dụng các 

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe hơn và khuyến khích phát 

triển các sản phẩm nông sản sạch, chất lƣợng cao để đối đầu với hàng 

Trung Quốc. 

Trong dài hạn 

Thứ nhất, xây dựng nền kinh tế thị trường một cách thực chất 

Nguy cơ lớn nhất đến trong dài hạn chính là từ chính sách của 

Hoa Kỳ, EU và một số quốc gia khác với các nƣớc ―phi thị 

trƣờng‖. Để tránh đƣợc điều này, không có cách nào khác ngoài 

việc Việt Nam phái hƣớng tới một nền kinh tế thị trƣờng thực 

chất. 

Ngoài Canada và Mexico, Mỹ còn đang hƣớng đến các thỏa 

thuận mậu dịch và đầu tƣ với các đối tác khác EU và Nhật với điều 

khoản ―poison pill‖ chống lại các nƣớc phi thị trƣờng. Những rủi 

ro về một nền kinh tế phi thị trƣờng cần phải đƣợc nhận diện, và 

tất nhiên phải có các giải pháp thích hợp. 

Cho đến nay Việt Nam đã đƣợc 69 nƣớc công nhận là nền kinh 

tế thị trƣờng, trong đó có các đối tác quan trọng nhƣ ASEAN, EU, 

Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand. Thế khó cho Việt Nam 

là cho đến giờ Mỹ vẫn cho rằng Việt Nam là nền kinh tế phi thị 

trƣờng( NME- non- market economy). Nếu Mỹ áp dụng điều 

khoản poison pill thì đây là rủi ro Việt Nam không thể xem nhẹ. 

Chính vì vậy, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện các khung khổ, 

thể chế, pháp luật theo định hƣớng ổn định, cụ thể, minh bạch và thực 

thi nghiêm túc để phát triển đầy đủ và đông bồ thị trƣờng các yếu tố sản 

xuất, đảm bảo đầy đủ quyền tự do, an toàn trong hoạt động kinh doanh. 

Xây dựng và hoan thiện khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh do-

anh mới. kinh tế số, cung cấp dịch vụ công, quản lý và bảo vệ môi 

trƣờng theo nguyên tắc thị trƣờng. Nhà nƣớc phải tiếp tục giảm bớt vai 

https://www.cnbc.com/2018/10/06/us-commerces-ross-eyes-anti-china-poison-pill-for-new-trade-deals.html
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trò và chức năng của mình, qua đó làm thay đổi vai trò và chức năng 

của Nhà nƣớc và thị trƣờng và quan hệ giƣa Nhà nƣớc và thị trƣờng… 

Thứ hai, khắc phục tồn tại của Luật Đầu tư công 

Biện pháp căn cơ để ứng phó với khả năng chiến tranh thƣơng mại 

kéo dài nhiều năm là chính phủ cần có những biện pháp để thúc đẩy 

tăng trƣởng trong dài hạn. Đối với một nền kinh tế đang phát triển nhƣ 

Việt Nam, vai trò của chính phủ trong việc thực thi chính sách tài khóa 

hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế là hết sức cần thiết để bù đắp những căng 

thẳng kéo dài từ chiến tranh thƣơng mại. Trong khi đó, ở Việt Nam có 

một nghịch lý mà Phó Thủ tƣớng Vƣơng Đình Huệ đã chỉ ra là có tiền 

nhƣng không tiêu hết đƣợc, ông cho rằng đây chính là một trong những  

nguyên nhân làm cho tăng trƣởng kinh tế không nhƣ mong đợi. 

Đáng lƣu ý là những bất cập này đƣợc cho là đến từ Luật Đầu tƣ 

công đƣợc Quốc hội thông qua năm 2014. Cho dù Luật Đầu tƣ công 

mới này đƣợc cho là làm giảm đáng kể tình trạng đầu tƣ tràn lan và 

lãng phí nhƣng nó vô tình lại tạo ra một điểm nghẽn mới cho tăng 

trƣởng kinh tế Việt Nam trong tƣơng lai (Thông báo 321/TB – VPCP) 

Chính phủ Việt Nam dự định chỉnh sửa toàn diện Luật Đầu tƣ công 

trình Quốc hội vào cuối năm 2018. Tuy nhiên việc chỉnh sửa toàn diện 

Luật Đầu tƣ công đã bị những phản ứng ban đầu từ Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội, với việc Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng 

việc chỉnh sửa toàn diện là không cần thiết. 

Nếu thực sự giữa Chính phủ và Quốc hội không thể tìm đƣợc tiếng 

nói chung trong việc chỉnh sửa toàn diện Luật Đầu tƣ công, môi trƣờng 

đầu tƣ của Việt Nam sẽ để lại một điểm trừ lớn trong mắt các nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tƣ đang tìm cách chuyển dòng 

vốn đầu tƣ của họ ra khỏi Trung Quốc. Việc thiếu chủ động trong việc 

gỡ bỏ các rào cản này đối với tăng trƣởng không những khiến Việt 

Nam không tận dụng đƣợc những lợi ích ngắn hạn do chiến tranh 
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thƣơng mại tạo ra, mà còn phải đối mặt với thách thức dài hạn mà nó 

mang lại. 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu trên đây cho thấy những vấn đề đặt ra với Việt Nam 

trong bối cảnh chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung. Trong những ngày 

gần đây, dấu hiệu hạ nhiệt cuộc chiến đã hiện ra, song điểm thắt vẫn 

chƣa đƣợc gỡ mở, vì vậy chắc chắn, những xung đột hay căng thẳng 

giữa hai nƣớc trên vẫn là luôn thƣờng trực âm ỉ và đe dọa bùng phát. 

Việt Nam với ―nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa‖ 

nhƣng chƣa đƣợc Hoa Kỳ hay EU công nhận sẽ ngày càng bộc lộ điểm 

yếu trong bối cảnh thƣơng mại toàn cầu nhiều biến động. Vì vậy, cải 

cách thể chế và đổi mới quan điểm điều hành cần đƣợc nhìn nhận là 

giải pháp, là động lực tăng trƣởng giúp Việt Nam hấp thụ và vƣợt qua 

cú sốc từ bên ngoài trong tƣơng lai. 
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5. Thông báo 321/TB – VPCP Kết luận của Thủ tƣớng Chính Phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ nhất ban chỉ đạo Quốc Gia về 

Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trƣởng.  
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CUỘC CHIẾN THƢƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ 

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU CỦA  

VIỆT NAM SANG HAI THỊ TRƢỜNG NÀY 

US – China trade war and challenges to Vietnam’s export 

to these markets 

Trần Quang Phong  

Khoa Kinh tế & QTKD, trường Đại học Hải Phòng 

Email: phongtq@dhhp.edu.vn 

TÓM TẮT 

Chiến tranh thƣơng mại giữa Mỹ và Trung Quốc dƣờng nhƣ là dịu đi 

thì lại bất ngờ căng thẳng lên một mức độ mới.Chính phủ Mỹ vừa chính 

thức hiện thực hóa đe dọa mới nhất của Tổng thống Donald Trump khi 

quyết định tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD 

hàng hóa Trung Quốc. 

Từ năm 2018 đến nay, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều đã đánh 

thuế cao lên hàng tỷ đôla hàng hóa của nhau. Sự leo thang trong cuộc 

chiến thƣơng mại này tạo ra những bất ổn cho các doanh nghiệp và 

ngƣời tiêu dùng, làm tổn hại nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. 

Là một nền kinh tế mở, lại là đối tác thƣơng mại của cả hai quốc gia 

Mỹ và Trung Quốc, chắc chắn Việt nam sẽ chịu những ảnh hƣởng nhất 

định. Bên cạnh rất nhiều cơ hội từ cuộc chiến này, chắc chắn Việt Nam 

sẽ phải đối diện với không ít những thách thức và một trong số đó chính 

là thách thức về xuất khẩu sang hai thị trƣờng này. 

mailto:phongtq@dhhp.edu.vn
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Từ khóa: Cuộc chiến thƣơng mại, Xuất khẩu, Mỹ Trung 

ABSTRACT 

After a short time of relax, the trade war America – China becomes 

tense at a higher level. The White house officially realized president 

Donald Trump‘threat by raising import tax from 10% to 25% on 200 

billions USD of China‘commodities. Since 2018, two world biggest 

economies imposed high tax on billions USD of each other‘s commodi-

ties. The escalation of the trade war caused losses to businesses, cus-

tomers and world economy including Viet Nam. Being an open econo-

my and also a trade partner of both America and China, not only oppor-

tunities, Viet Nam will face difficulties and one of them is challenge to 

export to US and China also. 

Key words: Trade war, Export, USA, China 

1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ - 

TRUNG 

Cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung Quốc đƣợc coi là chính 

thức nổ ra từ ngày 22/3/2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump 

tuyên bố đánh thuế 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc xuất 

khẩu vào Mỹ, để ngăn chặn những gì họ cho là hành vi thƣơng mại 

không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. 

1.1 Những diễn biến chính của cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung 

Quốc 

Sau khi thông báo sẽ đánh thuế tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ 

thép và nhôm, bao gồm cả hàng hóa Trung Quốc (1/3/2018), ngày 

22/3/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký biên bản ghi nhớ 

theo Mục 301 của Đạo luật Thƣơng mại năm 1974, chỉ đạo Đại diện 

Thƣơng mại Mỹ (USTR) áp dụng đánh thuế 50 tỷ USD cho hàng hóa 
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Trung Quốc. Đáp trả hành động của Mỹ, ngày 2/4/2018, Bộ Thƣơng 

mại Trung Quốc đã áp đặt thuế đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bao 

gồm: Phế liệu nhôm, máy bay, ô tô, sản phẩm thịt lợn và đậu nành (có 

thuế suất 25%), cũng nhƣ trái cây, hạt và ống thép (15%). 

Tiếp đó, ngày 3/4/2018, USTR công bố danh sách  áp đặt thuế đối 

với hơn 1.300 mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, 

trong đó có kế hoạch áp đặt thuế, bao gồm chi tiết máy bay, pin, ti vi 

màn hình phẳng, thiết bị y tế, vệ tinh và vũ khí. Trung Quốc, để trả 

đũa, đã áp dụng mức thuế 25% bổ sung cho máy bay, ô tô và đậu 

tƣơng - là hàng xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu của Mỹ sang Trung 

Quốc. Sau hành động của Trung Quốc, ngày 5/4/2018, Tổng thống 

Donald Trump đã chỉ đạo USTR xem xét áp thuế 100 tỷ USD trong 

các mức thuế bổ sung. 

Xung đột thƣơng mại diễn ra ngày càng căng thẳng hơn, khi Trung 

Quốc hủy đơn hàng mua đậu tƣơng của Mỹ. Mỹ đã công bố vào ngày 

29/5/2018 sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với trên 50 tỷ USD hàng hóa 

của Trung Quốc với công nghệ quan trọng trong công nghiệp; danh 

sách đầy đủ các sản phẩm bị ảnh hƣởng sẽ đƣợc công bố trƣớc ngày 

15/6/2018 và mức thuế sẽ đƣợc thực hiện ngay sau đó. Nhà Trắng 

cũng cho biết, sẽ công bố và áp đặt các hạn chế đầu tƣ và tăng cƣờng 

kiểm soát xuất khẩu cho các cá nhân và tổ chức Trung Quốc, để ngăn 

chặn họ mua lại công nghệ của Mỹ,  

Thực hiện công bố trên, ngày 15/6/2018, Tổng thống Donald 

Trump tuyên bố: Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 25% trên 50 tỷ USD xuất 

khẩu của Trung Quốc. Trong đó, 34 tỷ USD sẽ bắt đầu vào ngày 

6/7/2018, 16 tỷ USD còn lại sẽ tính từ ngày sau đó. Với hành động đó, 

Bộ Thƣơng mại Trung Quốc cáo buộc, Mỹ đã châm ngòi cho một 

cuộc chiến thƣơng mại và Trung Quốc sẽ đáp trả với mức thuế tƣơng 

tự đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, bắt đầu từ ngày 6/7/2018. Ba ngày 

sau, ngày 9/7/2018, Nhà Trắng tuyên bố rằng, Mỹ sẽ áp đặt thêm 10% 
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thuế quan đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD nếu Trung Quốc 

trả đũa các mức thuế của Mỹ. Bộ Thƣơng mại Trung Quốc trả lời 

nhanh chóng rằng Trung Quốc sẽ "phản công cứng rắn". Theo đó, 

Trung Quốc đã kích hoạt mức thuế trả đũa cho cùng một số tiền. Thuế 

suất chiếm 0,1% tổng sản phẩm tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu… 

Và tình hình hiện nay cho thấy, căng thẳng thƣơng mại vẫn còn tiếp 

diễn, ngày càng gay gắt và chƣa có dấu hiệu sẽ dừng lại. 

 

1.2 Những ảnh hƣởng từ cuộc chiến 

Tăng trƣởng kinh tế Trung Quốc đang chậm hẳn lại. Ví dụ tăng 

trƣởng GDP quý II năm 2019 chỉ là gần 3% so với dự đoán 6,2%. 

Xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm đi trong khi doanh số bán lẻ thực 
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tế trong nửa đầu năm tăng 6,7%, yếu nhất kể từ năm 2011. Đầu tƣ tài 

sản cố định của Trung Quốc vào sản xuất chỉ tăng 3,0% so với tốc độ 

tăng trƣởng hơn 30% trong giai đoạn 2010-2011 . Nền kinh tế Trung 

Quốc đang gặp khó khăn vì việc làm công nghiệp giảm với tốc độ 

nhanh nhất kể từ năm 2009. Trong quý II, gần 300 tỷ đô la kích thích 

thông qua cắt giảm thuế và cắt giảm phí của chính phủ TQ không thể 

cải thiện niềm tin của giới kinh doanh.  

Đối với Trung Quốc, việc mất giá đồng nhân dân tệ có thể sẽ đẩy 

mạnh dân Trung Quốc chuyến tiền ra ngoại quốc, nhƣ đã xảy ra trong 

năm 2015-2016. Một vấn đề khác sẽ là nợ của Trung Quốc. Sự mất 

giá nhân dân tệ sẽ tạo khó khăn cho các công ty Trung Quốc đã vay 

nợ bằng đô la, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vì họ phải thanh 

toán nợ bằng đô la trong khi tiền vào thì bằng nhân dân tệ. Ngay trƣớc 

khi mất giá, tổng số nợ theo tỷ lệ so với GDP cũng đã tăng từ 298% 

vào cuối năm 2018 lên 304% vào cuối quý đầu tiên năm nay. 

Về phía Mỹ, thị trƣờng tài chính cũng đã bị xao động lớn. Cổ phiếu 

bị bán tháo mạnh xuống trong khi các nhà đầu tƣ đã đổ xô vào Tín 

phiếu Kho bạc. Sự sụt giảm của lợi nhuận còn là sự thừa nhận nguy cơ 

của một cuộc suy thoái mà đáng lẻ phải xảy ra sau 10 năm kinh tế phát 

triển nhanh. Một chỉ số suy thoái khác là đƣờng cong lợi suất đảo 

ngƣợc (inverted yield curve), với lợi suất trên tín phiếu ngắn hạn vƣợt 

qua lợi suất dài hạn. 

Ngoài ra, cuộc chiến thƣơng mại còn ảnh hƣởng mạnh đến các thị 

trƣờng khác 

Chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung góp phần tạo nên những bất 

trắc mà các thị trƣờng tài chính đối mặt trong năm qua. Sự biến động 

này làm suy giảm lòng tin của các nhà đầu tƣ trên toàn thế giới, và gây 

ra những tổn thất. 

Năm 2018, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm hơn 13% còn 

Shanghai Composite lao dốc gần 25%. Cả hai chỉ số này đều phục hồi 

trong năm nay, lần lƣợt tăng 12% và 16% đến thời điểm này. Tƣơng 
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tự, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 6% trong năm 

2018 và tăng khoảng 11% trong năm nay. Theo Reuters, đồng Nhân 

dân tệ giảm giá 5% trƣớc USD trong năm 2018 và tiếp tục duy trì 

trong năm 2019. 

2. NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU CỦA VIỆT 

NAM SANG HAI THỊ TRƢỜNG MỸ, TRUNG 

Sự leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã 

vƣợt qua biên giới của hai nƣớc, tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế 

toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Xét về 

mặt tích cực, Việt Nam là nƣớc nằm trong top 5 quốc gia mà Mỹ có 

thâm hụt thƣơng mại lớn nhất thế giới với hơn 38 tỷ USD năm 2017. 

Những mặt hàng Mỹ đánh thuế nhập khẩu từ Trung Quốc đều nằm 

trong thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Nhƣ vậy, đây có thể là cơ hội 

tốt để Việt Nam chiếm lĩnh thị phần. Mặt khác, khi đồng USD tăng 

giá, NDT giảm giá sẽ có lợi cho xuất khẩu của Việt Nam trong ngắn 

hạn, vì VND chủ yếu neo theo giá USD. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu 

tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) vào Việt Nam cũng có thể tăng lên trong 

bối cảnh dòng vốn FDI có xu hƣớng tháo chạy khỏi Trung Quốc. 

Bên cạnh những cơ hội lớn từ thƣơng mại và đầu tƣ, Việt Nam 

cũng có thể phải chịu một số tác động bất lợi từ cuộc chiến thƣơng 

mại Mỹ - Trung Quốc. Nền kinh tế Việt Nam tuy nhỏ nhƣng có độ mở 

lớn, lại phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu, trong đó, Trung Quốc và 

Mỹ là hai đối tác tƣơng mại lớn nhất của Việt Nam. Do đó, khi 2 đối 

tác lớn xảy ra xung đột sẽ gây ra những ảnh hƣởng nhất định tới hoạt 

động xuất khẩu của Việt Nam đặc biệt sang hai thị trƣờng lớn này. 

Trong khi xuất khẩu sang Mỹ thời gian qua vẫn khá ổn định thì đối 

với thị trƣờng xuất khẩu Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng 

đầu năm 2019 ƣớc đạt 16,6 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Trong 

đó, hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản có 

kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trƣớc: Thủy sản đạt 5,4 

tỷ USD, giảm 2,6%; rau quả đạt 2,5 tỷ USD, giảm 6%. Trong 8 tháng, 
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xuất khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc đạt 23,8 tỷ USD, giảm 2,5%. 

Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc với kim ngạch đạt 49,2 tỷ 

USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trƣớc. sự sụt giảm xuất khẩu 

sang Trung Quốc biểu hiện rõ ở nhóm hàng nông sản của Việt Nam.  

 

Nguồn Tổng cục Hải quan 

6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch 7 nhóm hàng nông sản nêu 

trên là 2,85 tỷ USD từ thị trƣờng Trung Quốc. Dù đang là thị trƣờng 

xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng nông sản nhƣng kim ngạch từ thị 

trƣờng Trung Quốc giảm khá mạnh so với cùng kỳ 2018. Cụ thể, 6 

tháng đầu năm ngoái kim ngạch 6 nhóm hàng nông sản chủ lực xuất 

sang Trung Quốc đạt 3,233 tỷ USD. Nhƣ vậy, trong 1 năm qua, kim 

ngạch bị sụt giảm hơn 380 triệu USD, tƣơng đƣơng giảm gần 12%. 

Nhƣ vậy về lâu dài xuất hiện một số thách thức đối với xuất khẩu 

của Việt Nam sang hai thị trƣờng lớn trong bối cảnh chiến tranh 

thƣơng mại Mỹ - Trung leo thang nhƣ sau: 

 Thứ nhất, Với tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang 

Mỹ có thể bị áp thuế trừng phạt lên tới 250 tỷ USD, bằng 50% kim 

ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, tác động sẽ rất lớn. Theo 
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công bố của phía Hoa Kỳ, số dòng sản phẩm trị giá 200 tỷ USD chịu 

thuế thêm 10% lên tới gần 5.900. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là máy 

móc thiết bị điện, điện tử (24,6%), máy móc thiết bị cơ khí (19,7%). 

Nhƣng nhiều sản phẩm tiêu dùng cũng có trong danh sách nhƣ nội thất 

(16,7%), hóa chất (5,1%), nhựa, cao su (5%) và nông sản, thủy sản 

(2,7%). Tác động khi đó sẽ là rất đáng kể. Những mặt hàng đó nếu 

không thể nhập khẩu vào Mỹ có thể sẽ tràn sang Việt Nam gây sức ép 

cạnh tranh đối với các doanh nghiệp của Việt Nam và chiều ngƣợc lại, 

hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn 

hơn.  

Thứ hai, một nguy cơ lớn là các nhà sản xuất Trung Quốc cũng nhƣ 

Mỹ sẽ lấy Việt Nam là nơi sơ chế, lắp ráp sản phẩm và dán nhãn 

―Made in Việt Nam‖ để lẩn tránh áp thuế của nhau. Nếu chúng ta 

không kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, rất có thể Mỹ cũng nhƣ Trung 

Quốc sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt tƣơng tự và sẽ làm hạn 

chế xuất khẩu của Việt Nam. 

Thứ ba, nguy cơ đối với xuất khẩu sang Trung quốc khi VND liên 

tục tăng giá so với NDT và mất giá so với đồng USD kể từ tháng 

4/2018, đặc biệt sau Chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung, mức độ biến 

động giá lớn hơn so với các tháng trƣớc đó. Tỷ giá VND/USD liên tục 

tăng, đặc biệt là trong tháng 7 và đầu tháng 8/2018, khi căng thẳng 

thƣơng mại Mỹ - Trung lên cao. 

Nhiều dự báo cho thấy, trong thời gian tới, tỷ giá VND/USD sẽ tiếp 

tục bị ảnh hƣởng gián tiếp bởi cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung, 

nguyên nhân chủ yếu là do: Đồng USD tiếp tục mạnh lên; Dòng vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài có nguy cơ rút vốn do giá trị đồng USD tăng; Trung 

Quốc liên tiếp phá giá đồng NDT nhƣ một giải pháp đối với các chính 

sách thƣơng mại của Mỹ. Thực tế cho thấy, khi Chiến tranh thƣơng 

mại Mỹ - Trung bùng nổ, tỷ giá VND/NDT liên tiếp giảm và mức độ 

giảm mạnh hơn là kể từ cuối tháng 6/2018. Nhƣ vậy, so với NDT, 

VND đang đắt dần lên, khiến giá cả hàng hóa Trung Quốc tại Việt 
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Nam rẻ hơn, sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc đang tăng lên. 

Trong bối cảnh đó, nếu để VND mất giá theo tốc độ đồng tiền NDT 

của Trung Quốc để duy trì sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu trên 

thị trƣờng quốc tế, thì có thể gây mất niềm tin về đồng VND, tăng 

nguy cơ rút vốn nƣớc ngoài, tác động lên tăng trƣởng và lạm phát. 

Mặt khác, nếu VND tiếp tục duy trì ở mức nhƣ hiện nay, việc xuất 

khẩu của hàng hóa Việt Nam sẽ gặp khó khăn, nhập khẩu tăng lên và 

cán cân thanh toán có thể rơi vào tình trạng xấu hơn 

 

Thứ tƣ, Là một trong năm nƣớc có trị giá xuất siêu cao nhất sang 

Mỹ (trung bình hơn 300 tỷ USD/năm), nhiều mặt hàng xuất khẩu của 

Việt Nam cũng tƣơng tự nhƣ Trung Quốc, cho nên nếu không cẩn 

thận, Việt Nam cũng sẽ phải hứng chịu lệnh áp thuế trừng phạt tƣơng 

tự từ Mỹ. 

3. MỘT SỐ GỢI Ý NHẰM VƢỢT QUA THÁCH THỨC NÊU 

TRÊN 

Thứ nhất, tăng cƣờng vai trò quản lý của Nhà nƣớc:  
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Nhà nƣớc cần chủ động theo dõi sát sao diễn biến của cuộc chiến 

tranh thƣơng mại Mỹ -Trung để bảo vệ hàng hóa trong nƣớc cũng nhƣ 

ngăn chặn hàng hóa nhập lậu từ nƣớc ngoài.  

Áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt, hợp lý để bình ổn thị trƣờng, 

giúp ổn định kinh tế vĩ mô. 

Chú trọng sử dụng các biện pháp phòng vệ thƣơng mại thích hợp để 

bảo vệ sản xuất trong nƣớc 

Tăng cƣờng kiểm soát chất lƣợng hàng hóa, chống buôn lậu và gian 

lận thƣơng mại, chống các hình thức đội lốt hàng hóa Việt Nam để 

xuất khẩu sang Mỹ.  

Tranh thủ cơ hội thu hút nguồn vốn FDI  

Thứ hai, điều rất quan trọng là tăng cƣờng năng lực của các doanh 

nghiệp Việt Nam:  

Các doanh nghiệp Việt Nam cần ý thức đƣợc những tác động tiêu 

cực của cuộc chiến tranh thƣơng mại tới thị trƣờng cũng nhƣ bản thân 

doanh nghiệp.  

Theo sát diễn tiến cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung, diễn biến các 

tỷ giá để có những ứng phó kịp thời. 

Các doanh nghiệp cần tăng cƣờng chất lƣợng hàng hóa, đa dạng về 

hình thức, mẫu mã, với giá cả phù hợp để tăng sức cạnh tranh của các 

doanh nghiệp.  

Xây dựng chiến lƣợc xuất nhập khẩu theo hƣớng bền vững, đa dạng 

hóa sản phẩm và mở rộng thị trƣờng xuất khẩu.  

Nắm bắt đƣợc những quy định mới của Mỹ, Trung Quốc nhất là với 

các loại hàng hoá trong danh mục bị áp thuế, để tận dụng cơ hội xuất 

khẩu vào thị trƣờng các nƣớc. 

KẾT LUẬN 

Có thể thấy rằng, cuộc chiến thƣơng mại giữa Mỹ và Trung Quốc 

hiện vấn đang diễn biến phức tạp và chƣa có dấu hiệu dừng lại. Điều 

này đã, đang gây tác động không nhỏ tới nền kinh tế của cả hai nƣớc, 
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kinh tế thế giới cũng nhƣ Việt Nam. Là một nền kinh tế mở, phụ thuộc 

nhiều vào xuất nhập khẩu, Việt nam khó tránh khỏi những ảnh hƣởng 

từ cuộc chiến thƣơng mại này. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng các cơ 

hội, Việt Nam có thể tận dụng đƣợc những cơ hội đẩy mạnh xuất 

khẩu, thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài phục vụ mục tiêu phát triển 

 kinh tế.      
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The impacts of US - China trade war on international  

and Vietnam economies 

Nguyễn Bình Giang
1
, Nguyễn Duy Đạt

2
, Phạm Anh Tuấn

3
 

1,3)
Viện Kinh tế và chính trị thế giới, 

2)
 Đại học Thương Mại 

TÓM TẮT 

 Chiến tranh thƣơng mại Mỹ-Trung (CTTMMT) có thể coi là cuộc so 

tài giữa hai nền kinh tế lớn nhất của kinh tế thế giới hiện nay. Mặc dù 

cho đến nay những căng thẳng kinh tế giữa hai bên vẫn còn đƣợc kiềm 

chế tốt, thể hiện bằng nhiều vòng đàm phán liên tục, những tác hại của 

chiến tranh thƣơng mại đã ngày càng rõ rệt. Nghiên cứu này sẽ tổng 

quan những đánh giá mới nhất về tác động của chiến tranh thƣơng mại 

Mỹ-Trung đến kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.  

Từ khóa: Chiến tranh thƣơng mại Mỹ Trung, Kinh tế thế giới, Việt 

Nam, Thƣơng mại Quốc tế, đầu tƣ Quốc tế 

ABSTRACT 

 US-China trade war is considered as the battle between two biggest 

economic powers of the world. Although economic tenses between two 

sides so far have been contained actively by continues negotiation 

rounds, the negative impacts of the trade war are becoming obvious. 
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This study will review the latest evaluation regarding the impacts of 

US-China trade war on international economy in general and Vietnam's 

economy in particular. 

Keywords: US-China trade war; International economy; Vietnam; In-

ternational Trade; International investment 

1. ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ-

TRUNG ĐẾN KINH TẾ THẾ GIỚI 

Do đây là sự đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, CTT-

MMT dự kiến sẽ có những tác động nhiều mặt đến kinh tế thế giới nói 

chung và mỗi nền kinh tế nói riêng. Trong ngắn hạn, các tác động trực 

tiếp có thể khiến thƣơng mại toàn cầu suy giảm, các dòng đầu tƣ suy 

yếu, các thị trƣờng tài chính mất ổn định khiến cho tăng trƣởng kinh tế 

bị ảnh hƣởng trên quy mô rộng. Các tác động gián tiếp trong dài hạn 

bao gồm tác động làm thay đổi luật lệ thƣơng mại quốc tế, gây ra nguy 

cơ chiến tranh tiền tệ giữa các quốc gia và làm tăng tính cần thiết phải 

cải tổ các thể chế quản trị toàn cầu. 

1.1. Tác động trực tiếp 

Các tác động trực tiếp từ CTTMMT sẽ diễn ra trên nhiều khía cạnh 

của hệ thống kinh tế toàn cầu bao gồm thƣơng mại, đầu tƣ, tài chính 

tiền tệ và do đó gây ảnh hƣởng đến triển vọng tăng trƣởng kinh tế toàn 

cầu và của mỗi quốc gia. 

Đối với thƣơng mại toàn cầu 

Thƣơng mại toàn cầu chính là lĩnh vực bị ảnh hƣởng lớn nhất do 

CTTMMT. Theo mức độ ảnh hƣởng, thƣơng mại của Mỹ và Trung 

Quốc, những nhân vật chính trong CTTMMT sẽ chịu tác động nhiều 

nhất. Nhóm chịu ảnh hƣởng lớn thứ hai là các quốc gia hƣởng lợi do có 

sự cạnh tranh thƣơng mại trực tiếp. Cuối cùng, do tính chất dây chuyền 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

624 

của chuỗi sản xuất, rất nhiều quốc gia khác sẽ bị ảnh hƣởng do sự 

chuyển hƣớng thƣơng mại gây ra.  

Với những xung đột thƣơng mại tính đến thời điểm tháng 7/2019, 

Mỹ đang đánh thuế vào hàng xuất khẩu Trung Quốc thuộc các lĩnh vực 

động cơ, motor, xây dựng, máy nông nghiệp, thiết bị điện, viễn thông 

và giao thông. Ngƣợc lại, thuế trả đũa của Trung Quốc tập trung vào 

nông phẩm, ôtô và thủy sản, trong đó đậu nành là sản phẩm Trung 

Quốc nhập khẩu nhiều nhất từ Mỹ tính về giá trị. Vì vậy, đánh giá sơ bộ 

thì ngƣời tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều hơn cho các sản phẩm do 

Trung Quốc sản xuất bị Mỹ áp thuế, nói cách khác hàng hóa Trung 

Quốc bán vào Mỹ sẽ phải yết giá cao hơn. Ngƣợc lại, các nhà cung cấp 

đậu tƣơng, thịt heo, rƣợu của Mỹ có thể mất đi lợi thế cạnh tranh ở 

Trung Quốc. 

Mặt khác, một số quốc gia có sản phẩm thay thế lại hƣởng lợi từ 

xung đột thƣơng mại giữa hai quốc gia này. Ví dụ, sau khi danh sách áp 

thuế 16 tỷ USD đƣợc thực hiện vào tháng 8/2018, Mỹ đã giảm mạnh 

nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 850 triệu USD, tuy nhiên phần này 

lại gần nhƣ đƣợc bù đắp bằng mức tăng khoảng 850 triệu USD nhập 

khẩu từ Mexico, khiến tổng nhập khẩu của Mỹ không thay đổi. Một số 

quốc gia khác đƣợc lợi nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada, những 

quốc gia có thể thay thế phần nào hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc 

vào Mỹ.  

Ở hƣớng ngƣợc lại, do Mỹ là nhà cung cấp đậu nành lớn nhất của 

Trung Quốc, cùng với Brazil vào năm 2017. Với mức thuế mới từ phía 

Trung Quốc, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc giảm xuống gần 0 và 

xuất khẩu của Brazil sang Trung Quốc có xu hƣớng cao hơn. Đặc biệt 

sự biến động chuyển hƣớng thƣơng mại đột ngột này còn khiến giá đậu 
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nành Mỹ trên thị trƣờng thế giới giảm mạnh còn giá đậu nành Brazil lại 

tăng lên (xem 0). 

 

Hình 1: Giá đậu nành của Mỹ giảm và của Brazil tăng sau khi Trung Quốc áp thuế 

Nguồn: Bloomberg và IMF 

Đối với nhóm các quốc gia chịu ảnh hƣởng do vấn đề dây chuyền 

của chuỗi sản xuất, tác động đến các quốc gia khác nhau là khá khác 

nhau phụ thuộc vào độ mở thƣơng mại và mức độ tham gia vào chuỗi 

sản xuất (xem 0).  

Bảng 1. Những quốc gia chịu ảnh hƣởng lớn nhất từ giảm xuất khẩu 

từ Trung Quốc sang Mỹ 

Lĩnh 

vực 

Trung 

Quốc 

Đài 

Loan 

Hàn 

Quốc 
Malaysia Singapore 

Thái 

Lan 
Chile Philippines 

Việt 

Nam 

Ả 

rập 

Xê 

út 

Năng 

lƣợng 
4.71 1.35 1.03 0.57 0.57 0.5 0.43 0.29 0.65 0.9 

Khai 

khoáng 

khác 

4.99 1.14 1.08 1.25 n/a 0.51 2.58 1.33 0.53 0.41 

Các 

sản 
5.28 2.19 1.32 1.01 1.07 0.91 0.38 0.42 0.61 0.68 
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phẩm 

hóa 

học và 

phi 

kim 

loại 

Kim 

loại và 

các sản 

phẩm 

kim 

loại 

5.44 2.42 1.36 1.29 1.18 1.14 0.37 0.54 0.66 0.92 

Máy 

tính và 

linh 

kiện 

điện tử 

11.97 5.81 4.36 3.87 3.14 3.21 0.21 4.21 1.69 0.01 

Thực 

phẩm, 

gỗ, 

giấy, 

sản 

phẩm 

dệt 

4.15 0.67 0.48 0.25 0.3 0.26 0.31 0.06 0.47 0.02 

Thiết 

bị vận 

tải 

4.37 0.11 0.24 0.15 0.23 0.09 0.03 0.12 0.09 0 

Máy 

móc và 

dụng 

cụ 

4.7 0.5 0.56 0.62 0.65 0.34 0.3 0.35 0.36 0.01 

Sản 

phẩm 

công 

nghiệp 

khác 

6.34 0.97 0.56 0.54 0.63 0.33 0.67 0.2 0.32 0.04 

Dịch 

vụ vận 

tải 

5.19 1.75 0.91 0.93 0.69 0.58 0.34 0.56 0.45 0.18 

Dịch 

vụ 
2.36 0.46 0.32 0.28 0.58 0.2 0.17 0.18 0.17 0.03 
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kinh 

doanh 

khác 

Các 

loại 

dịch 

vụ 

khác 

0.68 0.14 0.07 0.04 0.12 0.03 0.04 0.03 0.04 0 

Nguồn: Ben Holland và Cedric Sam (2019), A $600 Billion Bill: Counting the Glob-

al Cost of the U.S.-China Trade War, Nghiên cứu của Bloomberg, ngày 28/5/2019 

Theo đánh giá của Bloomberg, dựa trên số liệu của OECD năm 

2015, những nƣớc chịu ảnh hƣởng lớn nhất do giảm xuất khẩu từ Trung 

Quốc sang Mỹ bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia. Ƣớc tính 

khoảng 1,6% giá trị sản xuất của Đài Loan là nằm trong hàng hóa xuất 

khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, trong đó phần lớn là máy tính và linh 

kiện điện tử. Đối với Hàn Quốc và Malaysia, giá trị tƣơng ứng là 0,8% 

và 0,7%.
7
 Ngƣợc lại, những quốc gia chịu ảnh hƣởng lớn nhất do giảm 

xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc bao gồm Canada và Mexico, tuy 

nhiên mức độ ảnh hƣởng nhỏ hơn đáng kể so với trƣờng hợp các nƣớc 

dựa vào xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ (xem 0).  

Bảng 2. Những quốc gia chịu ảnh hƣởng lớn nhất từ giảm xuất khẩu 

từ Mỹ sang Trung Quốc 

Lĩnh 

vực 
Mỹ Canada Mexico 

Ai 

len 

Ả 

rập 

Xê 

út 

Đài 

Loan 
Singapore Colombia Malaysia Chile 

Năng 

lƣợng 
2.53 1.11 0.51 0.15 0.26 0.1 0.05 0.54 0.04 0.07 

Khai 

khoáng 
2.52 0.86 0.45 0.12 0.03 0.14 n/a 0.3 0.07 0.24 
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khác 

Các 

sản 

phẩm 

hóa 

học và 

phi 

kim 

loại 

2.39 0.42 0.23 0.17 0.04 0.14 0.15 0.05 0.11 0.12 

Kim 

loại và 

các sản 

phẩm 

kim 

loại 

3.63 0.95 0.87 0.15 0.04 0.32 0.1 0.39 0.15 0.08 

Máy 

tính và 

linh 

kiện 

điện tử 

5.06 0.25 0.66 0.09 0.01 0.16 0.16 0.06 0.26 0.04 

Thực 

phẩm, 

gỗ, 

giấy, 

sản 

phẩm 

dệt 

3.11 0.25 0.12 0.07 0 0.04 0.03 0.05 0.03 0.11 

Thiết 

bị vận 

tải 

4.53 0.27 0.28 0.02 0 0.09 0.13 0.02 0.03 0.03 

Máy 

móc và 

dụng 

cụ 

4.4 0.49 0.85 0.27 0.01 0.19 0.17 0.07 0.24 0.07 

Sản 

phẩm 

công 

nghiệp 

khác 

0.85 0.2 0.08 0.06 0.01 0.07 0.06 0.1 0.05 0.08 

Dịch 

vụ vận 
2.06 0.21 0.21 0.07 0.01 0.09 0.08 0.05 0.08 0.06 
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tải 

Dịch 

vụ 

kinh 

doanh 

khác 

0.83 0.09 0.05 0.08 0 0.04 0.07 0.03 0.03 0.03 

Các 

loại 

dịch 

vụ 

khác 

0.32 0.02 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 

Nguồn: Ben Holland và Cedric Sam (2019), A $600 Billion Bill: Counting the Glob-

al Cost of the U.S.-China Trade War, Nghiên cứu của Bloomberg, ngày 28/5/2019 

Trên quy mô toàn cầu, ngân hàng Morgan Stanley ƣớc tính thƣơng 

mại thế giới có thể bị gián đoạn nghiêm trọng vì 2/3 hàng hóa đƣợc 

giao dịch có liên quan đến chuỗi giá trị toàn cầu.  

Theo ƣớc tính sơ bộ của OECD, thƣơng mại toàn cầu chỉ tăng trƣởng 

khoảng 2,1% trong năm 2019, so với 3,9% năm 2018 và 5,5% năm 

2017, và đây sẽ là tốc độ tăng thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua.
8
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Hình 2: Tốc độ tăng trƣởng thƣơng mại toàn cầu giai đoạn 2017-2019 

Nguồn: OECD 

Một tác động nữa liên quan đến thƣơng mại là việc các tranh chấp 

thƣơng mại có xu hƣớng tăng lên. Chỉ riêng trong năm 2018, chính 

quyền Tổng thống Trump đã áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ Mexi-

co, Canada và Liên minh châu Âu (EU) nhằm khuyến khích ngƣời tiêu 

dùng Mỹ mua hàng hóa sản xuất trong nƣớc. Tất cả các quốc gia này 

đều đã có động thái đáp trả bằng việc áp hoặc tăng thuế lên hàng nhập 

từ Mỹ. 

 

Hình 3. Tranh chấp thƣơng mại song phƣơng bùng nổ sau CTTM 

Nguồn: BBC 

Đến ngày 4/7/2019, Nhật Bản và Hàn Quốc tiến gần chiến tranh 

thƣơng mại sau khi Tokyo hính thức hạn chế xuất khẩu sang Seoul một 

số vật liệu công nghệ cao đƣợc sử dụng để sản xuất màn hình điện thoại 
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và chip. Động thái của Nhật Bản có thể khiến quá trình xuất khẩu chậm 

lại vài tháng, từ đó tác động tiêu cực đến một số tập đoàn công nghệ 

hàng đầu Hàn Quốc nhƣ Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc., LG 

Display... Tokyo xem Seoul là bên khơi mào cuộc tranh cãi lần này khi 

Tòa án Tối cao Hàn Quốc vào tháng 10-2018 phán quyết một công ty 

Nhật Bản phải bồi thƣờng cho 4 ngƣời Hàn Quốc bị ép buộc làm việc 

cho họ trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên hồi 

Thế chiến II. 

Đối với các vấn đề tài chính tiền tệ 

Thị trƣờng tài chính tiền tệ toàn cầu luôn luôn phản ứng tức thời với 

mọi biến cố của kinh tế thế giới. CTTMMT là nguyên nhân chính khiến 

thị trƣờng tài chính toàn cầu chao đảo trong năm 2018. Những biến 

động mạnh làm ảnh hƣởng tới tâm lý của các đầu tƣ trên khắp thế giới 

và cũng khiến thị trƣờng bốc hơi nhiều tỷ USD.Đối với các thị trƣờng 

chứng khoán, năm 2018, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 

13%, còn Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc sụt gần 

25%. Cả hai chỉ số này đều đã phục hồi phần nào trong năm 2019 với 

mức tăng lần lƣợt 12% và 16% từ đầu năm. Trong khi đó, chỉ số công 

nghiệp Dow Jones của Mỹ giảm gần 6% trong năm 2018 và đã tăng 

khoảng 11% từ đầu năm. 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

632 

 

Hình 4: Diễn biến thị trƣờng chứng khoán toàn cầu sau CTTM 

Nguồn: Bloomberg 

Vì vậy, có thể dự báo CTTMMT có thể khiến các luồng vốn trên thị 

trƣờng tài chính toàn cầu suy giảm cả về số lƣợng và giá trị, làm gia 

tăng sự bất ổn thị trƣờng tài chính. Các ngân hàng lo ngại về dòng vốn 

của mình trong các lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hƣởng, từ đó ảnh hƣởng 

đến giá cả và cung tín dụng. Nó cũng có thể khiến các công ty ngần 

ngại đầu tƣ. Còn nếu thuế bị đẩy xuống ngƣời tiêu dùng, niềm tin tiêu 

dùng và nhu cầu nội địa sẽ giảm sút. Ở cấp cao nhất, biến động trên thị 

trƣờng tài chính sẽ ảnh hƣởng đến tất cả yếu tố trên.  

 

 

Hình 5: Diễn biến chỉ số USD Index từ lúc CTTM bùng phát đến nay 
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Nguồn: Bloomberg 

Tỷ giá của các đồng tiền trên thế giới cũng có nhiều biến động. Mỹ 

là nƣớc chiếm ƣu thế và chủ động hơn trong cuộc chiến thƣơng mại nên 

đồng USD  không bị tác động tiêu cực từ diễn biến của cuộc chiến tranh 

thƣơng mại. Chỉ số USD index có xu hƣớng tăng mạnh trong khoảng 

thời gian 03/2018, thời điểm bắt đầu chiến tranh thƣơng mại cho tới 

thời điểm hiện tại tháng 11/2018 với biên độ dao động lớn. Thời điểm 

giữa tháng 8/2018 khi quan hệ Mỹ - Trung đạt căng thẳng cao nhất (Mỹ 

áp thuế bổ sung thêm 200 tỷ USD đƣa tổng hàng hóa chịu thuế lên 250 

tỷ USD), chỉ số USD index tiếp tục tăng và đạt mốc 96,6 điểm (mức 

cao nhất cho tới thời điểm tháng 11/2018).  Ngay cả ở thời điểm Trung 

Quốc đƣa ra những mức áp thuế nhằm trả đũa, chỉ số USD cũng không 

giảm xuống cho thấy sự kỳ vọng lớn vào đồng USD từ thị trƣờng tài 

chính. Với vị thế là quốc gia lớn với sự chuẩn bị kỹ càng hơn trong 

cuộc chiến, nên Đồng USD của Mỹ đã liên tục tăng trong trong quãng 

thời gian 05 tháng kể từ thời điểm Mỹ áp mức thuế đầu tiền lên hàng 

hóa Trung Quốc bắt đầu cuộc chiến về thƣơng mại. 

Đối với đồng EUR, tuy ECB tỏ ra dứt khoát khi thông báo rằng, 

ECB sẽ tiếp tục các chính sách tiền tệ của mình mà không bị ảnh hƣởng 

từ các diễn biến của cuộc chiến tranh thƣơng mại. Nhƣng các nhà điều 

hành ECB muốn các quốc gia thành viên chuẩn bị để có thể chấm dứt 

chính sách tiền tệ siêu lỏng trong thời gian tới trong bối cảnh tổng 

thống Donald Trump đã đồng ý ngừng việc áp thuê lên mặc hàng ô tô 

đƣợc nhập khẩu từ khu vực EU. Theo Investing, lạm phát kỳ vọng có 

đạt đƣợc mức 2% đề ra hay không thì ECB vẫn sẽ chấm dứt chính sách 

tiền tệ nới lỏng của mình cho các nỗ lực xoa dịu tình trạng quan hệ cằng 

thẳng với Mỹ khi liên tục bị chính tổng thống Mỹ cáo buộc việc thao 

túng tiền tệ làm ảnh hƣơng tới hoạt động thƣơng mại toàn cầu trực tiếp 

dẫn tới thâm hụt thƣơng mại với Mỹ. 
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Tại Nhật Bản, tỷ giá USD/JPY đã tăng mạnh trong giai đoạn leo 

thang của CTTMMT do sức mạnh đồng USD tăng lên trong khi đồng 

JPY yếu đi bởi các nhà đầu tƣ tìm kiếm sự an toàn của đồng USD khi 

cuộc chiến tranh thƣơng mại leo thang. 

Đối với các nƣớc mới nổi, thị trƣờng tài chính là nơi hứng nhanh 

chóng khi rủi ro thƣơng mại gia tăng. Trƣớc diễn biến đó, nhiều nền 

kinh tế bao gồm cả các nƣớc phát triển và nhóm thị trƣờng mới nổi 

cũng đang có xu hƣớng thắt chặt tiền tệ. Các nền kinh tế mới nổi nhƣ 

Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Mexico, Pakistan, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Argentina cũng liên tục nâng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát và 

bảo vệ đồng nội tệ. Đồng tiền của hầu hết các nƣớc này đều đã mất giá 

mạnh trong năm 2018.Trong đó đồng Peso của Argentina đã mất 50% 

giá trị buộc NHTW nâng lãi suất cơ bản lên 60%. Khủng hoảng ở Thổ 

Nhĩ Kỳ khiến đồng lira của nƣớc này giảm 42% từ đầu năm. Bên cạnh 

đó, đồng tiền của các thị trƣờng mới nổi đáng chú ý nhƣ Brazil, Ấn Độ, 

Nga đều mất giá 25%, 13%, và 20%.
9
 Đặc biệt, chênh lệch gia tăng về 

lãi suất trái phiếu có thể tăng lên gây rủi ro cho các thị trƣờng mới nổi 

Ngoài ra, chiến tranh thƣơng mại leo thang sẽ tác động đến thị 

trƣờng ngoại hối thông qua nhiều kênh: thay đổi các luồng thƣơng mại, 

thay đổi kỳ vọng tăng trƣởng và điều chỉnh chính sách tiền tệ. Dựa trên 

số liệu của OECD, nhà kinh tế học David Powell của Bloomberg đã 

tính toán mức độ chịu ảnh hƣởng của đồng tiền các quốc gia để xác 

định những đồng tiền nào chịu ảnh hƣởng lớn nhất từ chiến tranh 

thƣơng mại Mỹ-Trung. Việc định giá tiền tệ dựa trên mô hình chỉ số tỷ 

giá hối đoái thực tế hiệu quả của Quỹ tiền tệ quốc tế, điều chỉnh theo 
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lạm phát. Kết quả cho thấy đồng Bath của Thái Lan và đồng đôla Can-

ada sẽ chịu ảnh hƣởng lớn nhất.
10

 

Đối với đầu tƣ toàn cầu 

Đầu tƣ toàn cầu chịu tác động lớn nhất từ CTTMMT do vấn đề suy 

giảm lòng tin của các nhà đầu tƣ về triển vọng kinh tế toàn cầu nói 

chung và các nền kinh tế nói riêng.  

Ảnh hƣởng đầu tiên phải kể đến là dòng đầu tƣ song phƣơng giữa 

Mỹ và Trung Quốc bị giảm mạnh. Trong những năm gần đây, dòng đầu 

tƣ từ Trung Quốc vào Mỹ ngày càng tăng cao. Theo tính toán của Rho-

dium Group, đầu tƣ của Trung Quốc vào Mỹ lên đến 46 tỷ USD năm 

2016, giảm xuống 29 tỷ USD năm 2017 và chỉ còn 4,8 tỷ USD năm 

2018.
11

 Ngoài mức suy giảm kỷ lục (giảm tới 90% so sánh giữa năm 

2018 và 2016), đây cũng là mức đầu tƣ thấp nhất từ Trung Quốc vào 

Mỹ kể từ năm 2011.  

Ngƣợc lại, xung đột thƣơng mại giữa hai nƣớc cũng khiến dòng đầu 

tƣ từ Mỹ vào Trung Quốc chịu ảnh hƣởng. Số liệu công bố tháng 

5/2019, bộ Thƣơng mại Trung Quốc cho biết đầu tƣ của Mỹ vào Trung 

Quốc chỉ tăng 7,5% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2019, thấp 

hơn nhiều so với giai đoạn của 4 tháng trƣớc đó (tháng 1 đến tháng 

4/2019). Con số này cũng thấp hơn đáng kể so với mức tăng 16,3% 

trong đầu tƣ của Mỹ vào Trung Quốc vào 5 tháng đầu năm 2018. Vì 

vậy, Mỹ cũng tụt xuống hàng thứ 6 trong số các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

lớn nhất vào Trung Quốc trong tháng 4, từ vị trí thứ 3 trong tháng 
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3/2019. Tuy nhiên, đây chƣa phải là ảnh hƣởng cuối cùng của dòng đầu 

tƣ vào Trung Quốc, số lƣợng doanh nghiệp Mỹ đã và đang cân nhắc 

việc di chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi quốc gia này chắc chắn còn 

tăng lên trong thời gian tới. 

Trên quy mô toàn cầu, báo cáo Đầu tƣ toàn cầu 2019 của UNCTAD 

(Hội nghị Liên hợp quốc về Thƣơng mại và Phát triển) cho thấy dòng 

vốn FDI toàn cầu giảm 13% trong năm ngoái, xuống còn 1,3 nghìn tỷ 

USD từ 1,5 nghìn tỷ USD của năm trƣớc và đây là mức giảm liên tục 

trong năm thứ ba liên tiếp.  

Đối với tăng trƣởng kinh tế thế giới 

Tác động tổng thể từ thƣơng mại, đầu tƣ, các thị trƣờng tài chính tiền 

tệ chắc chắn sẽ khiến triển vọng tăng trƣởng của kinh tế thế giới chịu 

ảnh hƣởng lớn. Sự leo thang của CTTMT đang đe dọa đảo ngƣợc sự 

hồi phục đƣợc kỳ vọng của nền kinh tế toàn cầu, thậm chí có thể chấm 

dứt chuỗi thời gian tăng trƣởng đã kéo dài 1 thập kỷ qua nếu xung đột 

vƣợt khỏi tầm kiểm soát. Các đánh giá của các tổ chức trong và ngoài 

nƣớc đều cho rằng tăng trƣởng kinh tế thế giới nói chung, của mỗi quốc 

gia nói riêng, đặc biệt là hai quốc gia liên quan trực tiếp Mỹ, Trung 

Quốc sẽ chịu ảnh hƣởng đáng kể. 

Theo đánh giá của OECD, với những biện pháp tăng thuế hiện có lên 

hàng hóa xuất khẩu của nhau, tăng trƣởng kinh tế của Mỹ và Trung 

Quốc đã sụt giảm khoảng 0,2%-0,3% so với dự kiến.
12

 Trong trƣờng 

hợp mức thuế 25% đƣợc Mỹ và Trung Quốc áp lên giá trị hàng hóa còn 

lại, OECD đánh giá tăng trƣởng kinh tế thế giới sẽ bị mất 0,7% giá trị 
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trong giai đoạn 2019-2021. Đối với riêng Mỹ và Trung Quốc, hai nền 

kinh tế này sẽ bị sụt giảm GDP tƣơng ứng 0,9% và 1,1%.
13

 

Bộ phận dự báo và phân tích kinh tế (EIU) của The Economist cũng 

đƣa nhận định từ đầu năm 2018, chính sách thƣơng mại đang trở thành 

nguy cơ lớn nhất đối với tăng trƣởng kinh tế toàn cầu. Tăng trƣởng kinh 

tế toàn cầu có thể giảm từ 1 đến 3% trong vài năm tới. Theo IMF, tác 

động của CTTM sẽ khiến GDP thế giới giảm 0,3%, trong đó yếu tố tâm 

lý kinh doanh đóng vai trò quan trọng.
14

 Cụ thể, kinh tế thế giới sẽ chịu 

ảnh hƣởng mạnh nhất vào năm 2021, với giá trị GDP toàn cầu giảm 

khoảng 600 tỷ USD.
15

 

 

                                           



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

638 

Hình 6: Ƣớc lƣợng tác động của CTTM đến tăng trƣởng GDP của kinh tế thế giới 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (cập nhật đến tháng 

12/2018) 

Sử dụng mô hình kinh tế lƣợng toà cầu (NiGEM), Trung tâm thông 

tin và dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (NCIF) quốc gia dự báo đỉnh 

điểm của tác động tiêu cực là vào năm 2021 đến 2023, sau đó thị trƣờng 

sẽ tự điều chỉnh, giảm dần tác động tiêu cực vào các năm tiếp theo. 

Tác động tiêu cực sẽ khiến tăng trƣởng kinh tế thế giới giảm 0,53% 

và 0,52% vào các năm 2021 và 2022 trong kịch bản 250 tỉ USD so với 

tình huống không có chiến tranh thƣơng mại. Kinh tế Trung Quốc giảm 

0,87% và 0,82% tƣơng ứng với 182,1 tỉ USD và 188 tỉ USD vào các 

năm 2022 và 2023. Trong khi đó kinh tế Mỹ giảm 0,87% và 0,82% 

tƣơng ứng với 177 tỉ USD và 163 tỉ USD vào các năm 2021 và 2022.  

Bên cạnh Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia bị ảnh hƣởng nhiều 

nhất, Hàn quốc, Singapore cũng chịu tác động tiêu cực khá lớn . Lý do 

là mức độ phụ thuộc lớn giữa các quốc gia này với cả Mỹ và Trung 

Quốc (xem 0). Các quốc gia này nằm trong số các nhà xuất khẩu lớn 

nhất "hàng hóa trung gian" nhƣ chip bán dẫn và màn hình sang Trung 

Quốc, sau đó lắp ráp chúng thành các sản phẩm hoàn chỉnh để chuyển 

sang Mỹ. Trong số các nƣớc ASEAN, Singapore là nƣớc chịu ảnh 

hƣởng tiêu cực nhất. Tăng trƣởng của Singapore có thể bị giảm đi 

1,73% và 1,67% vào năm 2020 và 2021, lớn hơn tác động tới Mỹ và 

Trung Quốc do Singapore là điểm trung chuyển thƣơng mại và đầu tƣ 

của cả hai quốc gia này. Tăng trƣởng GDP của Hàn Quốc cũng có thể 

bị giảm 0,62% vào năm 2022.
16

 

                                           

         

  



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

639 

1.2. Tác động gián tiếp khác 

Bên cạnh những tác động trực tiếp đến kinh tế thế giới trong ngắn 

hạn, CTTMMT dự kiến sẽ gây ra những tác động gián tiếp khác trong 

dài hạn, tạo ra nguy cơ bùng phát chiến tranh tiền tệ, khiến thay đổi luật 

lệ thƣơng mại toàn cầu, từ đó đặt ra yêu cầu cải tổ các thể chế quản trị 

toàn cầu hoạt động hiệu quả hơn. 

Nguy cơ bùng phát chiến tranh tiền tệ 

Ngoài việc gây tác động tiêu cực toàn diện đến triển vọng kinh tế 

toàn cầu, sự leo thang kéo dài của CTTMMT còn tạo ra tiền đề không 

tốt cho những cuộc xung đột kinh tế khác. Đặc biệt, nó có thể trở thành 

nguy cơ gây bùng phát chiến tranh tiền tệ, nếu các nƣớc tìm cách phá 

giá nội tệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá. Điều này xảy ra sẽ 

rất nguy hiểm, các quốc gia sẽ phải trả giá bằng nhiều hệ luỵ sau đó. 

Theo dự báo của một số chuyên gia kinh tế, Trung Quốc không chỉ 

áp hàng rào thuế quan tƣơng tự lên hàng hóa Mỹ, mà có thể đang sử 

dụng giải pháp phá giá đồng NDT nhƣ là một vũ khí chống lại Mỹ 

trong cuộc chiến thƣơng mại. Điều này có thể kích hoạt một cuộc chiến 

tranh tiền tệ mới vì các nền kinh tế khác cũng có thể theo đuổi chính 

sách phá giá đồng nội tệ tƣơng tự để hỗ trợ xuất khẩu. 

Tiền đề cho sự thay đổi luật lệ thƣơng mại toàn cầu 

Căng thẳng thƣơng mại giữa Mỹ và Trung Quốc cho thấy hệ thống 

luật lệ về thƣơng mại toàn cầu không còn hữu hiệu khi các nƣớc lớn 

đơn phƣơng đƣa ra các rào cản về thƣơng mại. 

Sự trỗi dậy của các nƣớc mới nổi, dẫn đầu là Trung Quốc, đang làm 

biến đổi trật tự kinh tế thế giới. JP Morgan cho rằng các căng thẳng 

thƣơng mại sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn trong khoảng thời gian 

10-20 năm nữa khi trật tự kinh tế toàn cầu mới đƣợc hình thành. 

Còn trong vòng 5 năm tiếp theo, khi CTTMMT leo thang, các rào 

cản thƣơng mại cao hơn sẽ phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này 

làm chậm sự lan rộng của các công nghệ mới, cuối cùng làm giảm năng 
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suất và phúc lợi toàn cầu. Nhiều hạn chế nhập khẩu cũng sẽ làm cho 

hàng tiêu dùng có thể giao dịch trở nên rẻ hơn, gây hại cho các hộ gia 

đình có thu nhập thấp một cách không tƣơng xứng. Đặc biệt, làn sóng 

mới về chủ nghĩa bảo hộ sẽ khiến thế giới khó ứng phó trƣớc những 

nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu trong tƣơng lai, xét từ khía cạnh thuế 

nhập khẩu tăng làm giảm sức chi tiêu của ngƣời tiêu dùng. 

Thúc đẩy quá trình cải tổ các thể chế quản trị toàn cầu 

Sau khi IMF bất lực trong việc dự báo cuộc khủng hoàng tài chính 

toàn cầu 2008, World Bank ngày càng kém hiệu quả trong việc trợ giúp 

phát triển, sự bùng nổ của cuộc CTTMMT tiếp tục cho thấy sự bất lực 

của Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO).  

Ngày 8/5/2018, 41 thành viên Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) 

đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về những căng thẳng thƣơng mại 

đang ngày càng gia tăng và những nguy cơ xuất phát từ sự trỗi dậy của 

chủ nghĩa bảo hộ. Tuyên bố nhấn mạnh quan ngại của các nƣớc thành 

viên trƣớc sự gia tăng những căng thẳng thƣơng mại cũng nhƣ những 

nguy cơ đối với hệ thống thƣơng mại đa phƣơng và thƣơng mại thế 

giới. Văn kiện này đồng thời kêu gọi các nƣớc thành viên WTO tránh 

thực thi các biện pháp bảo hộ cũng nhƣ những hành động làm leo thang 

căng thẳng.
17

 

Tính đến cuối tháng 10/2018, đã có chín nƣớc thành viên WTO gồm 

Canada, Trung Quốc (TQ), Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Mexico, 

Na Uy, Nga, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn khiếu nại lệnh đánh 

thuế nhôm, thép của Mỹ lên WTO. Mới đây, Trung Quốc và EU đã yêu 

cầu WTO điều tra quyết định của chính quyền Tổng thống Donald 

Trump trong việc đánh thuế nhôm, thép với các nƣớc dựa trên lý do an 

ninh quốc gia. 
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Cuộc xung đột giữa Mỹ và nhóm các nƣớc bao gồm EU , TQ đặt 

WTO vào thế khó. Nếu WTO tuyên bố ủng hộ các quyết định của Mỹ, 

đây sẽ là tiền lệ trái ngƣợc với tôn chỉ của tổ chức này - thúc đẩy tự do 

thƣơng mại. Bởi lẽ các quốc gia khác sẽ dựa vào đây để tiến hành các 

biện pháp chủ nghĩa bảo hộ, bao gồm các rào cản thuế quan để ngăn 

cản thƣơng mại tự do dựa vào lớp ―vỏ bọc‖ gọi là bảo vệ an ninh quốc 

gia. Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ gặp nhiều bất lợi với việc 

bị WTO đối xử ―rất tồi tệ‖ trong nhiều năm, đồng thời cho rằng tổ chức 

này nên ―thay đổi phƣơng pháp‖. Washington nhiều lần cho rằng việc 

WTO đƣa ra quyết định dựa trên sự đồng thuận tuyệt đối, đồng thời 

WTO không có khả năng giải quyết các vụ kiện liên quan đến quyền sở 

hữu trí tuệ đều khiến Mỹ chịu thiệt thòi 

Nhƣng nếu WTO làm ngƣợc lại, việc chống đối quyết định của 

Washington có thể khiến cƣờng quốc kinh tế lớn nhất thế giới nổi giận 

và rút khỏi WTO. Nguy cơ này hoàn toàn khả dĩ khi gần đây Mỹ đã 

tuyên bố rút khỏi hàng loạt cơ chế đa phƣơng đƣợc Liên Hiệp Quốc 

ủng hộ, bao gồm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), Hiệp định Par-

is về chống biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân với Iran. 

Hai thập kỷ trƣớc, khi phƣơng Tây chấp nhận để Trung Quốc gia 

nhập WTO và bƣớc vào hệ thống kinh tế toàn cầu, họ tin rằng hội nhập 

kinh tế sẽ thúc đẩy Bắc Kinh mở cửa nền kinh tế (và cả thể chế) và tuân 

thủ các nguyên tắc thị trƣờng. Hai thập kỷ sau, khi Trung Quốc đã trở 

nên giàu có vƣợt sức tƣởng tƣợng của nhiều ngƣời, Economist, tờ tạp 

chí nổi tiếng ủng hộ thị trƣờng mở và từng chia sẻ giấc mơ của phƣơng 

Tây, chua chát thừa nhận rằng họ đã sai về Bắc Kinh.
18
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Trung Quốc giờ đây cũng không muốn chỉ là ―công xƣởng của thế 

giới‖, không muốn tiếp tục để các ngành công nghiệp nặng nhuộm đen 

bầu trời và dòng sông của họ trong khi vẫn phải dựa vào lực lƣợng nhân 

công giá rẻ. Trong khi đó, các luật lệ và cơ chế đã cũ của WTO đã đƣợc 

thiết lập mà không lƣờng đƣợc sự lớn mạnh cũng nhƣ cơ cấu phức tạp 

của nền kinh tế Trung Quốc ngày hôm nay. Chƣơng trình Doha, khởi 

động năm 2001, và là vòng đàm phán gần nhất của các thành viên 

WTO để cải tổ luật lệ thƣơng mại, đã thất bại và chƣa từng đƣợc hoàn 

tất. 

Dù vậy, sự thất bại của WTO là biểu tƣợng của mất mát lớn hơn. 

WTO, với tiền thân là GATT đƣợc thiết lập nên sau Thế chiến thứ 2, 

nằm trong giấc mơ về trật tự thế giới mới dựa trên luật lệ và các giá trị 

tự do. Mỹ đã đóng vai trò ngƣời lãnh đạo và thành viên ―gƣơng mẫu‖ 

của ―câu lạc bộ‖ WTO trong ba thập kỷ tồn tại tổ chức này. Tuy nhiên, 

những diễn biến xung đột thƣơng mại hiện tại cho thấy dƣờng nhƣ Mỹ 

đã sẵn sàng phá bỏ những quy tắc hiện tại để tạo ra những quy tắc quản 

trị toàn cầu hoàn toàn mới. 

2. ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ-

TRUNG ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM  

Do kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế 

thế giới, Mỹ và Trung Quốc đồng thời là hai đối tác kinh tế lớn của Việt 

Nam, CTTMMT chắc chắn sẽ có những tác động lớn đến nƣớc ta. Theo 

đánh giá chung, cho đến nay Việt Nam đƣợc xem là nƣớc đƣợc hƣởng 

lợi tƣơng đối tích cực từ CTTMT trong khu vực. Bằng chứng là tăng 

trƣởng xuất khẩu của Việt Nam tăng 5,1% trong quý 1/2019, trái ngƣợc 

hoàn toàn với sự sụt giảm đang diễn ra ở tất cả các nƣớc còn lại của 

châu Á, bao gồm Singapore giảm 8,9%, Thái Lan giảm 1,6%, Hàn 

Quốc giảm 8,5% và Đài Loan giảm 4,5% trong quý 1/2019. 

Tác động của CTTMMT tới Việt Nam bao gồm những tác động trực 

tiếp trên các lĩnh vực thƣơng mại, đầu tƣ, tài chính tiền tệ, qua đó tác 

động đến tăng trƣởng kinh tế trong ngắn hạn. Ngoài ra, Việt Nam còn 
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chịu một số ảnh hƣởng gián tiếp dài hạn khác nhƣ vấn đề nguy cơ trừng 

phạt thƣơng mại từ phía Mỹ, thêm khó khăn trong đàm phán các hiệp 

định thƣơng mại hay vấn đề chuyển giao công nghệ. 

2.1. Tác động trực tiếp 

Đánh giá một cách tổng thể, bằng việc sử dụng mô hình kinh tế 

lƣợng toàn cầu (NiGEM), Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế-xã 

hội quốc gia (NCIF) ƣớc tính đỉnh điểm của tác động từ CTTMMT tới 

Việt Nam sẽ diễn ra vào năm 2021 đến 2023, sau đó thị trƣờng sẽ tự 

điều chỉnh, nền kinh tế giảm dần tác động vào các năm tiếp theo. 

Đối với xuất nhập khẩu 

Nhìn chung, việc Mỹ áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc thay 

thế hàng hóa Trung Quốc vào thị trƣờng Mỹ. Đơn cử, Mỹ là thị trƣờng 

xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam và mặt hàng này chịu từ 8-

10% thuế (theo số liệu năm 2017).
19

 Vì vậy, có thể dự báo rằng ngành 

da giày sẽ là ngành đƣợc hƣởng lợi nhiều từ CTTMMT. Một yếu tố nữa 

phải kể đến là việc đồng CNY đang bị mất giá so với USD và cũng bị 

mất giá so với VND, giúp các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có điều kiện 

sẽ nhập nguyên liệu vải, da giày rẻ hơn. Ngoài ra, mặt hàng da giày của 

Việt Nam sẽ có sức cạnh tranh so với mặt hàng da dày của Trung Quốc 

do có giá cả sản xuất ở mức thấp hơn. Khi đã tiếp cận đƣợc thị trƣờng 

Mỹ thì sẽ có nhiều cơ hội phát triển mở ra cho các doanh nghiệp, trong 

đó có việc có thể thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ của Mỹ để nhận vốn đầu 

tƣ qua đó giúp việc xuất khẩu hàng hóa thuận lợi hơn. 

Việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ làm 

cho hàng hóa của nƣớc này kém khả năng cạnh tranh hơn, thậm chí còn 

tạo ra xu hƣớng dịch chuyển nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Trung 
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Quốc sang các thị trƣờng thay thế khác, trong đó có Việt Nam. Các mặt 

hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hiện nay 

chất lƣợng khá tƣơng đồng với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Theo 

đánh giá của các chuyên gia từ Deutsche Bank Hong Kong, xuất khẩu 

từ Việt Nam vào Mỹ thời gian tới có thể sẽ tăng khoảng 1,7%.
20

 

Một lĩnh vựa nữa hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội cho Việt Nam là ngành 

điện tử. Cơ hội xâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ mở ra cho ngành 

điện tử của Việt Nam sau khi hàng loạt các doanh nghiệp điện tử lớn 

của Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì vấn đề vi phạm quyển sở hữu trí 

tuệ. Lệnh trừng phạt từ Mỹ có thể còn khiến các doanh nghiệp điện tử 

của Trung Quốc không thể nhập khẩu linh kiện từ Mỹ phục vụ cho việc 

sản xuất, vì vậy khó khăn còn tăng lên nữa. Theo số liệu của tổng cục 

Thống kê đƣa ra thì xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng đáng kể 

đạt gần 35 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2018, trong đó riêng lĩnh vực 

điện tử và linh kiện đã tăng 46%.
21

 Ngoài ra, các tập đoàn lớn về điện 

tử của Mỹ cũng có dấu hiệu tìm đến Việt Nam đ ể đầu tƣ. Tập đoàn In-

tel đã có nhà máy sản xuất tại Việt Nam và trong thời gian tới có thể sẽ 

tăng đầu tƣ cho Việt Nam để đáp ứng chuỗi cung ứng của họ. 

Ngƣợc lại, việc hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế cao xuất khẩu sang 

Mỹ sẽ tạo ra áp lực đối với nhập khẩu của Việt Nam. Thâm hụt thƣơng 

mại của Việt Nam với Trung Quốc vốn đã cao, nay có thể sẽ tăng lên. 

Do vị trí địa lý nên lƣợng hàng dƣ thừa Trung Quốc sẽ dễ dàng chuyển 

hƣớng sang các khu vực lân cận khác, trong đó có Việt Nam. Lợi thế 

cạnh tranh về giá cùng với các ƣu đãi về thuế trong khuôn khổ các hiệp 
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định thƣơng mại khiến các sản phẩm từ Trung Quốc sẽ tiếp tục gây sức 

ép cực lớn đến thị trƣờng hàng hoá trong nƣớc. Mặt khác, cuộc chiến 

thƣơng mại do Mỹ phát động đƣợc đánh giá là nhăm mục tiêu trƣớc 

tiên vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc. Trong khi đó, 

thâm hụt thƣơng mại của Việt Nam với Trung Quốc lại chủ yếu đến từ 

các sản phẩm công nghiệp. Vì vậy, CTTMMT càng leo thang, Việt 

Nam sẽ càng phải chịu sức ép lớn hơn từ việc chuyển hƣớng nhập khẩu 

các sản phẩm công nghiệp từ Trung Quốc.
22

 Tuy nhiên, đây cũng có thể 

coi là một cơ hội vì chúng ta có thể nhập khẩu đƣợc sản phẩm với giá 

thành thấp hơn, qua đó thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất 

xuất khẩu khác. 

Một cơ hội nữa mở ra đối với thị trƣờng Trung Quốc là việc nếu 

nƣớc này đáp trả bằng việc áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ 

Mỹ, trong đó có các mặt hàng nông sản, cũng có thể tạo cơ hội gia tăng 

xuất khẩu các nhóm mặt hàng này của Việt Nam. Hiện nay, Trung 

Quốc đang rất ƣa chuộng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt 

Nam và có thể sẽ xem xét nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng này từ 

Việt Nam. Nếu CTTMMT tiếp tục leo thang, chúng ta có cơ hội tăng 

mạnh xuất khẩu nông sản vào thị trƣờng Trung Quốc. 

Ƣớc lƣợng về mặt thống kê, đối với tình hình xuất nhập khẩu của 

Việt Nam, NCIF cho rằng xuất khẩu sẽ giảm 1,36% vào năm 2021. 

Nhập khẩu sẽ giảm 1,59%/năm trong giai đoạn 2022-2023. Điều này 

cho thấy, sản xuất của các doanh nghiệp đặc biệt khu vực FDI (nhập 

khẩu nhiều nguyên liệu) sẽ bị ảnh hƣởng. Tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu 

của Việt Nam sẽ giảm -0.29% vào năm 2021 và mạnh hơn trong các 

năm 2021-2023. Tốc độ tăng nhập khẩu sẽ giảm khoảng -0.4%. Điều 
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này cho thấy, sản xuất của các doanh nghiệp đặc biệt khu vực FDI (NK 

nhiều nguyên liệu) sẽ bị ảnh hƣởng.
23

  

Đối với thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

Chiến tranh thƣơng mại Mỹ- Trung đã và đang khiến các công ty đa 

quốc gia hoạt động tại Trung Quốc tìm cách dịch chuyển sản xuất của 

mình sang các nƣớc châu Á khác. Theo đó, các quốc gia ASEAN, bao 

gồm cả Việt Nam, đƣợc đánh giá sẽ hƣởng lợi khi các công ty đa quốc 

gia áp dụng chiến lƣợc "Trung Quốc + 1"
24

 và đa dạng hóa chuỗi cung 

ứng của họ. Nói cách khác, Việt Nam có lợi từ sự phá vỡ chuỗi cung 

ứng tập trung quá nhiều vào Trung Quốc nhƣ hiện nay. 

Nói cách khác, nhờ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc 

sang Việt Nam, FDI vào Việt Nam dự báo sẽ cơ hội tăng đáng kể trong 

thời gian tới. Số liệu mới nhất từ Tổng cục thống kê cho thấy trong 

tháng 4/2019, tổng giá trị vốn FDI đăng ký đã tăng 65% (tăng 86% 

trong quý 1/2019), trong khi tổng vốn FDI thực hiện cũng tăng 11,3% 

(tăng 6% trong quý 1/2019) so với cùng kỳ năm 2018 (xem Error! 

Reference source not found.). 

                                           

         

  



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

647 

 

Hình 7: Thống kê đầu tƣ nƣớc ngoài quý 1/2019 

Nguồn: Cục đầu tƣ nƣớc ngoài 

Bên cạnh đó, một xu hƣớng cũng có thể diễn ra có lợi cho Việt Nam 

là việc để giảm thiệt hại của chiến tranh kinh tế với Mỹ thì chính Trung 

Quốc có khả năng cũng sẽ tăng đầu tƣ vào Việt Nam. Ví dụ, công ty 

Goer Tek của Trung Quốc nhận lắp ráp sản phẩm tai nghe AirPod cho 

hãng Apple đang chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Công 

ty này đồng thời yêu cầu toàn bộ các nhà cung cấp liên quan tới khâu 

sản xuất AirPod phải chuyển thẳng các linh kiện sang Việt Nam. Lý do 

cho việc này là ngoài việc tránh CTTMMT, việc Việt Nam ký kết thành 

công các hiệp định thƣơng mại tự do lớn nhƣ EVFTA hay CPTTP 

khiến cho các công ty nƣớc ngoài nhìn thấy nhiều cơ hội ở Việt Nam. 

Điều này đem lại lợi ích tổng thể cho Việt Nam bao gồm việc tạo ra 

thêm nhiều công ăn việc làm cho ngƣời dân, giảm bớt tình trạng thất 

nghiệp, tăng thêm nguồn thu nhập từ thuế xuất, nhập khẩu cho chính 

phủ, tăng thêm nguồn thu ngân sách cho đất nƣớc 

Bên cạnh đó, tính toán của NCIF đối với vấn đề gia tăng dòng vốn 

FDI vào Việt Nam có kết quả rất đáng chú ý. Theo đó, tác động tích 

cực cũng có thể từ dòng vốn FDI tăng thêm, trong điều kiện các nƣớc 

sẽ dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, NCIF cho 

rằng tác động này có thể không đáng kể, thậm chí FDI vào Việt Nam 

còn có xu hƣớng giảm xuống. Điều này có thể do tác động của thƣơng 
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mại bị ảnh hƣởng làm cho tình hình sản xuất của khu vực FDI bị ảnh 

hƣởng vì vậy sẽ hạn chế dòng đầu tƣ.
25

 Đánh giá một cách khách quan, 

so với Trung Quốc, các nền kinh tế nhỏ hơn nhƣ Việt Nam vẫn chứa 

đựng những rủi ro đáng kể mà các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài sẽ phải suy 

xét rất kỹ lƣỡng. Chi phí tăng, ―nghẽn cổ chai phát triển‖, lực lƣợng lao 

động kém hiệu quả hơn, chuỗi cung ứng yếu hơn, và các phong trào 

công đoàn mạnh mẽ hơn sẽ dần trở nên rõ ràng trong những năm tới – 

đặt những nền kinh tế nhƣ Việt Nam vào chính tình thế bất lợi của 

Trung Quốc bây giờ.
26

 

Đối với các vấn đề tài chính tiền tệ 

Sự leo thang của CTTMMT dự báo sẽ gây ra sự biến động không 

nhỏ của các đồng tiền USD và CNY, vốn là 2 loại ngoại tệ có vai trò 

quan trọng trong hệ thống tài chính tiền tệ của Việt Nam. Đối với đồng 

USD, theo đánh giá của NCIF, đối với nền kinh tế Mỹ, tác động tiêu 

cực từ chiến tranh thƣơng mại diễn ra đồng thời với tác động tích cực 

của việc cải cách thuế của Mỹ. Vì vậy, dự báo đồng USD vẫn giữ đƣợc 

giá trị vì thế có thể không ảnh hƣởng nhiều đến tỷ giá với VND mặc dù 

trong thời gian gần đây có xu hƣớng tăng một chút. Còn đối với đồng 

CNY, sự biến động giá trị của đồng tiền này có thể lớn hơn nhiều và 

gây những tác động đáng kể. Đồng tiền này đã giảm giá liên tục và dự 

báo sẽ giảm giá sâu hơn, đƣợc coi nhƣ là phản ứng của Trung Quốc với 

sức ép của Mỹ. Trung Quốc cũng đã hạn chế lƣợng đầu tƣ vào Mỹ cũng 

nhƣ mua trái phiếu chính phủ Mỹ đển hạn chế tác động tiêu cực của 

việc đồng CNY giảm giá. Và vì vậy động thái tiếp tục cho giảm giá sâu 

có thể xảy ra để bù đắp thiệt hại về thuế. Đối với Việt Nam, nếu CNY 
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tiếp tục mất giá, các ngành thủy sản, phân bón, sắt thép, nhựa, cao su… 

sẽ gặp bất lợi vì giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ giảm trong khi 

giá trị nhập khẩu tăng và phải cạnh tranh với hàng giá rẻ Trung Quốc 

tại thị trƣờng nội địa. 

Mặt khác, sự biến động trên thị trƣờng ngoại hối dự báo cũng sẽ rất 

đáng kể. Từ đầu năm 2018 đến nay, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã 

tăng 12 tỷ USD nhƣng vẫn ở mức cơ bản của tuần nhập khẩu. Những 

căng thẳng thƣơng mại leo thang sẽ làm giảm giá đồng VND và Ngân 

hàng nhà nƣớc có thể sẽ phải hy sinh một phần dự trữ ngoại tệ để ổn 

định tỷ giá, ổn định tâm lý của doanh nghiệp và ngƣời dân. Mặc dù cán 

cân vốn đang thặng dƣ và hỗ trợ tốt cho dự trữ ngoại tệ nhƣng trong 

thời gian tới cán cân này có tiếp tục duy trì đƣợc thặng dƣ hay không 

vẫn là một vấn đề chƣa thể định trƣớc. Vì vậy trong ngắn hạn, ổn định 

tỷ giá sẽ là thách thức mới cho điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. 

Đối với triển vọng tăng trƣởng nền kinh tế 

Nhờ vào sự thay thế nhập khẩu và các tác động lan tỏa khác, Việt 

Nam đang hƣởng lợi lớn từ chiến tranh thƣơng mại, với mức tăng 

trƣởng kinh tế bổ sung có thể ở mức 7.9%, theo một báo cáo của 

Nomura Securities.
27

 

Tuy nhiên, trong dài hạn, theo dự báo của NCIF, tốc độ tăng trƣởng 

GDP của Việt Nam về tổng thể sẽ bị ảnh hƣởng tiêu cực với mức ảnh 

hƣởng tăng dần.
28

 Lý do là vì CTTMMT chắc chắn sẽ làm giảm tốc độ 

tăng trƣởng của nền kinh tế thế giới. Điều này sẽ kéo theo sự sụt giảm 
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cầu về hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu của 

Việt Nam năm 2019 đƣợc dự báo sẽ giảm 0,3% và mạnh hơn trong các 

năm 2021 - 2023. Tƣơng tự, tốc độ tăng nhập khẩu sẽ giảm khoảng 

0,6%. 

 

Hình 8: Ƣớc lƣợng tác động của CTTM đến Việt Nam 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (cập nhật đến tháng 

12/2018) 

Ngoài ra, một vấn đề có thể gây ảnh hƣởng tiêu cực đến tăng trƣởng 

kinh tế là tình trạng tăng trƣởng nóng trên thị trƣờng tài chính tiền tệ. 

Việt Nam đang thu hút một lƣợng rất lớn FDI – 10,8 tỉ đô la chỉ trong 

quý 1/2019 – làm gia tăng mức độ nhạy cảm của nền kinh tế trƣớc 

những chuyển dịch của tƣ bản nƣớc ngoài 
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Hình 10: Ƣớc tính ảnh hƣởng tới GDP của Việt Nam do xung đột thƣơng mại Mỹ 

Trung  

Nguồn: Phƣơng Anh (2018), Cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung: Việt Nam cần có 

những đối sách kịp thời và phù hợp, Nghiên cứu của Tạp chí Tài chính, ngày 

9/8/2018 

2.2. Tác động gián tiếp khác 

Rủi ro bị trừng phạt tiền tệ 

Tháng 5/2019, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu tiên nên lên vấn đề Việt 

Nam có thể bị đƣa vào danh sách các nƣớc cần theo dõi về thao túng 

tiền tệ - danh sách đƣợc Bộ Tài chính Mỹ cập nhật cứ sau mỗi 6 tháng 

một lần. 

Mỹ có ba tiêu chí để xác định xem liệu một quốc gia có thao túng 

tiền tệ hay không: Thứ nhất là thặng dƣ tài khoản vãng lai hơn 3% tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP). Thứ hai là thặng dƣ thƣơng mại hàng hóa 

song phƣơng với Mỹ ít nhất là 20 tỷ USD. Và cuối cùng là sự can thiệp 

liên tục vào thị trƣờng tiền tệ vƣợt quá ít nhất 2% GDP. 

Trong ba tiêu chí này, Việt Nam chỉ "thỏa mãn" tiêu chí thặng dƣ 

thƣơng mại khi đạt giá trị xuất siêu vào thị trƣờng Mỹ ở mức kỷ lục tới 
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35 tỷ USD vào năm 2018. Đối với tiêu chí thặng dƣ tài khoản vãng lai, 

Việt Nam chƣa đạt tới mức 3% GDP vì bản thân nhập khẩu của ta cũng 

gần tƣơng đƣơng xuất khẩu. Sự can thiệp vào thị trƣờng tiền tệ khẳng 

định là có, tuy nhiên mức độ can thiệp của Ngân hàng Nhà nƣớc là 

không đáng kể và chắc chắn không thể vƣợt quá mức 2% GDP. Lý do 

là vì đối với một nƣớc có nhập khẩu cao nhƣ Việt Nam thì việc thao 

túng tiền tệ để cố tình giữ giá VND thấp có thể giúp cho việc xuất khẩu 

nhƣng không có lợi cho việc nhập khẩu. 

Mặc dù vậy, những động thái mới nhất từ phía chính quyền của tổng 

thống Donald Trump cho thấy họ vẫn đang theo dõi sát động thái chính 

sách của Việt Nam, vì vậy nhằm tránh những xung đột nhiều bất lợi với 

Mỹ, chúng ta nên hƣớng tới điều hành chính sách tỷ giá và tiền tệ một 

cách phù hợp. 

Rủi ro bị trừng phạt thƣơng mại 

Tháng 5/2018, Mỹ áp thuế chống bán phá giá 199,76% và trợ giá 

256,44% đối với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam nhƣng sử dụng 

vật liệu từ Trung Quốc. Tỷ lệ với thép chống gỉ là 199,43% và 39,05%. 

Bộ Công thƣơng dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan cho biết hiện có 11 

mặt hàng thép xuất khẩu sang Mỹ có mã HS trùng với mặt hàng thép 

nhập khẩu từ Trung Quốc, chiếm 34% lƣợng thép xuất khẩu sang Mỹ. 

Thuế tăng chắc chắn tác động đến ngành thép Việt Nam, mặc dù vậy 

các công ty thép trong nƣớc đánh giá mức thuế mới sẽ không ảnh 

hƣởng quá lớn đến tình hình hoạt động nói chung. 

Tuy nhiên, đây là hồi chuông cảnh báo cho thấy nguy cơ Việt Nam 

trở thành sân sau của Trung Quốc, tiếp tay cho doanh nghiệp Trung 

Quốc tránh thuế NK vào Mỹ [nhờ dán nhãn ―Made in Việtnam‖]. Nói 

một cách khác, chúng ta đối mặt với rủi ro tranh chấp có thể dấy lên với 

Mỹ và Trung Quốc về vấn đề truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 

Trên thực tế, các mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Mỹ nhƣ 

các sản phẩm may mặc, da và giày dép, thiết bị điện tử và điện quang, 

sản phẩm hóa chất và khoáng sản phi kim loại, máy móc và thiết bị; gỗ, 
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giấy, sản phẩm từ giấy, in ấn và xuất bản… có thành phần xuất xứ từ 

Trung Quốc đƣợc mƣợn danh sản xuất tại Việt Nam. Hay Việt Nam 

nhập khẩu nho, đậu nành, yến mạch Mỹ rồi xuất khẩu sang Trung Quốc 

nhƣng vì "chiến tranh thƣơng mại" giữa 2 cƣờng quốc thì những hoạt 

động này sẽ bị cả Trung Quốc và Mỹ giám sát chặt chẽ và sử dụng hàng 

rào thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu "quá cảnh" Việt Nam. 

Cơ hội cải cách nền kinh tế  

CTTMMT có thể coi là một thời cơ giúp Việt Nam gia tăng quá trình 

chuyển dịch cơ cấu thị trƣờng, giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trƣờng 

Trung Quốc khi mà chi phí nhân công và các ƣu đãi về thuế đang mất 

dần.
29

 

Trên thực tế, hiện kinh tế Việt Nam có mức độ lệ thuộc thị trƣờng 

Mỹ-Trung Quốc khá cao, trong khi thực lực doanh  nghiệp và năng lực 

cạnh tranh quốc gia còn yếu. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng 

hóa của Việt Nam lại khá lớn do doanh nghiệp Việt Nam phải nhập 

khẩu rất nhiều nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và gia công 

hàng xuất khẩu. Chính vì vậy, CTTMMT sẽ tác động, làm cho giá 

nguyên liệu rẻ hơn và đây là lợi thế để Việt Nam có thể giảm giá thành 

sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu. 

Ngoài ra, đây là cơ hội để chúng ta nâng cấp năng lực tham gia vào 

chuỗi giá trị sản phẩm thay thế cho các doanh nghiệp Trung Quốc, thậm 

chí là cả doanh nghiệp Mỹ, dƣới ảnh hƣởng của xung đột kinh tế giữa 

hai quốc gia này.  

Nguy cơ tái đám phán các hiệp định thƣơng mại 

Sự chệch hƣớng thƣơng mại của Mỹ với Trung Quốc có thể làm thay 

đổi cán cân thƣơng mại của nƣớc thứ ba nếu các bên muốn tìm một 

đƣờng vòng để đi vào sân nhà của đối thủ. Việt Nam có thể sẽ bị xếp 
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chung vào một nhóm với Trung Quốc và gặp phải nhiều khó khăn hơn 

trong việc cải thiện quy mô và chất lƣợng xuất khẩu của mình. 

Khi bị Mỹ áp thuế, Trung Quốc có thể có những chính sách phá giá, 

đẩy hàng hóa sang các nƣớc xung quanh, trong đó có Việt Nam, để 

giảm phụ thuộc vào Mỹ và duy trì năng suất. Điều này có thể sẽ khiến 

cho cán cân thƣơng mại giữa Việt Nam và Trung Quốc quay lại xu 

hƣớng gia tăng, sau khi chúng ta đã đạt đƣợc mục tiêu dần tiến tới cân 

bằng cán cân thƣơng mại với nƣớc này. 

Hệ quả của những thay đổi này có thể dẫn tới việc Mỹ và Trung 

Quốc xem xét lại những điều khoản thỏa thuận thƣơng mại với Việt 

Nam, đƣa ra những điều chỉnh nhằm duy trì lợi ích của họ trong hoàn 

cảnh mới. 

KẾT LUẬN 

Đối với Việt Nam, tác động của CTTM là tác động hai chiều. Tác 

động tích cực là cơ hội mở rộng thị trƣờng ở Mỹ nếu hàng xuất khẩu 

Trung Quốc bị hạn chế. Tác động với kịch bản 50 tỷ USD là không lớn, 

nhƣng với kịch bản 250 tỷ USD là khá lớn do đã bao gồm rất nhiều 

nhóm hàng chủ lực của Việt Nam. Khối doanh nghiệp FDI có thể 

hƣởng lợi nhiều hơn, đặc biệt nhóm ngành điện tử, điện máy gia dụng. 

Tác dụng mở rộng thị trƣờng ở Trung Quốc, mặc dù vậy, không nhiều 

do hàng hóa của Mỹ xuất sang Trung Quốc đều không phải thế mạnh 

của Việt Nam. Ngoài ra cả Trung Quốc hay Mỹ đều có thể lựa chọn 

chuyển hƣớng đầu tƣ, sau đó xuất khẩu hàng hóa từ các nƣớc trung gian 

nhƣ Việt Nam sang nƣớc kia để không phải chịu mức áp thuế cao. 

Ngƣợc lại Việt Nam có thể chịu tác động tiêu cực do tốc độ tăng 

trƣởng chung toàn cầu bị giảm đi kéo theo cầu về hàng xuất khẩu của 

Việt Nam giảm. Ngoại trừ EU, các đối tác thƣơng mại lớn của Việt 

Nam đều bị ảnh hƣởng tiêu cực. Ở một góc độ khác, khi hàng Trung 

Quốc xuất khẩu vào Mỹ bị áp thuế, để giảm phụ thuộc vào Mỹ, duy trì 

năng suất, Trung Quốc có thể có những chính sách phá giá, đẩy hàng 
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hóa sang các nƣớc xung quanh, trong đó có Việt Nam. Điều này tạo ra 

sức ép cho doanh nghiệp nội địa.  

Đánh giá chung, có thể có một số cơ hội với các doanh nghiệp xuất 

hàng sang Mỹ cũng nhƣ có cơ hội để các nhà sản xuất Việt Nam nhập 

khẩu đầu vào rẻ hơn từ Trung quốc, tuy nhiên, với tốc độ giảm về tăng 

trƣởng và thƣơng mại toàn cầu cũng nhƣ tác động về mặt tỷ giá và thị 

trƣờng tài chính, tác động của cuộc chiến thƣơng mại là tiêu cực với 

Việt Nam. 
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XU THẾ KINH DOANH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

CỦA VIỆT NAM DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC 

CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI MỸ - TRUNG 

Vietnam's tendency international trade business  
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Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Hải Phòng 
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TÓM TẮT  

Trong bài viết này, tác giả trình bày qua về một số khái niệm về thƣơng 

mại quốc tế, tình hình chung của cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - 

Trung để từ đó đƣa ra xu thế kinh doanh thƣơng mại quốc tế của Việt 

Nam dƣới tác động của cuộc chiến tranh thƣơng mại này. 

Từ khóa: thƣơng mại quốc tế, chính sách thƣơng mại quốc tế, chiến 

tranh thƣơng mại 

ABSTRACT  

In this article, the author briefly discusses some concepts of internation-

al trade, the general situation of the US-China trade war from which to 

infer the trend of international trade in Vietnam under the impact of this 

trade war. 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

658 

 Key words:  international commerce, international trade policy, trade 

war 

1. MỞ ĐẦU 

Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thƣơng mại đã 

và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới hiện nay. Việt Nam cũng 

không nằm ngoài xu thế đó. Khi tham gia vào WTO, Việt Nam đã tiến 

hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với 

phƣơng châm ―đa dạng hoá, đa phƣơng hoá quan hệ đối ngoại‖. Tuy 

nhiên, sự leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã 

vƣợt qua biên giới của hai nƣớc, tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế toàn 

cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Hiện nay, dƣới 

tác động của cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung, Việt Nam cũng 

bị ảnh hƣởng không nhỏ. Do vậy, trong bài viết tác giả sẽ đƣa một số 

vấn đề cơ bản về thƣơng mại quốc tế, tình hình chung của cuộc chiến 

tranh thƣơng mại Mỹ - Trung để từ đó đƣa ra xu thế kinh doanh thƣơng 

mại quốc tế của Việt Nam dƣới tác động của cuộc chiến tranh thƣơng 

mại này. 

2. NỘI DUNG  

2.1 Một số vấn đề cơ bản về thƣơng mại quốc tế. 

2.1.1 Khái niệm Thƣơng mại quốc tế 

Thƣơng mại quốc tế (international trade) là hoạt động trao đổi hàng 

hóa và dịch vụ giữa các nƣớc. Thƣơng mại quốc tế cho phép các nƣớc 

mua đƣợc hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn trƣờng hợp tự mình sản xuất ra 

(nhờ lợi thế so sánh) hoặc có thể tiêu dùng những hàng hóa và dịch vụ 

mà nền sản xuất trong nƣớc không cung ứng, chẳng hạn nguyên liệu, 

sản phẩm công nghệ cao chỉ đƣợc sản xuất ở một số nƣớc.[1,7] 

Nhờ thƣơng mại quốc tế các nƣớc có thể tăng cƣờng sức mạnh kinh 

tế của mình, qua đó cải thiện đƣợc mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, 

những lợi ích thu đƣợc từ quá trình chuyên môn hóa và thƣơng mại 

quốc tế có thể không đƣợc phân phối đều giữa các nƣớc, các vùng và 
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tầng lớp dân cƣ. Chính sự phân phối phúc lợi không đồng đều này làm 

nảy sinh các khuynh hƣớng và biện pháp bảo hộ mậu dịch. 

Thƣơng mại quốc tế là quá trình trao đổi hàng hoá giữa các nƣớc 

thông qua buôn bán nhằm mục đích kinh tế tối đa. Trao đổi hàng hoá là 

một hình thức của các mối quan hệ kinh tế xã hội và phản ánh sự phụ 

thuộc lẫn nhau giữa những ngƣời sản xuất kinh doanh hàng hoá riêng 

biệt của các quốc gia. Thƣơng mại quốc tế là một lĩnh vực quan trọng 

nhằm tạo điều kiện cho các nƣớc tham gia vào phân công lao động 

quốc tế, phát triển kinh tế và làm giàu cho đất nƣớc. Ngày nay, thƣơng 

mại quốc tế không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là buôn bán mà là sự 

phụ thuộc tất yếu giữa các quốc gia vào phân công lao động quốc tế. Vì 

vậy, phải coi thƣơng mại quốc tế nhƣ một tiền đề một nhân tố phát triển 

kinh tế trong nƣớc trên cơ sở lựa chọn một cách tối ƣu sự phân công lao 

động và chuyên môn hoá quốc tế. 

Thƣơng mại quốc tế một mặt phải khai thác đƣợc mọi lợi thế tuyệt 

đối của đất nƣớc phù hợp với xu thế phát triển và quan hệ kinh tế quốc 

tế. Mặt khác, phải tính đến lợi thế tƣơng đối có thể đƣợc theo quy luật 

chi phí cơ hội. Phải luôn luôn tính toán cái có thể thu đƣợc so với cái 

giá phải trả khi tham gia vào buôn bán và phân công lao động quốc tế 

để có đối sách thích hợp. Vì vậy để phát triển thƣơng mại quốc tế có 

hiệu quả lâu dài cần phải tăng cƣờng khả năng liên kết kinh tế sao cho 

mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn. 

2.1.2 Sự tồn tại khách quan của Thƣơng mại quốc tế 

Thƣơng mại quốc tế ngày nay đóng vai trò hết sức quan trọng đối 

với các quốc gia vì nó mở rộng khả năng sản xuất và tiêu dùng của một 

quốc gia. Thƣơng mại quốc tế cho phép một nƣớc tiêu dùng, các mặt 

hàng với số lƣợng nhiều hơn nữa có thể sản xuất ra tại ranh giới của 

khả năng sản xuất trong nƣớc khi thực hiện chế độ cung tự cấp, không 

buôn bán với nƣớc ngoài. Thƣơng mại quốc tế xuất hiện rất sớm, song 

ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia có những nét riêng về phạm vi và mức độ. 
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Ngày nay, Thƣơng mại quốc tế đã phát triển toàn cầu do xu thế quốc tế 

hoá nền kinh tế thế giới và xu hƣớng hội nhập kinh tế khu vực có các 

quốc gia.[1,15] 

Cơ sở của Thƣơng mại quốc tế là sự trao đổi và chuyên môn hoá sản 

xuất dựa trên lý thuyết về lợi thế so sánh. Chuyên môn hoá là khả năng 

mỗi nƣớc trong một cộng đồng các nƣớc chỉ tập trung vào một mặt 

hàng nhất định, sau đó trao đổi với các nƣớc khác trên cơ sở các bên 

cùng có lợi. 

Tiền đề của sự trao đổi là phân công lao động sản xuất xuất phát từ 

điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất kỹ thuật khác nhau. Do khả năng 

và tiềm lực ở mỗi quốc gia sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu trong 

nƣớc mà nếu đủ thì chi phí bỏ ra là rất lớn. Vì vậy muốn thoả mãn nhu 

cầu trong nƣớc họ cần phải trao đổi hàng hoá với các nƣớc khác. 

2.2 Tình hình chung của cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung 

tác động tới kinh doanh thƣơng mại quóc tế của Việt Nam 

2.2.1 Tình hình chung của cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung 

từ đầu năm 2019 đến nay. 

Cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung Quốc chính thức nổ ra từ 

ngày 22/3/2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế 

50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ, để ngăn 

chặn những gì họ cho là hành vi thƣơng mại không công bằng và hành 

vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Đáp trả hành động của Mỹ, Trung Quốc cũng 

có một số hành động ngay sau đó. Cuộc chiến này qua lại và gần nhƣ 

đang chƣa có hồi kết. Toàn bộ hành động này từ đầu năm 2019 đến nay 

đƣợc tổng quát theo bảng sau: 

Bảng 2.1: Tóm tắt diễn biến cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung  

từ đầu năm 2019 đến nay. 

 

Thời gian Động thái của Mỹ Động thái của Trung Quốc 

07-09/01/2019 Mỹ và Trung Quốc bắt đầu cuộc hội đàm lần đầu tiên tại Bắc Kinh 
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sau khi đạt được "thỏa thuận đình chiến thương mại". Cuộc thảo 

luận bao gồm: (i) vấn đề về thương mại như mất cân bằng thương 

mại trong những lĩnh vực nhất định; (ii) những vấn đề về thể chế 

như chuyển giao công nghệ bắt buộc, bảo vệ tài sản trí tuệ và hàng 

rào phi thuế quan. Cuộc gặp được cho là đã đặt nền tảng hướng tới 

giải quyết vấn đề các bên quan tâm nhưng những vấn đề quan 

trọng vẫn còn. 

30-31/01/2019 

Mỹ và Trung Quốc tiến hành cuộc hội đàm lần hai tại Washington. 

Trung Quốc đã đề nghị mua 5 triệu tấn dầu đậu tương từ Mỹ. Tổng 

thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông và Chủ tịch nước Tập 

Cận Bình sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào tháng Hai. 

07/02/2019 

Tổng thống Mỹ thông báo rằng 

ông và ông Tập Cận Bình sẽ không 

gặp nhau trước ngày thỏa thuận 

đình chiến hết hạn (ngày 

01/03/2019). 

 

11/15/02/2019 

Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm tại Bắc Kinh. Hai bên vẫn chưa 

giải quyết được bất đồng nhưng đồng ý tiếp tục các cuộc thảo luận 

tại Washington tuần tới. 

21-24/02/2019 

Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm tại Washington. Tổng thống 

Trump thông báo gia hạn đình chiến thương mại Mỹ- Trung vì 

những nỗ lực đã đạt được trong các cuộc đàm phán. 

31/3/2019  

Trung Quốc gia hạn trì hoãn 

áp thuế bổ sung lên mặt hàng 

thiết bị ô tô và xe ô tô của Mỹ, 

theo dự kiến ban đầu có hiệu 

lực vào 1/4/2019 

1/4/2019  

Trung Quốc thông báo cấm 

tất cả các loại hóa chất fenta-

nyl, sẽ có hiệu lực từ 

1/5/2019, được coi như một 

nhượng bộ lớn trong đàm 

phán thương mại với Mỹ. 

3-5/4/2019 Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm tại Washington 
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10/4/2019 

Mỹ và Trung Quốc đồng ý thành lập một “văn phòng thực thi” để 

quản lý việc tuân thủ thỏa thuận thương mại giữa hai nước, dự kiến 

sẽ sớm hoàn tất trong năm 2019. 

30/4 – 1/5/2019 Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm ở Bắc Kinh 

5/5/2019 

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ 

áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa 

nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 

200 tỷ USD, sẽ chính thức có hiệu 

lực vào 10/5 

 

9-10/5/2019 
Mỹ và Trung Quốc tiến hành đàm phán thương mại, nhưng không 

đạt được thỏa thuận cuối cùng 

10/5/2019 

Mỹ chính thức áp thuế 25% lên 

hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 200 

tỷ USD theo Danh sách 3 từng 

công bố. 

Để đáp trả, Trung Quốc tuyên 

bố sẽ sớm tiến hành các biện 

pháp trả đũa. 

13/5/2019  

Trung Quốc tuyên bố sẽ áp 

thuế bổ sung 10-25% lên hàng 

hóa từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD, 

chính thức có hiệu lực từ 

1/6/2019 

16/5/2019 

Mỹ đưa tập đoàn viễn thông 

Huawei và 70 chi nhánh vào "Danh 

sách thực thể", cấm các công ty 

Mỹ bán các sản phẩm công nghệ 

cho các công ty viễn thông Trung 

Quốc mà không có sự đồng ý của 

chính phủ Mỹ. 

 

31/5/2019  

Trung Quốc lập danh sách 

"thực thể nước ngoài không 

đáng tin cậy", nhằm trả đũa 

"danh sách thực thể" của Mỹ. 

1/6/2019  

Trung Quốc áp thuế quan bổ 

sung lên 60 tỷ hàng hóa của 

Mỹ, với các mức 25%, 20% và 

10%. 
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Trong một động thái khác, 

Trung Quốc tuyên bố mở 

cuộc điều tra vào công ty 

chuyển phát FedEx của Mỹ vì 

chuyển hướng một gói hàng 

từ Nhật Bản, dự định tới 

Trung Quốc, sang Mỹ. 

2/6/2019  

Trung Quốc ban hành sách 

trắng về lập trường của nước 

này trong các cuộc đàm phán 

kinh tế và thương mại với Mỹ. 

Sách trắng lên án hành động 

bảo hộ đơn phương của Mỹ 

và lập trường của Trung Quốc 

trong việc tham vấn thương 

mại và theo đuổi những giải 

pháp hợp lý. 

18/6/2019 
Mỹ và Trung Quốc đồng thuận sẽ nối lại đàm phán trước thềm Hội 

nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka vào 28,29/6 

21/6/2019 

Mỹ bổ sung thêm 5 công ty công 

nghệ Trung Quốc vào "Danh sách 

thực thể", cấm các doanh nghiệp 

này mua linh kiện và phụ tùng của 

Mỹ nếu chưa được sự chấp thuận 

của chính phủ Mỹ. 5 công ty bao 

gồm: Higon, Sugon, Chengdu Hai-

guang Integrated Circuit, Chengdu 

Haiguang Microelectronics Tech-

nology và Viện Nghiên cứu công 

nghệ máy tính Wuxi Jiangnan. 

 

29/6/2019 

Mỹ và Trung Quốc tái khởi động đàm phán thương mại. Tổng thống 

Trump thông báo nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu linh kiện công nghệ 

cho Huawei 

09/07/2019 

Mỹ miễn bỏ mức thuế bổ sung 

25% cho 110 dòng thuế hàng hóa 

nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu 
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lực 1 năm kể từ ngày 9/7/2019; 

đồng thời sẽ cấp phép cho các 

công ty Mỹ bán linh kiện cho 

Huawei nếu không đe dọa tới an 

ninh quốc gia. 

16/07/2019 
Mỹ đe dọa đánh thuế lên 325 tỷ 

USD hàng hóa từ Trung Quốc 
 

30-31/07/2019 
Mỹ và Trung Quốc hoàn tất vòng đàm phán tại Thượng Hải với rất ít 

tiến triển. Trung Quốc cam kết sẽ mua nhiều nông sản từ Mỹ hơn. 

1/08/2019 

Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 

10% lên 300 tỷ USD hàng nhập 

khẩu từ Trung từ 1/9/2019, và đe 

dọa có thể sẽ tăng mức thuế lên 

tới 25% nếu Trung Quốc không 

đẩy nhanh tiến trình đàm phán 

 

06/08/2019 
Mỹ tuyên bố coi Trung Quốc là 

quốc gia thao túng tiền tệ 

Các công ty Trung Quốc 

ngừng mua nông sản từ Mỹ 

13/08/2019 

Mỹ và Trung Quốc đồng thuận sẽ tái khởi động lại đàm phán qua 

điện thoại trong vòng 2 tuần tới. Mỹ thông báo tạm ngừng đánh 

mức thuế bổ sung 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dự 

kiến vào ngày 15/12. Mức thuế bổ sung 10% Mỹ áp dụng lên hàng 

nhập khẩu Trung vẫn sẽ có hiệu lực từ 1/9 theo đúng kế hoạch 

23/08/2019 

Mỹ tuyên bố tiếp tục tiến hành 

Danh sách đánh thuế bổ sung 2 

giai đoạn, Danh sách 4A (có hiệu 

lực từ 1/9), và Danh sách 4B (có 

hiệu lực từ 15/12) 

Trung Quốc công bố danh 

sách đánh thuế bổ sung 10% 

lên 75 tỷ USD hàng nhập khẩu 

từ Mỹ, chia làm 2 giai đoạn, 

có hiệu lực từ 1/9 (Danh sách 

1) và có hiệu lực từ 15/12 

(Danh sách 2) 

01/09/2019 

Mỹ chính thức áp thuế bổ sung lên 

125 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung 

Quốc (Danh sách 4A), với phạm vi 

hàng hóa bị áp thuế trải rộng từ 

giày dép, thực phẩm, đồng hồ đến 

TV màn hình phẳng... 

Trung Quốc trả đũa bằng việc 

chính thức áp thuế bổ sung 

lên hàng hóa Mỹ theo Danh 

sách 1 đã công bố trước đó 

02/09/2019  Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO 
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phản đối mức thuế nhập khẩu 

bổ sung đánh lên 300 tỷ USD 

hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc vào Mỹ 

05/09/2019 

Mỹ và Trung Quốc đồng thuận tiến 

hành vòng đàm phán thương mại 

thứ 13 vào đầu tháng 10/2019 tại 

Washington 

 

11/9/2019 
Mỹ dời ngày tăng thuế từ 25% - 

30% đến ngày 15/10/2019 
 

Nguồn: VCCI Việt Nam[2] 

Nhƣ vậy, qua bảng tổng hợp trên chúng ta thấy cuộc chiến tranh 

thƣơng mại Mỹ - Trung đến bây giờ vẫn chƣa đến hồi kết. Phía Mỹ cứ 

có động thái gì là Trung lập tức đáp trả và ngƣợc lại. Trải qua 12 cuộc 

đàm phán thƣơng mại mà vẫn chƣa tìm đƣợc tiếng nói chung. Hy vọng 

cuộc đàm phán vào đầu tháng 10/2019 sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. 

2.2.2 Ảnh hƣởng của cuộc chiến thƣơng mại Mỹ - Trung tới hoạt 

động thƣơng mại quóc tế của Việt Nam. 

Trong năm 2017, với trên 38 tỷ USD thì Việt Nam đƣợc xếp vào top 

5 quốc gia mà Mỹ có thâm hụt thƣơng mại lớn nhất thế giới. Những 

mặt hàng nông sản mà Mỹ đánh thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lại là 

thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Từ đó, Việt Nam sẽ có thêm lợi thế 

cạnh tranh khi xâm nhập vào thị trƣờng khó tính nhƣ Mỹ. Ngoài ra, vào 

cuối tháng 8/2019 thì khi đồng USD tăng giá, với 11 phiên giảm giá 

liên tục thì đồng NDT đang ở mức thấp kỉ lục thì sẽ có lợi cho xuất 

khẩu của Việt Nam trong ngắn hạn, vì VND chủ yếu neo theo giá USD. 

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) vào Việt Nam 

cũng có thể tăng lên trong bối cảnh dòng vốn FDI vào các nƣớc bị Mỹ 

đánh thuế cao sẽ có xu hƣớng chững lại. Đây là những tác động mang 

tính chất tích cực tác động tới hoạt động thƣơng mại quốc tế của Việt 

Nam đặc biệt là với Mỹ. 
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Tuy nhiên, thƣơng mại quốc tế với Trung Quốc thì tác động này lại 

không mấy tích cực. Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào xuất 

nhập khẩu, trong đó, Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác lớn nhất về ngoại 

thƣơng của Việt Nam. Do đó, khi 2 đối tác lớn xảy ra xung đột sẽ gây 

ra những ảnh hƣởng nhất định tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 

Nam. Hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ bị hạn chế dẫn tới dƣ thừa 

và có thể đổ về thị trƣờng Việt Nam, gây sức ép cạnh tranh đối với các 

doanh nghiệp của Việt Nam. Mặt khác, hàng hóa xuất khẩu từ Việt 

Nam sang Trung Quốc sẽ khó khăn hơn, bởi vì Trung Quốc phải tập 

trung tiêu thụ hàng hóa nội địa.  

Thêm vào đó, việc Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng CNY sẽ tạo ra 

chênh lệch rất lớn giữa đồng tiền của nƣớc này so với VND, vì thế, giá 

trị của VND so với CNY đã tăng lên. Điều này, dẫn đến giá hàng hóa 

xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ cao hơn, gây khó khăn cho 

việc xuất khẩu của Việt Nam.  

2.3 Xu thế kinh doanh thƣơng mại quốc tế của Việt Nam dƣới tác 

động của cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung. 

Trƣớc hết, phải nói rằng cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung 

mang tầm quốc tế, ảnh hƣởng rộng lớn đến bối cảnh chung của nền 

kinh tế toàn cầu cho nên cách thức đối phó ra sao, tác động nhƣ thế nào 

không thể thiếu đƣợc sự điều tiết của nhà nƣớc. Vai trò quản lý của nhà 

nƣớc ở đây là đƣa ra các biện pháp để đối phó với lo ngại về khả năng 

Trung Quốc lắp ráp sản phẩm và dán nhãn ―Made in Việt Nam‖ để 

tránh thuế của Mỹ. Nếu Việt Nam không kiểm soát chặt chẽ vấn đề 

này, rất có thể Mỹ sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt tƣơng tự nhƣ 

đối với Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, hàng hóa của Trung Quốc không xuất đƣợc sang Mỹ, 

không tiêu thụ hết ở trong nƣớc thì nhiều khả năng sẽ đƣợc nhập lậu 

sang Việt Nam. Vấn đề này không những gây thất thoát ngân sách nhà 

nƣớc mà còn đe dọa hàng hóa trong nƣớc sản xuất. 
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Đa dạng hóa các mặt hàng trong nƣớc về mẫu mã, chất lƣợng, giá cả 

để có thể nâng cao tính cạnh tranh với các sản phâm của Trung Quốc 

sang Mỹ. Ngoài ra chúng ta nên cập nhật các danh mục hàng hóa tăng 

thuế của Mỹ đối với Trung Quốc, từ đó, định hƣớng sản xuất các loại 

mặt hàng này theo hƣớng tốt để chiếm lĩnh thị phần của hàng hóa 

Trung Quốc tại Mỹ. 

Đối với thị trƣờng Trung Quốc, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục là bạn 

hàng lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam vì lý do địa lý.  Do vậy, 

để không ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa hai nƣớc thì Việt Nam nên 

tiếp tục tuân theo các quy chuẩn của WTO về nguồn gốc hàng hóa. Vừa 

qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nhƣ cá tra, 

mực khô, tôm hùm… đã bị lỗ nặng do Trung Quốc siết buôn bán tiểu 

ngạch. Do vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng 

thủy sản sang thị trƣờng Trung Quốc, nhƣng theo hƣớng xuất khẩu 

chính ngạch. Việc thị trƣờng Trung Quốc đã chính thức phê duyệt cho 

33 mặt hàng thủy sản của Việt Nam đƣợc miễn thuế vào nƣớc này càng 

giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nƣớc ta theo đƣờng chính ngạch 

vào thị trƣờng này thuận lợi hơn trong thời gian tới. 

Thêm vào đó, hiện nay, chiến tranh thƣơng mại với Mỹ cũng làm 

cho nền kinh tế của Trung Quốc ảnh hƣởng, giá cả leo thang nên Trung 

Quốc sẽ dễ chấp nhận nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt 

Nam. Việc TH, măng cụt đƣợc chính thức xuất khẩu chính ngạch sang 

Trung Quốc cuối tháng 9/2019 là một ví dụ điển hình. Đó là một thị 

trƣờng mở rộng lớn cho việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam,  

Ngoài ra, chúng ta thấy rằng chiến tranh thƣơng mại không phải là 

điềm tốt cho tƣơng lai, để giảm thiểu những ảnh hƣởng tiêu cực, trong 

dài hạn, Việt Nam nên tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trƣờng đầu tƣ và tăng tốc quá trình tái cấu trúc ngành công thƣơng. 

Những rào cản kỹ thuật vẫn tồn tại trong việc tăng cƣờng tiếp cận các 

thị trƣờng nƣớc ngoài, điều mà Việt Nam cần làm tốt hơn khi các hiệp 
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định nhƣ CPTPP hay hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam – EU sắp đi 

vào hiệu lực. 

3. KẾT LUẬN 

Nhƣ vậy, cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung không những chỉ 

ảnh hƣởng đến bối cảnh kinh tế toàn cầu mà còn ảnh hƣởng trực tiếp 

đến kinh doanh thƣơng mại quốc tế của Việt Nam. Mỗi bƣớc đi, mỗi 

diễn biến của cuộc chiến tranh này nhà nƣớc cần phải cập nhật sát sao 

và có những động thái, định hƣớng và chính sách phù hợp sao cho các 

doanh nghiệp không bị lúng túng và có khả năng chiếm lĩnh đƣợc thị 

trƣờng mới. Thông qua bài viết, tác giả ngoài việc đề cập những ảnh 

hƣởng trực tiếp của cuộc chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung thì tác giả 

còn đƣa ra một số xu hƣớng kinh doanh thƣơng mại quốc tế của Việt 

Nam dƣới tác động của cuộc chiến tranh này. 
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CÁN CÂN THƢƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ 

THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Vietnam - US balance of trade 

 reality and policy recommendations 

ThS. Nguyễn Thị Tuyến 

Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng 

Email: nguyentuyenhpvn@gmail.com 

TÓM TẮT 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh tự do hóa thƣơng 

mại, tình trạng biến động của cán cân thƣơng mại là một trong những 

mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Sự thay đổi trong cán cân 

thƣơng mại là công cụ đo lƣờng quan trọng, phản án xu hƣớng của nền 

kinh tế trong nƣớc. Trong những năm vừa qua, Hoa Kỳ liên tục là một 

trong những đối tác thƣơng mại hàng đầu của Việt Nam. Những biến 

động trong kim ngạch xuất nhập khẩu với Hoa Kỳ có tác động không 

nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết tập trung 

phân tích diễn biến của cán cân thƣơng mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, 

trên cơ sở đó đƣa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động thƣơng mại của Việt Nam với Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích to 

lớn cho nền kinh tế trong nƣớc. 

mailto:nguyentuyenhpvn@gmail.com,
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Từ khóa: Cán cân thƣơng mại, chính sách kinh tế, Việt Nam, Hoa 

Kỳ,… 

ABSTRACT 

During the process of international economic integration and trade lib-

eralization, trade balance is always among the issues of great national 

significance. Changes in trade balance are an important barometer of 

domestic economic trending. In recent years, the United State has be-

come one of the leading trade partners of Vietnam. Fluctuations in im-

port and export between Vietnam and the US can have notable bearing 

on Vietnamese enterprises‘ activities. The main focus of the paper is an 

analysis of recent Vietnam - the US trade balance changes, on which 

basis, policy recommendations are made to improve the trading perfor-

mance of Vietnam in order to reap bigger benefits from the trading rela-

tionship with the US. 

Key words:  Trade balance, economic policy, Vietnam, the US,… 

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION) 

Cán cân thƣơng mại là mức chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập 

khẩu hàng hoá, hay còn gọi là xuất khẩu ròng. Các nƣớc quan tâm 

đến cán cân thƣơng mại vì cán cân thƣơng mại ảnh hƣởng tới sản lƣợng 

trong nƣớc, việc làm và cán cân đối ngoại. Sự thay đổi trong cán cân 

thƣơng mại là công cụ đo lƣờng quan trọng phản ánh xu hƣớng nền 

kinh tế trong nƣớc và nƣớc ngoài. Số liệu cán cân thƣơng mại không 

chỉ tác động trực tiếp tới biến động của các thị trƣờng tài chính, nó còn 

gây hiệu ứng ảnh hƣởng cơ bản tới giá trị đồng tiền của một quốc gia 

trên thị trƣờng ngoại hối. Giá trị nhập khẩu chỉ ra nhu cầu hàng hoá và 

dịch vụ từ thị trƣờng nƣớc ngoài của ngƣời dân trong nƣớc, trong khi 

đó giá trị xuất khẩu cho thấy nhu cầu hàng hoá do một nƣớc cung ứng 
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tới thị trƣờng các nƣớc khác. Ở một khía cạnh nào đó, đồng tiền của 

một nền kinh tế rất nhạy cảm với biến động bất ổn của nền kinh tế chủ 

yếu xuất phát từ sự thâm hụt thƣơng mại và giá trị đồng này chỉ ổn định 

khi số liệu cán cân thƣơng mại cho thấy nhu cầu hàng hoá và dịch vụ từ 

các nƣớc khác nhiều hơn, dẫn tới thặng dƣ thƣơng mại. Thị trƣờng trái 

phiếu khá nhạy cảm với các nguy cơ đến từ lạm phát nhập khẩu. Thông 

qua báo cáo cán cân thƣơng mại của một quốc gia, nhà đầu tƣ có thể 

nhận biết đƣợc một cách khái quát và toàn diện về tình hình thƣơng mại 

của quốc gia đó so với các quốc gia khác trên thế giới. Các nền kinh tế 

đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng cần thu hút nhiều 

nguồn lực nƣớc ngoài để thúc đẩy quá trình phát triển và tăng trƣởng 

của nền kinh tế trong nƣớc, đặc biệt đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, có thể 

chấp nhận thâm hụt cán cân thƣơng mại trong một thời gian. Nhƣng vì 

không thể chấp nhận tình trạng nhập siêu hoặc xuất siêu trong thời gian 

dài hạn, nên chính phủ thƣờng vận dụng các chính sách điều chỉnh 

thích hợp để loại trừ những hiện tƣợng này. Để có thể đƣa ra các chính 

sách điều chỉnh phù hợp đòi hỏi các nhà quản lý cần am hiểu sâu sắc về 

cơ cấu cán cân thƣơng mại của mình, theo các ngành hàng, cũng nhƣ 

theo các đối tác. Trong nhiều năm kể từ khi tiến hành cải cách kinh tế, 

mối quan hệ thƣơng mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không ngừng phát 

triển, Hoa Kỳ đã trở thành một trong những đối tác chiến lƣợc của Việt 

Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thƣơng mại. Chính vì vậy, nhận 

thức và giải quyết tốt mối quan hệ thƣơng mại với Hoa Kỳ có ý nghĩa 

quan trọng trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, giúp Việt Nam gia tăng 

cơ hội phát triển, thúc đẩy những tiến bộ trong nền kinh tế đất nƣớc. 

Quan hệ thƣơng mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từng trải qua nhiều 

giai đoạn thăng trầm gắn liền với những biến cố có tính chất lịch sử. Kể 

từ tháng 2 năm 1994, sau khi Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận thƣơng mại với 
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Việt Nam, một trang mới trong quan hệ thƣơng mại giữa hai quốc gia 

đƣợc mở ra với mức tăng trƣởng thƣơng mại hai chiều liên tục tăng. 

Hoa Kỳ trở thành một trong những thị trƣờng xuất khẩu quan trọng của 

Việt Nam, đồng thời Việt Nam là một trong những thị trƣờng xuất khẩu 

có tốc độ tăng trƣởng cao của Hoa Kỳ. Từ năm 2005, Hoa Kỳ đã trở 

thành thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đạt 36,6 tỷ USD 

trong năm 2014. Kim ngạch thƣơng mại hai chiều tăng trƣởng liên tục 

ở mức hơn 20% trong 3 năm gần đây, trong đó Việt Nam luôn xuất 

siêu. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn một số vƣớng mắc nhƣ: các vụ kiện 

bán phá giá, trợ cấp…  Bên cạnh đó, những số liệu xuất siêu từ Việt 

Nam sang Hoa Kỳ chƣa phản ánh hết thực lực thƣơng mại giữa hai 

quốc gia. Vì vậy, bài báo tập trung phân tích, làm rõ thực trạng cán cân 

thƣơng mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây, nhằm 

mang lại cái nhìn có tính chất toàn diện hơn, trên cơ sở đó đƣa ra các 

kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 

Nam trong mối quan hệ thƣơng mại với Hoa Kỳ, đồng thời phát triển 

hoạt động thƣơng mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hƣớng bền vững. 

2.THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƢƠNG MẠI VIỆT NAM  

- HOA KỲ 

Nhìn chung, hoạt động thƣơng mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có 

sự chuyển biến rõ nét kể từ sau khi Hoa kỳ gỡ bỏ cấm vận với Việt 

Nam vào năm 1994. Đặc biệt, sau khi Việt Nam trở thành thành viên 

của WTO vào năm 2007, giá trị xuất nhập khẩu song phƣơng giữa Việt 

Nam và Hoa Kỳ mới đạt con số gần 11,8 tỷ USD nhƣng đến năm 2018 

con số này đã lên đến hơn 60 tỷ USD, gấp 5 lần thời điểm 2007. Trong 

đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 47,52 tỷ USD, gấp 5 lần và trong khi 

kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trƣờng Hoa Kỳ đạt tới 12,75 tỷ 

USD, gấp tới 8 lần. Với tốc độ tăng trƣởng ở mức cao, Hoa Kỳ duy trì 

vị thế là đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam trong nhiều năm. Đồng 

thời, nền kinh tế lớn nhất thế giới này cũng là thị trƣờng đứng thứ 5 về 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

673 

cung cấp hàng hóa cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 5% trong tổng trị giá 

hàng hóa nhập khẩu của nƣớc ta. Tính chung về quy mô kim ngạch 

xuất nhập khẩu, Hoa Kỳ đứng vị trí thứ 3 trong số hơn 200 quốc gia, 

vùng lãnh thổ có quan hệ ngoại thƣơng với Việt Nam, sau Trung Quốc 

và Hàn Quốc.  

Bảng 1.1: Cán cân thƣơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ 1992 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam 

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2018, thƣơng mại hàng hóa Việt 

Nam - Hoa Kỳ đã tăng gấp 3 lần, từ mức tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 

18,01 tỷ USD ghi nhận trong năm 2010 lên mức 60,28 tỷ USD trong 

năm 2018. Tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị 

trƣờng Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2018 bình quân đạt 

16,3%/năm, từ mức 14,24 tỷ USD trong năm 2010 thì đến 2018 đạt 

47,53 tỷ USD. Nổi bật: trong năm 2011 tăng 18,9%, năm 2013 tăng 

21,3%; năm 2014 tăng 20,1%. Ở chiều ngƣợc lại, tốc độ tăng của hàng 
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hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng có mức tăng 

bình quân 16,5%/năm, từ mức 3,77 tỷ USD trong năm 2010 lên mức 

12,75 tỷ USD trong năm 2018.  

Đang chú ý, cho đến những năm gần đây Việt Nam luôn có thặng 

dƣ cán cân thƣơng mại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những số liệu về thặng 

dƣ thƣơng mại của Việt Nam chƣa thể đƣa đến một kết luận lạc quan 

tuyệt đối về hiệu quả kinh doanh xuất khẩu, khả năng cạnh tranh cũng 

nhƣ ―sức khỏe‖ của nền kinh tế Việt Nam nói chung trong mối quan hệ 

với đối tác Hoa Kỳ. Một cái nhìn sâu hơn vào cơ cấu các mặt hàng xuất 

khẩu và nhập khẩu chủ lực giữa Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ góp phần 

hoàn thiện hơn bức tranh thƣơng mại nói riêng và kinh tế nói chung 

giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Bảng 2.1: Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang 

Hoa Kỳ tính đến hết quý II/2019 

Đơn vị: Triệu USD 

Xếp 

hạng 
Mặt hàng 

Giá trị xuất 

khẩu  
Tỷ trọng 

1 
Điện thoại di động và các linh kiện liên quan (Cell phones, related 

equipment) 
6400 24.80% 

2 Đồ nội thất và các bộ phận(Furniture, parts) 1680 6.51% 

3 Giày thể thao, các loại giày vải khác (Athletic, other textile shoes) 1370 5.31% 

4 Giày da (Leather shoes) 882.51 3.42% 

5 
Áo len, áo pullover, áo vest, các sản phẩm đan, móc (Sweaters, 

pullovers, vests, knit or crocheted) 
865.15 3.35% 

6 
Ghế, không bao gồm ghế cắt tóc và ghế nha khoa (Seats, exclud-

ing barber, dental) 
799.14 3.09% 

7 
Quần áo nữ, không bao gồm các sản phẩm đan (Women's or girls' 

suits, not knit) 
788.41 3.06% 
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8 
Quần áo nữ đan hoặc móc (Women's or girls' suits, knit or cro-

cheted) 
677.43 2.63% 

9 Giày nhựa (Plastic shoes) 560.14 2.17% 

10 Chip máy tính (Computer chips) 520.52 2.02% 

Nguồn: www.ustradenumbers.com/country/vietnam/ 

Trong năm 2018, Hoa Kỳ là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt 

Nam với tổng giá trị hàng xuất khẩu 47,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với 

năm 2017. Hàng dệt may là nhóm mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn 

nhất của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ với trị giá trong năm 2018 

đạt 13,7 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2017. Các nhóm mặt hàng lớn 

tiếp theo: giày dép các loại đạt 5,82 tỷ USD, tăng 13,9%; điện thoại các 

loại và linh kiện đạt 5,41 tỷ USD, tăng 46,1%; gỗ và sản phẩm gỗ  đạt 

3,9 tỷ USD, tăng 19,3%; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng đạt 3,4 

tỷ USD, tăng 40,3%, máy tính và các sản phẩm linh kiện điện tử. 

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong những tháng đầu năm 2019 vẫn tiếp 

đà tăng. Từ đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt 

Nam sang Hoa Kỳ có bƣớc tăng trƣởng "thần tốc", chỉ riêng tháng đầu 

tiên của năm 2019 đã đạt hơn 5,151 tỷ USD, tăng tới 42,1% so với cùng 

kỳ năm 2018. Tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ cao 

hơn 4,7 lần tốc độ bình quân của tất cả các thị trƣờng khác. Tính đến 

hết tháng 6/2019, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã 

lên tới 25,8 tỷ USD. Đứng đầu nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 2 quý đầu năm 2019 là điện thoại di 

động và các linh kiện liên quan (24,80%). Nhóm mặt hàng giày dép 

chiếm xấp xỉ 11% trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa 

Kỳ trong sáu tháng đầu năm 2019, sát nút là nhóm mặt hàng đồ gỗ nội 

thất (9.6%) và dệt may (9.04%).  

https://www.ustradenumbers.com/country/vietnam/
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Bảng 2.2: Các nhóm mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Hoa 

Kỳ tính đến hết quý II/2019 

Đơn vị: Triệu USD 

Xếp 

hạng 
Mặt hàng 

Giá trị nhập 

khẩu 
Tỷ trọng 

1 Bông (Cotton) 810.63 19.07% 

2 Chip máy tính (Computer chips) 438.68 10.32% 

3 Plastics 158.01 3.72% 

4 
Điện thoại di động và các linh kiện liên quan (Cell phones, 

related equipment) 
153.49 3.61% 

5 Máy bay dân dụng và các bộ phận (Civilian aircraft, parts) 121.41 2.86% 

6 
Các bộ phận của giày dép, miếng lót giày, gaitors, .. (Parts of 

footwear; insoles, gaitors, etc.) 
120.89 2.84% 

7 Sắt thép phế liệu (Scrap iron, steel) 110.99 2.61% 

8 
Gỗ, đã đƣợc cƣa hoặc chặt, dày hơn 6 mét (Wood, sawed or 

chipped, greater than 6 meters thic) 
99.63 2.34% 

9 Dầu (Oil) 99.59 2.34% 

10 Đƣờng và các loại bột tinh (Sugar and starch residues) 99.1 2.33% 

https://www.ustradenumbers.com/country/vietnam/ 

Về nhập khẩu, trong năm 2018, Hoa Kỳ là đối tác lớn thứ năm của 

Việt Nam với tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ là 12.8 tỷ 

USD, tăng trƣởng 36,4% so với năm 2017. Các mặt hàng nhập khẩu 

chính của Viêt Nam từ Hoa Kỳ bao gồm máy tính, các sản phẩm điện 

và phụ kiện (đạt 3.1 tỷ USD, chiếm 24.3% trong tổng giá trị nhập 

khẩu), cotton (đạt 5.82 tỷ USD, chiếm 11.5% trong tổng giá trị nhập 

khẩu), máy móc, trang thiết bị (đạt 1.05 tỷ USD, chiếm 8.2% trong tổng 

giá trị nhập khẩu). Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 

2018, tổng trị giá nhập khẩu của 10 nhóm mặt hàng lớn nhất có xuất xứ 

https://www.ustradenumbers.com/country/vietnam/
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từ Hoa Kỳ năm 2018 chiếm 70,4% trong tổng trị giá nhập khẩu hàng 

hóa có xuất xứ Hoa Kỳ. 

Dựa trên số liệu công bố của Bộ Thƣơng Mại Hoa Kỳ, trong tổng 

giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019 của Việt Nam từ Hoa Kỳ, các 

mặt hàng nguyên vật liệu đầu vào và bán thành phẩm chiếm tỷ trọng rất 

lớn, trong đó nhóm mặt hàng bông (cotton) chiếm tới 19,07%, chip máy 

tính chiếm tới 10,32%, điện thoại di động và các linh kiện liên quan 

chiếm tới 3,61%. Dễ thấy mối liên hệ giữa nhóm các mặt hàng nhập 

khẩu nguyên vật liệu và bán thành phẩm với nhóm mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Điều này xuất phát từ thực tế hiện 

nay lợi thế cạnh tranh chủ yếu của Việt Nam trên thị trƣờng thế giới 

vẫn là lực lƣợng lao động dồi dào, chi phí thấp, vì vậy trong những giai 

đoạn đầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam chủ yếu đẩy 

mạnh xuất khẩu thông qua hoạt động gia công quốc tế, trong đó các do-

anh nghiệp Hoa Kỳ là một trong những nguồn đầu tƣ vốn FDI quan 

trọng vào nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam sang Hoa Kỳ tuy tập trung chủ yếu vào nhóm hàng chế biến, 

chế tạo, nhƣng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vốn FDI. 

Tỷ lệ nhập khẩu nguyên, phụ liệu lớn khiến hàng hóa xuất khẩu phụ 

thuộc vào thị trƣờng cung cấp nƣớc ngoài. Hơn nữa, mặc dù chất lƣợng 

hàng hóa nông, thủy sản đã đƣợc chú trọng cải thiện nhƣng chƣa đồng 

đều; các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn 

trong tiếp cận những thị trƣờng có yêu cầu cao về chất lƣợng và an toàn 

thực phẩm. Năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu chậm đƣợc cải 

thiện, phần lớn các mặt hàng xuất khẩu đều chƣa xây dựng đƣợc 

thƣơng hiệu riêng. 

3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến cán cân thƣơng mại Việt Nam - Hoa 

Kỳ 

Kể từ sau khi bình thƣờng hóa quan hệ thƣơng mại, Việt Nam và 

Hoa Kỳ đã có nhiều bƣớc cải thiện đáng kể trong quan hệ thƣơng mại 
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đầu tƣ, thông qua việc ký kết các hiệp định về quan hệ thƣơng mại, hiệp 

định tránh đánh thuế 2 lần, hiệp định về khuyến khích bảo hộ đầu 

tƣ,…giữa hai nƣớc. Đây là những tiền đề quan trọng để Việt Nam tham 

gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, mạng lƣới sản xuất toàn cầu; nâng cao giá 

trị xuất khẩu vảo thị trƣờng Hoa Kỳ.  

Duy trì cán cân thƣơng mại thăng dƣ với Hoa Kỳ trong thời gian 

qua một phần quan trọng là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn 

đấu, chung sức, chung lòng của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nƣớc, Quốc hội, chính quyền các địa phƣơng, cộng đồng doanh nghiệp 

và toàn thể nhân dân trong công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ; 

khẳng định chủ trƣơng đúng đắn của Đảng, Nhà nƣớc coi xuất khẩu là 

một trong những động lực quan trọng của tăng trƣởng kinh tế. Chính 

phủ, chính quyền các địa phƣơng đã thể hiện quyết tâm cao trong cải 

cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trƣờng kinh doanh, đầu tƣ thuận 

lợi, thông thoáng, minh bạch cho ngƣời dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, 

trong năm 2018 xếp hạng môi trƣờng kinh doanh của Việt Nam tăng 14 

bậc (từ 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế); chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 

5 bậc (từ 60 lên 55/137 nền kinh tế). Tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, số doanh nghiệp thành lập 

mới năm 2017 đạt mức kỷ lục, gần 127.000 doanh nghiệp, tăng 15,2% 

so với năm 2016. Nhờ đó, nguồn hàng cho xuất khẩu tăng trƣởng mạnh 

mẽ, giúp xuất khẩu tăng trƣởng ở cả 3 khu vực là công nghiệp, nông 

nghiệp và nhiên liệu, khoáng sản. 

Chính phủ, Bộ Công Thƣơng và các bộ, ngành liên quan đã chủ 

động bám sát diễn biến, bối cảnh thị trƣờng trong và ngoài nƣớc để kịp 

thời chỉ đạo, điều hành linh hoạt, từ chính sách đến công tác tháo gỡ 

khó khăn cho từng ngành, từng lĩnh vực và doanh nghiệp. Trƣớc xu 

hƣớng bảo hộ mậu dịch của phía Hoa Kỳ có chiều hƣớng gia tăng, gây 

ra nhiều rào cản đối với doanh nghiệp xuất khẩu, qua công tác đối ngoại 

cấp cao, Chính phủ đã từng bƣớc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giải quyết 

các tranh chấp thƣơng mại tại thị trƣờng quốc tế để thúc đẩy xuất, nhập 
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khẩu của các ngành hàng, doanh nghiệp trong nƣớc. Nhiều cơ chế, 

chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc các 

ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam, nhƣ gỗ, da giày, dệt 

may, công nghiệp chế biến, chế tạo,... đƣợc triển khai đã không chỉ giúp 

tháo gỡ khó khăn mà còn tạo đƣợc niềm tin cho cộng đồng doanh 

nghiệp. Bộ Công Thƣơng cảnh báo kịp thời trên hệ thống cảnh báo sớm 

thông tin về các biện pháp phòng vệ thƣơng mại và các rào cản phi thuế 

quan của các nƣớc đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, giúp các 

doanh nghiệp có thể dự báo trƣớc nguy cơ xảy ra các vụ kiện chống bán 

phá giá, chủ động ứng phó với các vụ kiện, giảm thiểu thiệt hại do các 

vụ kiện về phòng vệ thƣơng mại gây ra. 

Bên cạnh đó, chính sách thu hút đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài 

đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới phục vụ nhu cầu trong nƣớc 

và phục vụ cho xuất khẩu. Vốn thực hiện của các dự án đầu tƣ trực tiếp 

nƣớc ngoài (FDI) trong năm 2017 ƣớc đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so 

với năm 2016. Vai trò của doanh nghiệp FDI đối với lĩnh vực xuất khẩu 

ngày càng quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến 

xuất khẩu, trong đó nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao, nhƣ 

điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tăng trƣởng xuất khẩu của 

khối FDI trong thời gian qua là thành công bƣớc đầu của chính sách thu 

hút nguồn vốn FDI của Đảng và Nhà nƣớc.  

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ đƣợc dự báo sẽ có những 

vận hội mới, có thể đạt kim ngạch đến 56,1 tỷ USD trong năm 2020. 

Điều này cho thấy tuy Hoa Kỳ là thị trƣờng khó tính, đòi hỏi cao nhƣng 

là một thị trƣờng với tiềm năng xuất khẩu còn rất lớn, mà các doanh 

nghiệp Việt (đặc biệt trong ngành hàng nông sản) vẫn chƣa khai thác 

hết. Bởi vậy, điều quan trọng là doanh nghiệp Việt cần khắc phục mặt 

hạn chế và học cách thích ứng với thị trƣờng khó tính này. Tăng trƣởng 
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xuất khẩu dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, nhƣ gia tăng các rào 

cản thƣơng mại, hàng rào kỹ thuật của các nƣớc nhập khẩu. Vì vậy, 

trong thời gian tới, Chính Phủ và các Bộ ngành liên quan cần nỗ lực 

hơn nữa trong quá trình đàm phán, thỏa thuận với Hoa Kỳ để gỡ bỏ các 

rào cản liên quan đến hàng rào kỹ thuật, khâu thủ tục để có đƣợc 

thƣơng mại công bằng và mở rộng thị trƣờng cho cả hai bên. Đồng thời 

các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói 

chung cần không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trƣớc 

sức cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp nƣớc ngoài, trong đó nhiệm vụ 

trọng tâm là nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. 

Cùng với những giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế, thu hút đầu 

tƣ phát triển sản xuất trong nƣớc của Chính phủ và các bộ, ngành, Bộ 

Công Thƣơng cần cân nhắc định hƣớng các giải pháp nhằm thực hiện 

có hiệu quả 3 định hƣớng chính là: Phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng 

có chất lƣợng cho xuất khẩu; Phát triển thị trƣờng, mở cửa thị trƣờng 

cho xuất khẩu; và tổ chức tốt hoạt động xuất khẩu, kết nối chuỗi liên 

kết sản xuất - chế biến - xuất khẩu. Bộ Công Thƣơng cần tập trung 

mạnh vào đổi mới, nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phƣơng và hiệp hội doanh nghiệp để tạo sự kết nối, phối hợp 

đồng bộ hơn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thƣơng mại 

quốc tế, nhƣ vƣợt qua các rào cản thƣơng mại, kiểm dịch động, thực 

vật, các vấn đề về chống trợ cấp, chống bán phá giá của nƣớc ngoài đối 

với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Cùng với đó là thay đổi một 

cách căn bản hơn công tác xúc tiến thƣơng mại và mở rộng thị trƣờng 

cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, chú trọng tạo nguồn hàng có 

chất lƣợng cho sản xuất, hƣớng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, 

sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lƣợng, an toàn thực 

phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trƣờng nhập khẩu; tăng cƣờng công 

tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với các biện pháp phòng vệ 

thƣơng mại áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 
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QUAN HỆ KINH TẾ THƢƠNG MẠI  

VIỆT NAM – NAM PHI HIỆN NAY 

 NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ 

Vietnam-Economic trading and relations relationships 

 results and limitations 

ThS. Đoàn Thị Oanh, TS. Bùi Thị Minh Tiệp 

Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Quan hệ kinh tế thƣơng mại Việt Nam – Nam Phi trong những năm gần 

đây đã đạt đƣợc những bƣớc tiến mạnh mẽ. Tổng kim ngạch trao đổi 

thƣơng mại giữa hai nƣớc trong 9 năm qua (2009-2017) đạt 

6.938.962.052 USD, bình quân đạt 770.995.784 USD/năm và chiếm 

0,29% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân. Trong đó, tổng kim 

ngạch xuất khẩu đạt 5.591.931.500 USD, bình quân đạt 621.325.722 

USD/năm và chiếm 0,48 % tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân.Tổng 

kim ngạch nhập khẩu đạt 1.347.030.552 USD, bình quân đạt 

149.670.061 USD/năm và chiếm 0,11 % tổng kim ngạch nhập khẩu 

bình quân.Tuy nhiên, những con số đạt đƣợc còn rất thấp và hạn chế so 

với tiềm năng của cả hai nƣớc.  

Bài viết này sẽ chỉ ra những kết quả đạt đƣợc và những hạn chế còn tồn 

tại trong quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa Việt Nam và Nam Phi trong 

giai đoạn 2009-2017. Từ đó đề xuất một số định hƣớng giải pháp nhằm 

phát triển hơn mối quan hệ này trong thời gian tới. 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

683 

Từ khóa: Quan hệ kinh tế thƣơng mại, quan hệ kinh tế quốc tế, kim 

ngạch xuất nhập khẩu 

ABTRACT 

Vietnam-South Africa's economic and trade relations in recent years 

have made strong strides. The total trade turnover between the two 

countries in the past 9 years (2009-2017) reached 6,938,962,052 USD, 

an average of 770,995,784 USD / year and accounted for 0.29% of the 

average total import-export turnover. In particular, the total export turn-

over reached 5,591,931,500 USD, an average of 621,325,722 USD / 

year and accounted for 0.48% of the total average export turnover. The 

total import turnover reached US $ 1,347,030,552, an average of US $ 

149,670,061 / year and accounted for 0.11% of the average total import 

turnover. 

However, the numbers achieved are still very low and limited compared 

to the potential of both countries. 

This paper will show the results achieved and the remaining limitations 

in economic and trade relations between Vietnam and South Africa in 

the period of 2009-2017. From there, propose some solution orienta-

tions to further develop this relationship in the coming time. 

Keywords: Trade and economic relations, international economic rela-

tions, import and export turnover 

1. MỞ ĐẦU 

Ngày 22/12/1993, Việt Nam và Nam Phi đã thiết lập quan hệ ngoại 

giao cấp đại sứ và kể từ đó đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu hàng 

hóa của Việt Nam với Nam Phi ngày càng tăng lên, cơ cấu xuất khẩu 

và cơ cấu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với Nam Phi ngày càng 
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mở rộng. Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với 

Nam Phi còn thấp và chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu của Việt Nam, vị thế đối tác của Nam Phi đứng sau nhiều 

nƣớc khác. Đồng thời, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nam Phi 

trong các lĩnh vực khác nhƣ quan hệ về đầu tƣ, quan hệ thƣơng mại về 

dịch vụ, quan hệ tài chính - tiền tệ,... chƣa đƣợc mở rộng và phát triển. 

Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu thực trạng hiện nay về những kết 

quả đã đạt đƣợc, những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của những 

hạn chế, những thách thức, những triển vọng, những định hƣớng của 

quan hệ kinh tế thƣơng mại Việt Nam - Nam Phi và đƣa ra các giải 

pháp để tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa 

hai nƣớc Việt Nam - Nam Phi. 

2. NỘI DUNG  

2.1 Khái quát về quan hệ kinh tế thƣơng mại song phƣơng 

Quan hệ kinh tế đối ngoại là tổng thể các mối quan hệ kinh tế của 

một nền kinh tế với bên ngoài [7]. 

Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại 

của các nền kinh tế xét trên phạm vi toàn thế giới [7]. 

Từ hai khái niệm trên, chúng ta có thể rút ra khái niệm quan hệ kinh 

tế song phương là tổng thể các mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia 

với nhau, là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế và cũng là một 

bộ phận của quan hệ kinh tế đối ngoại của một quốc gia. 

Quan hệ kinh tế bao gồm quan hệ thƣơng mại, quan hệ đầu tƣ, quan 

hệ tài chính - tiền tệ, quan hệ về dịch chuyển sức lao động, quan hệ về 

trao đổi khoa học - công nghệ và các quan hệ kinh tế khác. Để nhấn 

mạnh vai trò trung tâm của quan hệ thƣơng mại và phân biệt rõ quan 

hệ thƣơng mại với các quan hệ kinh tế khác, nên chúng ta gọi là quan 

hệ kinh tế thương mại. 

Từ sự phân tích trên, chúng ta rút ra khái niệm quan hệ kinh tế 

thương mại song phương là tổng thể các mối quan hệ về thƣơng mại 
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và các mối quan hệ kinh tế khác giữa hai quốc gia với nhau, trong đó 

quan hệ thƣơng mại giữ vai trò trung tâm. 

Những lĩnh vực của quan hệ kinh tế thƣơng mại song phƣơng 

- Quan hệ giữa hai nƣớc về thƣơng mại hàng hóa hữu hình 

- Quan hệ giữa hai nƣớc về thƣơng mại liên quan đến quyền sở hữu 

trí tuệ 

- Quan hệ giữa hai nƣớc về thƣơng mại dịch vụ 

- Quan hệ giữa hai nƣớc về đầu tƣ 

- Quan hệ giữa hai nƣớc về tài chính - tiền tệ 

- Quan hệ giữa hai nƣớc trong các lĩnh vực kinh tế khác nhƣ: nông 

nghiệp, công nghiệp, y tế, khoa học - công nghệ, … 

Nhân tố ảnh hƣởng đến quan hệ kinh tế thƣơng mại song phƣơng 

- Đặc điểm thị trƣờng của hai nƣớc 

- Quan hệ ngoại giao giữa hai nƣớc 

- Quan điểm, chính sách thƣơng mại, các cam kết, thỏa thuận giữa 

hai nƣớc 

- Các hoạt động quảng bá và xúc tiến của Chính phủ và doanh 

nghiệp hai 

nƣớc 

2.2. Quan hệ kinh tế thƣơng mại Việt Nam – Nam Phi trong giai 

đoạn hiện nay 

2.2.1. Những kết quả đạt được trong quan hệ thương mại hàng hóa 

Việt Nam - Nam Phi 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nam Phi 

Nếu không tính đến nhóm hàng đá quý, kim loại quý về sản phẩm, 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (KNXNK) với Nam Phi liên tục tăng 

từ năm 2009 đến năm 2015, với tốc độ cao nhất là 58,63% vào năm 

2010 và tốc độ thấp nhất là 2,04% vào năm 2014. Năm 2015 là năm 

có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất đạt 1.153.757.043 USD, 
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với tốc độ tăng trƣởng đạt 23,04% và chiếm tỷ trọng 0,35% trong tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.  

Tổng kim ngạch trao đổi thƣơng mại giữa hai nƣớc trong 9 năm 

qua đạt 6.938.962.052 USD, bình quân đạt 770.995.784 USD/năm và 

chiếm 0,29% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân. 

Bảng 3.1: Tổng kim ngạch XNK của Việt Nam với Nam Phi  

2009 – 2017 

NĂM 
TỔNG KNXNK 

(USD) 

TỔNG KNXNK VỚI NAM PHI 

Trị giá (USD) Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng 

(%) 

2009 123.821.480.184 303.460.061 0,25   

2010 153.145.645.377 481.393.867 0,31 58,63 

2011 198.721.356.160 507.332.956 0,26 5,39 

2012 227.426.152.954 633.440.055 0,28 24,86 

2013 262.973.946.421 918.984.202 0,35 45,08 

2014 296.795.708.532 937.727.549 0,32 2,04 

2015 326.404.542.701 1.153.757.043 0,35 23,04 

2016 349.953.672.156 1.015.011.638 0,29 -12,03 

2017 423.958.209.718 987.854.681 0,23 -2,68 

Tổng 

cộng 2.363.200.714.203 6.938.962.052 0,29   

Bình 

quân 

năm 262.577.857.134 770.995.784 0,29   

 

Nguồn: www.customs.gov.vn 

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi 
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Bảng 3.2: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi 

 2009 - 2017 

NĂM TỔNG KNXK (USD) 

KNXK SANG NAM PHI 

Trị giá 

(USD) 

Tỷ trọng (%) Tốc độ 

tăng (%) 

2009 54.364.773.623 178.571.466 0,33   

2010 69.412.695.520 316.787.258 0,46 77,40 

2011 94.236.892.348 357.546.185 0,38 12,87 

2012 113.983.396.650 522.363.208 0,46 46,10 

2013 131.453.225.967 764.247.725 0,58 46,31 

2014 149.544.991.820 793.200.130 0,53 3,79 

2015 161.415.513.303 1.038.860.139 0,64 30,97 

2016 175.712.761.433 868.783.019 0,49 -16,37 

2017 213.463.554.956 751.572.370 0,35 -13,49 

Tổng cộng 1.163.587.805.620 5.591.931.500 0,48   

Bình quân 

năm 129.287.533.958 621.325.722 0,48   

Nguồn: www.customs.gov.vn 

Trong giai đoạn 2009 - 2017, nếu không tính đến nhóm hàng đá 

quý, kim loại quý và sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của 

Việt Nam sang thị trƣờng Nam Phi liên tục tăng lên từ 178.571.466 

USD năm 2009 đến 1.038.860.139 USD năm 2015, tăng gấp 5,8 lần 

năm 2009. Tốc độ tăng trƣởng năm 2011 và năm 2014 chỉ đạt 12,87% 

và 3,79%, nhƣng những năm khác có tốc độ tăng trƣởng cao từ 

30,97% đến 77,40%. Trong hai năm gần đây, năm 2016 và 2017, kim 

ngạch xuất khẩu liên tục giảm 16,37 % và 13,49% còn 868.783.019 

USD và 751.572.370 USD nhƣng vẫn tăng gấp 4,9 và 4,2 lần năm 

2009. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2009-2017 đạt 

5.591.931.500 USD, bình quân đạt 621.325.722 USD/năm và chiếm 

0,48 % tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân. 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

688 

Trong giai đoạn này, Nam Phi là đối tác xuất khẩu đứng ở vị trí thứ 

từ 28 đến 33 trong số 83 đối tác xuất khẩu của Việt Nam. 

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nam Phi  

Trong giai đoạn 2009 - 2017, nếu không tính đến nhóm hàng đá 

quý, kim loại quý và sản phẩm, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) của 

Việt Nam từ thị trƣờng Nam Phi cũng có những biến động qua các 

năm. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu từ Nam Phi trong tổng kim ngạch 

nhập khẩu của Việt Nam rất thấp chỉ từ 0,07% đến 0,20% qua các 

năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu của cả 9 năm đạt 1.347.030.552 

USD, bình quân đạt 149.670.061 USD/năm và chiếm 0,11 % tổng kim 

ngạch nhập khẩu bình quân. 

Bảng 3.3: Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nam Phi  

2009 - 2017 

 

NĂM 

 

TỔNG KNNK 

(USD) 

KNNK TỪ NAM PHI 

Trị giá 

 (USD) 

Tỷ trọng 

(%) 

Tốc độ tăng 

(%) 

2009 69.456.706.561 124.888.595 0,18   

2010 83.732.949.857 164.606.609 0,20 31,80 

2011 104.484.463.812 149.786.771 0,14 -9,00 

2012 113.442.756.304 111.076.847 0,10 -25,84 

2013 131.520.720.454 154.736.477 0,12 39,31 

2014 147.250.716.712 144.527.419 0,10 -6,60 

2015 164.989.029.398 114.896.904 0,07 -20,50 

2016 174.240.910.723 146.228.619 0,08 27,27 

2017 210.494.654.762 236.282.311 0,11 61,58 

Tổng cộng 1.199.612.908.583 1.347.030.552 0,11   

Bình quân 

năm 133.290.323.176 149.670.061 0,11   

Nguồn: www.customs.gov.vn 
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2.2.2 Những hạn chế trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai 

nước 

Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc nêu trên, quan hệ kinh tế 

thƣơng mại Việt Nam - Nam Phi cũng còn những hạn chế sau đây: 

- Kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu còn thấp và chiếm 

tỷ trọng rất nhỏ 

Trong giai đoạn 2009 - 2017, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang 

Nam Phi trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam rất thấp chỉ từ 

0,33% đến 0,64%, tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu chỉ từ 0,07% đến 

0,20% qua các năm. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của 

từng nhóm hàng trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo từng 

nhóm hàng của Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ thấp. 

- Vị thế đối tác thương mại của hai nước còn ở vị trí thấp 

Nam Phi tuy là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, tiêu biểu cho 

Châu Phi, nhƣng có vị trí rất thấp trong thứ tự các đối tác của Việt 

Nam.Trong giai đoạn 2009 - 2017, Nam Phi là đối tác xuất khẩu đứng 

ở vị trí thứ từ 28 đến 33 trong số 83 đối tác xuất khẩu của Việt Nam, 

là đối tác nhập khẩu đứng ở vị trí thứ từ 34 đến 49 trong số 71 đối tác 

nhập khẩu của Việt Nam. Đồng thời, vị thế của Việt Nam trong trao 

đổi thƣơng mại với Nam Phi cũng ở vị trí thấp. Năm 2016, Việt Nam 

là đối tác xuất khẩu đứng thứ 46, đối tác nhập khẩu đứng thứ 16 của 

Nam Phi. 

-  Cán cân thương mại luôn bất lợi cho Nam Phi 

Cán cân thƣơng mại giữa Việt Nam và Nam Phi luôn ở trong tình 

trạng nhập siêu kéo dài và với mức độ ngày càng tăng đối với Nam 

Phi. Quan hệ thƣơng mại với Việt Nam trong những năm qua đã trở 

thành một gánh nặng về ngoại tệ đối  với Nam Phi. Phía Nam Phi rất 

muốn cán cân thƣơng mại giữa hai nƣớc đƣợc cải thiện theo hƣớng 

cân bằng hơn. 
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- Các quan hệ kinh tế giữa hai nước trong các lĩnh vực khác còn 

hạn chế và chưa phát triển 

Quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc đã đƣợc mở rộng sang 

các lĩnh vực khác nhƣng mức độ còn thấp, nhiều lĩnh vực đã ký kết 

đƣợc thỏa thuận giữa hai bên nhƣng vẫn chƣa đƣợc triển khai trên 

thực tế: Trong lĩnh vực đầu tƣ, các dự án đầu tƣ của hai bên nhƣng số 

lƣợng dự án chƣa nhiều, tổng số vốn đầu tƣ còn thấp; Trong lĩnh vực 

nông nghiệp, tuy đã có sự hợp tác giữa hai bên, nhƣng mới chỉ là 

những hoạt động ban đầu, hai nƣớc vẫn còn trong tình trạng tìm 

hiểu, thăm dò lẫn nhau, đồng thời chƣa có dự án hợp tác nào đƣợc 

thực hiện ở tại địa bàn của hai nƣớc; Trong lĩnh vực du lịch, tuy hai 

nƣớc đã ký kết Hiệp định về du lịch, nhƣng khách du lịch Nam Phi 

đến Việt Nam chƣa nhiều, khách du lịch Việt Nam đến Nam Phi còn 

ít, công tác cấp visa cho khách du lịch Việt Nam sang Nam Phi còn 

nhiều khó khăn; Trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và tài nguyên môi 

trƣờng, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về tài nguyên nƣớc, nhƣng chƣa 

có hoạt động nào đƣợc triển khai trong thực tế. 

Những nguyên nhân của những hạn chế trong quan hệ kinh tế 

thƣơng mại giữa hai nƣớc 

Những hạn chế tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau, 

nổi bật là những nguyên nhân sau đây: 

Một là: Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi chưa được nâng 

lên tầm cao mới 

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ đối tác vì hợp tác và phát 

triển từ tháng 1 năm 2004, nhƣng đến nay, trải qua gần 15 năm, quan 

hệ ngoại giao giữa hai nƣớc chƣa đƣợc nâng lên tầm cao mới. Ở tầm 

quan hệ này, quan hệ giữa hai nƣớc chƣa có sự gắn kết bền chặt. Sự 

hội nhập lẫn nhau, liên kết lẫn nhau và phụ thuộc lẫn nhau còn ở mức 

độ thấp. Vì vậy, quan hệ thƣơng mại hàng hóa, các quan hệ kinh tế 

trong các lĩnh vực khác chƣa đƣợc thiết lập, những quan hệ đã ký kết 

đƣợc thỏa thuận cũng chƣa đƣợc triển khai quyết liệt và mạnh mẽ. 
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Hai là: Hai bên còn thiếu những cam kết, thỏa thuận làm cơ sở cho 

quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước 

Việt Nam và Nam Phi chƣa có thỏa thuận về thiết lập đƣợc quan hệ 

trực tiếp về ngân hàng, nên việc thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu 

không thể thực hiện đƣợc, quan hệ thƣơng mại giữa hai nƣớc phải 

thực hiện qua các nhà buôn trung gian, làm hạn chế sự phát triển kinh 

tế thƣơng mại giữa hai nƣớc. 

Hai nƣớc chƣa có thỏa thuận về thiết lập đƣợc đƣờng hàng không 

và hàng hải trực tiếp, làm cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập 

khẩu phải truyền tải hoặc quá cảnh qua nhiều nơi, thời gian vận 

chuyển bị kéo dài, phát sinh các chi phí lƣu kho bãi, dẫn đến giá cả 

hàng hóa bị đẩy lên cao. Điều đó, thực sự gây trở ngại cho hoạt động 

trao đổi thƣơng mại giữa hai nƣớc phát triển. 

Ba là: Năng lực cạnh tranh của hàng hóa hai nước còn nhiều hạn 

chế. 

Thị trƣờng Nam Phi và thị trƣờng Việt Nam đều là những thị 

trƣờng mở, nên có mức độ cạnh tranh rất gay gắt. Nam Phi là thị 

trƣờng mới đối với Việt Nam, nhƣng đã là một thị trƣờng quen thuộc 

của nhiều nƣớc khác. Hàng hóa của Việt Nam tại thị trƣờng Nam Phi 

gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của hàng hóa các nƣớc khác nhƣ Ấn 

Độ, Thái Lan, Trung Quốc... So với hàng hóa của những nƣớc này, 

hàng hóa Việt Nam có những nét tƣơng đồng nhƣng có giá cả cao 

hơn, số lƣợng có khả năng cung cấp ít hơn, chất lƣợng thấp hơn … 

Hàng hóa của Nam Phi khi vào thị trƣờng Việt Nam cũng gặp phải 

sự cạnh tranh của nhiều nƣớc, đặc biệt là hàng hóa của Trung Quốc. 

Hàng hóa Nam Phi vào Việt Nam cũng có giá cả cao hơn nhiều so với 

các nƣớc khác. 

Bốn là:Hoạt động quảng bá và xúc tiến của doanh nghiệp vẫn còn 

những hạn chế 

Do thông tin còn hạn chế, điều kiện địa lý xa xôi, vận tải hàng hóa, 

thanh toán còn nhiều khó khăn, … nên các doanh nghiệp còn tâm lý e 
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ngại, chƣa chú trọng xúc tiến thƣơng mại đến phát triển trực tiếp hàng 

hóa tại thị trƣờng Nam Phi, mà chỉ thực hiện qua các trung gian 

thƣơng mại nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế các rủi ro phát sinh. Vì 

vậy, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội trợ triển lãm, hội thảo, 

hội nghị, diễn đàn doanh nghiệp tại Nam Phi tuy đã có nhƣng số 

lƣợng rất ít, chƣa thiết lập sự hiện diện thƣơng mại tại Nam Phi. 

2.3. Giải pháp phát triển quan hệ kinh tế thƣơng mại Việt Nam - 

Nam Phi trong thời gian tới 

Để quan hệ kinh tế thƣơng mại Việt Nam – Nam Phi tiếp tục phát 

triển trong thời gian tới, tác giả xin đề xuất một số định hƣớng giải 

pháp nhƣ sau:  

Thứ nhất, cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại hàng hóa giữa 

hai nước 

Có thể thấy rằng quan hệ thƣơng mại có vai trò trung tâm trong 

quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc. Đây cũng là mối quan hệ 

giữa hai nƣớc đã giành đƣợc hững thành tựu và còn có nhiều triển 

vọng có thể nâng cao kim ngạch trao đổi thƣơng mại giữa hai nƣớc 

trong thời gian tới. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai các quan hệ kinh tế đã được triển khai 

trên thực tế và đã đạt được thỏa thuận 

Tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nƣớc về đầu tƣ, nông 

nghiệp. Đây là quan hệ giữa hai nƣớc đã đƣợc triển khai thực hiện trên 

thực tế, nhƣng kết quả chƣa cao, cần phải tiếp nâng cao kết quả của 

mối quan hệ giữa hai nƣớc trên các lĩnh vực này. 

Thúc quan hệ giữa hai nƣớc về du lịch và tài nguyên nƣớc. Đây là 

những quan hệ mà hai nƣớc đã ký kết đƣợc Hiệp định và Bản ghi nhớ 

nhƣng chƣa đƣợc triển khai trên thực tế, cần phải triển khai quan hệ 

hợp tác về các lĩnh vực này trên thực tế, tận dụng thỏa thuận đã đạt 

đƣợc giữa hai nƣớc và tiềm năng du lịch. 
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Thứ ba, mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước sang các lĩnh vực 

mới 

Thiết lập quan hệ giữa hai nƣớc về dịch vụ tài chính ngân hàng và 

vận tải quốc tế. Đây là những quan hệ rất quan trọng là cơ sở để phát 

triển quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc, nhất là quan hệ 

thƣơng mại hàng hóa mà Việt Nam chƣa thiết lập đƣợc với Nam Phi. 

Để phát triển quan hệ kinh tế thƣơng mại hàng hóa giữa hai nƣớc, rất 

cần thiết phải phát triển những quan hệ giữa hai nƣớc trên các lĩnh vực 

này. 

Thiết lập quan hệ giữa hai nƣớc trên các lĩnh vực khác nhƣ giáo dục 

đào tạo, pháp luật, khoa học công nghệ, lao động, y tế ... 

3. KẾT LUẬN 

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, một quốc gia muốn xây dựng 

và phát triển đất nƣớc mình thì cần phải xây dựng và phát triển quan 

hệ với các quốc gia khác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có 

quan hệ kinh tế thƣơng mại. 

Để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nƣớc, 

Việt Nam và Nam Phi đã xây dựng và phát triển quan hệ kinh tế 

thƣơng mại từ những năm 90 của thế kỷ 20. Để tiếp tục thúc đẩy phát 

triển quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc, rất cần thiết phải 

nghiên cứu thực trạng quan hệ này về những kết quả đạt đƣợc, những 

hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp 

thích hợp để phát triển quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc 

trong thời gian tới. 
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CÁC MÔ HÌNH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ  

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 

International trade models and lessons for Vietnam 

 in the technology revolution 4.0 

ThS. Vũ Thúy An  

Khoa kinh tế & QTKD, Trường Đại học Hải Phòng.  

TÓM TẮT 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thƣơng mại điện tử trên thế giới, 

―Cách mạng công nghệ 4.0‖ bùng nổ đẩy mạnh việc phát triển kinh tế 

qua Internet, gắn liền mọi khoảng cách. Tại Việt Nam, thƣơng mại điện 

tử cũng đang phát triển nhanh chóng cùng với nhiều mô hình. Vì lẽ đó, 

việc phát triển các mô hình thƣơng mại điện tử hiện nay đã trở thành 

chìa khóa để ngành kinh tế Việt Nam đứng vững trên và vƣơn ra tầm 

thế giới. Bài viết nghiên cứu các mô hình thƣơng mại điện tử và đƣa ra 

bài học cho nền kinh tế Việt Nam vững bƣớc phát triển. 

Từ khóa: Thƣơng mại điện tử, các mô hình, kinh tế, điện tử, Việt Nam 

SUMMARY 

Along with the strong development of e-commerce in the world, the 

"Technology Revolution 4.0" boomed to promote economic  

development through the Internet, connecting all distances. In Vietnam, 
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e-commerce is also developing rapidly along with many models.  

Therefore, the development of current e-commerce models has become 

the key for Vietnam's economic industry to stand on the world stage. 

The paper studies e-commerce models and provides lessons for  

Vietnam's economy to develop steadily. 

Keywords: E-commerce, models, economics, electronics, Vietnam 

1. MỞ ĐẦU 

Thời đại “Cách mạng công nghiệp 4.0” - "Industrie 4.0"  kết hợp 

các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và 

sinh học, hứa hẹn cơ hội thay đổi bộ mặt cho các ngành kinh tế. Trong 

thế kỷ 20, việc ứng dụng  công nghê   thông tin vào trong các hoạt động 

trong đời sống đặc biệt là ứng dụng trong phát triển kinh tế. 

Internet giúp biên giới địa lý giữa các quốc gia đƣợc xóa bỏ, gắn kết 

các thị trƣờng của các quốc gia trên thế giới lại với nhau thành một thị 

trƣờng chung. 

Thƣơng mại điện tử (TMĐT) là giao dịch mua bán dựa trên nền tảng 

www (world wide web) thông qua các thiết bị điện tử có kết nối inter-

net. 

Thƣơng mại điện tử giúp các doanh nghiệp : tăng hiệu suất, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Hơn thế nữa, 

thƣơng mại điện tử còn đem lại cho ngƣời tiêu dùng nhiều sự chọn lựa, 

tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí mua hàng. Tính tới năm 2019, thƣơng 

mại điện tử đã có gần 25 năm hình thành và phát triển. Thƣơng mại 

điện tử khởi đầu từ nƣớc Mỹ nhƣng đến nay đã lan rộng ra toàn cầu  

Thƣơng mại điện tử ra đời đã làm thay đổi rất nhiều các mô hình 

thƣơng mại Theo Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), ―TMĐT bao 

gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm đƣợc 

mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhƣng đƣợc giao nhận một 

cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng nhƣ những thông tin số 
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hoá thông qua mạng Internet‖. Chính vì vậy việc nghiên cứu về các mô 

hình thƣơng mại điện tử là cần thiết để đúc kết cho nền kinh tế Việt 

Nam những bài học sâu sắc, từ đó ứng dụng vào thực tiễn giúp phát huy 

tối đa khả năng và đẩy mạnh kinh tế vững vàng. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Các hình thức thƣơng mại điện tử 

Cùng với sự phát triển không ngừng của Internet các thiết bị số nhƣ 

máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh, ngày 

càng nhiều sự thay đổi cũng đồng thời xảy ra với hoạt động thƣơng mại 

qua các phƣơng tiện điện tử, kết nối với nhau trong mạng toàn cầu In-

ternet, Ví dụ nhƣ việc xuất hiện doanh nghiệp ―số‖ , chữ ký số, tiền số 

….., thực hiện và tạo điều kiện để ngƣời tiêu dùng, các doanh nghiệp và 

ngƣời tiêu dùng cùng thực hiện tìm hiểu thông tin, các giao dịch trao 

đổi, mua, bán các sản phẩm ―số‖ và các hình thức kinh doanh trực 

tuyến mới, chƣa có trong các văn bản quy phạm pháp luật, v.v… 

Tình trạng TMĐT ở Việt Nam,giới trẻ dễ thích nghi với ứng dụng 

công nghệ thông tin, lƣợng ngƣời dùng các thiết bị thông minh ngày 

càng nhiều  

Các sàn TMĐT tên tuổi  nhƣ Lotte,  Yes24…hình thành và phát triển 

song hành với các website TMĐT.  

Hình thức kinh doanh qua mạng xã hội tăng nhanh, các dịch vụ phụ 

trợ nhƣ giao hàng, ship cod…  

Tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế rất lớn nhƣ chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ còn thấp; thanh toán trực tuyến chƣa đủ tiện ích ; đặc 

biêt bảo mật chƣa cao. 

2.1.1. Mô hình B2B 

B2B (Business to Business): đƣợc hiểu là mối quan hệ mua bán giữa 

các doanh nghiệp với nhau. Mô hình này chiếm tới trên 80% doanh số 

TMĐT trên toàn cầu. Bởi những lợi ích của nó nhƣ giảm chi phí về việc 

https://magiamgiabig.com/lotte/
https://magiamgiabig.com/yes24
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nghiên cứu thị trƣờng, marketing hiệu quả, độ nhận diện cao, tăng cơ 

hội hợp tác giữa nhiều doanh nghiệp với nhau, tạo ra một thị trƣờng đa 

dạng mặt hàng. Tất cả các hoạt động  chào hàng, tìm kiếm bạn hàng, 

đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán qua hệ thống mà không cần phải 

gặp gỡ trực tiếp, không cần quan tâm đến khoảng cách địa lý, hay vùng 

miền. 

Trong kinh doanh quốc tế mô hình này là giải pháp tối ƣu cho các 

hoạt động kinh doanh. 

Có 4 mô hình B2B thường gặp là: 

 Mô hình B2B cho  bên mua 

 Mô hình B2B cho  bên bán 

 Mô hình B2B cho trung gian 

 Loại hình thương mại tổng hợp hợp tác. 

Một trong những mô hình B2B điển hình trên thế giới đã thành công 

là Alibaba.com của Trung Quốc. Còn ở Việt nam có  Vietgo.vn; 

Bizviet.net… 

Hình 1: Sơ đồ Mô hình B2B 

 

 

                                                                                           

( Nguồn: Internet) 

2.1.2. Mô hình B2C 
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B2C (Business to Consumer): là việc mua bán hàng hóa giữa doanh 

nghiệp và ngƣời tiêu dùng thông qua mạng internet. 

Hình 2: Sơ đồ mô hình B2C 

 

 

  (Nguồn : Internet) 

Các dạng B2C chính ở Việt nam: 

 Website TMĐT: là trang thông tin điện tử đƣợc thiết lập để phục 

vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng. 

 Sàn giao dịch TMĐT: là website TMĐT cho phép các thƣơng 

nhân, tổ chức, cá nhân (không phải chủ sở hữu website) tiến hành một 

phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. 

 Website khuyến mại trực tuyến: là website TMĐT do thƣơng 

nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ 

của thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân khác (ví dụ nhƣ website chia sẻ mã 

giảm giá, voucher…) 

 Website đấu giá trực tuyến: là website TMĐT cung cấp giải 

pháp cho phép thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân (không phải chủ sở hữu 

website) tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó. 
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Ở nƣớc ta, số lƣợng website TMĐT chiếm hơn 94% đƣợc xem là đại 

diện cho phần lớn các hoạt động thƣơng mại trực tuyến. Các loại hình 

website còn lại chiếm tỉ trọng rất nhỏ, không đáng kể. 

Một trong những công ty kinh doanh thành công trên thế giới theo 

mô hình này là Amazon.com, Best Buy, … Ở Việt nam 

có Tiki, Shopee, Sendo…  

2.1.3. Mô hình C2C 

C2C (Consumer to Consumer): đƣợc hiểu là TMĐT giữa các cá 

nhân và ngƣời tiêu dùng với nhau, không phải là doanh nghiệp. Đây là 

mô hình kinh doanh có tốc độ tăng trƣởng nhanh chóng và ngày càng 

phổ biến. Cụ thể, đây là các Website bán đấu giá trực tuyến, rao vặt trên 

mạng. 

Hình 3: Sơ đồ Mô hình C2C 

 

 (Nguồn : Internet) 

Một số hoạt động của mô hình C2C: 

 Nổi tiếng nhất trong mô hình này là hoạt động đấu giá (mua 

hàng) 

 Giao dịch trao đổi (không sử dụng tiền tệ) 

 Giao dịch hỗ trợ (bảo trì, thanh toán trung gian…) 

 Bán tài sản ảo (điển hình nhất là game online) 

https://magiamgiabig.com/tiki/
https://magiamgiabig.com/shopee/
https://magiamgiabig.com/sendo/
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Một trong những thƣơng hiệu thành công nhất theo mô hình này là 

website đấu giá eBay.  

Việt nam có các website hoạt động theo mô hình C2C 

nhƣ chodientu.com; heya.com.vn; 1001shoppings.com… 

Bên cạnh đó, loại hình TMĐT M-eCommerce (Mua bán qua các 

thiết bị di động) hay TMĐT sử dụng tiền ảo cũng đã xuất hiện ở Việt 

nam. 

 Trong đó M-Commerce đƣợc ứng dụng đa dạng trong nhiều loại 

hình TMĐT và ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

Ngoài ra còn một số mô hình TMĐT khác nữa nhƣng không phổ 

biến ở nƣớc ta nhƣ mô hình B2G (Business to Government): TMĐT 

giữa doanh nghiệp và chính phủ (khối hành chính công). Loại hình này 

bao gồm việc sử dụng Internet cho mua bán công, thủ tục cấp phép và 

các hoạt động có liên quan tới chính phủ. 

Việc phân chia các mô hình thƣơng mại điện tử mang nặng tính giáo 

trình. Các mô hình thƣơng mại điện tử có thể đan xen, hòa quyện với 

nhau trong hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp. Không nhất thiết phải 

phân biệt một cách cứng nhắc. Trên thực tế, một doanh nghiệp hay cá 

đồng thời có thể áp dụng linh hoạt các mô hình nói trên vào hoạt động 

kinh doanh theo cách thức phù hợp nhất. Vì một doanh nghiệp hay cá 

nhân có thể vừa tiến hành bán sỉ và bán lẻ. Hoặc có thể sử dụng mô 

hình B2B làm đầu vào và mô hình B2C, C2C làm đầu ra… 

          Theo số liệu của Euromonitor, giá trị thƣơng mại điện tử tại 

Việt Nam trong năm 2012 mới chỉ đạt gần năm nghìn tỉ đồng thì đến 

năm 2017 đã tăng lên gấp năm lần và đạt mức 25,7 nghìn tỉ đồng. Với 

tốc độ tăng trƣởng trung bình vào khoảng 33%/năm, dự kiến giá trị 

thƣơng mại điện tử Việt Nam sẽ đạt mốc 106 nghìn tỉ đồng trong năm 

2022, tƣơng ứng với khoảng 4,6 tỉ đô la Mỹ.. Hơn nữa dự báo của dan-

so.org, đến năm 2020, dân số thành thị của Việt Nam sẽ ở mức 36,4% 

và tăng lên thành 41,6% vào năm 2030. Tăng trƣởng kinh tế cũng là 
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động lực của thƣơng mại điện tử. Tính riêng sáu tháng đầu năm 2018, 

tăng trƣởng kinh tế Việt Nam đã trên 7%. Bên cạnh đó, PwC Việt Nam 

cũng dự báo về sự tăng lên của số lƣợng ngƣời sử dụng Internet ở Việt 

Nam, đặc biệt là sử dụng thiết bị di động để truy cập internet. Thế hệ 

mua sắm chủ lực cũng đang dịch chuyển dần sang Millenials và trong 

tƣơng lai không xa sẽ là Thế hệ Z (Gen Z). Hai thế hệ này có điểm 

chung là dành rất nhiều thời gian trên mạng và sử dụng các thiết bị di 

động. Vì lý do này, những ứng dụng mua sắm trên di động đang ra đời 

ngày càng nhiều nhằm nắm bắt và chuyển đổi ―ngƣời dùng điện thoại di 

động‖ thành ―ngƣời mua sắm‖. 

Tỷ lệ sử dụng ứng dụng điện thoại để mua sắm đã tăng từ 40% trong 

năm 2016 lên tới 72% trong năm 2018 và sẽ tiếp tục tăng nhanh trong 

2019 và các năm 2020- 2025. Những ứng dụng mua sắm trên điện thoại 

này mang lại cho ngƣời dùng trải nghiệm mua sắm đơn giản, thuận tiện 

và mƣợt mà giúp ngƣời tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. 

2.2. Bài học cho Việt Nam 

Hiện nay,  Các vấn đề pháp lý và cơ sở pháp lý để hoạt động TMĐT 

đang gặp rất nhiều khó khăn  

Lừa đảo trong TMĐT nhất là trong bối cảnh thƣơng mại quốc tế, khi 

ngƣời mua và ngƣời bán ở hai nƣớc khác nhau là điều hoàn toàn có thể 

xảy ra. Các tổ chức WTO và EU đã sớm tiên đoán về sự phát triển của 

TMĐT và đã bắt đầu nghiên cứu tiềm năng cũng nhƣ các vấn đề 

TMĐT có thể gặp phải. 

ví dụ: - Tính bảo mật của dữ liệu, tính bảo mật của giao dịch - Sự 

riêng tƣ của khách hàng - Quyền sở hữu trí tuệ - Luật và hệ thống luật 

điều chỉnh - Quy định về chuẩn mực; v.v… 

TMĐT và thƣơng mại quốc tế cũng cần có khung pháp lý để điều 

chỉnh vì bản thân mỗi hoạt động này luôn tiềm ẩn các vấn đề pháp lý 

cần đƣợc chuẩn bị để giải quyết. 

Khác biệt về hệ thống pháp luật điều chỉnh do khác biệt vị trí địa lý 

còn có thể dẫn đến việc khi một tranh chấp xảy ra thì pháp luật của một 
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bên không thể điều chỉnh đƣợc vì thiếu quy định điều chỉnh hoặc không 

thể bắt buộc chủ thể của nƣớc khác thực hiện vì không đủ thẩm quyền. 

Sự khác biệt ở các quy định liên quan đến TMĐT và thƣơng mại quốc 

tế và một số quy định mang tính chất gây khó khăn cho các giao dịch 

dẫn đến tình trạng pháp luật quốc gia sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

và cả số lƣợng của các giao dịch.  

Đây là một vấn đề cần đƣợc các quản lý của Việt Nam  Cần bàn bạc 

và đƣa ra giải pháp, tránh làm ảnh hƣởng đến lợi ích kinh tế lâu dài của 

thế giới. Ở Việt Nam, Luật Giao dịch điện tử 2005 ra đời, dựa trên Luật 

mẫu về Thƣơng mại điện tử 1996 của UNCITRAL 22, trở thành cơ sở 

pháp lý cho hoạt động thƣơng mại điện tử ở Việt Nam. Văn bản áp 

dụng cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan lựa chọn giao dịch bằng 

phƣơng tiện điện tử 23 trong các lĩnh vực thƣơng mại. Luật quy định cụ 

thể và chi tiết về nguyên tắc thực hiện giao dịch, giao kết và thực hiện 

hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử, hƣớng 

giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, v.v…. Bên cạnh đó còn có nhiều 

văn bản dƣới luật khác cũng là cơ sở pháp lý cho hoạt động thƣơng mại 

điện tử ở Việt Nam. 

Tuy nhiên có một thực tế là vẫn có nhiều kẽ hở và thiếu trong hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động thƣơng 

mại điện tử ở Việt Nam.  

Nguyên nhân có thể là do sự thay đổi và xuất hiện liên tục của các 

hình thức giao dịch, thƣơng mại điện tử, giống nhƣ việc kinh doanh qua 

các trang mạng xã hội nhƣ Facebook, Zalo… hiện nay đang rất khó để 

quản lý hết hay xử lí các vụ lừa đảo, mà cũng không thể bắt buộc những 

đối tƣợng này tuân thủ vì chƣa có một văn bản luật quy định cụ thể về 

vấn đề này. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm kể trên cũng chƣa đƣa 

ra những quy định định hƣớng cho hoạt động thƣơng mại điện tử trong 

môi trƣờng thƣơng mại quốc tế, mà chỉ nêu chung chung về việc hợp 

tác quốc tế về thƣơng mại điện tử trong chƣơng trình phát triển thƣơng 
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mại điện tử quốc gia 24, điều này sẽ gây lúng túng và mất thời gian tìm 

hiểu hay e dè khi các cá nhân tổ chức ở Việt Nam muốn thực hiện các 

hoạt động thƣơng mại điện tử, giao dịch điện tử với các cá nhân, công 

ty ở nƣớc ngoài. 

3. KẾT LUẬN  

Bƣớc vào ― Cách mạng công nghệ 4.0‖ nền kinh tế Việt Nam đứng 

trƣớc rất nhiều cơ và thách thức, đặc biệt ngành thƣơng mại điện tử đi 

cùng với sự phát triển của công nghệ kĩ thuật cao. Qua phân tích các mô 

hình thƣơng mại điện tử phổ biến và đúc kết bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam, mong rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ ngày một phát triển, tận 

dụng tối đa cơ hội và hạn chế những tổn thất không đáng có để vững 

bƣớc phát triển, ngày một vững mạnh, xây dựng một đất nƣớc ấm no 

giàu mạnh. 
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HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG MÔI 

TRƢỜNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

E-Commerce activities in Internation  

trade environment in Việt nam 

ThS. Nguyễn Trí Long  

Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Hải Phòng. 

TÓM TẮT 

Cùng với sự phát triển không ngừng của internet, các thiết bị số nhƣ 

máy tính xách tay, di động thông minh ngày càng có nhiều sự thay đổi 

trong hoạt động thƣơng mại qua các phƣơng tiện điện tử, kết nối với 

nhau qua mạng internet, hay nói cách khách chính là thƣơng mại điện 

tử. Thực tế đã chứng minh, thƣơng mại điện tử là một phần quan trọng 

của thƣơng mại quốc tế. Sự phát triển của thƣơng mại điện tử diễn ra 

xuyên biên giới, đã góp phần thúc đẩy hoạt động thƣơng mại quốc tế 

đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu.  

Trong bối cảnh đó, nhận thức đƣợc tiềm năng và vai trò của thƣơng mại 

điện tử trong môi trƣờng thƣơng mại quốc tế, nhiều quốc gia trong đó 

có Việt nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh 

và làm cơ sở cho hoạt động. Bài viết tập trung vào phân tích sự phát 

triển và mối quan hệ của thƣơng mại điện tử trong môi trƣờng thƣơng 

mại quốc tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị về hành lang 
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pháp lý và cơ chế quản lý cho thƣơng mại điện tự trong giai đoạn  

hiện nay.  

Từ khóa: Thƣơng mại điện tử, thƣơng mại quốc tế 

ABSTRACT 

Along with the continuous development of the internet, digital devices 

such as laptops, smart mobile phones are increasingly changing in 

commercial activities through electronic means, connecting with each 

other via the internet, in other words, it is e-commerce. Practically 

proven, e-commerce is an important part of international trade. The  

development of e-commerce taking place across borders has  

contributed to promoting international trade activities to contribute to 

the global economy. 

In this context, aware of the potential and role of e-commerce in the  

international trade environment, many countries, including Vietnam, 

have been making efforts to perfect the legal framework to adjust and 

act as a mechanism. facility for operation. The paper focuses on 

 analyzing the development and relationship of e-commerce in the  

national trading environment in Vietnam, thereby proposing some  

recommendations on the legal corridor and management mechanism for 

trade. power itself in the current phase. 

Keywords: E-commerce, internation trade Giới thiệu 

1. GIỚI THIỆU 

Thƣơng mại điện tử là lĩnh vực hoạt động không còn xa lạ với 

nhiều quốc gia, với những tính ƣu việt nhƣ: tiết kiệm thời gian, chi phí 

cho những giao dịch thƣơng mại. Vì vậy việc áp dụng thƣơng mại 

điện tử (TMĐT) trong hoạt động kinh doanh làm một xu thế tất yếu 
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của thời đại. Ngày nay trong quá trình hội nhập quốc tế, việc phát 

triển TMĐT biến TMĐT trở thành một phần không thể thiếu đƣợc của 

thƣơng mại quốc tế, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho tiến trình hội 

nhập thực sự trở lên vô cùng cần thiết. Thực tế tiến trình hội nhập 

quốc tế của Việt Nam cho thấy phát triển TMĐT luôn đồng hành với 

hoạt động thƣơng mại quốc tế, là một động lực quan trọng thúc đẩy 

tiến trình hội nhập ở nƣớc ta phát triển. Chính vì vậy, hoạt động 

TMĐT chính là một trong những yếu tố quan trọng của thƣơng mại 

quốc tế nhằm củng cố vững chắc hơn tiến trình hội nhập của Việt Nam 

trong thời gian tới. 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THƢƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ 

Thƣơng mại điện tử - viết tắt là E-commerce đƣợc biết đến nhƣ một 

hoạt động thƣơng mại, mua bán hàng hóa thông qua việc áp dụng các 

công nghệ thông tin trong nền tảng internet.  

Thƣơng mại điện tử đƣợc hình thành từ những năm cuối của thập 

niên 70 qua việc gửi tài liệu thƣơng mại, các đơn đặt hàng qua email, 

tin nhắn trên nền tảng internet. Tuy nhiên với sự phát triển của hệ 

thống ngân hàng thƣơng mại, cùng với sự ra đời của hệ thống thanh 

toán quốc tế nhƣ hệ thống tín dụng, hệ thống thẻ thanh toán cũng nhƣ 

sự ra đời của ngân hàng điện tử đã giúp cho thƣơng mại điện tử đạt 

đƣợc những bƣớc phát triển mới. Đặc biệt năm 1990, khi có hệ thống 

mạng internet toàn cầu Word Wide Web (viết tắt là www.) thì thƣơng 

mại điện tử đã thực sự bùng nổ và trở thành phƣơng thức giao dịch 

thƣơng mai tiên tiến nhất trên thế giới. Các công ty, cá nhân khắp nơi 

trên trên thế giới có thể tham gia vào việc mua bán bằng cách truy cập 

vào các trang web TMĐT chỉ với máy tính hoặc điện thoại có kết nối 

internet để có thể thực hiện các giao dịch mua bán sản phẩm dịch vụ 

một cách dễ dàng.  
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Ngày nay, khái niệm TMĐT có thể hiểu là những hoạt động kinh 

doanh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (Business to Business – 

B2B), giữa doanh nghiệp với ngƣời tiêu dùng (Business to Consumer 

– B2C), giữa các công ty và chính phủ (Business to Government – 

B2G) và giữa những ngƣời tiêu dùng với nhau (Consumer to consum-

er – C2C). Phổ biết nhất trên thế giới hiện nay đó chính là hình thức 

B2B và B2C. Thị trƣờng B2B có hai thành phần chính đó là cơ hạ 

tầng của hệ thống điện tự (e-frastruture) bao gồm thành phần chức 

năng của một website thƣơng mại điện tử và các nhà cung cấp các 

dịch vụ liên quan nhƣ logistics, thanh toán. Thị trƣờng B2C là hoạt 

động giữa các công ty và ngƣời tiêu dùng, nó bao gồm các hoạt động 

thu thập thông tin, chƣơng trình marketing, đặt mua hàng hóa, giao 

nhận và thanh toán.  

Ngoài việc phân loại các hoạt động TMĐT nhƣ trên, thì hoạt động 

TMĐT còn có nhiều phân loại nhỏ nhƣ việc phân loại website liên 

quan đến hoạt động TMĐT, theo nghị định 52/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ Việt Nam về Thƣơng mại điện tử, theo đó các website sàn 

giao dịch thƣơng mại điện tử, website đấu giá trực tuyến, website 

khuyến mại trực tuyến, website khác do Bộ công thƣơng quy định.  

3.THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

Thƣơng mại quốc tế hình thành khi các quốc gia dƣ thừa hàng hóa 

mà đó là thứ các quốc gia khác đang cần hay thiếu. Lý thuyết về kinh 

tế cho rằng lợi thế so sánh chính là động cơ để thúc đẩy sự ra đời và 

phát triển của thƣơng mại quốc tế. Việc một quốc gia có lợi thế trong 

sản xuất ra một sản phẩm với chi phí thấp hơn so với sản phẩm khác, 

là cơ sở để các nƣớc giao dịch, buôn bán với nhau và nó chính là tiền 

đề để thực hiện phân công lao động quốc tế.  

Trên phƣơng diện ngôn ngữ, ―quốc tế‖ đƣợc hiểu là những giao 

dịch, hoặc các mối quan hệ giữa các quốc gia, còn ―thƣơng mại‖ là 

các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ…giữa các tổ chức, 

cá nhân với tổ chức hoặc cá nhân khác; là hoạt đông xuất khẩu hoặc 
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nhập khẩu…Từ đó có thể hiểu thƣơng mại quốc tế là việc các tổ chức, 

cá nhân tại một quốc gia thực hiện hoạt động trao đổi, mua bán hàng 

hóa, dịch vụ với tổ chức, cá nhân của quốc gia khác.  

Thƣơng mại quốc tế thực tế đã xuất hiện từ rất lâu đời, trải qua các 

thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại…và cho đến ngày hôm nay. 

Từ những ngƣời thƣơng lái buôn bán xuyên quốc gia phục vụ cho mục 

đích cá nhân hoặc một nhóm ngƣời cho đến ngày hôm nay trên thế 

giới thƣơng mại quốc tế đã đóng góp một phần lớn vào GDP của các 

quốc gia. Theo tổ chức Global Policy Forum đến năm 2030, 60% nền 

kinh tế toàn cầu sẽ tham gia vào hoạt động thƣơng mại quốc tế. Dự 

đoán này hoàn toàn có cơ sở khi hiện nay mỗi quốc gia trên thế giới 

đều là thành viên của ít nhất một hiệp ƣớc thƣơng mại thế giới.  

4. MỐI QUAN HỆ GIỮ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ THƢƠNG 

MẠI QUỐC TẾ 

Kinh tế thế giới càng ngày càng phụ thuộc lớn vào sự phát triển của 

công nghệ thông tin, internet, chính điều này đã tạo ra các mô hình 

kinh doanh mới, những phạm trù hoàn toàn mới khác xa với mô thức 

kinh doanh truyền thống. Trong đó TMĐT là một trong những mô 

hình kinh doanh hiện đại tiêu biểu cho cuộc cách mạng công nghệ 

thông tin, TMĐT có thể phá bỏ rào cản về không gian, thời gian, 

khoảng cách địa lý, tiết kiệm chi phí…thúc đẩy quá trình mua bán 

diễn ra nhanh chóng. Cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng internet, 

sự phát triển của thiết bị cầm tay cũng nhƣ các nền tảng thanh toán an 

toàn, TMĐT đã tạo điều kiện cho thƣơng mại quốc tế diễn ra một cách 

liên tục, nhanh chóng và phát triển không ngừng về số lƣợng và chất 

lƣợng giao dịch.  

Ngày nay, với môi trƣờng internet cùng sự phát triển của thiết bị 

điện tử và hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đã giúp cho các hoạt 

động mua bán online trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và bớt tốn kém 

rất nhiều. Việc tìm hiểu, thu thập thông tin của khách hàng nhằm đƣa 
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ra những chiến lƣợc bán hàng, marketing phù hợp hiệu quả là một 

trong những yếu tố sống còn và tốn kém chi phí của các doanh nghiệp 

bán hàng, ngoài ra việc lựa chọn nhà cung cấp, xác định chất lƣợng, 

thƣơng lƣợng giá cả, vận chuyện, logistics…là những công đoạn quan 

trọng và tốn kém. Tuy nhiên với internet, và các thiết bị điện tử, các 

ứng dụng, phần mềm hỗ trợ cho TMĐT đã giúp cho các doanh nghiệp 

dễ dàng tiếp cận đƣợc khách hàng, việc trao đổi giao dịch không cần 

trực tiếp tƣơng tác. Vai trò và tác động của hoạt động TMĐT tới 

thƣơng mại quốc tế giống nhƣ việc các quốc gia đƣợc tháo dỡ bớt các 

hàng rào thƣơng mại khi giao dịch thƣơng mại với các quốc gia khác.  

Sử dụng TMĐT trong thƣơng mại quốc tế thông qua các sàn giao 

dịch hàng hóa, các ứng dụng trên thiết bị di dộng cùng với nền tảng 

internet cùng hệ thống công nghệ thông tin an toàn sẽ giúp cho các 

bên tiết kiệm đƣợc rất nhiều chi phí và thời gian. Các bên mua và bán 

không nhất thiết phải gặp gỡ nhau trực tiếp, họ có thể ngồi ở một chỗ 

để thực hiện các giao dịch hoặc xem xét các bƣớc trong quá trình giao 

dịch nhƣ xem hàng, đặt hàng, đàm phán, theo dõi vận chuyển....Ở các 

quốc gia phát triển trên thế giới, việc kết hợp kinh doanh với TMĐT 

đã tạo ra sự cạnh tranh và thu đƣợc lợi thế lớn hơn rất nhiều so với 

việc kinh doanh truyền thống, tạo ra đƣợc cơ hội tiếp cận đƣợc các 

khách hàng, đối tác ở nƣớc ngoài, tạo ra nguồn thu lớn và đa dạng 

hơn.  

5.CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

Xu hƣớng các giao dịch quốc tế thông qua các sàn thƣơng mại điện 

tử ngày càng cao, kéo theo những yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng dịch 

vụ, và độ an toàn trong thanh toán, vận chuyển cũng khắt khe 

hơn…điều này dẫn đến việc cần phải có một hành lang pháp lý đầy 

đủ. Chính vì vậy trong những năm qua các tổ chức nhƣng WTO, 

OECD, ITC, đặc biệt là Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thƣơng mại 

quốc tế (UNCITRAL) đã ban hành và hoàn thiết các quy định, văn 

bản pháp luật mẫu có tính thông nhất chung cho các vấn đề liên quan 
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đến TMĐT trong môi trƣờng thƣơng mai quốc tế. Trong đó Luật mẫu 

về Thƣơng mai điện tử năm 1996 của UNCITRAL là nền tảng, là văn 

bản có giá trị pháp lý đầu tiên, có vai trò cực kỳ quan trọng với các 

văn bản luật thƣơng mại điện tử sau này. Ngoài ra còn có nhiều các 

văn bản pháp luật quan trọng khác nhƣ Luật về mẫu chữ ký điện tử, 

chỉ thị 2000/31/EC về Thƣơng mại điện tử của hội đồng châu Âu. Tại 

Việt Nam thì có luật Giao dịch điện tử 2005 dựa trên luật mẫu về 

Thƣơng mại điện tử năm 1996 của UNCITRAL, ngoài ra còn có các 

văn bản dƣới luật khác để làm cơ sở pháp lý, cũng nhƣ điều chỉnh 

hƣớng dẫn cho hoạt động thƣơng mại điện tử ở Việt Nam nhƣ Nghị 

định 52/2013/NĐ-CP về Thƣơng mại điện tử, quy đình về an toàn 

trong thanh toán trực tuyến, xử lý vi phạm, thẩm quyền thanh tra, 

giám sát… 

Nhƣng trên thực tế, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 

thông tin và các mô thức kinh doanh mới, xã hội liên tục xuất hiện các 

hình thức giao dịch, thƣơng mại điện tử mới nhƣ qua các mạng xã hội 

Facebook, Zalo…điều này rất khó để quản lý hay xử lý các vụ lừa đảo 

vì chúng ta chƣa có đƣợc một văn bản pháp luật quy định cụ thể. Các 

văn bản pháp luật không theo kịp sự phát triển của xã hội, và các hoạt 

động kinh tế thƣơng mại, nên hầu nhƣ không thể đứa ra những quy 

định mang tính định hƣớng cho hoạt động thƣơng mại điện tử trong 

môi trƣờng thƣơng mại quốc tế, mà chỉ đƣa ra những vấn đề chung 

chung về hợp tác quốc về và thƣơng mại điện tử. Chính điều này đã 

gây ảnh hƣởng và cản trở cho việc các doanh nghiệp trong nƣớc muốn 

thực hiện các hoạt động thƣơng mại điện tử với cá nhân và tổ chức 

nƣớc ngoài, ngƣợc lại các đối tác nƣớc ngoài cũng rất khó khăn và 

ngại khi tham gia vào hoạt động Thƣơng mại điện tự tại thị trƣờng 

trong nƣớc.  
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6. THỰC TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

TRONG MÔI TRƢỜNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI VIỆT 

NAM 

Trên thế giới, khu vực Bắc Mỹ (gồm Mỹ và Canada) là nơi dẫn đầu 

thế giới về việc sử dụng internet, điều này dẫn đến thƣơng mại điện tử 

cũng đặc biệt phát triển và đóng góp lớn cho nền kinh tế khu vực này. 

Một trong những điển hình đó là nền tảng Thƣơng mại điện tử Ebay 

và Amazon đã chứng minh đƣợc sức mạnh và đóng góp vào sự phát 

triển chung của thƣơng mại quốc tế.  

Bên cạnh thị trƣờng Mỹ và Châu Âu, thì Trung Quốc cũng là khu 

vực mà thƣơng mại điện tử thực sự bùng nổ với hàng loạt các nền tảng 

mua và ứng dụng hỗ trợ việc giao dịch mua bán online, mà điển hình 

là Alibaba và Wechat. Theo thống kế thì có đến hơn 80% dân số 

Trung QUốc thực hiện ít nhất 1 giao dịch qua mạng điện tử trong năm 

vừa qua.  

 

(Mức độ tăng tƣởng của ngành thƣơng mại điện tử Việt Nam năm 2018) 
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Thƣơng mại điện tử đã tạo ra những thay đổi rất lớn trong việc 

quản lý thƣơng mại quốc tế, TMĐT đã tạo ra những cơ chế quản lý 

mang tính tƣơng tác với môi trƣờng kinh doanh, giúp cho thị trƣờng 

có đƣợc thông tin, sản phẩm và dịch vụ cũng nhƣ những thay đổi 

mang tính tích cực cho thị trƣờng thƣơng mại quốc tế.  

Năm 2018 tại  Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của thƣơng mại 

điện tử với những con số cực kỳ ấn tƣợng. Tổng doanh thu của các 

công ty thƣơng mại điện tử ở Việt Nam đạt con số 2,26 tỷ USD tăng 

30% so với năm 2017 (theo Statista). Với kết quả đó, Việt Nam đã 

vƣơn lên đứng thứ 6 trong top những thị trƣờng thƣơng mại điện tử 

lớn nhất thế giới, và chỉ xếp sau Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật và Đức 

Số lƣợng ngƣời tham gia mua sắm trên các sàn thƣơng mại điện tử 

của Việt Nam năm 2018 đạt khoảng 48,8 triệu ngƣời – tƣơng đƣơng 

gần 50% dân số, và dự kiến con số này sẽ tăng lên 52 triệu ngƣời đến 

hết năm 2019. Trong đó xu hƣớng đăng nhập, tìm kiếm và mua sắm 

trên thiết bị di động chiếm đến 72% đơn hàng. Thị trƣờng Việt Nam 

có đến hơn 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone và đa số đều là 

ngƣời trẻ tuổi, đây chính là độ tuổi vàng trong mua sắm online. Đây 

chính là tín hiệu tốt cho thƣơng mại điện tử trong nƣớc, nhƣng cũng là 

thách thức cho các doanh nghiệp trong nƣớc khi phải cạnh tranh với 

các tổ chức, doanh nghiệp ở nƣớc ngoài khi phát triển hệ thống 

thƣơng mại điện tử để giành lấy thị phần.  

Trong những năm vừa qua, đại diện cho sự phát triển của thƣơng 

mại điện tử trong môi trƣờng thƣơng mại quốc tế chúng ta phải kể đến 

những công ty nhƣ Lazada, Shopee, Tiki,...hay những nền tảng khác 

nhƣ Grab, foody..đã khiến cho xu hƣớng mua sắm trực tuyến trở thành 

một phần không thể thiếu đƣợc trong hoạt động đời sống kinh tế xã 

hội của ngƣời dân Việt Nam. Các nền tảng này đã đầu tƣ rất mạnh về 

nền tảng công nghệ, phát triển mạnh ở cả mô hình B2B và B2C, đầu 
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tƣ kho bãi, và phát triển dịch vụ logistics phù hợp với đặc thù giao 

thông tại các thành phố Việt Nam.  

Tuy nhiên có một rào cản không hề nhỏ đối với TMĐT ở Việt Nam 

là hệ thống hành lang pháp lý, văn bản luật điều chỉnh hoạt động này 

còn có những nhƣợc điểm nhƣ: thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các văn 

bản với nhau, thiếu đồng bộ giữa chính sách nội địa và chính sách 

quốc tế; cơ chế quản lý Nhà nƣớc về thƣơng mại điện tử chƣa thích 

hợp và theo kịp sự phát triển của xã hội, thiếu những thông tin phân 

tích về ảnh hƣởng của thƣơng mại điện tử đến thƣơng mại quốc tế nói 

riêng và nền kinh tế nói chung.  

7.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

Nhƣ đã trình bầy ở trên, hành lang pháp lý là vấn đề quyết định đến 

sự thành công của TMĐT trong môi trƣờng thƣơng mại quốc tế. 

Chính vì vậy mỗi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam cần phải hoàn thiện 

một khung pháp lý hoàn chỉnh cho các hoạt động TMĐT. Sau đó sẽ là 

việc hoàn thiện và phối hợp thống nhất khung pháp lý cho hoạt động 

thƣơng mại điện tử khu vực và toàn cầu.  

Trên thực tế có đến 70% ngƣời mua hàng trực tuyến vẫn sử dụng 

hình thức thanh toán dịch vụ thu hộ ngƣời bán (COD), nhƣng tỷ lệ 

hoàn trả hàng đặt trực tuyến lên đến 13% là rất cao. Chính phủ nên tập 

trung nghiên cứu và xây dựng mô hình thanh toán TMĐT một cách 

thống nhất, đồng bộ đem lại sự tin tƣởng cho ngƣời tham gia.  

Theo ƣớc tính Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm tới 70% giao dịch 

thƣơng mại điện tử, quy mô thƣơng mại điện tử ở các khu vực khác 

đặc biệt là nông thôn, vùng sâu vùng xa rất nhỏ, trong khi đó 70% dân 

số vẫn sống ở nông thôn. Đây chính là thị trƣờng rất tiềm năng, đồng 

thời cũng là nơi cung cấp sản phẩm đa dạng, phù hợp với thƣơng mại 

điện tử. Vì vậy trong thời gian tới các cơ quan quản lý nhà nƣớc phải 

tăng cƣờng hỗ trợ các địa phƣơng có chỉ số thƣơng mại điện tử thấp 

nhƣ: đào tạo nâng cao năng lực quản lý về thƣơng mại điện tử, nâng 

cao năng lực ứng dụng thƣơng mại điện tử… 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

715 

Khẩn trƣơng hoàn thiện và ban hành đầy đủ Luật An ninh mạng để 

tạo mội trƣờng thuận lợi, công bằng cho việc kinh doanh trực tuyến và 

bảo vệ ngƣời tham gia vào giao dịch mua bán trên mạng internet.  
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BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC 

GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Measures on control oftransfer pricing in 

 international commerce transactions   

ThS. Bùi Thị Bích Hằng 

Khoa Kế toán – Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Trong thời gian vừa qua, cùng với sự tăng lên nhanh chóng của các 

công ty đa quốc gia tại Việt Nam, hoạt động chuyển giá càng phổ 

biến.Chuyển giá không chỉ gây thất thu cho ngân sách mà còn làm méo 

mó môi trƣờng kinh doanh, tạo môi trƣờng kinh doanh không bình 

đẳng giữa các chủ thể kinh tế và gây ra những rủi ro. Đối tƣợng cần 

quản lý trong vấn đề chuyển giá chủ yếu là các công ty đa quốc gia với 

các giao dịch thƣơng mại quốc tế…Bài báo tập trung đề cập đến các 

hình thức chuyển giá trong giao dịch thƣơng mại quốc tế, thực trạng 

chuyển giá và kiểm soát chuyển giá trong các giao dịch thƣơng mại 

quốc tế ở nƣớc ta. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá những hạn chế của 

công tác kiểm soát chuyển giá, tác giảcũng đƣa ra một số đề xuất nhằm 

tăng cƣờng kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam. 

Từ khóa: chuyển giá, kiểm soát chuyển giá, thƣơng mại quốc tế 
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ABSTRACT 

In recent years, along with the rapid increase of multinational compa-

nies in Vietnam, transfer pricing is becoming a popular activity in Vi-

etnam. Transfer pricing causes budgetary deficits, creates unfavorable 

environment as well as unfair competitiveness among economic enti-

ties. We should pay special attention to controlling the tranfer pricing of 

multinational companies with commerce transactions... This article fo-

cus on the transfer pricing forms, the situation of transfer pricing and 

the control in international commerce transactions in our country. At 

the same time, the author also made a number of proposals to enhance 

the control of transfer pricing  activities in Vietnam. 

Keywords: transfer pricing, control of transfer pricing, international 

commmerce 

1. MỞ ĐẦU 

Những năm gần đây, tăng trƣởng tín dụng đối với nền kinh tế đƣợc 

duy trì ở mức khá cao (2015- 2017 đạt 18-19%, 2018 đạt gần 14%, 3 

tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng 3,19%). Trong đó, tín dụng nông 

nghiệp, nông thôn tăng 21,41%; tín dụng công nghiệp và xây dựng 

tăng 9,91%; tín dụng thƣơng mại và dịch vụ tăng 16,57%; tín dụng đối 

với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tăng 15,57%; tín dụng đối 

với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 14,58% . Tăng trƣởng tín dụng 

đã góp phần hỗ trợ tích cực cho tăng trƣởng kinh tế, đặc biệt năm 

2018 tăng trƣởng kinh tế đạt 7,08% - cao nhất trong 11 năm trở lại 

đây. 

Điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Căn cứ để xác lập địa 

vị pháp lý của doanh nghiệp, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp theo mục tiêu đã định. Cơ sở quan trọng đảm bảo sự tồn 
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tại tƣ cách pháp nhân của một doanh nghiệp trƣớc pháp luật. Tiềm lực 

kinh tế, yếu tố quyết định đến mở rộng phạm vi hoạt động của doanh 

nghiệp. Để có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau một chu kỳ 

kinh doanh vốn của doanh nghiệp phải sinh lời, tức là hoạt động kinh 

doanh phải có lãi đảm bảo cho doanh nghiệp đƣợc bảo toàn và phát 

triển. Cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tƣ sản xuất, kinh doanh, 

thâm nhập vào thị trƣờng tiềm năng từ đó mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, 

nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chƣa đáp ứng đƣợc điều kiện vay vốn do: 

Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn đối ứng; dự án, phƣơng án 

sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản xuất tự phát, khả năng hoàn vốn 

thấp... 

2. NỘI DUNG 

2.1. Lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 

29/11/2005: ―Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, 

có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo luật định 

của pháp luật nhằm thực hiện mục đích các hoạt động kinh doanh‖. 

DNVVN nói chung là doanh nghiệp có số lao động, doanh thu hay 

tài sản giới hạn ở một mức nào đó. Rất nhiều các tiêu thức có thể đƣợc 

lựa chọn để quy định thế nào là DNVVN tùy từng thời điểm và từng 

hoàn cảnh của mỗi quốc gia nhƣng tiêu thức thƣờng đƣợc sử dụng 

nhất là quy mô kinh doanh và số lƣợng lao động. 

Tham khảo của một số nƣớc châu Âu, Hàn Quốc,...tiêu chí xác định 

DNVVN thƣờng dựa vào các yếu tố: vốn, lao động và doanh thu. Tuy 

nhiên việc sử dụng một hoặc hai hoặc ba tiêu chí là tùy thuộc vào điều 

kiện kinh tế, xã hội, trình độ phát triển và biện pháp hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp của từng nƣớc cụ thể nhƣ sau: 

Châu Âu: DNVVN cần đáp ứng các yêu cầu theo bảng 1: 
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Bảng 1: Phân loại DNVVN của EU: 

Loại hình DN Số lao động Doanh thu Tổng tài sản 

Vừa <250      50 triệu     43 triệu 

Nhỏ <50     10 triệu     10 triệu 

Siêu nhỏ  <10     2 triệu     2 triệu 

(Nguồn: Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ Bonn định nghĩa) 

Một tổ chức kinh doanh độc lập với số lao động ít hơn hoặc bằng 9 

và doanh thu hàng năm dƣới 1 triệu bảng là doanh nghiệp nhỏ. Một tổ 

chức kinh doanh độc lập có từ 10 đến 499 lao động và doanh thu hàng 

năm tới 50 triệu bảng là doanh nghiệp vừa. Tổng quan, DNVVN là 

các tổ chức kinh doanh độc lập có số lao động dƣới 500 và doanh thu 

hàng năm dƣới 50 triệu bảng. 

Nhật Bản: Việc phân loại quy mô DNVVN đƣợc thực hiện theo hai 

nhóm ngành: Lĩnh vực sản xuất: Doanh nghiệp có vốn đầu từ là 1 

triệu USD và dƣới 300 lao động. Trong lĩnh vực thƣơng mại và dịch 

vụ: Doanh nghiệp có vốn đầu từ dƣới 300.000 USD, có dƣới 100 lao 

động ( đối với doanh nghiệp bán buôn) hay có vốn đầu từ  dƣới 

100.000 USD, có dƣới 50 lao động (đối với doanh nghiệp bán lẻ và 

dịch vụ). 

Trong hầu hết các nền kinh tế, DNVVN chiếm đa số. Ở châu Âu, 

DNVVN chiếm 99% và chiếm 65 triệu lao động. Trong một số khu 

vực kinh tế, DNVVN giữ vai trò chủ đạo trong công cuộc cải tạo, là 

động lực để phát triển nền kinh tế. 

Việt Nam, theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP của chính phủ về trợ 

giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 30/06/2009 thì doanh nghiệp 

vừa và nhỏ đƣợc xem xét nhƣ sau: 

DNVVN là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định 

của luật pháp, đƣợc chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy 

mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tƣơng đƣơng với tổng tài sản 
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đƣợc xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số 

lao động bình quân hàng năm ( tổng nguồn vốn là tiêu chí ƣu tiên), cụ 

thể nhƣ sau:  

Bảng 2: Phân loại quy mô DNVVN của Việt Nam: 

 

          Quy mô 

 

  

 Khu vực 

Doanh nghiệp 

siêu nhỏ 
Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao động 
Tổng nguồn 

vốn 
Số lao động 

Tổng nguồn 

vốn 
Số lao động 

I. Nông, lâm nghiệp 

và thủy sản 

10 ngƣời trở 

xuống  

20 tỷ đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

ngƣời đến 

200 ngƣời 

từ trên 20 tỷ 

đồng đến 100 

tỷ đồng 

từ trên 200 

ngƣời đến 300 

ngƣời 

II. Công nghiệp và 

xây dựng  

10 ngƣời trở 

xuống  

20 tỷ đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

ngƣời đến 

200 ngƣời 

từ trên 20 tỷ 

đồng đến 100 

tỷ đồng 

từ trên 200 

ngƣời đến 300 

ngƣời 

III. Thƣơng mại và 

dịch vụ  

10 ngƣời trở 

xuống  

10 tỷ đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

ngƣời đến 50 

ngƣời 

từ trên 10 tỷ 

đồng đến 50 

tỷ đồng 

từ trên 50 ngƣời 

đến 100 ngƣời 

(Nguồn: Internet) 

Nhƣ vậy, nhìn chung các quốc gia trên thế giới DNVVN đƣợc định 

nghĩa chủ yếu dựa theo quy mô, lƣợng vốn, lao động hoặc doanh thu. 

Tùy vào quy mô nền kinh tế mỗi quốc gia, đặc điểm tình hình và đặc 

thù khác nhau mà DNVVN ở mỗi nƣớc có những tiêu chuẩn nhất 

định. 

Ƣu điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- DNVVN tự do cạnh tranh bình đằng hơn so với các doanh nghiệp 

lớn 

- DNVVN khai thác tiềm lực trong nƣớc 

- DNVVN sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu để thực quá trình 

côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc ở giai đoạn đầu 
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- DNVVN năng động, nhạy bén và dễ thích ứng với sự thay đổi của 

thị trƣờng 

- DNVVN dễ dàng tạo lập, hoạt động có hiệu quả với chi phí cố 

định thấp 

Nhƣợc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Hạn chế về khả năng tài chính 

- Khả năng tiếp cận thị trƣờng trong nƣớc kém 

- Khả năng tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài còn nhiều hạn chế 

- Thiếu thông tin thị trƣờng, trình độ quản lý doanh nghiệp chƣa 

cao 

- Khả năng thu hút các nhà quản lý và lao động giỏi còn thấp 

- Tính liên kết hợp tác kinh doanh của các DNVVN còn kém  

- Một số DNVVN gây ra tác động tiêu cực 

Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế 

- Làm cho nền kinh tế năng động 

- Tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng 

- Là trụ cột của kinh tế địa phƣơng 

- Tạo lập sự phát triển cân bằng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

vùng lãnh thổ 

- Góp phần tích cực trong việc thu hút vốn đầu tƣ trong dân cƣ và 

sử dụng vốn có hiệu quả tại địa phƣơng 

- DNVVN sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu đem nhiều ngoại tệ 

về cho đất nƣớc đáp ứng nhu cầu thanh toán nhập khẩu và tăng nguồn 

thu cho ngân sách nhà nƣớc 

2.2. Những lý luận về tiếp cận vốn của doanh nghiệp 

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, vốn đƣợc hiểu và quan niệm 

là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu vào các quá trình tiếp theo của 

doanh nghiệp. 
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Đứng ở các góc độ khác nhau ngƣời ta sẽ có cách nhìn khác nhau 

về vốn. Chính vì vậy, mà có rất nhiều định nghĩa về vốn. Tuy nhiên, 

chúng ta có thể hiểu rằng: Vốn trong các doanh nghiệp là một quỹ tiền 

tệ đặc biệt. Mục tiêu của quỹ tiền tệ đó là để phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh. Nhƣ vậy, mục đích của quỹ tiền tệ đó là thể hiện sự tích 

lũy chứ không phải tiêu dùng nhƣ một vài quỹ tiền tệ khác trong 

doanh nghiệp. 

Nhƣ vậy, vốn là một yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh.Có vốn các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, 

mua sắm các trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch khác trong 

tƣơng lai.Vậy yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là họ cần phải 

có sự quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn có hiệu quả nhằm bảo toàn 

và phát triển vốn, đảm bảo cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển 

và vững mạnh. 

Những kênh tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Trung gian tài chính: Tại Việt Nam cũng nhƣ phổ biến trên nhiều 

nƣớc trên thế giới, trung gian tài chính thƣờng là một tổ chức trung 

gian cho kênh luân chuyển vốn giữa ngƣời cho vay và ngƣời đi 

vay.Tức là, ngƣời gửi chuyển tiền vốn cho tổ chức này (ví dụ nhƣ 

ngân hàng hay tín dụng tập thể) và nó sẽ chuyển tiền vốn này cho bên 

vay/chi tiêu. Các loại trung gian tài chính bao gồm: ngân hàng, công 

ty bảo hiểm, quỹ đầu tƣ, quỹ hƣu trí, hội tín dụng cá nhân, tƣ vấn tài 

chính, môi giới chứng khoán, ... 

- Thị trường tài chính: Thị trƣờng tài chính là một thị trƣờng trong 

đó mọi ngƣời và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính, 

các hàng hóa, và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí giao 

dịch thấp và tại các giá cả phản ánh cung và cầu. Các chứng khoán 

bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, và các hàng hóa bao gồm kim loại quý 

hoặc hàng hóa nông nghiệp. 

- Chính sách thuế: Hoạt động kinh doanh có hiệu quả của DNVVN 

có vai trò hết sức quan trọng đối với việc tăng trƣởng kinh tế, giải 
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quyết việc làm, tạo thêm nguồn lực tài chính cho quốc gia, tạo nguồn 

thu ngân sách để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của đất nƣớc, cho đầu 

tƣ phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

phòng và kiềm chế lạm phát ở mức cho phép. Tuy nhiên, DNVVN có 

những hạn chế trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ năng lực quản lý yếu 

,công nghệ lạc hậu, vốn ít,...Do đó, để các doanh nghiệp này phát huy 

đƣợc hết vai trò của mình thì cần thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nƣớc, 

đặc biệt là sự hỗ trợ thông qua chính sách thuế. Thông qua công cụ 

thuế trực thu và thuế gian thu, Nhà nƣớc có thể khuyến khích hay hạn 

chết sự phát triển của các thành phần kinh tế.  

Thông qua chính sách thuế( thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, ...), Nhà nƣớc có thể điều tiết, hƣớng dẫn tiêu dùng, bảo hộ sản 

xuất trong nƣớc, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ 

chức kinh tế thay thế nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu có sẵn 

trong nƣớc, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong 

nƣớc, đặc biệt trong tiến trình hội nhập hiện nay làm cho hàng hóa 

trong nƣớc có sức cạnh tranh ngay tại thị trƣờng nội địa cũng nhƣ thị 

trƣờng quốc tế.  

2.3. Thực trạng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện cả nƣớc 

có khoảng 630.000 DNVVN, chiếm 96% tổng số doanh nghiệp đang 

hoạt động thực yế với tổng số vốn khoảng 121 tỷ USD, chiếm 30% 

tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp. Hàng năm các DNVVN  

đóng góp khoảng 40% GDP; 30% thu nộp ngân sách nhà nƣớc, 33% 

giá trị sản lƣợng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu 

hút 51% lao động Tuy nhiên trong thời điểm hiện, các DNVVN vẫn 

gặp phải các khó khăn về việc tiếp cận vốn vay. Hiện chỉ có 30% các 

DNVVN tiếp cận đƣợc với nguồn vốn từ ngân hàng, 70% còn lại tiếp 

tục sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ nguồn vốn khác với chi phí 

rất cao.  
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Tƣơng tự, theo khảo sát của Viện khoa học quản trị Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, có khoảng 32,38% số doanh nghiệp cho biết có khả năng 

tiếp cận và đƣợc vay vốn thƣờng xuyên, 35,24% phản ánh là khó tiếp 

cận, số còn lại cho biết không thể tiếp cận đƣợc vốn vay.Đối với các 

kênh huy động vốn khác trên thị trƣờng nhƣ phát hành cổ phiếu, trái 

phiếu hoặc tự huy động thì phần lớn các DNVVN thƣờng không có đủ 

điều kiện và uy tín. 

Tiếp cận vốn thông qua trung gian tài chính 

Nhìn chung trong những năm qua tăng trƣởng tín dụng của nƣớc ta 

tuy có lúc lên xuống thất thƣờng do các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng nhƣ 

do nguyên nhân nội tại của nền kinh tế nhƣng tăng trƣởng tín dụng 

trong nƣớc luôn ở mức cao so với các nƣớc trong khu vực. Có những 

năm tăng trƣởng tín dụng của chúng ta duy trì ở mức trên 50% nhƣng 

cũng có những thời điểm tăng trƣởng tín dụng chỉ duy trì xung quanh 

mức 10%. 

Trong những năm gần đây, nhiều ngân hàng đã đƣa ra các gói tín 

dụng ƣu đãi và hấp dẫn nhằm hỗ trợ tín dụng cho các DNVVN và hộ 

kinh doanh bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất 

nhập khẩu, đón đầu cơ hội tăng trƣởng. Đặc biệt, nhiều định chế tài 

chính hàng đầu trong nƣớc đã chuyển đổi mô hình sang ngân hàng bán 

lẻ trong đó khách hàng hƣớng tới chủ yếu là các DNVVN. 

Tiếp cận vốn thông qua thị trƣờng vốn 

Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động từ tháng 

7/2002 với tên gọi là Trung tâm giao dịch chứng khoán (STC), trung 

tâm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi hoạt động trung tâm mới 

có hia loại chứng khoán niêm yết, đến cuối năm 2004 đã có 21 công ty 

niêm yết vói tổng vốn huy động trên thị trƣờng là 165 triệu USD, 

tƣơng đyơng gàn 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nếu so với 

chuẩn của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới thì thị trƣờng chứng 

khoán của Việt Nam còn rất nhỏ về cả giá trị thị trƣờng và khối lƣợng 

giao dịch.  
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Các tiêu chuẩn để một công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng 

khoán theo quy định của pháp luât là: vốn đăng ký tối thiểu là 10 tỷ 

đồng (khoảng 650.000 USD); kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tiếp; 

ít nhất 20% số cổ phiếu của công ty đƣợc sở hữu bởi hơn 100 nhà đầu 

tƣ (hoặc 15% cổ phiếu trong trƣờng hợp công ty có mệnh giá 100 tỷ 

đồng hoặc hơn); các cổ đông sáng lập của công ty phải nắm giữ ít nhất 

20% cổ phiếu cổ thông và duy trì tỷ lệ này ít nhất 3 năm kể từ khi phát 

hành cổ phiếu; và công ty hoặc phải là công ty cổ phần hoặc một 

doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa.  

Với các điều kiện đó thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

hầu nhƣ bị loại ra khỏi thị trƣờng chứng khoán vì số vốn quá nhỏ và 

các doanh nghiệp này không đăng ký dƣới hình thức công ty cổ phần, 

họ cũng không có thời gian hoạt động đủ dài hoặc họ có quá ít cổ 

đông. 

Tiếp cận vốn thông qua chính sách thuế 

Chính sách ƣu đãi thuế đối với đổi mới, sáng tạo trong các 

DNVVN ở Việt Nam hiện nay đƣợc coi nhƣ một kênh tăng cƣờng tiếp 

cận vốn của DNVVN trong nƣớc. Chính sách ƣu đãi thuế đối với 

nghiên cứu, phát triển chủ yếu là hình thức ƣu đãi miễn thuế TNDN 

một số năm nhất định, hoặc áp dụng mức thuế suất ƣu đãi hơn mức 

thông thƣờng, hoặc giảm thuế suất thuế TNDN trong một số năm 

đƣợc quy định tại Luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013QH13 và tại 

các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn Luật. Các ƣu đãi này thƣờng có 

trƣờng hợp tính trên toàn bộ thu nhập doanh nghiệp, cũng có trƣờng 

hợp tính trên phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động nghiên cứu phát 

triển, tƣơng tự nhƣ hình thức thuế đầu tƣ phát triển ở các nƣớc. Các 

chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển bao gồm: chi tiền lƣơng, 

tiền công, chi nguyên vật liệu, chi nhiên liệu , động lực, máy móc, 

thiết bị phục vụ hoạt dộng nghiên cứu. Về trích khấu hao tài sản cố 

định, quy định của Bộ Tài chính tại Thông tƣ số 45/2013/TT-BTC 
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ngày 25/4/2013 cho phép doanh  nghiệp đƣợc lựa chọn hình thức khấu 

hao phù hợp (trong đó bao gồm cả hình thức khấu hao nhanh), nhƣng 

phải thông báo về phƣơng pháp trích khấu hao với cơ quan thuế quản 

lý trực tiếp trƣớc khi bắt đầu thực hiện phƣơng pháp trích khấu hao. 

Tuy nhiên, đối với mỗi tài sản phải áp dụng một phƣơng pháp trích 

khấu hao tài sản nhất quán trong suốt thời gian sử dụng tài sản. Quy 

định này là chung với tất cả các tài sản, không phân biệt tài sản dùng 

cho dùng cho nghiên cứu phát triển hay cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh nói chung. Đối với thuế giá trị gia tăng, Nhà nƣớc có chính 

sách ƣu đãi thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% cho các hoạt động hỗ trợ 

cho phát triển công nghệ và nghiên cứu khoa học cũng nhƣ các dịch 

vụ áp dụng các kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ. Các máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu nhập khẩu 

phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng 

không phải chịu thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập 

khẩu. 

2.4. Những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng trong 

doanh nghiệp 

Xuất phát từ những khó khăn chung của kinh tế trong nƣớc cũng 

nhƣ nền kinh tế toàn cầu, thị trƣờng đầu ra thiếu ổn định trong khi các 

vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt tác động tiêu cực đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh và thu nhập của doanh nghiệp, đã hạn chế khả 

năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp và ảnh hƣởng đến hiệu quả 

cho vay của các tài chính tín dụng (TCTD). 

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động 

hỗ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tại một số địa phƣơng 

chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao, phần nào ảnh hƣởng đến việc tiếp cận 

nguồn vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp; công tác xử lý tài sản 

đảm bảo tiền vay khi khách hàng không trả đƣợc nợ vay ngân hàng 

gặp nhiều khó khăn do trình tự, thủ tục liên quan đến khởi kiện, thi 
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hành án để xử lý tài sản đảm bảo còn bất cập dẫn đến tâm lý thận 

trọng hơn trong cho vay của các TCTD. 

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV chƣa đáp ứng đƣợc điều 

kiện vay vốn do: Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn đối ứng; 

dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản xuất tự phát, 

khả năng hoàn vốn thấp, công tác hạch toán kế toán thiếu chuyên 

nghiệp, thông tin tài chính thiếu minh bạch, trong khi đó lại thiếu tài 

sản đảm bảo, hạn chế khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Các 

cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn cho DNNVV thông qua bảo lãnh của Quỹ 

bảo lãnh tín dụng địa phƣơng, hỗ trợ vốn của Quỹ phát triển DNNVV 

thời gian qua chƣa thực sự phát huy hiệu quả. 

2.5. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp 

Để nâng cao hiệu quả của các chƣơng trình tín dụng đặc thù nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu 

vốn vay cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngành ngân hàng 

sẽ tập trung vào một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối 

hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô 

khác nhằm kiểm soát lạm phát ở mức độ hợp lý, bảo đảm lãi suất và tỉ 

giá hối đoái ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi 

trƣờng kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; Tập trung thực 

hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp tại Đề án tái cơ cấu hệ thống 

TCTD và xử lý nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng cho 

nền kinh tế; Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo điều kiện cho 

mọi thành phần kinh tế đƣợc mở rộng vay vốn theo năng lực kinh 

doanh và thực lực tài chính, đa dạng các kênh, hình thức tiếp cận vốn 

tín dụng cho doanh nghiệp. 

Hai là, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch 

hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trƣờng kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 35, 
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19/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh 

doanh; Đồng thời, thực hiện các giải pháp hỗ trợ TCTD mở rộng tín 

dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ƣu 

tiên; tăng cƣờng kiểm soát rủi ro đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, 

đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. 

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý phát triển 

các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng mới nhằm tạo thêm kênh 

dẫn vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế. 

Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng các 

tỉnh, thành phố triển khai chƣơng trình kết nối Ngân hàng, Doanh 

nghiệp để cùng với chính quyền các địa phƣơng trực tiếp tháo gỡ đồng 

bộ những khó khăn, vƣớng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín 

dụng với ngân hàng. 

Năm là, chỉ đạo các TCTD: đẩy mạnh triển khai các chƣơng trình, 

chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN; tiếp tục rà 

soát, cải tiến quy trình thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định 

để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp, ngƣời dân tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen; cân 

đối khả năng tài chính, thƣờng xuyên tiết giảm chi phí và nâng cao 

hiệu quả hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay ở mức hợp 

lý, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp; phát triển và đa dạng hóa 

các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cũng 

nhƣ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các sản phẩm phòng ngừa rủi ro 

lãi suất và tỷ giá nhằm giúp doanh nghiệp chủ động về vốn, tăng 

cƣờng khả năng phòng ngừa rủi ro. 

Sáu là, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng trong: xây 

dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các 

chƣơng trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách 

theo chủ trƣơng của Chính phủ; hoàn thiện và triển khai đồng bộ các 
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chính sách hỗ trợ DNNVV đƣợc quy định trong Luật hỗ trợ DNNVV 

và các văn bản hƣớng dẫn Luật, đặc biệt là chính sách về bảo lãnh tín 

dụng cho DNNVV vay vốn TCTD, hỗ trợ vốn thông qua Quỹ phát 

triển DNNVV. 

3. KẾT LUẬN 

Nhận thức đƣợc vai trò to lớn của doanh nghiệp trong nền kinh tế 

nhiều thành phần phục vụ cho phát triển kinh tế-xa hội và chiến lƣợc 

phát triển đất nƣớc theo hƣớng công nghiệp - hiện đại hóa. Chính phủ 

cũng thừa nhận khu vực kinh tế tƣ nhân (và cụ thể hơn, khu vực 

DNVVN tƣ nhân) mở ra triển vọng lớn trong việc tạo lập việc làm cho 

ngƣời lao động mới và lao động dƣ ra trong quá trình cải cách doanh 

nghiệp nhà nƣớc, duy trì tăng trƣởng kinh tế với tốc độ cao. Điều 1, 

Nghị định số 90/2001/NĐ-CP và sau này là Nghị định số 

56/2009/NĐ-CP của Chính phủ chỉ rõ: ―Phát triển DNVVN là nhiệm 

vụ quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế -xã hội, góp phần 

phát triển kinh tế và ổn định xã hội‖, Nghị định số 14-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục cải 

cách cơ chế và chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho 

kinh tế tƣ nhân, chỉ rõ: ―Thành phần kinh tế tƣ nhân là một bộ phận 

quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Phát triển khu vực kinh tế tƣ 

nhân là vấn đề chiến lƣợc lâu dài trong phát triển kinh tế nhiều thành 

phần theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa và đóng góp quan trọng vào 

việc thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của phát triển kinh 

tế - công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực quốc gia trong 

hội nhập kinh tế quốc tế.‖ 

Trong giai đoạn 2012-2017, Chính phủ đƣa ra thêm các quan điểm 

về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ: 

Phát triển DNVVN là chiến lƣợc lâu dài, nhất quán và xuyên suốt 

trong chƣơng trình hành động của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm 

trong chính sách phát triển kinh tế của quốc gia. Nhà nƣớc tạo môi 
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trƣờng về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho DNVVN 

thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành 

mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tƣ phát triển. 

Phát triển DNVVN theo phƣơng châm tích cực, vững chắc, nâng 

cao chất lƣợng, phát triển về số lƣợng, đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ 

môi trƣờng, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội; phát triển DNVVN phù hợp với điều kiện của từng 

vùng, từng địa phƣơng, khuyến khích phát triển công nghiệp nông 

thôn, làng nghề truyền thống; chú trọng phát triển DNVVN ở các 

vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; ƣu tiên 

phát triển và hỗ trợ DNVVN do đồng bào dân tộc, phụ nữ, ngƣời tàn 

tật v.v... làm chủ doanh nghiệp; chú trọng hỗ trợ phát triển DNVVN 

đầu tƣ phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, sản xuất một số lĩnh vực 

có khả năng cạnh tranh cao. 
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CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ LOGISTICS TRONG 

BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

Legal policy on logistics in the context  

of international economic integration 

ThS. Phan Thị Ngọc Hà 

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hải Phòng 

 

TÓM TẮT  

Bài viết nghiên cứu về khung pháp lý đối với hoạt động logistics cũng 

nhƣ các chính sách đƣợc ban hành trong những năm gần đây tại Việt 

Nam. Bên cạnh đó, bài viết phân tích thực trạng hiệu quả của các hoạt 

động hội nhập kinh tế quốc tế thực tế diễn ra ở Việt Nam dƣới tác động 

của các chính sách trong lĩnh vực logistics nhƣ: cơ chế một cửa quốc 

gia, cơ chế một cửa ASEAN và cam kết mở cửa đối với dịch vụ 

 logistics. 

Từ khóa: Chính sách pháp luật, dịch vụ logistics 

ABTRACT 

The article focuses on researching the legal framework for logistics  

activities, as well as the policies that have been issued in recent years in 

Vietnam. In addition, author analyzes the effectiveness of actual 
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 international economic integration activities taking place in Vietnam 

under the impact of logistics policies, such as: Vietnam Customs  

Intelligence Information System, Asean Single Window and  

Commitment to facilitate logistics. 

Keywords: Legal policy, Logistics Service 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện nhiều quy 

định luật pháp quốc tế cũng nhƣ hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp 

luật phù hợp với các cam kết hội nhập. Trong lĩnh vực kinh tế, chúng 

ta đã hội nhập ở các cấp độ và hình thức khác nhau nhƣ tham gia các 

thỏa thuận thƣơng mại ƣu đãi, các hiệp định thƣơng mại tự do, các 

liên minh thuế quan, tham gia thị trƣờng chung và tham gia liên minh 

kinh tế, tiền tệ... Để đạt đƣợc mục tiêu phát triển ngành dịch vụ, đặc 

biệt là ngành dịch vụ logistics thì nƣớc ta cần có một cơ chế chính 

sách phù hợp. Logistics đƣợc coi là yếu tố then chốt thúc đẩy phát 

triển sản xuất hệ thống phân phối các ngành dịch vụ khác và lƣu thông 

hàng hóa trong nƣớc và xuất nhập khẩu. Vì vậy, Việt Nam đã và đang 

từng bƣớc hoàn thiện quá trình xây dựng chính sách luật pháp để đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế 

quốc tế sâu rộng và toàn diện. 

2. NỘI DUNG 

  2.1. Chính sách pháp luật về logistics 

    2.1.1 Khung pháp lý đối với hoạt động logistics  

Dịch vụ logistics liên quan tới vận tải biển chịu sự tác động của các 

công ƣớc, điều ƣớc quốc tế nhƣ Công ƣớc Brussel (1924), Nghị định 

thƣ Visby (1968), Công ƣớc Hamburg (1978). Liên quan tới vận tải 

hàng không có Công ƣớc Vacsava (1929), Nghị định thƣ Hague 

(1955), Nghị định thƣ Montreal (1975), Công ƣớc Montreal (1999). 
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Bên cạnh đó, còn có Công ƣớc thống nhất thủ tục hải quan Kyoto 

(1973), Công ƣớc quốc tế vận tải đa phƣơng thức (1980). Công ƣớc 

quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đƣờng sắt (1951), Quy tắc của 

UNCTAD/ICC về chứng từ  vận tải đa phƣơng thức (1992),... Có thể 

nói, các công ƣớc cũng nhƣ tập quán quốc tế đƣợc hình thành chủ yếu 

từ  các nƣớc phát triển, sau đó đƣợc công nhận và trở thành quy định 

chung điều chỉnh hoạt động logistics quốc tế. 

Khi Việt Nam trở thành thành viên ASEAN, dịch vụ logistics còn 

chịu tác động của các thỏa thuận tại khu vực nhƣ Hiệp định vận tải 

qua biên giới (1999); Hiệp định tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh 

(1968); Hiệp định khung vận tải đa phƣơng thức ASEAN (2005). 

Trong quá trình kinh doanh dịch vụ logistics, các doanh nghiệp cũng 

phải thực hiện các tập quán quốc tế, chẳng hạn, điều kiện giao nhận 

hàng (Incoterms); quy tắc thực hiện tín dụng chứng từ ; bảo hiểm hàng 

hóa trong quá trình vận chuyển, bốc xếp, lƣu kho, giao nhận... 

Hệ thống luật pháp Việt Nam liên quan tới logistics dần đƣợc hình 

thành và hoàn thiện. Luật Thƣơng mại năm 2005 đã thay thế Luật 

Thƣơng mại 1997, trong đó thuật ngữ ―logistics‖ đƣợc thay cho dịch 

vụ giao nhận trƣớc kia. Năm 2005, Bộ Luật Hàng hải sửa đổi Bộ Luật 

Hàng hải 1990, phù hợp dần với luật quốc tế. Năm 2006, Việt Nam 

chính thức công nhận Công ƣớc tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển ra 

vào cảng biển (FAL-65). Đồng thời với Bộ luật Hàng hải, các luật về 

hàng không, đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy nội địa, Luật Hải quan, 

Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm... cũng ra đời.Điều kiện 

kinh doanh dịch vụ logistics đƣợc quy định tại Nghị định số 

140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 quy định chi tiết Luật Thƣơng mại về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với 

thƣơng nhân kinh doanh dịch vụ logistics. 
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Bảng 1: Một số văn bản pháp lý chính về Logistics 

Loại hình Luật Nghị định Quyết định, Thông tƣ và văn 

bản khác 

Dịch vụ 

vận tải đa 

phƣơng 

thức 

 Nghị định 

87/2009/NĐ-CP ngày 

29/10/2009 về vận tải 

đa phƣơng thức 

Nghị định số 

89/2011/NĐ-CP sửa 

đổi Nghị định 

87/2009/ NĐ-CP vận 

tải đa phƣơng thức 

 

Dịch vụ 

vận tải hàng 

hải 

 

Bộ luật Hàng hải 

2005 

Bộ luật Hàng hải 

2015 mới có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2017 

Luật Biển Việt 

Nam 2013 

 

Nghị định 

160/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ về điều 

kiện kinh doanh vận 

tải biển, kinh doanh 

dịch vụ đại lý tàu biển 

và dịch vụ lai dắt tàu 

biển 

 

Quyết định 1037/QĐ-TTg 

ngày 24/6/2014 của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch phát 

triển hệ thống cảng biển Việt 

Nam đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030. 

Thông tƣ 66/2014/TT-

BGTVT ngày 12/11/2014 của 

Bộ trƣởng bộ Giao thông vận 

tải quy định về vận tải hành 

khách, hành lý, bao gửi bằng 

tàu khách cao tốc giữa các 

cảng, bến, vùng nƣớc thuộc 

nội thủy Việt Nam và qua 

biên giới. 

Dịch vụ 

vận tải thuỷ 

nội địa 

Luật Giao thông 

đƣờng thủy nội 

địa 2004 

Luật Giao thông 

đƣờng thủy nội 

địa sửa đổi năm 

2014 

Nghị định 

110/2014/NĐ- CP 

Quy định điều kiện 

kinh doanh vận tải 

đƣờng thủy nội địa 

 

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-

BGTVT ngày 28/12/2015 

Hợp nhất Thông tƣ quy định 

về vận tải hành khách, hành 

lý, bao gửi trên đƣờng thủy 

nội địa. 

 

Dịch vụ 

vận tải hàng 

Luật Hàng không 

dân dụng Việt 

Nam năm 2006; 

Nghị định 

30/2013/NĐ-CP về 

kinh doanh vận 

Thông tƣ 81/2014/TT-

BGTVT quy định về việc vận 

chuyển hàng không và hoạt 
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không 

 

Luật sửa đổi Luật 

Hàng không dân 

dụng năm 2014 

 

chuyển hàng không 

và hoạt động hàng 

không chung 

 

động hàng không chung. 

Quyết định 43/2017/QĐ-TTg 

về quy định trách nhiệm thực 

hiện thủ tục đối với tàu bay 

xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh thông qua Cơ chế một 

cửa quốc gia. 

Dịch vụ 

vận tải 

đƣờng sắt 

 

Luật Đƣờng sắt 

2017 (có hiệu lực 

từ ngày 

01/7/2018) 

Nghị định 

14/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành một số 

điều của luật đƣờng 

sắt 

Thông tƣ 78/2014/TT-

BGTVT quy định về việc vận 

tải hành khách, hành lý, bao 

gửi trên đƣờng sắt quốc gia. 

 

Dịch vụ 

vận tải 

đƣờng bộ 

Luật Giao thông 

đƣờng bộ 2008 

 

Nghị định 

86/2014/NĐ-CP về 

kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô 

Thông tƣ 63/2014/TT-

BGTVT quy định về tổ chức, 

quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đƣờng bộ.  

Quản lý 

kho bãi 

 Nghị định 

68/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 quy định 

về điều kiện kinh do-

anh hàng miễn thuế, 

kho bãi, địa điểm làm 

thủ tục hải quan, tập 

kết, kiểm tra, giám sát 

hải quan 

 

Quyết định 1012 ngày 

03/7/2017 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch phát triển hệ thống 

trung tâm logistics trên địa 

bàn cả nƣớc đến năm 2020, 

định hƣớng đến năm 2030 

Thông tƣ 84/2017/TT-BTC 

hƣớng dẫn thực hiện Nghị 

định số 68/2016/NĐ-CP 

Quyết định 2061/QĐ-BTC về 

áp dụng thí điểm quản lý, 

giám sát hải quan tự động đối 

với hàng hóa xuất, nhập khẩu 

(XNK), quá cảnh tại cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài 

(cảng Nội Bài). 

Hệ thống 

kho tại biên 

giới 

  Quyết định 229/QĐ-BCT 

ngày 23 tháng 01 năm 2017 

phê duyệt đề án ―Quy hoạch 
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phát triển hệ thống kho hàng 

hóa tại các cửa khẩu khu vực 

biên giới Việt Nam - Lào và 

biên giới Việt Nam - Campu-

chia đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035‖. 

Quyết định 1093/QĐ-BCT 

ngày 3 tháng 2 năm 2015 phê 

duyệt Quy hoạch phát triển 

kho hàng hóa tại các cửa khẩu 

khu vực biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035 

Cảng cạn 

(ICD) 

  Quyết định 2223/QĐ-TTG 

ngày 13 tháng 12 năm 2011 

của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch 

phát triển hệ thống cảng cạn 

Việt Nam đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030 

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2017 

    2.1.2. Các chính sách được ban hành trong những năm gần đây 

Những năm gần đây đánh dấu một bƣớc tiến mạnh mẽ trong việc 

hoàn thiện khung pháp lý và chính sách liên quan đến logistics. Từ 

việc Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh 

tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 cho đến 

việc sửa đổi và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản 

lý ngoại thƣơng, thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành. 

Thứ nhất, kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và 

phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ ký ban hành tại Quyết định 200/ QĐ-TTg ngày 14/2/2017. 

Sau khi Quyết định số 200/QĐ-TTg đƣợc ban hành, một số Bộ ngành, 

địa phƣơng, hiệp hội đã ban hành kế hoạch của riêng ngành, địa 

phƣơng mình để cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm phát triển dịch vụ 

logistics trong ngành hoặc tại địa phƣơng, phù hợp với điều kiện và 

đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của ngành hoặc địa phƣơng đó. 
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Thứ hai, luật Quản lý ngoại thƣơng: Luật Quản lý ngoại thƣơng đã 

đƣợc Quốc hội thông qua năm 2017, chính thức có hiệu lực từ 

01/01/2018, gồm 8 Chƣơng 113 Điều quy định về biện pháp quản lý 

ngoại thƣơng, phát triển hoạt động ngoại thƣơng. Luật điều chỉnh chủ 

yếu công tác quản lý nhà nƣớc về ngoại thƣơng bao gồm: các biện 

pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thƣơng có liên quan đến mua 

bán hàng hóa quốc tế; không điều chỉnh, can thiệp vào các hoạt động 

cụ thể của thƣơng nhân, giữa các thƣơng nhân với nhau. Luật chỉ điều 

chỉnh đối tƣợng là hàng hóa, không điều chỉnh đối tƣợng dịch vụ.Luật 

Quản lý ngoại thƣơng hệ thống hóa lại các hình thức thƣơng mại quốc 

tế, bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, đại lý, tạm nhập tái 

xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, v.v... Đây là những hoạt động mà 

các doanh nghiệp dịch vụ logistics trong lĩnh vực đại lý hải quan cần 

nắm vững quy định, quy trình, thủ tục để tƣ vấn và thực hiện thay mặt 

khách hàng. 

Thứ ba, Chính phủ tiến hành sửa đổi Nghị định 140/2007/NĐ-CP 

ngày 5/9/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Thƣơng mại về điều 

kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với 

thƣơng nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Dự thảo Nghị định mới dự 

kiến đƣa ra phân loại mới cho dịch vụ logistics, cập nhật những cam 

kết mở cửa dịch vụ logistics trong WTO sau mƣời năm Việt Nam 

tham gia tổ chức này. 

Thứ tƣ, Nghị định 160/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 về điều kiện 

kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ 

lai dắt tàu biển có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và thay thế cho Nghị 

định 30/2014/NĐ-CP, ngày 14/4/2014 của Chính phủ về điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển. Mục 

đích của Nghị định 160/2016/NĐ-CP là nhằm quy định chi tiết những 

điều khoản có liên quan của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2017. Vì vậy, Nghị định đã quy định rõ ràng hơn các 
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điều kiện kinh doanh về tổ chức bộ máy, tài chính và nhân lực,... so 

với Nghị định 30/2014/NĐ-CP và phù hợp với tiến trình hội nhập sâu 

rộng của nƣớc ta khi thực hiện đầy đủ các cam kết của Việt Nam về 

dịch vụ vận tải biển trong ASEAN và WTO, tiến tới thực hiện các 

cam kết trong TPP và các FTA thế hệ mới, qua đó tạo ra một môi 

trƣờng pháp lý minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ vận tải biển trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài tại Việt 

Nam. 

Thứ năm, một số chính sách mới về cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) trong lĩnh vực hải quan. Cụ thể, toàn ngành Hải quan phối 

hợp với các Bộ, ngành khác quyết liệt thực hiện các chính sách, giải 

pháp để đơn giản hóa thủ tục hải quan, áp dụng công nghệ thông tin 

và đổi mới phƣơng thức quản lý để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Một số chính sách 

tiêu biểu gồm có: 

Nộp thuế điện tử đối với hàng xuất, nhập khẩu: Để đơn giản hóa 

TTHC, giảm thời gian thông quan cũng nhƣ khắc phục những vƣớng 

mắc và tối ƣu hóa công tác thu, nộp thuế điện tử, Tổng cục Hải quan 

đang triển khai thực hiện đề án ―Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối 

hợp thu và thông quan 24/7‖. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã ký kết 

thỏa thuận phối hợp thu với 36 ngân hàng thƣơng mại, thực hiện thu 

thuế XNK qua Cổng thanh toán điện tử. Theo phƣơng thức này, các 

doanh nghiệp đến các ngân hàng thƣơng mại (đã ký thoả thuận phối 

hợp thu ngân sách nhà nƣớc với Tổng cục Hải quan) lập bảng kê giấy 

nộp tiền chi tiết theo từng tờ khai và đề nghị trích tiền nộp ngân sách. 

Cán bộ ngân hàng sẽ thực hiện truy vấn thông tin trên Cổng thanh 

toán điện tử, trƣờng hợp thông tin phù hợp cán bộ ngân hàng sẽ tiến 

hành lập lệnh nộp tiền gửi sang Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà 

nƣớc. Trên cơ sở thông tin ngân hàng thƣơng mại gửi sang Cổng 

thanh toán điện tử, hệ thống sẽ xử lý, trừ nợ, xác nhận hoàn thành 

nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp. Phƣơng thức này có ƣu điểm là quy 
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trình thủ tục đơn giản, ngƣời nộp thuế chỉ cần kê khai thông tin tối 

thiểu khi nộp thuế và thông tin sẽ đƣợc chuyển thông tin sang hệ 

thống VNACCS để thông quan hàng hóa, giảm thời gian, chi phí phát 

sinh cho doanh nghiệp. 

Giảm số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) trƣớc thông 

quan. Tại Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thƣờng kỳ 

tháng 10 năm 2017, Chính phủ yêu cầu ngành Hải quan phối hợp với 

các Bộ ngành phải giảm ít nhất 50% số mặt hàng phải KTCN trƣớc 

thông quan. Để tiếp tục đơn giản hóa các TTHC, giảm thiểu KTCN, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, đề xuất phƣơng án 

cắt giảm, đơn giản hóa 18/40 thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên 

ngành (đạt tỉ lệ 45%). Nguyên tắc cắt giảm: Cắt giảm tối đa việc 

KTCN đối với hàng hóa xuất khẩu; chỉ thực hiện khi có yêu cầu của 

nƣớc nhập khẩu hoặc của chủ hàng, hoặc quy định tại các Công ƣớc 

quốc tế một cách linh hoạt, phù hợp. Đồng thời quán triệt nguyên tắc 

quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng chế độ 

doanh nghiệp ƣu tiên. Bộ Công Thƣơng cũng đã giảm đƣợc hơn 58% 

lƣợng mặt hàng phải kiểm tra trƣớc thông quan. Còn lại đều là những 

mặt hàng Bộ không có thẩm quyền bãi bỏ theo quy định của pháp luật. 

Với những mặt hàng này, Bộ Công Thƣơng cho biết có quy định đầy 

đủ mã HS, quản lý theo mức độ rủi ro, quản lý theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và xóa bỏ độc quyền, xã hội hóa công tác kiểm tra. Bộ Công 

Thƣơng cho biết trong thời gian tới sẽ phát triển theo những định 

hƣớng lớn nhƣ giảm bớt danh mục hàng hóa thuộc diện KTCN, gồm 

cả trƣớc và sau thông quan. Với mặt hàng buộc phải kiểm tra, tăng 

cƣờng hình thức hậu kiểm và đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro. Bộ 

Công Thƣơng cũng sẽ tiếp tục bãi bỏ và đơn giản hóa các TTHC, điều 

kiện kinh doanh. 

Đối với lĩnh vực thông quan hàng hóa đƣờng hàng không: Bộ Tài 

chính đã ký Quyết định 2061/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản 
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lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 

quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Phạm vi áp dụng thí 

điểm là đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh có cửa khẩu xuất (địa 

điểm xếp hàng khai trên tờ khai XK) hoặc cửa khẩu nhập (địa điểm dỡ 

hàng khai trên tờ khai NK) là cảng hàng không quốc tế Nội Bài thuộc 

địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội. 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát hàng hóa 

tại cảng biển và sử dụng chữ ký số khi khai báo thông tin thực hiện 

TTHC liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh. 

Tính đến hết ngày 11/9/2017 đã có 03 doanh nghiệp tham gia Hệ 

thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, giám sát hơn 86 nghìn 

container ra vào cảng. Các kết quả ban đầu cho thấy, Hệ thống giám 

sát hàng hóa tại cảng biển đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp 

cũng nhƣ nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan và các cơ 

quan liên quan.Đây sẽ tiền đề cho việc triển khai mở rộng tại các cảng 

biển trong cả nƣớc. Ngoài ra, từ 01/01/2018, Tổng cục Hải quan yêu 

cầu các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao nhận sử dụng chữ ký số khi 

khai báo thông tin thực hiện TTHC liên quan đến tàu thuyền xuất 

cảnh, nhập cảnh và quá cảnh qua Cơ chế Một cửa Quốc gia. 

  2.2. Các hoạt động hội nhập của Việt Nam trên cơ sở chính sách 

pháp luật về logistics 

    2.2.1. Cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN 

Cơ chế Một cửa ASEAN và Cơ chế Một cửa Quốc gia mang lại cho 

cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp dịch vụ logistics 

nhiều lợi ích nhƣ: giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm số hồ sơ phải 

nộp cho các cơ quan quản lý, đơn giản hóa quy trình giao tiếp với cơ 

quan quản lý. Tại Việt Nam, việc thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN 

và Cơ chế Một cửa Quốc gia đã đƣợc nội luật hóa tại Luật Hải quan 

2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Vấn đề này còn 

đƣợc Chính phủ hết sức quan tâm và chỉ đạo sát sao thông qua các 
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nghị quyết nhằm cải thiện môi trƣờng kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia... 

Tính đến ngày 15/11/2018, Cơ chế Một cửa Quốc gia đã kết nối 

Tổng cục Hải quan với 11 Bộ, Ngành. Ngoài thủ tục thông quan hàng 

hóa do chính Tổng cục Hải quan thực hiện, 39 thủ tục hành chính của 

10 Bộ ngành còn lại đã thực hiện thông qua NSW với tổng số hồ sơ 

hành chính đƣợc xử lý là hơn 602 nghìn bộ. Có 15.100 doanh nghiệp 

tham gia Cơ chế Một cửa Quốc gia. Tổng cục Hải quan đang phối hợp 

với các bộ, ngành hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ và phần 

mềm cho 22 thủ tục mới của 6 Bộ ngành để đƣa lên Cơ chế Một cửa 

Quốc gia. Đồng thời chuẩn bị triển khai 130 TTHC theo đăng ký của 

các Bộ ngành.Trong thời gian tới, các bộ, ngành sẽ tập trung mở rộng 

tại tất cả các cảng biển, với sự tham gia đầy đủ của tất cả các cơ quan 

chức năng tại cảng biển, cảng sông nhằm đơn giản thủ tục cho doanh 

nghiệp vận tải và logistics; triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia cho 

đƣờng hàng không và đƣờng thủy nội địa; về thủ tục hải quan, tiếp tục 

hoàn thiện các quy trình quản lý kho ngoại quan, hàng chuyển phát 

nhanh... 

Về triển khai Cơ chế Một cửa ASEAN, hiện nay Nghị định thƣ 

khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN đã có hiệu lực thực 

hiện (10/10 nƣớc thành viên ASEAN đã phê chuẩn). Để chuẩn bị triển 

khai chính thức Cơ chế Một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đang 

phối hợp với Bộ Công thƣơng, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn 

bị hạ tầng kỹ thuật thông tin phục vụ triển khai chính thức Cơ chế một 

cửa ASEAN về e-C/O form D vào tháng 01/2018.Theo kế hoạch trong 

ASEAN, Cơ chế Một cửa ASEAN sẽ tiếp tục trao đổi hàng loạt các 

chứng từ thƣơng mại và vận tải bằng phƣơng thức điện tử. Khi đó, 

việc thực hiện các TTHC để lƣu thông hàng hóa, dịch chuyển phƣơng 

tiện giữa các quốc gia ASEAN sẽ thực hiện hoàn toàn trên môi trƣờng 

điện tử với hồ sơ điện tử. Nhƣ vậy, hàng loạt các chứng từ phải nộp, 
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phải xuất trình sẽ đƣợc đơn giản hóa, thậm chí loại bỏ và kéo theo lợi 

ích mang lại cho dịch vụ logistics về mặt chi phí và thời gian thực 

hiện TTHC trong hoạt động logistics. 

Về phía các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và 

logistics cần chuẩn bị nguồn nhân lực, hạ tầng kĩ thuật đáp ứng yêu 

cầu thực hiện Cơ chế Một cửa Quốc gia và chủ động phối hợp với các 

cơ quan Nhà nƣớc trong việc thực hiện các TTHC trên Cổng thông tin 

Một cửa Quốc gia; tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia; tham dự đầy 

đủ các buổi tập huấn do cơ quan Hải quan và các Bộ ngành tổ chức. 

Mặt khác, việc thực hiện thủ tục trên Cơ chế Một cửa Quốc gia của 

các Bộ ngành mới chỉ điện tử hóa một số khâu trong quy trình thủ tục, 

chuyển đổi một cách cơ học một số biểu mẫu sang chứng từ điện tử, 

phần lớn hồ sơ vẫn yêu cầu nộp bản giấy hoặc bản chụp (scan) và gửi 

dƣới hình thức đính kèm. Vì vậy, các Bộ ngành cần rà soát tổng thể để 

có phƣơng án đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ phải nộp/xuất trình vừa 

đảm bảo tính minh bạch, vừa hiệu quả trong quản lý nhà nƣớc. 

    2.2.2. Cam kết mở cửa đối với dịch vụ logistics 

Trong khuôn khổ cam kết với WTO và ASEAN, Việt Nam đã cam 

kết mở cửa thị trƣờng dịch vụ logistics bao gồm: dịch vụ xếp dỡ 

container, dịch vụ thông quan, dịch vụ kho bãi, dịch vụ đại lý vận tải 

hàng hóa và các dịch vụ thực hiện thay mặt cho chủ hàng với những 

quy định cụ thể. Các dịch vụ cụ thể đều yêu cầu nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam, tỷ lệ vốn góp 

không quá 49%, 51%, 70% tùy từng dịch vụ và từng mốc thời gian cụ 

thể cho việc tăng vốn góp trong liên doanh hoặc thành lập doanh 

nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài. Ngoài ra, việc cung cấp các dịch vụ 

logistics cụ thể còn bị ràng buộc theo phƣơng thức cung cấp, cụ thể là 

phƣơng thức 1: cung cấp qua biên giới, phƣơng thức 2: tiêu dùng ở 

nƣớc ngoài, phƣơng thức 3: hiện diện thƣơng mại, phƣơng thức 4: 

hiện diện của thể nhân. 
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Các nƣớc thành viên ASEAN cũng đã nhất trí xây dựng lộ trình hội 

nhập ngành dịch vụ logistics trong ASEAN vào tháng 5/2007. Dịch vụ 

logistics trong ASEAN gồm 11 phân ngành sau: Dịch vụ xếp dỡ hàng 

hóa trong vận tải biển (có mã phân loại trong Bảng phân loại các hàng 

hóa và dịch vụ chủ yếu của Liên hợp quốc là CPC 741), Dịch vụ kho 

bãi (CPC 742), Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748), các dịch 

vụ hỗ trợ khác (CPC 749), Dịch vụ chuyển phát (CPC 7512**), Dịch 

vụ đóng gói (CPC 876), Dịch vụ thông quan (không có trong phân loại 

của CPC), Dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đƣờng biển, loại trừ 

vận tải ven bờ, Dịch vụ vận tải hàng không (đƣợc đàm phán trong 

khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao về vận tải trong ASEAN), 

Dịch vụ vận tải đƣờng sắt quốc tế (CPC 7112), Dịch vụ vận tải đƣờng 

bộ quốc tế (CPC 7213). 

3. KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hoạt động 

logistics xuyên suốt từ sản xuất tới tiêu dùng ngày càng giữ vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất, 

dịch vụ nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, trƣớc 

xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và Cách mạng 

công nghiệp 4.0, bên cạnh những cơ hội lớn mang lại, ngành logistics 

Việt Nam sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi 

các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp logistics phải nắm rõ 

để có giải pháp điều chỉnh phù hợp tình hình mới. Hội nhập kinh tế 

một mặt mang lại những cơ hội, mặt khác lại tạo ra những thách thức 

đối ngành logistics. Những cơ hội và thách thức này ở cả góc độ kinh 

tế và pháp luật đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ nhiều chủ thể khác nhau, từ 

sự phối hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành Trung 

ƣơng và địa phƣơng với doanh nghiệp. Đồng thời, cần đẩy mạnh liên 

kết, hợp tác với các quốc gia trên thế giới, tận dụng hiệu quả các cơ 

hội, cùng với các nƣớc thành viên chủ động ứng phó với các tình 
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huống khó khăn mới phát sinh để tìm ra các giải pháp phù hợp, thúc 

đẩy phát triển bền vững.    
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH LOGISTICS 

TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 

 KINH TẾ QUỐC TẾ 

Opportunities and challenges of Logistics  

Service in Vietnam in the context of international 

 economic integration 

ThS. Phạm Ngọc Thủy, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT  

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì không thể phủ nhận sự đóng góp 

quan trọng của ngành Logistics đối với nền kinh tế của đất nƣớc. Logis-

tics góp phầnvào quá trình phân phối hàng hoá từ nơi sản xuất đến 

ngƣời tiêu dùng và là cầu nối thƣơng mại toàn cầu. Hoạt động logistics 

ngày nay không chỉ gắn liền với hoạt động kho vận, giao nhận vận tải, 

mà còn lên kế hoạch, sắp xếp dòng chảy nguyên, vật liệu từ nhà cung 

ứng đến nhà sản xuất, sau đó luân chuyển hàng hóa từ khâu sản xuất 

đến ngƣời tiêu dùng cuối cùng, tạo nên sự liên thông trong toàn xã hội 

theo những phƣơng án tối ƣu hóa, giảm chi phí luân chuyển và lƣu kho. 

Tại Việt Nam, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều rào cản cũng nhƣ sự 

cạnh tranh mạnh từ các đối thủ ngoại, ngành Logistics vẫn đƣợc đánh 
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giá có triển vọng trong tƣơng lai, nhất là trong bối cảnh áp dụng các 

hiệp định thƣơng mại tự do hoá và hội hội nhập kinh tế quốc tế. 

Từ khoá: Logistics, dịch vụ Logistics, chỉ số xếp hạng về năng lực 

 Logistics 

ABTRACT 

In the context of economic integration, it is undeniable that the  

important contribution of Logistics Service. Logistics Service  

contributes to the distribution of goods from the place of production to 

consumers and is a bridge for global trade. Today, Logistics Service  is 

not only associated with logistics activities, freight forwarding, but also 

planning, arranging the flow of raw materials and materials from  

suppliers to manufacturers, then circulating goods from from 

 production to final consumers, creating a connection in the whole  

society under the options of optimization, reduction of rotation and  

storage costs. In Vietnam, despite facing many barriers as well as strong 

competition from foreign competitors, the Logistics service is still 

 assessed as promising in the future, especially in the context of  

applying free trade agreements and international economic integration. 

Keywords: Logistics Service, LPI 

1. MỞ ĐẦU 

Nếu nhƣ năm 2016, Việt Nam với chỉ số xếp hạng các quốc gia về 

năng lực Logistics LPI là 2.98, khiêm tốn đứng thứ 64/160 quốc gia 

và xếp thứ 5 trong khối ASEAN, thì năm 2018, Việt Nam đã giành vị 

trí 39 với điểm số LPI đƣợc cải thiện đáng kể: 3.27, xếp thứ 3 trong 

khối ASEAN (sau Singapore và Thái Lan). Điều này phản ánh thực 

trạng về việc cải thiện năng lực của ngành Logistics trong những năm 
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gần đây. Việt Nam cũng là nƣớc xếp hạng ở top đầu trong các thị 

trƣờng mới nổi. Có thể thấy trong bối cảnh toàn cầu hoá thì ngành 

dịch vụ Logistics tại Việt Nam không ngừng phát triển. Bên cạnh 

những rào cản và thách thức mà ngành đang gặp phải thì bằng việc cải 

thiện điểm số ở tất cả các mặt đƣợc đánh giá, ngành Logistics tại Việt 

Nam đang tiếp tục khởi sắc và hoàn thiện nhằm đáp ứng và hoàn 

thành những mục tiêu  trong tƣơng lai. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng ngành dịch vụ Logistics thế giới trong những năm 

gần đây 

Trong những năm gần đây, tiến bộ trong khoa học công nghệ, toàn 

cầu hóa, cải thiện hệ thống pháp luật và liên kết giữa các tác nhân 

trong chuỗi cung ứng đang định hình lĩnh vực logistics thế giới theo 

hƣớng tích hợp và hiện đại. Do sự phức tạp đó nên các thống kê và đo 

lƣờng về quy mô thị trƣờng logistics toàn cầu vẫn chƣa thống nhất, 

đặc biệt trong bối cảnh có sự đan xen rất lớn giữa các loại hình 

logistics và tích hợp các hoạt động trong chuỗi cung ứng xuyên biên 

giới. Theo số liệu công bố năm 2018 của Ngân hàng Thế giới thì thị 

trƣờng logistics toàn cầu có quy mô khoảng 4,3 nghìn tỷ USD. Trong 

khi đó, một số báo cáo nghiên cứu thị trƣờng logistics của các hãng uy 

tín nhƣ Market Research, Technavio công bố các số liệu thấp hơn 

nhiều, khoảng 1 nghìn tỷ USD, do quan điểm thị trƣờng dịch vụ 

logistics chỉ bao gồm các dịch vụ logistics chuyên nghiệp. 

Logistics dưới tác động của xung đột thương mại giữa các nền kinh 

tế lớn 

Logistics có mối liên hệ mật thiết với tăng trƣởng kinh tế và thƣơng 

mại toàn cầu. Thị trƣờng logistics thế giới với nhiều tín hiệu khả quan 

nhờ tăng trƣởng kinh tế toàn cầu và những dự án cơ sở hạ tầng, dự án 

đầu tƣ vào lĩnh vực logistics xuyên quốc gia. Dƣ địa từ tăng trƣởng 

kinh tế các năm trƣớc thúc đẩy các hoạt động thƣơng mại, đầu tƣ và 
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logistics, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Quan ngại về chính sách 

thuế nhập khẩu tăng cao do xung đột thƣơng mại lan rộng đã thúc đẩy 

các chủ hàng tranh thủ chốt các hợp đồng và giao hàng, dẫn đến sự 

tăng trƣởng cả về vận chuyển đƣờng thủy và đƣờng hàng không. Tuy 

nhiên sau đó, căng thẳng thƣơng mại giữa Hoa Kỳ và các đối tác 

thƣơng mại lớn, tiêu biểu nhƣ Trung Quốc, EU đã tác động trực tiếp 

đến hoạt động logistics toàn cầu, mà trƣớc hết là vận tải và kho bãi. 

Rủi ro đối với các chuỗi cung ứng và hoạt động logistics có sự phân 

hóa giữa các khu vực địa lý trên thế giới. Ở châu Á - Thái Bình 

Dƣơng, rủi ro hàng đầu là những cú sốc kinh tế do bảo hộ thƣơng mại; 

ở Mỹ Latinh là tình trạng tham nhũng; ở Trung Đông và Bắc Phi là 

vấn đề khủng bố và ở vùng Hạ Sahara, cơ sở hạ tầng kém là những rủi 

ro và trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của dịch vụ logistics. 

Công nghệ tạo nên sức hấp dẫn cho một thị trường logistics 

Lao động giá rẻ không còn là yếu tố chính trong việc xếp hạng các 

thị trƣờng logistics mới nổi, thay vào đó các chuyên gia và các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tƣ quan tâm hơn đến tăng trƣởng kinh tế, đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài, khối lƣợng thƣơng mại, vị trí, cơ sở hạ tầng giao 

thông và mức độ áp dụng công nghệ để đánh giá và quyết định đầu tƣ 

vào lĩnh vực logistics của một quốc gia.  

Các xu hướng chính về logistics trong thời gian tới 

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong lĩnh vực logistics 

không chỉ làm thay đổi các danh mục dịch vụ logistics mà còn phân 

bổ lại các khu vực sản xuất thông qua sự thay đổi của các chuỗi cung 

ứng. Tự động hóa cải tiến, tin học hóa và in 3D sẽ thay thế dần hoạt 

động sản xuất thâm dụng nhân công tại các thị trƣờng đang phát triển, 

thế hệ nhà kho thông minh, tiết kiệm diện tích... cũng sẽ đƣa hoạt 

động kho bãi quay trở lại các thị trƣờng tiêu dùng cuối cùng. Các hoạt 

động đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng logistics toàn cầu và tiến bộ trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin và vận tải sẽ tiếp tục là các yếu tố chủ yếu 

dẫn dắt thị trƣờng logistics trong năm những năm tiếp theo. 
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Thực tế, thị trƣờng logistics đang chứng kiến sự phát triển của các 

gói dịch vụ tích hợp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cả chủ hàng và 

ngƣời tiêu dùng, qua đó nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. Do 

xây dựng cơ sở hạ tầng cho logistics đƣợc thực hiện nhờ quá trình mở 

rộng vốn và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ nên 

các doanh nghiệp có xu hƣớng tăng thuê ngoài các dịch vụ logistics để 

giảm chi phí hoạt động và đầu tƣ. Hơn nữa, dịch vụ logistics thuê 

ngoài và các dịch vụ liên quan đến chuỗi cung ứng do các nhà cung 

cấp dịch vụ 3PL và 4PL thực hiện cho phép các doanh nghiệp tập 

trung vào năng lực cốt lõi của họ, thay vì đầu tƣ dàn trải và rủi ro cho 

các hoạt động khác. 

Trên thị trƣờng thế giới, sự thay đổi về khả năng vận chuyển và nhu 

cầu tăng đã giúp các nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL liên tục tăng 

doanh thu trong 3 năm trở lại đây. Thƣơng mại quốc tế khá sôi động, 

sau đó bắt đầu bị tác động bởi chiến tranh thƣơng mại giữa các nền 

kinh tế lớn và xu hƣớng bảo hộ. Dịch vụ logistics cũng không thể 

tránh đƣợc những tác động đó. Thị trƣờng 3PL dự kiến sẽ tiến triển 

khi các nhà cung cấp dịch vụ đang hƣớng tới việc sử dụng các dịch vụ 

thanh toán cƣớc và dịch vụ kiểm toán tự động để giảm chi phí. Các 

nhà cung cấp này đang đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm chi 

phí vốn, giảm thiểu rủi ro, quản lý hàng tồn kho và tập trung vào năng 

lực cốt lõi của hoạt động kinh doanh của họ. Sự xuất hiện của Big 

Data và các dịch vụ logistics đƣợc thiết kế riêng cho các ngành cụ thể 

dự kiến sẽ là yếu tố thúc đẩy chính thúc đẩy tăng trƣởng của ngành. 

Những nỗ lực tăng cƣờng kiểm soát nội bộ và toàn bộ hành trình chu 

chuyển của dòng hàng đã thúc đẩy dịch vụ 3PL của các công ty trung 

gian (bao gồm cả bán buôn và bán lẻ). 

Sự phức tạp và những đòi hỏi tối ƣu hóa trong quản lý chuỗi cung 

ứng thúc đẩy các dịch vụ 4PL và 5PL. Thị trƣờng này dự kiến sẽ tăng 

trƣởng mạnh trong vòng 5 năm tới. Các nhà cung cấp giải pháp 5PL tổ 
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chức, xây dựng và triển khai các giải pháp và công nghệ logistics khác 

nhau thay mặt các bên ký kết hợp đồng. Họ thƣờng liên kết với doanh 

nghiệp công nghệ để đạt đƣợc các mục tiêu chi phí tối thiểu bằng cách 

tổng hợp các yêu cầu giải pháp 3PL thành khối lƣợng lớn để đàm phán 

với các công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển, kho bãi. Thị trƣờng dịch 

vụ logistics 3PL và 4PL (trong đó chủ yếu là 3PL) đạt khoảng 800 tỷ 

USD năm 2018 và dự kiến sẽ trên 1.000 tỷ USD vào năm 2022 khi 

các nhà cung cấp dịch vụ đang hƣớng tới việc sử dụng các dịch vụ 

thanh toán cƣớc và dịch vụ kiểm toán tự động để giảm chi phí. Các 

nhà cung cấp này đang đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm chi 

phí vốn, giảm thiểu rủi ro, quản lý hàng tồn kho và tập trung vào năng 

lực cốt lõi của hoạt động kinh doanh của họ. 

Sự xuất hiện của Big Data và các dịch vụ logistics đƣợc thiết kế 

riêng cho các ngành cụ thể dự kiến sẽ là yếu tố chính thúc đẩy tăng 

trƣởng của ngành. Những nỗ lực tăng cƣờng kiểm soát nội bộ và hành 

trình đã thúc đẩy sự gia tăng trong gia công phần mềm của các dịch vụ 

này bởi các công ty thị trƣờng trung gian (bao gồm cả bán buôn và 

bán lẻ) để vƣợt qua những thách thức logistics. Điều này đã tạo động 

lực cho sự tăng trƣởng của ngành 3PL. Ngoài ra, các nhà cung cấp 

chính đang áp dụng các giải pháp Quản lý Quan hệ Khách hàng 

(CRM) dựa trên điện toán đám mây để tăng cƣờng mối quan hệ giữa 

nhà cung cấp và khách hàng bằng cách tăng khả năng theo dõi, truy 

xuất trong quy trình. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế đang làm giảm sự 

quan tâm của các nhà cung cấp 3PL trong việc đầu tƣ vốn.  

 Hoạt động của một số doanh nghiệp dịch vụ logistics lớn trên thế 

giới 

Trong khi thị trƣờng logistics toàn cầu tiếp tục bùng nổ, sự cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp lớn cũng ngày càng gay gắt hơn bao giờ 

hết. Ngoài áp lực cạnh tranh, họ còn phải đối mặt với những thách 

thức lớn nhƣ sự hạn chế về không gian kho bãi, chi phí hoạt động tăng 

và các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi 
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trƣờng đang ngày càng đƣợc quan tâm hơn ở không chỉ các nƣớc phát 

triển. 

Để duy trì vị thế trong ngành, các doanh nghiệp dịch vụ logistics 

hàng đầu trên thế giới đã không ngừng mở rộng sự hiện diện của họ 

trên các khu vực khác nhau, tăng cƣờng dịch vụ và phát triển kinh 

doanh. Dự báo những doanh nghiệp dịch vụ logistics hàng đầu sẽ vẫn 

là những ngƣời dẫn dắt thị trƣờng trong những năm tới. Trong khi đó, 

việc giới thiệu các giải pháp logistics xanh và mở rộng các hiệp định 

thƣơng mại tự do trên toàn thế giới có thể tạo ra những doanh nghiệp 

mang lại lợi nhuận cao hơn những doanh nghiệp dịch vụ logistics 

hàng đầu này trong tƣơng lai. 

Bảng 1. Các doanh nghiệp dịch vụ logistics lớn nhất thế giới năm 

2018 

STT Tên doanh nghiệp Trụ sở chính 

Doanh thu thuần 

(triệu USD) 

1 DHL Supply Chain & Global Forwarding Hoa Kỳ 27.598 

2 Kuehne + Nagel Đức 22.574 

3 DB Schenker Đức 18.560 

4 Nippon Express Nhật Bản 16.720 

5 C.H. Robinson Hoa Kỳ 14.869 

6 DSV Đan Mạch 11.374 

7 Sinotrans Trung Quốc 9.530 

8 XPO Logistics Hoa Kỳ 9.506 

9 UPS Supply Chain Solutions Hoa Kỳ 7.981 

10 CEVA Logistics Australia 6.994 

11 Expeditors Hoa Kỳ 6.921 

12 DACHSER Đức 6.911 
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13 J.B. Hunt (JBI, DCS & ICS) Hoa Kỳ 6.828 

14 GEODIS Pháp 6.255 

15 Hitachi Transport System Nhật Bản 5.935 

16 Panalpina Thụy Sỹ 5.621 

Nguồn: Báo cáo Logistics năm 2018  

Theo thống kê trong năm 2018, trong ngành vận tải và logistics thế 

giới đã chứng kiến 283 thƣơng vụ mua bán sáp nhập với tổng giá trị 

132,4 tỷ USD. Hầu hết các thƣơng vụ M&A lớn đều diễn ra tại Trung 

Quốc phản ánh tốc độ phát triển rất nhanh chóng, đồng thời các yêu 

cầu cần phải thay đổi phƣơng thức hoạt động của logistics truyền 

thống ở Trung Quốc đang diễn ra rất mạnh mẽ. Có thể lấy một số ví 

dụ điển hình về M&A lớn ở Trung Quốc nhƣ: Tập đoàn Alibaba đầu 

tƣ 1,38 tỷ USD vào công ty ZTO – mộttrong những công ty logistics 

lớn của Trung Quốc - để sở hữu 10% cổ phần của công ty này; hay 

JD.com đã bán 18,6% cổ phần của mình để lấy 2,5 tỷ USD đầu tƣ vào 

công ty logistics Beijing Jingbangda Trade Co. 

2.2. Thực trạng ngành Logistics tại Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Theo thông lệ hai năm một lần, tháng 7/2018 Ngân hàng Thế giới 

công bố Chỉ số năng lực logistics (LPI) năm 2018. Theo bảng xếp 

hạng năm nay, Đức vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới trong lĩnh vực 

logistics. Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng LPI của các quốc gia 

đƣợc chia sẻ giữa Hà Lan và Thụy Điển, tiếp theo là Singapore và Bỉ, 

cũng bằng nhau trong bảng xếp hạng. Singapore là quốc gia không 

phải châu Âu duy nhất nằm trong top 5.  

Việt Nam đƣợc xếp hạng 39/160 nƣớc điều tra, tăng 25 bậc so với 

xếp hạng 64 năm 2016. Việt Nam có thứ hạng đứng đầu trong các thị 

trƣờng mới nổi và xếp hạng cao nhất trong nhóm các nƣớc có thu 

nhập trung bình thấp. Tất cả các chỉ số đánh giá LPI 2018 đều tăng 

vƣợt bậc, trong đó có mức tăng cao nhất là năng lực chất lƣợng dịch 
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vụ (xếp hạng 33, tăng 29 bậc), và khả năng theo dõi, truy xuất hàng 

hoá (xếp hạng 34, tăng 41 bậc). Điều này phản ánh thực trạng về cải 

thiện năng lực của doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực logistics. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là nƣớc xếp 

hạng ở top đầu trong các thị trƣờng mới nổi. Đây là kết quả tốt nhất 

mà Việt Nam có đƣợc kể từ khi Ngân hàng Thế giới thực hiện việc 

xếp hạng LPI kể từ năm 2007 đến nay. Những khó khăn của doanh 

nghiệp trong kinh doanh đã đƣợc từng bƣớc giải quyết, nhất là dịch vụ 

hải quan. Quy trình khai báo, xử lý hồ sơ thủ tục hải quan đã đƣợc tự 

động hóa ở mức độ rất cao với hơn 99,60% doanh nghiệp tham gia 

thực hiện hải quan điện tử tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi 

toàn quốc.  

Bảng 2: Bảng xếp hạng LPI của Việt Nam qua các năm 

Năm Thứ 

hạng 

LPI 

Điểm 

LPI 

Hải 

quan 

Cở sở 

hạ 

tầng 

Vận 

tải 

quốc 

tế 

Năng 

lực 

logis-

tics 

Theo 

dõi và 

truy 

xuất 

Thời 

gian 

2018 39 3.27 2.95 3.01 3.16 3.4 3.45 3.67 

2016 64 2.98 2.75 2.7 3.12 2.88 2.84 3.5 

2014 48 3.15 2.81 3.11 3.22 3.09 3.19 3.49 

2012 53 3 2.65 2.68 3.14 2.68 3.16 3.64 

2010 53 2.96 2.68 2.56 3.04 2.89 3.1 3.44 

2007 53 2.89 2.89 2.5 3.0 2.8 2.9 3.22 

   Nguồn: Ngân hàng thế giới 

Với quy mô 20-22 tỷ USD/năm, chiếm 20,9% GDP của cả nƣớc, 

những năm gần đây, ngành dịch vụ logistics đang đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Theo 

Hiệp hội doanh nghiệp, cả nƣớc hiện có khoảng 1.200 doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ logistics, chủ yếu về dịch vụ giao nhận vận tải, kho 
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bải, bốc dỡ, đại lý vận tải, … tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM và 

Hà Nội, với số lƣợng lao động lên đến khoảng 1,5 triệu, trong đó 

TP.HCM chiếm khoảng 40%. Đây là con số rất lớn nhƣng trên thực tế 

ngoại trừ các doanh nghiệp Nhà nƣớc đang đƣợc cổ phần hóa, hầu hết 

các doanh nghiệp này có quy mô vừa và nhỏ, vốn điều lệ bình quân từ 

4-6 tỷ đồng, nguồn nhân lực chỉ đáp ứng đƣợc khoảng 40% nhu cầu 

của ngành, tỷ lệ nguồn nhân lực đƣợc đào tạo bài bản về logistics còn 

chiếm khá thấp, chỉ từ 5-7%. Do nguồn nhân lực logistics đang thiếu 

trầm trọng cũng nhƣ nhận thức của doanh nghiệp về vai trò logistics 

ngày càng cao nên những ngƣời đƣợc đào tạo và có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực này luôn là ―điểm ngắm‖ của các doanh nghiệp. 

Thực tế, về chất lƣợng nhân lực logistics cho thấy, 53,3% doanh 

nghiệp thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và kiến thức 

về logistics, 30% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên và chỉ có 

6,7% doanh nghiệp hài lòng với chuyên môn của nhân viên. Trong 

những năm tới, trung bình các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần 

thêm 18.000 lao động, các doanh nghiệp sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ 

cần trên 1 triệu nhân sự có chuyên môn về logistics, hiện hàng ngàn 

doanh nghiệp đang rất lúng túng khi tìm kiếm lao động làm trong lĩnh 

vực này. Điều này cho thấy nguồn nhân lực logistics có chất lƣợng 

quá thấp. Trƣớc thực trạng khan hiếm, việc đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực cho ngành trở nên cấp thiết. Trƣớc thực trạng này, Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/1/2011 phê duyệt 

chiến lƣợc phát triển tổng thể khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 

2020 và đã nêu rõ coi logistics là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển 

sản xuất, hệ thống phân phối các ngành dịch vụ khác và lƣu thông 

hàng hóa. Điều này cho thấy, việc phát triển ngành logistics và nguồn 

nhân lực logistics đã trở thành chƣơng trình cấp quốc gia. 

 Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trƣờng dịch vụ logistics Việt 

Nam có sự chuyển biến tích cực với số lƣợng các doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành phát triển nhanh và có tốc độ tăng trƣởng cao. Nếu 
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nhìn vào tốc độ phát triển thƣơng mại nƣớc ta, cũng là mục tiêu phát 

triển của ngành dịch vụ logistics, sẽ thấy kim ngạch xuất nhập khẩu đã 

tăng lên 1,86 lần, thị trƣờng bán lẻ trong nƣớc tăng bình quân 20-

25%/năm và kết quả, ngành dịch vụ logistics cũng tăng tƣơng ứng 20-

25%/năm. Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy các công ty logistics 

Việt Nam mới chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa hay một vài nƣớc 

trong khu vực, và chủ yếu làm đại lý hoặc đảm nhận từng công đoạn 

cho các doanh nghiệp logistics quốc tế. Trong khi đó, các công ty 

nƣớc ngoài (khoảng 25 công ty đa quốc gia, chiếm tới 70-80% thị 

phần cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam) với phạm vi hoạt động 

gần 100 quốc gia khác nhau. Đây là một trong những cản trở cho các 

doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các dịch vụ trọn gói cho khách 

hàng. Bởi lẽ, trong xu thế toàn cầu hóa, chủ hàng thƣờng có xu hƣớng 

thuê ngoài từ rất nhiều quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. mặc dù có 

thể tính đến vai trò của các đại lý mà các công ty Việt Nam thiết lập ở 

các quốc gia khác, nhƣng quan hệ này thƣờng khá lỏng lẻo và không 

đồng nhất. 

Đây chính là những nguyên nhân cơ bản làm cho năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam thấp thua xa so với các 

doanh nghiệp nƣớc ngoài hiện nay là điều dễ hiểu và các doanh nghiệp 

Việt Nam chủ  yếu vẫn đóng vai trò là ―vệ tinh‖ cho các công ty logis-

tics nƣớc ngoài, chỉ đảm nhận một số dịch vụ đơn lẻ trong hoạt động 

logistics nhƣ làm thủ tục hải quan, cho thuê phƣơng tiện vận tải, kho 

bãi… Trong bối cảnh khi mà hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 

ngày càng phát triển, thƣơng mại nội địa ngày càng mở rộng, nhu cầu 

dịch vụ logistics càng gia tăng thì đây là vấn đề cần phải đặc biệt quan 

tâm, khắc phục để hạn chế thua thiệt ngay trên ―sân nhà‖ đối với lĩnh 

vực đƣợc coi là ngành dịch vụ ―cơ sở hạ tầng‖ của nền kinh tế, không 

chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đối với đất nƣớc mà còn có vai trò quan 
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trọng trong đổi mới mô hình tăng trƣởng và cơ cấu lại nền kinh tế hiện 

nay. 

Theo đúng lộ trình cam kết WTO, Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho 

ngành dịch vụ logistics từ ngày 11/1/2014, các nhà cung ứng dịch vụ 

nƣớc ngoài sẽ đƣợc phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài để cung ứng các dịch vụ kho bãi và dịch vụ đại lý vận tải 

hàng hóa. Bối cảnh này đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành 

dịch vụ logistics ở Việt Nam.  

2.3. Những thách thức và tiềm năng của ngành dịch vụ Logistics 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

2.3.1. Một số thách thức, rào cản 

Ngành dịch vụ logistics nói chung, các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ logistics nói riêng của Việt Nam hiện còn phải đối diện với 

không ít thách thức, rào cản, cụ thể: 

Thứ nhất là, thể chế, chính sách đối với lĩnh vực logistics chƣa 

đồng bộ, còn tồn tại một số bất cập. Liên quan đến khung khổ pháp lý 

đối với ngành logistics, hiện nay có khá nhiều văn bản, song các chính 

sách cụ thể, chi tiết hóa các cụ thể các chủ trƣơng đó vẫn chƣa đƣợc 

thực hiện hoặc còn chồng chéo. 

Thứ hai là, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải còn yếu kém, không 

đồng bộ, chƣa tạo ra hành lang vận tải đa phƣơng thức trong khi nhu 

cầu trung chuyển chất lƣợng cao cho hàng hóa giữa các phƣơng thức 

đang ngày càng lớn. Việt Nam còn thiếu các khu kho vận tập trung có 

vị trí chiến lƣợc, đồng bộ với hệ thống cảng, sân bay, đƣờng quốc lộ, 

cơ sở sản xuất; Mất cân đối cung cầu tại các cảng biển miền Nam. 

Thực tế cũng cho thấy, việc kết nối các phƣơng thức vận tải chƣa 

hiệu quả; chƣa phát huy tốt các nguồn lực về hạ tầng, con ngƣời, thị 

trƣờng nội địa và khu vực; các trung tâm logistics đóng vai trò kết nối 

Việt Nam với quốc tế chƣa đƣợc đầu tƣ, xây dựng… dẫn đến chi phí 

logistics còn cao, chiếm 25% GDP (so với các nƣớc phát triển chỉ từ 9 
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đến 15%) trong đó, chi phí vận tải chiếm 30 đến 40% giá thành sản 

phẩm (tỷ lệ này là 15% ở các quốc gia khác). Điều này làm giảm khả 

năng cạnh tranh dịch vụ, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam, 

ảnh hƣởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. 

Thứ ba là, hoạt động của chính các doanh nghiệp logistics còn 

nhiều hạn chế cả về quy mô hoạt động, vốn, nguồn nhân lực… Các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam hầu hết là những 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics còn 

manh mún, thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ 

cơ bản, hoặc cung cấp từng dịch vụ đơn lẻ, cạnh tranh về giá là chủ 

yếu, ít giá trị gia tăng, thƣờng chỉ đóng vai trò là nhà thầu phụ hay đại 

lý cho các công ty nƣớc ngoài gồm: Dịch vụ logistics chủ yếu mà các 

doanh nghiệp kinh doanh logistics Việt Nam cung ứng cho khách 

hàng là dịch vụ kho bãi, vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, bốc 

xếp, dịch vụ phân loại, đóng gói bao bì, lƣu kho... còn các dịch vụ 

khác trong chuỗi dịch vụ logistics mặc dù có một số doanh nghiệp 

cung ứng nhƣng số lƣợng không nhiều và chƣa đƣợc quan tâm phát 

triển. Bên cạnh đó, còn thiếu sự kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu 

và doanh nghiệp logistics do thói quen nhập khẩu CIF và xuất khẩu 

theo FOB. Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa cũng 

còn thấp so với doanh nghiệp ngoại. 

Thứ tư là, nguồn nhân lực phục vụ cho dịch vụ logistics chƣa qua 

đào tạo bài bản còn thiếu và yếu, chƣa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt thiếu 

các chuyên viên logistics giỏi có năng lực ứng dụng và triển khai tại 

các doanh nghiệp. Trong số các doanh nghiệp nội địa hiện nay, có tới 

93 – 95% ngƣời lao động không đƣợc đào tạo bài bản, chủ yếu làm 

dịch vụ ở các chuỗi cung ứng nhỏ nhƣ: Giao nhận, kho bãi, xử lý vận 

đơn… 

2.3.2. Những tiềm năng của ngành trong bối cảnh hội nhập 
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Mặc dù đối mặt với rất nhiều rào cản cũng nhƣ sự cạnh tranh mạnh 

từ các đối thủ ngoại, nhƣng nhiều chuyên gia vẫn đánh giá cao triển 

vọng tƣơng lai của các doanh nghiệp logistics nội địa, nhất là trong 

bối cảnh các hiệp định thƣơng mại tự do (FTAs, TPP) thúc đẩy mạnh 

dòng vốn FDI rót vào ngành sản xuất Việt Nam.  

 Mặt khác, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện sẽ tăng khả năng kết 

nối giữa các cơ sở logistics với khu sản xuất; quy hoạch và yếu tố hỗ 

trợ ngành từ Nhà nƣớc cùng với thủ tục hải quan đang dần cải tiến 

theo hƣớng tích cực. 

  Trong thời gian gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm 

đã đƣợc khởi công và hoàn thành nhƣ cao tốc Long Thành - Dầu Giây, 

Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Bến Lức - Long Thành và 

Quốc lộ 51 kết nối Khu công nghiệp với các cảng và công trình nạo 

vét Luồng Soài Rạp (vào cảng Hiệp Phƣớc) và luồng Thị Vải - Cái 

Mép... Là những cơ sở hạ tầng quan trọng để phát triển ngành 

logistics. Ngoài ra, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã đƣa ra 

nhiều chính sách nhằm định hƣớng, hỗ trợ và kích thích sự phát triển 

bền vững của ngành logistics nội địa nhƣ: chính sách kiểm soát tải 

trọng đƣờng bộ, chính sách ƣu tiên tàu Việt Nam trên tuyến nội địa, 

dự thảo thành lập chính quyền cảng nhằm phát triển cảng và dịch vụ 

hậu cảng, Quyết định số 1037/QĐ-TTg về quy hoạch phát triển cảng 

biển đến năm 2020... 

Cũng theo phó tổng cục trƣởng, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Việt 

Nam cũng đang tích cực xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa ASEAN. Thực hiện việc này sẽ mang lại cho cộng đồng doanh 

nghiệp, trong đó có doanh nghiệp logictics nhiều lợi ích thiết thực nhƣ 

giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và giảm chi phí. Trong 

thời gian tới, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Indonesia, Malaysia, 

Singapore, Thái Lan hoàn tất kết nối kỹ thuật để sớm triển khai chính 

thức thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.    



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

761 

Tuy nhiên, những việc làm trên vẫn là chƣa đủ, để ngành dịch vụ 

logistics phát triển và phát triển bền vững, các chuyên gia đều có 

chung quan điểm là, Nhà nƣớc cần xây dựng, hoàn thiện khung pháp 

lý, chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lƣợng 

nguồn nhân lực cho lĩnh vực logistics.  

 Nhà nƣớc cũng cần có biện pháp hƣớng dẫn, thúc đẩy các doanh 

nghiệp logistics liên kết với nhau, hình thành các công ty có năng lực 

đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh với các công ty nƣớc ngoài. 

Với các yếu tố chủ quan và khách quan nêu trên, nhiều chuyên gia 

cho rằng, ngành logistics Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát 

triển và trƣớc hết, sẽ có nhiều điều kiện để tiến đến mức ngang bằng 

so với các doanh nghiệp Logistics trong khu vực. 

3. KẾT LUẬN 

Có thể thấy, hoạt động Logistics đóng góp một phần không nhỏ cho 

nền kinh tế. Hoạt động logistics ngày nay không chỉ gắn liền với hoạt 

động kho vận, giao nhận vận tải, … mà nó còn đóng góp vào quá trình 

phân phối hàng hoá từ nơi sản xuất đến ngƣời tiêu dùng và là cầu nối 

thƣơng mại trong bối cảnh toàn cầu. Mặc dù, ngành Logistics cũng 

nhƣ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam hiện 

đang phải đối mặt với rất nhiều các rào cản và sự cạnh tranh từ các đối 

thủ mạnh. Tuy nhiên, ngành Logistics trong nƣớc vẫn đƣợc đánh giá 

có khởi sắc, triển vọng trong tƣơng lai và từng bƣớc phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hành động và nâng cao 

năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam. 
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TIẾP CẬN VỐN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT 

NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

The progress of integration of asean economic  

communities of Vietnamese enterprises 

ThS. Bùi Thị Thúy Hằng 

Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Hội nhập kinh tế quốc tế đang là một xu thế phát triển nổi bật hiện nay 

trên thế giới với sự tồn tại của hàng loại các tổ chức, các liên kết khu 

vực, liên kết giữa các quốc gia nhƣ: WTO, ASEAN, EU, BRICS,… 

thông qua các hiệp định đƣợc ký kết nhƣ các FTA.  

Doanh nghiệp siêu nhỏ,nhỏ và vừa hay còn gọi thông dụng là doanh 

nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt 

vốn, lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia 

thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh 

nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. 

Mà xét về góc độ tiếp cận vốn thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chƣa đáp 

ứng đƣợc điều kiện vay vốn do: Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu 

vốn đối ứng; dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản 

xuất tự phát, khả năng hoàn vốn thấp... 

Thông qua bài viết, tác giả sẽ làm rõ khái niệm về doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, cũng nhƣ các kênh tiếp cận vốn của Doanh nghiệp. Từ đó sẽ làm 
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rõ thực trạng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ 

ra các thuận lợi, khó khăn để có thể đƣa ra một số giải pháp cho  

doanh nghiệp. 

Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tiếp cận vốn, hội nhập quốc tế 

ABTRACT 

International economic integration is currently a prominent develop-

ment trend in the world today with the existence of a variety of organi-

zations, regional links, links between countries such as: WTO, ASEAN, 

EU. , BRICS, ... through agreements signed such as FTAs. 

Micro, small and medium-sized businesses are also commonly referred 

to as medium-sized businessesand small businesses are small in terms 

of capital, labor or revenue. Small and medium-sized enterprises can be 

divided into three categories based on their size: micro enterprises, mi-

cro enterprises and medium enterprises. But in terms of access to capi-

tal, small and medium-sized enterprises have not met the loan condi-

tions due to: Limited financial capacity, lack of reciprocal capital; pro-

jects, business plans are not feasible, spontaneous production, low pay-

back ability ... 

Through the article, the author will clarify the concept of small and me-

dium enterprises, as well as channels of capital access of enterprises. 

From there, it will clarify the reality of small and medium enterprises' 

capital access. Point out the advantages and difficulties to offer some 

solutions for businesses. 

Keywords: Small and medium enterprises, Access to capital, Interna-

tional integration 
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1. MỞ ĐẦU 

Những năm gần đây, tăng trƣởng tín dụng đối với nền kinh tế đƣợc 

duy trì ở mức khá cao (2015- 2017 đạt 18-19%, 2018 đạt gần 14%, 3 

tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng 3,19%). Trong đó, tín dụng nông 

nghiệp, nông thôn tăng 21,41%; tín dụng công nghiệp và xây dựng 

tăng 9,91%; tín dụng thƣơng mại và dịch vụ tăng 16,57%; tín dụng đối 

với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tăng 15,57%; tín dụng đối 

với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 14,58% . Tăng trƣởng tín dụng 

đã góp phần hỗ trợ tích cực cho tăng trƣởng kinh tế, đặc biệt năm 

2018 tăng trƣởng kinh tế đạt 7,08% - cao nhất trong 11 năm trở lại 

đây. 

Điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Căn cứ để xác lập địa 

vị pháp lý của doanh nghiệp, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp theo mục tiêu đã định. Cơ sở quan trọng đảm bảo sự tồn 

tại tƣ cách pháp nhân của một doanh nghiệp trƣớc pháp luật. Tiềm lực 

kinh tế, yếu tố quyết định đến mở rộng phạm vi hoạt động của doanh 

nghiệp. Để có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau một chu kỳ 

kinh doanh vốn của doanh nghiệp phải sinh lời, tức là hoạt động kinh 

doanh phải có lãi đảm bảo cho doanh nghiệp đƣợc bảo toàn và phát 

triển. Cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tƣ sản xuất, kinh doanh, 

thâm nhập vào thị trƣờng tiềm năng từ đó mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, 

nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chƣa đáp ứng đƣợc điều kiện vay vốn do: 

Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn đối ứng; dự án, phƣơng án 

sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản xuất tự phát, khả năng hoàn vốn 

thấp... 
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2. NỘI DUNG 

2.1. Lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 

29/11/2005: ―Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, 

có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo luật định 

của pháp luật nhằm thực hiện mục đích các hoạt động kinh doanh‖. 

DNVVN nói chung là doanh nghiệp có số lao động, doanh thu hay 

tài sản giới hạn ở một mức nào đó. Rất nhiều các tiêu thức có thể đƣợc 

lựa chọn để quy định thế nào là DNVVN tùy từng thời điểm và từng 

hoàn cảnh của mỗi quốc gia nhƣng tiêu thức thƣờng đƣợc sử dụng 

nhất là quy mô kinh doanh và số lƣợng lao động. 

Tham khảo của một số nƣớc châu Âu, Hàn Quốc,...tiêu chí xác định 

DNVVN thƣờng dựa vào các yếu tố: vốn, lao động và doanh thu. Tuy 

nhiên việc sử dụng một hoặc hai hoặc ba tiêu chí là tùy thuộc vào điều 

kiện kinh tế, xã hội, trình độ phát triển và biện pháp hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp của từng nƣớc cụ thể nhƣ sau: 

Châu Âu: DNVVN cần đáp ứng các yêu cầu theo bảng 1: 

Bảng 1: Phân loại DNVVN của EU: 

Loại hình DN Số lao động Doanh thu Tổng tài sản 

Vừa <250      50 triệu     43 triệu 

Nhỏ <50     10 triệu     10 triệu 

Siêu nhỏ  <10     2 triệu     2 triệu 

(Nguồn: Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ Bonn định nghĩa) 

Một tổ chức kinh doanh độc lập với số lao động ít hơn hoặc bằng 9 

và doanh thu hàng năm dƣới 1 triệu bảng là doanh nghiệp nhỏ. Một tổ 

chức kinh doanh độc lập có từ 10 đến 499 lao động và doanh thu hàng 

năm tới 50 triệu bảng là doanh nghiệp vừa. Tổng quan, DNVVN là 

các tổ chức kinh doanh độc lập có số lao động dƣới 500 và doanh thu 

hàng năm dƣới 50 triệu bảng. 
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Nhật Bản: Việc phân loại quy mô DNVVN đƣợc thực hiện theo hai 

nhóm ngành: Lĩnh vực sản xuất: Doanh nghiệp có vốn đầu từ là 1 

triệu USD và dƣới 300 lao động. Trong lĩnh vực thƣơng mại và dịch 

vụ: Doanh nghiệp có vốn đầu từ dƣới 300.000 USD, có dƣới 100 lao 

động ( đối với doanh nghiệp bán buôn) hay có vốn đầu từ  dƣới 

100.000 USD, có dƣới 50 lao động (đối với doanh nghiệp bán lẻ và 

dịch vụ). 

Trong hầu hết các nền kinh tế, DNVVN chiếm đa số. Ở châu Âu, 

DNVVN chiếm 99% và chiếm 65 triệu lao động. Trong một số khu 

vực kinh tế, DNVVN giữ vai trò chủ đạo trong công cuộc cải tạo, là 

động lực để phát triển nền kinh tế. 

Việt Nam, theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP của chính phủ về trợ 

giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 30/06/2009 thì doanh nghiệp 

vừa và nhỏ đƣợc xem xét nhƣ sau: 

DNVVN là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định 

của luật pháp, đƣợc chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy 

mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tƣơng đƣơng với tổng tài sản 

đƣợc xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số 

lao động bình quân hàng năm ( tổng nguồn vốn là tiêu chí ƣu tiên), cụ 

thể nhƣ sau: 

Bảng 2: Phân loại quy mô DNVVN của Việt Nam: 

 

          Quy 

mô 

 

  

 Khu vực 

Doanh 

nghiệp 

siêu nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn 

vốn 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn 

vốn 

Số lao 

động 

I. Nông, lâm 

nghiệp và 

10 ngƣời 

trở xuống  

20 tỷ 

đồng trở 

từ trên 10 

ngƣời 

từ trên 20 

tỷ đồng 

từ trên 

200 ngƣời 
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thủy sản xuống đến 200 

ngƣời 

đến 100 

tỷ đồng 

đến 300 

ngƣời 

II. Công 

nghiệp và 

xây dựng  

10 ngƣời 

trở xuống  

20 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

ngƣời 

đến 200 

ngƣời 

từ trên 20 

tỷ đồng 

đến 100 

tỷ đồng 

từ trên 

200 ngƣời 

đến 300 

ngƣời 

III. Thƣơng 

mại và dịch 

vụ  

10 ngƣời 

trở xuống  

10 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

ngƣời 

đến 50 

ngƣời 

từ trên 10 

tỷ đồng 

đến 50 tỷ 

đồng 

từ trên 50 

ngƣời đến 

100 ngƣời 

(Nguồn: Internet) 

Nhƣ vậy, nhìn chung các quốc gia trên thế giới DNVVN đƣợc định 

nghĩa chủ yếu dựa theo quy mô, lƣợng vốn, lao động hoặc doanh thu. 

Tùy vào quy mô nền kinh tế mỗi quốc gia, đặc điểm tình hình và đặc 

thù khác nhau mà DNVVN ở mỗi nƣớc có những tiêu chuẩn nhất 

định. 

Ƣu điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- DNVVN tự do cạnh tranh bình đằng hơn so với các doanh nghiệp 

lớn 

- DNVVN khai thác tiềm lực trong nƣớc 

- DNVVN sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu để thực quá trình 

côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc ở giai đoạn đầu 

- DNVVN năng động, nhạy bén và dễ thích ứng với sự thay đổi của 

thị trƣờng 

- DNVVN dễ dàng tạo lập, hoạt động có hiệu quả với chi phí cố 

định thấp 

Nhƣợc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Hạn chế về khả năng tài chính 

- Khả năng tiếp cận thị trƣờng trong nƣớc kém 

- Khả năng tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài còn nhiều hạn chế 
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- Thiếu thông tin thị trƣờng, trình độ quản lý doanh nghiệp chƣa 

cao 

- Khả năng thu hút các nhà quản lý và lao động giỏi còn thấp 

- Tính liên kết hợp tác kinh doanh của các DNVVN còn kém  

- Một số DNVVN gây ra tác động tiêu cực 

Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế 

- Làm cho nền kinh tế năng động 

- Tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng 

- Là trụ cột của kinh tế địa phƣơng 

- Tạo lập sự phát triển cân bằng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

vùng lãnh thổ 

- Góp phần tích cực trong việc thu hút vốn đầu tƣ trong dân cƣ và 

sử dụng vốn có hiệu quả tại địa phƣơng 

- DNVVN sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu đem nhiều ngoại tệ 

về cho đất nƣớc đáp ứng nhu cầu thanh toán nhập khẩu và tăng nguồn 

thu cho ngân sách nhà nƣớc 

2.2. Những lý luận về tiếp cận vốn của doanh nghiệp 

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, vốn đƣợc hiểu và quan niệm 

là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu vào các quá trình tiếp theo của 

doanh nghiệp. 

Đứng ở các góc độ khác nhau ngƣời ta sẽ có cách nhìn khác nhau 

về vốn. Chính vì vậy, mà có rất nhiều định nghĩa về vốn. Tuy nhiên, 

chúng ta có thể hiểu rằng: Vốn trong các doanh nghiệp là một quỹ tiền 

tệ đặc biệt. Mục tiêu của quỹ tiền tệ đó là để phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh. Nhƣ vậy, mục đích của quỹ tiền tệ đó là thể hiện sự tích 

lũy chứ không phải tiêu dùng nhƣ một vài quỹ tiền tệ khác trong 

doanh nghiệp. 
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Nhƣ vậy, vốn là một yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh.Có vốn các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, 

mua sắm các trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch khác trong 

tƣơng lai.Vậy yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là họ cần phải 

có sự quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn có hiệu quả nhằm bảo toàn 

và phát triển vốn, đảm bảo cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển 

và vững mạnh. 

Những kênh tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Trung gian tài chính: Tại Việt Nam cũng nhƣ phổ biến trên nhiều 

nƣớc trên thế giới, trung gian tài chính thƣờng là một tổ chức trung 

gian cho kênh luân chuyển vốn giữa ngƣời cho vay và ngƣời đi 

vay.Tức là, ngƣời gửi chuyển tiền vốn cho tổ chức này (ví dụ nhƣ 

ngân hàng hay tín dụng tập thể) và nó sẽ chuyển tiền vốn này cho bên 

vay/chi tiêu. Các loại trung gian tài chính bao gồm: ngân hàng, công 

ty bảo hiểm, quỹ đầu tƣ, quỹ hƣu trí, hội tín dụng cá nhân, tƣ vấn tài 

chính, môi giới chứng khoán, ... 

- Thị trường tài chính: Thị trƣờng tài chính là một thị trƣờng trong 

đó mọi ngƣời và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính, 

các hàng hóa, và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí giao 

dịch thấp và tại các giá cả phản ánh cung và cầu. Các chứng khoán 

bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, và các hàng hóa bao gồm kim loại quý 

hoặc hàng hóa nông nghiệp. 

- Chính sách thuế: Hoạt động kinh doanh có hiệu quả của DNVVN 

có vai trò hết sức quan trọng đối với việc tăng trƣởng kinh tế, giải 

quyết việc làm, tạo thêm nguồn lực tài chính cho quốc gia, tạo nguồn 

thu ngân sách để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của đất nƣớc, cho đầu 

tƣ phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

phòng và kiềm chế lạm phát ở mức cho phép. Tuy nhiên, DNVVN có 

những hạn chế trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ năng lực quản lý yếu 

,công nghệ lạc hậu, vốn ít,...Do đó, để các doanh nghiệp này phát huy 

đƣợc hết vai trò của mình thì cần thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nƣớc, 
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đặc biệt là sự hỗ trợ thông qua chính sách thuế. Thông qua công cụ 

thuế trực thu và thuế gian thu, Nhà nƣớc có thể khuyến khích hay hạn 

chết sự phát triển của các thành phần kinh tế.  

Thông qua chính sách thuế( thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, ...), Nhà nƣớc có thể điều tiết, hƣớng dẫn tiêu dùng, bảo hộ sản 

xuất trong nƣớc, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ 

chức kinh tế thay thế nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu có sẵn 

trong nƣớc, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong 

nƣớc, đặc biệt trong tiến trình hội nhập hiện nay làm cho hàng hóa 

trong nƣớc có sức cạnh tranh ngay tại thị trƣờng nội địa cũng nhƣ thị 

trƣờng quốc tế.  

2.3. Thực trạng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện cả nƣớc 

có khoảng 630.000 DNVVN, chiếm 96% tổng số doanh nghiệp đang 

hoạt động thực yế với tổng số vốn khoảng 121 tỷ USD, chiếm 30% 

tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp. Hàng năm các DNVVN  

đóng góp khoảng 40% GDP; 30% thu nộp ngân sách nhà nƣớc, 33% 

giá trị sản lƣợng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu 

hút 51% lao động Tuy nhiên trong thời điểm hiện, các DNVVN vẫn 

gặp phải các khó khăn về việc tiếp cận vốn vay. Hiện chỉ có 30% các 

DNVVN tiếp cận đƣợc với nguồn vốn từ ngân hàng, 70% còn lại tiếp 

tục sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ nguồn vốn khác với chi phí 

rất cao.  

Tƣơng tự, theo khảo sát của Viện khoa học quản trị Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, có khoảng 32,38% số doanh nghiệp cho biết có khả năng 

tiếp cận và đƣợc vay vốn thƣờng xuyên, 35,24% phản ánh là khó tiếp 

cận, số còn lại cho biết không thể tiếp cận đƣợc vốn vay.Đối với các 

kênh huy động vốn khác trên thị trƣờng nhƣ phát hành cổ phiếu, trái 

phiếu hoặc tự huy động thì phần lớn các DNVVN thƣờng không có đủ 

điều kiện và uy tín. 
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Tiếp cận vốn thông qua trung gian tài chính 

Nhìn chung trong những năm qua tăng trƣởng tín dụng của nƣớc ta 

tuy có lúc lên xuống thất thƣờng do các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng nhƣ 

do nguyên nhân nội tại của nền kinh tế nhƣng tăng trƣởng tín dụng 

trong nƣớc luôn ở mức cao so với các nƣớc trong khu vực. Có những 

năm tăng trƣởng tín dụng của chúng ta duy trì ở mức trên 50% nhƣng 

cũng có những thời điểm tăng trƣởng tín dụng chỉ duy trì xung quanh 

mức 10%. 

Trong những năm gần đây, nhiều ngân hàng đã đƣa ra các gói tín 

dụng ƣu đãi và hấp dẫn nhằm hỗ trợ tín dụng cho các DNVVN và hộ 

kinh doanh bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất 

nhập khẩu, đón đầu cơ hội tăng trƣởng. Đặc biệt, nhiều định chế tài 

chính hàng đầu trong nƣớc đã chuyển đổi mô hình sang ngân hàng bán 

lẻ trong đó khách hàng hƣớng tới chủ yếu là các DNVVN. 

Tiếp cận vốn thông qua thị trƣờng vốn 

Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động từ tháng 

7/2002 với tên gọi là Trung tâm giao dịch chứng khoán (STC), trung 

tâm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi hoạt động trung tâm mới 

có hia loại chứng khoán niêm yết, đến cuối năm 2004 đã có 21 công ty 

niêm yết vói tổng vốn huy động trên thị trƣờng là 165 triệu USD, 

tƣơng đyơng gàn 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nếu so với 

chuẩn của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới thì thị trƣờng chứng 

khoán của Việt Nam còn rất nhỏ về cả giá trị thị trƣờng và khối lƣợng 

giao dịch.  

Các tiêu chuẩn để một công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng 

khoán theo quy định của pháp luât là: vốn đăng ký tối thiểu là 10 tỷ 

đồng (khoảng 650.000 USD); kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tiếp; 

ít nhất 20% số cổ phiếu của công ty đƣợc sở hữu bởi hơn 100 nhà đầu 

tƣ (hoặc 15% cổ phiếu trong trƣờng hợp công ty có mệnh giá 100 tỷ 

đồng hoặc hơn); các cổ đông sáng lập của công ty phải nắm giữ ít nhất 

20% cổ phiếu cổ thông và duy trì tỷ lệ này ít nhất 3 năm kể từ khi phát 
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hành cổ phiếu; và công ty hoặc phải là công ty cổ phần hoặc một 

doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa.  

Với các điều kiện đó thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

hầu nhƣ bị loại ra khỏi thị trƣờng chứng khoán vì số vốn quá nhỏ và 

các doanh nghiệp này không đăng ký dƣới hình thức công ty cổ phần, 

họ cũng không có thời gian hoạt động đủ dài hoặc họ có quá ít cổ 

đông. 

Tiếp cận vốn thông qua chính sách thuế 

Chính sách ƣu đãi thuế đối với đổi mới, sáng tạo trong các 

DNVVN ở Việt Nam hiện nay đƣợc coi nhƣ một kênh tăng cƣờng tiếp 

cận vốn của DNVVN trong nƣớc. Chính sách ƣu đãi thuế đối với 

nghiên cứu, phát triển chủ yếu là hình thức ƣu đãi miễn thuế TNDN 

một số năm nhất định, hoặc áp dụng mức thuế suất ƣu đãi hơn mức 

thông thƣờng, hoặc giảm thuế suất thuế TNDN trong một số năm 

đƣợc quy định tại Luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013QH13 và tại 

các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn Luật. Các ƣu đãi này thƣờng có 

trƣờng hợp tính trên toàn bộ thu nhập doanh nghiệp, cũng có trƣờng 

hợp tính trên phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động nghiên cứu phát 

triển, tƣơng tự nhƣ hình thức thuế đầu tƣ phát triển ở các nƣớc. Các 

chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển bao gồm: chi tiền lƣơng, 

tiền công, chi nguyên vật liệu, chi nhiên liệu , động lực, máy móc, 

thiết bị phục vụ hoạt dộng nghiên cứu. Về trích khấu hao tài sản cố 

định, quy định của Bộ Tài chính tại Thông tƣ số 45/2013/TT-BTC 

ngày 25/4/2013 cho phép doanh  nghiệp đƣợc lựa chọn hình thức khấu 

hao phù hợp (trong đó bao gồm cả hình thức khấu hao nhanh), nhƣng 

phải thông báo về phƣơng pháp trích khấu hao với cơ quan thuế quản 

lý trực tiếp trƣớc khi bắt đầu thực hiện phƣơng pháp trích khấu hao. 

Tuy nhiên, đối với mỗi tài sản phải áp dụng một phƣơng pháp trích 

khấu hao tài sản nhất quán trong suốt thời gian sử dụng tài sản. Quy 

định này là chung với tất cả các tài sản, không phân biệt tài sản dùng 
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cho dùng cho nghiên cứu phát triển hay cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh nói chung. Đối với thuế giá trị gia tăng, Nhà nƣớc có chính 

sách ƣu đãi thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% cho các hoạt động hỗ trợ 

cho phát triển công nghệ và nghiên cứu khoa học cũng nhƣ các dịch 

vụ áp dụng các kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ. Các máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu nhập khẩu 

phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng 

không phải chịu thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập 

khẩu. 

2.4. Những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng trong 

doanh nghiệp 

Xuất phát từ những khó khăn chung của kinh tế trong nƣớc cũng 

nhƣ nền kinh tế toàn cầu, thị trƣờng đầu ra thiếu ổn định trong khi các 

vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt tác động tiêu cực đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh và thu nhập của doanh nghiệp, đã hạn chế khả 

năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp và ảnh hƣởng đến hiệu quả 

cho vay của các tài chính tín dụng (TCTD). 

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động 

hỗ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tại một số địa phƣơng 

chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao, phần nào ảnh hƣởng đến việc tiếp cận 

nguồn vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp; công tác xử lý tài sản 

đảm bảo tiền vay khi khách hàng không trả đƣợc nợ vay ngân hàng 

gặp nhiều khó khăn do trình tự, thủ tục liên quan đến khởi kiện, thi 

hành án để xử lý tài sản đảm bảo còn bất cập dẫn đến tâm lý thận 

trọng hơn trong cho vay của các TCTD. 

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV chƣa đáp ứng đƣợc điều 

kiện vay vốn do: Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn đối ứng; 

dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản xuất tự phát, 

khả năng hoàn vốn thấp, công tác hạch toán kế toán thiếu chuyên 

nghiệp, thông tin tài chính thiếu minh bạch, trong khi đó lại thiếu tài 

sản đảm bảo, hạn chế khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Các 
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cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn cho DNNVV thông qua bảo lãnh của Quỹ 

bảo lãnh tín dụng địa phƣơng, hỗ trợ vốn của Quỹ phát triển DNNVV 

thời gian qua chƣa thực sự phát huy hiệu quả. 

2.5. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp 

Để nâng cao hiệu quả của các chƣơng trình tín dụng đặc thù nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu 

vốn vay cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngành ngân hàng 

sẽ tập trung vào một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối 

hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô 

khác nhằm kiểm soát lạm phát ở mức độ hợp lý, bảo đảm lãi suất và tỉ 

giá hối đoái ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi 

trƣờng kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; Tập trung thực 

hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp tại Đề án tái cơ cấu hệ thống 

TCTD và xử lý nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng cho 

nền kinh tế; Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo điều kiện cho 

mọi thành phần kinh tế đƣợc mở rộng vay vốn theo năng lực kinh 

doanh và thực lực tài chính, đa dạng các kênh, hình thức tiếp cận vốn 

tín dụng cho doanh nghiệp. 

Hai là, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch 

hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trƣờng kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 35, 

19/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh 

doanh; Đồng thời, thực hiện các giải pháp hỗ trợ TCTD mở rộng tín 

dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ƣu 

tiên; tăng cƣờng kiểm soát rủi ro đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, 

đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. 

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý phát triển 

các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng mới nhằm tạo thêm kênh 
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dẫn vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế. 

Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng các 

tỉnh, thành phố triển khai chƣơng trình kết nối Ngân hàng, Doanh 

nghiệp để cùng với chính quyền các địa phƣơng trực tiếp tháo gỡ đồng 

bộ những khó khăn, vƣớng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín 

dụng với ngân hàng. 

Năm là, chỉ đạo các TCTD: đẩy mạnh triển khai các chƣơng trình, 

chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN; tiếp tục rà 

soát, cải tiến quy trình thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định 

để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp, ngƣời dân tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen; cân 

đối khả năng tài chính, thƣờng xuyên tiết giảm chi phí và nâng cao 

hiệu quả hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay ở mức hợp 

lý, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp; phát triển và đa dạng hóa 

các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cũng 

nhƣ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các sản phẩm phòng ngừa rủi ro 

lãi suất và tỷ giá nhằm giúp doanh nghiệp chủ động về vốn, tăng 

cƣờng khả năng phòng ngừa rủi ro. 

Sáu là, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng trong: xây 

dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các 

chƣơng trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách 

theo chủ trƣơng của Chính phủ; hoàn thiện và triển khai đồng bộ các 

chính sách hỗ trợ DNNVV đƣợc quy định trong Luật hỗ trợ DNNVV 

và các văn bản hƣớng dẫn Luật, đặc biệt là chính sách về bảo lãnh tín 

dụng cho DNNVV vay vốn TCTD, hỗ trợ vốn thông qua Quỹ phát 

triển DNNVV. 

3. KẾT LUẬN 
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Nhận thức đƣợc vai trò to lớn của doanh nghiệp trong nền kinh tế 

nhiều thành phần phục vụ cho phát triển kinh tế-xa hội và chiến lƣợc 

phát triển đất nƣớc theo hƣớng công nghiệp - hiện đại hóa. Chính phủ 

cũng thừa nhận khu vực kinh tế tƣ nhân (và cụ thể hơn, khu vực 

DNVVN tƣ nhân) mở ra triển vọng lớn trong việc tạo lập việc làm cho 

ngƣời lao động mới và lao động dƣ ra trong quá trình cải cách doanh 

nghiệp nhà nƣớc, duy trì tăng trƣởng kinh tế với tốc độ cao. Điều 1, 

Nghị định số 90/2001/NĐ-CP và sau này là Nghị định số 

56/2009/NĐ-CP của Chính phủ chỉ rõ: ―Phát triển DNVVN là nhiệm 

vụ quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế -xã hội, góp phần 

phát triển kinh tế và ổn định xã hội‖, Nghị định số 14-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục cải 

cách cơ chế và chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho 

kinh tế tƣ nhân, chỉ rõ: ―Thành phần kinh tế tƣ nhân là một bộ phận 

quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Phát triển khu vực kinh tế tƣ 

nhân là vấn đề chiến lƣợc lâu dài trong phát triển kinh tế nhiều thành 

phần theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa và đóng góp quan trọng vào 

việc thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của phát triển kinh 

tế - công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực quốc gia trong 

hội nhập kinh tế quốc tế.‖ 

Trong giai đoạn 2012-2017, Chính phủ đƣa ra thêm các quan điểm 

về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ: 

Phát triển DNVVN là chiến lƣợc lâu dài, nhất quán và xuyên suốt 

trong chƣơng trình hành động của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm 

trong chính sách phát triển kinh tế của quốc gia. Nhà nƣớc tạo môi 

trƣờng về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho DNVVN 

thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành 

mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tƣ phát triển. 
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Phát triển DNVVN theo phƣơng châm tích cực, vững chắc, nâng 

cao chất lƣợng, phát triển về số lƣợng, đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ 

môi trƣờng, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội; phát triển DNVVN phù hợp với điều kiện của từng 

vùng, từng địa phƣơng, khuyến khích phát triển công nghiệp nông 

thôn, làng nghề truyền thống; chú trọng phát triển DNVVN ở các 

vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; ƣu tiên 

phát triển và hỗ trợ DNVVN do đồng bào dân tộc, phụ nữ, ngƣời tàn 

tật v.v... làm chủ doanh nghiệp; chú trọng hỗ trợ phát triển DNVVN 

đầu tƣ phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, sản xuất một số lĩnh vực 

có khả năng cạnh tranh cao. 
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TÓM TẮT 

 Xuất khẩu và nhập khẩu là hai hoạt động quan trọng của thƣơng mại 

quốc tế, và chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP. Có nhiều ý kiến  cho 

rằng tăng trƣởng xuất khẩu luôn cao hơn tối thiểu 2 lần so với tăng 

trƣởng GDP, muốn đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng kinh tế thì phải đẩy 

mạnh xuất khẩu. 

Tuy nhiên có quan điểm cho rằng quan hệ giữa tăng trƣởng xuất khẩu 

và GDP tại Việt Nam nhiều khi không tỷ lệ thuận, mà có những giai 

đoạn mà xuất khẩu và GDP biến động theo hƣớng ngƣợc nhau, hoặc 

với những giai đoạn mà xuất khẩu tăng trƣởng cực kỳ mạnh mẽ nhƣng 

tăng trƣởng GDP không có đột biến gì nhiều, hoặc ngƣợc lại. 

mailto:hanguyenhp78@gmail.com
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Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm định lại mối quan hệ giữa thƣơng 

mại và tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam từ năm 2009-2018, xem xét tác 

động qua lại giữa xuất khẩu,nhập khẩu và tăng trƣởng kinh tế từ đó có 

những hàm ý nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách có những định 

hƣớng, chiến lƣợcđúng đắn nhằm phát triển kinh tế đất nƣớc một cách 

bền vững. 

Từ khóa: Xuất khẩu, nhập khẩu, GDP, tác động, ƣớc lƣợng 

ABTRACT 

Export and import are two important activities of international trade, 

and account for a significant proportion of GDP. There are many 

 opinions that export growth is always higher than at least 2 times  

higher than GDP growth, to achieve the goal of economic growth,  

export must be promoted. 

However, there is a view that the relationship between export growth 

and GDP in Vietnam is sometimes not proportional, but there are 

 periods where exports and GDP fluctuate in opposite directions, or 

with periods in which exports. The export growth was extremely strong 

but the GDP growth was not much muted, or vice versa. 

This study aims to re-examine the relationship between trade and  

economic growth in Vietnam from 2009-2018, considering the  

interaction between exports, imports and economic growth. The  

purpose is to help policymakers to have the right orientations and  

strategies to develop the country's economy in a sustainable manner. 

Keywords: Export, import, GDP, impact, estimation 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cách mạng 4.0 đem lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu tăng khả năng tiếp cận thị trƣờng, cơ hội kinh doanh mới, 

ứng dụng công nghệ hiện đại. Khi tiếp cận cách mạng công nghiệp 

4.0, lĩnh vực xuất khẩu sẽ tiếp cận với nhiều loại vật liệu mới; sản 

phẩm mới. Từ đây hình thành những giao dịch xuất khẩu, thực hiện 

qua môi trƣờng mạng do đó cơ chế, chính sách quản lý hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu cũng cần điều chỉnh theo kịp với tình hình mới. 

Các DN ứng dụng công nghệ mới trong cách mạng 4.0 sẽ đảm bảo 

mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu cũng nhƣ đảm bảo 

an ninh quốc gia, an toàn môi trƣờng, an toàn lao động và các mục 

tiêu công cộng chính đáng khác phù hợp với những công ƣớc quốc tế 

mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. Cách mạng 4.0 đang mở ra cơ hội 

mới cho hoạt động thƣơng mại của các quốc gia, trong đó có Viêt 

Nam. Nắm bắt cơ hội, phát triển kinh tế là ƣu tiên của doanh nghiệp 

XNK và đất nƣớc. Do đó, cần phải đánh giá đƣợc tác động của thƣơng 

mại đến tăng trƣởng kinh tế của một quốc gia để có những chính sách 

phù hợp.  

Mối quan hệ giữa thƣơng mại và tăng trƣởng kinh tế từ lâu đã trở 

thành mối quan tâm của những nhà nghiên cứu kinh tế và những nhà 

hoạch định chính sách. Đã có nhiều nghiên cứu cả về lý thuyết và thực 

nghiệm về mối quan hệ này, tiêu biểu là nghiên cứu lý thuyết của 

những nhà kinh tế học nhƣ Adam Smith và DavidRicardo, và đƣợc nối 

tiếp gần đây nhất bởi một loạt các công trình lý thuyết của các nhà 

kinh tế học nổi danh khác nhƣ Romer, Grossman, Helpman, Baldwin 

và Forslidv.v... Những công trình nghiên cứu này chính là nền tảng 

cho việc hiểu và phân tích mối quan hệ giữa thƣơng mại và tăng 

trƣởng một cách có hệ thống và có cơ sở khoa học. Trên cơ sở nền 

tảng những công trình lý thuyết này, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế đã 

tiến hành nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ này bằng việc sử dụng 
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các mẫu số liệu cấp quốc gia, khu vực, và quốc tế. Có rất nhiều kết 

luận đƣợc đƣa ra trong những nghiên cứu này, một số kết luận cho 

rằng thƣơng mại có mối liên hệ tích cực với tăng trƣởng kinh tế mà 

đặc biệt là đóng góp của khu vực xuất khẩu vào tăng trƣởng kinh tế tại 

các quốc gia. 

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu,  mối liên hệ tích 

cực nói trên không phải luôn đúng ở mọi trƣờng hợp quốc gia, mọi 

khu vực. Nói cách khác, không phải cứ đẩy mạnh tăng trƣởng xuất 

khẩu thì sẽ đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng GDP cao hơn, nếu các điều 

kiện khác không thay đổi, và/hoặc một số điều kiện tiên quyết khác 

không đƣợc thỏa mãn 

2. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 

2009-2018 

Với đƣờng lối mở cửa kinh tế, xuất khẩu đã ngày càng trở thành 

động lực quan trọng thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế ở nƣớc ta. Tốc độ 

tăng trƣởng xuất khẩu trung bình của Việt Nam đạt 24,1%/năm trong 

suốt 20 năm qua đƣợc coi là  nhân tố quan trọng giúp duy trì tốc độ 

tăng trƣởng cao.  

Với việc duy trì xuất siêu trong năm 2018, Việt Nam đạt xuất siêu 

trong 6 năm kể từ năm 2012 đến nay và chỉ duy nhất năm 2015 có cán 

cân thƣơng mại thâm hụt. Kết quả này đã góp phần làm tích cực cán 

cân thanh toán và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh 

tế.  Năm 2018, tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá hàng hóa xuất 

nhập khẩu của cả nƣớc lập kỷ lục, đạt 480,17 tỷ USD, tăng hơn 52 tỷ 

USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện của một năm trƣớc đó. 

Kết quả này vẫn còn thấp hơn mức tăng tuyệt đối 76,75 tỷ USD của 

năm 2017 so với năm 2016. Nhƣ vậy, chỉ số độ mở của nền kinh tế 
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Việt Nam (xuất nhập khẩu hàng hóa/GDP) trong năm 2018 ƣớc tính là 

196% 

Năm 2017 là năm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đạt đƣợc 

nhiều thành công, cả về quy mô và tốc độ. Về quy mô, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên cán mốc 400 tỷ 

USD vào khoảng giữa tháng 12/2017. Tính cả năm 2017, tổng trị giá 

hàng hóa xuất nhập khẩu cả nƣớc đạt 425,12 tỷ USD, trong đó xuất 

khẩu đạt 214,02 tỷ USD, nhập khẩu là 211,10 tỷ USD. Đặc biệt, tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 đã tăng 73,74 tỷ USD so với 

năm 2016 (cao hơn rất nhiều so với mức tăng bình quân khoảng gần 

30 tỷ USD/năm của giai đoạn 2011-2016). Mức tăng này gần nhƣ chia 

đều cho cả xuất khẩu và nhập khẩu (xuất khẩu tăng 37,44 tỷ USD, 

nhập khẩu tăng hơn 36,3 tỷ USD). 

Theo WTO, trong năm 2017, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có 

vị trí thứ 27 trên thế giới và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có thứ 

hạng 25 trên phạm vi toàn cầu. Năm 2017, Việt Nam có trên 200 đối 

tác thƣơng mại khắp toàn cầu, trong đó có 28 thị trƣờng xuất khẩu và 

23 thị trƣờng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Năm 2017 cũng 

là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam có xuất siêu trong thƣơng mại hàng 

hóa, với mức thặng dƣ 2,92 tỷ USD, cao hơn mức thặng dƣ 1,78 tỷ 

USD của năm 2016. 

 Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp, cán cân thƣơng mại hàng hóa của 

Việt Nam có thặng dƣ (xuất siêu). Cụ thể, theo thống kê sơ bộ Tổng 

cục Hải quan thì trong năm 2018, Việt Nam mức thặng dƣ kỷ lục lên 

gần 6,8 tỷ USD, con số tƣơng tự của năm 2017 là 2,11 tỷ USD và năm 

2016 là 1,78 tỷ USD. Có thể thấy, trong 5 năm gần nhất thì cán cân 

cán cân thƣơng mại của Việt Nam có 4 năm có thặng dƣ thƣơng mại 
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và chỉ duy nhất năm 2015 có thâm hụt cán cân thƣơng mại. Trong 

năm 2018, Việt Nam có thặng dƣ cán cân thƣơng mại với 150 nƣớc, 

vùng lãnh thổ đối tác và có thâm hụt với 85 nƣớc, vùng lãnh thổ. 

Bảng 1. Gía trị kim ngạch XNK và GDP của Việt Nam từ năm 

2009-2018 

Năm GDP (Tỷ USD) 

Xuất khẩu (nghìn 

tỷ) 

Nhập khẩu (nghìn 

tỷ)  

Tổng KN 

XNK 

(nghìn tỷ) 

 

2009 2,027,591 57,096 69,949 127,045 

2010 2,157,828 71,656 83,780 155,436 

2011 2,292,483 95,365 104,217 199,582 

2012 2,412,778 115,381 114,238 229,619 

2013 2,543,596 132,668 132,873 265,541 

2014 2,695,796 150,130 149,327 299,457 

2015 2,875,856 162,519 166,366 328,885 

2016 3,054,470 176,601 174,231 350,832 

2017 3,262,548 213,687 210,820 424,507 

2018 3,517,027 239,329 234,220 473,549 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

Ƣớc lƣợng tác động của xuất nhập khẩu đến GDP cuả Việt Nam từ 

năm 2009-2018 

Để làm rõ ảnh hƣởng của giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tới GDP 

của Việt Nam, tác giả lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng 

nhỏ nhất (OLS). OLS đƣợc giới thiệu bởi Gauss vào những năm cuối 

thế kỷ 18 và đƣợc sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Mặc dù hiện 

nay, ngƣời ta đã phát triển nhiều phƣơng pháp ƣớc lƣợng mới nhƣng 

đây vẫn đƣợc xem là phƣơng pháp thông dụng do các ƣu việt của nó. 

Với hàm hồi qui 2 biến, mô hình hồi qui có dạng: 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

787 

Y =               (1) 

Trong đó X và Y lần lƣợt là biến độc lập và biến phụ thuộc. 

và  lần lƣợt là hệ số chặn và hệ số góc 

u là nhiễu ngẫu nhiên 

Áp dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng OLS để kiểm định mối quan hệ 

giữa GDP và giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, phƣơng trình hồi qui 

đề xuất có dạng: 

GDPt = β1 + β2.ExImt + ut                                                                           (2) 

Trong đó: 

ExImt: giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu thời kỳ t 

β2: Thông số mô hình về mối quan hệ giữa GDP và giá trị kim 

ngạch xuất nhập khẩu. Kỳ vọng dấu β2  >0 

Trên cơ sở số liệu xuất nhập khẩu và GDP của Việt Nam từ năm 

2009-2018 (bảng 1) và sự hỗ trợ của phần mềm Eviews 8.0, tác giả 

ƣớc lƣợng mức độ tác động của xuất nhập khẩu với GDP của Việt 

Nam. Kết quả cho thấy mối quan hệ thuận chiều của 2 nhân tố này.  

Bảng 2: Ƣớc lƣợng mức độ tác động của XNK đối với GDP của 

Việt Nam từ 2009-2018 

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 09/28/19   Time: 03:29   

Sample: 2009 2018   

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EXIM 4.333237 0.137953 31.41104 0.0000 

C 1447095. 42041.60 34.42055 0.0000 
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R-squared 0.991957     Mean dependent var 2683997. 

Adjusted R-squared 0.990952     S.D. dependent var 489573.2 

S.E. of regression 46569.66     Akaike info criterion 24.51214 

Sum squared resid 1.73E+10     Schwarz criterion 24.57266 

Log likelihood -120.5607   Hannan-Quinn criter. 24.44576 

F-statistic 986.6533     Durbin-Watson stat 1.605638 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     (Nguồn: Theo tính toán của tác giả dựa trên phần mềm EVIEWS 8.0) 

Hệ số R bình phƣơng và hệ số R bình phƣơng hiệu chỉnh đều lớn 

hơn 99 % cho thấy biến ExIm  giải thích đƣợc sự biến thiên củaGDP.  

Kiểm định F (F-statistics= 986.8533) cho thấy mô hình hồi qui mẫu 

phù hợp với mô hình hồi qui tổng thể. 

Xác suất kiểm định F (Prob(F-statistic) = 0.00) < 5% chứng tỏ mô 

hình giả thiết R2 của tổng thể khác 0 đƣợc chấp nhận. 

Kiểm định tự tƣơng quan bằng trị số thống kê Durbin-Watson stat = 

1.605, nằm trong khoảng giá trị từ 1 đến 3 chứng tỏ mô hình không có 

tự tƣơng quan các phẩn dƣ. 

Giá trị Prob. = 0.0000 < 5% chứng tỏ ExIm ảnh hƣởng có ý nghĩa 

thống kê đến biến GDP. 

Cột Coefficient là hệ số hồi quy chƣa chuẩn hóa, từ cột này có thể 

viết phƣơng trình hồi quy nhƣ sau: GDP = 1447095 + 4.333237. ExIm  

Ý nghĩa nếu tổng kim ngach xuất nhập khẩu tăng 1 triệu USD thì 

GDP tăng 4,333237 nghìn tỷ đồng, cho thấy vai trò của Xuất nhập 

khẩu đóng góp đáng kể trong GDP của Việt Nam, giai đoạn 2009-

2018. Tuy nhiên cần xem xét cụ thể về hoạt động XNK của Việt Nam 

để có chính sách phù hợp.  

4. XUẤT NHẬP KHẨU THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Tăng trƣởng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp 

trong nƣớc đều thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của khối doanh 
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nghiệp FDI. Khu vực các doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng vai trò lớn 

trong tăng trƣởng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ trọng của khu vực 

các doanh nghiệp này trong tổng kim ngạch của cả nƣớc đạt trên 63%, 

ngày càng chiếm ƣu thế so với khối các doanh nghiệp trong nƣớc. 

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và nền 

kinh tế Việt Nam nói chung còn thấp, chịu sức cạnh tranh lớn từ 

doanh nghiệp nƣớc ngoài, dẫn đến một số ngành trong nƣớc bị ảnh 

hƣởng do tác động của việc mở cửa thị trƣờng, nhập khẩu tăng mạnh. 

Xuất khẩu vẫn tăng trƣởng chủ yếu ở nhóm hàng do khối doanh 

nghiệp FDI sản xuất. Mặt khác, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI 

chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên chƣa 

tạo đƣợc hiệu ứng lan tỏa, chƣa kéo đƣợc nhiều doanh nghiệp trong 

nƣớc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong năm 2015 

đạt 207,85 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2014 (trong đó xuất khẩu 

đạt 110,59 tỷ USD tăng 17,7%, nhập khẩu đạt 97,26 tỷ USD tăng 

15,5%). Trong khi đó khu vực các doanh nghiệp trong nƣớc chỉ đạt 

119,91 tỷ USD, tƣơng đƣơng với tổng xuất nhập khẩu của năm 2014 

(trong đó xuất khẩu đạt 51,52 tỷ USD và nhập khẩu đạt 68,39 tỷ 

USD). 

Theo số liệu  Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, năm 2018, vốn FDI thực hiện 

đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017, chiếm 22% tổng vốn 

đầu tƣ xã hội.  

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết 

tháng 12/2018, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 243,48 tỷ 

USD, tăng 13,2% tƣơng ứng tăng 28,36 tỷ USD so với năm 2017. 

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong năm 2018 của nhóm 

các doanh nghiệp FDI lên 171,53 tỷ USD, tăng 12,4% (tƣơng ứng 

tăng 18,98 tỷ USD) so với năm trƣớc, chiếm 72 % tổng trị giá xuất 

khẩu của cả nƣớc. 
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Hình 1: Tốc độ tăng XK của DN FDI và DN trong nƣớc 

Vốn FDI ngày càng có xu hƣớng tập trung vào một số ít nhóm 

ngành chủ lực, gắn với lộ trình cắt giảm thuế quan và mở cửa các lĩnh 

vực đầu tƣ hấp dẫn theo cam kết FTA. Tỷ trọng vốn đăng ký tập trung 

vào 5 nhóm ngành hàng đầu với 87,9% tổng vốn đăng ký. Thống kê từ 

năm 2001 đến nay cho thấy, vốn FDI vào ngành Dịch vụ, nhất là kinh 

doanh bất động sản, có chiều hƣớng tăng nhanh và là ngành đứng thứ 

2 về thu hút vốn FDI, chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Tính 

chung trong hơn 30 năm qua, đầu tƣ vào lĩnh vực kinh doanh BĐS chỉ 

chiếm 2,8% tổng số dự án, nhƣng chiếm tới 16,8 % tổng vốn đăng ký; 

vốn đầu tƣ bình quân lên tới 74,4 triệu USD/dự án, gấp hơn 5 lần quy 

mô vốn bình quân mỗi dự án trong ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo. 

Ngƣợc lại, với 5 nhóm ngành hàng đầu, sức hút đầu tƣ FDI của các 

ngành khác còn nhiều hạn chế, điển hình nhất là Nông nghiệp. Theo 

Tổng cục Thống kê 2016, mặc dù, dân số Việt Nam tập trung chủ yếu 

ở khu vực nông thôn (khoảng 67%), lao động làm việc trong khu vực 

này chiếm khoảng 46% lao động toàn xã hội và nông nghiệp đóng góp 

khoảng 17% GDP Việt Nam, nhƣng nguồn vốn FDI đầu tƣ vào lĩnh 

vực này chỉ chiếm 1,7% tổng số dự án và 1% tổng số vốn FDI vào 

Việt Nam. Có thể khẳng định với mức đầu tƣ thấp, nguồn vốn FDI 

https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuanBanner/Attachments/39/image002.jpg
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không đóng vai trò đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt 

Nam. 

 

Hình 2: Đóng góp của DN FDI với hoạt động xuất nhập khẩu 

(Nguồn: Tổng cục Hải Quan) 

5. Hàm ý chính sách.  

Theo kết quả nghiên cứu thì GDP chịu ảnh hƣởng nhiều của tăng 

trƣởng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên kết quả này chỉ đúng trong khoảng 

thời gian tác giả đang nghiên cứu từ năm 2009-2018. Việc này không 

có nghĩa là cứ tăng trƣởng xuất khẩu nhẩu thì GDP sẽ cao mà nó còn 

hàm ý việc xuất nhập khẩu cái gì và nhƣ thế nào. Đáng lƣu ý, xuất 

khẩu hàng hóa Việt Nam đã chuyển từ xu hƣớng dựa vào dầu thô sang 

tập trung vào hàng điện tử (chiếm tới 33% tổng kim ngạch xuất khẩu). 

Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực chính trong tăng 

trƣởng xuất khẩu, nhiều mặt hàng đạt mức kim ngạch và tăng trƣởng 

ấn tƣợng nhƣ điện thoại và linh kiện đạt 45,25 tỷ USD, tăng 31,9%; 

máy vi tính và sản phẩm điện tử, linh kiện đạt 25,9 tỷ USD, tăng 

36,8%. Nhóm hàng này đều nằm trong tay các doanh nghiệp FDI. 

Xuất nhập khẩu của Viêt Nam tăng trƣởng tốt trong những năm gần 

đây nhƣng phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp FDI. Trong 7 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu 

của doanh nghiệp FDI chiếm gần 63% tổng trị giá xuất nhập khẩu của 
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Việt Nam. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đƣợc đánh 

giá có tốc độ tăng trƣởng nhanh so với các nƣớc trên thế giới. Tuy 

nhiên, GDP của Việt Nam còn nhiều bất cập nhƣ phụ thuộc doanh 

nghiệp đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, chƣa phản ánh chính xác nền kinh 

tế. Theo các chuyên gia kinh tế, động lực từ xuất khẩu FDI sẽ không 

bền vững, có thể thay đổi rất nhanh khi những ƣu đãi của chính sách 

thay đổi. Do đó không thể bỏ qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

trong nƣớc phát triển. Điều này không có nghĩa là giảm sức cạnh tranh 

của khu vực FDI mà phải tìm cách nâng cao năng lực của khu vực 

doanh nghiệp trong nƣớc. Các giải pháp hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tƣ vấn 

cần đƣợc đẩy mạnh và cụ thể hơn nữa.  

CMCN 4.0 giúp các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trƣờng 

phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm, thay 

đổi lớn từ phía cung hàng hóa thông qua việc tiết giảm chi phí và tăng 

năng suất lao động. Cùng với đó, chi phí giao thông vận tải và thông 

tin liên lạc sẽ giảm xuống, hậu cần và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ trở 

nên hiệu quả hơn, các chi phí thƣơng mại đƣợc giảm bớt. Từ đó, thị 

trƣờng của DN sẽ đƣợc mở rộng... Tuy nhiên, để có thể phát triển  bền 

vững đòi hỏi Việt Nam phải có giải pháp phát triển sản xuất, chuyển 

dịch cơ cấu xuất khẩu, tự chủ phát triển kinh tế bằng nội lực của các 

doanh nghiệp trong nƣớc, giúp xuất khẩu đáp ứng về nâng cao năng 

suất, chất lƣợng, giá trị sản phẩm xuất khẩu và tiết kiệm tài nguyên, 

bảo vệ môi trƣờng. 

6. KẾT LUẬN 

Trên thực tế, chƣa có một nghiên cứu nào chỉ ra mối quan hệ ngƣợc 

chiều giữa xuất khẩu và tăng trƣởng kinh tế. Chỉ có một số ít nghiên 

cứu chỉ ra rằng không có mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trƣởng 

kinh tế. Kết quả phân tích ở trên cho thấy bằng chứng thực nghiệm về 

tác động xuất khẩu vào tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam. Nghiên cứu 

đã tìm thấy một sự mở rộng xuất khẩu sẽ thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế 

ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh cần phải có nhiều chính 
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sách cũng nhƣ tự chủ ở các doanh nghiệp trong nƣớc trong hoạt động 

xuất khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI trong phát 

triển kinh tế ở Việt Nam.  

Do thời gian và nguồn lực hạn chế, nghiên cứu chƣa đánh giá đƣợc 

tác động của các nhân tố khác đến tăng trƣởng GDP ngoài hoạt động 

XNK, cũng nhƣ hạn chế vế số liệu nghiên cứu có thể ảnh hƣởng đến 

kết quả nếu nghiên cứu ở giai đoạn khác.  
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TÓM TẮT 

Bài báo sử dụng phƣơng pháp hồi quy để đánh giá tác động của các 

nhân tố ảnh hƣởng tới khả năng sinh lời (ROE) của 6 doanh nghiệp 

xuất khẩu than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam. Nghiên cứu đã chỉ ra cơ cấu vốn (hệ số nợ) có tác động mạnh mẽ 

tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp than, tuy nhiên khả năng sinh lời 

của doanh nghiệp than không chỉ chịu tác động của hệ số nợ mà còn 

chịu tác động của chi phí lãi vay và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

(ROA). 

Từ khoá: Khả năng sinh lời, ROE, xuất khẩu than, TKV 

ABTRACT 

The paper uses the regression method to assess the impact of profitabil-

ity factors (ROE) of 6 coal exporting enterprises of Vietnam Coal and 

mailto:1thuyntt86@dhhp.edu.vn
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Mineral Industry Group. Research has shown that the capital structure 

(debt ratio) has a strong impact on the profitability of coal businesses, 

but the profitability of coal businesses is not only affected by the debt 

ratio but also impact of interest expenses and return on assets (ROA). 

Keywords: Profitability, ROE, coal export, TKV 

1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 

Xác định các nhân tố ảnh hƣởng tới khả năng sinh lời có vai trò vô 

cùng quan trọng trong công tác quản trị tài chính của các doanh 

nghiệp xuất khẩu than ở Việt Nam. Bài báo sử dụng số liệu từ báo cáo 

tài chính của 6 công ty xuất khẩu than thuộc Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2018 ở khu vực Quảng 

Ninh, với cách tiếp cận từ khía cạnh tài chính và bằng công cụ hồi quy 

để xác định tác động của các nhân tố ảnh hƣởng tới khả năng sinh lời 

(ROE). 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

Khả năng sinh lời của doanh nghiệp đƣợc hiểu là khả năng của 

doanh nghiệp thu đƣợc lợi nhuận từ quá trình hoạt động kinh doanh.  

Khả năng sinh lời của doanh nghiệp đƣợc đo lƣờng bởi nhiều chỉ 

tiêu nhƣ lợi nhuận, lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên doanh 

thu hay lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, các nhà đầu tƣ 

thƣờng quan tâm tới chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 

(ROE) vì nó thể hiện chính xác hiệu quả kinh tế của hoạt động đầu tƣ 

của họ. Chính vì vậy, bài báo sử dụng chỉ tiêu ROE để biểu diễn khả 

năng sinh lời của các doanh nghiệp xuất khẩu than thuộc TKV. 

Khả năng sinh lời của các doanh nghiệp than chịu tác động của rất 

nhiều yếu tố của môi trƣờng vĩ mô, vi mô và các yếu tố bên trong 

doanh nghiệp.  Các doanh nghiệp xuất khẩu than ở Việt Nam có 

những đặc thù riêng nên tính ổn định về môi trƣờng vĩ mô, vi mô 

tƣơng đối cao, chính vì vậy bài báo đƣa ra giả thiết cố định tác động 
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của các môi trƣờng này. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp tác động 

tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc bài báo lựa chọn, 

gồm:  

Giả thiết 1: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản tỷ lệ thuận với ROE 

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản đo lƣờng khả năng của doanh 

nghiệp trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Khi trình độ tận 

dụng tài sản của doanh nghiệp tốt sẽ làm tăng khả năng sinh lời của 

doanh nghiệp. 

Giả thiết 2: Quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực tới ROE 

Quy mô doanh nghiệp (tổng tài sản): Theo lý thuyết kinh tế, khi 

quy mô doanh nghiệp tăng lên sẽ tác động làm tăng khả năng sinh lời 

của doanh nghiệp, tuy nhiên khi quy mô vƣợt qua ngƣỡng đạt hiệu 

quả kinh tế nhờ quy mô thì khi quy mô tăng lên sẽ làm hiệu quả kinh 

tế nhờ quy mô giảm. 

Giả thiết 3: Hệ số nợ làm tăng ROE 

 Cơ cấu vốn (hệ số nợ): việc vay nợ sẽ giúp chủ đầu tƣ có thêm 

đƣợc lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa doanh thu thu thêm từ vốn vay 

với chi phí bỏ ra để có đƣợc đồng vốn vay đó, nhờ đó mà làm tăng tỷ 

suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (ROE). Hiện 

nay, hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và các doanh 

nghiệp Việt Nam nói riêng đều sử dụng nợ nhƣ một đòn bẩy tài chính 

để ra tăng khả năng sinh lời và phân tán rủi ro cho vốn đầu tƣ của chủ 

sở hữu. 

Giả thiết 4: Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp tác động tích cực tới 

ROE 

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp đƣợc đo lƣờng bởi tài sản cố định 

trên tổng tài sản. Về lý thuyết, doanh nghiệp đầu tƣ nhiều vào thay đổi 

công nghệ thì hiệu quả kinh doanh sẽ cao hơn. Bài báo xem xét hoạt 

động đầu tƣ vào TSCĐ của doanh nghiệp có đem lại hiệu quả cho các 

doanh nghiệp than hay không? 
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Giả thiết 5: Lãi suất vay vốn tỷ lệ nghịch với ROE 

Lãi suất vay vốn đƣợc xác định bởi chi phí lãi vay phải trả trong 

năm trên tổng vốn vay bình quân của doanh nghiệp. Chi phí lãi vay là 

một chi phí quan trọng của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp vay vốn 

để đầu tƣ vào hoạt động kinh doanh nhƣng doanh thu thu thêm đƣợc 

từ khoản vốn vay đó không đủ để bù đắp cho chi phí lãi vay thì ROE 

của doanh nghiệp sẽ giảm. Trong trƣờng hợp ngƣợc lại, nếu doanh thu 

thu thêm đƣợc từ khoản vốn vay lớn hơn chi phí lãi vay sẽ làm tăng 

khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Lãi vay cao sẽ làm khả năng sinh 

lời giảm. 

3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô hình tổng quát 

Mô hình đƣợc xây dựng trên cơ sở bộ số liệu thu thập từ báo cáo tài 

chính của 6 doanh nghiệp than năm 2018. Trong đó, biến phụ thuộc là 

ROE, 5 biến độc lập là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA); quy 

mô doanh nghiệp (FS); cơ cấu vốn (DR); cơ cấu tài sản (AS) và lãi 

suất vay vốn (R)  

Bài báo sử dụng phƣơng pháp phân tích hồi quy nên mô hình sẽ có 

dạng: 

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5 

Trong đó: 

Y là ROE: tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu đƣợc xác định bằng lợi 

nhuận sau thuế chia vốn chủ sở hữu bình quân 

X1 là ROA: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản đƣợc xác định bằng lợi 

nhuận sau thuế chia tổng tài sản bình quân 

X2 là quy mô doanh nghiệp: đƣợc xác định bằng tổng tài sản bình 

quân 

 X3 là cơ cấu vốn (hệ số nợ): đƣợc xác định bởi nợ phải trả bình 

quân chia tổng nguồn vốn bình quân. 
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 X4 là cơ cấu tài sản đƣợc đo lƣờng bởi TSCĐ bình quân trên tổng 

tài sản bình quân của doanh nghiệp 

X5 là lãi suất vay vốn đƣợc đo lƣờng bởi chi phí phải lãi vay phải 

trả trong năm trên tổng vốn vay bình quân của doanh nghiệp 

β0: Hệ số chặn 

β1, β2, β3, β4, β5: lần lƣợt là các hệ số cho biết tác động của ROA, 

FS, DR, AS và R tới ROE. 

3.2. Kiểm định mô hình và lựa chọn biến tác động phù hợp 

3.2.1. Kiểm định mô hình và lựa chọn biến tác động phù hợp 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy: hệ số tƣơng quan bội của mô 

hình xấp xỉ 0,8978 nên mô hình đƣợc coi là thích hợp. Hệ số tƣơng 

quan (R square) cho biết 80,6% sự biến động của ROE là do các yếu 

tố ROA, FS, DR, AS và R gây ra. Hệ số tƣơng quan điều chỉnh 

(Adjusted R square) là 70,9% không sát gần với hệ số tƣơng quan (R 

square) chứng tỏ không phải tất cả các biến là thực sự cần thiết. Xác 

suất của F thực nghiệm là 0,0025, đồng nghĩa với khả năng bác bỏ chỉ 

là 1% nên phƣơng trình hồi quy tuyến tính có thể đƣợc chấp nhận. 

Bảng 1: Bảng kết quả chạy mô hình hồi quy 5 biến độc lập 

 Regression Statistics        

Multiple R 0,897800681        

R Square 0,806046063        

Adjusted R Square 0,709069095        

Standard Error 0,073915787        

Observations 6        

ANOVA         

  Df SS MS F Significance F    

Regression 5 0,22705741 0,045411 8,311727 0,002472    

Residual 10 0,05463544 0,005464      

Total 15 0,2869284          

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% Lower 95,0% Upper 95,0% 

Intercept -0,26552549 0,1590762 -1,36131 0,203298 -0,571 0,137891 -0,571 0,137891 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

799 

X Variable 1 3,929697704 0,90685463 4,333327 0,001482 1,9091 5,950296 1,9091 5,950296 

X Variable 2 1,66998E-05 4,0173E-05 0,415694 0,686414 -7,3E-05 0,000106 -7,3E-05 0,000106 

X Variable 3 0,193922494 0,10326901 1,877838 0,089843 -0,03618 0,42402 -0,03618 0,42402 

X Variable 4 0,032867812 0,6170786 0,203254 0,843013 -0,32744 0,393175 -0,32744 0,393175 

X Variable 5 0,573595654 0,19345562 2,964999 0,01466 0,14255 1,004642 0,14255 1,004642 

Nhìn vào các hệ số ta viết đƣợc dạng đƣờng hồi quy dự báo: 

Y=-0,22+3,93X1+1,67.10
-5

 X2+0,19X3+0,03X4+0,57X5 

Tuy nhiên, khi căn cứ vào xác suất cho ở cột P value thì hệ số X2 và 

X4 là không đáng tin cậy với khả năng bác bỏ là hơn 10%. Trong 

trƣờng hợp này, bài báo quyết định loại bỏ bớt biến X2,X4 để đƣợc 

đƣờng hồi quy với các hệ số đều ý nghĩa. 

3.2.2. Sửa đổi mô hình 

Sau khi loại bỏ 2 biến FS và AS, mô hình hồi quy mới với ROE chỉ 

còn phụ thuộc vào 3 biến độc lập là ROA, DR và R có dạng:  

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3 

Trong đó:  

β0: Hệ số chặn 

β1, β2, β3: lần lƣợt là các hệ số cho biết tác động của ROA, DR, và 

R tới ROE. 

X1, X2, X3: lần lƣợt là ROA, DR và R. 

3.3. Kết quả mô hình 

3.3.1. Mô tả thống kê 

Bảng 2: Bảng kết quả mô tả thống kê 

TT  Chỉ tiêu ROE ROA Hệ số nợ 
Lãi suất vay 

vốn 

1 Bình quân 0,157286942 0,024920041 0,75064083 0,1295 

2 Sai số chuẩn 0,0342596 0,005747526 0,0489366 0,031206 
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Mô tả thống kê cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình 

quân của 6 doanh nghiệp than ở mức không cao là 15,73% với sai số 

chuẩn là 3,4%. Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của các 

doanh nghiệp này là khá thấp chỉ là 2,5% với sai số chuẩn là 0,6%. 

Trong khi đó lãi suất vay vốn bình quân của các doanh nghiệp này là 

12,95% với sai số chuẩn là 3,1%. Hệ số nợ bình quân của các doanh 

nghiệp ở mức 75,1% là khá cao so với mức bình quân của các doanh 

nghiệp là khoảng 65% với sai số chuẩn là 4,9%. Điều này cho thấy các 

doanh nghiệp than đang hoạt động đem lại hiệu quả kinh doanh chƣa 

thực sự cao và phụ thuộc khá nhiều vào nguồn vốn vay từ bên ngoài. 

3.3.2. Quan hệ tương quan giữa các biến 

Bảng 3: Bảng ma trận tƣơng quan của các biến độc lập 

TT Chỉ tiêu ROA DR R 

1 ROA 1     

2 DR 0,194051 1   

3 R -0,0307 0,114531 1 

Công cụ Correlation chỉ ra mối quan hệ tƣơng quan giữa các biến, 

nhằm kiểm tra sự phụ thuộc của một biến độc lập vào biến khác. Mức 

độ tƣơng quan cao nhất là tƣơng quan thuận giữa biến ROA và DR là 

19,4%. Và thứ 2 là tƣơng quan thuận giữa DR và R với mức độ tƣơng 

quan là 11,4%. Đây là mức độ tƣơng quan không phải là cao giữa các 

biến độc lập trong một mô hình, chính vì vậy việc lựa chọn 3 biến cho 

mô hình là hợp lý. 

3.3.3. Kết quả mô hình hồi quy 

Mô hình hồi quy xem xét tác động của ROA, hệ số nợ và lãi suất 

vốn vay tới ROE cho kết quả là phù hợp khi hệ số tƣơng quan bội của 

mô hình xấp xỉ 0,8956 nên mô hình đƣợc coi là thích hợp. Hệ số 

tƣơng quan (R square) cho biết 80,21% sự biến động của ROE là do 

các yếu tố ROA, DR và R gây ra. Hệ số tƣơng quan điều chỉnh 
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(Adjusted R square) là 75,26% khá gần với hệ số tƣơng quan (R 

square) chứng tỏ các biến đều quan trọng. Xác suất của F thực nghiệm 

là 0,0006, đồng nghĩa với khả năng bác bỏ chỉ là 1% nên phƣơng trình 

hồi quy tuyến tính có thể đƣợc chấp nhận. Bên cạnh đó, căn cứ vào 

mức xác suất ý nghĩa cho ở cột P-value thì hệ số tác động của các biến 

ROA, DR và R đều đáng tin cậy với giá trị đều rất nhỏ. Chính vì vậy 

mô hình tác động của các nhân tố ảnh hƣởng tới  ROE đƣợc viết lại là: 

Y=-0,17+3,8X1+0,2X2+0,5X3 

Mô hình cho biết cả 3 biến đều có tác động cùng chiều tới ROE. 

Mô hình đƣợc xây dựng là hoàn toàn phù hợp với giả thiết 1 và giả 

thiết 3. Tức là, khi ROA tăng lên 1 đơn vị thì ROE tăng lên 3,8 đơn vị 

(với các yếu tố khác không đổi); khi cơ cấu vốn tăng lên 1 đơn vị thì 

ROE sẽ tăng lên 0,2 đơn vị, điều này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp 

xuất khẩuthan hiện nay vẫn đang tận dụng rất tốt đòn bẩy tài chính để 

tăng khả năng sinh lời. Tuy nhiên, mô hình đƣợc xây dựng lại không 

phù hợp với giả thiết 5 khi lãi suất vay vốn tỷ lệ thuận với ROE, kết 

quả mô hình giải thích rằng, trên thực tế các doanh nghiệp phải chịu 

lãi suất vay vốn cao hơn lại đang là những doanh nghiệp làm ăn có 

hiệu quả hơn. Nguyên nhân dẫn tới sự sai khác giữa thực tế và lý 

thuyết là do lãi suất vay vốn của các doanh nghiệp than không hoàn 

toàn là lãi suất thị trƣờng, mà các doanh nghiệp còn nhận đƣợc một 

nguồn vốn ƣu đãi của Tập đoàn để phát triển hoạt động kinh doanh. 

Các doanh nghiệp than nhƣ Khe Chàm, Quang Hanh đƣợc hƣởng ƣu 

đãi từ tập đoàn để phát triển các mỏ mới, trong khi trữ lƣợng các mỏ 

cũ không còn nhiều, nên dù chi phí lãi vay thấp nhƣng hiệu quả của 

doanh nghiệp cũng không cao. 
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Bảng 4: Bảng kết quả chạy mô hình hồi quy mô hình 3  

biến độc lập 

Regression Statistics        

Multiple R 0,895606608        

R Square 0,802111197        

Adjusted R Square 0,752638996        

Standard Error 0,068156596        

Observations 6        

ANOVA         

  Df SS MS F Significance F    

Regression 3 0,22594898 0,07536 

6,213

37 0,0006    

Residual 12 0,05574386 0,004645      

Total 15 0,2869284          

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat 

P-

value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept -0,170182712 0,07131231 -2,38644 

0,034

357 -0,32556 -0,01481 -0,32556 -0,01481 

X Variable 1 3,802464513 0,78144356 4,865949 

0,000

388 2,099845 5,505084 2,099845 5,505084 

X Variable 2 0,203853573 0,09234368 2,207553 

0,047

489 0,002654 0,405053 0,002654 0,405053 

X Variable 3 0,521029051 0,14212713 3,665937 

0,003

231 0,211361 0,830697 0,211361 0,830697 

 

4. KẾT LUẬN 

Bài báo đã sử dụng mô hình hồi quy để đo lƣờng tác động của các 

nhân tố ảnh hƣởng tới khả năng sinh lời (ROE). Với sự giúp đỡ của 

công cụ hồi quy, bài báo đã chỉ ra rằng 80,21% sự biến động của ROE 

là do sự tác động của ROA, cơ cấu vốn và lãi suất vay vốn. Từ kết quả 

nghiên cứu, bài báo đã cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu than đang 

sử dụng có hiệu quả đòn bẩy tài chính để tăng khả năng sinh lời của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp xuất khẩu than thực tế chƣa phải là cao khi ROA bình 

quân chỉ là 2,5% và ROE bình quân chỉ là 15,7%. Bên cạnh đó, dù xác 

suất bác bỏ là khá cao, nhƣng kết quả chạy mô hình hồi quy 5 biến 
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cũng cho thấy, quy mô doanh nghiệp và cơ cấu tài sản cũng có tác 

động tích cực tới ROE của doanh nghiệp. 

Từ kết quả phân tích, bài báo kiến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu 

than cần chú trọng hơn nữa tới công tác quản trị tài chính của doanh 

nghiệp để tăng hiệu quả đầu tƣ, bằng cách xây dựng cơ cấu vốn hợp lý 

theo hƣớng vẫn có thể xem xét tăng dần hệ số nợ để tăng cƣờng khả 

năng sinh lời của doanh nghiệp, nhƣng cũng cần chú ý tận dụng các 

nguồn vốn lãi suất thấp và quản lý rủi ro về tài chính một cách chặt 

chẽ hơn. Các doanh nghiệp cũng cần xem xét nâng cao năng lực kinh 

doanh của mình, vì thực tế cho thấy hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp là chƣa cao khi ROA bình quân chỉ là 2,5% và ROE bình quân 

chỉ là 15,7%. Các doanh nghiệp cũng nên xem xét việc tăng cƣờng 

đầu tƣ vào tài sản cố định và mở rộng quy mô doanh nghiệp để nâng 

cao khả năng sinh lời của mình. 
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CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

CHẤT LƢỢNG CAO TRONG TIẾN TRÌNH  

HỘI NHẬP THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ  

CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 

Opportunities for developing high quality human 

 resources in the process of international  

trade integration of Hai Phong city 

NCS. Nguyễn Thị Thu Thảo 

Khoa KT&QTKD, Trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Nguồn nhân lực luôn đƣợc xem là yếu tố thúc đẩy sản xuất và phát triển 

kinh tế- xã hội. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao sẽ đẩy nhanh 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hƣớng 

công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập thƣơng mại quốc tế. Hải 

Phòng là một trong 4 thành phố lớn của cả nƣớc do đó việc phát triển 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập càng trở nên 

cần thiết. Trƣớc thực tế đó, thành phố Hải Phòng đã và đang quan tâm 

hơn đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao để có thể kịp 

thời đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu hội nhập 

quốc tế. Nghiên cứu chỉ ra đƣợc cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao của Hải Phòng cũng nhƣ đƣa ra một số gợi ý nhằm đáp ứng 
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yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội 

nhập thƣơng mại quốc tế. 

Từ khóa: nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lƣợng cao, cơ hội và 

thách thức phát triển nguồn nhân lực, hội nhập thƣơng mại quốc tế 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hƣớng phát triển dựa trên nền 

tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với 

trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô bốt, công nghệ nano, công 

nghệ sinh học đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới,làm 

thay đổi nhanh chóng cơ cấu lao động và thị trƣờng lao động. Các hệ 

thống tự động hóa sẽ thay thế dần lao động thủ công trong nền kinh tế, 

nhu cầu sử dụng lao động kỹ năng thấp ngày càng giảm. Đặc biệt cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ không chỉ đe dọa việc làm của lao 

động trình độ thấp mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ 

bị ảnh hƣởng, nếu nhƣ họ không đƣợc trang bị những kỹ năng mới – 

kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế hội nhập thƣơng mại quốc tế sâu 

rộng nhƣ hiện nay.Khi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động dịch chuyển 

theo hƣớng CNH-HĐH, hội nhập thƣơng mại quốc tế đòi hỏi khả năng 

thích ứng cao hơn của nguồn nhân lực cả về trình độ học vấn, trí tuệ, 

năng lực sáng tạo, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề 

nghiệp, thể lực cũng nhƣ phẩm chất tâm sinh lý, ý thức, lối sống, đạo 

đức… Đây là sự tƣơng quan chặt chẽ giữa kết quả của phát triển 

nguồn nhân lực với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 

của mỗi quốc gia và thành phố.  

Thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây luôn đƣợc xem là 

một trong những điểm đầu tƣ FDI hấp dẫn trong khu vực và cả nƣớc. 

Sự phát triển của thành phố Hải Phòng phụ thuộc rất lớn vào việc khai 

thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhƣ : nguồn vốn, hệ thống 

cơ sở vật chất, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghệ, nhân lực. 

Các yếu tố này có mỗi quan hệ chặt chẽ, tƣơng trợ với nhau góp phần 
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tạo nên sự phát triển cho thành phố. Những yếu tố nhƣ máy móc thiết 

bị, khoa học công nghệ có thể mua, sao chép đƣợc nhƣng nguồn nhân 

lực thì không thể. Do đó phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quan 

trọng đóng góp cho sự tăng trƣởng kinh tế của thành phố Hải Phòng. 

Nghiên cứu về cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp 

ứng yêu cầu của quá trình hội nhập thƣơng mại quốc tế là một nghiên 

cứu có ý nghĩa nhằm cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho thành phố, từ 

đó góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội Hải Phòng nói riêng , 

và cả nƣớc nói chung. 

Một số khái niệm 

Khái niệm nguồn nhân lực  

Nguồn nhân lực cần đƣợc xem xét trên cả ba yếu tố: số lƣợng (quy 

mô số dân), thể hiện quy mô nhân lực; chất lƣợng thể hiện mối quan 

hệ giữa các yếu tố thành nên bản chất bên trong của nguồn nhân lực, 

đƣợc biểu hiện thông qua các tiêu trí về sức khỏe, trình độ học vấn, 

trình độ chuyên môn/lành nghề; và cơ cấu. Số lƣợng, chất lƣợng và cơ 

cấu quan hệ với nhau tạo nên sức mạnh và sự phát triển của nguồn 

nhân lực. 

Nguồn nhân lực là dạng đặc biệt của nguồn lực nói chung, là 

nguồn lao động, gồm tổng thể các yếu tố tạo nên sức mạnh của con 

người và cộng đông xã hội;là tổng thể số lượng có thể huy động vào 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo khái niệm trên, nguồn nhân lực bao gồm cả những ngƣời đang 

lao động, trong độ tuổi lao động; cả những ngƣời trong độ tuổi lao 

động sức khỏe bình thƣờng nhƣng chƣa có việc làm; cả những ngƣời 

chuẩn bị đến tuổi lao động, ở dạng dự trữ, với các tiêu chí cụ thể cề 

thể lực, trí lực, tâm lực để có khả năng trực tiếp huy động vào quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội. Những ngƣời không có khả năng lao 

động, không thể huy động vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội thì 

không nằm trong nội hàm khái niệm này. 
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 Nguồn nhân lực chất lượng cao 

Tiếp cận khái niệm nguồn nhân lực chất lƣợng cao phát xuất phát 

trực tiếp từ khái niệm nguồn nhân lực và thực tiễn đất nƣớc, địa 

phƣơng, lĩnh vực trong những giai đoạn cụ thể. Theo đó, nguồn lực 

chất lƣợng cao là lực lƣợng lao động có học vấn, trình độ chuyên môn 

cao và nhất là có khả năng sáng tạo, linh hoạt, thích ứng nhanh với 

những biến đổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất, của ngành nghề. 

Đó là bộ phận ―đầu tàu‖, ―mũi nhon‖, ―chất lƣợng cao‖, đóng vai trò 

nòng cốt trong mọi hoạt động của nguồn nhân lực trên mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Nguồn nhân lực chất lƣợng cao là một khái niệm 

mang tính lịch sử. Mỗi giai đoạn khác nhau thì yêu cầu về ―chất lƣợng 

cao‖ của bộ phận này đặt ra có sự khách nhau, song dù có sự khác 

nhau thế nào chăng nữa thì bộ phận này bao giờ cũng ―chất lƣợng 

cao‖ hơn, toàn diện hơn bộ phận con lại của nguồn nhân lực, có vai trò 

làm nòng cốt và khả năng dẫn dắt sự phát triển của nguồn nhân lực nói 

chung phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, của địa 

phƣơng, lĩnh vực trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 

Từ phân tích trên, có thể đƣa ra khái niệm: Nguồn nhân lực chất 

lượng cao là bộ phận chất lượng cao của nguồn nhân lực, thể hiện 

sức mạnh và vai trò “đàu tàu”, nòng cốt trong mọi hoạt động kinh tế - 

xã hội của đất nước, vùng, địa phương và lĩnh vực trong từng giai 

đoạn lịch sử cụ thể. 

Nguồn nhân lực chất lƣợng cao cần đƣợc hiểu một cách toàn diện 

với các yếu tố số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu. Cả ba yếu tố: số lƣợng, 

chất lƣợng và có cấu quan hệ biện chứng với nhau trong chỉnh thể 

thống nhất tạo nên sức mạnh, khả năng lao động, vai trò ―đầu tàu‖, 

nòng cốt và sự phát triển của nguồn nhân lực này. 

 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  

Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong quá trình hội nhập 

quốc tế là tổng thể hoạt động của Đảng, Nhà nƣớc, các đoàn thể chính 

trị xã hội và ngƣời lao động, với đƣờng lối, cơ chế, chính sách đúng 
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đắn, đặc biệt chú trọng đến phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao 

thể lực, trí tuệ và phẩm chất tâm lí xã hội để tạo ra nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của 

đất nƣớc; phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao còn là quá trình sử 

dụng, đãi ngộ xứng đáng nhằm tạo động lực, phát huy vị trí, vai trò và 

giá trị của nguồn nhân lực này. 

Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao là tổng thể hoạt động chủ 

động có mục đích đƣợc tổ chức chặt chẽ, bao hàm những vấn đề cơ 

bản phản ánh mục đích, nội dung, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao trong thời kỳ mới. Đây là quá trinh biện chứng thể hiện 

ờ các quá trình cụ thể có quan hệ mật thiết với nhau: thứ nhất, đó là 

quá trinh giáo dục - đào tạo và bồi dƣỡng để phát triển từng ngƣời và 

cả nguồn nhân lực chất lƣợng cao; thứ hai, đó là quá trinh sử dụng, 

quản lý và bổ sung những nội dung mới trong nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao theo yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới; thứ ba, đỏ là quá 

trình khơi dậy, huy động, phát huy vai trò, sức mạnh nguồn nhân lực 

này trong thực tiễn. Ba quá trình đó diễn ra đồng thời trong mối quan 

hệ tác động biện chứng suốt quá trình phát triển nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao. Quá trình này phải đƣợc các chủ thể nhận thức đúng đắn và 

đây đủ thì mới có thê thực hiện tốt. 

Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao là quá trình thực hiện các 

nội dung, hình thức, biện pháp tác động vào từng bộ phận và từng 

ngƣời, kích thích, khơi dậy, thúc đẩy, tạo điều kiện để từng ngƣời 

phấn đấu, rèn luyện và cả nguồn nhân lực chất lƣợng cao phát triển. 

Quá trình này phải tuân theo những vấn đề mang tính quy luật của sự 

hình thành, phát triển nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

không phải tự nhiên mà có, mà đƣợc hình thành, phát triển và phát 

huy một cách chủ động, tích cực gắn với chiến lƣợc phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nƣớc và phục vụ sự phát triển chiến lƣợc ấy. Nƣớc ta 

hiện nay, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao cần tập trung vào 
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phát triển những cán bộ, những chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, 

kinh doanh giỏi, những lao động giỏi, lành nghề, để họ thực sự là lực 

lƣợng "đầu tàu‖, "mũi nhọn‖ trong nguồn nhân lực, cống hiến nhiều 

nhất, tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao của thành phố 

Hải Phòng 

Tổng quan tình hình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của 

Hải Phòng 

Hải Phòng là một thành phố cảng nằm trong khu vực đồng bằng 

Bắc Bộ; là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt 

Nam, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa, kinh tế, y tế, giáo dục, 

khoa học, thƣơng mại và công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ. Hải 

Phòng nằm trong vùng năng động của Việt Nam hiện nay vùng kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ - KTTĐ Bắc Bộ), gần Hà Nội, Quảng Ninh nên có 

nhiều thuận lợi trong việc liên kết trao đổi, giao lƣu hàng hoá, công 

nghệ, lao động kỹ thuật, v.v... gần các tỉnh Đồng bằng sông Hồng nên 

thuận lợi trong việc cung cấp các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ và 

tiếp nhận các nguồn lƣơng thực, thực phẩm, rau quả từ các tỉnh. 

Nguồn nhân lực CLC của thành phố tập trung ở 3 nhóm: nguồn 

nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nguồn nhân lực khoa học 

và công nghệ; nguồn nhân lực lao động kỹ thuật. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại thành phố Hải Phòng 

hiện đang không ngừng đƣợc bồi dƣỡng, đào tạo nâng cao và phát 

triển về chuyên môn, nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý phẩm chất 

chính trị. Toàn thành phố  đến năm 2019 có gần 5000 cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trong tổng số 3.301 cán bộ, tăng 3,2% so với 2015; công chức, 

viên chức trình độ chuyên môn tƣơng đối cao so với mặt bằng chung 

của cả nƣớc. Do tiến hành đồng bộ, có hiệu quả công tác quy hoạch và 

đào tạo, nên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 có tỷ lệ cán bộ nữ đạt gần 23%; cán bộ trẻ (dƣới 40 tuổi) 

đạt 31%; gần 31% đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

811 

Đội ngũ thuộc lĩnh vực khoa học công nghê của thành phố Hải 

Phòng  có khoảng 5 vạn ngƣời, chiếm 2,8% dân số thành phố, bằng 

4,8% so với đội ngũ này trong cả nƣớc. Độ tuổi bình quân 41,45 tuổi 

(trong khi đó, độ tuổi bình quân của cả nƣớc là 40,2, Hà Nội là 40 

thành phố Hồ Chí Minh 37.8 tuổi). Năm 2019 có 4.900 cán bộ trực 

tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu phát triển, hoặc trực tiếp hỗ trợ 

nghiên cứu phát triển, làm việc trong các tổ chức khoa học – công 

nghệ (các trƣờng đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; tổ chức nghiên 

cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ). Tổng số 

4.900 cán bộ khoa học công nghệ có trình độ đại học trở lên tăng 

mạnh (5,7% so với năm 2018) đƣợc đào tạo ở 51 ngành trên tổng số 

68 mã ngành, trong đó 10 ngành đƣợc đào tạo có số cán bộ khoa học 

công nghệ nhiều nhất nhƣ: đào tạo giáo viên (13,85%), kỹ thuật điện, 

điện tử và viễn thông (7,44%), kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật (7,31%); kế 

toán – kiểm toán (7,03%); nông nghiệp (6,82%); kinh doanh (5,31%); 

công nghệ thông tin (4,27%)… 

Lực lƣợng lao động kỹ thuật của thành phố là khá dồi dào, năm 

2019 có khoảng 1,6 triệu ngƣời, tăng 4% so với năm 2018, trong đó 

lực lƣợng lao động qua đào tạo chiếm 47%. Đa phần lực lƣợng lao 

động trẻ, có trình độ phổ thông khá cao cơ cấu lao động chuyển dịch 

theo hƣớng tích cực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã 

hội, đã hình thành bƣớc đầu đội ngũ công nhân có tay nghề, kỹ năng, 

kỹ xảo làm việc ở những khu vực dịch vụ mới nhƣ điện tử, công nghệ 

thông tin, đóng tàu, luyện thép… Hệ thống dạy nghề từng bƣớc đƣợc 

mở rộng quy mô, đầu tƣ nâng cấp.  

Tiêu chí về năng lực chuyên môn kỹ thuật này, nhất là về kỹ năng 

nghề nghiệp của ngƣời lao động Hải Phòng và ngƣời lao động cả nƣớc 

nói chung trong những năm qua đã đƣợc nâng cao rõ rệt. Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo có xu hƣớng tăng, chất lƣợng lao động ngày một đáp 

ứng đƣợc yêu cầu của nền kinh tế, thị trƣờng lào động, tuy nhiên nếu 
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nhìn vào bảng 2 cho thấy tỷ lệ lao động đƣợc đào tạo về chuyên môn 

kỹ thuật của thành phố còn chƣa thực sự cao so với 2 thành phố Hà 

Nội và Tp.HCM. 

Cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố 

Hải Phòng 

Thời gian gần đây,  nguồn nhân lực của TP. Hải Phòng đã có sự 

chuyển dịch cơ cấu theo hƣớng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 

chuyển nhanh sang các ngành nghề: kinh doanh tài chính, ngân hàng, 

kiểm toán, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo, đóng tàu, công nghệ vật 

liệu mới, công nghệ biển, kinh tế biển, logistics...Số ngƣời qua đào tạo 

có chiều hƣớng tăng nhanh, chất lƣợng và trình độ đào tạo đƣợc nâng 

dần đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng. Tỷ lệ lao động có bằng đại học và 

trên đại học gia tăng nhanh nhất, trong đó tỷ lệ có bằng đại học tăng 

6,8% trong giai đoạn 10 năm. 

Hệ thống giáo dục tại Hải Phòng phát triển hơn các địa phƣơng lân 

cận. Chỉ số giáo dục của Thành phố đứng thứ 3 toàn quốc với 4 trƣờng 

đại học, 16 trƣờng cao đẳng, 26 trƣờng trung cấp chuyên nghiệp. Đặc 

biệt, phải kể đến Đại học Hàng hải Việt Nam là trƣờng đầu tiên của 

Việt Nam đạt chuẩn ISO 9001 - 2000, trƣờng duy nhất tại Việt Nam 

có bằng cấp đƣợc công nhận tại tất cả các nƣớc trên thế giới. 

Theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, Hải 

Phòng ƣu tiên phát triển nhân lực cho những ngành có hàm lƣợng 

công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, bảo đảm nhu cầu lao động chất 

lƣợng cao phục vụ kinh tế biển, du lịch nhƣ logistics, bảo hiểm, điều 

khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, xây dựng công trình thủy và 

thềm lục địa, kỹ thuật môi trƣờng, kinh tế thủy sản, công nghệ sinh 

học thực phẩm, quản lý môi trƣờng và nguồn lợi thủy sản… 

Từ năm 2010 đến nay, Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo 14 đơn vị 

bao gồm các trƣờng đại học, cao đẳng, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành 

Y tế, Giáo dục xây dựng các đề án thí điểm phát triển nhân lực chất 

lƣợng cao, phục vụ hoạt động của đơn vị và nhu cầu nhân lực thành 
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phố. Công tác phát triển giáo dục từ bậc học mầm non đến THPT, làm 

nền tảng đào tạo nhân lực cho thành phố đƣợc quan tâm; ƣu tiên quỹ 

đất cho các cơ sở giáo dục - đào tạo, trƣờng đại học, cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Từ năm 2010 đến nay, thành 

phố phê duyệt 19 dự án mới và điều chỉnh 15 dự án, bố trí gần 405 tỷ 

đồng đầu tƣ, nâng cấp các trƣờng học. Các trƣờng đại học, cao đẳng 

tại thành phố chủ động liên kết đào tạo trong và ngoài nƣớc với gần 20 

quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều quốc gia phát triển. Bên 

cạnh đó, hàng năm, Thành phố sẽ ƣu tiên các nguồn lực để phát triển 

các ngành đào tạo ở tất cả các bậc học, đáp ứng nhu cầu nhân lực của 

các ngành: Phục vụ du lịch, thƣơng mại, tài chính, ngân hàng, hàng 

hải, vận tải, kho bãi dịch vụ cảng biển, công nghiệp tàu thủy, cơ khí 

chính xác, điện - điện tử. Các ngành công nghệ cao nhƣ: Công nghệ 

thông tin, công nghệ sinh học tự động hóa, vật liệu mới... 

Cùng với việc đầu tƣ, nâng cấp cơ sở vật chất, Hải Phòng cũng đã 

đầu tƣ phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo 

dục - đào tạo cả về số lƣợng và chất lƣợng; đổi mới, hoàn thiện 

chƣơng trình, giáo trình giảng dạy, đào tạo theo hƣớng tiên tiến, hiện 

đại, gắn lý thuyết với thực nghiệm, gắn nhà trƣờng với nghiên cứu, 

ứng dụng. 

Hải Phòng đã quy hoạch mạng lƣới dạy nghề, tuyển sinh học nghề, 

xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên, kiểm định chất 

lƣợng dạy nghề. Đến nay, thành phố có 58 đơn vị dạy nghề và 100% 

số cơ sở dạy nghề xây dựng xong và ban hành chƣơng trình đào tạo 

theo hƣớng dẫn của Tổng cục Dạy nghề. Chƣơng trình đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn đƣợc thành phố quan tâm.  

Một số gợi ý để phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao tại Hải 

Phòng 

Trong giai đoạn vừa qua thành phố Hải Phòng đã triển khai thực 

hiện kế hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 
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2011- 2020 theo kế hoạch số 1640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2012, về việc 

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triên nhân lực 

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020. Đây là một chủ trƣơng 

đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tƣ duy đột phá của thành 

phố. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nội dung này đòi hỏi phải có một 

chiến lƣợc tổng thể và lâu dài, với hệ thống các giải pháp mang tính 

đồng bộ, thiết thực và khả thi, trong đó có thể tập trung nghiên cứu và 

thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

4.1 Tập trung xây dựng và hoàn thiện chiến lược tổng thể phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập thương mại 

quốc tế 

 Mặc dù ―Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 

2020‖ đang đƣợc triển khai thực hiện ở các tỉnh thành phố và bƣớc 

đầu đạt những kết quả tích cực, song  vẫn chƣa có một chiến lƣợc tổng 

thể để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng 

yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng nhƣ của sự nghiệp 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc; chƣa xác định rõ lộ 

trình và trách nhiệm cụ thể cũng nhƣ chƣa thực sự phát huy đƣợc trách 

nhiệm chung của toàn xã hội đối với vấn đề này. 

Xây dựng chiến lƣợc tổng thể phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao là một chủ trƣơng lớn, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng 

và phức tạp, đòi hỏi cần phải đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng, thận trọng 

với một tƣ duy đột phá và tầm nhìn lâu dài, phù hợp với thực tiễn của 

thành phố Hải Phòng. Chiến lƣợc phải xác định rõ mục tiêu, quy mô, 

lộ trình và những cơ chế, chính sách tổng thể. Trong đó, mục tiêu 

chiến lƣợc phải ƣu tiên khắc phục mâu thuẫn giữa phát triển về số 

lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu; xác định quy mô, số lƣợng và cơ cấu của 

từng loại nhân lực cho phù hợp. Chiến lƣợc cũng xây dựng lộ trình 

thực hiện một cách hợp lý, có tính dự báo cao, xây dựng và hoàn thiện 
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cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao một cách toàn diện và đồng bộ. 

Chỉ có nhận thức đúng đắn thì mới có cách ứng xử, có định hƣớng, 

tƣ duy phát triển phù hợp. Từ đó xác định trách nhiệm chung, trách 

nhiệm của mỗi ngƣời trong công tác phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi 

dƣỡng và sử dụng nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Chúng ta không 

đƣợc phép chủ quan, xem nhẹ sự tác động của cách mạng công nghiệp 

4.0, nhƣng cũng không tự ti, mặc cảm về nguồn nhân lực hiện có. 

Tăng cƣờng quảng bá để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, thu hút 

sinh viên vào học các ngành khoa học và công nghệ; nuôi dƣỡng các 

kỹ năng khoa học và công nghệ. 

4.2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đã có về xây 

dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Trên thực tế, những năm qua Đảng, Nhà nƣớc, thành phố Hải 

Phòng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới có tác động tích cực 

đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao . Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện, các chính sách đó đã bộc lộ không ít những hạn 

chế, bất cập, hiệu quả mang lại chƣa tƣơng xứng. Do đó, để tiếp tục 

phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao có hiệu quả đòi hỏi cần phải 

thƣờng xuyên điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, 

chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao ở của thành phố Hải Phòng đđể đáp 

ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng hiện nay. 

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách sẽ tạo động lực cho sự phát triển 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao  và phải đƣợc thực hiện đồng bộ trên 

nhiều phƣơng diện, nhƣ giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi 

trƣờng làm việc, chính sách việc làm, thu nhập, an sinh xã hội, bảo 

hiểm, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, chính sách phát triển thị 

trƣờng lao động, các điều kiện nhà ở, sinh sống, định cƣ,... Trong đó, 
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trƣớc hết cần coi trọng việc tạo lập các cơ chế, chính sách thu hút, sử 

dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Việc đổi mới chính 

sách tuyển dụng, bố trí sử dụng nguồn nhân lực chất lƣợng cao cần 

phải đƣợc triển khai theo hƣớng công khai, công tâm, khách quan, 

chính xác, dựa trên cơ sở phẩm chất và năng lực thực chất.  

Tạo sự đột phá về đãi ngộ, tôn vinh nguồn nhân lực chất lƣợng cao, 

thực hiện chính sách tiền lƣơng linh hoạt theo tiêu chí tài năng và hiệu 

quả đóng góp; tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi và cơ hội thăng tiến 

để tạo động lực, kích thích, khuyến khích họ lao động sáng tạo và hiệu 

quả. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và phƣơng tiện 

làm việc, nghiên cứu cho những nhà khoa học, những tài năng trẻ. 

Thƣờng xuyên tôn vinh nhân tài đi kèm cơ chế khuyến khích về lợi 

ích vật chất đối với những ngƣời có cống hiến mang lại nhiều lợi ích 

cho xã hội. 

Bên cạnh đó, thành phố cần có chính sách thỏa đáng để tạo nguồn 

lực và khai thác có hiệu quả nguồn lực mới, nhất là trong những ngành 

mũi nhọn về công nghệ ; nâng cao chất lƣợng hoạt động của các vƣờn 

ƣơm công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao; có chính sách hỗ trợ 

hình thành và phát triển các vƣờn ƣơm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trong các trƣờng đại học đào tạo về công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc 

tế trong nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ. Đồng thời 

tăng cƣờng sự hợp tác hiệu quả giữa Nhà nƣớc, doanh nghiệp và các 

trƣờng đại học công nghệ để thúc đẩy sự phát triển một số ngành chọn 

lọc, đặc biệt là công nghệ thông tin. Ngoài ra, tiếp tục phát triển mạnh 

các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; đẩy mạnh quá trình xây 

dựng và hoạt động ở các các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn trong 

và ngoài thành phố, nhƣ: Bridgestone, Fuji Xerox, LG, SamSung, 

Regina, Khu công nghiệp Normura, VSIP Thủy Nguyên, Tràng Duệ  

An Dƣơng, Đình Vũ 
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4.3.Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ giáo dục - đào 

tạo. 

Đây là nhiệm vụ then chốt, giải pháp trọng yếu để xây dựng, phát 

triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực chất lƣợng cao nói 

riêng đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố nói chung và trƣớc tác 

động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng. Theo đó, cần 

nhanh chóng hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hƣớng mở, hội nhập, 

thúc đẩy phân tầng, phân luồng, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống giáo 

dục, nhất là giáo dục đại học và dạy nghề. Khắc phục các bất hợp lý 

về quy mô đào tạo, cơ cấu trình độ ngành, nghề và cơ cấu vùng, miền; 

gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.  

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo, trƣờng đại học cần xác định đúng khả 

năng và nhu cầu đào tạo, tăng cƣờng chất lƣợng công tác lập kế 

hoạch, dự báo thƣờng xuyên và cung cấp thông tin về nhu cầu nhân 

lực của xã hội, nhất là nhu cầu của các doanh nghiệp, các địa 

phƣơng,... nhằm điều tiết quy mô, cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào 

tạo cho phù hợp.. Tạo chuyển biến nhanh và rõ nét trong phát triển 

nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các ngành, 

lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự 

chủ cho các trƣờng đại học, cao đẳng và dạy nghề công lập; khuyến 

khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. 

Đổi mới chƣơng trình, nội dung đào tạo đại học theo hƣớng  phục 

vụ các doanh nghiệp , chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ 

trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất 

ngƣời học, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Phát 

triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học - công nghệ, 

yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trƣờng lao động‖. Đồng thời, 

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp, hình thức dạy học bậc đại 

học, nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đại học. Đẩy mạnh 
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hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo, tạo môi trƣờng và điều kiện 

thuận lợi để thu hút các nhà giáo, nhà khoa học có tài năng và kinh 

nghiệm của nƣớc ngoài,  

Kết luận 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nội dung phát triển nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao bao hàm phát triển nhanh về số lƣợng, nâng cao 

chất lƣợng và chuyển dịch cơ cấu theo hƣớng phù hợp và tiến bộ. Ba 

nội dung này phải đƣợc tiến hành đồng bộ bởi chúng có mối quan hệ 

chặt chẽ, tác động qua lại và tạo tạo tiền đề thúc đẩy phát triển lẫn 

nhau. Hải Phòng hƣớng đến mục tiêu phát triển nhân lực đủ về số 

lƣợng, đảm bảo chất lƣợng phân bố hợp lý, trong đó chú trọng điều 

chỉnh, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa đào tạo nhân lực từ cao đẳng trở 

lên so với trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề; từng bƣớc tiếp 

cận trình độ khu vực và quốc tế; sử dụng nhân lực có hiệu quả, phù 

hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng 

và cả nƣớc, trở thành một trong những trung tâm đào tạo và cung cấp 

nhân lực chất lƣợng cao cho vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nƣớc. 
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TÓM TẮT 

Hoạch định chiến lƣợc luôn là nội dung quan trọng trong quản trị doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định rõ đƣờng hƣớng phát triển và chiến 

thắng trong cạnh tranh. Bài viết này sử dụng các công cụ quản trị chiến 

lƣợc để phân tích sâu về công tác hoạch định chiến lƣợc của Vishipel 

và đề xuất giải pháp chiến lƣợc cho công ty. Từ kết quả nghiên cứu cho 

Vishiel, bài viết cung cấp những bằng chứng khoa học khẳng định công 

tác hoạch định chiến lƣợc của các doanh nghiệp, đặc biệt là những 

doanh nghiệp có yếu tố quốc tế và sử dụng hàm lƣợng công nghệ cao 

cần phải đƣợc chú trọng và có hƣớng điều chỉnh phù hợp trong bối 

cảnh chiến tranh thƣơng mại, toàn cầu hóa và sự bùng nổ của cuộc cách 

mạng khoa học công nghệ lần thứ 4. 

Từ khóa: chiến lƣợc công ty, chiến tranh thƣơng mại, toàn cầu hóa, 

Vishipel 
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ABSTRACT 

Strategic planning is always an important activity in business 

administration, helping an enterprise determine its development 

direction and win in competition. This article uses strategic 

management tools to thoroughly analyze Vishipel's strategic plan and 

propose strategic solutions for the company. Refer to Vishipel's 

research results, the article provides scientific evidence affirming that 

the strategic plans of enterprises, especially who having international 

elements and using high technology content, must be focused and 

adjusted accordingly in the context of trade war, globalization and the 

outbreak of the 4th science and technology revolution. 

Keywords: strategic planning, trade war, globalization, VISHIPEL 

1. GIỚI THIỆU  

Hoạch định chiến lƣợc là nội dung quan trọng trong quản trị doanh 

nghiệp, giúp cho doanh nghiệp xác định rõ sứ mệnh, mục tiêu và con 

đƣờng đi đến mục tiêu. Thực tế ở Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp 

chƣa nắm rõ đƣợc các nội dung của công tác quản trị doanh nghiệp, 

đặc biệt là chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác hoạch 

định chiến lƣợc, do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

công ty không cao, nhiều doanh nghiệp đối mặt với các thách thức lớn 

khi tính cạnh tranh trên thị trƣờng ngày càng gay gắt, đồng thời doanh 

nghiệp ngày càng chịu nhiều ảnh hƣởng từ các cuộc chiến tranh 

thƣơng mại trên thế giới trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 

khoa học công nghệ lần thứ 4.  

―Chiến tranh thƣơng mại‖ là một cụm từ đƣợc nhắc đến nhiều nhất 

trong một vài năm gần đây khi nói đến thƣơng mại quốc tế và những 

ảnh hƣởng có tính chất toàn cầu. Cuộc chiến lớn nhất đƣợc kể tới là 

―chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung‖ với những chính sách thuế áp 
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lên hàng hóa xuất – nhập khẩu giữa hai cƣờng quốc kinh tế này, dẫn 

đến sự ảnh hƣởng to lớn tới kim ngạch xuất khẩu và hoạt động sản 

xuất kinh doanh của nhiều ngành hàng ở các nƣớc khác. Trong khuôn 

khổ nghiên cứu này, chúng tôi đề cập đến các cuộc chiến tranh thƣơng 

mai dẫn tới những chính sách đáp trả trong cuộc chiến này giữa các 

quốc gia và nhấn mạnh sự đáp trả đó không dừng lại trong khuôn khổ 

áp thuế và hàng hóa, sự trừng phạt lẫn nhau đƣợc mở rộng trên nhiều 

mặt với những ảnh hƣởng khôn lƣờng, trong đó phải kể đến những 

đòn giáng trả lẫn nhau trên lĩnh vực công nghệ thông tin và hàng hóa 

tích hợp nhiều hàm lƣợng khoa học công nghệ mà tập đoàn công nghệ 

Huawei (Trung Quốc) là một ví dụ cụ thể. Bối cảnh toàn cầu hóa và 

sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với các 

cuộc chiến tranh thƣơng mại giữa các quốc gia diễn biến khó lƣờng 

đặt ra đòi hỏi cho các doanh nghiệp ở các quốc gia chịu ảnh hƣởng từ 

các cuộc chiến tranh thƣơng mại phải có những điều chỉnh trong chiến 

lƣợc sản xuất kinh doanh.  

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam – 

Vishipel là một trong các doanh nghiệp hạ tầng mạng viễn thông tại 

Việt Nam, cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng nhƣ Thông tin Vô tuyến 

điện hàng hải theo công ƣớc quốc tế GMDSS;  thông tin qua vệ tinh 

Inmarsat; thông tin qua vệ tinh Cospass- Sarsat; mạng VSAT; Hệ 

thống các trạm thu AIS dọc bờ biển Việt nam, Đài truy theo tầm xa 

LRIT, cũng nhƣ cung cấp các dịch vụ gia tăng trên nền tảng mạng 

internet (OSP, ISP), doanh nghiệp cung cấp các trang thiết bị nghi khí 

hàng hải, thiết bị thông tin liên lạc… Là doanh nghiệp nhà nƣớc hoạt 

động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Vishipel đƣợc nhà nƣớc giao 

phó trọng trách đảm bảo thông tin an toàn hàng hải. Với tình hình 

cạnh tranh gay gắt trong ngành và ảnh hƣởng từ các yếu tố quốc tế 

nhƣ hiện nay, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có chiến lƣợc kinh doanh 

cụ thể và định hƣớng chiến lƣợc phù hợp. Bài viết sẽ vận dụng các 

công cụ quản trị chiến lƣợc để phân tích công tác hoạch định chiến 
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lƣợc kinh doanh của Vishipel trong bối cảnh chiến tranh thƣơng mại 

và toàn cầu hóa cùng với những ảnh hƣởng từ cuộc cách mạng công 

nghệ lần thứ 4, từ đó đề xuất các giải pháp chiến lƣợc cho Vishipel 

trong thời gian tới.  

2. KHÁI QUÁT VỀ VISHIPEL VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

Khái quát về Vishipel 

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam – 

Vishipel đƣợc thành lập từ năm 1955, là nhà cung cấp dịch vụ viễn 

thông hàng hải hàng đầu Việt Nam. Vishipel đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu của Chính Phủ, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nƣớc về thông tin cấp cứu và an toàn Hàng hải, Hàng không, 

thông tin vô tuyến điện hàng hải, thông tin vệ tinh Inmarsat, dịch vụ 

cung cấp, bảo dƣỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị vệ tinh và thiết bị 

hàng hải, đào tạo sĩ quan, khai thác viên kỹ thuật,... Bên cạnh đó, công 

ty còn kinh doanh thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện, điện tử và 

nghi khí hàng hải khác. 

Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trƣờng 

cũng nhƣ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Trong bối cảnh chiến 

tranh thƣơng mại, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

đang diễn ra là một thách thức không nhỏ đối với hoạt động kinh 

doanh của Công ty trong thời gian tới.  

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vishipel, 2014-2018 

ST

T 
Chỉ tiêu 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 Vốn kinh doanh (trđ) 
268.53

0 
336.194 330.225 

324.01

5 
310.304 
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2 Lao động (người) 890 878 868 876 900 

3 Doanh thu (trđ) 
300.57

9 
371.550 367.587 

371.56

2 
357.552 

4 
Lợi nhuận sau thuế 

(trđ)  
20.045 34.478 22.454 23.297 23.309 

5 
 Thu nhập bq 

(trđ/người) 
8.2 9.4 10.3 11.5 12.6 

6 
Nộp NS nhà nƣớc 

(trđ)  
16.171 15.243 18.306 16.099 16.391 

Nguồn: Phòng Tổ chức Lao động; Báo cáo tài chính Vishipel 

Năm 2015, thị trƣờng tàu biển có nhiều khởi sắc, cùng với việc đầu 

tƣ thêm 03 Đài thông tin Duyên hải, doanh thu cho công ty tăng qua 

các năm 2015-2017. Tuy nhiên, ảnh hƣởng từ của cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0 trong đó sự bùng nổ của dịch vụ OTT trên nền tảng 

công nghệ thông tin khiến cho một số dịch vụ của Vishipel không đủ 

sức cạnh tranh trên thị trƣờng. Đặc biệt, dịch vụ VoIP sụt giảm 

nghiêm trọng từ năm 2016-2018 là nguyên nhân cơ bản khiến cho 

doanh thu giảm.  

Mặc dù những năm gần đây có sự biến động về doanh thu do có sự 

ảnh hƣởng từ các yếu tố công nghệ và thị trƣờng, nhƣng lợi nhuận của 

công ty vẫn tăng đều qua các năm, do vậy đảm bảo nguồn thu nhập 

bình quân ngƣời lao động tăng và nộp ngân sách nhà nƣớc tăng.  

Phƣơng pháp nghiên cứu  

Bài viết này sử dụng các công cụ trong quản trị chiến lƣợc để phân 

tích, đánh giá công tác hoạch định chiến lƣợc của Vishipel, bao gồm: 

phân tích quy trình hoạch định chiến lƣợc; Phân tích các nhân tố ảnh 

hƣởng đến công tác hoạch định chiến lƣợc trong môi trƣờng vi mô, 

môi trƣờng vĩ mô, môi trƣờng nội tại doanh nghiệp; Kết hợp với việc 

phân tích bối cảnh và những ảnh hƣởng từ các cuộc chiến tranh 

thƣơng mại, toàn cầu hóa và các mạng công nghệ lần thứ 4 để đƣa ra 
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các giải pháp trong  hoạch định và xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 

cho công ty. 

Để nhấn mạnh sự phù hợp và trọng tâm của nghiên cứu, bài viết 

chủ yêu sử dụng mô hình 5 lực lƣợng của M.Porter và Ma trận SWOT 

để phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoạch định chiến lƣợc cho 

Vishipel trong bối cảnh hiện nay: 

Mô hình 5 lực lƣợng của M.Porter: Các doanh nghiệp thƣờng sử 

dụng mô hình này để phân tích xem họ có nên gia nhập một thị trƣờng 

nào đó, hoặc một hoạt động trong một thị trƣờng nào đó không. Mô 

hình này còn đƣợc áp dụng để tìm kiếm trong một ngành nhất định các 

khu vực cần đƣợc cải thiện để sinh sản nhiều lợi nhuận hơn.  

 

 Hình 1: Mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh của Mc Porter 

Ma trận SWOT: Phân tích SWOT là một kỹ thuật phân tích rất 

mạnh trong việc xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, từ đó xác định 
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đƣợc cơ hội và rủi ro trong kinh doanh. Sử dụng nó trong ngữ cảnh 

kinh doanh sẽ giúp ta hoạc định đƣợc thị trƣờng một cách vững chắc.  

 

Hình 2: Mô hình SWOT 

Vận dụng các phƣơng pháp và công cụ trên trong nghiên cứu, bài 

viết đƣa ra những đánh giá dựa trên việc phân tích các yếu tố thuộc 

môi trƣờng bên trong, bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh 

của công ty, phân tích năng lực hoạt động của công ty để từ đó thấy 

đƣợc các điểm mạnh, điểm yếu của công ty, cơ hội, thách thức đƣa tới 

cho công ty. Đó sẽ là các căn cứ để tác giả hoạch định chiến lƣợc kinh 

doanh cho công ty.  

Mô hình SWOT đƣợc sử dụng chủ yếu để phân tích chiến lƣợc kinh 

doanh cho Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - 

VISHIPEL.  

3. CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 

TẠI VISHIPEL 

3.1. Phân tích môi trƣờng kinh doanh và mục tiêu chiến lƣợc 

của công ty 

Trong xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu 

rộng với thế giới trên nhiều lĩnh vực. Việc ký các cam kết trong các tổ 

chức quốc tế dẫn tới quá trình mở cửa thị trƣờng viễn thông diễn ra 
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nhanh chóng, đồng thời làm gia tăng tính cạnh tranh không chỉ đối với 

các doanh nghiệp trong nƣớc mà còn với các doanh nghiệp nƣớc 

ngoài.  

Sự bùng nổ và sức ảnh hƣởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công 

nghệ lần thứ 4 tạo thêm rất nhiều hƣớng nghiên cứu phát triển những 

ứng dụng mới mà hƣớng phát triển rất nổi bật nhất hiện nay là việc hội 

tụ giữa viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. Hiện nay, 

công nghệ thông tin tại Vishipel đã mang lại rất nhiều ứng dụng hữu 

ích nhƣ các dịch vụ thông thƣờng nhƣ thoại, tin nhắn, E-Mail, 

Internet,… còn có thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng mới phát triển 

nhƣ thƣơng mại điện tử, Chính Phủ điện tử, mạng thông minh, truyền 

hình chất lƣợng cao, ... Đây là cơ hội tốt cho Vishipel trong việc đổi 

mới công nghệ, nâng cao năng lực mạng lƣới  và Phát triển thêm dịch 

vụ thông tin mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, công ty 

cũng phải đối mặt với thách thức về đổi mới công nghệ, nghiên cứu 

phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhiều tính năng hiện đại hơn để 

cạnh tranh thu hút khách hàng và tạo nên sự khác biệt so với đối thủ  

Chiến tranh thƣơng mại bùng nổ giữa các cƣờng quốc dẫn đến thị 

trƣờng tiền tệ có nhiều biến động, VND liên tục tăng giá so với NDT 

và mất giá so với đồng USD kể từ tháng 4/2018, đặc biệt sau Chiến 

tranh thƣơng mại Mỹ - Trung, mức độ biến động giá lớn hơn so với 

các tháng trƣớc đó. Tỷ giá VND/USD liên tục tăng, đặc biệt là trong 

tháng 7 và đầu tháng 8/2018, khi căng thẳng thƣơng mại Mỹ - Trung 

lên cao. Điều này dẫn đến giá thành đầu vào dịch vụ thông tin vệ tinh 

Inmarsat, giá thành thiết bị thông tin vệ tinh, nghi khí hàng hải nhập 

khẩu từ nƣớc ngoài tăng lên gây ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Các mặt hàng thiết bị thông tin vệ 

tinh, nghi khí hàng hải Công ty cung cấp chủ yếu nhập khẩu từ châu 

Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc … với đồng tiền giao dịch là USD và EUR 

nên bị ảnh hƣởng khá nhiều với tỷ giá. 
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Trong khi đó các mặt hàng cùng loại đƣợc một số đơn vị nhập lậu 

hoặc nhập từ Trung Quốc đƣợc hƣởng lợi từ chính sách tiền tệ này 

dẫn đến giá thành rất thấp, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm nhập 

khẩu chính hãng của VISHIPEL. Nhiều ngƣời tiêu dùng vẫn có tâm lý 

lựa chọn sản phẩm có giá rẻ, chủ yếu để đảm bảo đủ trang bị khi cơ 

quan quản lý Nhà nƣớc kiểm tra, đăng kiểm mà không quá chú trọng 

đến chất lƣợng, thƣơng hiệu, chính sách sau bán hàng … 

Với dịch vụ thông tin vệ tinh, khách hàng tại Việt Nam sẽ thanh 

toán cho VISHIPEL bằng tiền VNĐ, sau đó VISHIPEL trả cho các 

đối tác nƣớc ngoài bằng USD. Điều này dẫn đến VISHIPEL gặp rủi ro 

tỷ giá so với các đối thủ nƣớc ngoài khi khách hàng thanh toán trực 

tiếp bằng USD cho họ. 

Đối với sự cạnh tranh trong ngành, Vishipel xác định các đối thủ 

cạnh tranh là các tổng đài tự phát tại gia đình, các đồn phát sóng bộ 

đội biên phòng, các máy ICOM cộng đồng, và dịch vụ phủ sóng di 

động trên biển của Viettel.  

Bảng 3: Thị phần dịch vụ điện thoại Tàu - Bờ, tại Việt Nam năm 

2014 – 2018  

Các loại dịch vụ Năm 

2014 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

TĐ tự phát GĐ 14% 10% 5,6% 5% 4.5% 

Vishipel  65% 62,7% 57,9% 56,5% 56% 

Viettel  10% 17,8% 28% 31% 32.5% 

DV công cộng 11% 9,5% 8,5% 7,5% 7% 

(Nguồn: Trung tâm dịch vụ khách hàng VISHIPEL)  

 Thị phần dịch vụ do Vishipel cung cấp chiếm phần lớn nhƣng 

giảm dần qua các năm do Viettel đã thành công khi thực hiện giải 

pháp phát sóng di động từ bờ biển để cung cấp dịch vụ viễn thông cho 

các thuyền viên trên tàu cá, tàu hàng, các giàn khoan….Đến nay, 

Viettel đang sở hữu mạng lƣới viễn thông  đảo và nhà giàn trên biển 
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đã phục vụ đƣợc hơn 1 triệu thuê bao. Thị phần của Viettel đã tăng từ 

10% năm 2014 lên 29% năm 2018. Sự ra đời của hệ thống viễn thông 

phủ biển của Viettel đã tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ đối với các đài 

TTDH của Vishipel. Các tổng đài tự phát có chất lƣợng thông tin kém 

nhƣng vẫn đƣợc ngƣ dân sử dụng do giá thành máy này rẻ, cách sử 

dụng đơn giản, không mất cƣớc liên lạc nhƣng thị phần này giảm còn 

4,5% năm 2018 cho thấy sức cạnh tranh của dịch vụ này giảm mạnh 

trƣớc Vishipel và Viettel. 

Đối với dịch vụ điện thoại Tàu - Bờ, Vishipel phải chịu cƣớc phí 

đƣờng truyền thoại của VNPT nên cƣớc phí dịch vụ cao hơn của 

Vietel. Tuy nhiên, Viettel cũng có điểm yếu là do dịch vụ còn mới mẻ 

nên chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến, chất lƣợng tín hiệu kém hơn tín 

hiệu do đài TTDH của Vishipel cung cấp và đặc biệt với trƣờng hợp 

tàu đi xa đất liền thì sóng di động Vietel không thể tới.  

Dịch vụ công cộng chiếm 7%. Đó là các ICOM cộng đồng và các 

đài phát sóng của bộ đội biên phòng. Các dịch vụ công cộng này có ƣu 

thế về mặt truyền thông, đƣợc đông đảo ngƣời dân biết đến nhƣng lại 

có nhƣợc điểm là tầm phủ sóng hạn chế, chất lƣợng thông tin không 

tốt, không chuyên nghiệp trong việc đáp ứng yêu cầu thông tin về tìm 

kiếm cứu nạn.  

Đối với dịch vụ thông tin vệ tinh Inmarsat, đối thủ cạnh tranh của 

Vishipel là 31 đài thông tin vệ tinh trên thế giới, trong đó có các đối 

thủ nằm trong khu vực gồm các đài của Singapore, Nhật, Trung Quốc, 

Viettel và VTI. Các đài của nƣớc ngoài có quy mô lớn, các dịch vụ 

cung cấp phong phú với nhiều dịch vụ hỗ trợ phục vụ cho nhu cầu đa 

dạng. Ngoài ra, do hoạt động nhiều năm nên các đài này đã thiết lập 

đƣợc mối quan hệ tốt với khách hàng và tạo đƣợc hình ảnh tốt trên thị 

trƣờng viễn thông. Lƣu lƣợng thông tin qua các đài này lớn nên giá 

cƣớc viễn thông rất cạnh tranh, việc áp cƣớc linh hoạt cho từng đối 

tƣợng sử dụng nên thu hút đƣợc khách hàng. 
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Bảng 4: Thị phần cung cấp dịch vụ thông tin vệ tinh Inmarsat 

năm 2014 - 2018 

Các loại dịch vụ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 

2017 

Năm 

2018 

VISHIPEL 45.6% 57% 68% 65% 65% 

Nƣớc ngoài 44.4% 28% 19% 21% 20% 

Viettel và VTI 10% 15% 13% 14% 15% 

(Nguồn: Trung tâm dịch vụ khách hàng VISHIPEL)  

 Đài thông tin vệ tinh Inmarsat của VISHIPEL đƣợc thiết lập sau 

nên đƣợc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, chất lƣợng dịch vụ tốt 

hơn. Tuy nhiên đài của VISHIPEL vẫn còn hạn chế ở chỗ dịch vụ mà 

VISHIPEL cung cấp mới dừng ở một số dịch vụ phổ biến, nghiệp vụ 

kĩ thuật của kĩ thuật viên còn chƣa cao. Thị phần dịch vụ thông tin vệ 

tinh Inmarsat của VISHIPEL liên tục chiếm thị phần lớn do 

VISHIPEL sở hữu tệp khách hàng lớn thuộc các cơ quan Chính phủ, 

khách hàng vận tải biển quốc tế, ngƣ dân … 

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ, Inmarsat thế hệ thứ 5 băng 

thông rộng với các thiết bị dùng sim thay cho phƣơng thức truyền 

thống, khách hàng có thêm lựa chọn loại thiết bị phù hợp với nhu cầu 

của mình. Điều này dẫn đến lƣu lƣợng dịch vụ qua đài Hải Phòng Les 

giảm mạnh.  

Đối với lĩnh vực cung cấp thiết bị, Vishipel đang bị cạnh tranh gay 

gắt do ngày càng có nhiều doanh nghiệp cung cấp thiết bị trong lĩnh 

vực này. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của VISHIPEL hiện nay là công 

ty cổ phần thiết bị hàng hải Mecom, với mức thị phần chiếm gần 22% 

do công ty này có hệ thống cửa hàng đại lý đặt dọc các tỉnh ven biển 

từ Quảng Ninh tới tận đảo Phú Quốc và họ chỉ tập trung vào một lĩnh 

vực kinh doanh thiết bị hàng hải.  
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Hình 4: Thị phần cung cấp thiết bị hàng hải năm 2018 

(Nguồn: Phòng Chính sách Kinh doanh) 

Dịch vụ điện thoại Tàu -Bờ: Trƣớc đây, ngoài các tổng đài tự phát 

gia đình thì chỉ có Vishipel cung cấp dịch vụ này, đặc biệt là các tàu 

xa bờ chỉ có thể lựa chọn dịch vụ này của Vishipel do các đài tự phát 

gia đình không thể đáp ứng chất lƣợng dịch vụ.  

Tuy nhiên khi có thêm Viettel cung cấp loại hình dịch vụ này với 

giá thành cạnh tranh hơn đã khiến cho Vishipel mất đi thị phần đáng 

kể mặc dù chất lƣợng của Vishipel đƣợc đánh giá là cao hơn so với 

dịch vụ điện thoại Tàu – Bờ của Vietel. Đây chính là áp lực cạnh tranh 

Vishepel phải đối mặt và cần có sự thay đổi chiến lƣợc kinh doanh. 

Dịch vụ thông tin vệ tinh Inmarsat, Vishipel chịu áp lực cạnh tranh 

từ nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nƣớc nhƣ Singtel của Singapore, 

Stratos của Mỹ…và của Viettel và VTI… của Việt Nam: 

Áp lực về việc cung cấp thêm các dịch vụ mới: Cần phát triển thêm 

nhiều dịch vụ ứng dụng mới trên nền dịch vụ thông tin vệ tinh 

Inmarsat (nhƣ dịch vụ: tra cứu kết quả sổ xố, bóng đá, giá cả thị 

trƣờng…) chứ không chỉ đơn thuần cung cấp các dịch vụ chủ yếu nhƣ 

hiện nay (hiện nay có: dịch vụ thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn, dự 

báo thời tiết…)  
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Áp lực về việc giảm giá cƣớc: Các đài Inmarsat nƣớc ngoài có giá 

dịch vụ thấp và rất linh hoạt. Do vậy, Vishipel cần tính toán để giảm 

đƣợc giá cƣớc nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.  

Áp lực về chất lƣợng phục vụ: Theo kết quả khảo sát của công ty 

năm 2017, một số khách hàng lớn chƣa hài lòng về dịch vụ bảo dƣỡng 

GMDSS của của Vishipel sau khi kí xong hợp đồng. Cần phải đào tạo 

đƣợc đội ngũ kĩ thuật viên giỏi để sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có 

nhu cầu và theo định kì, nâng cao chất lƣợng dịch vụ.  

Áp lực từ nhà cung cấp : Đài HPLES mà công ty VISHIPEL sở hữu 

hiện là đài thông tin vệ tinh duy nhất tại Việt Nam cung cấp các dịch 

vụ thông tin vệ tinh động. Đài này do Công ty Inmarsat duy nhất trên 

thế giới cung cấp. Do đó, công ty hoàn toàn phụ thuộc về mặt kĩ thuật 

vào nhà cung cấp này và không có cơ hội để thay đổi nhà cung cấp. 

Hàng năm, công ty vẫn cần phải thuê tổ chức Inmarsat đến để bảo 

dƣỡng thiết bị, nâng cấp công nghệ, hỗ trợ kĩ thuật và đào tạo đội ngũ 

kĩ thuật viên cho công ty với chi phí rất cao.  

Đối với dịch vụ thông tin duyên hải, hiện công ty đang thuê đƣờng 

truyền trên bờ của VNPT nên công ty đang phải chịu mức cƣớc khá 

cao do VNPT áp đặt. 

Vishipel hiện đang làm đại lý của nhiều nhà sản xuất thiết bị hàng 

hải có danh tiếng trên thế giới nhƣng cần phải lựa chọn ra đƣợc các 

hãng cung cấp thiết bị hợp lý nhất với tiêu chí kinh doanh thiết bị của 

công ty. Đồng thời phải nghiên cứu lựa chọn đƣợc thiết bị sử dụng 

cho hệ thống đài TTDH để đảm bảo chất lƣợng dịch vụ và hỗ trợ kỹ 

thuật. 

Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn,  

Đối với lĩnh vực thông tin vệ tinh, Vishipel xác định đối thủ là 

Singtel do công ty này có kinh nghiệm tại thị trƣờng Việt Nam đƣợc 

gần 10 năm nhờ vào việc làm đối tác với VISHIPEL, họ có tiềm lực 

tài chính cực kì vững mạnh, sở hữu các công nghệ khoa học tiên tiến 
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trong lĩnh vực thông tin vệ tinh và hiện nay đã lập văn phòng đại lý, 

mở rộng hoạt động kinh doanh, ra mắt dịch vụ SkyFile Mail...  

Đối với lĩnh vực cung cấp thiết bị, Vishipel đứng trƣớc nhiều thử 

thách trƣớc làn sóng toàn cầu hóa và tự do thƣơng mại, nhiều nhà 

cung cấp có thể tham xâm nhập thị trƣờng và đe dọa thị phần của 

Vishipel, đồng thời cũng tạo thêm áp lực về cải tiến công nghệ và 

giảm giá thành đối với các sản phẩm mà công ty cung cấp. 

 Áp lực từ sản phẩm thay thế xuất hiện do sự phát triển của khoa 

học công nghệ. Sản phẩm thay thế điển hình có thể nói đến ở đây là 

dịch vụ băng thông rộng Inmarsat (BGAN, FBB, SBB) và dịch vụ 

VSAT: Dịch vụ này đang gây sức ép cạnh tranh lên các dịch vụ truyền 

thống E&E (Inmarsat -B/F, Inmarsat-M, Inmarsat mini M…). Nó ra 

đời cho phép ngƣời sử dụng có thể tiếp cận và sử dụng các thành tựu 

của công nghệ thông tin nhƣ trên mạng mặt đất nhƣ IP, video 

conference, web-surfing… mà các dịch vụ truyền thống E&E không 

thể đáp ứng. Dịch vụ băng thông rộng Inmarsat phủ sóng toàn cầu với 

cùng một mức cƣớc cho mỗi dịch vụ, không phụ thuộc vào thiết bị 

đầu cuối. Thiết bị đầu cuối có giá bán ngày càng giảm. Vì các lý do đó 

mà khách hàng đang chuyển dần sang sử dụng dịch vụ này thay vì sử 

dụng các dịch vụ E&E. Do đó, tuổi thọ của các dịch vụ E&E sẽ sớm 

kết thúc trong vài năm tới. Điều này gây áp lực lên công ty, phải làm 

sao thu hút đƣợc ngƣời sử dụng nhằm tăng lƣu lƣợng dịch vụ và tận 

thu trƣớc khi dịch vụ kết thúc.  

3.2.  Phân tích, đánh giá công tác hoạch định chiến lƣợc kinh 

doanh của Vishipel 

Các điểm mạnh  

VISHIPEL là công ty 100% vốn nhà nƣớc, trong chức năng của 

VISHIPEL có cả việc phục vụ các mục đích, dịch vụ công ích nên 

đƣợc nhà nƣớc ƣu tiên phát triển. Cơ sở vật chất và tiềm lực tài chính 

của công ty tƣơng đối mạnh, ít rủi ro, có mạng lƣới phân phối rộng 
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khắp, trải dọc từ Bắc vào Nam. Đội ngũ quản lý của công ty có kinh 

nghiệm, đội ngũ nhân viên đƣợc đào tạo bài bản và có trình độ học 

vấn tƣơng đối đáp ứng yêu cầu phát triển. Dịch vụ Inmarsat của công 

ty đã đƣợc nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, các bộ ban 

ngành có nhu cầu trang thiết bị vệ tinh của chính phủ, các công ty dầu 

khí… biết đến. Bên cạnh đó, công ty nhận đƣợc sự hỗ trợ của các nhà 

cung cấp nƣớc ngoài, các trung tâm của công ty trong việc tiếp cận 

khách hàng, giới thiệu quảng cáo.  

Các điểm yếu  

Mặc dù đội ngũ nhân viên công ty đƣợc đào tạo bài bản nhƣng ý 

thức cạnh tranh và tinh thần trách nhiệm chƣa cao, trình độ kỹ thuật 

còn hạn chế nên phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp. Chế độ lƣơng 

thƣởng của công ty chƣa hấp dẫn đối với ngƣời lao động. Giá cƣớc 

dịch vụ thông tin khá cao và kém linh hoạt trong bối cảnh xuất hiện 

các đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành thông tin nhƣ Viettel, viễn 

thông quốc tế VTI, một số công ty nƣớc ngoài nhƣ đài Xantic của Úc, 

Yamaguchi của Nhật, Sentosa của Singapore, Marconi của Anh làm 

tại Việt Nam khi mà chƣa có đài HPLES  

Các cơ hội  

Nhà nƣớc nhận định kinh tế biển cần phải đƣợc ƣu tiên phát triển 

mang đến cho VISHIPEL cơ hội phát triển ngành dịch vụ thông tin 

trên biển và phát triển ngành kinh doanh thiết bị, nghi khí hàng hải tạo 

cơ hội phát triển cho công ty. Mặt khác, quá trình hội nhập cũng tạo 

nhiều cơ hội về trao đổi sản phẩm, công nghệ và hợp tác trong khi 

tiềm năng thị trƣờng kinh doanh thiết bị thông tin, nghi khí hàng hải 

còn rất lớn, ngày càng đƣợc mở rộng; Viêt Nam có khoảng 131 nghìn 

tàu cá, trong số đó có một phần rất lớn các tàu cá chƣa đƣợc trang bị 

máy thu phát MF/HF, giám sát tàu cá qua vệ tinh... Một số thị trƣờng 

tiềm năng chƣa biết tới dịch vụ Inmarsat của VISHIPEL nhƣ: các tổ 

chức phi chính phủ, ngành thăm dò địa chất, ngành xây dựng, hàng 

không…; tiềm năng thị trƣờng đối với dịch vụ thông tin còn rất lớn; 
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các vùng biên giới hải đảo, phổ cập thông tin cho vùng sâu vùng xa 

mà mạng viễn thông thƣờng không thể vƣơn tới, ngành du lịch sinh 

thái, giới chức chính phủ, các công ty vận tải đƣờng bộ với mục đích 

theo dõi lộ trình phƣơng tiện…  

Các thách thức  

Đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, không chỉ có đối thủ trong 

nƣớc mà xuất hiện nhiều đối thủ nƣớc ngoài. Nền kinh tế đất nƣớc còn 

chịu nhiều ảnh hƣởng và chi phối bởi chiến tranh thƣơng mại, toàn 

cầu hóa, thị trƣờng còn trì trệ và chƣa năng động, điều kiện về kinh tế 

của ngƣ dân còn khó khăn, trang thiết bị thông tin liên lạc chƣa đƣợc 

trang bị đầy đủ, ngƣ dân chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của 

thông tin liên lạc trên biển, chƣa khai thác và sử dụng các dịch vụ 

thông tin dự báo thiên tai và   thông tin tìm kiếm cứu nạn, cũng nhƣ 

dịch vụ thông tin liên lạc mà hệ thống các Đài TTDH Việt Nam hiện 

đang cung cấp.  

3.3. Kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp chiến lƣợc cho 

Vishipel 

Ma trận SWOT cho VISHIPEL đƣợc xây dựng trên cơ sở chọn lọc 

các cơ hội, thách thức từ việc đánh giá các yếu tố môi trƣờng bên 

ngoài; lựa chọn các điểm mạnh, điểm yếu từ phần phân tích các yếu tố 

thuộc môi trƣờng doanh nghiệp để hình thành  lên các chiến lƣợc cho 

VISHIPEL. Với những tiêu chí này, ma trận SWOT cho VISHIPEL 

đƣợc mô tả nhƣ sau: 

Phương án chiến lược SO: Phƣơng án chiến lƣợc dựa trên điểm 

mạnh của công ty để tận dụng cơ hội bên ngoài:  

Chiến lược SO1: (Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng) Mở rộng thị 

trƣờng kinh doanh dịch vụ, thiết bị thông tin Inmarsat dựa trên ƣu thế 

dịch vụ Inmarsat của VISHIPEL đã đƣợc nhiều đơn vị, bộ ban ngành 

biết tới và là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu đài LES. Đây là 

chiến lƣợc tập trung tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trƣờng 
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cung cấp dịch vụ, thiết bị thông tin cho các đơn vị kinh doanh nhƣ các 

công ty du lịch, các công ty vận tải trên đất liền (về việc cung cấp hệ 

thống theo dõi hành trình), cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc cho các 

vùng sâu vùng xa, vùng núi hẻo lánh mà mạng viễn thông thông 

thƣờng hiện nay chƣa vƣơn tới đƣợc…  

Phát triển dịch vụ Internet trên tàu bay đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của khách hàng muốn sử dụng dịch vụ Wifi trên máy bay. Dịch vụ 

này là bƣớc tiến nhảy vọt về công nghệ cũng nhƣ thể hiện vai trò của 

VISHIPEL tại thị trƣờng Việt Nam. 

VISHIPEL đã ra mắt sản phẩm Thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

VIFISH.18, đây là sản phẩm Made by Viet Nam, do các kỹ sƣ của 

VISHIPEL nghiên cứu với hàm lƣợng chất xám cao. Thiết bị VIFISH 

18 hiện là 1 trong 2 thiết bị đƣợc Tổng cục Thủy sản cấp phép hoạt 

động cho dịch vụ này. Đây là sản phẩm rất có ý nghĩa trong việc gỡ bỏ 

thẻ vàng của EU với ngành thủy sản Việt Nam. 

Chiến lược SO2: (Chiến lƣợc xâm nhập thị trƣờng) Mở rộng thị 

phần cung cấp thiết bị thông tin, nghi khí hàng hải dựa vào lợi thế có 

hệ thống phân phối rộng khắp, đƣợc sự hỗ trợ của các nhà cung cấp 

nƣớc ngoài.  

Đây là chiến lƣợc dựa vào điều kiện có sẵn của VISHIPEL là có hệ 

thống phân phối là các đài TTDH trải dọc từ Bắc vào Nam, các trung 

tâm tại Hà Nội, Hải Phòng và chi nhánh tại Hồ Chí Minh; có sự hỗ trợ 

từ phía nhà cung cấp nƣớc ngoài, họ sẵn sàng giúp đỡ VISHIPEL 

trong việc thực hiện các công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm đến 

khách hàng.  

Tuy nhiên, khi thực hiện chiến lƣợc này, công ty cần chú ý cân 

nhắc đến khả năng tài chính của mình, tính toán nhu cầu phát sinh tại 

từng địa phƣơng và từng thời điểm để tránh bị rơi vào tình trạng bị ứ 

đọng hàng hóa không bán đƣợc làm ảnh hƣởng tới các lĩnh vực kinh 

doanh khác của công ty.  
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Chiến lược SO3: (Chiến lƣợc phát triển sản phẩm) Đẩy mạnh phát 

triển thêm các dịch vụ thông tin (ở đây đề cập tới các dịch vụ giá trị 

gia tăng) trên cơ sở hệ thống hiện tại dựa trên ƣu thế về thƣơng hiệu 

đã đƣợc nhiều đơn vị biết tới   

Phương án chiến lược ST: Phƣơng án chiến lƣợc dựa trên điểm 

mạnh của công ty để tránh các thách thức của thị trƣờng:  

Chiến lược ST1: (Chiến lƣợc trọng tâm hóa) Hỗ trợ ngƣ dân trong 

việc trang bị thiết bị liên lạc dựa trên điều kiện đƣợc nhà nƣớc ƣu tiên 

phát triển và dựa vào tiềm lƣc kinh tế tƣơng đối mạnh của công ty.  

Phương án chiến lược WO: Phƣơng án chiến lƣợc dựa trên khả 

năng khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội, hạn chế điểm yếu của 

công ty.  

Chiến lược WO1: Điều chỉnh giá cƣớc để thâm nhập vào thị trƣờng 

mới và giữ chân khách hàng cũ. Điểm yếu của VISHIPEL hiện nay là 

giá thành dịch vụ còn cao so với đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực 

thông tin vệ tinh. Điều này đã và đang làm cho khách hàng lựa chọn 

dịch vụ của nhà cung cấp nƣớc ngoài thay vì lựa chọn VISHIPEL. Để 

khắc phục tình trạng này, công ty cần phải tính toán lại và thay đổi giá 

cƣớc dịch vụ để có thể thu hút đƣợc khách hàng mới, khiến cho khách 

hàng cũ tiếp tục sử dụng dịch vụ và sử dụng với lƣu lƣợng lớn hơn 

trƣớc. Để làm đƣợc điều này, công ty cần có chính sách giá cho từng 

đối tƣợng khách hàng là công ty lớn có lƣu lƣợng sử dụng nhiều, 

thƣờng xuyên; khách hàng cá nhân; khách hàng tiềm năng…; Có mức 

chiết khấu linh hoạt hơn cho từng mức sử dụng.  

Phƣơng án chiến lƣợc WT: Phƣơng án chiến lƣợc dựa trên khả 

năng khắc phục hoặc hạn chế tối đa các điểm yếu để tránh khỏi các 

thách thức của thị trƣờng  

Chiến lược WT1: Đào tạo nhân viên về khía cạnh chăm sóc khách 

hàng, ý thức cạnh tranh để giúp công ty tăng khả năng cạnh tranh 

trƣớc đối thủ hiện tại và đối thủ mới.  
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Dựa vào ma trận SWOT, bài viết đã đƣa ra đƣợc 6 chiến lƣợc phát 

triển kinh doanh cho VISHIPEL. Tuy nhiên, căn cứ vào mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển của công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 và dựa 

vào nguồn lực hiện có của công ty, tác giả khuyến nghị công ty nên 

tập trung ƣu tiên vào 3 chiến lƣợc , đó là (1) Mở rộng thị trƣờng kinh 

doanh dịch vụ, thiết bị thông tin Inmarsat dựa trên ƣu thế dịch vụ 

Inmarsat của VISHIPEL đã đƣợc nhiều đơn vị, bộ ban ngành biết tới 

và là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu đài LES; (2) Điều chỉnh giá 

cƣớc để thâm nhập vào thị trƣờng mới và giữ chân khách hàng cũ; (3) 

Đẩy mạnh phát triển thêm các dịch vụ thông tin trên cơ sở hệ thống 

hiện tại dựa trên ƣu thế về thƣơng hiệu đã đƣợc nhiều đơn vị biết tới.  

4. KẾT LUẬN 

Chiến lƣợc kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự 

tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lƣợc kinh doanh 

đúng đắn sẽ tạo một hƣớng đi tốt cho doanh nghiệp, chiến lƣợc kinh 

doanh có thể coi nhƣ kim chỉ nam dẫn đƣờng cho doanh nghiệp đi 

đúng hƣớng. 

Từ kết quả phân tích công tác hoạch định chiến lƣợc kinh doanh 

của Vishipel cho thấy những yếu tố ảnh hƣởng từ môi trƣờng bên 

trong, bên ngoài cùng với những thế mạnh, cơ hội và thách thức của 

công ty. Để phát triển Vishipel thành doanh nghiệp kinh tế vững mạnh 

phù hợp với chiến lƣợc biển và quy hoạch phát triển hệ thống thông 

tin duyên hải Việt Nam đến năm 2025 và định hƣớng đến năm 2030, 

phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thông tin điện tử hàng 

hải cốt lõi phục vụ trực tiếp ngành hàng hải, thủy sản và đa ngành 

khác; giữ vai trò chủ đạo về cung cấp, duy trì thông tin trên biển trong 

các lĩnh vực hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, công 

tác an toàn, an ninh, bảo vệ môi trƣờng biển; góp phần bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích, chủ quyền, biến đảo Việt Nam, đáp 

ứng yêu cầu của phát triển kinh tế biển. 
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Với những căn cứ từ kết quả nghiên cứu, bài viết đã đề xuất giải 

pháp và định hƣớng hoạch định chiến lƣợc cho Vishipel trong thời 

gian tới. Kết quả nghiên cứu này có thể là một tham khảo và gợi ý 

nghiên cứu cho các doanh nghiệp trong ngành viễn thông nói riêng, 

trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói chung trong hoạch định chiến lƣợc 

kinh doanh với bối cảnh toàn cầu hóa, chiến tranh thƣơng mại và ảnh 

hƣởng từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhƣ hiện nay.  
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TÓM TẮT 

Lợi thế so sánh là một khái niệm cốt lõi của kinh tế học khi ngƣời ta 

bàn đến việc tham gia thƣơng mại quốc tế của các quốc gia. Bài viết 

này nghiên cứu bối cảnh thƣơng mại quốc tế trong xu hƣớng dịch 

chuyển lợi thế so sánh ở một số nƣớc trên thế giới trên cả hai phƣơng 

diện lý thuyết và các bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả cho 

thấy ở nhiều nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các nƣớc có tốc độ tăng 

trƣởng kinh tế tƣơng đổi cao trong thời kỳ nghiên cứu, có sự dịch 

chuyển  từ lợi thế so sánh tĩnh sang lợi thế so sánh động. Mặt khác,  sản 

lƣợng và nhóm hàng hóa có lợi thế so sánh sẽ trở lên đa dạng hơn (chứ 

không đơn thuần là chuyên môn hóa hơn) khi thu nhập bình quân đầu 

ngƣời gia tăng.  

Từ khóa: lợi thế so sánh tĩnh, lợi thế so sánh động, xu hƣớng dịch 

chuyển lợi thế so sánh 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

841 

ABSTRACT 

Comparative advantage is a core concept of economics when people 

discuss about integration into international trade of the countries. This 

paper studies the trends of comparative advantage in the world on both 

theoretically and empirically research evidence. The results show that, 

trends in comparative advantage in numerous nations, especially having 

high economic growth, shows the movement from static compatative 

advantage to dynamic comparative advantage. Furthermore, evidence 

that output and exports become more diversified-not more  

specialized-as per capita income rises. 

Key words: Static Compatative Advantage, Dynamic Comparative 

Advantage, Trends in Comparative Advantage  

1. GIỚI THIỆU 

Lợi thế so sánh là căn nguyên của thƣơng mại quốc tế, là yếu tố 

chiến lƣợc của các quốc gia trên con đƣờng phát triển và hội nhập với 

kinh tế thế giới. Việt Nam kể từ sau đổi mới kinh tế đã phát huy tốt lợi 

thế so sánh cho tăng trƣởng kinh tế nhờ vào việc khai thác nguồn lao 

động dồi dào, giá rẻ và tài nguyên trong nƣớc. Kinh tế đất nƣớc đạt 

đƣợc các mức tăng trƣởng ấn tƣợng, đƣa Việt Nam từ một nƣớc nghèo 

vƣợt lên thành một nƣớc có mức thu  nhập trung bình vào năm 2008. 

Tuy nhiên, cũng kể từ thời điểm này, kinh tế Việt Nam có những bƣớc 

tăng trƣởng chậm và kém ổn định, lạm phát cao, thâm hụt thƣơng mại 

và ngân sách… Việt Nam đã phải thay đổi chiến lƣợc phát triển kinh 

tế, đổi mới mô hình tăng trƣởng, cải cách mạnh mẽ khối doanh nghiệp 

có vốn nhà nƣớc và khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài 

nƣớc đầu tƣ vào các lĩnh vực có thể cải thiện tăng năng suất lao động 

và tích hợp vốn con ngƣời trong hoạt động sản xuất. Cùng với quá 

trình phát triển này, xu hƣớng dịch chuyển lợi thế so sánh của một số 
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ngành kinh tế Việt Nam ngày càng hiện hữu, hiệu quả của việc khai 

thác lợi thế so sánh tĩnh (dựa trên tài nguyên và nguồn lao động giá rẻ) 

ngày càng giảm, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải tăng cƣờng đầu 

tƣ vào các lĩnh vực có lợi thế so sánh động (dựa trên năng suất lao 

động, khoa học công nghệ và vốn con ngƣời…).  

Bài viết này nghiên cứu xu hƣớng dịch chuyển lợi thế so sánh ở 

một số nƣớc trên thế giới trên cả hai phƣơng diện lý thuyết và thực tế 

nghiên cứu, từ đó gợi mở các phƣơng án chính sách nhằm gia tăng và 

phát huy lợi thế so sánh cho Việt Nam. 

Cơ sở lý thuyết về lợi thế so sánh và các xu hƣớng dịch chuyển 

Khái niệm về lợi thế so sánh lần đầu tiên đƣợc đề xuất bởi nhà kinh 

tế học ngƣời Anh David Ricardo trong tác phẩm ―Nguyên lý của kinh 

tế chính trị và thuế khóa‖ dựa trên nền tảng cơ bản là khả năng sản 

xuất của một sản phẩm với chi phí thấp hơn so với sản xuất các sản 

phẩm khác. Ông cũng thể hiện cái nhìn mới trong việc tham gia 

thƣơng mại quốc tế của các quốc gia khi khẳng định rằng ngay cả khi 

quốc gia không có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất ra hàng hóa thì 

vẫn có thể tham gia vào thƣơng mại quốc tế và có lợi dựa vào lợi thế 

so sánh.  

Phát triển lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, các nhà kinh 

tế học tiêu biểu theo trƣờng phái Ricardian tiếp tục nghiên cứu về lợi 

thế so sánh dựa trên cách tiếp cận mới hơn và mở rộng mô hình 

nghiên cứu. Chẳng hạn Haberler, Heckscher-Ohlin và Paul Krugman 

đã vận dụng quy luật chi phí cơ hội để nghiên cứu và giải thích lợi thế 

so sánh, từ đó khẳng định: Một quốc gia có lợi thế so sánh trong việc 

sản xuất ra sản phẩm có năng suất lao động tƣơng đối cao hơn hay chi 

phí cơ hội thấp hơn so với các quốc gia khác. 

Cho đến năm 1965, Balassa đề xuất phƣơng pháp đo lƣờng lợi thế 

so sánh, trong đó nổi bật là việc đề xuất sử dụng chỉ số đo lƣờng Lợi 

thế so sánh hiện hữu (RCA – Revealed Comparative Advantage)  dựa 

trên số liệu xuất khẩu của quốc gia: 
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RCAij = (Xij/Xin)(Xrj/Xrn) 

Trong đó:  

RCAij : Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu trong xuất khẩu của nƣớc i 

đối với nhóm sản phẩm hàng hóa j 

Xij :   Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm hàng hóa j của 

nƣớc i  

r:    Tất cả các quốc gia, trừ nƣớc i 

n :   Tất cả các nhóm sản phẩm hàng hóa, trừ nhóm sản phẩm hàng 

hóa j 

Chỉ số này đƣợc áp dụng để đo lƣờng lợi thế so sánh hiện hữu ở 

nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu RCAij > 1 thì nƣớc i có lợi thế so 

sánh đối với nhóm sản phẩm hàng hóa j, và nếu RCAij < 1 thì nƣớc i 

không có lợi trong việc sản xuất và xuất khẩu nhóm sản phẩm hàng 

hóa j. 

Dalum et al.(1998) và Laursen (1998) cho rằng chỉ số lợi thế so 

sánh hiện hữu (RCA) không thể hiện đƣợc lợi thế so sánh trên cả 

phƣơng diện của một nhóm hàng, vì thế, dựa trên nền tảng là chỉ số lợi 

thế so sánh hiện hữu, họ đề xuất chỉ số Lợi thế so sánh hiện hữu đối 

xứng (Revealed Symmetric Comparative Advantate – RSCA): 

RSCAij = (RCAij – 1) / (RCAij + 1)  

Giá trị của RSCAij nằm trong khoảng từ -1 đến 1 (-1   RSCAij ≤ 1). 

Nếu RSCAij  > 0 hàm ý nƣớc i có lợi thế so sánh trong nhóm sản 

phẩm hàng hóa j, ngƣợc lại, nếu RSCAij < 0 thì nƣớc i bất lợi trong 

việc sản xuất và xuất khẩu nhóm sản phẩm hàng hóa j. 

Ngoài ra, các nhà khoa học còn sử dụng chỉ số chi phí tài nguyên 

trong nƣớc DRC (Domestic Resouces Cost) để đo lƣờng lợi thế so 

sánh dựa trên việc tính toán chi phí các yếu tố đầu vào trong nƣớc.  







))(Pr1( QfiPfbPibQiemiumFX

QdiSd
DRCi  
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Trong đó:   

Qdi : khối lƣợng các đầu vào trong nƣớc dùng để sản xuất sản 

phẩm i;  

Sd : giá xã hội của các đầu vào nói trên;  

OER: tỷ giá hối đoái chính thức;  

Pib : giá quốc tế của sản phẩm i;  

Qi  : khối lƣợng sản phẩm i;  

Qfi :  khối lƣợng các loại đầu vào nhập khẩu sử dụng để sản xuất 

sản phẩm i;     

Pfb :  giá quốc tế của các đầu vào nhập khẩu 

FX Premium:  độ chênh giữa tỷ giá hối đoái xã hội và tỷ giá hối 

đoái chính thức (ở các nƣớc đang phát triển, chính sách điều chỉnh tỷ 

giá hối đoái gây ra độ chênh khoảng 20%)  

DRC là chỉ số thƣờng đƣợc dùng để đánh giá lợi thế so sánh của 

ngành hàng. DRC biểu thị tổng chi phí của các nguồn lực trong nƣớc 

đƣợc sử dụng tƣơng ứng với 1 đô la thu đƣợc từ sản phẩm đem bán. 

Do đó, DRC nhỏ hơn 1 có nghĩa là sản phẩm có lợi thế so sánh và 

ngƣợc lại. DRC càng nhỏ thì lợi thế so sánh càng cao và chỉ số này 

đƣợc sử dụng nhiều hơn trong nghiên cứu về lợi thế so sánh của các 

ngành hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp ở các nƣớc kém hoặc đang 

phát triển. 

Xu hƣớng dịch chuyển lợi thế so sánh ở một số nƣớc trên thế giới 

và hàm ý chính sách cho Việt Nam 

Lý thuyết ngoại thƣơng thƣờng lập luận cho rằng các nƣớc tìm thấy 

lợi thế so sánh trong việc sản xuất các sản phẩm tƣơng đối thâm dụng 

yếu tố sản xuất dồi dào của họ (chẳng hạn, sản xuất hàng hóa thâm 

dụng lao động nhƣ ở Việt Nam, sản xuất hàng hóa thâm dụng vốn nhƣ 

ở Nhật Bản). Lý thuyết tăng trƣởng thƣờng lập luận rằng thu nhập 

bình quân đầu ngƣời tăng lên chủ yếu nhờ sự tích lũy các yếu tố sản 

xuất là lao động, vốn và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Trên 
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thực tế, lợi thế so sánh không phải là không thay đổi và cùng với sự 

thay đổi theo chiều hƣớng tăng dần mức thu nhập bình quân đầu 

ngƣời ở các quốc gia, quá trình dịch chuyển lợi thế so sánh cũng diễn 

ra ngày càng rõ rệt, cho thấy mối quan hệ giữa lợi thế so sánh, tăng 

trƣởng kinh tế và khả năng gia tăng vị thế quốc gia khi tham gia 

thƣơng mại quốc tế. 

Xu hƣớng dịch chuyển lợi thế so sánh ở một số nƣớc trên thế giới 

và ở Việt Nam: 

Trên thế giới và ở Việt Nam, đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

lợi thế so sánh, và thời gian gần đây, các nghiên cứu về lợi thế so sánh 

đã cho thấy xu hƣớng dịch chuyển ngày càng rõ nét từ lợi thế so sánh 

tĩnh sang lợi thế so sánh động, từ việc chuyên môn hóa sang đa dạng 

hóa mặt hàng xuất khẩu khi thu nhập bình quân đầu ngƣời của quốc 

gia tăng lên. Có thể xem xét một số nghiên cứu điển hình nhƣ sau: 

Bith-Hong Ling, PingSun Leung and Yung C. Shang (2001) nghiên 

cứu lợi thế so sánh về ngành nuôi tôm ở các nƣớc châu Á thông qua 

phƣơng pháp tiếp cận DRC. Kết quả nghiên cứu khẳng định, trong số 

các nhà sản xuất tôm châu Á, Thái Lan, Sri Lanka và Indonesia có lợi 

thế so sánh tƣơng đối mạnh trong tất cả ba thị trƣờng chính là Mỹ, 

Nhật Bản, Châu Âu với chỉ số DRC nhỏ hơn 1 và tỷ lệ chi phí tài 

nguyên trong nƣớc (RCR) nằm trong khoảng 0,18 - 0,34. Các nƣớc 

này có đƣợc lợi thế lớn hơn các nƣớc trong khu vực do sử dụng các 

nguồn tài nguyên trong nƣớc (nguồn lao động dồi dào và nguyên liệu 

đầu vào) có giá rẻ hơn tƣơng đối so với các nƣớc khác. 

Nghiên cứu của Amita Batra và Zeba Khan (2005) sử dụng chỉ số 

RCA để nghiên cứu về lợi thế so sánh của các ngành hàng cho Ấn Độ 

và Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Ấn Độ có lợi thế so 

sánh ở 41 ngành hàng, trong đó các nhóm hàng về bông vải sợi, sản 

phẩm và phụ kiện may mặc, cà phê… là có lợi thế so sánh cao hơn cả. 

Ấn Độ và Trung Quốc cùng có lợi thê so sánh ở một số mặt hàng, tuy 
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nhiên các mặt hàng có lợi thế nhất của Trung Quốc là sản phẩm mây 

tre đan, da giày và sản phẩm dệt may, sản phẩm du lịch…Nghiên cứu 

cũng khẳng định cả hai quốc gia đều có lợi thế so sánh ở các ngành 

sản xuất sử dụng nhiều lao động và tài nguyên trong nƣớc.  

Ismail và cộng sự (2009) nghiên cứu về tác động của chi phí tài 

nguyên trong nƣớc đến lợi thế so sánh của ngành thép thô ở Iran thông 

qua việc tính toán chỉ số DRC cho giai đoạn 2006-2008. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, ngành thép thô ở Iran không có lợi thế so sánh 

vào các năm 2006, 2007 (DRC>1) nhƣng lại có lợi thế so sánh ở năm 

2008 (DRC < 1). Điều này khẳng định lợi thế so sánh đƣợc tính toán 

trong nghiên cứu là tĩnh, có thể tính đƣợc cho từng năm nhƣng lợi thế 

này có thể thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào sự thay đổi của 

các thành tố đƣợc sử dụng để tính toán DRC. 

Boubaker DHEHIBI et Aymen FRIJA (2009) nghiên cứu lợi thế so 

sánh của các sản phẩm trái cây tƣơi và rau xuất khẩu của Tunisian cho 

thấy dầu ô lƣu là ngành hàng có lợi thế so sánh (DRC<1). Tuy nhiên 

khả năng cạnh tranh của ngành này có thể thay đổi qua các năm do có 

sự biến động về năng suất. Các ngành hàng cam, quýt và cà chua 

không có lợi thế so sánh trong thời gian nghiên cứu (DRC>1), tuy 

nhiên chỉ số DRC của các ngành này lại có sự cải tiến liên tục qua các 

năm do sự tác động của sản lƣợng tăng, giá yếu tố đầu vào tƣơng đối 

ổn định và giá xuất khẩu sản phẩm tăng.  

Nghiên cứu của Phạm Thị Thu Trà và James Riedel (2003) sử dụng 

chỉ số RCA kết hợp với số đo về độ thâm dụng vốn bộc lộ của các sản 

phẩm ở cấp độ SITC 5 chữ số, đồng thời sử dụng hai phƣơng pháp hồi 

quy phi thông số (LOWESS) và phƣơng pháp hồi quy bình phƣơng tối 

thiểu (OLS)  để phân tích về lợi thế so sánh động ở 20 quốc gia trong 

mối tƣơng quan với sự gia tăng về thu nhập ở các quốc gia đó. Nhật 

Bản là nƣớc nằm trong mẫu nghiên cứu mà có số liệu hoàn chỉnh nhất 

và có sự gia tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời nhiều nhất trong 

khoảng thời gian phân tích (1965-2010) nên đƣợc các tác giả sử dụng 
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nhƣ một điển hình trong nghiên cứu. Kết quả phân tích hồi quy cho 

thấy, lợi thế so sánh rõ ràng đã phát huy tích cực ở Nhật Bản trong 50 

năm qua, nhấn mạnh lợi thế so sánh động. Trong thập niên 1960, lợi 

thế so sánh hiện hữu của Nhật Bản (thể hiện qua RCA) tập trung ở 

những hàng hóa sử dụng nhiều lao động theo thứ tự: hải sản, giày dép, 

công nghiệp chế tạo gỗ, dệt, hàng du lịch, các loại hàng công nghiệp 

chế tạo khác. (Cũng chính những sản phẩm này ngày nay các nƣớc 

tƣơng đối nghèo hơn Nhật Bản đang có lợi thế so sánh). Nghiên cứu 

cũng khẳng định, lợi thế so sánh của Nhật Bản dịch chuyển từ những 

sản phẩm thâm dụng lao động sang những sản phẩm tƣơng đối thâm 

dụng vốn ở mức thu nhập bình quân đầu ngƣời khoảng 14.000USD 

đối với toàn bộ các sản phẩm (vào năm 1772) và khoảng 17.000USD 

đối với hàng công nghiệp chế tạo (vào năm 1978). Thêm vào đó, với 

các tính toán cụ thể cho 20 nƣớc, nhóm tác giả cũng tìm thấy mối 

quan hệ đồng biến mạnh có ý nghĩa thống kê giữa độ thâm dụng vốn 

của lợi thế so sánh và thu nhập bình quân đầu ngƣời, thậm chí ở các 

quốc gia đƣợc nghiên cứu, sự chuyển đổi lợi thế so sánh từ sản phẩm 

thâm dụng lao động sang sản phẩm thâm dụng vốn diễn ra ở mức thu 

nhập bình quân đầu ngƣời thấp hơn đáng kể so với Nhật Bản. Mặt 

khác, nghiên cứu này cũng cho thấy một phát hiện mới trong sự dịch 

chuyển lợi thế so sánh ở các quốc gia, đó là sự đa dạng hóa các mặt 

hàng có lợi thế so sánh khi thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng lên. 

Phát hiện này đƣợc khẳng định thêm bởi một số học giả khác nhƣ 

Klinger và Lederman (2006) và Imbs và Wacziarg (2003) khi cùng 

quan điểm cho rằng khi thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng lên làm gia 

tăng cầu đối với nhiều loại hàng hóa hơn sẽ dẫn đến đa dạng hóa theo 

ngành. 

Tri Widodo (2009) sử dụng chỉ số RCA và RSCA trong nghiên cứu 

về Lợi thế so sánh động ở ASEAN+3 trong thời kỳ 1976-2004. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy có thay đổi trong lợi thế so sánh ở các quốc 
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gia đƣợc nghiên cứu. Sự thay đổi này vừa thể hiện ở mức lợi thế so 

sánh, vừa thể hiện cả xu hƣớng dịch chuyển trong các nhóm mặt hàng 

mà các quốc gia có lợi thế. Sự thay đổi này diễn ra qua 3 giai đoạn, và 

ở giai đoạn thứ nhất của quá trình dịch chuyển, lợi thế so sánh mà các 

quốc gia có đƣợc chủ yếu dựa vào các sản phẩm hàng hóa thâm dụng 

lao động và tài nguyên. Đến giai đoạn tiếp theo, lợi thế so sánh nhờ 

vào việc khai thác nguồn lực trong nƣớc với các sản phẩm nông 

nghiệp truyền thống bị sụt giảm, đồng thời cùng với sự gia tăng về 

trình độ phát triển, các nƣớc có xu hƣớng nhập khẩu nguyên liệu từ 

các nƣớc khác có giá rẻ hơn, sau đó xử lý với công nghệ cao và xuất 

khẩu trở lại chính các nƣớc đã cung cấp nguyên liệu và phần còn lại 

của thể giới. Ở giai đoạn 3, khi trình độ phát triển và thu nhập bình 

quân ở mức cao, các quốc gia có xu hƣớng chuyển dần lợi thế so sánh 

sang các nhóm mặt hàng sử dụng hàm lƣợng vốn và công nghệ lớn 

hơn, số lƣợng mặt hàng đa dạng hơn.   

Ở Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu đƣợc về lợi thế so sánh 

của các ngành hàng xuất khẩu đƣợc thực hiện thông qua việc sử dụng 

chỉ số chi phí tài nguyên trong nƣớc (DRC) và chỉ số lợi thế so sánh 

hiện hữu (RCA). Các kết quả cho thấy, Việt Nam có lợi thế so sánh 

mạnh trong một số ngành sử dụng nhiều lao động và tài nguyên, đặc 

biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nguyên liệu thô nhƣ: lúa gạo, cá, gỗ 

mộc, cà phê…và các mặt hàng này cũng bộc lộ sự thay đổi mức độ 

trong các chỉ tiêu đo lƣờng lợi thế so sánh khi tham gia thƣơng mại 

thế giới. 

Mai Thế Cƣờng (2005) tính toán chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu 

RCA cho 99 ngành hàng của Việt Nam (Diễn giải mới về chỉ số lợi 

thế so sánh hiện hữu của Việt Nam trong Asean) thông qua 7 công 

thức cụ thể cho từng nhóm đối tƣợng. Kết quả nghiên cứu khẳng định 

Việt Nam có ƣu thế và có khả năng cạnh tranh với các nƣớc Asean ở 

hầu hết các mặt hàng dồi dào về lao động và tài nguyên thiên nhiên. 

Tƣơng tự, Nguyễn Tiến Trung tính toán chỉ số RCA cho Asean 6 
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(Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonexia, Malaysia, Philipin), kết 

quả cho thấy: Asean 6 có lợi thế trong 16 nhóm hàng truyền thống khi 

tham gia thƣơng mại thế giới. Thái Lan và Việt Nam cùng có lợi thế ở 

ngành hàng lúa gạo, Việt Nam có lợi thế so sánh ở các hàng hóa sơ 

cấp nhƣ cà phê, cao su, cá, giày dép, may mặc…  

Bùi Văn Trịnh và Nguyễn Quốc Nghi (2011) tính toán chỉ số DRC 

cho ngành hàng tôm sú nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long, 

khẳng định ngành này luôn có lợi thế so sánh mạnh. Nghiên cứu cũng 

xây dựng kịch bản tăng chi phí nhập khẩu và chi phí đầu vào trong 

nƣớc tới 15% , khi đó DRC vẫn nhỏ hơn 1, tức là vẫn tồn tại lợi thế so 

sánh.  

Lê Quốc Phƣơng (2008) nghiên cứu về sự sịch chuyển cơ cấu lợi 

thế so sánh của Việt Nam dựa trên việc sử dụng chỉ số RCA với bộ số 

liệu thống kê thƣơng mại quốc tế phân theo hàng hóa theo Tiêu chuẩn 

phân loại thƣơng mại quốc tế SITC phiên bản 3 (sử dụng mức phân 

loại 1 chữ số và 3 chữ số) của Liên hợp quốc. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy sự dịch chuyển cơ cấu lợi thế so sánh ở Việt Nam từ các sản 

phẩm dựa trên tài nguyên sang các sản phẩm chế tác, sau đó từ các sản 

phẩm chế tác đơn giản đến các sản phảm chế tác bậc cao hơn. Cụ thể, 

ở thời kỳ đầu đổi mới, lợi thế so sánh của Việt Nam chủ yếu dựa vào 

các sản nông sản, khoáng sản và nguyên liệu thô (RCA tại năm 1991 

của các nhóm hàng Thực phẩm động vật tƣơi sống, Nguyên liệu thô, 

Nhiên liệu – chủ yếu là dầu thô lần lƣợt là 4,3 ; 4,7 và 3,4) trong khi 

đó ở các nhóm hàng công nghiệp nhƣ giải khát, thuốc lá, dầu mỡ 

động/thực vật, hóa chất, hàng chế tác, máy móc thiết bị,… đều có 

RCA <0, tức là không có lợi thế so sánh. Cho đến năm 1996, sự dịch 

chuyển trong cơ cấu lợi thế so sánh của nƣớc ta đã thay đổi rõ rệt, 

hàng chế tác hỗn hợp đã trở thành nhóm hàng có lợi thế so sánh với 

chỉ số RCA đo đƣợc là 3,0 – mức lợi thế so sánh tƣơng đối cao. Nhóm 

hàng này chủ yếu là sản phẩm của công nghiệp nhẹ, sử dụng nhiều lao 
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động nhƣ ngành dệt may, giày dép… Từ năm 1997 đến nay, cùng với 

sự giảm xuống về tỷ trọng của các nhóm hàng có lợi thế so sánh là sản 

phẩm nông sản, nguyên liệu thô là sự sự dịch chuyển tăng về tỷ trọng 

xuất khẩu của nhóm hàng chế tác đơn giản (dệt may, giày dép,…) 

sang nhóm hàng chế tác bậc cao hơn (thiết bị phân phối điện, xe máy, 

xe đạp…), tuy nghiên quá trình dịch chuyển diễn ra tƣơng đối chậm. 

Mặt khác, nghiên cứu này cũng nhận định, ngoài sự dịch chuyển trong 

cơ cấu lợi thế so sánh, phạm vi lợi thế so sánh của Việt Nam cũng 

ngày càng đƣợc mở rộng. Các nhóm hàng có chứa sản phẩm lợi thế so 

sánh tăng từ 5 nhóm lên 9 nhóm trong thời kỳ 1991-2005 và số sản 

phẩm có lợi thế so sánh cũng tăng từ 33 lên 47 trong cùng thời kỳ 

nghiên cứu.  

Bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam: 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra ngày càng sâu 

rộng, mức độ cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng tăng khi tham 

gia vào thƣơng mại quốc tế. Cùng với quá trình này, Việt Nam đón 

nhận nhiều cơ hội và cũng rất nhiều thách thức, đòi hỏi phải nhận thức 

rõ lợi thế so sánh của đất nƣớc và xu hƣớng dịch chuyển lợi thế so 

sánh để có những điều chỉnh trong chiến lƣợc phát triển cho phù hợp.  

Cả lý thuyết và thực tế nghiên cứu đều cho thấy, lợi thế so sánh sẽ 

thay đổi theo thời gian cùng với sự gia tăng về thu nhập bình quân đầu 

ngƣời ở các quốc gia. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cũng trở lên đa dạng 

hơn và xu hƣớng dịch chuyển từ lợi thế so sánh cấp thấp sang lợi thế 

so sánh bậc cao hơn, hàng hóa chứa đựng hàm lƣợng vốn và công 

nghệ lớn hơn. Nói cách khác, cùng với sự thay đổi về trình độ phát 

triển và sự cải thiện trong mức thu nhập ở các quốc gia, quá trình dịch 

chuyển lợi thế so sánh cũng diễn ra. Nắm bắt quy luật này là cơ sở 

quan trọng để các quốc gia hoạch định chƣơng trình phát triển cho phù 

hợp với trình độ phát triển kinh tế và mức độ cải thiện trong thu nhập 

bình quân đầu ngƣời của đất nƣớc. 
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Một điển hình đƣợc nhắc đến trong các nghiên cứu là trƣờng hợp 

của Nhật Bản và 19 quốc gia khác trong công trình của Phạm Thị Thu 

Trà và James Riedel (2003) và trong nghiên cứu của Tri Widodo 

(2009) (đã đƣợc trích dẫn ở trên), là một tham chiếu tốt cho Việt Nam 

trong việc nghiên cứu về sự dịch chuyển lợi thế so sánh và đề xuất các 

chính sách phù hợp. Mặc dù ngƣỡng thu nhập bình quân đầu ngƣời ở 

Nhật Bản đƣợc chỉ rõ tƣơng ứng với từng bƣớc dịch chuyển trong lợi 

thế so sánh từ những sản phẩm thâm dụng lao động sang những sản 

phẩm thâm dụng vốn, thì ở các quốc gia khác ngoài Nhật Bản, quá 

trình dịch chuyển này diễn ra sớm hơn và ở các mức thu nhập bình 

quân đầu ngƣời tƣơng đối thấp hơn, đồng thời các nhóm hàng có lợi 

thế so sánh cũng trở lên đa dạng hơn khi thu nhập bình quân đầu 

ngƣời gia tăng. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia đi sau, có trình độ 

phát triển tƣơng đối chậm hơn và đang trên quá trình bắt kịp với các 

nền kinh tế đi trƣớc cả về trình độ phát triển và khả năng cải thiện 

mức thu nhập. Do vậy, đây là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

trong việc xác định nhóm mặt hàng có thể thúc đẩy gia tăng lợi thế so 

sánh trong từng chặng đƣờng phát triển của đất nƣớc, từ đó gia tăng 

thị phần và vị thế của quốc gia khi tham gia thƣơng mại quốc tế. 

Nghiên cứu về lợi thế so sánh của Việt Nam cho thấy, nguồn lao 

động dồi dào và tài nguyên thiên nhiên là hai yếu tố cơ bản tạo ra lợi 

thế so sánh, và đây chỉ là lợi thế so sánh tĩnh, nếu không có khả năng 

tái sinh thì sẽ mất dần đi. Mặt khác, nguồn lao động dồi dào nhƣng 

yếu kém về kỹ năng và trình độ chuyên môn dẫn đến sự mất dần lợi 

thế khi tham gia vào phân công lao động quốc tế, các sản phẩm có lợi 

thế so sánh dựa trên các yếu tố sản xuất  thuận lợi sẵn có nhƣ vậy 

cũng không mang lại nhiều gia trị gia tăng khi tham gia thƣơng mại 

toàn cầu. 

Từ xu hƣớng dịch chuyển lợi thế so sánh, kết hợp bài học kinh 

nghiệm từ các quốc gia đi trƣớc, với thực tế nguồn lực và trình độ phát 
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triển của Việt Nam, cần phải có những định hƣớng cụ thể nhằm tiếp 

tục phát huy lợi thế so sánh sẵn có, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi dần 

sang lợi thế so sánh động. Cụ thể là: 

Kiểm soát và hạn chế nhóm hàng xuất khẩu là sản phẩm ở dạng 

nguyên liệu thô, dịch chuyển dần sang sản xuất và xuất khẩu sản phẩm 

tích hợp hàm lƣợng khoa học công nghệ, hàm lƣợng vốn cao hơn (sản 

phẩm tinh chế, sản phẩm đã xử lý bằng công nghệ cao, ngành có giá 

trị gia tăng lớn nhƣ điện, điện tử…) thông qua việc thúc đẩy các chính 

sách khuyến khích và thu hút vốn đầu tƣ vào các ngành công nghiệp 

chế biến và tinh chế. 

Định hƣớng chính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để hỗ 

trợ việc giảm dần hoạt động gia công hàng xuất khẩu nhƣ hiện nay. 

Việt Nam trong nhiều năm qua đã tận dụng nguồn nhân lực dồi dào và 

xuất khẩu nhiều sản phẩm gia công, số liệu thể hiện kim ngạch xuất 

khẩu từ hàng gia công cao nhƣng lại có giá trị gia tăng thấp. Đã đến 

lúc cần thay đổi chính sách để cải thiện tình trạng này. 

Định hƣớng tăng cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, đặc biệt đối với 

những sản phẩm hàng hóa có khả năng gia tăng lợi thế so sánh khi thu 

nhập bình quân đầu ngƣời của quốc gia tăng lên . 

Cần có chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lƣợng 

lao động đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, đặc biệt sau khi Việt 

Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) với việc tự do hóa di 

chuyển lao động có kỹ năng, lợi thế so sánh của Việt Nam có thể sụt 

giảm ở các ngành sử dụng nhiều lao động và tài nguyên trong khi đó 

lại chƣa kịp dịch chuyển hoặc không có điều kiện để dịch chuyển sang 

sản xuất các sản phẩm hàng hóa thâm dụng vốn lớn hơn và tích hợp 

hàm lƣợng khoa học công nghệ cao hơn. Điều này dẫn đến việc vừa 

khó duy trì lợi thế so sánh hiện có, lại vừa mất đi cơ hội gia tăng lợi 

thế so sánh ở những nấc thang phát triển tiếp theo trong tƣơng lai.  
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2. KẾT LUẬN  

Trong khoảng 20 năm qua, hội nhập kinh tế thế giới đã tạo ra nhiều 

động lực dẫn dắt tăng trƣởng và phát triển kinh tế Việt Nam. Các nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài đã kết hợp vốn của mình với lao động của Việt 

Nam và các yếu tố đầu vào để sản xuất phục vụ thị trƣờng nội địa và 

thế giới, sản lƣợng tiêu thụ nội địa và hàng xuất khẩu gia tăng cả về số 

lƣợng và chủng loại. Tuy nhiên, dù xuất khẩu tăng và có xu hƣớng 

dịch chuyển sang sản phẩm chế tác tăng lên nhƣng giá trị gia tăng và 

năng suất trong khu vực xuất khẩu của Việt Nam còn thấp, sản phẩm 

xuất khẩu vẫn dựa chủ yếu vào các ngành sử dụng nhiều lao động và 

tài nguyên, đồng thời liên kết trực tiếp giữa các ngành xuất khẩu rất 

rời rạc. Việc các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quan tâm tới Việt Nam vẫn 

dựa chủ yếu vào sức hấp dẫn từ giá nhân công rẻ. Tất cả những điều 

này thực sự trở thành một thách thức lớn cho Việt Nam khi tham gia 

môi trƣờng thƣơng mại toàn cầu đang ngày càng thay đổi và gia tăng 

sức cạnh tranh  

Mặt khác, các ngành sản xuất đƣợc nhắc đến trong các nghiên cứu 

về lợi thế so sánh tại Việt Nam mới chỉ có thể hiện có lợi thế so sánh 

tĩnh. Lợi thế so sánh có thể thay đổi do tác động của quy luật phát 

triển không đồng đều về kỹ thuật. Thực tế nghiên cứu cho thấy các 

nƣớc thuộc thế giới thứ ba trong khi sử dụng lợi thế so sánh đã không 

ngừng học tập, sáng tạo lợi thế so sánh mới và không ngừng khắc 

phục thế yếu kém của mình, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh khi 

tham gia thƣơng mại toàn cầu. Do vậy, một mặt cần phát huy lợi thế 

so sánh hiện có, mặt khác cần phải xây dựng chiến lƣợc để phát triển 

các lợi thế so sánh mới – lợi thế so sánh động.  

Cả lý thuyết và thực tế nghiên cứu đều cho thấy có sự dịch chuyển 

lợi thế so sánh ở các quốc gia trên thế giới từ lợi thế so sánh cấp thấp 

sang lợi thế so sánh cấp cao – lợi thế so sánh động. Đồng thời, cùng 

với sự dịch chuyển này, xu hƣớng thay đổi lợi thế so sánh ở các quốc 
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gia còn thể hiện trong việc đa dạng hóa mặt hàng có lợi thế so sánh 

hơn khi thu nhập bình quân đầu ngƣời ở các quốc gia tăng lên. Nắm 

bắt đƣợc các nội dung này, kết hợp với trình độ phát triển kinh tế và 

nguồn lực nội tại của đất nƣớc, Việt Nam cần phải có những định 

hƣớng chính sách phù hợp mới có thể vừa duy trì đƣợc lợi thế so sánh 

hiện có, đồng thời phát triển lợi thế so sánh động, đáp ứng nhu cầu 

phát triển, hội nhập và gia tăng vị thế cạnh tranh quốc gia khi tham gia 

thƣơng mại thế giới. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ  

NHÀ NƢỚC NHẰM THÁO GỠ THẺ VÀNG 

 ĐỐI VỚI THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 

SANG THỊ TRƢỜNG EU 

Improve the efficiency of State management  

activities to excapefrom EU’s yellow cards  

for Vietnam's seafood exports to the this market 

ThS. Lê Quốc Cƣờng 

Bộ môn Kinh tế quốc tế - Khoa Thương mại quốc tế 

Trường Đại học Thương Mại 

TÓM TẮT 

Ngành thủy sản nói chung và xuất khẩu thủy sản nói riêng luôn là một 

ngành kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc với rất nhiều mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực có kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ. Cùng với những kết quả đã đạt 

đƣợc, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít 

những khó khăn điển hình là cảnh báo thẻ vàng của EU đã gây không ít 

những tổn thất cả trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài đối với thủy sản xuất khẩu 

của Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một liều thuốc tốt giúp cho 

Ngành thủy sản Việt Nam có thể thay đổi cần thiết về chính sách, vấn 

đề quản lý để hƣớng tới sự phát triển của Ngành cũng nhƣ đối với thủy 

sản xuất khẩu theo hƣớng bền vững hơn.  
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Từ khóa: Quản lý nhà nƣớc; thủy sản xuất khẩu; thị trƣờng EU; tháo gỡ 

thẻ vàng 

ABSTRACT 

The Vietnam‘s seafood industry in general and seafood export in  

particular have always been a spearhead economic sector of the country 

with many key export items with a turnover of over US $ 1 billion. 

Along with the achieved results, Vietnam's seafood exports also face 

many difficulties, typically the EU yellow card warning has caused 

many losses both in the short term as well as in the long run. with  

export seafood of Vietnam. However, this is also a good medicine for 

Vietnam's fisheries sector to make necessary changes in management 

policies and issues towards the development of the industry as well as 

the export fishery towards a sustainable direction. more solid. 

Key words: State management; exported aquatic products; EU market; 

remove the yellow card 

Tổng quan về thị trƣờng thủy sản EU và xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam sang thị trƣờng EU 

EU với 28 thành viên có tổng diện tích khoảng 4 triệu km2, dân số 

hơn 500 triệu ngƣời. Bình quân thu nhập tính theo đầu ngƣời của các 

quốc gia EU khá cao so với thế giới. Ngƣời dân EU rất thích dùng các 

sản phẩm thủy sản trong nhu cầu ăn uống và bảo vệ sức khoẻ do tính ƣu 

việt của sản phẩm này là ngon và bổ dƣỡng. Hàng năm, nhu cầu sản 

phẩm thủy sản của EU đạt mức 26,3 kg/ngƣời. 

EU là một trong những thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế 

giới với giá trị nhập khẩu thủy sản hàng năm vƣợt 5,52 tỷ Euro. Phần 

lớn sản phẩm thủy sản đƣợc nhập khẩu từ các nƣớc nội bộ trong khối. 
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Tuy nhiên, để bổ sung một số sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (chủ 

yếu là các sản phẩm thủy sản nƣớc ấm) EU Do vị trí địa lý và khí hậu 

khắc nghiệt, cộng thêm nguồn thủy sản của EU đang nằm dƣới giới hạn 

an toàn sinh học, trong khi nhu cầu tiêu dùng thủy sản của EU vẫn tăng 

nhanh. Vì vậy, EU buộc phải nhập khẩu thủy sản từ hơn 180 quốc gia 

trên thế giới đến từ các quốc gia châu Mỹ, châu Á trong đó có Việt 

Nam. 

Các sản phẩm thủy sản của Eu nhập khẩu chủ yếu là tôm đông lạnh, 

cá tƣơi và cá, giáp xác, nhuyễn thể đông lạnh; và thủy sản đóng hộp, 

thủy sản tẩm bột…trong đó thì cá philê đông lạnh chiếm tỷ trọng lớn 

nhất, tiếp theo là tôm đông lạnh. Tuy nhiên, muốn nhập khẩu đƣợc vào 

thị trƣờng EU thì phải vƣợt qua đƣợc rào cản kỹ thuật của EU. "Rào 

cản kỹ thuật" là biện pháp chủ yếu để bảo hộ sản xuất và tiêu dùng nội 

địa hiện nay vì thuế nhập khẩu vào EU đang giảm dần. Rào cản kỹ 

thuật chính là qui chế nhập khẩu chung đƣợc cụ thể hoá ở 5 tiêu chuẩn 

của sản phẩm: chất lƣợng, vệ sinh thực phẩm, an toàn cho ngƣời sử 

dụng, bảo vệ môi trƣờng và tiêu chuẩn về lao động. 

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có những bƣớc tiến vƣợt bậc 

trong gần 25 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ mức thấp 550 

triệu năm 1995 đã có những bƣớc tăng trƣởng mạnh mẽ qua từng năm 

với mức tăng trƣởng bình quân 15,6%/năm. Quá trình tăng trƣởng này 

đã đƣa Việt Nam  trở  thành một  trong 5 nƣớc xuất khẩu  thủy sản  lớn 

nhất  thế giới, giữ vai  trò chủ đạo cung cấp nguồn thủy sản toàn cầu. 

EU là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ hai của hải sản Việt Nam trong 5 

năm qua, với giá trị xuất khẩu dao động trong khoảng 350 – 400 triệu 

USD/năm, chiếm 16 – 17% tổng xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Tuy 

nhiên thẻ vàng IUU đã kéo giảm xuất khẩu thủy sản khai thác của Việt 

Nam sang EU trong thời gian qua. Số liệu ghi nhận kim ngạch xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam đã giảm khoảng gần 30% tổng giá trị đối 

với các mặt hàng thủy sản chủ lực sang thị trƣờng EU. 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

859 

 

Biểu đồ 1: Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU 

Nguồn: VASEP 

Cơ cấu mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU là khá 

đa dạng với nhiều chủng loại. Tuy nhiên, những sản phẩm đƣợc ƣa 

chuộng và tiêu dùng nhiều nhất là cá, tôm và mực – bạch tuộc.  

Bảng 1: Mặt hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU 6 tháng đầu 

năm 2019 

ĐVT: Sản lượng (nghìn tấn); Kim ngạch (triệu USD) 

Mặt hàng Sản lƣợng Kim ngạch 

Cá 135 326 

Tôm 15,8 115 

Mực - Bạch tuộc 11,5 40 

Thủy sản khác 10,7 34 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Do tính chất quan trọng của thị trƣờng EU về cả kim ngạch cũng nhƣ 

tính đa dạng trong các mặt hàng xuất khẩu mà hiện nay số lƣợng các 

doanh nghiệp tham gia chế biến, xuất khẩu sang EU ngày càng tăng lên 

nhanh chóng và đƣợc phân bố tại một số địa phƣơng thủy sản trọng 

điểm . Hiện nay, số lƣợng cơ cở chế biến xuất khẩu thủy sản sang EU 

đã đạt con số khoảng 330 doanh nghiệp, các doanh nghiệp phân bố chủ 
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yếu thuộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long và một 

số ít tại phía Bắc. 

Thẻ vàng của EU và những ảnh hƣởng tiêu cực đối với thủy sản xuất 

khẩu của Việt Nam 

Thẻ vàng của EU đƣợc dựa trên cơ sở quy định số 1005/20081 có 

hiêu lực từ ngày 01/10/2010 của Ủy ban châu âu (EC) để chống lại nạn 

khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). 

Thông qua quy định này sẽ thiết lập một thống trên toàn EU nhằm ngăn 

chặn và loại bỏ việc NK các sản phẩm thủy sản bị khai thác IUU vào thị 

trƣờng mình. 

Các nƣớc xuất khẩu thủy sản vào EU, hay các nƣớc cho các tàu đăng 

ký quốc tịch tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản cho EU, phải tuyệt 

đối hợp tác trong cuộc chiến chống lại nạn khai thác IUU. Đối với các 

nƣớc đƣợc xác định là không có các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo 

khai thác hợp pháp sẽ bị cảnh cáo chính thức hay nhận ―thẻ vàng‖ để 

cải thiện. Nếu các nƣớc này không cải thiện, họ sẽ đối mặt với lệnh cấm 

xuất khẩu sang thị trƣờng EU phải nhận ―thẻ đỏ. Còn nếu các nƣớc này 

đã có những cải cách cần thiết, họ sẽ đƣợc xóa cảnh báo sẽ đƣợc nhận 

―thẻ xanh‖. 

Các quốc gia nhận thẻ vàng đều bị giữ lại kiểm tra nguồn gốc khai 

thác xuất xứ gây mất thời gian và phát sinh thêm chi phí kiểm tra, phí 

lƣu cảng sẽ thì bị kiểm tra toàn bộ lô hàng. Tiếp đến, nếu phát hiện vi 

phạm thì toàn bộ lô hàng sẽ bị tiêu hủy hoặc trả về gây tổn thất rất lớn 

cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Nghiêm trọng hơn, nếu tỷ lệ vi phạm 

không giảm hoặc không có biện pháp kiểm soát tình hình thì EU có thể 

ban thẻ đỏ tức là cấm xuất khẩu. Cuối cùng quốc gia xuất khẩu không 

chỉ mất thị trƣờng EU mà các thị trƣờng nhập khẩu khác có thể dựa vào 

tình trạng này mà ban hành các biện pháp tƣơng tự. Tuy nhiên, đây 

cũng là một cảnh báo tốt giúp các quốc gia xuất khẩu thủy sản định 

hƣớng lại, rà soát lại các chính sách của mình nhằm hƣớng tới hoạt 

động thủy sản mang tính bền vững hơn. 
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Để có thể gỡ đƣợc thẻ vàng, không còn cách nào khác là các quốc 

gia xuất khẩu thủy sản vào EU phải thực hiện tốt các quy định của thị 

trƣờng trong đó có IUU. Quản lý Nhà nƣớc chính là khâu then chốt để 

giải quyết thực tế này. Tuy nhiên, để có thể nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý nhà nƣớc đối với thủy sản xuất khẩu đòi hỏi thời gian, 

nguồn lực lớn đồng thời nâng cao đƣợc nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật của tất cả các đối tƣợng có liên quan trong đó đặc biệt nhấn 

mạnh vai trò của ngƣời đánh bắt, doanh nghiệp thu mua chế biến thủy 

sản xuất khẩu. 

Ngày 23/10/2017, EU ―rút thẻ vàng" với ngành thủy sản Việt Nam vì 

những nỗ lực của Việt Nam chƣa đủ để quản lý tốt về IUU. Trong 

khoảng 2 năm, Việt Nam ghi nhận tác động rõ rệt của thẻ vàng đến xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc cũng đã có những hoạt động nhằm tích cực rà soát, chủ động 

ban hành quy định pháp lý và tăng cƣờng các biện pháp để kiểm soát 

IUU một cách có hiệu quả. Theo dự kiến, đến tháng 11/2019 đoàn 

thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của EC sẽ có đợt 

đánh giá lại về thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam để quyết định có gỡ 

bỏ thẻ vàng hay không. 

Việc Việt Nam bị EU cảnh báo thẻ vàng đã tác động làm giảm xuất 

khẩu các sản phẩm thủy sản khai thác sang EU thời gian qua. Năm 

2018 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hải sản sang EU giảm khoảng 6,5% 

so với năm 2017 và chỉ đạt  390 triệu USD. Theo ghi nhận của Tổng 

cục thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019, tỷ trọng của thị 

trƣờng EU đã tụt xuống 12% với vị trí thứ 3 sau thị trƣờng Mỹ và 

Trung Quốc và kim ngạch giảm khoảng 6,3% cùng kỳ năm 2018.  

Bên cạnh những số liệu ghi nhận từ Thủy sản xuất khẩu, các doanh 

nghiệp cũng đối mặt với không ít những khó khăn về chi phí tăng cao 

và không xuất khẩu đƣợc do những yêu cầu về giấy phép từ thị trƣờng 

EU. Đối với các lô thủy sản khai thác đã bị gia tăng chi phí cho doanh 
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nghiệp xuất khẩu khi 100% containers hàng hải sản xuất khẩu sang EU 

bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác và qui trình kiểm tra thông 

quan đối với các lô hải sản nhập khẩu vào EU cũng trở nên gắt gao hơn, 

nhiều hơn 7 - 10 ngày, thậm chí lên đến 20 ngày so với trƣớc đây.  

Tuy có những tác động tiêu cực đến từ thẻ vảng của EU cho xuất 

khẩu thủy sản đánh bắt, thị trƣờng xuất khẩu thủy sản cũng có những 

tín hiệu hết sức tích cực khi một số mặt hàng thủy sản nuôi trồng nhƣ cá 

tra ghi nhận mức tăng trong xuất khẩu để bù đắp cho thủy sản xuất 

khẩu có nguồn gốc đánh bắt. Theo ghi nhận của Hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP); trong 7 tháng đầu năm 2019 

có một số thị trƣờng xuất khẩu cá tra đã có sự giảm sút về kim ngạch 

nhƣ Mỹ, Brazil, Colombia lần lƣợt là 34,3%, 25,4, 18.6% trong khi đó 

một số thị trƣờng có ghi nhận tăng nhƣ ASEAN, Nhật bản, Trung 

Quốc, Mexico và EU trong đó EU tăng nhiều nhất khoảng 12,6%. Điều 

này cho thấy, để hạn chế tác động tiêu cực của thẻ vàng các sản phẩm 

thủy sản đƣợc nuôi trồng theo hƣớng bền vững đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm cũng là một giải pháp tốt cho xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam.  

 

Biểu đồ 2: Tăng trƣởng xuất khẩu cá tra sang các thị trƣờng chính 7 

tháng đầu năm 2019 
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Nguồn: VASEP 

Từ những thực trạng nêu trên có thể thấy, để EU tiếp tục là thị 

trƣờng xuất khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam và trƣớc mắt là vấn đề 

tháo gỡ thẻ vàng thì quản lý Nhà nƣớc đối với hoạt động thủy sản là 

một hoạt động không thể thiếu đƣợc.‘.   

Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nƣớc nhằm tháo 

gỡ thẻ vàng đối  với  thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trƣờng 

EU 

Trước vấn đề thẻ vàng đã có những tác động rất tiêu cực đối với 

thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong 2 năm vừa qua, Các 

cơ quan quản lý Nhà nước của Việt Nam, hiệp hội chế biến và xuất 

khẩu thủy sản đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các quy định về 

khai thác IUU của theo khuyến nghị của EC. Việt Nam đã nhanh chóng 

ban hành và hoàn thiện một số quy phạm pháp luật, tăng cường nâng 

lực thực thi pháp luật cụ thể cũng như các công tác triển khai thực thi 

luật pháp. 

Thứ nhất: Trong công tác hoàn thiện các quy định nhằm quản lý vấn 

đề khai thác thủy sản bất hợp pháp. 

- Luật Thuỷ sản 2017 

- Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2017 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng 

tàu cá và ngƣ dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng 

biển nƣớc ngoài 

-  Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017  của Thủ tƣớng Chính phủ  

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy 

ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định. 

- Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt kết hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/cong-dien-732-cd-ttg-2017-ngan-tau-ca-ngu-dan-khai-thac-hai-san-trai-phep-bien-nuoc-ngoai-350459.aspx
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giảm thiểu và loại bỏ khai thách hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định đến năm 2025. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mƣu trình Chính phủ 

phƣơng án thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống đánh bắt 

bất hợp pháp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Thủy sản 

năm 2017, tổ chức dịch sang Tiếng Anh các dự thảo văn bản pháp luật 

để gửi cho Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của EC tham vấn, 

góp ý, bảo đảm có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn các địa phƣơng ven biển 

trang bị, lắp đặt, sử dụng, quản lý đồng bộ thiết bị giám sát hành trình 

trên tàu cá; trƣớc mắt tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ số lƣợng tàu 

cá đã trang bị thiết bị VX-1700, Movimar phục vụ cho công tác thực thi 

pháp luật trên biển và xử phạt tàu cá khai thác IUU.  

Đồng thời, tăng cƣờng chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật nhằm 

đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc trong quản lý nghề cá nói 

chung, quản lý chống khai thác IUU từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành có liên quan 

đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực 

hiện; tổ chức các cuộc họp và trực tiếp đi địa bàn để chỉ đạo các tỉnh 

ven biển triển khai ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tàu cá và ngƣ dân 

vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nƣớc ngoài. 

Thứ hai: Các hoạt động quản lý nhà nƣớc nhằm tăng cƣờng chống 

khai thác IUU đƣợc áp dụng cụ thể:  

Quản lý chặt chẽ hơn việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu 

cá; kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; tăng cƣờng tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát trên các vùng biển để ngăn chặn, xử lý, xử phạt nghiêm 

theo quy định đối với tàu cá chống khai thác IUU, thực hiện việc truy 

xuất nguồn gốc hải sản khai thác theo quy định. 
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Các hiệp hội, hội nghề cá, cộng đồng ngƣ dân triển khai các hành 

động cụ thể trong chống khai thác IUU nhƣ: cộng đồng doanh nghiệp 

phát động chƣơng trình ―doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác 

IUU‖, ban hành sách trắng về IUU, ký cam kết chống khai thác IUU... 

Ngoài ra, tăng cƣờng theo dõi, giám sát, kiểm soát hoạt động tàu cá 

thông qua việc xây dựng quy định chặt chẽ và lộ trình lắp đặt thiết bị 

giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Sửa đổi quy 

trình kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát chặt chẽ sản lƣợng cập bến 

gắn với quy trình xác nhận, chứng nhận. Điều chỉnh quy trình kiểm soát 

tàu nƣớc ngoài tại cảng Việt Nam theo Quy định của Hiệp định biện 

pháp quốc gia có cảng. 

Đồng thời, thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai 

thác thông qua tăng cƣờng trách nhiệm cho cơ quan quản lý cảng cá, 

đảm bảo kiểm tra chéo các thông tin trong chuỗi. Quản lý năng lực khai 

thác thông qua việc triển khai các quy định mới trong Luật Thủy sản về 

kiểm soát số lƣợng tàu cá và xây dựng thí điểm cấp hạn ngạch khai thác 

cá ngừ đại dƣơng dựa trên số liệu điều tra nguồn lợi. 

Song song đó, tăng cƣờng hợp tác quốc tế; tham gia tích cực vào các 

sáng kiến khu vực về chống khai thác IUU; Đẩy mạnh hợp tác song 

phƣơng với các nƣớc trong khu vực, kí đƣờng dây nóng trao đổi thông 

tin về IUU.  

Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng trong quá trình triển khai các quy 

định đáp ứng yêu cầu của EC về khai thác hải sản,có thể thấy xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU trước mắt cũng như về mặt lâu 

dài sẽ gặp phải những khó khăn cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU mặc dù bao 

gồm cả thủy sản nuôi trồng và thủy sản đánh bắt trong đó tỷ trọng thủy 

sản nuôi trồng trên thủy sản đánh bắt có xu hƣớng tăng mạnh (tỷ lệ hải 

sản đánh bắt của Việt Nam xuất sang EU hiện nay rất thấp, chỉ chiếm 

có 5,1%"). Tuy nhiên, nếu không xử lý tốt vấn đề này, sẽ ảnh hƣởng 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

866 

chung đến thƣơng hiệu thủy sản xuất khẩu của Việt Nam mặc dù nếu 

Việt Nam có khắc phục đƣợc nhƣng cũng khó để quay lại thị trƣờng 

này khi thƣơng hiệu đã mất. 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 

trong những năm gần đây để đáp ứng các đơn hàng, Việt Nam đã nhập 

khẩu nguyên liệu thủy sản từ 84 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, với 

tổng giá trị gần 1 tỷ USD, trong đó 40% là mặt hàng tôm. Thực tế có 

tình trạng không ít doanh nghiệp tạm nhập tái xuất hay nhập khẩu 

nguyên liệu thủy sản để tiêu thụ nội địa nhƣng không quan tâm đến quy 

định của IUU. Nếu không có biện pháp quản lý tốt tình trạng này, có 

thể dự báo EU sẽ coi đây là vấn đề đáng quan ngại đối với tình trạng 

thủy sản bất hợp pháp. 

Thứ hai: Đây là một trong những rào cản quan trọng trong tiến trình 

phê chuẩn và có hiệu lực chính thức cho Hiệp định thƣơng mại tự do 

Việt Nam và EU (EVFTA). Điều này cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến 

xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trƣờng quan trọng này. 

Theo trung tâm WTO, ngay khi EVFTA có hiệu lực, khoảng 50% số 

dòng thuế của EU dành cho thủy sản Việt Nam sẽ đƣợc xóa bỏ. 50% số 

dòng thuế còn lại đƣợc xóa bỏ theo lộ trình từ 3-7 năm. Đối với một số 

mặt hàng "nhạy cảm" nhƣ cá ngừ và cá viên đóng hộp, phía EU cam kết 

dành một hạn ngạch miễn thuế nhất định cho hàng hóa từ Việt Nam. Cụ 

thể các sản phẩm cá ngừ đại dƣơng chế biến đƣợc miễn thuế trong 

phạm vi cộng dồn 11.500 tấn/năm; sản phẩm Surimi (cá viên đóng hộp) 

đƣợc miễn thuế trong hạn ngạch 500 tấn/năm. 

Nhƣng với việc bị EU giơ thẻ vàng, nếu thời gian tới VN không đáp 

ứng đƣợc các tiêu chuẩn quốc tế cũng nhƣ quy định của EU về chống 

khai thác đánh bắt bất hợp pháp thì không chỉ ngành thủy sản VN bị 

―thẻ đỏ‖ cấm hoàn toàn xuất khẩu vào EU. 

Thứ ba: Xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng EU sẽ gặp một loạt 

những cản trở liên quan đến IUU trong quá trình xuất khẩu nhƣ quá 

trình thông quan, chi phí chững nhận, kiểm tra…Điều này ảnh hƣởng 
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nghiêm trọng đến kim ngạch xuất khẩu, năng lực cạnh tranh đối với 

hàng thủy sản của Việt Nam. 

Theo (VASEP), trong thời gian bị ―dính thẻ vàng‖, 100% container 

hàng xuất khẩu có nguy cơ bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác, 

thời gian sẽ kéo dài tới 3 - 4 tuần/container; phí kiểm tra nguồn gốc 

khoảng 500 bảng Anh/container, chƣa kể phí lƣu giữ cảng và hệ lụy 

kinh doanh của đối tác khách hàng bên cạnh đó rủi ro lớn nhất là tỷ lệ 

lớn các lô hàng bị từ chối thông quan, trả hàng tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp 

của Philippine khi có tới 70% số lô hàng bị từ chối thông quan. 

Thứ tƣ: Đây là vấn đề có tính nhãn tiền đối với hoạt động lập pháp 

và hành pháp đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam, đây không 

dừng lại đối với thị trƣờng EU mà còn tiếp tục diễn ra đối với các thị 

trƣờng khác nếu các cơ quan chức năng không có động thái tích cực. 

Một đề nghị của EU cực kỳ quan trọng đối với vấn đề pháp lý của 

VN trong dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi là quy định về chế tài xử phạt. 

Các quy định chế tài xử phạt khai thác bất hợp pháp thƣờng đƣợc Việt 

Nam đƣa vào văn bản dƣới luật, mức xử phạt thấp, không mang tính 

răn đe. Chƣa kể văn bản lƣới luật đều dễ thay đổi. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nƣớc nhằm tháo 

gỡ thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trƣờng 

EU 

Để tiếp tục duy trì là một thị trƣờng xuất khẩu hàng đầu của Việt 

Nam trong thời gian tới, trên quan điểm nhận diện đây là một bài học 

kinh nghiệm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề bị phạt 

―thẻ vàng của EU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cần sớm 

khắc phục một số vấn đề quan trọng sau: 

Một là: Việt Nam cần hoàn thiện thể chế, quy định để phù hợp với 

quốc tế và EU. Cụ thể là sửa Luật thủy sản và đã đƣợc thông qua, trong 

đó đƣa tối đa các khuyến nghị của EU vào Luật. Một số khuyến nghị 

chƣa phù hợp với luật của Việt Nam chƣa đƣợc đƣa vào luật thì đã có 
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thông báo cần thiết với EU. Đặc biệt cần đƣa các quy định chế tài vào 

trong luật, tăng mức chế tài cao hơn, thể hiện đƣợc sự quyết liệt của 

Chính phủ Việt Nam trong công tác chống khai thác bất hợp pháp. 

Hai là: Việt Nam cần nâng cao năng lực thực thi của hệ thống quản 

lý Nhà nƣớc với chủ tàu, ngƣ dân song song với vấn đề năng lực thực 

thi và cam kết, đây là yếu tố quan trọng nhất, vì EU muốn Việt Nam 

chứng minh bằng năng lực thực tiễn, cần có sự chuyển biến từ thực tế. 

Các bộ có liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu thủy sản nhƣ Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ 

Thông tin truyền thông có những giải pháp cấp bách để triển khai chủ 

trƣơng của Chính phủ đối với  việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt 

tình trạng tàu cá và ngƣ dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở 

vùng biển nƣớc ngoài. 

Thứ ba: Trong qua trình xuất khẩu thực tế, cần có sự điều chỉnh thời 

hạn giấy chứng nhận kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm theo thông lệ 

quốc tế, thay vì chỉ có 2 tháng nhƣ hiện nay bởi trên thực  nguyên do từ 

việc thông thƣờng doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để dự 

trữ chờ đơn hàng, không phải nào cũng nhập khẩu nguyên liệu để chế 

biến ngay. 

Thứ tƣ: Việt Nam cần tham gia đầy đủ các tổ chức của khu vực và 

thế giới liên quan về IUU, cũng nhƣ ký kết hiệp định với các quốc gia 

có cảng cá, giúp cung cấp thông tin về nguồn nguyên liệu hải sản khai 

thác tại các nƣớc có hợp pháp hay không. 

Thứ năm: Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong đó cơ quan đại 

diện là Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP tiếp 

tục nghiên cứu, phổ biến kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc các cam 

kết thu mua và nhập khẩu nguyên liệu hải sản khai thác hợp pháp, có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nói không với những hải sản bị cấm đánh 

bắt, xây dựng quy tắc thu mua hải sản minh bạch. Tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ, tích cực hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong thực thi 

các quy định chống khai thác IUU, đề xuất thay đổi phƣơng thức quản 
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lý các cảng cá, xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá phục vụ cho việc quản 

lý và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng EU… 
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HOÀN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT 

ĐỘNG GIA CÔNG QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Improving the management of customs procedures  

for export outsourcing activities in Vietnam 

Ths. Mai Thanh Huyền 

Trường Đại học Thương mại 

TÓM TẮT 

Ở Việt Nam, thời gian gần đây, hoạt động gia công hàng hóa cho nƣớc 

ngoài đang phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và tốc độ. Trong khi đó, 

thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công xuất khẩu là một trong 

những thủ tục phức tạp nhất và đòi hỏi cán bộ hải quan phải giám sát, 

kiểm tra các doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu tiên đến khi thực hiện 

xong việc thanh khoản hợp đồng với đối tác. Trên thực tế, nhiều doanh 

nghiệp đã lợi dụng những sơ hở, những điểm chƣa hoàn thiện trong 

công tác quản lý thủ tục hải quan đối với hoạt động này để thực hiện 

hành vi gian lận thƣơng mại, gây thất thu ngân sách nhà nƣớc, đồng 

thời tác động xấu, cản trở phƣơng thức sản xuất, kinh doanh này tại 

Việt Nam. Hiện trạng này cần đƣợc khắc phục trong thời gian tới. 

Từ khóa: Gia công quốc tế, thủ tục hải quan, gia công 

ABSTRACT 

In Vietnam, Recently, the international processing are growing strongly 

both in scale and speed. Meanwhile, the customs procedure for export 
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processing is one of the most complicated and requires customs officers 

to supervise and inspect enterprises from the first stage until the com-

pletion of contract liquidation with partners. In fact, many businesses 

have taken advantage of loopholes and gaps in the management of cus-

toms procedures for this activity to conduct trade frauds, causing loss of 

state budget revenues. At the same time, it has a negative impact, hin-

dering this mode of production and business in Vietnam. This situation 

needs to be overcome in the near future. 

Keywords: International processcing; customs procedure; outsourcing 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh liên kết chuỗi giá trị toàn cầu hiện nay, gia công 

quốc tế là một hình thức phân công lao động quốc tế đồng thời là một 

phƣơng thức kinh doanh xuất nhập khẩu đƣợc sử dụng rộng rãi. Ở 

Việt Nam, hoạt động gia công hàng hoá cho doanh nghiệp nƣớc ngoài 

đang phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và tốc độ. Thủ tục hải quan đối 

với hoạt động gia công là một trong những thủ tục phức tạp nhất và 

đòi hỏi cán bộ hải quan phải giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp ngay 

từ giai đoạn đầu tiên đến khi thực hiện xong việc thanh khoản hợp 

đồng với đối tác. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng những 

sơ hở, những điểm chƣa hoàn thiện của thủ tục hải quan đối với hoạt 

động gia công quốc tế để thực hiện hành vi gian lận thƣơng mại gây 

thất thu ngân sách nhà nƣớc đồng thời tác động xấu, cản trở phƣơng 

thức kinh doanh này tại Việt Nam. Quản lý hải quan hiện đại đòi hỏi 

công tác làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp nhanh chóng hơn 

nhƣng vẫn đảm bảo sự chính xác, giảm rủi ro trong công tác quản lý 

nhà nƣớc. Do đó, để vừa tạo thuận lợi cho hoạt động gia công phát 

triển, vừa thực hiện tốt việc quản lý nhà nƣớc đối với phƣơng thức 

này, việc nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục hải quan đối với hoạt động 

gia công quốc tế là thực sự cần thiết. 
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2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG Ở VIỆT NAM  

HIỆN NAY 

Theo điều tra, trong năm 2018 cả nƣớc có khoảng hơn 2000 doanh 

nghiệp thực hiện hoạt động gia công hàng hóa với nƣớc ngoài. Trong 

đó, chủ yếu là doanh nghiệp nhận gia công, chiếm khoảng 98%. Năm 

2018, xuất siêu của Việt Nam đạt 7,2 tỷ USD, tuy nhiên riêng lĩnh vực 

gia công, sản xuất XK thì kim ngạch xuất siêu đạt 65,35 tỷ USD (xuất 

222,24 tỷ USD so với nhập 156,89 tỷ USD). Tổng phí gia công các 

doanh nghiệp Việt Nam thu đƣợc từ hoạt động nhận gia công, lắp ráp 

hàng hóa cho nƣớc ngoài đạt 8,6 tỷ USD. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1: Bảng thống kê hàng hóa gia công tại Việt Nam năm 2018 

Nguồn: TCHQ 

TT Nhóm hàng Số ngoại 

tệ thu 

đƣợc  

( USD) 

Tỷ lệ phần 

trăm so với 

tổng chi 

phí gia 

công 

Tỷ lệ giá trị 

NVL NK về để 

gia công so với 

tổng giá trị hàng 

hóa sau gia công 

Tỷ lệ phí gia 

công trên 

tổng giá trị 

hàng hóa sau 

gia công 

1 Dệt may 4.1 tỷ 48% 67.1% 24.5% 

2 Giày dép 2.7 tỷ 32% 47% 27.3% 

3 Lắp ráp điện 

thoại 

268 triệu 3.1% 78.9% 32.4% 

4 Lắp ráp điện 

tử máy tính 

63 triệu 0.7% 76.4% 30.9% 

5 Gia công hàng 

hóa khác  

1.4 tỷ 16.2% 74.7% 305 
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48%

32%

3.10%

0.70% 16.20%

Dệt may

Giày dép

Lắp ráp điện thoại

Lắp ráp điện tử máy 
tính

Gia công hàng hóa khác

 

Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện hàng hóa gia công tại Việt Nam năm 

2018 

- Về số ngoại tệ thu đƣợc đứng đầu là nhóm hàng dệt may với 4,1 

tỷ USD, chiếm 48% tổng phí gia công. Đối với hoạt động gia công 

hàng dệt may, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) là các đối tác chính với 3,5 

tỷ USD phí gia công, chiếm 85% tổng phí gia công thu đƣợc từ ngành 

này. Trong đó, các thƣơng nhân đến từ Hàn Quốc đặt thuê gia công 

nhiều nhất với phí gia công Việt Nam thu đƣợc gần bằng các đối tác 

còn lại với gần 2 tỷ USD, chiếm tới 48,1% số tiền thu đƣợc từ gia 

công hàng dệt may; tiếp đến là Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung 

Quốc và Hồng Kông.  

- Thứ hai là hoạt động gia công giày dép với nguồn nguyên liệu đầu 

vào thuộc về đối tác nƣớc ngoài với số tiền thu đƣợc là 2,7 tỷ USD, 

chiếm 32% tổng phí gia công. Các đối tác lớn đặt thuê gia công mặt 

hàng này là: Hàn Quốc 1,2 tỷ USD, chiếm 43,9%; Đài Loan 678 triệu 

USD, chiếm 24,8%; Trung Quốc 322 triệu USD, chiếm 11,8%; Hồng 

Kông 165 triệu USD, chiếm 6% và Hoa Kỳ 149 triệu USD, chiếm 
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5,4%. Trong năm 2016, Việt Nam đã thực hiện gia công Giày dép cho 

5 đối tác lớn trên với số tiền thu đƣợc chiếm tới 92% tổng số tiền thu 

đƣợc từ gia công Giầy dép. 

- Thứ ba là hoạt động gia công lắp ráp điện thoại: Số tiền thu đƣợc 

từ hoạt động lắp ráp điện thoại với linh kiện thuộc sở hữu của các đối 

tác nƣớc ngoài chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn với 3,1% (268 triệu 

USD), chủ yếu từ các thị trƣờng Trung Quốc với số tiền Việt Nam thu 

đƣợc là 142 triệu USD, chiếm 53,1% tổng số tiền phí gia công thu 

đƣợc từ gia công lắp ráp điện thoại; thu từ Nhật Bản 84 triệu USD, 

chiếm 31,4% và từ Hàn Quốc 32 triệu USD, chiếm 12%. 

- Thứ tƣ là lắp ráp hàng điện tử máy tính: Phí gia công thu đƣợc từ 

việc lắp ráp hàng điện tử máy tính chiếm tỷ trọng tƣơng đối thấp với 

0,7% (63 triệu USD) tổng phí gia công mà Việt Nam thu đƣợc. Trong 

đó, tiền phí gia công thu đƣợc từ một số đối tác chiếm tỷ trọng cao 

trong tổng phí gia công hàng điện tử máy tính nhƣ: Hàn Quốc 39 triệu 

USD, chiếm 61%; Nhật Bản 10,4 triệu USD, chiếm 16,4%; Đài Loan 

7 triệu USD chiếm 10,5%; Trung Quốc 3,6 triệu USD, chiếm 5,6%. 

- Các hoạt động gia công nhóm hàng hóa khác (tấm module năng 

lƣợng mặt trời, xuồng phao cứu sinh, tấm tản nhiện…) cho đối tác 

nƣớc ngoài gửi nguyên liệu thu đƣợc 1,4 tỷ USD, chiếm 16,1%. Phí 

gia công thu đƣợc từ một số nƣớc đạt giá trị cao nhƣ: Hàn Quốc 439 

triệu USD, chiếm 31,8%; Trung Quốc 230 triệu USD, chiếm 16,7%; 

Đài Loan 211 triệu USD, chiếm 15,3%; Nhật Bản 209 triệu USD, 

chiếm 15,3%. So với giá trị hàng hóa sau gia công, số tiền Việt Nam 

thu đƣợc từ hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa với nguyên liệu đầu 

vào do chủ sở hữu nƣớc ngoài cung cấp chiếm 26,4%. 

2. Thực trạng thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công quốc tế 

của Việt Nam hiện nay 

Nhằm tạo cơ sở pháp lý đối với công tác quản lý nhà nƣớc về hải 

quan đối với loại hình nhập nguyên liệu để gia công, sản xuất, xuất 

khẩu, chế xuất, nhiều văn bản quan trọng đã đƣợc ban hành. Điển hình 
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nhƣ: Thông tƣ số 194/2010/TT-BTC, ngày 06/12/2010 của Bộ Tài 

chính hƣớng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu; Thông tƣ số 117/2011/TT-BTC, ngày 15/08/2011 của Bộ 

Tài chính hƣớng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với 

thƣơng nhân nƣớc ngoài; Thông tƣ số 38/2015/TT-BTC, ngày 

25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu; Thông tƣ số 39/2018/TT-BTC, ngày 20/4/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Thông tƣ số 38/2015/TT-BTC, ngày 

25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, ngày 20/4/2018 sửa 

đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hải quan về thủ 

tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP, ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý ngoại thƣơng... 

Quy trình thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công quốc tế của 

Việt Nam hiện nay 

Sơ đồ 2: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhận gia công cho 

thƣơng nhân nƣớc ngoài 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2018) 
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Qua quy trình quản lý hoạt động GC xuất khẩu, chúng ta nhận 

thấy các khâu thực hiện trong quy trình quản lý hải quan đối với 

hoạt động GC xuất khẩu đƣợc sắp xếp một cách hợp lý theo trình tự 

thời gian, từ khi thƣơng nhân thông báo hợp đồng GC xuất khẩu, 

nhập khẩu nguyên phụ liện sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cho đến 

khi thƣơng nhân thanh khoản hợp đồng GC xuất khẩu. 

Trong các khâu của quy trình quản lý hải quan đối với hoạt 

động GC xuất khẩu thì khâu đăng ký định mức và xuất khẩu sản 

phẩm là đặc biệt quan trọng, trong đó định mức nguyên phụ liệu 

trên đơn vị sản phẩm là quan trọng nhất. Bởi vì đây là những khâu 

mà thƣơng nhân dễ lợi dụng để gian lận, gây thất thu thuế cho ngân 

sách nhà nƣớc.  

Đối với khâu xuất khẩu, thƣơng nhân dễ lợi dụng chính sách ƣu 

đãi, miễn kiểm tra đối với hàng hóa thực tế để xuất khẩu hàng hóa ít 

hơn so với khai báo nhằm tiêu thụ trong nƣớc phần chênh lệch, gian 

lận thuế thì đối với khâu thô ng  b áo  định mức tiêu hao trên một 

đơn vị sản phẩm cao hơn thực tế để gian lận thuế phần chênh lệch. 

Nếu nhƣ đối với sản phẩm xuất khẩu, cơ quan hải quan có thể dùng 

các biện pháp nghiệp vụ khác để phòng ngừa việc xuất khẩu hàng hóa 

khống nhƣ xác định trọng lƣợng trên vận đơn (bill of lading), kiểm 

tra chứng từ thanh toán... thì đối với gian lận định mức, việc kiểm 

tra định mức thực tế của doanh nghiệp đối với một số mặt hàng đôi 

khi không thể phát hiện đƣợc, vì thực tế có những nguyên phụ liệu 

tiêu hao trong quá trình sản xuất, không cấu thành nên sản phẩm 

xuất khẩu, doanh nghiệp có thể lợi dụng điểm này để kê khai không 

chính x ác nhằm gian lận thuế. 

Cụ thể doanh nghiệp có thể lợi dụng những kẽ hở sau để gian lận 

sau đây: 

- Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá theo hình thức mua đứt bán 

đoạn nhƣng núp dƣới danh nghĩa là nhập nguyên liệu vật tƣ về để 

gia công nhằm trốn thuế nhập khẩu. 
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- Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng hình thức mua 

bán thƣơng mại nhƣng núp dƣới hình thức thuê máy móc, thiết bị của 

nƣớc ngoài về phục vụ gia công để đƣợc miễn thuế nhập khẩu. Sau 

khi nhập về Việt Nam doanh nghiệp bán ra thị trƣờng để kiếm lời. 

- Khai tăng trị giá thanh toán và đã thanh toán đối với 01 tờ khai 

xuất. 

- Khai nhiều- xuất ít nhằm hợp thức hóa nguyên liệu vật tƣ đã tiêu thụ 

nội địa. 

- Khai ít - xuất nhiều chủ yếu vào các thị trƣờng có hạn ngạch nhằm 

trốn tránh sự kiểm soát bằng hạn ngạch xuất khẩu. 

- Khai tăng định mức tiêu  hao nguyên vật liệu (định mức thực tế để 

sản xuất ra sản phẩm thấp hơn khai báo) nhằm tạo ra nhiều sản phẩm dƣ 

thừa để tiêu thụ nội địa. 

- Doanh nghiệp nhập khẩu một số lƣợng lớn nguyên vật liệu để gia 

công tiêu thụ nội địa hết. Sau đó doanh nghiệp bỏ trốn hoặc mất tích 

không tìm thấy địa chỉ. 

- Doanh nghiệp còn hoạt động nhƣng chây ỳ không đến thanh 

khoản hợp đồng gia công. 

- Nhập sản phẩm hoàn chỉnh từ nƣớc ngoài vào nhƣng gắn nhãn 

mác Việt Nam để xuất sang một số thị trƣờng quản lý bằng hạn ngạch 

nhƣ Mỹ, EU. 

Một số hạn chế trong quản lý thủ tục hải quan đối với hoạt động 

gia công xuất khẩu ở Việt Nam 

Một là, hệ thống cơ sở pháp lý đối với hoạt động gia công xuất 

khẩu còn chƣa đầy đủ và chƣa đồng bộ. Mặc dù Chính phủ và Bộ tài 

chính cũng nhƣ Tổng cục hải quan những năm gần đây đã luôn đổi 

mới và cập nhật hệ thống cơ sở pháp lý hải quan nói chung và hoạt 

động gia công quốc tế nói riêng tuy nhiên vấn đề pháp lý đối với thủ 

tục hải quan gia công xuất khẩu vẫn còn chƣa đầy đủ. Ví dụ nhƣ quy 
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trình về kiểm tra cơ sở sản xuất theo Thông tƣ 38/2015/TT-BTC có 

hiệu lực, có bắt buộc phải tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của tất cả 

DN đang làm gia công, SXXK hay không vì trên thực tế có những 

doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công xuất khẩu nhiều năm trƣớc 

(trƣớc khi Thông tƣ 38/2015/TT-BTC có hiệu lực) và đang thực hiện 

thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, SXXK, 

Hải quan Khu chế xuất thì có phải kiểm tra lại hay không… Ngoài ra, 

một số vƣớng mắc liên quan đến thanh khoản hợp đồng gia công 

chuyển tiếp; tiêu chí kiểm tra đối với DN ƣu tiên; phân loại hồ sơ hoàn 

thuế mới chỉ có văn bản hƣớng dẫn, chƣa có quy định trong văn bản 

pháp quy. Bên cạnh đó, việc thực hiện theo phƣơng thức quản lý mới 

vẫn còn nhiều lúng túng, quy định của pháp luật cũng chƣa quy định 

cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về 

hàng hóa từ khi nhập khẩu, lƣu kho, sử dụng đến khi xuất khẩu sản 

phẩm…Có thể thấy rằng các nội dung pháp lý cần đƣợc hoàn thiện 

hơn nữa để thuận lợi hơn trong việc tổ chức thực hiện quy trình. 

Hai là, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan còn bất cập… Khi 

triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải 

quan, TCHQ đã xây dựng một hệ thống tiêu chí quản lý rủi ro riêng để 

làm căn cứ quyết định phân luồng và quyết định tỷ lệ kiểm tra thực tế 

hàng hóa. Thông tin chủ yếu của hệ thống này là thông tin về doanh 

nghiệp, hàng hóa. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ phục vụ cho việc phân 

luồng tờ khai và cũng còn những hạn chế nhất định cần phải điều 

chỉnh cho phù hợp với thực tế công việc. Hiện tại, các thông tin thu 

thập đƣợc nằm trên nhiều hệ thống, không đầy đủ và trùng lắp, rất khó 

khăn cho việc cập nhật, khai thác, xử lý và sử dụng, do đó cần có giải 

pháp để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, quy trình nghiệp vụ và 

hệ thống công nghệ thông tin còn một số bất cập: Thiếu quy trình 

quản lý hàng hóa xuyên suốt từ khi xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, 

sử dụng hàng hóa đúng mục đích đã đăng ký với cơ quan Hải quan; 
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các quy trình nghiệp vụ, phần mềm do các đơn vị xây dựng còn thiếu 

tính liên thông, liên kết, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý… 

Ba là, thiếu phần mềm quản lý gia công tập trung gây khó khăn cho 

cơ quan Hải quan cũng nhƣ doanh nghiệp. Cụ thể, trong thủ tục thông 

báo hợp đồng gia công, phần mềm quản lý gia công hiện nay cũng 

chƣa kiểm tra đƣợc tình trạng tồn đọng hợp đồng chƣa thanh khoản tại 

chi cục khác mà chỉ kiểm tra đƣợc trong phạm vi một chi cục. Việc 

nhập các tiêu chí của hợp đồng gia công nhƣ: số điện thoại, số tài 

khoản, họ tên, chứng minh thƣ nhân dân, địa chỉ cƣ trú… không thực 

hiện đƣợc; việc theo dõi các tiêu chí này hiện vẫn thực hiện bằng thủ 

công. Bên cạnh đó, hiện nay dữ liệu hợp đồng gia công chỉ có trong 

phạm vi một chi cục, đồng nghĩa với việc không có dữ liệu theo dõi 

hợp đồng gia công quá hạn của thƣơng nhân trong phạm vi cả nƣớc, 

nên đối với hợp đồng gia công tồn đọng tại các chi cục Hải quan khác 

quá hạn chƣa thanh khoản, chƣa ấn định thuế và cƣỡng chế thuế thì hệ 

thống kế toán KT559 chƣa báo để dừng làm thủ tục hải quan theo 

Luật Quản lý thuế. 

3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC 

HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG QUỐC TẾ Ở 

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

- Đối với nhà nƣớc 

+ Xây dựng khuôn khổ pháp lý về hải quan về cơ bản đầy đủ, đồng 

bộ về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà 

nƣớc về hải quan nhằm đáp ứng các yêu cầu: Nâng cao thẩm quyền 

của cơ quan hải quan nhằm thực thi hữu hiệu pháp luật hải quan, nâng 

cao tính minh bạch, áp dụng phƣơng pháp quản lý hải quan hiện đại, 

quy định đầy đủ các chế độ quản lý và thủ tụchải quan theo hƣớng đơn 

giản, hài hoà phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 

+ Tiếp tục hoàn thiện chính sách về quy trình nghiệp vụ quản lý hải 

quan đối với hàng hoá gia công với thƣơng nhân nƣớc ngoài để đảm 
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bảo đƣợc sự minh bạch, thống nhất, đồng bộ, dể hiểu, dể thực hiện 

phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đồng thời quá trình đổi 

mới phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của Việt 

Nam. 

 - Đối với Tổng cục hải quan 

Để hỗ trợ các Cục hải quan địa phƣơng thực hiện tốt việc quản lý 

đối với họat động GC xuất khẩu tại đơn vị, TCHQ cần thực hiện một 

số công việc sau: 

+ Thứ nhất, để hỗ trợ hải quan địa phƣơng quản lý hiệu quả định 

mức nguyên vật liệu, là một trong những biện pháp quan trọng nhằm 

quản lý hiệu quả hoạt động GC xuất khẩu, TCHQ cần có một trung 

tâm thực nghiệm (có thể là một bộ phận của Trung tâm phân tích phân 

loại tại Miền Bắc và Miền Nam) chuyên về kiểm tra tính chính xác, 

hợp lý trong việc xây dựng định mức sản xuất hàng hóa của các doanh 

nghiệp trên toàn quốc, có so sánh đối chiếu định mức sản phẩm cùng 

loại của các doanh nghiệp khác nhau, để kịp thời phát hiện, kiểm tra 

các định mức đƣợc xây dựng cao hơn thực tế sản xuất. 

+ Thứ hai, việc ứng dụng CNTT vào quản lý hợp đồng GC xuất 

khẩu từ khi nhập khẩu nguyên phụ liệu cho đến khi xuất khẩu sản 

phẩm, thanh khoản hồ sơ đã mang lại hiệu quả thiết thực, có tác động 

rất lớn đến quan hệ giao dịch giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp, 

hơn nữa trong điều kiện đã đƣợc vi tính hóa, mọi công việc đều đƣợc 

thực hiện theo một cách thức nhất định và nhƣ vậy các quy định của 

nhà nƣớc về hải quan đối với  hoạt động này đều đƣợc thực hiện thống 

nhất, đảm bảo sự đối xử công bằng giữa các doanh nghiệp. Do vậy để 

hoàn chỉnh chƣơng trình quản lý thanh khoản, TCHQ cần nâng cấp 

đƣờng truyền để tiến tới cài đặt dữ liệu quản lý tập trung tại cấp 

TCHQ, giúp quản lý đƣợc chặt chẽ thống nhất trong phạm vi cả nƣớc 

và các Cục hải quan địa phƣơng có thể khai thác dữ liệu chung khi cần 

thiết. 
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+ Thứ ba, Ban hành văn bản quy định chi tiết về KTSTQ, hoàn 

chỉnh lại quy trình KTSTQ cho phù hợp với quy định của Luật Quản 

lý thuế. Ngoài hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, cần 

phải xây dựng những tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật (cẩm nang) kiểm tra 

về các hình thức gian lận trong đó có gian lận các chính sách ƣu đãi về 

thuế, gian lận định mức, về kiểm toán doanh nghiệp... 

+ Thứ tƣ, hoàn thiện hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan. Trong 

quản lý, thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Thông tin giúp cho nhà 

quản lý ra quyết định một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu nguồn 

thông tin cung cấp càng chính xác, kịp thời thì quyết định sẽ chính 

xác, kịp thời, mọi việc sẽ đạt kết quả tốt. Ngƣợc lại, nếu thông tin 

cung cấp không chính xác, chậm thì quyết định sẽ không chính xác, 

không kịp thời, công việc sẽ bị thất bại. 

Khi triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Hải quan, TCHQ đã xây dựng một hệ thống tiêu chí quản lý rủi ro 

riêng để làm căn cứ quyết định phân luồng và quyết định tỷ lệ kiểm tra 

thực tế hàng hóa. Thông tin chủ yếu của hệ thống này là thông tin về 

doanh nghiệp, hàng hóa. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ phục vụ cho việc 

phân luồng tờ khai và cũng còn những hạn chế nhất định cần phải điều 

chỉnh cho phù hợp với thực tế công việc. 

Hiện tại, các thông tin thu thập đƣợc nằm trên nhiều hệ thống, 

không đầy đủ và trùng lắp, rất khó khăn cho việc cập nhật, khai thác, 

xử lý và sử dụng, do đó cần có giải pháp để khắc phục tình trạng này. 

Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan cần tập trung, thống nhất, hỗ 

trợ cho tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan và phối hợp với hải quan 

các nƣớc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại, làm cơ 

sở ra quyết định cho các cấp lãnh đạo cũng nhƣ công chức thừa hành 

đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của ngành Hải quan. 

Vì vậy TCHQ cần hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin quản 

lý rủi ro hiện tại thành hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan làm cơ 
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sở để xem xét ra quyết định thông quan, quản lý rủi ro và thực hiện 

phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới 

và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan. Hệ thống này phải 

đƣợc thu thập, xử lý, lƣu trữ tập trung tại TCHQ để quản lý, vận hành 

và phân cấp cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm cập nhật, khai 

thác, sử dụng phục vụ quản lý nhà nƣớc về hải quan. 
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TÓM TẮT 

Bán phá giá đang đƣợc coi là một hình thức bất hợp pháp trong thƣơng 

mại quốc tế. Nhƣng không thể phủ nhận những lợi ích mà bán phá giá 

mang lại cho nhà sản xuất, ngƣời tiêu dùng và cả các quốc gia liên 

quan, đặc biệt là trong ngắn hạn. Vì thế, câu hỏi đặt ra là ngoài việc áp 

các chính sách chống bán phá giá thì có cách nào để tận dụng đƣợc 

những mặt tích cực của bán phá giá trong thƣơng mại quốc tế hay 

không? Bài viết này của tác giả sẽ trình bày về một hình thức nhƣ thế, 

gọi là ―bán phá giá đối ứng‖. Các khái niệmvề bán phá giá, bán phá giá 

đối ứng, phân tích mô hình bán phá giá đối ứng cấp độ cơ bản và tối ƣu, 

trong đó mô hình tối ƣu đƣợc nghiên cứu trong cơ chế thƣơng mại đƣợc 

quản lý. Phần cuối là một số mệnh đề đƣợc rút ra từ việc phân tích mô 

hình bán phá giá đối ứng, từ đó đƣa ra đƣợc một số hàm ý cho xuất 

khẩu của Việt Nam. 

Từ khóa: bán phá giá, bán phá giá đối ứng, xuất khẩu Việt Nam 
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ABSTRACT 

Dumping is considered to be an illegal form of international trade. But 

there is no denying the benefits that dumping brings to producers,  

consumers and the countries involved, especially in the short  

term. Therefore, the question is, besides the application of anti-dumping 

policies, is there any way to take advantage of the positive aspects of 

dumping in international trade? This article will present such a form, 

called ―reciprocal dumping‖. Concepts of dumping, reciprocal  

dumping, the basic model and optimal model are studied, in which the 

optimal model is analyzed in the managed trade mechanism. The last 

part contains some propositions drawn from the analysis of reciprocal 

dumping models, thereby giving some implications for Vietnam's 

 exports. 

Keywords: Vietnam's dumping, counter-dumping, Vietnam's exports 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chống bán phá giá – một mặt giúp cho nền sản xuất trong nƣớc 

đƣợc bảo hộ, đảm bảo đƣợc lợi ích của các doanh nghiệp nội địa, 

nhƣng mặt khác nó cũng mang lại những tác động tiêu cực tới lợi ích 

của ngƣời tiêu dùng khi không đƣợc sử dụng những hàng hóa nhập 

khẩu giá rẻ hơn với chất lƣợng tƣơng đƣơng (Trung tâm WTO, 2016). 

Xét ở góc độ bảo hộ ―các ngành công nghiệp non trẻ‖, việc sử dụng 

các chính sách chống bán phá giá ở các nƣớc, mà đặc biệt là các nƣớc 

đang phát triển, sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng trong 

nƣớc chống lại ―mức giá thôn tính‖ và ―giá độc quyền‖ bằng cách 

ngăn chặn lợi thế giá thành thấp của các mặt hàng nhập khẩu đến từ 

các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Ở góc độ ngƣời tiêu dùng, trong ngắn 

hạn, bán phá giá giúp gia tăng khả năng tiếp cận với hàng hóa chất 

lƣợng mà lại rẻ hơn. Tuy nhiên, những hậu quả kinh tế trong dài hạn 
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là rất lớn, thậm chí có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả nền sản xuất nội 

địa. Và cuối cùng chính những ngƣời tiêu dùng trong nƣớc sẽ phải 

chịu mức giá độc quyền từ các doanh nghiệp nƣớc ngoài trong dài hạn 

sau khi các doanh nghiệp trong nƣớc hoàn toàn bị loại bỏ. 

Nhƣ vậy, trong một thị trƣờng cạnh tranh không hoàn hảo – nơi mà 

các doanh nghiệp phân phối hoặc sản xuất có đủ sức mạnh và thế lực 

để có thể chi phối giá cả các sản phẩm của mình trên thị trƣờng – thì 

bán phá giá tồn tại nhƣ một công cụ để doanh nghiệp đánh bại đối thủ, 

chiếm lĩnh thị trƣờng ngoài nƣớc hoặc kiếm ngoại tệ khẩn cấp, và đôi 

khi cả vì mục tiêu chính trị. Còn đối với những nền kinh tế đang phát 

triển hoặc chƣa đƣợc thừa nhận là nền kinh tế thị trƣờng nhƣ Việt 

Nam trƣớc năm 2019 (VCCI, 2010) thì các mức chi phí cho sản xuất, 

nhân công, lợi nhuận hoặc tỷ giá thƣờng thấp hơn nhiều so với các 

nƣớc/khu vực kinh tế phát triển nhƣ Mỹ, EU… dẫn tới giá hàng hóa 

xuất khẩu có nguy cơ trở thành bán phá giá một cách không cố ý khi 

không xác định đƣợc chính xác các yếu tố cấu thành nên giá. Những 

minh chứng này cho thấy, một cách vô tình hay hữu ý thì bán phá giá 

vẫn đang làm một vấn đề diễn ra thƣờng xuyên trong thƣơng mại quốc 

tế. Kéo theo đó là những ảnh hƣởng không mấy tích cực tới thị trƣờng 

và ngƣời tiêu dùng của cả hai bên và những vụ kiện chống bán phá giá 

kéo dài khiến cho thƣơng mại quốc tế trở nên trì trệ, tổn thất.  

Theo thống kê của WTO, trong vòng 13 năm kể từ 1/1/1995 tới 

31/12/2017 tính trên toàn thế giới đã có tổng cộng 5.529 vụ, riêng Việt 

Nam là 72 vụ (thống kê theo quốc gia khởi kiện). Đối với Việt Nam, 

tính từ năm 2013 đến 30/6/2019, chúng ta đã tiến hành 07 vụ kiện 

chống bán phá giá các mặt hàng nhƣ nhựa, gỗ, hợp kim, thép… của 

Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan. 

Nhƣng ngƣợc lại, cùng trong giai đoạn này, Việt Nam cũng phải chịu 

tới 45 vụ kiện chống bán phá giá các mặt hàng thép, sợi nilon, lốp, 

giầy, sợi vải, cá da trơn, gạo… còn nếu tính từ năm 1994 thì tổng số 

vụ lên tới con số 86. Một câu hỏi đặt ra là liệu có một biện pháp nào 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngo%E1%BA%A1i_h%E1%BB%91i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
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giảm bớt đƣợc những thiệt hại do chính sách chống bán phá giá gây 

ra, đồng thời đảm bảo đƣợc quyền lợi của các doanh nghiệp, các quốc 

gia khi xuất khẩu hàng hóa sang nhau, cũng nhƣ quyền lợi của ngƣời 

tiêu dùng hai nƣớc? Phần tiếp sau của bài viết nghiên cứu về ―bán phá 

giá đối ứng‖ để tìm ra câu trả lời.  

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 

Bán phá giá 

Bán phá giá là một khái niệm cơ bản của thƣơng mại quốc tế. Các 

sản phẩm bán vào một thị trƣờng với giá bán ở mức dƣới giá thành 

sản xuất thì đƣợc xem là bán phá giá và có thể phải chịu các cuộc điều 

tra và bị trừng phạt. Bán phá giá là tổng hợp những biện pháp bán hạ 

giá một số mặt hàng xuất khẩu nào đó để cạnh tranh với những bạn 

hàng khác trên thị trƣờng thế giới. Nhƣ đã đề cập ở trên, thì mục tiêu 

của bán phá giá là đánh bại đối thủ, chiếm lĩnh thị trƣờng ngoài nƣớc, 

kiếm ngoại tệ khẩn cấp, hoặc vì mục tiêu chính trị (VCCI, 2004 & 

2010).  

Ví dụ về bán phá giá đƣợc tác giả thể hiện nhƣ hình 1 dƣới đây. 

 

     

 Việt Nam  

 

Xuất khẩu sản phẩm 

Z 

 

Ở mức giá P 

 Mỹ  

 

Giá P 

 

So sánh với giá Y 

 

     

Hình 3. Ví dụ về bán phá giá hàng hóa  

Nguồn: Tác giả mô hình hóa (2019) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngo%E1%BA%A1i_h%E1%BB%91i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
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Trong hình 1 ở trên: 

P là giá bán hàng hóa Z trong hợp đồng xuất khẩu, là giá mà doanh 

nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam bán cho doanh nghiệp nhập khẩu tại 

Mỹ. 

Y là giá so sánh và đƣợc tính nhƣ sau: 

Trƣờng hợp 1 : Giá bán tại Việt Nam của sản phẩm tƣơng tự với 

sản phẩm bị đề nghị điều tra 

Trƣờng hợp 2: Giá của sản phẩm tƣơng tự khi xuất sang nƣớc thứ 

ba. 

Trƣờng hợp 3: Y = Giá thành sản xuất + các chi phí cần thiết + lợi 

nhuận hợp lý 

‗t‘ là biên độ bán phá giá, ở Việt Nam biên độ này là 2%. 

Sản phẩm bị coi là bán phá giá nếu Y - P > t.  

Đối với trƣờng hợp nƣớc xuất khẩu có nền kinh tế phi thị trƣờng, 

khi tính toán giá Y, nƣớc nhập khẩu đƣợc phép bỏ qua các cách tính 

bình thƣờng và tự mình xác định một cách thức tính hợp lý. Thƣờng 

thì cơ quan có thẩm quyền của nƣớc nhập khẩu, sau khi kết luận rằng 

nƣớc xuất khẩu có nền kinh tế phi thị trƣờng, có thể sẽ bỏ qua các số 

liệu về chi phí, giá cả nội địa nƣớc xuất khẩu và chọn một nƣớc thứ ba 

thay thế (dùng giá bán hoặc các chi phí sản xuất sản phẩm tại nƣớc 

này) để tính giá so sánh Y của sản phẩm đang điều tra. 

Trƣớc năm 2019, do chƣa đủ thời hạn 12 năm gia nhập WTO nên 

Việt Nam chƣa đƣợc Mỹ, EU công nhận là nƣớc có nền kinh tế thị 

trƣờng, do vậy trong các vụ kiện chống bán phá giá, các nƣớc nhập 

khẩu luôn chọn một nƣớc thứ ba để tính giá Y. Cách tính này có thể 

gây ra nhiều bất lợi cho các nhà sản xuất và các nhà xuất khẩu do giá 

Y thƣờng bị đội lên cao bởi: 

Cơ quan có thẩm quyền của nƣớc nhập khẩu có quyền tự do lựa 

chọn một nƣớc thứ ba thay thế và giá cả ở nƣớc này có thể khác xa giá 
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cả tại nƣớc xuất khẩu do có các điều kiện, hoàn cảnh thƣơng mại khác 

nhau; 

Các nhà sản xuất sản phẩm tƣơng tự (là cơ sở xác định Y) tại nƣớc 

thứ ba đƣợc lựa chọn là đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp đang 

bị điều tra và vì thế họ có thể khai báo mức giá khiến kết quả so sánh 

giá xuất khẩu với giá Y bất lợi cho những doanh nghiệp này. 

Bán phá giá về ngắn hạn là lợi cho ngƣời tiêu dùng nhƣng về dài 

hạn là không có lợi vì nó tiêu diệt các doanh nghiệp cạnh tranh và nền 

sản xuất trong nƣớc. Để chống lại việc bán phá giá, nhà nƣớc đã có 

quy định về việc giảm giá không đƣợc thấp hơn 50% mức bán trƣớc 

đó trong luật thƣơng mại. Mục đích là tránh để doanh nghiệp sử dụng 

chiêu bài khuyến mại để bán phá giá. 

Chống bán phá giá 

Chống bán phá giá làm một trong ba hình thức ―phòng vệ thƣơng 

mại‖ trong thƣơng mại quốc tế. Phòng vệ thƣơng mại là cụm từ chung 

để chỉ nhóm các biện pháp đƣợc sử dụng với mục tiêu bảo vệ sản xuất 

nội địa trƣớc hàng hóa nhập khẩu từ nƣớc ngoài (VCCI, 2010), bao 

gồm: 

Biện pháp chống bán phá giá: phòng vệ chống lại hiện tƣợng hàng 

hóa nƣớc ngoài nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho 

ngành sản xuất nội địa nƣớc nhập khẩu;  

Biện pháp chống trợ cấp: phòng vệ chống lại hiện tƣợng hàng hóa 

nƣớc ngoài nhập khẩu đƣợc trợ cấp gây thiệt hại đáng kể cho ngành 

sản xuất nội địa nƣớc nhập khẩu;  

Biện pháp tự vệ: phòng vệ chống lại hiện tƣợng hàng hóa nhập 

khẩu tăng đột biến gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội 

địa nƣớc nhập khẩu.  

Các Hiệp định của WTO về chống bán phá giá (ADA), chống trợ 

cấp (SCM) và tự vệ (SG) quy định các nguyên tắc thống nhất bắt buộc 

đối với tất cả các nƣớc thành viên khi xây dựng pháp luật và áp dụng 

https://chienluocsong.com/marketing-cac-hinh-thuc-khuyen-mai/
https://chienluocsong.com/marketing-cac-hinh-thuc-khuyen-mai/
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trong thực tiễn các biện pháp phòng vệ này. Có thể tìm hiểu quy trình 

điều tra chống bán phá giá tại Hòa Kỳ theo các giai đoạn sau: 

Bảng 1. Quy trình và các thời hạn trong vụ điều tra chống bán 

phá giá tại Hoa Kỳ 

Đơn kiện đƣợc nộp  

Khởi xƣớng điều tra  

Điều tra sơ bộ về thiệt 

hại  

Điều tra sơ bộ về việc 

bán phá giá  

Điều tra cuối cùng về 

bán phá giá  

Điều tra cuối cùng về 

thiệt hại  

Quyết định áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá  

Rà soát hành chính hàng 

năm  

Rà soát hoàng hôn  

Nguồn: VCCI (2010) 

 

Không phải tất cả các vụ điều tra đều đi hết các giai đoạn nói trên. 

Theo pháp luật cũng nhƣ trong thực tiễn thì ở mọi giai đoạn của vụ 

việc đều có những khả năng để chấm dứt vụ điều tra. Pháp luật Hoa 

Kỳ quy định thời hạn tối đa cho từng hoạt động cụ thể trong mỗi giai 

đoạn của vụ điều tra chống bán phá giá. Trong thực tế, các thời hạn 

này có thể thay đổi tùy thuộc vào tính chất và hoàn cảnh khách quan 

của từng vụ việc cũng nhƣ khả năng chủ quan của cơ quan điều tra 

(trong giới hạn mà pháp luật cho phép). 

Các hiệp hội nghề nghiệp của nƣớc nhập khẩu sẽ là nơi thu thập 

thông tin và kiến nghị chính phủ điều tra chống bán phá giá sản phẩm 

nhập khẩu nào đó đang có khả năng cạnh tranh với sản phẩm của họ. 
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Có một nghịch lý là thay vì tìm cách giảm giá sản phẩm trong nƣớc thì 

các nƣớc nhập khẩu thƣờng tiến hành kiện chống bán phá giá đối với 

những sản phẩm nhập khẩu để nhà nƣớc áp dụng mức thuế cao lên sản 

phẩm nhập khẩu đó. Ngoài lý do chính đáng là bảo hộ nền sản xuất 

trong nƣớc thì những lý do hợp lý khác đƣợc đƣa ra khi kiện chống 

bán phá giá đó là tăng ngân sách Nhà nƣớc, bảo vệ ngƣời tiêu dùng 

tránh khỏi mức giá độc quyền sau này. 

Nhƣng không phải trƣờng hợp nào nƣớc nhập khẩu cũng đƣa một 

sản phẩm có giá thấp hơn giá so sánh vào diện điều tra chống phá giá. 

Nếu nƣớc nhập khẩu thấy việc kiện chống bán phá giá là có lợi thì họ 

mới làm. Còn nếu nhƣ sản phẩm đó không gây tổn hại gì sản xuất 

trong nƣớc, ngƣời tiêu dùng đƣợc hƣởng lợi vì mua đƣợc giá rẻ thì 

không có lý do gì lại kiện để làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu.  

Bán phá giá đối ứng 

Hiện tƣợng ―bán phá giá‖ trong thƣơng mại quốc tế có thể đƣợc 

giải thích bằng lý thuyết chuẩn về phân biệt giá độc quyền. Nếu một 

doanh nghiệp đang tối đa hóa lợi nhuận thấy rằng độ co giãn về cầu 

hàng hóa ở thị trƣờng nƣớc ngoài là cao hơn so với thị trƣờng nội địa, 

thì họ có thể sẽ phân biệt về giá giữa hai thị trƣờng, dẫn tới việc tính 

giá thấp hơn tại thị trƣờng nƣớc ngoài. Điều này đƣợc lý giải bởi sự 

khác biệt ―tình cờ‖ trong nhu cầu của các quốc gia (Jame et la., 1983). 

Năm 1981, Brander đã phát triển mô hình cạnh tranh trong thƣơng 

mại song phƣơng của các doanh nghiệp độc quyền sản xuất cùng một 

loại hàng hóa. Đến năm 1983, Brander và Krugman (1983) đã giới 

thiệu thuật ngữ ―bán phá giá đối ứng‖ và cho thấy điều này có thể xảy 

ra trong một sự độc quyền quốc tế về chi phí vận chuyển để 02 doanh 

nghiệp từ 02 quốc giá sẽ bán hàng vào thị trƣờng của nhau ở mức giá 

thấp hơn mức giá bán ở nội địa. Cũng trong năm 1983, Jame và cộng 

sự đã đƣa ra lập luận rằng sự cạnh tranh độc quyền một cách tự nhiên 

giữa các các doanh nghiệp dẫn tới sự tăng lên của việc ―bán phá giá 
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đối ứng‖, trong đó việc ―bán phá giá đối ứng‖ đƣợc hiểu là doanh 

nghiệp này sẽ phá giá trong thị trƣờng nội địa của những doanh 

nghiệp kia. 

―Bán phá giá đối ứng‖ đƣợc Brander và Jame nhấn mạnh vào yếu 

tố cốt lõi trong hành vi và nhu cầu thị trƣờng của các doanh nghiệp. 

Yếu tố cốt lõi này đƣợc Helpman (1982) gọi là ―thị trƣờng đƣợc phân 

khúc‖, tức là mỗi doanh nghiệp sẽ coi mỗi quốc gia là một thị trƣờng 

riêng biệt và ra quyết định về sản lƣợng cụ thể cho từng thị trƣờng. 

Điểm nổi bật trong ―bán phá giá đối ứng‖ là việc làm giảm đáng kể 

những chi phí vận chuyển không cần thiết. Điều này đòi hỏi phải có sự 

gia nhập thị trƣờng một cách tự do trong nền kinh tế thƣơng mại mở 

cửa. Bởi vì ngay cả khi một nƣớc đã mở cửa thƣơng mại, nhƣng nếu 

không có sự gia nhập thị trƣờng một cách tự do thì lợi ích của quốc 

gia cũng có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mức độ gia nhập thị 

trƣờng. Còn khi có sự gia nhập thị trƣờng một cách tự do, sẽ mang lại 

kết quả là việc ―bán phá giá đối ứng‖ các hàng hóa sang nhau, giúp 

mở rộng thị trƣờng chung, giảm chi phí vận chuyển và tăng hiệu quả 

cạnh tranh. 

3. MÔ HÌNH BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI ỨNG 

Mô hình cơ bản 

Jame và cộng sự (1983) đã đƣa ra mô hình ―bán phá giá đối ứng‖ 

cơ bản, trong đó có 02 quốc gia khác nhau, một gọi là ―trong nƣớc‖ và 

một gọi là ―nƣớc ngoài‖; và mỗi quốc gia có một doanh nghiệp sản 

xuất hàng hóa Z. Chi phí vận chuyển phát sinh khi xuất khẩu hàng hóa 

từ nƣớc này sang nƣớc khác. Ý tƣởng chính là mỗi doanh nghiệp xem 

quốc gia là một thị trƣờng riêng biệt và từ đó lựa chọn sản lƣợng hàng 

hóa nhằm tối đa hóa lợi nhuận tại mỗi quốc gia riêng. Mỗi doanh 

nghiệp cũng sẽ có nhận thức riêng về một sản lƣợng cạnh tranh 

(Cournot) và giả định rằng doanh nghiệp sẽ nắm giữ sản lƣợng cố 

định ở mỗi quốc gia. 
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Các doanh nghiệp trong nƣớc sản xuất đầu ra một sản lƣợng ‗x‘ cho 

tiêu dùng trong nƣớc và số lƣợng ‗x*‘ cho tiêu dùng nƣớc ngoài. Chi 

phí cận biên là một hằng số ‗c‘ và chi phí vận chuyển thuộc loại ―tảng 

băng trôi‖ ngụ ý rằng chi phí xuất khẩu là c/g trong đó 0   g   1. 

Tƣơng tự, doanh nghiệp nƣớc ngoài sản xuất sản lƣợng ‗y‘ để xuất 

khẩu sang thị trƣờng của doanh nghiệp trong nƣớc và số lƣợng ‗y*‘ 

cho thị trƣờng riêng của họ, và sẽ phải đối mặt với cấu trúc chi phí đối 

xứng. Sử dụng ‗p‘ và ‗p*‘ để thể hiện về giá cả và lợi nhuận tƣơng 

ứng cho thị trƣờng trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

π = xp (Z) + x*p* (Z*) – c (x + x*/g) – F (1) 

π* = yp (Z) + y*p* (Z*) – c (y + y*/g) – F* (2) 

Trong đó dấu hoa thị ‗*‘ biểu thị các biến liên quan đến nƣớc ngoài 

và F biểu thị chi phí cố định. Một kiểm tra nhỏ cho thấy rằng lựa chọn 

tối đa hóa lợi nhuận của ‗x‘ là độc lập với ‗x*‘ và tƣơng tự với ‗y‘ và 

‗y*‘: mỗi quốc gia có thể đƣợc xem xét một cách riêng biệt. Bằng 

cách đối xứng thì chúng ta chỉ cần xem xét thị trƣờng trong nƣớc. 

Mỗi doanh nghiệp sẽ tối đa hóa lợi nhuận theo một sản lƣợng riêng, 

mang lại những 

điều kiện đặt hàng đầu tiên. 

πx = xp’ + p – c = 0 (3) 

πy = yp’ + p – c/g = 0 (4) 

Trong đó dấu ‘ hoặc những chữ viết dƣới ‗x, y‘ biểu thị các công cụ 

phái sinh. Đây đƣợc coi là các hàm ―phản hồi tốt nhất‖ ở dạng ẩn. Và 

giải pháp từ các hàm này là việc cân bằng thƣơng mại. Sử dụng biến σ 

để biểu thị y/Z, thị phần nƣớc ngoài tại thị trƣờng nội địa và cho ε = -

p/Z p‘, độ co giãn của cầu trong nƣớc, những hàm ―phản hồi tốt nhất‖ 

này có thể đƣợc viết lại nhƣ sau: 

p = cε / (ε + σ -1)  (3’) 
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p = cε / g (ε - σ) (4’) 

Phƣơng trình (3‘) và (4‘) là 2 phƣơng trình có thể đƣợc giải cho p 

và σ. Giải pháp là: 

p = cε (1 + g) / g (2ε -1)  (5) 

σ = (ε (g-1) + 1) / (1+ g) (6) 

Các giải pháp này đạt một trạng thái cân bằng chỉ khi điều kiện thứ 

hai đƣợc thỏa mãn: 

πxx = xp” + 2p’ < 0   ;   π*yy = yp” + 2p’ < 0 (7) 

Các tác giả cũng áp đặt các điều kiện sau đây: 

πxy = xp” + p’ < 0   ;   π*yx = yp” + p’ < 0 (8) 

Điều kiện (8) có nghĩa là doanh thu cận biên của doanh nghiệp này 

sẽ giảm khi sản lƣợng của doanh nghiệp khác tăng, tƣơng ứng với các 

hàm phản hồi bị dốc xuống. Điều này ngụ ý về sự ổn định và khi đó 

thế cân bằng duy nhất sẽ đƣợc giữ trên toàn cầu. Có một số trƣờng 

hợp không định trƣớc về nhu cầu hoặc một số trƣờng hợp không thể 

kiểm soát đƣợc nhƣ trong nghiên cứu của Seade (1980) và Friedman 

(1977) sẽ khiến cho (8) bị vi phạm, nhƣng những trƣờng hợp này sẽ bị 

coi là ngoại lệ. Do vậy, trong nghiên cứu của Jame và cộng sự, điều 

kiện (7) và (8) đƣợc giả sử là luôn thỏa mãn. 

Các giải pháp tích cực cho (5) và (6) ngụ ý về thƣơng mại hai chiều 

trong bối cảnh này. Một giải pháp tích cực sẽ phát sinh nếu ε < l/(l-g) 

ở trạng thái cân bằng vì giá đó vƣợt quá chi phí xuất khẩu biên (p > 

c/g) và σ > 0. Theo điều kiện này, cộng với điều kiện (7) và (8), một 

trạng thái cân bằng thƣơng mại hai chiều ổn định duy nhất sẽ giúp 

nắm giữ đƣợc những nhu cầu mang tính cơ hội (Brander, 1981 chỉ 

xem xét trƣờng hợp nhu cầu tuyến tính). Có thể thấy, ở trạng thái cân 

bằng, mỗi doanh nghiệp có thị phần xuất khẩu nhỏ hơn thị trƣờng nội 

địa. Do đó, doanh thu cận biên của thị trƣờng xuất khẩu sẽ cao hơn. 

Chi phí cận biên của việc cung ứng một đơn vị hàng xuất khẩu là cao 
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hơn so với một đơn vị hàng bán trong nƣớc do có chi phí vận chuyển, 

nhƣng điều này lại liên quan tới doanh thu cận biên cao hơn. Do đó, 

doanh thu cận biên có thể cân bằng chi phí cận biên ở cả hai thị trƣờng 

tại mức sản lƣợng phù hợp. Điều này đúng với các doanh nghiệp ở cả 

hai thị trƣờng có phát sinh thƣơng mại hai chiều.  

Mô hình tối ưu 

Trong nghiên cứu gần đây của Alberto (2019), tác giả đã phân tích 

về bán phá giá tối ƣu. Theo tác giả, bán phá giá tối ƣu là việc sử dụng 

mức thuế thƣơng mại để tạo ra mức giá đối ứng phân biệt cho từng thị 

trƣờng, từ đó giúp tối ƣu hóa lợi ích của các bên. Để làm đƣợc điều 

này, chính phủ cần phải có những cam kết và bảo hộ quản lý trong 

những thời hạn cụ thể. Dựa trên những nghiên cứu của Brander và 

Krugman (1983), Dixit (1988), và Regibeau và Gallegos (2004), 

Alberto đã nhận định rằng, 02 doanh nghiệp của 02 quốc gia đang 

phải đối mặt với những bất lợi do sự độc quyền quản lý của chính phủ, 

trong khi nếu để 02 doanh nghiệp tự do cạnh tranh vào thị trƣờng của 

nhau thì có thể tạo ra đƣợc mức doanh thu phi mã dựa trên mức giá 

thấp hơn đối thủ. 

Mô hình của Albert gồm 02 nền kinh tế mở, trong nƣớc và nƣớc 

ngoài, và 02 doanh nghiệp giống hệt nhau. Cả hai đều có cấu trúc chi 

phí đối xứng và sản xuất cùng một loại hàng hóa đồng nhất. Trong 

thƣơng mại độc quyền, cả hai cùng hoạt động nhƣ một nhà độc quyền. 

Cả hai giao thƣơng với nhau ở những ―phân khúc thị trƣờng cụ thể‖ 

của đối tác – là phân khúc thị trƣờng mà ở đó mức phí vận chuyển 

không quá cao.  

Mô hình đƣợc thiết kế nhƣ một cuộc chơi gồm ba giai đoạn: 

Giai đoạn đầu tiên, doanh nghiệp trong nƣớc chọn tham gia thị 

trƣờng nƣớc ngoài với mức chi phí cố định F và ngầm xác định năng 

lực sản xuất của mình. Nếu F đƣợc đặt quá cao thì doanh nghiệp sẽ chỉ 

tham gia khi có sự cam kết từ chính phủ trong nƣớc về việc bảo hộ 
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quản lý ở giai đoạn thứ hai, nếu không thì doanh nghiệp sẽ không 

tham gia. Các doanh nghiệp trong nhóm này thƣờng nằm trong trong 

các lĩnh vực đặc biệt nhƣ thép, xi măng, dầu, v.v. Ở giai đoạn này, lựa 

chọn tham gia vào thị trƣờng sẽ phản ánh việc doanh nghiệp có đạt 

đƣợc lợi ích ròng từ việc bảo hộ quản lý trong ―bán phá giá đối ứng‖ 

so với trƣờng hợp độc quyền hay không. Lúc này, chi phí cố định cho 

việc gia nhập thị trƣờng là F1, nên doanh nghiệp trong nƣớc sẽ chỉ gia 

nhập nếu: 

 
(9) 

Giai đoạn thứ hai, chính quyền trong nƣớc cam kết đƣa ra những 

bảo hộ thƣơng mại dƣới hình thức thuế thƣơng mại đặc biệt, nhằm 

ngăn chặn hiện tƣợng doanh nghiệp trong nƣớc là những doanh 

nghiệp ―định trƣớc‖ của nƣớc ngoài. Dƣới cơ chế thƣơng mại tự do 

đƣợc quản lý với mục đích để xác định thuế thƣơng mại tối ƣu cho 

nền kinh tế nội địa, tác giả tiến hành kiểm tra thặng dƣ của 03 đối 

tƣợng là ngƣời tiêu dùng; nhà sản xuất; và doanh thu thƣơng mại. Ba 

yếu tố này đã giúp cho tác giả thể hiện một biểu thức về hàm lợi ích 

trong nƣớc là: 

 
(10) 

Ở giai đoạn 2 này, thuế thƣơng mại đặc biệt có tác động tích cực tới 

thặng dƣ của nhà sản xuất. nhƣng lại có tác động tiêu cực lên thặng dƣ 

tiêu dùng và doanh thu thuế. Tuy nhiên, với vai trò là một mức thuế 

đối kháng trong ―bán phá giá đối ứng‖, thuế thƣơng mại đặc biệt là 

không bị cấm và không còn mang ý nghĩa tiêu cực đối với doanh thu 

thuế. Còn thặng dƣ tiêu dùng lúc này sẽ đƣợc bù đắp bởi thuế thƣơng 

mại đối với thặng dƣ của nhà sản xuất và doanh thu thuế, cộng với lợi 

nhuận trong thặng dƣ tiêu dùng từ kết quả thực tế của việc bán phá giá 

đối ứng, do đó thuế thƣơng mại tối ƣu sẽ không có giá trị âm. 

Giai đoạn thứ ba, các doanh nghiệp đối xứng ở trong và ngoài nƣớc 

cạnh tranh kiểu Cournot với nhau trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. 
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Cạnh tranh Cournot mô tả một cấu trúc ngành (tức là độc quyền 

nhóm) trong đó các doanh nghiệp cạnh tranh đồng thời (và độc lập) sẽ 

chọn một mức sản lƣợng để sản xuất. Tổng sản lƣợng đƣợc cung cấp 

bởi tất cả các doanh nghiệp sau đó xác định giá cả thị trƣờng. Theo 

quy luật cung cầu, mức sản lƣợng cao dẫn đến mức giá tƣơng đối 

thấp, trong khi mức sản lƣợng thấp hơn dẫn đến mức giá tƣơng đối 

cao hơn. Do đó, mỗi doanh nghiệp phải xem xét số lƣợng dự kiến 

đƣợc cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh để tối đa hóa lợi nhuận của 

chính họ. Đặc trƣng của cạnh tranh Cournot là các doanh nghiệp sẽ 

chia sẻ thị trƣờng với nhau. Trong giai đoạn thứ ba của cuộc chơi, 

doanh nghiệp này tin rằng doanh nghiệp kia sẽ giữ một sản lƣợng cố 

định trong khi mức sản lƣợng của doanh nghiệp mình thay đổi, nghĩ là 

dqi/dqj = 0 đối với mọi i ≠ j. Tại thời điểm này, mỗi doanh nghiệp đã 

xem rằng cả hai thị trƣờng đều đƣợc phân chia. Hàm lợi nhuận cho 

mỗi doanh nghiệp đƣợc thể hiện ở dạng sau: 

+ Đối với doanh nghiệp trong nƣớc: 

 (11) 

+ Đối với doanh nghiệp nƣớc ngoài (là doanh nghiệp xuất khẩu 

sang thị trƣờng của doanh nghiệp trong nƣớc có thuế nhập khẩu tại 

chỗ): 

 (12) 

Trong đó: 

Q = x1 + x2, đại diện cho cầu của thị trƣờng trong nƣớc 

Z = y1 + y2, đại diện cho cầu của thị trƣờng nƣớc ngoài 

P (Q) và P (Z) là các mức giá cho thị trƣờng trong nƣớc và thị 

trƣờng nƣớc ngoài, nơi mà việc cạnh tranh Cournot diễn ra tƣơng ứng 

F là viết tắt của chi phí cố định cho việc gia nhập thị trƣờng  

t1 là thuế thƣơng mại đặc biệt đƣợc quản lý bởi chính phủ trong 

nƣớc 
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c là chi phí biên cố định trong sản xuất tại các mức năng suất của 

thị trƣờng trong và ngoài nƣớc 

τ là là chi phí biên cố định trong sản xuất cho xuất khẩu giữa các 

quốc gia, trong điều kiện xem xét về cấu trúc chi phí đối xứng. 

Trong mô hình này, trình tự của các bƣớc là rất quan trọng bởi nó 

tạo ra ra sự tƣơng tác chiến lƣợc giữa các doanh nghiệp và chính phủ 

trong bối cảnh thƣơng mại quốc tế. Brander và Spencer (1985), 

Spencer và Brander (1983), và Eaton và Grossman (1986) đã chỉ ra 

rằng chính sách thƣơng mại tối ƣu của Chính phủ cần có trƣớc khi 

doanh nghiệp lựa chọn thị trƣờng đối ứng sẽ giúp mang lại lợi ích 

nhiều hơn cho quốc gia thông qua sự tƣơng tác chiến lƣợc giữa doanh 

nghiệp và chính sách thƣơng mại của Chính phủ. Cơ chế liên kết thực 

hiện thƣơng mại và bán phá giá đối ứng trong nghiên cứu này của 

Alberto là cách để thƣơng mại mang lại một ―áp lực chính tắc‖ lên 

chính phủ hai nƣớc nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp trong và ngoài 

nƣớc phá giá đối ứng sang thị trƣờng của nhau. Sự cam kết có thời 

hạn của cả hai chính phủ dựa vào thực tế rằng chính phủ của cả hai 

nƣớc đều có một động lực rõ ràng là bảo vệ doanh nghiệp trong nƣớc 

với mục đích bán phá giá ở thị trƣờng nƣớc ngoài, hy vọng rằng thị 

trƣờng đƣợc bảo vệ sẽ bị bán phá giá ngay tại thị trƣờng nội địa.  

Trong bối cảnh này, việc dịch chuyển từ thƣơng mại độc quyền sang 

thƣơng mại tự do, có thể sẽ là bất lợi, khi loại bỏ những doanh nghiệp 

trong và ngoài nƣớc đƣợc ƣu đãi, khiến cho các doanh nghiệp phải 

giao thƣơng với nhau thông qua những biện pháp bán phá giá đối ứng 

bất công bằng. 

Nếu nhƣ Oshiro (2013) đã chỉ ra rằng sự cạnh tranh thuế quan và 

chi phí vận chuyển đủ thấp sẽ dẫn tới trạng thái cân bằng thƣơng mại 

tự do, thì trong mô hình này của Alberto, thuế quan tối ƣu phụ thuộc 

vào độ co giãn của cầu theo giá trên từng phân khúc thị trƣờng và thị 

phần hàng hóa xuất khẩu bị bán phá giá vào thị trƣờng nội địa. Trong 

bối cảnh này, một chính sách thƣơng mại tự do sẽ phản tác dụng bởi 
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vì nó sẽ loại bỏ các ƣu đãi riêng khi hai bên tham gia bán phá giá đối 

ứng.  

Thay vì giả định rằng các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc tạo ra 

hàng hóa đồng nhất nhƣ Alberto, Friberg và Ganslandt (2008) đã thiết 

kế một mô hình bán phá giá đối ứng với sự khác biệt hóa sản phẩm 

giúp mở rộng phân tích thƣơng mại nội ngành của sản phẩm khác biệt 

trong khuôn khổ cạnh tranh về giá. Kết quả nghiên cứu của Friberg và 

Ganslandt đã chỉ ra rằng, trong mô hình cạnh tranh Cournot, thƣơng 

mại có thể làm lợi ích khi dịch chuyển từ độc quyền sang tự do ở bất 

kỳ mức độ khác biệt hóa sản phẩm nào. Kết quả này tƣơng đồng với 

Brander và Krugman (1983), cho rằng chi phí vận chuyển mô hình 

―tảng băng trôi‖ có thể là quá cao, thậm chí cao hơn cả những gì đƣợc 

mang lại từ thặng dƣ trong sản xuất và tiêu dùng. Nhƣ vậy, để đảm 

bảo đƣợc lợi ích khi bán phá giá đối ứng trong cạnh canh Cournot 

bằng một mức thuế thƣơng mại đặc biệt thì hàng hóa đối ứng phải có 

tính đồng nhất. 

Một số hàm ý cho xuất khẩu Việt Nam 

Từ mô hình bán phá giá đối ứng cơ bản của Jame và cộng sƣ (1983) 

và mô hình bán phá giá tối ƣu của Alberto (2019), có thể rút ra một số 

mệnh đề nhƣ sau: 

Mệnh đề 1: Sự cam kết của 02 chính phủ về một mức thuế thƣơng 

mại đặc biệt cho bán phá giá đối ứng sẽ có tác động tích cực tới thặng 

dƣ của cả nhà sản xuất và ngƣời tiêu dùng. 

Mệnh đề 2: Nội dung cam kết về thuế thƣơng mại đặc biệt cho bán 

phá giá đối ứng cần có: 

Tăng giá hàng hóa trong nƣớc,  

Tăng thị phần trong nƣớc,  

Tăng lợi nhuận trong nƣớc 

Giảm lợi nhuận nƣớc ngoài. 
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Mệnh đề 3: Điểm cân bằng toàn cầu Nash cho các loại thuế thƣơng 

mại đặc biệt là nơi mà cả hai quốc gia đều bán phá giá lẫn nhau, đƣợc 

mô tả bằng các loại thuế thƣơng mại tối ƣu. 

Mệnh đề 4: Sự tự do hóa thƣơng mại từ mức giới hạn trên về thuế 

thƣơng mại tối ƣu sẽ không làm tăng lợi ích cho cả thị trƣờng trong và 

ngoài nƣớc bởi nó không tạo ra các ƣu đãi riêng đầy đủ cho các doanh 

nghiệp khi bán phá giá vào thị trƣờng của nhau. Mà khi không lợi ích 

không tăng thì các doanh nghiệp cả trong và ngoài nƣớc sẽ quay trở 

lại cơ chế độc tài sản xuất, mà rõ ràng là độc tài không phỉa là một lựa 

chọn tối ƣu cho thƣơng mại quốc tế. Do vậy, việc tự do hóa thƣơng 

mại cần đƣợc giới hạn trên bởi mức thuế thƣơng mại tối ƣu . 

Từ các mệnh đề đƣợc rút ra ở trên, có thể thấy bán phá giá đối ứng 

tối ƣu đƣợc xem nhƣ là một giải pháp cho các quốc gia và ngành công 

nghiệp cạnh tranh nhau mà vẫn mang lại lợi ích cho cả hai thị trƣờng 

trong và ngoài nƣớc. Giải pháp này không chỉ đúng ở các nền kinh tế 

tiên tiến mà còn đúng cho cả các nền kinh tế đang nổi. Bởi nhƣ hiện 

nay, việc thiếu các hƣớng dẫn phân tích chính thức để xác định biên 

độ bán phá giá, tổn thƣơng vật chất và nguyên nhân gây tổn thƣơng 

trong thỏa thuận chống bán phá giá, đã dẫn đến các kết luận không 

đáng tin cậy đối với các cơ quan về chống bán phá giá. Do vậv, thay 

vì việc áp dụng các hình thức chống bán phá giá thì việc tính toán một 

mức thuế thƣơng mại tối ƣu để hỗ trợ việc ―bán phá giá đối ứng‖ sẽ 

mang lại lợi ích cho các bên liên quan nhƣ nhà sản xuất, ngƣời tiêu 

dùng, phúc lợi của các quốc gia.  

Điều này đặc biệt có ý nghĩa cho nền kinh tế đang nổi nhƣ Việt 

Nam với nhiều điều bất cập trong việc xác định nền kinh tế thị trƣờng 

và việc thƣờng xuyên gặp phải những vụ kiện chống bán phá giá hàng 

xuất khẩu. Một số hàm ý cho việc nghiên cứu và áp dụng phƣơng thức 

―bán phá giá đối ứng‖ cho hàng xuất khẩu Việt Nam đƣợc rút ra là: 
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Hàm ý 1: Xác định ma trận “bán phá giá đối ứng” 

Trƣớc tiên: xác định những mặt hàng và thị trƣờng mà Việt Nam 

thƣờng xuyên bị kiện và áp dụng các biện pháp chống bán phá giá là:  

+ Một số sản phẩm thép vào thị trƣờng Ấn Độ, Malaysia, Canada, 

Australia, Brazil, Thái Lan 

+ Một số sản phẩm tôn và thị trƣờng Thái Lan, Malaysia, Indonesia 

+ Sản phẩm đĩa ghi DVD và thị trƣờng Ấn Độ 

+ Sản phẩm cá da trơn, Tôm vào thị trƣờng Hoa Kỳ 

Với mỗi cặp sản phẩm – thị trƣờng, ma trận ―bán phá giá đối ứng‖ 

cần chỉ rõ những số liệu về sản lƣợng/lợi nhuận trong và ngoài nƣớc, 

chi phí gia nhập thị trƣờng, giá bán trong và ngoài nƣớc. Để thực hiện 

đƣợc điều này cần có những nghiên cứu thực nghiệm chi tiết hơn mà 

trong phạm vi bài viết này chƣa thể đề cập tới. Bài viết chỉ đƣa ra gợi 

ý về khung chỉ tiêu này nhƣ sau: 

Mức Thị trường Việt Nam Thị trường nước 

ngoài 

Sản lượng 

Q = x1 + x2 Z = y1 + y2 

x1, y1 là sản lượng từ doanh nghiệp trong nước 

x2, y2 là sản lượng từ doanh nghiệp nước ngoài 

Chi phí biên cố định trong 

sản xuất tại các mức năng 

suất 

c 

Chi phí biên cố định trong 

xuất khẩu tại các mức năng 

suất 

τ 

(điều kiện xem xét về cấu trúc chi phí đối xứng) 

Chi phí gia nhập thị trường F1 F1 

Giá bán P (Q) Q (Z) 

Thuế thương mại đặc biệt t1  

Lợi nhuận Công thức (11) Công thức (12) 

(Yếu tố khác)   
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 Hàm ý 2: Đảm bảo “mức thuế thương mại tối ưu” cho bán phá giá 

đối ứng 

Mức thuế thƣơng mại tối ƣu phải đảm bảo cho mức chi phí cố định 

việc doanh nghiệp sẽ gia nhập thị trƣờng khi điều kiện theo công thức 

(9) đƣợc đảm bảo. 

Mức thuế thƣơng mại tối ƣu cho bán phá giá đối ứng phải đảm bảo 

đƣợc hàm lợi ích trong nƣớc đạt giá trị theo công thức (10). Tức là 

thặng dƣ của nhà sản xuất phải có những tác động tích cực, phải có lợi 

nhuận trong thặng dƣ tiêu dùng và doanh thu thuế sẽ đƣợc bù đắp bởi 

hai yếu tố tích cực trên. 

Hàm ý 3: Đảm bảo cơ chế “thương mại tự do được quản lý” cho 

bán phá giá đối ứng 

Khi tham gia bán phá giá đối ứng, thì độc quyền thƣơng mại hay tự 

do thƣơng mại đều không đƣợc ủng hộ vì nó có thể làm biến đổi bản 

chất của thuế thƣơng mại tối ƣu của hai nƣớc đối ứng, và kết quả sẽ 

kéo theo bán phá giá đối ứng bất công bằng. 

Tự do thƣơng mại ở đây đƣợc hiểu là khi mức thuế thƣơng mại tối 

ƣu không đạt đƣợc theo công thức về ‗t‘ trong mệnh đề 4 nêu trên, tức 

là khi đó doanh nghiệp tham gia bán phá giá đối ứng sẽ không đƣợc 

hƣởng những ƣu đãi riêng biệt, khiến cho việc bán phá giá đối ứng 

không mang lại hiệu quả cạnh tranh. Nhƣ vậy cơ chế cần đảm bảo là 

―thƣơng mại tự do đƣợc quản lý‖ nghĩa là một cơ chế tự do trong giới 

hạn. 

Việt Nam và đối tác tham gia chống bán phá giá đối ứng cần phải 

có cam kết rõ ràng về bảo hộ quản lý, về thời hạn thực hiện để bán phá 

giá đối ứng công bằng. 

Kết luận 

Bán phá giá có thể gây ra những biến dạng thị trƣờng ở nền kinh tế 

trong nƣớc, đồng thời vẫn bị xem là bất hợp pháp và không thừa nhận 

trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thỏa thuận chống bán phá giá chỉ nên 
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đƣợc áp dụng nhƣ một chính sách hiệu quả thứ hai do sự không hoàn 

hảo và không đối xứng trong cấu trúc thị trƣờng quốc tế. Còn trƣớc 

đó, với mô hình bán phá giá đối ứng tối ƣu, chính phủ hai nƣớc cần 

xem xét và đƣa ra những cam kết có thời hạn trong việc duy trì một cơ 

chế thƣơng mại đƣợc quản lý tại các phân khúc thị trƣờng đã xác định. 

Đây là phƣơng thức cần thiết nhằm cung cấp những ƣu đãi riêng cho 

các doanh nghiệp khi thực hiện bán phá giá đối ứng, để từ đó hạn chế 

tối đa sự méo mó mà cơ chế độc quyền thƣơng mại gây ra. 

Nhƣ vậy có thể thấy, từ thực tế sự chƣa ghi nhận bán phá giá làm 

một hình thức thƣơng mại quốc tế có thể mang lại một số lợi ích cho 

các bên, cho tới những rất nhiều vụ kiện chống bán phá trên thế giới 

cũng nhƣ ở đối với Việt Nam, thì việc nghiên cứu những mô hình có 

thể tận dụng đƣợc những ƣu điểm của chống bán phá giá là một đóng 

góp có ý nghĩa. Bán phá giá đối ứng tối ƣu là một mô hình nhƣ thế. 

Hình thức này đƣợc thực hiện thông qua những mức thuế ƣu đãi – 

mức thuế thƣơng mại tối ƣu – dƣới cơ chế thƣơng mại đƣợc quản lý 

bởi hai quốc gia tham gia xuất nhập khẩu đối ứng sang nhau. Tùy 

thuộc vào thực trạng của nền kinh tế, chế độ quản lý Nhà nƣớc và 

những lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu và đàm phán thƣơng mại 

quốc, các quốc gia có thể lựa chọn cho mình những chiến lƣợc bán 

phá giá đối ứng phù hợp nhất trong từng giai đoạn. 
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NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU NƢỚC MẮM XUẤT XỨ 

HẢI PHÕNG QUA NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP  

THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ Ở NỘI THÀNH HÀ NỘI 

Identifying the trademark of fish sauce originated 

 in  Hai phong through a study the retail market 

 in the central area of Hanoi 

TS. Nguyễn Nghị Thanh,  TS. Phƣơng Hữu Từng; TS. Đỗ Minh Thuỵ 

TÓM TẮT 

Nhận diện thƣơng hiệu là khâu quyết định trong quá trongquản trị 

thƣơng hiệu. Có nhiều yếu tố để nhận diện thƣơng hiệu một sản phẩm 

hàng hóa, trong đó yếu tố cốt lõi giữ vị trí trung tâm vì nó làm cho quá 

trình quản trị thƣơng hiệu mới có trọng tâm, giảm chi phí. Để nhận diện 

các yếu tố tạo nên thƣơng hiệu nƣớc măm xuất xứ Hải Phòng, chúng tôi 

tiến hành một nghiên cứu định lƣợng nhằm thăm dò thái độ ngƣời tiêu 

dùng trong địa bàn nội thành Hà Nội. Số liệu phân tích đƣợc thu thập 

bằng bảng hỏi xây dựng trên thang đo likert 10 điểm. Cỡ mẫu nghiên 

cứu n=30. Phƣơng pháp phân tích thành phần chính (PCA) đƣợc áp 

dụng để giảm tập hợp lớn các biến thành một tập nhỏ vẫn chứa hầu hết 

thông tin trong tập lớn. Kết quả là PC1=77.7%, có nghĩa là PC1 giải 

thích đƣợc 77.7% phƣơng sai của các quan sát. Nghiên cứu chỉ ra rằng 

cả 6 yếu tố (đƣợc phân thành ba cụm rõ rệt) gồm màu sắc của sản 

phẩm, độ sảng khoái của ngƣời tiêu dùng, mùi vị của sản phẩm, độ mặn 
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của sản phẩm, mẫu mã của sản phẩm và giá cả của sản phẩm là dấu 

hiệu nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ Hải Phòng. 

Từ khóa: Hải Phòng; Nhận diện thƣơng hiệu;Nƣớc mắm,Thƣơng hiệu 

ABSTRACT 

Brand identity is the decisive step in brand management. There are 

many components to identify the brand of a commodity product, in 

which the core factor holds the middle position because it makes the 

new brand management process focused, reducing costs. In order to 

identify the components that make up the brand of country-origin 

sauce, we conduct a quantitative study to explore consumer attitudes in 

Hanoi. Analysis data were collected by questionnaires built on a  

10-point linkert scale. Sample size (n = 30). The main component  

analysis method (PCA) is applied to reduce the large set of variables 

into a small set that still contains most of the information in the large 

set. The result is PC1 = 77.7%, which means that PC1 explains 77.7% 

of the variance of the observations. Research indicates that both the 6 

colors of the product, the consumer's freshness, the taste of the product, 

the salinity of the product, the design of the product and the price of the 

product are signs of identification the fish sauce brand originated in Hai 

Phong. Six elements are classified into three distinct clusters. The six 

components are divided into three distinct clusters. 

Keywords: trademark, fish sauce, Hai Phong, brand identity 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Điều kiện thị trƣờng luôn thay đổi dẫn đến vai trò mới của quản lý 

thƣơng hiệu ngày càng quan trọng, là một phần không thể thiếu của 
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tiếp thị toàn diện và hoạt động này ngày càng trở nên quan trọng hơn 

bao giờ hết. Thực tế thị trƣờng bán lẻ hiện nay cho thấy các doanh 

nghiệp đang nỗ lực quản lý thƣơng hiệu của họ theo hƣớng linh hoạt 

nhằm thoải nãm mong muốn của khách hàng. Để tạo ra một thƣơng 

hiệu cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải chú ý đến khách hàng của 

mình liên tục. Trong khi đó, môi trƣờng bán lẻ hiện nay buộc ngƣời 

tiêu dùng phải đối mặt với tràn ngập rất nhiều thƣơng hiệu và sản 

phẩm khác nhau.  

Theo các nhà nghiên cứu, ngƣời tiêu dùng không chỉ bị ảnh hƣởng 

bởi thái độ cá nhân, giá trị và kinh nghiệm của họ mà còn bởi môi 

trƣờng sống của họ. Theo chúng tôi, thƣơng hiệu là yếu tố có tác động 

đến sở thích mua hàng của ngƣời tiêu dùng và do đó điều tra tác động 

của thƣơng hiệu đối với hành vi của ngƣời tiêu dùng là rất cần thiết. 

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả một cuộc khảo sát để 

điều tra và cung cấp bằng chứng về các thuộc tính của sản phẩm nƣớc 

mắm xuất xứ từ Hải Phòng ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng của ngƣời 

tiêu dùng cũng nhƣ nhận diện thƣợng hiệu. Theo Richardson, Jain và 

Dick (1996), khách hàng càng lớn tuổi họ càng có nhiều kinh nghiệm 

mua hàng hơn ngƣời trẻ tuổi. Ngƣời già xem xét lựa chọn đa dạng 

thông qua kinh nghiệm họ đã phát triển. Trong khi những ngƣời trẻ 

hơn với ít kinh nghiệm dựa vào thƣơng hiệu và giá cả hàng hóa.  

Đối với sản phẩm nƣớc mắn, sự hài lòng của ngƣời tiêu dùng gắn 

liền với mức độ nhận diện thƣơng hiệu. Sự hài lòng của khách hàng 

bên cạnh xuất phát từ các thuộc tính gắn với sản phẩm, còn gắn với 

các yêu tố cá nhân họ nhƣ giới tính, độ tuổi, môi trƣờng sống, nghề 

nghiệp …Mục tiêu của bài viết là nhấn mạnh thực tế rằng các yếu tố 

nhận diện thƣơng hiệu của nƣớc mắn xuất xứ Hải Phòng có tác động 

đến sự hài lòng của ngƣời tiêu dung hay không qua thái độ và mức độ 

đánh giá sản phẩm của họ. 
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2. LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

David Ogilvy, ngƣời đƣợc coi là cha đẻ của quảng cáo cho rằng: 

“thương hiệu là thứ gì đó còn lại với chúng ta khi nhà máy của chúng 

tá bị đốt cháy”. Theo nghiên cứu của (Loken, Ahluwalia, Houston, 

2010), thƣơng hiệu rất quan trọng đối với doanh nghiệp ở hai cấp độ 

khá khác nhau. Thứ nhất, thƣơng hiệu giữ vai trò trọng tâm của lòng 

trung thành của ngƣời tiêu dùng,  là tài sản đảm bảo doanh thu và lợi 

nhuận trong tƣơng lai. Thƣơng hiệu phản ánh sự ổn định sản phẩm của  

doanh nghiệp, giúp bảo vệ chống lại sự cạnh tranh và cho phép đầu tƣ 

và lập kế hoạch. Thƣơng hiệu là tài sản kinh doanh, đƣợc bảo vệ hợp 

pháp và đƣợc bảo vệ khỏi sự trùng lặp. Chúng mang thuộc tính giá trị, 

khan hiếm, không thể thay thế và cung cấp lợi thế cạnh tranh bền 

vững.  

Một thƣơng hiệu đƣợc xây dựng theo thời gian, bởi những ấn tƣợng 

mà ngƣời tiêu dùng có về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của 

doanh nghiệp đƣợc xác nhận (hoặc phá hủy) bởi những trải nghiệm 

thời gian. Theo nghiên cứu của (Transparency, 2005), mọi ngƣời dùng 

nhãn hiệu để phân loại các lựa chọn sản phẩm của họ. Nghiên cứu của 

(Babčanová, 2010) cho thấy trên cơ sở các định nghĩa hiện có về 

thƣơng hiệu, thƣơng hiệu là: dấu hiệu nhận biết về doanh nghiệp và 

các sản phẩm của nó theo cảm nhận của con ngƣời, qua đó khách hàng 

có thể phân biệt một tổ chức và các sản phẩm của họ với các tổ chức 

khác. 

Nghiên cứu của Winkielman và cộng sự (Winkielman et al, 2000) 

cho rằng: Thƣơng hiệu suy cho cùng hoạt động nhƣ một tín hiệu. Nó 

cho phép ngƣời tiêu dùng nhanh chóng nhận ra một sản phẩm họ quen 

thuộc hoặc một sản phẩm họ thích. Nó hoạt động nhƣ một gợi ý từ bộ 

nhớ, cho phép ngƣời tiêu dùng lấy thông tin liên quan từ bộ nhớ. 

Thông tin này có thể là về kinh nghiệm trong quá khứ của họ về 

thƣơng hiệu, nhận thức về thƣơng hiệu hoặc.  
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Cũng theo Winkielman và cộng sự (Winkielman et al, 2000),  thông 

tin đƣợc lữu trữ nhƣ các thƣơng hiệu là rất quan trọng trong việc 

hƣớng dẫn các quyết định của khách hàng. Theo (Holt, 2015), thƣơng 

hiệu đã trở thành một trong những khía cạnh quan trọng nhất của 

chiến lƣợc kinh doanh. Theo (Hislop, 2001), thƣơng hiệu là yếu tố 

trọng tâm để tạo ra giá trị khách hàng, không chỉ là hình ảnh và cũng 

là công cụ chính để tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh. Theo (Kotler et 

al, 2013), xây dựng thƣơng hiệu là quá trình tạo mối quan hệ hoặc kết 

nối giữa sản phẩm của doanh nghiệp với nhận thức về cảm xúc của 

khách hàng nhằm mục đích tạo ra sự phân biệt trong phạm vu cạnh 

tranh và xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Cũng theo (Kotler 

et al, 2013),   quản lý thƣơng hiệu là một phần không thể thiếu trong 

tiếp thị toàn diện. 

Nghiên cứu của Aggarwal (2004) đã kiểm tra sự khác biệt trong 

cách thức mà ngƣời tiêu dùng cảm nhận và đánh giá thƣơng hiệu, ví 

dụ, thông qua việc điều tra tài sản thƣơng hiệu, tính cách thƣơng hiệu 

và mở rộng thƣơng hiệu. Theo tác giả này, gần đây các nhà nghiên 

cứu đã lƣu ý rằng ngƣời tiêu dùng không chỉ khác nhau về cách họ 

cảm nhận thƣơng hiệu mà còn về cách họ liên quan đến thƣơng hiệu.  

Theo (Aggarwal, 2004), đôi khi mọi ngƣời hình thành mối quan hệ 

với các thƣơng hiệu theo cách tƣơng tự nhƣ cách họ hình thành mối 

quan hệ với nhau trong bối cảnh xã hội. Thƣơng hiệu đã trở thành một 

trong những khía cạnh quan trọng nhất của chiến lƣợc kinh doanh. 

Theo (Holt, 2015), thƣơng hiệu là yếu tố trọng tâm để tạo ra giá trị 

khách hàng, không chỉ là hình ảnh mà còn là công cụ chính để tạo và 

duy trì lợi thế cạnh tranh. Các hoạt động trong quản lý thƣơng hiệu 

cho phép xây dựng khách hàng trung thành thông qua các hiệp hội và 

hình ảnh tích cực hoặc nhận thức mạnh mẽ về thƣơng hiệu. Thƣơng 
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hiệu là tài sản của doanh nghiệp. Nhận diện thƣơng hiệu là mục tiêu 

mà doanh nghiệp hƣớng tới. Nhận diện thƣơng hiệu chú trọng đến 

nhận thức và cảm nhận chung của ngƣời tiêu dùng về một thƣơng hiệu 

và có ảnh hƣởng đến hành vi của ngƣời tiêu dùng.  

Theo (Zhang, 2015), đối với các nhà tiếp thị, dù chiến lƣợc tiếp thị 

của doanh nghiệp là gì, mục đích chính của các hoạt động tiếp thị 

hƣớng đến ảnh hƣởng của thƣơng hiệu đến nhận thức và thái độ của 

ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm, thiết lập hình ảnh thƣơng hiệu 

trong tâm trí ngƣời tiêu dùng và kích thích hành vi mua hàng thực tế 

của ngƣời tiêu dùng đối với thƣơng hiệu, do đó sẽ tăng doanh số, tối 

đa hóa thị phần và phát triển hàng hóa. Nhận thức về thƣơng hiệu, là 

một trong những khía cạnh cơ bản của tài sản thƣơng hiệu, thƣờng 

đƣợc coi là điều kiện tiên quyết trong quyết định mua hàng của ngƣời 

tiêu dùng, vì nó đại diện cho yếu tố chính để đƣa thƣơng hiệu vào 

phạm vi cân nhắc của khách hàng. Nhận thức về thƣơng hiệu của 

ngƣời tiêu dùng ảnh hƣởng đến quyết định của họ. Nhận thức về rủi ro 

và sự tự tin của khách hàng ảnh hƣởng đến quyết định mua hay không 

mua hàng hóa và có sự gắn bó tích cực giữ quen thuộc của khách hàng 

với thƣơng hiệu và đặc điểm của nó. Theo (Aaker, 1991, Moisescu, 

2009), các yếu tố nhận thức về thƣơng hiệu có thể đƣợc mô tả thành ít 

nhất hai khía cạnh – thu hồi thƣơng hiệu (không mua hàng hóa hoặc 

mua vì ngƣời khác và hỗ trợ thƣơng hiệu (nhận diện thƣơng hiệu) - 

mỗi khía cạnh đều có ảnh hƣởng ít nhiều đến quyết định mua và đánh 

giá rủi ro về hành động của khách hàng. Dựa trên các tuyên bố trên, 

theo chúng tôi, các yếu tố nhận diện thƣơng hiệu làm cho khách hàng 

cam kết của họ với doanh nghiệp và thƣơng hiệu của nó. 
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Từ kết quả phân tích lý thuyết nghiên cứu, chúng tôi đền xuất các 

giả thuyết nghiên cứu: 

H1. Màu sắc của sản phẩm là dấu hiệu nhận nhận diện thương hiệu 

nước mắm có xuất xứ từ Hải Phòng 

H2.Độ sảng khoái của người tiêu dùng là dấu hiệu nhận diện 

thương hiệu nước mắm có xuất xứ từ Hải Phòng 

H3. Mùi vị của sản phẩm là dấu hiệu nhận diện thương hiệu nước 

mắm có xuất xứ từ Hải Phòng 

H4.Độ mặn của sản phẩm là dấu hiệu nhận diện thương hiệu nước 

mắm có xuất xứ từ Hải Phòng 

H5. Mẫu mã của sản phẩm là dấu hiệu nhận diện thương hiệu nước 

mắm có xuất xứ từ Hải Phòng 

H6. Giá cả của sản phẩm là dấu hiệu nhận diện thương hiệu nước 

mắm có xuất xứ từ Hải Phòng 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Bài viết sử dụng dữ liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ các nguồn thống 

kê và báo có sẵn công khai trên mạng internet. Sử dụng dữ liệu sơ cấp 

bằng bảng hỏi. Bảng hỏi đƣợc thiết kế bằng thang đo linkert 10 điểm 

(đánh giá từ điểm thấp đến cao. 1 điểm là thấp nhất. 10 điêm là cao 

nhât) với 6 câu hỏi. 

Cỡ mẫu n=30. Phƣơng pháp chọn mẫu có chủ đích. Thời gian khảo 

sát (tháng 8/2019). Địa bản khảo sát (một số siêu thị Vinmart trên địa 

bàn quận Cầu Giấy và Tây Hồ- Thành phố Hà Nội). Đối tƣợng khảo 

sát là những ngƣời nội trợ. Mục tiêu khảo sát nhằm thu thập số liệu 

đánh giá 5 thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ Hải Phòng gồm: 1. 

Nƣớc mắm Cát Hải (đã có mặt trên thị trƣờng các nƣớc ngoài nhƣ 

Hoa Kỳ, Đông Âu, Trung Quốc, Lào, Philippine…); 2. Nƣớc mắm 

Sơn Hải (một thƣơng hiệu nổi tiếng của Việt Nam và đã đƣợc tặng 

nhiều huân huy chƣơng cũng nhƣ bằng khen ở cả trong nƣớc và quốc 
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tế); 3. Nƣớc mắm Quang Hải (chất lƣợng cao, hƣơng vị thơm ngon, 

đậm đà và đã quen thuộc với ngƣời tiêu dùng Hà Nội); 4. Nƣớc mắm 

Quý Hải (sản phẩm phổ biến trong bữa ăn ngƣời tiêu dùng Hà Nội);  

5. Nƣớc mắm Cát Bà (là thƣơng hiệu nổi tiếng mà rất nhiều ngƣởi tiêu 

dùng Hà Nội biết đến). 

Mục đích chính của cuộc khảo sát là tìm hiểu xem yếu tố nhận diện 

thƣơng hiệu của nƣớc mắn có xuất xứ Hải Phòng đƣợc ngƣời tiêu 

dùng trên thị trƣờng nội thành Hà Nội cảm nhận nhƣ thế nào. Từ đó, 

xem xét vai trò của các yếu tố nhận diện thƣơng hiệu đối với quá trình 

ra quyết định của khách hàng để làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp 

theo về (nhận thức về thƣơng hiệu, nhận diện thƣơng hiệu, sở thích 

của khách hàng và động lực mua sản phẩm của một thƣơng hiệu nƣớc 

mắm cụ thể).  

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, các câu hỏi đƣợc thiết kế để 

ngƣời đƣợc hỏi chấm điểm (từ 1 đến 10) đối với 6 yếu tố từng thƣơng 

hiệu nƣớc mắn nhƣ đa đề cập: (1). Sự phù hợp của màu sắc của sản 

phẩm là dấu hiệu nhận nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ 

Hải Phòng: (2). Mức độ độ sảng khoái khi sử dụng nƣớc mắm có xuất 

xứ từ Hải Phòng; (3).H3. Mức độ phù hợp của mùi vị nƣớc mắm có 

xuất xứ từ Hải Phòng; (4). Mức độ phù hợp về độ mặn của nƣớc mắm 

có xuất xứ từ Hải Phòng; (5). Sự phù gợp của mẫu mã sản phẩm là 

dấu hiệu nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ Hải 

Phòng;(6). Sự phù hợp giữa giá cả với chất lƣợng sản phẩm. 

3.2. Kỹ thuật phân tích 

Ngoài kỹ thuật phân tích định tính phổ biến nhƣ tính trung bình, 

phƣơng sai, độ lệch chuẩn…, bào viết sử dụng kỹ thuật phân tích định 

lƣơng Phân tích thành phần chính (PCA). Đây là  kỹ thuật đƣợc xem 

nhƣ công cụ giảm kích thƣớc có thể đƣợc sử dụng để giảm một tập 

hợp lớn các biến thành một tập nhỏ vẫn chứa hầu hết thông tin trong 

tập lớn. PCA dùng  phƣơng pháp giảm số lƣợng biến trong dữ liệu của 
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bạn bằng cách trích xuất một biến quan trọng từ một nhóm lớn. Cụ 

thể, là một thủ tục thống kê sử dụng phép biến đổi trực giao để chuyển 

đổi một tập hợp các quan sát của các biến có thể tƣơng quan (mỗi thực 

thể lấy các giá trị số khác nhau) thành một tập hợp các giá trị của các 

biến không tƣơng quan tuyến tính đƣợc gọi là các thành phần chính. 

Cụ thể, xét tập không gian (dữ liệu) k biến, k biến này đƣợc biểu 

qua j thành phần chính sao cho (j < k). Xét thành phần chính đầu tiên 

có dạng: 

PC1=a1*X1+a2*X3+a4*X5+...ak*Xk (1) 

Thành phần chính đầu tiên chứa đựng hầu hết thông tin từ k biến 

ban đầu (đƣợc hình thành là 1 tổ hợp tuyến tính của các biến ban đầu) 

và lúc này tiếp tục xét thành phần chính thứ 2 đƣợc biểu diễn tuyến 

tính từ k biến ban đầu tuy nhiên thành phần chính thứ 2 phải không 

trực giao với thành phần chính ban đầu hay (thành phần chính thứ 2 

không có mối tƣơng quan tuyến tính với thành phần chính đầu tiên). 

Về lý thuyết chúng ta có thể xây dựng nhiều thành phần chính từ 

nhiều biến ban đầu. Tuy nhiên, chúng ta cần tìm đƣợc trục không gian 

sao cho ít thành phần nhất mà có thể biểu diễn đƣợc hầu hết thông tin 

từ những biến ban đầu.  

Các bước phân tích PCI gồm: 

Bƣớc 1: từ tập dữ liệu, chuẩn hóa các biến để tất cả các biến đƣợc 

biểu diễn theo một tỷ lệ duy nhất 

Bƣớc 2: xây dựng ma trận hiệp phƣơng sai của các biến đó 

Bƣớc 3: tính toán Eigenvectors và Eigenvalues ma trận hiệp 

phƣơng sai.  

Bƣớc 4: sắp xếp lại ma trận theo giá trị riêng, cao nhất đến thấp 

nhất 

Bƣớc 5: Giữ các thành phần n trong hàng đầu (PC1) giải thích 75% 

-80% độ biến thiên của tập dữ liệu 
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Bƣớc 6: tạo một vectơ đặc trƣng bằng cách lấy các hàm riêng đƣợc 

giữ ở bƣớc 5 và tạo một ma trận với các hàm riêng này trong các cột 

Bƣớc 7: lấy chuyển vị của Eigenvectors …. Các giá trị thu đƣợc là 

điểm chính 

Bộ dữ liệu có đƣợc từ khảo sát đƣợc lƣu trữ dƣới dạng ma trận 30 

quan sát  ×  6 ma trận, trong đó các cột là các tính năng khác nhau và 

mỗi hàng đại diện cho một thƣơng hiệu nƣớc mắm riêng biệt. Mỗi 

hàng mẫu có thể đƣợc hình dung nhƣ một vectơ 6 chiều: 

 

=  (2) 

 

Trong bài viết này, ngôn ngữ R (R langues) đƣợc sử dụng để phân 

tích CPA nhằm giảm một tập hợp lớn các biến thành một tập nhỏ vẫn 

chứa hầu hết thông tin trong tập lớn để nhận dạng thƣơng hiệu nƣớc 

mắm có xuất xứ Hải Phòng. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Kết quả phân tích 

- Kết quả phân tích định tính: 

Biểu đồ 1 cho thấy, màu sắc nƣớc mắm Sơn Hải, Quang Hải, Cát 

Hải đƣợc ngƣời tiêu dùng ở nội thành Hà Nội đánh gia cao hơn các 

sản phẩm khác thuộc đối tƣợng sản phẩm khảo sát. Trung vị (median) 

của 3 sản phẩm này = 6, bách phân vị 25 (q25) =2.5, bách phân vị 75 

(q75) =8. 

 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

916 

Biểu đồ 1. Boxplot màu sắc của sản phẩm 

               

 

(Nguồn: Kết quả khảo sát) 

Sản phẩm nƣớc mắm Cát Hải và Sơn Hải đƣợc đánh giá thấp hơn. 

Biều đồ 1 cho thấy median của hai sảm phầm này =4, q12 =2, q75=6. 

Tổng hợp số liệu trong Biều đồ 1 cho thấu có sự phân biệt về định tính 

giữ nƣớc mắm Cát Hải, Sơn Hải với Quang Hải, Quy Hải và Cát Bà. 

Về độ sảng khoái của ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm, Biều đồ 2 

cho thấy nƣớc mắm Quang Hải, Quy Hải và Cát Bà có median= 6.2. 

q25 của 3 sản phẩm này =2.5, chỉ khác nhau ở q75 (Nƣớc mắm Quý 

Hải có q75=6.6). 

Biểu đồ 2 cho thấy độ sảng khoái của ngƣời tiêu dùng đối với sản 

phẩm nƣớc mắm Cát Hải và Sơn Hải có median =4, q25 =2, q75  của 

2 sản phẩm này khác nhau. Nƣớc mắm Sơn Hải có q75 =6.5, còn q75 

của nƣớc mắm Cát Hải =4.5. Tổng hợp số liệu từ Biểu đồ 2 cho thấy 

độ sảng khoái của nƣớc mắm Quang Hải, Quy Hải và Cát Bà cao hơn 

nƣớc mắm Cát Hải và Sơn Hải. Media của 6 sản phẩm cho thấy có sự 

phân biệt về độ sảng khoái của ngƣời tiêu dùng trong nội thành Hà 
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Nội giữa hia nhóm sản phẩm là nƣớc mắm Quang Hải, Quý Hải, Cát 

bà với nhóm Cát Hải, Sơn Hải. 

Về mùi vị của sản phẩm, Biều đồ 3 cho thấy ngƣời tiêu dùng nội 

thành Hà Nội đánh giá 3 sản phẩm nƣớc mắm là Quang Hải, Quy Hải 

và Cát Bà cao hơn nƣớc mắm Cát Hải và Sơn Hải. Cả ba sản phẩm 

này có median =6. Nƣớc mắn Quy Hải và Cát Bà có q25 và q75 tƣơng 

tự (q25=2.5, q75 = 8). 

Biểu đồ 2. Boxplot mức độ sảng khoái của ngƣời tiều dùng 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát 

Biều đồ 3 cho thấy có sƣ phân biệt rõ rằng về mặt định tính mùi vị 

của sản phẩm. Nƣớc mắm Quang Hải, Quý Hải và Cát Bà có median 

cao hơn nhóm còn lại (meadin=6.1) và q75=8. Trong khi đó nƣớc mắn 

Sơn hải có median =4, Cát hải có media =4.5. Mùi vị của cả hai sản 

phẩm này đều có q25 =2, nhƣng q75 của nƣớc mắm Sơn Hải =6.6, 

q75 của nƣớc mắm Cát Hải  xấp xỉ bằng media của chính nó. 
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Biểu đồ 3. Boxplot mức độ mùi vii của sản phẩm 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát 

Biểu đồ 4. Boxplot về sự phù hợp độ mặn của sản phẩm 

Nguồn: Kết quả khảo sát 
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Biểu đồ 4 cho thấy độ mặn cảm nhận của ngƣời tiêu dùng của 6 sản 

phẩm nƣớc mắm đƣợc khảo sát có sự phân biệt tƣơng đố đồng đều. Sự 

cảm nhận về độ mặn của nƣớc mắm Quý Hải và Cát Bà có media cao 

nhât = 6. Media của nƣớc mắm Quang Hải = 4.8, Sơn Hải =4.5, Cát 

Hải =4.3. Trong khi đó q25 và q75 của nƣớc mắm Quy Hải và Cát Bà 

tƣơng tự nhau (q25=2.5, q75=8). Độ mặn phù hợp của nƣớc mắm Sơn 

Hải và Quang Hải có q25 và q75 tƣơng tự (q25=2.5, q75=6.5). Nƣớc 

mắn Cát Hải đƣợc ngƣời tiêu dùng đánh giá về độ mặn phù hợp thấp 

nhất (meadin =4.3, q25=2, q75=6). 

Về sự phù hợp mẫu mã sản phẩm, Biều đồ 5 cho thấy mẫu mã sản 

phẩm Quang Hải và Quý Hải đƣợc ngƣời tiêu dùng nội thành Hà Nội 

đánh giá cao nhất (median =6). Hai sản phẩm này có q25 và q75 

tƣơng tự (q25= 2.5, q75=8). Nƣớc mắm Cát Bà cững đƣợc ngƣời tiêu 

dùng nội thành Hà Nội đánh giá khá cao (median =4,5), q2= tƣơng tự 

nhƣ nƣớc mắm Quang Hải và Quý Hải (q25=2.5, q75=8). Hai sản 

phẩm còn lại đƣợc ngƣời tiêu dùng đánh giá thấp về mẫu mã sản 

phẩm (nƣớc mắn Cát Hải có meadian=4, q25=2, q75=6. Nƣớc mắm 

Sơn Hải có median=4.3, q25=2.5,q75=6.5). 

Biều đồ 5. Boxplot về sự phù hợp mẫu mã của sản phẩm 

 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát 
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Về sự phù hợp của giá cả sản phẩm so với chất lƣợng hàng hóa, 

Biểu đồ 6 cho thấy ngƣời tiêu dùng ở nội thành Hà Nội đánh giá cao 

nhất đối với nƣớc mắm Quang Hải và Cát Bà (meadin =6, q25=2.5, 

q75=8). Nƣớc mắm Cát Bà cũng đƣợc ngƣời tiêu dùng đánh giá có giá 

cả phải chăng (median=4.5, q25=2.5,q75=8). Giá cả của nƣớc mắm 

Sơn Hải đƣợc ngƣời tiêu dùng đánh giá thấp (meadin=4.2, q25=2.5, 

q75=6.5). Giá cả của nƣớc mắm Cát Hải đƣợc đánh giá không phù 

hợp nhất so với các sản phẩm còn lại (meadin=4, q25=2,q75=6).  

Biều đồ 6. Boxplot về sự phù hợp giá cả của sản phẩm                             

 

Nguồn: Kết quả khảo sát 

- Kết quả phân tích định lƣợng 

Chúng tôi sử dụng số liệu  nghiên cứu các yếu tố nhận diện thƣơng 

hiệu nƣớc mắm có xuất xứ Phú Quốc và Nha trang cùng với kết quả 

khảo sát về nƣớc mắn có xuất xứ Hải Phòng để phân tích CPA nhằm 

mực tiêu đánh giá sự phân cụm của các thƣơng hiệu nƣớc mắm có 

xuất xứ từ ba địa phƣơng này. Bảng 1 cho thấy tỷ lệ phần trăm 

phƣơng sai giải thích (Proportion of Variance) của PC1= 77.7%, 

PC2=9.5%, PC3=5.1%, PC4=4.4%, PC5= 2.3%, PC6=0.08%). 
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Bảng 1. Kết quả phân tích PCA 

Importance of components: 

                         PC1     PC2    PC3     PC4     PC5     PC6 

Standard deviation     2.159 0.75344 0.5553 0.51940 0.37499 

0.22648 

Proportion of Variance 0.777 0.09461 0.0514 0.04496 0.02344 

0.00855 

Cumulative Proportion  0.777 0.87165 0.9231 0.96801 0.99145 

1.00000 

Nguồn: Kết quả khảo sát 

Kết quả thể hiện trong Biều đồ 7 cho thấy, sự phân cụm giữ các 

thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ ba địa phƣơng nhƣ đã đề cập là 

rất rõ rệt. 

     Biều đồ 7. Kết quả phân tích PC1 và PC2 

Nguồn: Kết quả khảo sát 
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Trong đó các sản phẩm có xuất xƣ từ Phú Quốc có tỷ lệ nhận diện 

thƣơng hiệu cao nhất (tất cả các thƣơng hiệu điều phân bố bên phải 

trong vị trí Biểu đồ 7). Các sản phẩm nƣớc mắm có xuất xứ từ Nha 

Trang có tỷ lệ nhận diện thƣơng hiệu thấp hơn các sản phẩm có xuất 

xứ từ Phú Quốc, nhƣng cao hơn các sản phẩm có xuất xứ từ hải Phòng 

(các thƣơng hiệu nƣớc mắm xuất xứ Nha Trang tập trung ở vị trí giữ 

Biểu đồ 7). Các sản phẩm mƣớc mắn xuất xứ Hải Phòng có tỷ lện 

nhận diện thƣơng hiệu thấp nhất (các thƣơng hiệu nƣớc mắn xuất xứ 

Hải Phòng đều nằm tập trung ở phía trái Biểu đồ 7). 

Biều đồ & còn cho thấy các yêu tố nhận diện thƣơng hiểu nƣớc 

mắm đƣợc phần thành ba nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất gồm giá cả và 

màu sắc của sản phẩm, nhóm thƣ hai gồm độ mặn, mùi vị và mẫu mã 

hàng hóa, nhóm thƣ ba chỉ có một yếu tố là độ sảng khoái của ngƣời 

tiêu dùng. 

4.2. Thảo luận 

Có bằng chứng thống kê về các yếu tố nhận diện thƣơng hiệu nƣớc 

mắm có xuất xứ Hải Phòng gồm màu sắc của sản phẩm, mức độ sạng 

khoái của ngƣời tiêu dùng, mùi vị của sản phẩm, độ mặn của sản 

phẩm, mẫu mã của sản phẩm và giá cả của sản phẩm. Cả 6 yếu tố này 

đều nhóm thành ba cụm rõ rệt. Tuy nhiên, chƣa có yếu tố nào nổi bật 

nhƣ là yếu tố đặc trƣng nhất của sản phẩm đó. Điều này có nghĩa là có 

nhiều yếu tố nhận diện một sản phẩm dẫn đến khó khăn trong đầu tƣ 

có trọng tâm cho một yếu tố nào đó trong nhận diện thƣơng hiệu.  

Kết quả phân tích định tính và CPA cho thấy các giả thuyết chúng 

tôi đƣa ra đều đƣợc khẳng định. Có nghĩa là: Màu sắc của sản phẩm là 

dấu hiệu nhận nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ Hải 

Phòng; Độ sảng khoái của ngƣời tiêu dùng là dấu hiệu nhận diện 

thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ Hải Phòng;  Mùi vị của sản 

phẩm là dấu hiệu nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ Hải 

Phòng; Độ mặn của sản phẩm là dấu hiệu nhận diện thƣơng hiệu nƣớc 

mắm có xuất xứ từ Hải Phòng; Mẫu mã của sản phẩm là dấu hiệu 
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nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ Hải Phòng; Giá cả của 

sản phẩm là dấu hiệu nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ từ 

Hải Phòng. 

Với cỡ mẫu nhỏ, phạm vi nghiên cứu hẹp, do đó nghiên cứu này 

chƣa thể khẳng định các yếu tố nhận diện thƣơng hiệu đã đề cập có 

giữ vai trò trọng tâm của lòng trung thành của ngƣời tiêu dùng hay 

không, cũng chƣa thể khẳng định đƣợc những yếu tố này là tài sản 

đảm bảo doanh thu và lợi nhuận trong tƣơng lai. Do đó, cần có một 

nghiên cứu toàn diện hơn về thƣơng hiệu nƣớc mắm có xuất xứ Hải 

Phòng để xác định đƣợc đâu là yếu tố cốt lõi trong nhận diện thƣơng 

hiệu, để từ đó có những đầu tƣ cần thiết đối với yếu tố cốt lõi nhằm 

xây dƣợng thƣơng hiệu thật sự phản ánh sự ổn định sản phẩm của  

doanh nghiệp, giúp bảo vệ chống lại sự cạnh tranh và cho phép đầu tƣ 

và lập kế hoạch.  

Nghiên cứu cũng chƣa đủ bằng chứng để chứng minh đƣợc những 

yêu tố đã đề cập có phải là tài sản của ngành nƣớc mắm Hải Phòng 

hay không. Phƣơng pháp CPA chƣa thể chỉ ra đƣợc những yếu tố 

trùng lặp và phân biệt giữa các thuộc tính sản phẩm nƣớc mắm. Cần 

phải nghiên cứu vấn đề này bằng thuật toán phân cụm thì sẽ rõ hơn. 

Toám lại, việc xác định yếu tố cốt lõi trong nhận diện thƣơng hiệu 

nƣớc mắm Hải Phòng là cần thiết làm cơ sở và có căn cứ bảo vệ hợp 

pháp, tránh sự trùng lặp giữa các sản phẩm có xuất xứ từ các địa 

phƣơng khác. Thuật toán phân cụm giúp chỉ ra thuộc cốt lõ của sản 

phẩm mang tính giá trị, khan hiếm, không thể thay thế và cung cấp lợi 

thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. 

5. KẾT LUẬN 

Các cơ sở sản xuất nƣớc măm ở Hải Phòng cần nhận thức sâu sắc 

rằng thƣơng hiệu là yếu tố có tác động đến quá trình ra quyết định 

mua hàng của ngƣời tiêu dùng. Thƣơng hiệu cung cấp thông tin về sản 

phẩm ảnh hƣởng đến tâm trí của ngƣời tiêu dùng trong quá trình mua 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

924 

hàng. Thƣơng hiệu là niềm tự hào của doanh nghiệp, của địa phƣơng 

xuất xứ hàng hóa. Việc nhận thức đƣợc đâu là yếu tố cốt lõi trong 

nhận diện thƣơng hiệu nƣớc mắm xuất xứ Hải Phòng là khâu quyết 

định trong quản lý thƣơng hiệu. Vì đây là cơ sở để  xác định các hành 

động cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhƣ  (Shende, 

2014) đa chỉ ra.  

Cũng nhƣ các quốc gia khác, thị trƣờng nƣớc mắm Việt Nam hiện 

nay đang nằm trong môi trƣờng siêu bão hòa của các sản phẩm. Sự 

xuất hiện, tồn tại rồi biến mất của một thƣơng hiệu diễn ra nhanh 

chóng chứng tỏ sự  biến mất của lòng trung thành đối với thƣơng hiệu 

nằm trong siêu bão hòa. Do đó, việc đầu tƣ xây dựng thƣơng hiệu - 

tức là  tăng cƣờng tạo lập mối quan hệ giữa sự trung thành của khách 

hàng đối với sản phẩm và lòng trung thành của doanh nghiệp đối với 

khách hàng càng có ý nghĩa nhƣ nhau. Thực tế này đặt ra yêu cầu 

nhận diện giá trị của các thƣơng hiệu đáp ứng các giá trị và mong 

muốn của ngƣời tiêu dùng. 

Hải Phòng hơn lúc nào hết phải có chính sách xây dựng thƣơng 

hiệu nƣớc mắm có xuất xứ ở địa phƣơng theo hƣớng tránh quy định 

chung chung, không phù hợp,  tạp ra sơ hở để thƣơng hiệu dễ bị xâm 

hại. Chính sách phải hƣớng đến quảng bá giá trị riêng, tính khan hiếm, 

tính không thể thay thế của sản phẩm nƣớc mắm Hải Phòng trong bữa 

ăn gia đình ngƣời Việt. Có nhƣ thế thì thƣơng hiệu nƣớc mắm Hải 

Phòng mới là niềm tự hào, là tại sản của các cơ sở sản xuất nƣớc mắm 

nói riêng, của quê hƣơng Hải Phóng nói chung. 
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NHẬN DIỆN RỦI RO GIAN LẬN TRONG CÁC DO-

ANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

DƢỚI GÓC NHÌN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 

Recognition of risk of intervention in enterprises  

enterprises with foreign investment capital under  

the view of auditors 

Nguyễn Thị Thảo Phƣơng; Nguyễn Hoàng Minh; Doãn Văn Công;  

Vi Thanh Dƣơng; TS. Nguyễn Thị Thanh Diệp 

TÓM TẮT 

Thông qua xác định bản chất và cơ chế gian lận trong lập và trình bày 

báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; Phân 

tích về các hình thức gian lận phổ biến, kiểm định các yếu tố rủi ro gian 

lận phổ biến tác động tới lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đề tài đã chỉ ra các khuyến nghị cần thiết đối 

với doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên cũng nhƣ đối với các 

nhà đầu tƣ và với cơ quan quản lý nhà nƣớc. 

Từ khóa: Rủi ro, gian lận, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, 

kiểm toán viên 

ABSTRACT 

Through identifing the nature and mechanism of frauds in preparing 

and presenting financial statements of foreign-invested enterprises; An-
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alyzing the common types of fraud, testing the common fraud risk fac-

tors affecting the financial statements of foreign-invested enterprises, 

the topic has indicatedthe necessary recommendations for auditing 

firms and auditors as well as for investors and for state management 

agencies. 

Keywords: Risks, fraud, foreign-invested enterprises, auditors 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thất bại trong phát hiện gian lận trong lập báo cáo tài chính 

(BCTC) của các vụ bê bối tài chính đều gắn liền với thất bại của các 

hãng kiểm toán quy mô lớn trên thế giới nhƣ Anthur Andersen, 

KPMG, Enst &Young, Deloitte Touche Tohmatsu và PWC. Sau 13 

năm từ vụ sụp đổ các tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ (Enron và 

WorldCom) cũng nhƣ đánh dấu cho sự chấm dứt tồn tại của hãng 

kiểm toán hàng đầu thế giới, Anthur Andersen, các doanh nghiệp kiểm 

toán (DNKT) vẫn không thể ngăn chặn đƣợc hành vi ―chế biến sổ 

sách‖ của tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Cụ thể, các vụ bê bối tài 

chính lớn liên quan đến khai khống lợi nhuận phải kể đến nhƣ 

Olympus, Tesco, Toshiba, … mặc dù đã đƣợc kiểm toán bởi bốn hãng 

kiểm toán lớn nhất thế giới. Các hãng kiểm toán này không cảnh báo 

cho nhà đầu tƣ về hành vi gian lận trong BCTC của các tập đoàn trên. 

Theo kết quả điều tra của ACFE, Kiểm toán viên (KTV) độc lập chỉ 

có thể phát hiện khoảng 3% trong tổng số các cuộc gian lận tài chính 

của các tập đoàn kinh tế trên thế giới (ACFE, 2014). 

Từ năm 2014 đến nay, tại Việt Nam, liên tục xảy ra tình trạng 

chuyển giá, báo lỗ, chuyển lợi nhuận ra nƣớc ngoài của các DN liên 

doanh, DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (FDI), … Theo số liệu của Cục 

Tài chính Doanh nghiệp (TCDN - Bộ Tài chính), số lƣợng DN có vốn 

nƣớc ngoài chi phối đến hết năm 2016 là 17.493 DN, nhƣng chỉ có 

12.598 DN nộp báo cáo tài chính (BCTC) với đầy đủ các chỉ tiêu để 

cơ quan quản lý phân tích, nắm thông tin tình hình hoạt động của DN. 
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Nhìn nhận đúng gian lận và đấu tranh chống gian lận không chỉ là 

thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam mà còn là vấn đề toàn cầu, 

nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Xét trên khía cạnh thực tiễn, phát hiện gian lận có ảnh hƣởng trọng 

yếu tới BCTC của các công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI là thách 

thức đối với KTV và DNKT trong kiểm toán BCTC. Do vậy nhóm tác 

giả đã chọn đề tài: ―Nhận diện rủi ro gian lận trong các doanh nghiệp 

FDI dƣới góc nhìn của Kiểm toán viên‖ để nghiên cứu. 

Trên thế giới và tại Việt Nam, đã có rất nhiều các nghiên cứu về 

gian lận, các yếu tố rủi ro gian lận, đánh giá rủi ro gian lận và thiết kế 

thủ tục kiểm toán phát hiện gian lận, tuy nhiên có thể nhận thấy rằng: 

Thứ nhất, phát hiện hình thức gian lận phổ biến trong lập BCTC của 

các DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI chƣa đƣợc thực hiện nhiều với 

quy mô lớn tại Việt Nam; Thứ hai, nhiều công trình nghiên cứu trên 

thế giới về các yếu tố rủi ro gian lận ở vũng lãnh thổ khác trong 

khoảng thời gian dài nhƣng chủ yếu thực hiện dƣới hình thức thống kê 

mô tả về tính phổ biến hoặc mức độ quan trọng của các yếu tố rủi ro 

gian lận tác động gian lận trong lập BCTC. Do đó, nghiên cứu này 

của nhóm tác giả tiến hành nhận diện những rủi ro gian lận trong 

BCTC của các DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI, nhằm hỗ trợ KTV 

đánh giá rủi ro trong quy trình kiểm toán BCTC do các doanh nghiệp 

kiểm toán thực hiện tại Việt Nam. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN 

CỨU 

Nhóm tác giả đã sử dụng phƣơng pháp khảo sát để thống kê mô tả 

về rủi ro gian lận trong các doanh nghiệp FDI và tiến hành kiểm định 

1 giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành xây dựng giả thuyết 

nghiên cứu đối với các gian lận trong các doanh nghiệp FDI nhƣ sau: 

Nhận diện rủi ro tồn tại gian lận trong các doanh nghiệp FDI dựa vào 

3 dấu hiệu: Một là, doanh nghiệp báo lỗ nhƣng vẫn hoạt động tốt hoặc 
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tiếp tục mở rộng kinh doanh; Hai là, hoạt động mua bán, trao đổi giữa 

công ty mẹ - con diễn ra thƣờng xuyên; Ba là, Trụ sở của công ty mẹ 

đặt tại quốc gia có thuế suất TNDN thấp. Từ đó, nhóm tác giả xây 

dựng mô hình nghiên cứu: 

GIANLAN = β0 + β1*DH1 + β2*DH2 + β3*DH3 + εi 

Trong đó: 

Biến phụ thuộc: GIANLAN: Rủi ro tồn tại gian lận trong doanh 

nghiệp FDI 

Biến độc lập: 

DH1: Dấu hiệu 1 - Doanh nghiệp báo lỗ nhưng vẫn hoạt động tốt 

hoặc tiếp tục mở rộng kinh doanh 

DH2: Dấu hiệu 2 - Hoạt động mua bán, trao đổi giữa công ty mẹ - 

con diễn ra thường xuyên 

DH3: Dấu hiệu 3 - Trụ sở của công ty mẹ đặt tại quốc gia có thuế 

suất TNDN thấp 

Hệ số chặn: β0; Hệ số hồi quy: β1, β2, β3; Sai số ngẫu nhiên: εi 

Quy trình thực hiện nghiên cứu bao gồm 04 bƣớc: Xác định mẫu 

khảo sát; Thiết kế phiếu khảo sát; Tiến hành gửi phiếu khảo sát trực 

tiếp đến đối tƣợng khảo sát hoặc thông qua phầm mềm Google biểu 

mẫu; thu hồi phiếu khảo sát và phân tích số liệu. 

Số phiếu hỏi đã phát ra là 300 phiếu và thu về là 157 phiếu (Chiếm 

52.33%). Sau khi tiến hành loại bỏ các phiếu không hợp lệ; tổng số 

phiếu đƣợc chấp nhận là 78 phiếu. 

Nhóm tác giả tiến hành nhập số liệu bằng phần mềm nhập số liệu: 

mã hóa số liệu, khai báo và nhập dữ liệu trên phần mềm SPSS; Thực 

hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo đối với các biến động đo lƣờng 

bằng chỉ số Cronbach Alpha. Từ đó đánh giá kết quả thống kê mô tả 

các rủi ro gian lận trong doanh nghiệp FDI, các tác động đến gian lận 

đồng thời thực hiện kiểm định các giả thuyết H1. 
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3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN RỦI 

RO GIAN LẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU 

TƢ NƢỚC NGOÀI FDI  

3.2.1.Kết quả thông tin cá nhân của các đối tượng khảo sát và kiểm 

định độ tin cậy của thang đo 

Kết quả thông tin các nhân của các đối tƣợng khảo sát nhƣ sau: Thứ nhất, 

về giới tính của KTV và trợ lý kiểm toán tham gia khảo sát thì tỷ lệ nam và 

nữ tham gia khảo sát tƣơng đối giống nhau (xấp xỉ 55% nam và 45% nữ); 

Thứ hai, về số năm kinh nghiệm nghề nghiệp thì nhóm nhận đƣợc phản hồi 

cao nhất là từ 1 đến 5 năm kinh nghiệm chiếm đến gần 63%, từ dƣới 1 năm 

kinh nghiệm là 28% và trên 5 năm kinh nghiệm là 9%; Thứ ba, về loại hình 

doanh nghiệp kiểm toán mà kiểm toán viên đang làm việc thì DNKT thuộc 

nhóm Big4 chiếm tỷ lệ cao nhất xấp xỉ 40% (tƣơng ứng là 31 ngƣời), cao thứ 

hai là DNKT nƣớc ngoài không thuộc Big4 chiếm xấp xỉ 22% (tƣơng ứng là 

17 ngƣời), cao thứ ba là DNKT trong nƣớc không là thành viên của hãng 

quốc tế chiếm tỷ lệ 18% (tƣơng ứng là 14 ngƣời), cao thứ tƣ là các công ty 

kiểm toán khác chiếm xấp xỉ 13% và thấp nhất là DNKT trong nƣớc là thành 

viên của hãng quốc tế tỷ lệ là 7% (tƣơng ứng với 6 ngƣời); Thứ 4 là kinh 

nghiệm phát hiện các sai sót của các KTV và trợ lý kiểm toán khi khảo sát thì 

tỷ lệ KTV và trợ lý kiểm toán có kinh nghiệm phát hiện và nhận diện đƣợc 

sai sót trong quá trình kiểm toán chiếm tỷ trọng khá cao là (xấp xỉ 75%).  

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo đƣợc trình bày trong bảng dƣới 

đây cho thấy các chỉ số Cronbach‘s Alpha đều xấp xỉ 1 và lớn hơn 0.7, chứng 

tỏ các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy đo lƣờng tính phổ biến của các dấu 

hiệu nhận diện gian lận, các hành vi ảnh hƣởng đến khả năng xảy ra rủi ro 

gian lận, hậu quả của các hành vi đó và các yếu tố (áp lực, cơ hội, thái độ) tác 

động đến rủi ro gian lận.  

Bảng 1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

STT Biến độc lập và biến phụ thuộc Số biến 

quan sát còn 

Hệ số Cronbach‘s 
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lại Alpha 

1 Doanh nghiệp báo lỗ nhƣng vẫn kinh doanh tốt hoặc 

mở rộng kinh doanh 

2 0.892 

2 Mua bán chuyển nhƣợng giữa công ty mẹ và công ty 

con 

2 0.914 

3 Trụ sở của công ty mẹ đƣợc đặt ở quốc gia có thuế suất 

TNDN thấp 

2 0.938 

4 Định giá đầu vào cao 5 0.973 

5 Giá bán đầu ra thấp 5 0.969 

6 Công ty mẹ hỗ trợ cho công ty con vay vốn 5 0.975 

7 Định giá cao bản quyền thƣơng hiệu 5 0.969 

8 Công ty mua hàng trả chậm từ công ty mẹ 5 0.972 

9 Trả lƣơng cao cho nhân sự nƣớc ngoài hoặc cán bộ 

quản lý nƣớc ngoài  

5 0.971 

10 Gây thất thoát ngân sách nhà nƣớc 3 0.932 

11 Giảm niềm tin của ngƣời tiêu dùng và xã hội  3 0.955 

12 Mất niềm tin vào BCTC của các DN FDI 3 0.931 

13 Tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh 

nghiệp trong nƣớc 

3 0.934 

14 Tối đa hoá lợi nhuận công ty mẹ 2 0.936 

15 Áp lực tăng trƣởng nhanh 2 0.927 

16 Thu nhập của BGĐ, BQT 2 0.921 

17 Khó kiểm soát các giao dịch 4 0.977 
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18 Hành lang pháp lý Việt Nam 4 0.968 

19 Kiểm soát nội bộ kém  4 0.970 

20 Hệ thống thông tin kế toán kếm hiệu quả 4 0.971 

21 Quy mô lớn và cơ cấu phức tạp 4 0.968 

22 BGĐ có tƣ cách đạo đức yếu kém 3 0.953 

23 BGĐ có hành vi khống chế KTV, hạn chế phạm vi 

kiểm toán 

3 0.964 

24 BGĐ không có chuyên môn nghiệp vụ về tài chính 

nhƣng can thiệp vào chính sách kế toán quan trọng 

3 0.970 

25 DN FDI đã có tiền sử vi phạm pháp luật 3 0.951 

 

3.2.2. Kết quả nghiên cứu về rủi do gian lận trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Thứ nhất, về dấu hiệu nhận diện gian lận 

Đối với các khả năng sai phạm trong doanh nghiệp FDI, hình thức 

Mua bán chuyển nhƣợng giữa công ty mẹ và công ty con chiếm giá trị 

trung bình cao nhất là 3.85 điểm so với hai hình thức sai phạm khác 

trong doanh nghiệp FDI. Tiếp theo, hình thức Doanh nghiệp báo lỗ 

nhƣng vẫn kinh doanh tốt hoặc mở rộng kinh doanh có giá trị trung 

bình là 3.15 điểm và thấp nhất là hình thức doanh nghiệp lợi dụng 

những kẽ hở trong hành lang pháp lý có giá trị trung bình là 2.44 

điểm. 

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả về mức độ phổ biến của các dấu 

hiệu tác động đến rủi ro gian lận 
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Dấu hiệu  Số 

quan 

sát 

ĐTT ĐTĐ GTTB  

Độ lệch 

chuẩn 

Doanh nghiệp báo lỗ nhƣng vẫn 

kinh doanh tốt hoặc mở rộng 

kinh doanh 

78 1 5 3.45 0.935 

Mua bán chuyển nhƣợng giữa 

công ty mẹ và công ty con diễn 

ra thƣờng xuyên 

78 1 5 3.95 0.854 

Trụ sở của công ty mẹ đƣợc đặt 

ở quốc gia có thuế suất TNDN 

thấp  

78 1 5 2.44 0.815 

Để thực hiện các gian lận trong doanh nghiệp FDI hình thức đƣợc 

sử dụng nhiều là mua bán chuyển nhƣợng giữa công ty mẹ và công ty 

con. Mối quan hệ giữa 3 dấu hiệu tác động đến rủi ro tồn tại gian lận 

trong các doanh nghiệp FDI đƣợc phân tích hồi quy đa biến nhƣ sau:  
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M

ô hình đánh giá tác động của các dấu hiệu tới rủi ro tồn tại gian lận 

trong DN FDI là: GIANLAN = 6.644 + 0.465*DH1 + 0.229*DH2 + 

0.201*DH3 + εi 

Nhóm tác giả tiến hành kiểm định để đánh giá mức ý nghĩa của hệ 

số hồi quy βi với cặp giả thiết: H0: βi = 0 H1: βi ≠ 0 

Từ kết quả kiểm định, giá trị P_value (Sig.) của 2 biến độc lập DH1 

và DH2 có giá trị lần lƣợt là 0.003 và 0.008, đều nhỏ hơn mức ý nghĩa 

α = 0,05. Tuy nhiên, hệ số sig. của biến độc lập DH3 bằng 0.193, lớn 

hơn giá trị α = 0,05. Do đó, có thể thấy hệ số hồi quy của 2 dấu hiệu 1 

và 2 có ý nghĩa thống kê, tức là 2 dấu hiệu này thực sự có ảnh hƣởng 

tới Rủi ro tồn tại gian lận trong cái doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài FDI. Nhƣng hệ số β3  không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là dấu 

hiệu “Trụ sở của công ty mẹ được đặt ở quốc qua có thuế suất TNDN 

thấp” không phải là biến độc lập phù hợp để đánh giá rủi ro tồn tại 

gian lận. 

Do đó, nhóm tác giả loại bỏ biến này ra khỏi mô hình và xây dựng 

mô hình mới nhƣ sau: 

GIANLAN = β0 + β1*DH1 + β2*DH2 + εi 

Nhóm tiến hành hồi quy tuyến tính đa biến đƣợc kết quả nhƣ sau: 
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Mô hình đánh giá tác động của các dấu hiệu tới rủi ro tồn tại gian 

lận trong DN FDI là:  

GIANLAN = 0.560 + 0.631*DH1 + 0.229*DH2 + εi 

Ở mô hình mới, hệ số sig. của cả 2 biến độc lập có giá trị là 0.000 

và 0.008, đề nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 0,05, do đó các hệ số hồi quy 

có nghĩa thống kê, mô hình đánh giá tác động của các dấu hiệu tới rủi 

ro tồn tại gian lận trong DN FDI là phù hợp.  Dựa vào Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Beta để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của từng dấu hiệu tới 

rủi ro tồn tại gian lận, dấu hiệu “Hoạt động mua bán, trao đổi giữa 

công ty mẹ - con diễn ra thường xuyên” có hệ số Beta là 0.560 lớn 

nhất, dấu hiệu “Doanh nghiệp báo lỗ nhưng vẫn hoạt động tốt hoặc 

mở rộng kinh doanh” có hệ số Beta thấp nhất là 0,229. Nhƣ vậy, kết 

quả kiểm định cho thấy dấu hiệu “Hoạt động mua bán, trao đổi giữa 

công ty mẹ - con diễn ra thường xuyên” có tác động lớn nhất tới rủi ro 

tồn tại gian lận trong doanh nghiệp FDI. 

Thứ hai, về hành vi ảnh hƣởng đến khả năng xảy ra rủi ro gian lận 

Đối với hành vi gian lận trong doanh nghiệp FDI theo mẫu khảo 

sát, hành vi gian lận phổ biến nhất là định giá tài sản đầu vào cao và 

định giá đầu ra thấp là 2 yếu tố có điểm số lớn nhất trong bảng khảo 
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sát lần lƣợt là 3,72 điểm, và 3,46 điểm. Hành vi gian lận ít điểm nhất 

trong bảng khảo sát đã thu về là hành vi trả lƣơng nhân viên cao cho 

giám đốc hoặc quản lý cấp cao và hành vi đánh giá cao thƣơng hiệu 

của công ty mẹ lần lƣợt là 2,18 điểm và 2,36 điểm. Đối với các hành 

vi có điểm trung bình là công ty mẹ định giá cao bản quyền để bán lại 

cho công ty con, và hành vi công ty mẹ trả chậm từ công ty mẹ có 

điểm lần lƣợt là 2,42 điểm và 2,49 điểm. Mô hình đánh giá tác động 

của các dấu hiệu tới rủi ro tồn tại gian lận trong các DN FDI ở trên 

cho kết quả: dấu hiệu “Hoạt động mua bán, trao đổi giữa công ty mẹ - 

con diễn ra thường xuyên” có tác động lớn nhất tới rủi ro tồn tại gian 

lận trong doanh nghiệp FDI. Sau đó, khi phân tích về các hành vi tiềm 

ẩn rủi ro gian lận, trong các hành vi phổ biến có kết quả: hành vi 

“Định giá đầu vào cao - Giá bán đầu ra thấp” trong các giao dịch 

giữa các bên liên kết, công ty mẹ - con đƣợc KTV và trợ lý kiểm toán 

đánh giá là có tác động lớn nhất. 

Bảng 3: Kết quả thống kê mô tả về mức độ phổ biến của các hành 

vi ảnh hƣởng đến rủi ro gian lận 

Hành vi  Số 

quan 

sát 

ĐTT ĐTĐ GTTB Độ lệch 

chuẩn  

Đinh giá đầu vào cao 78 1 5 3,72 1,115 

Giá bán đầu ra thấp 78 1 5 3,46 1,101 

Công ty mẹ hỗ trợ cho công ty con 

vay vốn 

78 1 5 3,01 0,747 

Định giá cao bản quyền thƣơng hiệu 78 1 5 2,42 1,026 

Công ty con mua hàng trả chậm từ 78 1 5 2,49 0,990 
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công ty mẹ 

Trả lƣơng cao cho nhân sự nƣớc 

ngoài hoặc cán bộ quản lý nƣớc 

ngoài  

78 1 5 2,18 0,894 

Thứ ba, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro gian lận 

Theo lý thuyết về Tam giác gian lận của Donald Cressey, hành vi 

gian lận đƣợc hình thành từ 3 nhóm yếu tố: cơ hội, áp lực/động cơ và 

thái độ. Dựa trên sự hiểu biết của họa động kinh doanh và kiểm soát 

nội bộ của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, KTV 

đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro gian lận trong doanh nghiệp 

FDI. Đối với nhóm yếu tố áp lực/ động cơ, áp lực đối với việc tối đa 

hoá lợi nhuận của công ty mẹ đạt 3.73 điểm, đây chính là áp lực lớn 

nhất tác động đến yếu tố xảy ra rủi ro gian lận trong các doanh nghiệp 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI. Tiếp theo đó, đối với các công ty hoạt 

động đa quốc gia hay các công ty có quy mô lớn thì áp lực tăng trƣởng 

nhanh (3.10 điểm) và áp lực về thu nhập của Ban giám đốc, Ban quản 

trị (2.69 điểm) không phải là yếu tố quan trọng tác động đến rủi ro xảy 

ra gian lận trong các doanh nghiệp này. 

Bảng 4: Kết quả thống kê mô tả về mức độ phổ biến của các yếu 

tố Áp lực tác động đến rủi ro gian lận 

Nhóm yếu tố Áp lực Số quan 

sát 

ĐTT ĐTĐ GTTB Độ lệch 

chuẩn 

Tối đa hoá lợi nhuận công ty 

mẹ 

78 1 5 3.73 1.159 

Áp lực tăng trƣởng nhanh 78 1 5 3.10 0.998 

Thu nhập của BGĐ, BQT 78 1 5 2.69 1.023 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

939 

Đới với nhóm yếu tố cơ hội, các yếu tố đƣợc đánh giá phổ biến 

nhất trong nhóm yếu tố cơ hội là việc doanh nghiệp khó kiểm soát các 

giao dịch có điểm đánh giá trung bình là 3,65 điểm. Việc kiểm tra, 

kiểm soát các giao dịch của các công ty FDI là khá khó nhận biết vì 

việc giao dịch của công ty thƣởng chỉ có những nhà quản lý cấp cao 

mới có những thông tin chính xác nhất về quá trình giao dịch cũng 

nhƣ những hoạt động của công ty, do những khó khăn trong việc nhận 

diện đƣợc khả năng có gian lận hay không đã tạo cho doanh nghiệp 

FDI có cơ hội để dựa vào đó để gian lận. Tiếp theo yếu tố xếp thứ hai 

là việc hành lang pháp lý của Việt Nam bình quân là 3,37 điểm. Hành 

lang pháp lý đang là một cơ hội và là yếu tố để các doanh nghiệp nƣớc 

ngoài lợi dụng để gian lận. Theo kết quả của nhóm thu thập đƣợc yếu 

tố có điểm thấp nhất lần lƣợt là việc Hệ thống thông tin kế toán kém 

hiệu quả và việc kiểm soát nội bộ kém có số điểm lần lƣợt là 2.64 

điểm và 2.82 điểm. 

Bảng 5: Kết quả thống kê mô tả về mức độ phổ biến của các yếu 

tố Cơ hội tác động đến rủi ro gian lận 

Nhóm yếu tố Cơ Hội Số quan 

sát  

ĐTT ĐTĐ GTTB Độ lệch 

chuẩn 

Khó kiểm soát các giao dịch 78 1 5 3,65 1,103 

Hành lang pháp lý Việt Nam 78 1 5 3,37 1,021 

Kiểm soát nội bộ kém  78 1 5 2,82 1,170 

Hệ thống thông tin kế toán kém 

hiệu quả 

78 1 5 2,64 1,057 

Quy mô lớn và cơ cấu phức tạp 78 1 5 3,21 1,121 
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Đối với nhóm yếu tố thái độ, BGĐ có tƣ cách đạo đức yếu kém 

(3,38 điểm) là yếu tố phổ biến ảnh hƣởng đến rủi ro gian lận trong 

doanh nghiệp FDI. Tiếp theo, các hành vi hạn chế KTV trong việc tiếp 

cận nhân viên trực tiếp, thông tin và khả năng thông báo với BQT (đạt 

điểm trung bình đạt xấp xỉ 3,0 điểm). Thành viên BGĐ không có 

chuyên môn nghiệp vụ về tài chính nhƣng can thiệp vào chính sách kế 

toán quan trọng (2,47 điểm). Cuối cùng, tiền sử vi phạm pháp luật của 

các doanh nghiệp FDI không là yếu tố phổ biến ảnh hƣởng đến rủi ro 

gian lận trong doanh nghiệp FDI (2,35 điểm). 

Bảng 6: Kết quả thống kê mô tả về mức độ phổ biến của các yếu 

tố Thái độ tác động đến rủi ro gian lận 

Nhóm yếu tố Thái độ Số 

quan 

sát 

ĐTT ĐTĐ GTTB Độ lệch 

chuẩn 

BGĐ có tƣ cách đạo đức yếu kém 78 1 5 3,38 1.060 

BGĐ có hành vi khống chế KTV, hạn 

chế phạm vi kiểm toán 

78 1 5 2,92 1,148 

BGĐ không có chuyên môn nghiệp vụ 

về tài chính nhƣng can thiệp vào chính 

sách kế toán quan trọng 

78 1 5 2,47 0.893 

DN FDI đã có tiền sử vi phạm pháp luật 78 1 5 2,35 1,102 

Thứ tƣ, về hậu quả của hành vi gian lận trong các doanh nghiệp 

FDI 

Đối với nhóm yếu tố hậu quả của hành vi gian lận, hậu quả đƣợc 

đánh giá là phổ biến nhất là gây thoát thoát ngân sách nhà nƣớc với 

3,63 điểm. Xếp ngay sau đó là tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh 

với các doanh nghiệp trong nƣớc, chiếm 3,41 điểm. Sự mất niềm tin 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

941 

vào BCTC của các DN FDI đứng ở vị trí trung bình với 2,87 điểm. 

Yếu tố gây giảm niềm tin của ngƣời tiêu dùng và xã hội đƣợc đánh giá 

thấp nhất, chiếm 2,19 điểm. 

Bảng 7: Kết quả thống kê mô tả về mức độ phổ biến của hậu quả 

hành vi gian lận trong các doanh nghiệp FDI 

Hậu quả Số 

quan sát 

ĐTT Đ

TĐ 

GTT

B 

Độ lệch 

chuẩn 

Gây thất thoát ngân sách 

nhà nƣớc 

78 1 5 3,63 0,824 

Giảm niềm tin của 

ngƣời tiêu dùng và xã hội 

78 1 5 2,19 0,704 

Mất niềm tin vào BCTC 

của các DN FDI 

78 1 5 2,87 0,958 

Tạo ra sự cạnh tranh 

không lành mạnh với các 

doanh nghiệp trong nƣớc 

78 1 5 3.41 1,050 

 

4. CÁC KHUYẾN NGHỊ  

Khuyến nghị đối với DNKT và KTV về các hình thức và dấu hiệu 

gian lận phổ biến trong doanh nghiệp FDI: ―Mua bán chuyển nhƣợng 

giữa công ty mẹ và công ty con diễn ra thƣờng xuyên‖ là dấu hiệu phổ 

biến nhất để nhận diện ra gian lận trong doanh nghiệp FDI. Các hành 

vi gian lận diễn ra phổ biến là ―định giá đầu vào cao‖‘ ―giá bán đầu ra 

thấp‖ và ―công ty mẹ hỗ trợ công ty con vay vốn‖. Do đó, DNKT và 

KTV cần tập trung nhiều hơn vào hình thức gian lận này và các hành 

vi dễ bị gian lận. Ngoài ra, DNKT và KTV cần tập trung vào các yếu 

tố rủi ro gian lận trong 3 nhóm áp lực, cơ hội và thái độ. Đối với nhóm 
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yếu tố áp lực cần chú ý tới các dấu hiệu liên quan các áp lực lớn (áp 

lực mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận công ty mẹ và áp lực tăng trƣởng 

nhanh); thái đội của BGĐ (đạo đức yếu kém, BGĐ có hành vi khống 

chế KTV) và nhóm yếu tố cơ hội thuận lợi (khó kiểm soát các giao 

dịch, hành lang pháp lý Việt Nam, kiểm soát nội bộ kém) là các dấu 

hiệu quan trọng ảnh hƣởng đến hành vi gian lận trong doanh nghiệp 

FDI. Bên cạnh đó cần chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên trong 

nhóm kiểm toán nhằm thảo luận nhóm hiệu quả về rủi ro có gian lận. 

Thảo luận nhóm đƣợc thực hiện chủ yếu giữa Trƣởng nhóm kiểm toán 

và các Ban lãnh đạo của DNKT hoặc các KTV có kinh nghiệm, các 

KTV ít kinh nghiệm thƣờng ít tham gia. 

Khuyến nghị đối với cộng đồng đầu tƣ: Kết quả về các dấu hiệu 

nhận diện gian lận trong doanh nghiệp FDI về việc doanh nghiệp báo 

lỗ liên tục nhƣng vẫn mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động tốt 

giúp cộng đồng nhà đầu tƣ ra quyết định đầu tƣ đúng đắn. Các nhà 

đầu tƣ cần đọc kỹ các thuyết minh trong BCTC và theo dõi tình hình 

hoạt động của doanh nghiệp.  

Khuyến nghị đối với nhà nƣớc: Nhà nƣớc cần siết chặt hành lang 

pháp lý với các doanh nghiệp FDI hơn. Việc siết chặt hành làng pháp 

lý sẽ giúp Nhà nƣớc quản lý tốt hơn các hoạt động của các doanh 

nghiệp FDI, ngăn chặn các hình thức gian lận. 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu về vấn đề nhận diện gian lận trong các Doanh nghiệp 

FDI, nhóm nhận thấy sự tập trung của dƣ luận vẫn hƣớng về tình trạng 

chuyển giá mà quên đi các vấn đề bất cập khác đang diễn ra trong các 

Doanh nghiệp này. Vì vậy nhóm đã thực hiện nghiên cứu bao quát 

tổng thể các yếu tố gây rủi ro gian lận theo góc nhìn của KTV. Nghiên 

cứu đã cung cấp những thông tin cần thiết và hữu ích cho KTV, 

DNKT và các bên liên quan. 
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TÓM TẮT 

Trong suốt những năm hội nhập kinh tế khu vực, tham gia vào Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (The Association of Southeast 

Asian Nations), Việt Nam đã đạt đƣợc những bƣớc tiến vƣợt bậc, nhận 

đƣợc những bài học kinh nghiệm quý báu, đã tạo nên thế và lực mới 

cho đất nƣớc, từng bƣớc đƣa Việt Nam vƣợt qua mọi khó khăn và thử 

thách, hƣớng đến sự phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng.  

Bài báo nghiên cứu về thực tiễn ký kết và thực hiện các điều ƣớc quốc 

tế về hàng hải ở Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề thời sự và liên quan 

trực tiếp đến xu thế hình thành một trật tự pháp lý mới, khả dĩ có thể 

từng bƣớc đƣa việc quản lý hoạt động của các tầu biển - nhƣ là một chủ 

thể sử dụng khai thác biển và đại dƣơng trong hệ thống pháp luật có 

tính chất toàn cầu. 

Từ khóa: Điều ƣớc quốc tế vận tải biển, hàng hải, hệ thống pháp luật 
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ABSTRACT 

During  years of regional economic integration, participating in the  

Association of Southeast Asian Nations ASEAN, Vietnam has achieved 

remarkable progress, get lessons precious, has created a new position 

and strength for the country, gradually bring Vietnam to overcome all 

difficulties and challenges towards sustainable development, extensive 

integration. 

Analysing the processing in international transport cooperation 

 agreements between Vietnam and other countries to understand  

carefully this topical issue for the process of regionalization, managing 

ships operation - as a sea user, integration and development economy in 

global legal system  

Key words: international sea transport cooperation, maritime, legal  

system 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên thế giới, các quốc gia có biển hay không có biển đều có 

thể xây dựng đội tầu vận tải biển thuộc các loại hình sở hữu khác 

nhau để tiến hành vận chuyển hàng hóa, hành khách cho quốc gia 

mình hoặc đi chở thuê cho nuớc ngoài với mục đích kinh doanh, 

thu lợi nhuận tăng thu ngoại tệ cho đất nƣớc. Hình thức sở hữu 

tầu, hình thức tổ chức công ty và phƣơng thức kinh doanh đều rất 

khác nhau tại các quốc gia khác nhau. Sự khác biệt này chủ yếu 

do hệ thống pháp luật và điều kiện địa lý, tự nhiên của quốc gia 

đó quyết định. Tuy có sự khác nhau nhƣng kinh doanh khai thác 

tầu vận tải biển mang tính quốc tế cao nên có những đặc điểm 

chung: Phạm vi sản xuất rộng mang tính toàn cầu, quá trình sản 

xuất kinh doanh liên quan đến hệ thống pháp luật của nhiều quốc 
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gia riêng rẽ và chịu sự chi phối của nhiều Công ƣớc quốc tế liên 

quan đến thƣơng mại, đến biển và kinh doanh vận tải biển. 

Chúng ta đều biết rằng, biển cả đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong đời sống và sự phát triển của xã hội loài ngƣời vì nó bao 

phủ tới gần 70 % diện tích bề mặt trái đất. Điều đó cũng có nghĩa 

các biển và đại dƣơng chiếm một diện tích lớn nhất trong ngôi 

nhà chung nơi chúng ta đang sống và các thế hệ con cháu mai sau 

sẽ tiếp tục kế thừa. 

Xét về phƣơng diện môi sinh, ngoài chức năng là nguồn cung 

cấp thực phẩm đặc biệt cho đời sống của con ngƣời, biển cả còn 

đảm nhiệm vai trò của một lá phổi vĩ đại thƣờng xuyên tác động 

trực tiếp vào hệ sinh thái, điều kiện khí hậu, thủy văn của toàn bộ 

hành tinh của chúng ta, nhất là các quốc gia ven biển nhƣ Việt 

Nam. 

Trong quá trình sử dụng và cải tạo thiên nhiên nhằm phục vụ 

những nhu cầu phát triển rất đa dạng của mình con ngƣời đã và 

đang ngày càng mở rộng hơn việc khai thác những lợi ích to lớn 

từ biển, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác - chế biến tài 

nguyên sinh vật và tài nguyên khoáng sản của biển. 

Cũng chính vì vậy, sự lệ thuộc hữu cơ của con ngƣời vào biển 

ngày càng thêm sâu sắc. Có một vấn đề mang tính chất toàn cầu 

đang đƣợc đặt ra là chúng ta sẽ phải làm gì và nhƣ thế nào để góp 

phần bảo vệ và sử dụng hợp lý các biển và đại dƣơng không chỉ 

nhằm thỏa mãn đƣợc nhu cầu sinh tồn của bản thân chúng ta và 

còn tạo điều kiện để các thế hệ mai sau kế thừa một di sản trong 

lành và phong phú hơn. 

Bên cạnh việc cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

mới vào việc khai thác sử dụng biển, chúng ta con phải hợp tác 
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chặt chẽ và nhanh chóng tạo lập một môi trƣờng pháp lý thích 

hợp để nâng cao hon nữa hiệu quả quản lý đối với hoạt động này 

trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Đồng thời cần phải coi đây là 

một trong những biện pháp không thể coi nhẹ trong cuộc đấu 

tranh chung vì một đại dƣong an toàn và trong lành hon. 

2. CÁC NHÓM CÔNG ƢỚC CHÍNH VIỆT NAM THAM 

GIA 

Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi không có tham vọng 

trình bầy quan điểm của mình về mọi vấn đề liên quan đến việc 

sử dụng, khai thác biển, mà chỉ bàn về thực tiễn ký kết và thực 

hiện các điều ƣớc quốc tế về hàng hải ở Việt Nam hiện nay. Đây 

là vấn đề thời sự và liên quan trực tiếp đến xu thế hình thành một 

trật tự pháp lý mới, khả dĩ có thể từng bƣớc đƣa việc quản lý hoạt 

động của các tầu biển - nhƣ là một chủ thể sử dụng khai thác biển 

và đại dƣơng trong hệ thống pháp luật có tính chất toàn cầu. 

Có lẽ nói cho đến nay chƣa thấy một tài liệu chính thức nào 

thống kê chinh xác tổng số những Công ƣớc quốc tế về hàng hải 

đã đƣợc công bố hoặc đang đƣợc soạn thảo. Tuy nhiên theo 

khuyến cáo của ủy ban Kinh tế - Xã hội Châu Á Thái Bình 

Dƣơng- ESCAP (Economic and commission for Asia and the 

Paciíĩc) có khoảng gần 100 Công ƣớc quốc tế (International 

convention) về hàng hải các loại cần đƣợc nghiên cứu ứng dụng 

vào hệ thống văn bản pháp luật quốc gia hoặc chính thức tham 

gia ở các cấp Bộ hoặc cấp Chính phủ. Đây cũng là dạng điều ƣớc 

quốc tế phổ biến và hầu hết đã đƣợc soạn thảo dƣới sự bảo trợ 

của những tổ chức quốc tế chuyên môn thuộc Liên họp quốc nhƣ 

IMO, ƢNCTAD, ILO, hoặc hình thành từ nhiều năm trƣớc đây 

theo sáng kiến của một tổ chức tƣ vấn hàng hải quốc tế độc lập 
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khác nhƣ CMI, BIMCO, ICE... trong đó có 4 nhóm đáng chú ý 

nhất là: 

Các Công ƣớc quốc tế Brussees về pháp luật hàng hải 20 công 

ƣớc. 

Các Công ƣớc của tổ chức lao động quốc tế (International 

Labour Organization ILO) 30 công ƣớc và 21 văn kiện chính 

thức. 

Các Công ƣớc của tổ chức hàng hải quốc tế (International 

Maritime Organization IMO) 28 công ƣớc và các phụ lục kèm 

theo. 

Các Công ƣớc của Hội nghị Liên hợp quốc về thƣơng mại và 

phát triển (The Inited Nationals coníerence on trade and 

Development UNSTAD) 4 công ƣớc. 

Ngoài ra, có thể kể thêm hai dạng điều ƣớc quốc tế về hàng hải 

gồm: 

- Hiệp định quốc tế (Regional hoặc International Agreement) 

hoặc Thồa ƣớc quốc tế (Memorandum of Undestanding MOƢ) 

đa phƣơng đƣợc hình thành giữa một nhóm các quốc gia độc lập 

và chính quyền tự trị (Hongkong) trong một khu vực địa lý cụ thể 

ví dụ: Thỏa ƣớc chung khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng về 

hoạt động kiểm tra của Nhà nƣớc tại cảng biển /MOƢ/; Hiệp 

định khung ASIAN về vận tải đa phƣơng thức (Asian framework 

Agreement on Mutimodal transport). 

Đáng tiếc là do nhiều lý do khác nhau mặc dầu đã đƣợc coi là 

hội viên thứ 126 của tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) từ trên 2 

thập kỷ qua, Việt Nam mới chỉ chính thức tham gia 6/28 công 

ƣớc IMO đang có hiệu lực. Đây cũng là 6 Công ƣớc quốc tế hàng 

hải duy nhất mà chúng ta tham gia từ trƣớc đến nay mà tất cả chỉ 
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liên quan đến lĩnh vực quản lý an toàn kỹ thuật hàng hải cụ thể 

gồm: 

2.1. Công ƣớc quốc tế về an toàn sinh mạng con ngƣời trên biển 

1974 và Nghị định thƣ 1978 cùng với các bổ sung 1981,1983,1994. 

(International Convention for the Saíety of Life at Sea; 

protocol 1978 and Amendments 1981, 1983 - SOLAS 1974 có 

hiệu lực từ năm 1980, 120 thành viên. Prorocol 1978 có hiệu lực 

từ năm 1981, 82 thành viên). 

Công ƣớc này quy định về các điều kiện an toàn kỹ thuật liên 

quan đến cấu trúc trang thiết bị và vận hành tầu biển. Đồng thời 

cũng quy định cả về trách nhiệm của các quốc gia mà tầu treo cờ 

có trong việc cấp chứng chỉ an toàn kỹ thuật theo mẫu chung của 

IMO, bảo đảm thực thi công ƣớc và quyền của các quốc gia tham 

gia công ƣớc và quyền của các quốc gia công ƣớc kiểm tra các 

tầu biển của nhau. Công ƣớc đƣợc Việt Nam phê chuẩn ngày 

18/12/1990 và có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 18/3/1991. 

Đặc biệt sau thảm họa tầu Ro - Ro Herald of Enterprise (1987) 

và một loạt các tai nạn hàng hải nghiêm trọng khác, IMO đã chú 

ý hơn đến vai trò và yếu tố con ngƣời trong tai nạn, sự cố hàng 

hải. Do vậy vào tháng 11/1994 Đại hội đồng IMO đã thông qua 

Nghị quyết A.741 (18) về việc triển khai bộ quy phạm quốc tế về 

quản lý an toàn tầu biển (International Safety Managenment 

Code IMCod). Mục đích của bộ quy phạm này là đƣa ra một tiêu 

chuẩn quốc tế thống nhất về cách thức quản lý khai thác an toàn 

tầu biểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng. Trƣớc đó vào ngày 

25/4/1994 các Chính phủ ký kết SOLAS 1974 cũng đã thông qua 

quyết định bổ sung mới của Công ƣớc SOLAS 1974 về quản lý 

đối vói hoạt động an toàn của tầu biểu tức là chƣơng IX hiện nay. 
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Theo ISM Code, các quy định nói tại chƣcmg IX có tính chất 

thi hành bắt buộc đối với một quốc gia đã chính thức phê chuẩn 

SOLAS 1974. Nhƣ vậy kể từ ngày 01/7/1974 trở đi tất cả các loại 

tầu khách (kể cả tầu khách tốc độ cao), tầu chở dầu, tầu chở hóa 

chất, tầu chở hàng xô và tầu chở hàng tốc độ cao có tổng dung 

tích từ 500 GRT trở lên bắt buộc phải tuân thủ bộ luật mới. Tiếp 

theo đến ngày 01/7/2002 ISM Code cũng áp dụng bắt buộc đối 

với các loại tầu còn lại khác và dàn khoan biển di động có tổng 

dung tích từ 500 GRT trở lên. Tuy nhiên dự kiến chi phí để hoàn 

tất việc đánh giá, cấp giấy ―Chứng nhận tuân thủ ISM Code‖ cho 

từng doanh nghiệp vận tải biển và cấp ―Giấy chứng nhận quản lý 

an toàn SMC‖ cho từng con tầu theo quy định mới sẽ rất lớn và 

sẽ là một gánh nặng mới đối với nƣớc nghèo chậm phát triển. 

2.2. Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa tai nạn ô nhiễm môi 

trƣờng biển do tầu biển gây ra 1973 (Intesnational for the 

Prevention of Polluction from Ships 1973 as by Protocol of 1978/ 

Marpol 1973/1978 có hiệu lực từ 1983 có 78 thành viên). 

Công ƣớc này quy định một số tiêu chuẩn về cấu trúc tầu, 

trang thiết bị phòng chống ô nhiễm dầu và các chế độ thảo bỏ các 

chất độc hại nhƣ dầu, nƣớc thải, rác... từ tầu ra viển. Mục đích 

của công ƣớc là nhằm hạn chế tối đa mối nguy cơ gây ô nhiễm từ 

tầu biển cho hệ sinh thái. 

Đây là một công ƣớc lớn, bao gồm 5 phụ lục coi nhƣ qui phạm 

chi tiết về các vấn đề khác nhau: Phụ lục 1 Luật chống ô nhiễm 

dầu; phụ lục 2 Luật kiểm tra ô nhiễm khi vận chuyển chất độc 

lỏng chở xô; Phụ lục 3 Luật chống ô nhiễm biển do các chất độc 

hại đƣợc vận chuyển dƣới dạng đóng gói hay đóng trong 

caontainer; phụ lục 4 Luật chống ô nhiễm do nƣớc thải từ tầu gây 

ra; phụ lục 5 Luật chống ô nhiễm do rác của tầu gây ra. Tuy 
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nhiên nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ mới phâ 

chuẩn phụ lục 1, phụ lục 2 vào ngày 29/5/1991 và Công ƣớc có 

hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 29/8/1991. 

2.3. Công ƣớc quốc tế về mạn khô của tàu biển 1966 

(International Convention on Load Lines of Ships 1966 /Lood 

Lines 1966/ có hiệu lực từ năm 1968, 128 thành viên). 

Công ƣớc đƣợc xây dựng nhằm chuẩn hóa trên phạm vi quốc 

tế những nguyên tắc và quy định liên quan đến mức giới hạn 

chuyên chở mức thấp nhất theo mùa và vùng hoạt động của tầu 

biểu với mục tiêu nâng cao khả năng đảm bảo an toàn ngƣời và 

của cải trên biển. Công ƣớc đƣợc Việt Nam phê chuẩn ngày 

18/12/1990 và bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam ngày 18/3/1991. 

2.4. Công ƣớc quốc tế về do dung tích tầu biển 1969 

(International convention tonnage Measuremant of Ships 1969 

TONNAGE 1969 có hiệu lực 1982, 99 thành viên). 

Công ƣớc này quy định về cách thức xác định dung tích của 

tầu biển và nguyên tắc cấp các chứng chỉ liên quan. Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn ngày 18/12/1990 và bắt đàu 

có hiệu lực tại Việt Nam ngày 18/3/1991. 

2.5. Công ƣớc quốc tế về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn và 

trực ca cho thuyền viên 1978 và sửa đổi 1995. 

(International Convention on Standards of Training 

Certiíication and Watchekeeping for Seafarers 1978 and 

Amendment 1995/STCW 1978/1995). 

Tuy công ƣớc này cũng đề cập đến sự bảo đảm an toàn cho 

ngƣời, phƣơng tiện của cải trong hoạt động hàng hải, nhƣng chủ 

yếu là thông qua việc thống nhất tiêu chuẩn đào tạo, cấp chứng 

chỉ nghiệp vụ cho thuyền viên làm việc trên các loại tàu biển 
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khác nhau theo từng ngành và chức danh cụ thể. Việt Nam phê 

chuẩn công ƣớc này ngày 16 tháng 12 năm 1990 và có hiệu lực 

áp dụng từ ngày 18/3/1991. 

Ngay từ cuối năm 1982 sau khi STCW/1978 đƣợc thông qua, 

chúng ta đã vận dụng một phần nội dung của nó vào việc đào tạo, 

tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ chuyên môn cho các sĩ quan 

trƣởng ca buồng lái và máy. Đồng thời cập nhật một số vấn đề 

liên quan khác vào nội dung các văn bản quy định về thi sát hạch 

cấp bằng và đảm nhận chức danh chuyên môn trên các tầu biển 

Việt Nam. 

Để tiếp tục thực hiện những sửa đổi, bổ sung của STCW 1995 

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tƣ hƣớng dẫn kể từ 

ngày 1/8/1998 trở đi mỗi khóa đào tạo huấn luyện và việc cấp 

chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên thi phải phù hợp theo 

những quy định mới của Công ƣớc STCW 78/95. 

2.6. Quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm của tầu thuyền 

trên biển 1972. 

(International Regulations for Preventing collisions at Sea 

1972/COLREG/ 1972 có hiệu lực từ năm 1977 - 117 thành viên). 

Công ƣớc này đƣa ra các quy tắc phòng tránh va chạm tầu 

thuyền trên biển và vùng phụ cận trong đó bao gồm cả các quy 

định về kết cấu trang thiết bị an toàn giao thông nhƣ còi, đèn và 

các loại âm tín hiệu. Trƣớc đây nội dung của công ƣớc này nằm 

trong Solas, sau đó mới đƣợc tách ra thành một công ƣớc độc lập. 

Đây cũng chính là công ƣớc quốc tế đầu tiên mà Việt Nam áp 

dụng vào thực tế bằng cách biên soạn lại và hiệu lực hóa trên 

lãnh thổ của mình bằng quyết định của Bộ trƣởng Giao thông vận 

tải với tƣ cách là bộ quản lý Nhà nƣớc chuyên ngành (Quyết định 
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số 771/QĐ-PC ngày 8/4/1988 và Quyết định số 1533/QĐ-PC 

ngày 6/8/1991). 

Ngoài 6/28 Công ƣớc IMO nói trên, nƣớc ta cũng chỉ tham gia 

một công ƣớc đa phƣơng khác có một số nội dung liên quan đến 

lĩnh vực tổ chức, quản lý Nhà nƣớc đối với các hoạt động hàng 

hải đó là ―Công ƣớc quốc tế của Liên hợp uốc về Luật biển năm 

198^ƢNILOS/19&£7. Việc gia nhập công ƣớc đặc biệt quan 

trọng này đã đƣợc Quốc hội thông qua 23/6/1994. 

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) có tới 30 công ƣớc và 21 văn 

kiện liên quan khác nhau về hàng hải, nhƣng rất tiếc trong 12 

công ƣớc của tổ chức này đƣợc phê chuẩn theo Quyết định số 

193-QĐ/CTN ngày 30/5/1994 của Chủ tịch nƣớc lại không có 

công ƣớc nào về lĩnh vực hàng hải. Trong khi đó việc tham gia 

một số công ƣớc ILO nhƣ Công ƣớc 147/1978 về ―Tiêu chuẩn tối 

thiểu đối với tầu buôn ―Minimum Standarts in Merchant Ships‖, 

Công ƣớc số 55/1936 hoặc các công ƣớc khác về trách nhiệm của 

chủ tầu trong trƣờng hợp đau ốm, thƣomg tật và tử vong của 

thuyền viên lại là một nhu cầu hết sức cấp bách, nhất là khi Việt 

Nam đang cố gắng tăng cƣơng khả năng tham gia vào thị trƣờng 

xuất khẩu thuyền viên. 

Nhận x t: 

Chúng ta cũng đã gia tham ký kết một số điều ƣớc song 

phƣơng khác dƣới dạng các hiệp định hàng hải thƣơng mại liên 

Chính phủ. Tuy nhiên theo nhận xét của chúng tôi, trong điều 

kiện hiện nay loại điều ƣớc này chỉ có ý nghĩa rất hạn chế, nhất là 

khi xu thế hội nhập quốc tế theo nhóm và khu vực địa lý đang 

ngày càng biểu lộ rõ hơn trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại. Mặt 

khác, thực tiễn cho thấy gần 20 hiệp định hàng hải đã đƣợc ký 
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kết vẫn có rất nhiều vấn đề kỹ thuật cần phải nghiên cứu, tổng 

kết để rút kinh nghiệm, nhất là về cơ chế đảm bảo hiệu lực và ý 

thức tuân thủ hiệp định của các nƣớc ký kết. 

Chúng ta có thể nêu một ví dụ điển hình là mặc dù hiệp định 

hàng hải Việt Nam - Trung Quốc đã đƣợc ký kết từ năm 1992 và 

đã có hiệu lực thi hành, nhƣng khá nhiều trƣờng hợp, tầu biển và 

thuyền viên Việt Nam vẫn chƣa đƣợc các nhà chức trách địa 

phƣơng cho hƣởng các quyền lợi phù hợp với chế độ quy định tại 

các điều 5, 11, 13 của hiệp định. Thậm chí, có nhiều trƣờng hợp 

còn bị đối xử thô bạo và trái với pháp luật, thông lệ quốc tế. 

Ngoài ra, còn một số công ƣớc quốc tế về hàng hải khác, tuy 

chúng ta chƣa tham gia nhƣng nội dung của các công ƣớc này đã 

đƣợc ứng dụng vào các quy định của Bộ Luật hàng hải 1990 và 

Bộ Luật hàng hải sửa đổi 2005 và các văn bản pháp quy liên 

quan nhƣ: 

- Hagne - Visby Rules 1968 (về vận chuyển hàng hóa bằng tầu 

biển). 

Arrest of Sea - goin Shops 1952 (về bắt giữ tầu biển). 

Collision/1910 - 1952 (về xử lý tai nạn đâm va). 

Limitation of Civil Liability of Ship - Owners/1957 - 1979 (về 

giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tầu). 

United Nations Convention on conditions for the Registration 

of ships 1986 (về đăng ký tầu biển). 

Về bản chất hoạt động hàng hải là một loại hình dịch vụ giao 

lƣu kinh tế đặc thù, chịu sự tác động rất rõ nét của thị trƣờng 

quốc tế cả về phƣơng diện vật chất và pháp luật. Trong điều kiện 

hiện nay không một quốc gia nào có thể đóng cửa tự mình xây 

dựng và phát triển ngành công nghiệp hàng hải quốc gia mà 
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không cần sự trợ giúp về vốn và công nghệ, khai thác, sửa chữa 

đóng mới tầu biểu, thị trƣờng tiêu thụ hoặc liên kết kinh doanh 

với các quốc gia khác hay một nhóm quốc gia nào đó thông qua 

hoạt động của các tổ chức quốc tế. Đối với những quốc gia tuy có 

nhiều tiềm năng tự nhiên để phát triển về vốn đầu tƣ và khả năng 

tiếp cận công nghệ mới hoặc có xuất phát điểm thấp nhƣ nƣớc ta 

thì xu thế đó lại là một tất yếu khách quan trên con đƣờng hợp 

tác hội nhập với thế giới bên ngoài. 

Tuy nhiên, có thể thấy số lƣợng các công ƣớc mà chúng ta đã 

tham gia còn rất hạn chế và mới chỉ bao gồm một số công ƣớc có 

tính chất an toàn - kỹ thuật hàng hải là chính. Do vậy chúng tôi 

rất tán thành với một số ý kiến cho rằng chúng ta nên đẩy nhanh 

tốc độ ký kết phê chuẩn các điều ƣớc quốc tế về hàng hải cho phù 

hợp hơn với vai trò, vị trí địa ký, kinh tế rất đặc biệt của Việt 

Nam. 

Tất nhiên chỉ nên tham gia một cách có chọn lọc, có sự chuẩn 

bị kỹ lƣỡng trên cơ sở khả năng, trình độ và điều kiện thực tế của 

Việt Nam hiện nay. Bởi vì việc tham gia một số công ƣớc về an 

toàn kỹ thuật sẽ kéo theo trách nhiệm đầu tƣ, nâng cấp, lắp đặt 

thêm các trang thiết bị mới rất tốn kém và đang bị số đông các 

nƣớc nghèo chậm phát triển phản đối mạnh mẽ vì cho là không 

thực sự cần thiết hoặc thiếu công bằng vì đƣợc hình thành dƣới 

sự áp đặt của các nƣớc phát triển (Ví dụ Quy tắc 13/G/F - Phụ lục 

1 của Marpol 1973/1978 về việc tầu dều bắt buộc phải có 2 vỏ). 

Ngƣợc lại, chúng ta cũng không thể chần chừ không tham gia 

các điều ƣớc quốc tế khác, đặc biệt là các công ƣớc nói về trách 

nhiệm tìm kiếm, cứu nạn giới hạn trách nhiệm trong tai nạn ô 

nhiễm dầu, an toàn Container, bắt giữ tầu biểu. Bởi vì sớm hay 
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muộn chúng ta cũng buộc phải áp dụng chúng, nhất là khi đa số 

các quốc gia khác trong khu vực đã trở thành thành viên của các 

điều ƣớc đó nhất là các thỏa thuận khu vực về phần tìm kiếm - 

cứu nạn trên cơ sở Sar/1979 hoặc kiểm tra Nhà nƣớc tại cảng 

biển khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng. 

Với nhận thức của mình chúng tôi giữ quan điểm cho rằng nếu 

Việt Nam không sớm công khai tham gia công ƣớc quốc tế thông 

dụng trong cộng đồng hàng hải thì khó có thể tạo dựng đƣợc cho 

mình một uy tín và hành lang pháp luật cần thiết trong họp tác 

kinh doanh với các đối tác nƣớc ngoài. Thậm chí, sẽ còn bị thua 

thiết nhiều khi hoạt động trong phạm vi quyền tài phán của các 

quốc gia khác hoặc tiếp tục bị phân biệt đối xử. tự đặt mình ra 

ngoài quỹ đạo chung và bị cô lập với nƣớc khác. 

Thực tiễn hàng hải cho thấy các điều ƣớc quốc tế và tập quán 

hàng hải luôn luôn là một nguồn luật rất cơ bản của pháp luật 

quốc gia. Do quá trĩnh quốc tế hóa mạnh mẽ hiện nay trong giao 

lƣu kinh tế, ngày càng có nhiều vấn đề vƣợt ra khỏi phạm vi quốc 

gia và trở thành vấn đề có tính chất toàn cầu nhƣ an toàn tầu dầu, 

vận chuyển Container, ô nhiễm môi trƣờng, tìm kiếm cứu nạn, 

chống cƣớp biển. Những vấn đề đó đòi hỏi phải có một sự họp 

tác quốc tế mới có thể giải quyết một cách có hiệu quả đƣợc. 

3. KẾT LUẬN 

Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định là các điều ƣớc quốc tế 

với tƣ cách là nền tảng của một trật tự pháp lý mới trong hoạt 

động hàng hải, có một vai trò đặc biệt quan trọng không những 

đối với các hoạt động giao lƣu quốc tế mà còn tác động trực tiếp 

vào việc hình thành hệ thống văn bản pháp luật quốc gia về hàng 

hải nói riêng và pháp luật quốc gia nói chung. Việc chuyển hóa 

các quy phạm pháp luật quốc gia vừa là một nhu cầu tất yếu lại 
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vừa là một phƣơng thức nhanh chóng hiện đại hóa ngành hàng 

hải Việt Nam. Cho phép chúng ta cập nhật đƣợc ngay những vấn 

đề mà thế giới đã giải quyết mà không cần phải tốn nhiều công 

sức thời gian. Ngoài ra nó tạo điều kiện cho chúng ta dễ dàng hội 

nhập hơn với các nƣớc khác về công nghệ, thị trƣờng, pháp luật 

góp phần cải thiện uy tín quốc tế và góp phần nhanh chóng hình 

thành một hệ thống pháp luật hàng hải chuyên ngành hiện đại ở 

trong nƣớc, đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của ngành công 

nghệp hàng hải mũi nhọn này. 

Có thể nói việc chúng ta còn chậm và thiếu chủ động trong 

việc ký kết, công nhận nhiều Công ƣớc quốc tế về hàng hải nhƣ 

hiện nay chủ yếu là do sự thiếu quan tâm đúng mức của các cơ 

quan quản lý Nhà nƣớc cũng nhƣ các tổ chức nghề nghiệp và 

doanh nghiệp hàng hải. Đặc biệt vẫn còn thiếu sự phối họp chặt 

chẽ đồng bộ ở phạm vi quốc gia giữa các cơ quan quản lý Nhà 

nƣớc có liên quan với nhau trong việc nghiên cứu, đề xuất, kiến 

nghị cụ thể đối với Nhà nƣớc. Những khó khăn khách quan khác 

về tiền vốn đầu tƣ, trình độ công nghệ cũng rất đáng kể, nhƣng 

chỉ nên cói là thứ yếu. 

Chúng tôi cho rằng, tất cả những tồn tại nêu trên sẽ có thể khắc 

phục đƣợc nếu chúng ta quan tâm giải quyết 3 vấn đề mấu chốt 

sau đây:. 

Trƣớc hết, phải xác định cụ thể một cơ quan chuyên trách duy 

nhất ở phạm vi quốc gia, có chức năng nghiên cứu, đề xuất ý 

kiến tham mƣu cho Nhà nƣớc trong việc tham gia hay chƣa tham 

gia các Công ƣớc quốc tế về hàng hải. Hiện nay, chức năng này 

đang đƣợc khá nhiều cơ quan đảm nhiệm và chƣa có một đầu 

mối chuyên trách, do vậy hiệu quả chƣa cao. 
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Tiếp theo, cần thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các 

cơ quan quản lý Nhà nƣớc hữu quan, cơ sở nghiên cứu khoa học 

- đào tạo, Hiệp hội ngành nghề và các doanh nghiệp hàng hải để 

xây dựng chiến lƣợc chung cũng nhƣ những bƣớc đi cụ thể trong 

hoạt động nghiên cứu, tổ chức áp dụng điều ƣớc quốc tế vào 

hoàn cảnh riêng của Việt Nam. 

Ngoài ra chúng ta cũng nên tham gia trực tiếp vào các hoạt 

động xây dựng hệ hệ thống pháp luật hàng hải chung dƣới sự bảo 

trợ của các tổ chức quốc tế chuyên trách, nhất là các Công ƣớc 

IMO. Sự vắng mặc của các chuyên viên Việt Nam, trong các tổ 

chức này cản trở sự theo dõi liên tục từ khi soạn thảo đến khi 

công ƣớc đƣợc thông qua và làm giảm cơ hội bảo vệ lợi ích quốc 

gia ngay trong quá trình hình thành công ƣớc. Theo chúng tôi 

đƣợc biết, sự tham gia trực tiếp và liên tục của các chuyên viên 

Việt Nam trong quá trình soạn thảo UNLOS/1982 không chỉ thể 

hiện chủ quyền của một quốc gia độc lập, mà còn đem theo 

những lợi ích cơ bản khác. 

Biển cả vô cùng rộng lớn, nhƣng tài nguyên biển không phải là 

vô tận và nó có những quy luật riêng buộc con ngƣời chúng ta 

phải tôn trọng bảo vệ. Nhiệm vụ chúng ta là phối hợp chặt chẽ 

với nhau trong những cố gắng có tính chất toàn cầu để bảo vệ 

biển - một trong các cố gắng đó là việc sớm hình thành trật tự 

pháp lý chung đối với việc sử dụng, khai thác biển thông qua các 

hoạt động hàng hải. 

Hy vọng rằng trong tƣơng lai chúng ta sẽ có thể cùng nhau 

đóng góp những cố gắng của mình vào mục tiêu chung là bảo vệ 

và sử dụng hợp lý biển cả môi trƣờng sống đặc biệt của chính 

mỗi chúng ta và lớp lớp con cháu sau này./. 
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TÓM TẮT 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hƣớng phát triển dựa trên nền 

tảng số hóa và sự kết nối, nó có tác động mạnh mẽ tới mọi mặt về đời 

sống, kinh tế và xã hội của một quốc gia, làm thay đổi phƣơng thức và 

lực lƣợng sản xuất trong tƣơng lai, vì thế cách mạng công nghiệp 4.0 

đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn vừa qua và trong tƣơng lai. Để 

thích ứng với thời đại này, việc áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh 

doanh là cần thiết đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh. Bài viết tập trung phân tích năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại 4.0, từ đó đề xuất một số gợi ý về phía 

cơ quan quản lý nhà nƣớc và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng kịp thời với sự thay 

đổi của thị trƣờng. 

mailto:1Thubt1246@gmail.com
mailto:huongntt810@gmail.com
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Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Năng 

lực cạnh tranh. 

ABSTRACT 

The Industrial time 4.0 is a development trend based on digitalization 

and connectivity, which has a strong impact on all aspects of a nation's 

life, economy and society, changing the way of production forces in the 

future. so the Industrial time 4.0 is becoming an tool to help Vietnam 

accelerate the pace of industrialization and modernization in the past 

and in the future. In order to adapt to this era, the application of tech-

nology to production and business is necessary for businesses to im-

prove their competitiveness. The paper focuses on analyzing the com-

petitiveness of small and medium enterprises in the 4.0 era, there by 

proposing some suggestions on the state management agencies and en-

terprises to improve the competitiveness of small and medium enter-

prises respond promptly to market changes. 

Keywords: the Industrial time 4.0, SME, Competitive capacity 

1. GIỚI THIỆU 

Theo thống kê của Công ty TNHH ReedTradex Việt Nam, sau 11 

năm hoạt động kinh doanh trên thị trƣờng Việt Nam, những doanh 

nghiệp vận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ 

giảm 3,6% chi phí hoạt động và tăng hiệu suất 4,1% cả năm. Mặt 

khác, theo Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 

hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam chiếm 

khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, với nhiều hạn chế cơ bản nhƣ: quy 

mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, số lao động dƣới 10 ngƣời, vốn điều lệ 

dƣới 8 tỷ VNĐ; trình độ khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo còn 
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thấp, chƣa tham gia vào chuỗi phân công chuyên môn hóa toàn cầu. 

Những đòi hỏi về nền tảng của công nghệ số, kết nối thông minh và 

những đổi thay về mặt công nghệ trong cuộc CMCN 4.0, buộc các 

doanh nghiệp phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong đầu tƣ, sản xuất 

và thƣơng mại. 

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 46 tại Thụy Sỹ, Klaus 

Schwab- ngƣời sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế 

Giới đã nhận định rằng: cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tƣ đang 

nảy nở từ cuộc Cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với 

nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Công 

nghiệp 4.0 thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số của sản xuất thông qua 

việc tích hợp các hệ thống và quy trình khác nhau trƣớc đây thông qua 

các hệ thống máy tính đƣợc kết nối với nhau qua chuỗi cung ứng và 

giá trị. Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang báo hiệu một sự thay đổi 

trong bối cảnh sản xuất truyền thống bao gồm ba xu hƣớng công nghệ 

thúc đẩy sự chuyển đổi này: kết nối, thông minh và tự động hóa linh 

hoạt. 

Quá trình hội nhập kinh tế vừa mang lại cho DNNVV những lợi ích 

nhƣng cũng tạo những thách thức to lớn đó là sự thay đổi nhanh chóng 

và khó lƣờng của môi trƣờng kinh doanh, cũng nhƣ áp lực cạnh tranh 

ngày càng gay gắt ở cả thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Đứng trƣớc 

thách thức đó, để tồn tại và phát triển bền vững, cạnh tranh ngang 

bằng với doanh nghiệp trên thế giới, DNNVV tại Việt Nam phải 

không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra các lợi thế cạnh 

tranh của riêng mình. Vì thế, bài viết tập trung nghiên cứu năng lực 

cạnh tranh của DNNVV từ đó đề xuất một số gợi ý cải thiện nguồn 

lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV đáp ứng yêu cầu 

hội nhập thời kỳ 4.0.  
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2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

2.1. Khái niệm 

Khái niệm Năng lực cạnh tranh (NLCT) đƣợc đề cập đầu tiên ở Mỹ 

vào đầu những năm 1980. Theo Aldington Report (1985): “DN có khả 

năng cạnh tranh là DN có thể sản xuất sản phẩm và dịch vụ với chất 

lượng vượt trội và giá cả thấp hơn các đối thủ khác trong nước và 

quốc tế. Khả năng cạnh tranh đồng nghĩa với việc đạt được lợi ích lâu 

dài của DN và khả năng bảo đảm thu nhập cho người lao động và chủ 

DN”. 

Theo quan điểm của Nguyễn Bách Khoa (2004), Phƣơng pháp xác 

định năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh 

nghiệp, Tạp chí khoa học thƣơng mại có chỉ ra rằng: “NLCT của 

doanh nghiệp được hiểu là tích hợp các khả năng, nguồn nội lực để 

duy trì và phát triển thị phần, lợi nhuận và định vị những ưu thế cạnh 

tranh của doanh nghiệp đó trong mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh 

trực tiếp, đối thủ tiềm tàng trên một thị trường mục tiêu xác định.” 

Nhƣ vậy, từ các quan điểm trên có thể hiểu NLCT của doanh 

nghiệp đƣợc tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp và các yếu tố nội 

hàm của mỗi doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh không chỉ đƣợc tính 

bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị 

doanh nghiệp,… mà NLCT của mỗi doanh nghiệp gắn liền với ƣu thế 

của sản phẩm mà doanh nghiệp đƣa ra thị trƣờng. Năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp gắn liền với thị phần mà nó đã nắm giữ, cũng có 

quan điểm đồng nhất của doanh nghiệp với hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Hay nói một cách khác NLCT của doanh nghiệp là khả năng 

cung cấp hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp tốt hơn so với đối thủ 

cạnh tranh trong dài hạn. 
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2.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp luôn là đề tài thu hút sự chú 

ý của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới (Jayasekhar Somasekharan, 

Harilal, K. N& Parameswaran M; 2012: Eungen B Rees, 2010,… ) và 

trong nƣớc (Bùi Đức Tuân, 2010; Bùi Trọng Tín, 2010, Nguyễn Chu 

Hồi, 2007;…). Năng lực cạnh tranh của DN đƣợc tiếp cận nhiều góc 

độ khác nhau và trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên tựu chung lại NLCT 

của doanh nghiệp tập trung vào các khía cạnh nhƣ: tài chính; tổ chức 

quản lý, nguồn nhân lực; công tác nghiên cứu và phát triển; 

marketing; năng lực cơ sở vật chất và kỹ thuật (Trần Hữu Ái, 2014), 

cụ thể: 

Năng lực tài chính của doanh nghiệp: 

Năng lực về tài chính đƣợc thông qua năng lực trong việc tăng vốn 

từ thị trƣờng cổ phiếu và các nguồn vay mƣợn, từ việc thiết lập ngân 

sách tinh vi và từ việc hiểu biết, thực hiện có hiệu quả hệ thống kế 

toán chi phí phù hợp. Trong việc quản lý danh mục vốn đầu tƣ của 

doanh nghiệp mà nó cạnh tranh trên nhiều thị trƣờng sản phẩm khác 

nhau, các thủ tục về kế toán chi phí và các hoạt động lập ngân sách 

vốn đƣợc sử dụng để ra quyết định về phân bổ nguồn lực ở cấp doanh 

nghiệp. Những hệ thống này cho phép các nhà quản trị thực hiện 

những so sánh có ý nghĩa về hoạt động của các bộ phận khác nhau. 

Năng lực tổ chức và quản lý của doanh nghiệp: 

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cũng hết sức quan trọng, cơ cấu 

tổ chức có hợp lý thì việc phối hợp nguồn lực mới hiệu quả. Doanh 

nghiệp hoạt động tốt là doanh nghiệp có tổ chức hợp lý, phân công 

nhiệm vụ và quyền lợi rõ ràng, trong đó ban lãnh đạo có phẩm chất và 

tài năng sẽ giữ vai trò chủ đạo để điều hành hoạt động doanh nghiệp. 

Năng lực nguồn nhân lực của doanh nghiệp:  

Chất lƣợng nguồn nhân lực ảnh hƣởng trực tiếp đến năng suất, chất 

lƣợng sản phẩm của doanh nghiệp, không chỉ vậy nhân lực là bộ mặt, 
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là diện mạo của doanh nghiệp. Vì vậy việc đánh giá và nâng cấp chất 

lƣợng nguồn nhân lực là một trong nhƣng yếu tố cần thiết trong giai 

đoạn hiên nay. 

Năng lực về nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp: 

Hiệu suất nghiên cứu và phát triển bao gồm những thành tựu trong 

việc triển khai những sản phẩm mới, công tác tổ chức, nghiên cứu sản 

phẩm mới, ngân quỹ dành cho nghiên cứu và phát triển. Hiệu suất 

nghiên cứu và phát triển cao cho phép sản phẩm có đƣợc sức mạnh 

trong đổi mới công nghệ, có ƣu thế vƣợt trội hơn so với các sản phẩm 

cũ, cải tiến và cập nhật liên tục các tính năng hữu hiệu. Bên cạnh đó, 

hiệu suất nghiên cứu và phát triển của sản phẩm thông qua thành tựu 

trong công tác tổ chức và triển khai sản phẩm mới của doanh nghiệp. 

Năng lực về marketing của doanh nghiệp:  

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng nắm bắt nhu cầu 

của thị trƣờng, hiệu quả của hoạt động marketing của doanh nghiệp. 

Khả năng marketing tiếp cận trực tiếp đến sản xuất, tiêu thụ, đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng… nhằm mục tiêu tối đa hóa doanh thu và lợi 

nhậu. Vì vậy quá trình điều tra phân tích thị trƣờng luôn cần đƣợc 

quan tâm để phù hợp giữa tiềm năng của doanh nghiệp và nhu cầu của 

thị trƣờng.  

Năng lực về cơ sở vật chất kĩ thuật và công nghệ của doanh 

nghiệp:  

Là trình độ máy móc thiết bị và công nghệ có ảnh hƣởng mạnh mẽ 

tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hệ thống 

thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại thì sản phẩm nhất định sẽ đƣợc 

đảm bảo về chất lƣợng, thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ hàng hóa, 

tăng nhanh vòng quay về vốn giảm bớt đƣợc khâu kiểm tra về chất 

lƣợng hàng hóa. 

Mặt khác, năng lực về cơ sở kĩ thuật công nghệ còn là yếu tố vận 

hành của máy móc thiết bị. Vận hành bao gồm tất cả hoạt động nhằm 
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chuyển yếu tồ đầu vào thành sản phẩm hoàn chỉnh. Ở đây bao gồm 

các hoạt động nhƣ: vận hành máy móc thiết bị, bao bì đóng gói, lắp 

ráp bảo dƣỡng thiết bị và kiểm tra. Việc hoàn thiện những hoạt động 

này luôn luôn cho sản phẩm đảm bảo chất lƣợng, đạt hiệu suất cao 

hơn và phản ứng nhanh hơn với những điều kiện của thị trƣờng. 

3. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA TẠI VIỆT NAM 

Theo báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hiệp hội 

DNNVV Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 cho thấy DNNVV ở Việt 

Nam có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của quốc gia, cụ 

thể đạt trên 40% GDP, 31% giá trị xuất khẩu, hơn 29% các khoản nộp 

ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 62% tổng số lao động cả nƣớc. 

Dƣới đây là thực trạng về năng lực cạnh trạnh của DNVVN ở Việt 

Nam trong những năm qua: 

 Năng lực tài chính: 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có quy mô tƣơng đối khiêm 

tốn đúng nhƣ cách phân loại chúng. Đa số DNNVV có số vốn hoạt 

động ở mức dƣới 10 tỷ đồng, trong 10 doanh nghiệp mới có 1 đến 2 

doanh nghiệp với quy mô trên 10 tỷ đồng. Quy mô vốn nhỏ trở thành 

rào cản cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, đầu tƣ vào những 

chiến lƣợc kinh doanh dài hạn cũng nhƣ áp dụng công nghệ.  

Số lƣợng DNNVV tăng nhanh ở những khu vực có quy mô vốn 

dƣới 5 tỷ đồng, cụ thể vốn dƣới 0,5 tỷ tăng 4.596 doanh nghiệp; từ 

0,5- 1 tỷ tăng 5.197 doanh nghiệp; từ 1- 5 tỷ tăng 12.598 doanh 

nghiệp. Nhƣ vậy, tăng nhanh nhất ở khu vực doanh nghiệp có mức 

vốn đăng ký từ 1 đến 5 tỷ đồng và tập trung ở khu vực ngoài Nhà 

nƣớc. Theo số liệu thống kê năm 2004, tỷ trọng doanh nghiệp ngoài 

Nhà nƣớc chiếm 99,6% trong tổng số doanh nghiệp có quy mô vốn 

dƣới 0,5 tỷ; từ 0,5- 1 tỷ chiếm 99,4%; từ 1- 5 tỷ chiếm 97,15%, tỷ 

trọng này có xu hƣớng giảm dần ở quy mô vốn tăng lên (chỉ chiếm 

13% ở mức vốn trên 500 tỷ).  
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Theo số liệu điều tra của các tổ chức quốc tế, vốn vay ngân hàng 

mới chỉ đáp ứng đƣợc khoảng 30% nhu cầu vay vốn của DNNVV, 

phần còn lại chủ yếu doanh nghiệp phải tìm đến các nguồn vay phi 

chính thức với lãi suất cao. Cục Phát triển DNNVV của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ vừa công bố một điều tra về thực trạng của DNNVV ở Việt 

Nam, theo đó chỉ có 32,38% số doanh nghiệp cho biết đã tiếp cận 

đƣợc nguồn vốn của Nhà nƣớc, 35,24% doanh nghiệp khó tiếp cận và 

32,38% số doanh nghiệp không tiếp cận đƣợc. Nguyên nhân xuất phát 

từ nhiều phía, về quy định của Nhà nƣớc, về phía ngân hàng và ngay 

từ phía bản thân doanh nghiệp. 

57%

4%

28%

vay ngân hàng

vay nước ngoài

vay từ các nguồn

khác 

 

Biểu đồ 1: Cơ cấu nguồn vốn vay năm 2018 

(Nguồn: Kết quả điều tra về đầu tƣ trong doanh nghiệp do VCCI thực hiện, 2018) 

 Năng lực tổ chức và quản lý: 

 Về mô hình tổ chức doanh nghiệp: Hiện nay theo luật DN năm 

2005 tại Việt Nam quy định có 6 loại hình doanh nghiệp chủ yếu gồm: 

DNNN, DN tƣ nhân, Công ty TNHH (2-50 thành viên), Công ty 

TNHH một thành viên, Công ty Hợp danh, Công ty Cổ phần. Các loại 

hình doanh nghiệp này rất phổ biến và phù hợp với điều kiện kinh tế 

thị trƣờng hiện nay tuy nhiên gặp khó khăn trong khâu quản lý. 

 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Các loại hình doanh nghiệp 

khác nhau có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý khác nhau. Hiện tại khi 

thực hiện chức năng của bộ máy quản lý doanh nghiệp, nhiều công ty 

Cổ phần ở Việt Nam không phân biệt rõ ranh giới giữa quản lý và điều 
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hành theo thông lệ quốc tế. Chẳng hạn, khi quy mô công ty cổ phần 

nhỏ, số lƣợng cổ đông ít, có công ty cổ phần chỉ có 3 cổ đông thì 

thƣờng không có sự tách bạch giữa chủ sở hữu và ngƣời điều hành 

trực tiếp, mà các cổ đông thƣờng đồng thời là ngƣời điều hành công 

ty, tức là Đại hội cổ đông sẽ đồng thời là thành viên của Hội đồng 

quản trị.   

Về năng lực quản lý: Năng lực quản lý của DNVVN tập trung ở 

năng lực của ngƣời đứng đầu doanh nghiệp, vì thế còn nhiều hạn chế 

do sự thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nên chất lƣợng quản 

lý chƣa cao. 

 Năng lực nguồn nhân lực: 

 Hiện nay, lợi thế lớn nhất của Việt Nam là có lực lƣợng lao động 

dồi dào và cơ cấu lao động trẻ. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, 

Việt Nam có khoảng 94 triệu lao động, trong đó, lực lƣợng lao động 

từ 15 tuổi trở lên chiếm khoảng 55,16 triệu ngƣời. Tỷ lệ lao động 15 

tuổi trở lên có việc làm năm 2018 ƣớc tính là 54 triệu ngƣời, bao gồm 

20,9 triệu ngƣời đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản (chiếm 38,6%); khu vực công nghiệp và xây dựng 14,4 triệu ngƣời 

(chiếm 26,7%); khu vực dịch vụ 18,7 triệu ngƣời (chiếm 34,7%).  

Đồng thời, năng suất lao động trung bình của DNVVN tại Việt 

Nam trong thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể theo hƣớng tăng 

đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao 

trong khu vực ASEAN. Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động 

toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ƣớc tính đạt 102 triệu 

đồng/lao động (tƣơng đƣơng 4.512 USD), tăng 346 USD so với năm 

2017.  

Song song với đó, chất lƣợng lao động Việt Nam trong những năm 

qua cũng đã từng bƣớc đƣợc nâng lên. Lao động qua đào tạo đã phần 

nào đáp ứng đƣợc yêu cầu của doanh nghiệp và thị trƣờng lao động. 

Lực lƣợng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ đƣợc khoa học- 
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công nghệ, đảm nhận đƣợc hầu hết các vị trí công việc phức tạp trong 

sản xuất kinh doanh mà trƣớc đây phải thuê chuyên gia nƣớc ngoài… 

 Năng lực về nghiên cứu và phát triển: 

Theo Báo cáo đổi mới công nghệ của DNVVN tại Việt Nam (Viện 

Quản lý Kinh tế Trung ƣơng) cho thấy các doanh nghiệp thuộc diện 

điều tra thƣờng tiến hành một hoặc một số hoạt động nghiên cứu và 

phát triển tùy vào khả năng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh 

của đơn vị mình, trong đó tập trung vào một số hoạt động nghiên cứu 

và phát triển chính nhƣ sau: nghiên cứu và triển khai, thiết kế sản 

phẩm mới, cải tiến sản phẩm đang có, thiết kế/áp dụng quy trình công 

nghệ mới, cải tiến quy trình công nghệ đang có (bảng 1). 

Bảng 1: Kết quả hoạt động nghiên cứu và phát triển 

Hoạt động Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện (%) 

Cải tiến sản phẩm đang có 98 

Cải tiến quy trình công nghệ đang có 85 

Thiết kế sản phẩm mới 45 

Thiết kế quy trình công nghệ mới 30 

R&D 8,5 

(Nguồn: Viện Quản lý Trung ƣơng, 2018) 

Hiện nay, nhiều đánh giá khác nhau đều cho thấy hoạt động nghiên 

cứu và phát triển của ở Việt Nam rất yếu. Qua kết quả điều tra trong 

năm 2018 của VCCI gần một nửa số DN chƣa có bộ phận nghiên cứu 

và phát triển chuyên trách. Ngoài ra, các DN nói chung và DNNVV 

nói riêng còn thụ động, không chịu liên kết hay tìm đến các tổ chức 

nghiên cứu và phát triển. Mối liên kết mang tính khu vực giữa các tổ 

chức này với nhà sản xuất hay doanh nghiệp ở Việt Nam rất lỏng lẻo. 

Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự yếu kém hay 

chƣa phát triển của các dịch vụ tƣ vấn hỗ trợ và thị trƣờng công nghệ. 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

970 

Trong khi các hình thức tƣ vấn và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát 

triển mạnh ở các quốc gia phát triển nhƣng ở thị trƣờng Việt Nam các 

dịch vụ này vẫn chƣa đƣợc doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về tầm 

quan trọng của nó. Các văn bản pháp quy, hệ thống thống kê quốc gia 

không nhấn mạnh vào hình thức này. Thực tế cho thấy nƣớc ta còn 

thiếu các dịch vụ tƣ vấn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc 

đẩy sự hình thành, phát triển của thị trƣờng khoa học- công nghệ và 

nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 Năng lực hoạt động marketing: 

Tại talkshow ―Quản trị Marketing trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam‖ do Công ty TNHH Thƣơng mại, Dịch vụ và Tƣ vấn 

Chuyên nghiệp (PROCST) tổ chức ngày 25/11/2017 cho thấy hầu hết 

DNNVV đều cho rằng hoạt động marketing của DN luôn đáp ứng nhu 

cầu, thị hiếu khách hàng, điều này là minh chứng rõ nhất về việc nhận 

thức của DNNVV về vai trò của hoạt động Marketing trong chiến 

lƣợng kinh doanh, để từ đó xây dựng các chiến lƣợc Marketing phù 

hợp với sự biến động của môi trƣờng kinh doanh ngày nay. Tuy nhiên 

khi nghiên cứu về khả năng thích ứng với những biến động của môi 

trƣờng, nhiều DNNVV cho biết điều kiện môi trƣờng kinh doanh tại 

Việt Nam chƣa ổn định, luôn có những thay đổi bất thƣờng do đó bản 

thân DNNVV luôn hết sức cố gắng nhƣng chƣa thể thay đổi kịp để 

thích ứng với các biến động nhanh chóng này.  

 Năng lực về cơ sở vật chất kĩ thuật và công nghệ của doanh 

nghiệp: 

Trình độ công nghệ của doanh nghiệp quyết định sự tăng trƣởng và 

phát triển của doanh nghiệp cũng nhƣ góp phần tăng trƣởng nền kinh 

tế của mỗi quốc gia. Theo ông Đỗ Danh Thanh (Giám đốc tƣ vấn công 

nghệ Công ty PwC Việt Nam): “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

khác với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, nó sẽ kết nối và 

tổng hoà của ba yếu tố và tạo ra những sự đột phá lớn. Yếu tố đầu tiên 

là về công nghệ sinh học: Vật liệu mới; vật liệu cao cấp; đột biến gen. 
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Yếu tố thứ hai là Vật lý: 3D Printing; Robotic. Yếu tố thứ ba là Kỹ 

thuật số: Trí tuệ nhân tạo AI; Internet vạn vậtIoT; dữ liệu lớn Big 

Data; Điện toán đám mây; Blockchai,…”
30

. Hiện trạng ở Việt Nam 

các doanh nghiệp lớn đã có đầu từ công nghệ trong sản xuất và quản 

lý tuy nhiên đối với những DNNVV, việc ứng dụng công nghệ vào 

sản xuất, quản lý còn hạn chế, bởi vốn đầu tƣ cho công nghệ không hề 

nhỏ. Theo kết quả điều tra 8.000 doanh nghiệp Việt Nam trong 4 năm 

vừa qua về ―Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh 

nghiệp tại Việt Nam” của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 

ƣơng (CIEM), Tổng cục Thống kê (GSO) và Trƣờng Đại học 

Copenhagen (UoC - Đan Mạch) cho thấy có tới 90% số doanh nghiệp 

đƣợc điều tra chƣa có chiến lƣợc cải tiến công nghệ.
31

 

4. Kết luận và gợi ý nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa của Việt Nam thời kỳ 4.0 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi môi trƣờng kinh 

doanh đối với DNNVV, điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi, 

phải tiếp cận với công nghệ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận khách 

hàng. Để nâng cao NLCT cho DNNVV, cần có sự quan tâm của cơ 

quan quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ sự vận động thay đổi từ bên trong 

của doanh nghiệp, cụ thể: 

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước:  

- Nhà nƣớc cần đặt DNNVV vào vị trí trung tâm của hệ thống đổi 

mới quốc gia; tiếp tục nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, 

phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

và nỗ lực tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho 

                                           
30

 https://mekongsean.vn/doanh-nghiep-nho-va-vua-voi-cach-mang-4-0.html/ 

31
 http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hoat-dong-dich-vu-chuyen-giao-cong-nghe-nham-ho-

tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-kinh-nghiem-quoc-te-va-mot-so-khuyen-nghi-cho-viet-nam-

64207.htm
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DNNNV. Đồng thời, có các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực công 

nghệ cho doanh nghiệp để phát triển sản phẩm mới, công nghệ tiên 

tiến, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm; hỗ trợ 

phát triển, bảo vệ tài sản trí tuệ phát triển. 

- Xây dựng và hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập đón nhận cách 

mạng công nghệ 4.0 cho doanh nghiệp nói chung, trong đó đặc biệt 

quan tâm đến DNNVV. Khi đó, doanh nghiệp có thể tham gia hiệu 

quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng vai trò dẫn dắt trong chuỗi 

giá trị nội địa và cụm công nghiệp. 

- Khẩn trƣơng đổi mới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề theo 

hƣớng hội nhập quốc tế, tạo và bổ sung để phát triển nguồn nhân lực 

có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu và làm chủ công nghệ thời kỳ 4.0. 

Về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp: DNNVV 

thƣờng có quy mô vốn nhỏ, khả năng huy động vốn thấp vì vậy việc 

sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản là công cụ hữu hiệu giúp nâng 

cao NLCT. Để sử dụng vốn hiệu quả, các DNNVV cần chú trọng đến 

một số vấn đề sau: định kỳ đánh giá lại nguồn vốn của từ quy mô, cơ 

cấu, mức độ đáp ứng của vốn đến hiệu quả sử dụng vốn để điều chỉnh 

kịp thời nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn vốn, tài sản của 

doanh nghiệp.   

- Đổi mới tổ chức, nâng cao trình độ năng lực quản lý của 

DNNVV: để nâng cao trình độ tổ chức quản lý, cần hiện đại hóa theo 

hƣớng đổi mới căn bản mô hình tháp truyền thống, áp dụng linh hoạt 

các mô hình tổ chức quản lý hiện đại nhƣ: mô hình tổ chức mạng lƣới, 

ma trận. Lựa chọn mô hình tổ chức DNNVV phù hợp nhằm phát huy 

đƣợc vai trò của các bộ phận trong doanh nghiệp, tạo sự gắn kết trong 

doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực 

với các đối tác bên ngoài.  Nâng cao trình độ năng lực của cán bộ 

quản lý. Tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý về cả kiến thức 
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chuyên môn, kiến thức quản lý và cả về pháp luật, tin học, ngoại 

ngữ… Thƣờng xuyên rèn luyện kỹ năng quản lý trong mọi công việc. 

- Sử dụng hiệu quả và nâng cao chất lƣợng lao động trong 

DNNVV: để sử dụng hiệu quả nguồn lao động, nhà quản lý cần tạo ra 

bầu không khí dân chủ và nhiệt huyết, tăng quyền tự chủ, tự quyết cho 

ngƣời lao động, phát huy tối đa năng lực sáng tạo của ngƣời lao động 

từ cấp quản lý cho đến ngƣời lao động trực tiếp. DNNVV cũng cần 

chú trọng các khâu trong công tác cán bộ từ tuyển chọn, bố trí, sử 

dụng, đào tạo và có chính sách đãi ngộ hợp lý cho ngƣời lao động, 

đảm bảo cả lợi ích vật chất lẫn tinh thần cho ngƣời lao động. Đặc biệt 

là đội ngũ cán bộ, chuyên viên chủ chốt thông qua các hoạt động huấn 

luyện, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng (chú trọng 3 kỹ năng: 

Thành thạo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; biết ngoại ngữ, trƣớc hết 

là tiếng Anh...; thành thạo công nghệ thông tin, máy tính) để nâng cao 

năng suất lao động; coi trọng công tác tuyển dụng, có chiến lƣợc ―săn 

đầu ngƣời‖ để bổ sung nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho doanh 

nghiệp.  

- Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển trong DNNVV: nền 

kinh tế thị trƣờng đang tiến đến nền kinh tế tri thức nhƣ hiện nay thì 

việc nâng cao năng lực sáng tạo phải càng đƣợc coi trọng. Nâng cao 

năng lực sáng tạo không chỉ là phát minh, sáng chế mà có thể là cải 

tiến kỹ thuật, đổi mới sản phẩm… Ngoài việc mua sắm thiết bị, công 

nghệ mới, mua bản quyền sản xuất, DNNVV cần chú ý tạo ra bầu 

không khí lao động sáng tạo và phải có khen thƣởng xứng đáng cho 

những sáng tạo của nhân viên. Bên cạnh đó, DNNVV có thể liên kết 

với các trƣờng Đại học, viện nghiên cứu… để có nguồn nhân lực cao 

cấp với chi phí thấp hơn.  

- Nâng cao năng lực marketing của DNNVV: đòi hỏi phải thực hiện 

đồng bộ các hoạt động từ khâu nghiên cứu thị trƣờng nắm bắt nhu cầu 

khách hàng đến chiến lƣợc marketing- mix với 4 công cụ: sản phẩm, 
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giá, kênh phân phối và chính sách xúc tiến bán hàng. Đồng thời đẩy 

mạnh phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ các mô hình giao dịch điện tử 

kết nối toàn cầu nhƣ B2B, B2C, B2G nhằm dễ dàng tiếp cận với 

khách hàng.  

- Sử dụng hiệu quả và nâng cao năng lực cơ sở vật chất và kỹ thuật 

của DNNVV: trƣớc hết DNNVV cần có tƣ duy chiến lƣợc đổi mới 

công nghệ phù hợp với điều kiện doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, 

ví dụ nhƣ cải tiến công nghệ hiện có, chuyển giao công nghệ mới. 

Đồng thời để sử dụng có hiệu quả thiết bị và công nghệ, nhà quản lý 

cần phải có kế hoạch nâng cao năng lực sử dụng công nghệ của ngƣời 

lao động nhằm tối ƣu hóa việc khai thác công nghệ. 
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TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƢƠNG MẠI  

ĐẾN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ CÁC DỊCH VỤ  

PHỤ TRỢ TẠI VIỆT NAM 

The impact of trade liberalization on transport  

services and ancillary services in Vietnam 

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ThS. Phạm Ngọc Thuỷ 

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hải Phòng 

TÓM TẮT  

Bài viết nghiên cứu tác động của tự do hóa thƣơng mại đến dịch vụ vận 

tải và dịch vụ phụ trợ tại Việt Nam, những thành tựu đã đạt đƣợc cũng 

nhƣ những khó khăn, thách thức trƣớc xu hƣớng hội nhập của vận tải 

đƣờng bộ, vận tải đƣờng biển, vận tải đƣờng sắt, vận tải đƣờng hàng 

không cũng nhƣ dịch vụ vận tải phụ trợ khác bao gồm dịch vụ kho bãi, 

dịch vụ kho ngoại quan và dịch vụ giao nhận. 

Từ khóa: Tự do hóa thƣơng mại; dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

ABTRACT 

The paper examines the impact of trade liberalization on transport ser-

vices and ancillary services in Vietnam, the achievements and challeng-

es and challenges of integration of road transport. , sea freight, rail 

freight, air freight, as well as other auxiliary transport services including 

warehousing, bonded warehouse and forwarding services. 
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1. MỞ ĐẦU 

Nếu nhƣ năm 2016, Việt Nam với chỉ số xếp hạng các quốc gia về 

năng lực Logistics LPI là 2.98, khiêm tốn đứng thứ 64/160 quốc gia 

và xếp thứ 5 trong khối ASEAN, thì năm 2018, Việt Nam đã giành vị 

trí 39 với điểm số LPI đƣợc cải thiện đáng kể: 3.27, xếp thứ 3 trong 

khối ASEAN (sau Singapore và Thái Lan). Điều này phản ánh thực 

trạng về việc cải thiện năng lực của ngành Logistics trong những năm 

gần đây. Việt Nam cũng là nƣớc xếp hạng ở top đầu trong các thị 

trƣờng mới nổi. Có thể thấy trong bối cảnh toàn cầu hoá thì ngành 

dịch vụ Logistics tại Việt Nam không ngừng phát triển. Bên cạnh 

những rào cản và thách thức mà ngành đang gặp phải thì bằng việc cải 

thiện điểm số ở tất cả các mặt đƣợc đánh giá, ngành Logistics tại Việt 

Nam đang tiếp tục khởi sắc và hoàn thiện nhằm đáp ứng và hoàn 

thành những mục tiêu  trong tƣơng lai. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng ngành dịch vụ Logistics thế giới trong những năm 

gần đây 

Trong những năm gần đây, tiến bộ trong khoa học công nghệ, toàn 

cầu hóa, cải thiện hệ thống pháp luật và liên kết giữa các tác nhân 

trong chuỗi cung ứng đang định hình lĩnh vực logistics thế giới theo 

hƣớng tích hợp và hiện đại. Do sự phức tạp đó nên các thống kê và đo 

lƣờng về quy mô thị trƣờng logistics toàn cầu vẫn chƣa thống nhất, 

đặc biệt trong bối cảnh có sự đan xen rất lớn giữa các loại hình 

logistics và tích hợp các hoạt động trong chuỗi cung ứng xuyên biên 

giới. Theo số liệu công bố năm 2018 của Ngân hàng Thế giới thì thị 

trƣờng logistics toàn cầu có quy mô khoảng 4,3 nghìn tỷ USD. Trong 

khi đó, một số báo cáo nghiên cứu thị trƣờng logistics của các hãng uy 
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tín nhƣ Market Research, Technavio công bố các số liệu thấp hơn 

nhiều, khoảng 1 nghìn tỷ USD, do quan điểm thị trƣờng dịch vụ 

logistics chỉ bao gồm các dịch vụ logistics chuyên nghiệp. 

Logistics dưới tác động của xung đột thương mại giữa các nền kinh 

tế lớn 

Logistics có mối liên hệ mật thiết với tăng trƣởng kinh tế và thƣơng 

mại toàn cầu. Thị trƣờng logistics thế giới với nhiều tín hiệu khả quan 

nhờ tăng trƣởng kinh tế toàn cầu và những dự án cơ sở hạ tầng, dự án 

đầu tƣ vào lĩnh vực logistics xuyên quốc gia. Dƣ địa từ tăng trƣởng 

kinh tế các năm trƣớc thúc đẩy các hoạt động thƣơng mại, đầu tƣ và 

logistics, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Quan ngại về chính sách 

thuế nhập khẩu tăng cao do xung đột thƣơng mại lan rộng đã thúc đẩy 

các chủ hàng tranh thủ chốt các hợp đồng và giao hàng, dẫn đến sự 

tăng trƣởng cả về vận chuyển đƣờng thủy và đƣờng hàng không. Tuy 

nhiên sau đó, căng thẳng thƣơng mại giữa Hoa Kỳ và các đối tác 

thƣơng mại lớn, tiêu biểu nhƣ Trung Quốc, EU đã tác động trực tiếp 

đến hoạt động logistics toàn cầu, mà trƣớc hết là vận tải và kho bãi. 

Rủi ro đối với các chuỗi cung ứng và hoạt động logistics có sự phân 

hóa giữa các khu vực địa lý trên thế giới. Ở châu Á - Thái Bình 

Dƣơng, rủi ro hàng đầu là những cú sốc kinh tế do bảo hộ thƣơng mại; 

ở Mỹ Latinh là tình trạng tham nhũng; ở Trung Đông và Bắc Phi là 

vấn đề khủng bố và ở vùng Hạ Sahara, cơ sở hạ tầng kém là những rủi 

ro và trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của dịch vụ logistics. 

Công nghệ tạo nên sức hấp dẫn cho một thị trường logistics 

Lao động giá rẻ không còn là yếu tố chính trong việc xếp hạng các 

thị trƣờng logistics mới nổi, thay vào đó các chuyên gia và các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tƣ quan tâm hơn đến tăng trƣởng kinh tế, đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài, khối lƣợng thƣơng mại, vị trí, cơ sở hạ tầng giao 

thông và mức độ áp dụng công nghệ để đánh giá và quyết định đầu tƣ 

vào lĩnh vực logistics của một quốc gia.  

Các xu hướng chính về logistics trong thời gian tới 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

979 

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong lĩnh vực logistics 

không chỉ làm thay đổi các danh mục dịch vụ logistics mà còn phân 

bổ lại các khu vực sản xuất thông qua sự thay đổi của các chuỗi cung 

ứng. Tự động hóa cải tiến, tin học hóa và in 3D sẽ thay thế dần hoạt 

động sản xuất thâm dụng nhân công tại các thị trƣờng đang phát triển, 

thế hệ nhà kho thông minh, tiết kiệm diện tích... cũng sẽ đƣa hoạt 

động kho bãi quay trở lại các thị trƣờng tiêu dùng cuối cùng. Các hoạt 

động đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng logistics toàn cầu và tiến bộ trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin và vận tải sẽ tiếp tục là các yếu tố chủ yếu 

dẫn dắt thị trƣờng logistics trong năm những năm tiếp theo. 

Thực tế, thị trƣờng logistics đang chứng kiến sự phát triển của các 

gói dịch vụ tích hợp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cả chủ hàng và 

ngƣời tiêu dùng, qua đó nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. Do 

xây dựng cơ sở hạ tầng cho logistics đƣợc thực hiện nhờ quá trình mở 

rộng vốn và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ nên 

các doanh nghiệp có xu hƣớng tăng thuê ngoài các dịch vụ logistics để 

giảm chi phí hoạt động và đầu tƣ. Hơn nữa, dịch vụ logistics thuê 

ngoài và các dịch vụ liên quan đến chuỗi cung ứng do các nhà cung 

cấp dịch vụ 3PL và 4PL thực hiện cho phép các doanh nghiệp tập 

trung vào năng lực cốt lõi của họ, thay vì đầu tƣ dàn trải và rủi ro cho 

các hoạt động khác. 

Trên thị trƣờng thế giới, sự thay đổi về khả năng vận chuyển và nhu 

cầu tăng đã giúp các nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL liên tục tăng 

doanh thu trong 3 năm trở lại đây. Thƣơng mại quốc tế khá sôi động, 

sau đó bắt đầu bị tác động bởi chiến tranh thƣơng mại giữa các nền 

kinh tế lớn và xu hƣớng bảo hộ. Dịch vụ logistics cũng không thể 

tránh đƣợc những tác động đó. Thị trƣờng 3PL dự kiến sẽ tiến triển 

khi các nhà cung cấp dịch vụ đang hƣớng tới việc sử dụng các dịch vụ 

thanh toán cƣớc và dịch vụ kiểm toán tự động để giảm chi phí. Các 

nhà cung cấp này đang đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm chi 
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phí vốn, giảm thiểu rủi ro, quản lý hàng tồn kho và tập trung vào năng 

lực cốt lõi của hoạt động kinh doanh của họ. Sự xuất hiện của Big 

Data và các dịch vụ logistics đƣợc thiết kế riêng cho các ngành cụ thể 

dự kiến sẽ là yếu tố thúc đẩy chính thúc đẩy tăng trƣởng của ngành. 

Những nỗ lực tăng cƣờng kiểm soát nội bộ và toàn bộ hành trình chu 

chuyển của dòng hàng đã thúc đẩy dịch vụ 3PL của các công ty trung 

gian (bao gồm cả bán buôn và bán lẻ). 

Sự phức tạp và những đòi hỏi tối ƣu hóa trong quản lý chuỗi cung 

ứng thúc đẩy các dịch vụ 4PL và 5PL. Thị trƣờng này dự kiến sẽ tăng 

trƣởng mạnh trong vòng 5 năm tới. Các nhà cung cấp giải pháp 5PL tổ 

chức, xây dựng và triển khai các giải pháp và công nghệ logistics khác 

nhau thay mặt các bên ký kết hợp đồng. Họ thƣờng liên kết với doanh 

nghiệp công nghệ để đạt đƣợc các mục tiêu chi phí tối thiểu bằng cách 

tổng hợp các yêu cầu giải pháp 3PL thành khối lƣợng lớn để đàm phán 

với các công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển, kho bãi. Thị trƣờng dịch 

vụ logistics 3PL và 4PL (trong đó chủ yếu là 3PL) đạt khoảng 800 tỷ 

USD năm 2018 và dự kiến sẽ trên 1.000 tỷ USD vào năm 2022 khi 

các nhà cung cấp dịch vụ đang hƣớng tới việc sử dụng các dịch vụ 

thanh toán cƣớc và dịch vụ kiểm toán tự động để giảm chi phí. Các 

nhà cung cấp này đang đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm chi 

phí vốn, giảm thiểu rủi ro, quản lý hàng tồn kho và tập trung vào năng 

lực cốt lõi của hoạt động kinh doanh của họ. 

Sự xuất hiện của Big Data và các dịch vụ logistics đƣợc thiết kế 

riêng cho các ngành cụ thể dự kiến sẽ là yếu tố chính thúc đẩy tăng 

trƣởng của ngành. Những nỗ lực tăng cƣờng kiểm soát nội bộ và hành 

trình đã thúc đẩy sự gia tăng trong gia công phần mềm của các dịch vụ 

này bởi các công ty thị trƣờng trung gian (bao gồm cả bán buôn và 

bán lẻ) để vƣợt qua những thách thức logistics. Điều này đã tạo động 

lực cho sự tăng trƣởng của ngành 3PL. Ngoài ra, các nhà cung cấp 

chính đang áp dụng các giải pháp Quản lý Quan hệ Khách hàng 

(CRM) dựa trên điện toán đám mây để tăng cƣờng mối quan hệ giữa 
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nhà cung cấp và khách hàng bằng cách tăng khả năng theo dõi, truy 

xuất trong quy trình. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế đang làm giảm sự 

quan tâm của các nhà cung cấp 3PL trong việc đầu tƣ vốn.  

 Hoạt động của một số doanh nghiệp dịch vụ logistics lớn trên thế 

giới 

Trong khi thị trƣờng logistics toàn cầu tiếp tục bùng nổ, sự cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp lớn cũng ngày càng gay gắt hơn bao giờ 

hết. Ngoài áp lực cạnh tranh, họ còn phải đối mặt với những thách 

thức lớn nhƣ sự hạn chế về không gian kho bãi, chi phí hoạt động tăng 

và các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi 

trƣờng đang ngày càng đƣợc quan tâm hơn ở không chỉ các nƣớc phát 

triển. 

Để duy trì vị thế trong ngành, các doanh nghiệp dịch vụ logistics 

hàng đầu trên thế giới đã không ngừng mở rộng sự hiện diện của họ 

trên các khu vực khác nhau, tăng cƣờng dịch vụ và phát triển kinh 

doanh. Dự báo những doanh nghiệp dịch vụ logistics hàng đầu sẽ vẫn 

là những ngƣời dẫn dắt thị trƣờng trong những năm tới. Trong khi đó, 

việc giới thiệu các giải pháp logistics xanh và mở rộng các hiệp định 

thƣơng mại tự do trên toàn thế giới có thể tạo ra những doanh nghiệp 

mang lại lợi nhuận cao hơn những doanh nghiệp dịch vụ logistics 

hàng đầu này trong tƣơng lai. 

Bảng 1. Các doanh nghiệp dịch vụ logistics lớn nhất thế giới năm 

2018 

STT Tên doanh nghiệp Trụ sở chính 

Doanh thu thuần 

(triệu USD) 

1 DHL Supply Chain & Global Forwarding Hoa Kỳ 27.598 

2 Kuehne + Nagel Đức 22.574 

3 DB Schenker Đức 18.560 
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4 Nippon Express Nhật Bản 16.720 

5 C.H. Robinson Hoa Kỳ 14.869 

6 DSV Đan Mạch 11.374 

7 Sinotrans Trung Quốc 9.530 

8 XPO Logistics Hoa Kỳ 9.506 

9 UPS Supply Chain Solutions Hoa Kỳ 7.981 

10 CEVA Logistics Australia 6.994 

11 Expeditors Hoa Kỳ 6.921 

12 DACHSER Đức 6.911 

13 J.B. Hunt (JBI, DCS & ICS) Hoa Kỳ 6.828 

14 GEODIS Pháp 6.255 

15 Hitachi Transport System Nhật Bản 5.935 

16 Panalpina Thụy Sỹ 5.621 

 

Nguồn: Báo cáo Logistics năm 2018  

 Theo thống kê trong năm 2018, trong ngành vận tải và logistics 

thế giới đã chứng kiến 283 thƣơng vụ mua bán sáp nhập với tổng giá trị 

132,4 tỷ USD. Hầu hết các thƣơng vụ M&A lớn đều diễn ra tại Trung 

Quốc phản ánh tốc độ phát triển rất nhanh chóng, đồng thời các yêu cầu 

cần phải thay đổi phƣơng thức hoạt động của logistics truyền thống ở 

Trung Quốc đang diễn ra rất mạnh mẽ. Có thể lấy một số ví dụ điển 

hình về M&A lớn ở Trung Quốc nhƣ: Tập đoàn Alibaba đầu tƣ 1,38 tỷ 

USD vào công ty ZTO – mộttrong những công ty logistics lớn của 

Trung Quốc - để sở hữu 10% cổ phần của công ty này; hay JD.com đã 

bán 18,6% cổ phần của mình để lấy 2,5 tỷ USD đầu tƣ vào công ty lo-

gistics Beijing Jingbangda Trade Co. 
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2.2. Thực trạng ngành Logistics tại Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế 

Theo thông lệ hai năm một lần, tháng 7/2018 Ngân hàng Thế giới 

công bố Chỉ số năng lực logistics (LPI) năm 2018. Theo bảng xếp 

hạng năm nay, Đức vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới trong lĩnh vực 

logistics. Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng LPI của các quốc gia 

đƣợc chia sẻ giữa Hà Lan và Thụy Điển, tiếp theo là Singapore và Bỉ, 

cũng bằng nhau trong bảng xếp hạng. Singapore là quốc gia không 

phải châu Âu duy nhất nằm trong top 5.  

Việt Nam đƣợc xếp hạng 39/160 nƣớc điều tra, tăng 25 bậc so với 

xếp hạng 64 năm 2016. Việt Nam có thứ hạng đứng đầu trong các thị 

trƣờng mới nổi và xếp hạng cao nhất trong nhóm các nƣớc có thu 

nhập trung bình thấp. Tất cả các chỉ số đánh giá LPI 2018 đều tăng 

vƣợt bậc, trong đó có mức tăng cao nhất là năng lực chất lƣợng dịch 

vụ (xếp hạng 33, tăng 29 bậc), và khả năng theo dõi, truy xuất hàng 

hoá (xếp hạng 34, tăng 41 bậc). Điều này phản ánh thực trạng về cải 

thiện năng lực của doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực logistics. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là nƣớc xếp 

hạng ở top đầu trong các thị trƣờng mới nổi. Đây là kết quả tốt nhất 

mà Việt Nam có đƣợc kể từ khi Ngân hàng Thế giới thực hiện việc 

xếp hạng LPI kể từ năm 2007 đến nay. Những khó khăn của doanh 

nghiệp trong kinh doanh đã đƣợc từng bƣớc giải quyết, nhất là dịch vụ 

hải quan. Quy trình khai báo, xử lý hồ sơ thủ tục hải quan đã đƣợc tự 

động hóa ở mức độ rất cao với hơn 99,60% doanh nghiệp tham gia 

thực hiện hải quan điện tử tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi 

toàn quốc.  
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Bảng 2: Bảng xếp hạng LPI của Việt Nam qua các năm 

Năm Thứ 

hạng LPI 

Điểm LPI Hải quan Cở sở hạ 

tầng 

Vận tải 

quốc tế 

Năng lực 

logistics 

Theo dõi 

và truy 

xuất 

Thời gian 

2018 39 3.27 2.95 3.01 3.16 3.4 3.45 3.67 

2016 64 2.98 2.75 2.7 3.12 2.88 2.84 3.5 

2014 48 3.15 2.81 3.11 3.22 3.09 3.19 3.49 

2012 53 3 2.65 2.68 3.14 2.68 3.16 3.64 

2010 53 2.96 2.68 2.56 3.04 2.89 3.1 3.44 

2007 53 2.89 2.89 2.5 3.0 2.8 2.9 3.22 

   Nguồn: Ngân hàng thế giới 

Với quy mô 20-22 tỷ USD/năm, chiếm 20,9% GDP của cả nƣớc, 

những năm gần đây, ngành dịch vụ logistics đang đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Theo 

Hiệp hội doanh nghiệp, cả nƣớc hiện có khoảng 1.200 doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ logistics, chủ yếu về dịch vụ giao nhận vận tải, kho 

bải, bốc dỡ, đại lý vận tải, … tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM và 

Hà Nội, với số lƣợng lao động lên đến khoảng 1,5 triệu, trong đó 

TP.HCM chiếm khoảng 40%. Đây là con số rất lớn nhƣng trên thực tế 

ngoại trừ các doanh nghiệp Nhà nƣớc đang đƣợc cổ phần hóa, hầu hết 

các doanh nghiệp này có quy mô vừa và nhỏ, vốn điều lệ bình quân từ 

4-6 tỷ đồng, nguồn nhân lực chỉ đáp ứng đƣợc khoảng 40% nhu cầu 

của ngành, tỷ lệ nguồn nhân lực đƣợc đào tạo bài bản về logistics còn 

chiếm khá thấp, chỉ từ 5-7%. Do nguồn nhân lực logistics đang thiếu 

trầm trọng cũng nhƣ nhận thức của doanh nghiệp về vai trò logistics 

ngày càng cao nên những ngƣời đƣợc đào tạo và có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực này luôn là ―điểm ngắm‖ của các doanh nghiệp. 

Thực tế, về chất lƣợng nhân lực logistics cho thấy, 53,3% doanh 

nghiệp thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và kiến thức 

về logistics, 30% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên và chỉ có 

6,7% doanh nghiệp hài lòng với chuyên môn của nhân viên. Trong 

những năm tới, trung bình các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần 
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thêm 18.000 lao động, các doanh nghiệp sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ 

cần trên 1 triệu nhân sự có chuyên môn về logistics, hiện hàng ngàn 

doanh nghiệp đang rất lúng túng khi tìm kiếm lao động làm trong lĩnh 

vực này. Điều này cho thấy nguồn nhân lực logistics có chất lƣợng 

quá thấp. Trƣớc thực trạng khan hiếm, việc đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực cho ngành trở nên cấp thiết. Trƣớc thực trạng này, Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/1/2011 phê duyệt 

chiến lƣợc phát triển tổng thể khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 

2020 và đã nêu rõ coi logistics là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển 

sản xuất, hệ thống phân phối các ngành dịch vụ khác và lƣu thông 

hàng hóa. Điều này cho thấy, việc phát triển ngành logistics và nguồn 

nhân lực logistics đã trở thành chƣơng trình cấp quốc gia. 

 Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trƣờng dịch vụ logistics Việt 

Nam có sự chuyển biến tích cực với số lƣợng các doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành phát triển nhanh và có tốc độ tăng trƣởng cao. Nếu 

nhìn vào tốc độ phát triển thƣơng mại nƣớc ta, cũng là mục tiêu phát 

triển của ngành dịch vụ logistics, sẽ thấy kim ngạch xuất nhập khẩu đã 

tăng lên 1,86 lần, thị trƣờng bán lẻ trong nƣớc tăng bình quân 20-

25%/năm và kết quả, ngành dịch vụ logistics cũng tăng tƣơng ứng 20-

25%/năm. Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy các công ty logistics 

Việt Nam mới chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa hay một vài nƣớc 

trong khu vực, và chủ yếu làm đại lý hoặc đảm nhận từng công đoạn 

cho các doanh nghiệp logistics quốc tế. Trong khi đó, các công ty 

nƣớc ngoài (khoảng 25 công ty đa quốc gia, chiếm tới 70-80% thị 

phần cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam) với phạm vi hoạt động 

gần 100 quốc gia khác nhau. Đây là một trong những cản trở cho các 

doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các dịch vụ trọn gói cho khách 

hàng. Bởi lẽ, trong xu thế toàn cầu hóa, chủ hàng thƣờng có xu hƣớng 

thuê ngoài từ rất nhiều quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. mặc dù có 

thể tính đến vai trò của các đại lý mà các công ty Việt Nam thiết lập ở 
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các quốc gia khác, nhƣng quan hệ này thƣờng khá lỏng lẻo và không 

đồng nhất. 

Đây chính là những nguyên nhân cơ bản làm cho năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam thấp thua xa so với các 

doanh nghiệp nƣớc ngoài hiện nay là điều dễ hiểu và các doanh 

nghiệp Việt Nam chủ  yếu vẫn đóng vai trò là ―vệ tinh‖ cho các công 

ty logistics nƣớc ngoài, chỉ đảm nhận một số dịch vụ đơn lẻ trong hoạt 

động logistics nhƣ làm thủ tục hải quan, cho thuê phƣơng tiện vận tải, 

kho bãi… Trong bối cảnh khi mà hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 

Nam ngày càng phát triển, thƣơng mại nội địa ngày càng mở rộng, 

nhu cầu dịch vụ logistics càng gia tăng thì đây là vấn đề cần phải đặc 

biệt quan tâm, khắc phục để hạn chế thua thiệt ngay trên ―sân nhà‖ đối 

với lĩnh vực đƣợc coi là ngành dịch vụ ―cơ sở hạ tầng‖ của nền kinh 

tế, không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đối với đất nƣớc mà còn có vai 

trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trƣởng và cơ cấu lại nền 

kinh tế hiện nay. 

Theo đúng lộ trình cam kết WTO, Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho 

ngành dịch vụ logistics từ ngày 11/1/2014, các nhà cung ứng dịch vụ 

nƣớc ngoài sẽ đƣợc phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài để cung ứng các dịch vụ kho bãi và dịch vụ đại lý vận tải 

hàng hóa. Bối cảnh này đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành 

dịch vụ logistics ở Việt Nam.  

2.3. Những thách thức và tiềm năng của ngành dịch vụ 

Logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

2.3.1. Một số thách thức, rào cản 

Ngành dịch vụ logistics nói chung, các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ logistics nói riêng của Việt Nam hiện còn phải đối diện với 

không ít thách thức, rào cản, cụ thể: 

Thứ nhất là, thể chế, chính sách đối với lĩnh vực logistics chƣa 

đồng bộ, còn tồn tại một số bất cập. Liên quan đến khung khổ pháp lý 

đối với ngành logistics, hiện nay có khá nhiều văn bản, song các chính 
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sách cụ thể, chi tiết hóa các cụ thể các chủ trƣơng đó vẫn chƣa đƣợc 

thực hiện hoặc còn chồng chéo. 

Thứ hai là, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải còn yếu kém, không 

đồng bộ, chƣa tạo ra hành lang vận tải đa phƣơng thức trong khi nhu 

cầu trung chuyển chất lƣợng cao cho hàng hóa giữa các phƣơng thức 

đang ngày càng lớn. Việt Nam còn thiếu các khu kho vận tập trung có 

vị trí chiến lƣợc, đồng bộ với hệ thống cảng, sân bay, đƣờng quốc lộ, 

cơ sở sản xuất; Mất cân đối cung cầu tại các cảng biển miền Nam. 

Thực tế cũng cho thấy, việc kết nối các phƣơng thức vận tải chƣa 

hiệu quả; chƣa phát huy tốt các nguồn lực về hạ tầng, con ngƣời, thị 

trƣờng nội địa và khu vực; các trung tâm logistics đóng vai trò kết nối 

Việt Nam với quốc tế chƣa đƣợc đầu tƣ, xây dựng… dẫn đến chi phí 

logistics còn cao, chiếm 25% GDP (so với các nƣớc phát triển chỉ từ 9 

đến 15%) trong đó, chi phí vận tải chiếm 30 đến 40% giá thành sản 

phẩm (tỷ lệ này là 15% ở các quốc gia khác). Điều này làm giảm khả 

năng cạnh tranh dịch vụ, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam, 

ảnh hƣởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. 

Thứ ba là, hoạt động của chính các doanh nghiệp logistics còn 

nhiều hạn chế cả về quy mô hoạt động, vốn, nguồn nhân lực… Các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam hầu hết là những 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics còn 

manh mún, thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ 

cơ bản, hoặc cung cấp từng dịch vụ đơn lẻ, cạnh tranh về giá là chủ 

yếu, ít giá trị gia tăng, thƣờng chỉ đóng vai trò là nhà thầu phụ hay đại 

lý cho các công ty nƣớc ngoài gồm: Dịch vụ logistics chủ yếu mà các 

doanh nghiệp kinh doanh logistics Việt Nam cung ứng cho khách 

hàng là dịch vụ kho bãi, vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, bốc 

xếp, dịch vụ phân loại, đóng gói bao bì, lƣu kho... còn các dịch vụ 

khác trong chuỗi dịch vụ logistics mặc dù có một số doanh nghiệp 

cung ứng nhƣng số lƣợng không nhiều và chƣa đƣợc quan tâm phát 
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triển. Bên cạnh đó, còn thiếu sự kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu 

và doanh nghiệp logistics do thói quen nhập khẩu CIF và xuất khẩu 

theo FOB. Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa cũng 

còn thấp so với doanh nghiệp ngoại. 

Thứ tư là, nguồn nhân lực phục vụ cho dịch vụ logistics chƣa qua 

đào tạo bài bản còn thiếu và yếu, chƣa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt thiếu 

các chuyên viên logistics giỏi có năng lực ứng dụng và triển khai tại 

các doanh nghiệp. Trong số các doanh nghiệp nội địa hiện nay, có tới 

93 – 95% ngƣời lao động không đƣợc đào tạo bài bản, chủ yếu làm 

dịch vụ ở các chuỗi cung ứng nhỏ nhƣ: Giao nhận, kho bãi, xử lý vận 

đơn… 

2.3.2. Những tiềm năng của ngành trong bối cảnh hội nhập 

Mặc dù đối mặt với rất nhiều rào cản cũng nhƣ sự cạnh tranh mạnh 

từ các đối thủ ngoại, nhƣng nhiều chuyên gia vẫn đánh giá cao triển 

vọng tƣơng lai của các doanh nghiệp logistics nội địa, nhất là trong 

bối cảnh các hiệp định thƣơng mại tự do (FTAs, TPP) thúc đẩy mạnh 

dòng vốn FDI rót vào ngành sản xuất Việt Nam.  

 Mặt khác, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện sẽ tăng khả năng kết 

nối giữa các cơ sở logistics với khu sản xuất; quy hoạch và yếu tố hỗ 

trợ ngành từ Nhà nƣớc cùng với thủ tục hải quan đang dần cải tiến 

theo hƣớng tích cực. 

Trong thời gian gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã 

đƣợc khởi công và hoàn thành nhƣ cao tốc Long Thành - Dầu Giây, 

Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Bến Lức - Long Thành và 

Quốc lộ 51 kết nối Khu công nghiệp với các cảng và công trình nạo 

vét Luồng Soài Rạp (vào cảng Hiệp Phƣớc) và luồng Thị Vải - Cái 

Mép... Là những cơ sở hạ tầng quan trọng để phát triển ngành 

logistics. Ngoài ra, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã đƣa ra 

nhiều chính sách nhằm định hƣớng, hỗ trợ và kích thích sự phát triển 

bền vững của ngành logistics nội địa nhƣ: chính sách kiểm soát tải 

trọng đƣờng bộ, chính sách ƣu tiên tàu Việt Nam trên tuyến nội địa, 
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dự thảo thành lập chính quyền cảng nhằm phát triển cảng và dịch vụ 

hậu cảng, Quyết định số 1037/QĐ-TTg về quy hoạch phát triển cảng 

biển đến năm 2020... 

Cũng theo phó tổng cục trƣởng, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Việt 

Nam cũng đang tích cực xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa ASEAN. Thực hiện việc này sẽ mang lại cho cộng đồng doanh 

nghiệp, trong đó có doanh nghiệp logictics nhiều lợi ích thiết thực nhƣ 

giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và giảm chi phí. Trong 

thời gian tới, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Indonesia, Malaysia, 

Singapore, Thái Lan hoàn tất kết nối kỹ thuật để sớm triển khai chính 

thức thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.    

Tuy nhiên, những việc làm trên vẫn là chƣa đủ, để ngành dịch vụ 

logistics phát triển và phát triển bền vững, các chuyên gia đều có 

chung quan điểm là, Nhà nƣớc cần xây dựng, hoàn thiện khung pháp 

lý, chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lƣợng 

nguồn nhân lực cho lĩnh vực logistics.  

Nhà nƣớc cũng cần có biện pháp hƣớng dẫn, thúc đẩy các doanh 

nghiệp logistics liên kết với nhau, hình thành các công ty có năng lực 

đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh với các công ty nƣớc ngoài. 

 Với các yếu tố chủ quan và khách quan nêu trên, nhiều chuyên gia 

cho rằng, ngành logistics Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát 

triển và trƣớc hết, sẽ có nhiều điều kiện để tiến đến mức ngang bằng 

so với các doanh nghiệp Logistics trong khu vực. 

3. KẾT LUẬN 

Có thể thấy, hoạt động Logistics đóng góp một phần không nhỏ cho 

nền kinh tế. Hoạt động logistics ngày nay không chỉ gắn liền với hoạt 

động kho vận, giao nhận vận tải, … mà nó còn đóng góp vào quá trình 

phân phối hàng hoá từ nơi sản xuất đến ngƣời tiêu dùng và là cầu nối 

thƣơng mại trong bối cảnh toàn cầu. Mặc dù, ngành Logistics cũng 

nhƣ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam hiện 
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đang phải đối mặt với rất nhiều các rào cản và sự cạnh tranh từ các đối 

thủ mạnh. Tuy nhiên, ngành Logistics trong nƣớc vẫn đƣợc đánh giá 

có khởi sắc, triển vọng trong tƣơng lai và từng bƣớc phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hành động và nâng cao 

năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam. 
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of Vietnamese enterprises in  industrial revolution 4.0 
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TÓM TẮT 

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0, doanh nghiệp trên thế giới nói 

chung và doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng bắt buộc phải chuyển 

mình để kịp thích nghi với xu hƣớng mới. Để bắt kịp đƣợc xu hƣớng 

này doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đến việc phân bổ vốn vào 

các khâu với tỷ trọng thích hợp nhằm phát huy đƣợc hết hiệu quả của 

nó. Nói một cách khác, doanh nghiệp có vốn là chƣa đủ, mà quan trọng 

là sử dụng vốn đó nhƣ thế nào để có đƣợc một cấu trúc vốn hợp lý 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết tập 

trung đánh giá cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ cách 

mạng 4.0, từ đó đề xuất một số khuyến nghị xác định cấu trúc vốn tối 

ƣu cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đạt mục tiêu 

phát triển bền vững.  

Từ khóa: cấu trúc vốn tối ƣu, cách mạng công nghiệp 4.0 
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ABSTRACT 

The development of industrial revolution 4.0, businesses in the world in 

general and businesses in Vietnam in particular are forced to transform 

themselves to adapt to the new trend. To catch up with this trend,  

enterprises need to pay more attention to allocating capital to the  

appropriate proportion to promote its effectiveness. In other words, an 

enterprise's capital is not enough, but it is important to use that capital 

to have a reasonable capital structure to improve the business efficiency 

of the business. The paper focuses on assessing the capital structure of 

Vietnamese enterprises during the industrial revolution 4, thereby  

proposing some recommendations to determine the optimal capital 

structure for businesses to improve business efficiency of enterprises to 

achieve the goal of sustainable development. 

Keywords: Optimal capital structure, industrial revolution 4.0 

1. Giới thiệu 

Sử dụng công nghệ và toàn cầu hóa trở thành một xu hƣớng tất yếu 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng này đã ảnh 

hƣởng mạnh mẽ đến từng quốc gia bất kể nƣớc đó ở mức độ phát triển 

nào. Sự phát triển của công nghệ hứa hẹn đáp ứng kỳ vọng của nhà 

quản lý, hỗ trợ công tác quản lý cũng nhƣ hoạt động kinh doanh của 

họ. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời kỳ cách mạng 

4.0 này cùng với xu hƣớng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, doanh 

nghiệp Việt Nam cần có một lƣợng vốn nhất định. Với bất kỳ một 

doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm đến các chỉ tiêu tài chính quan 

trọng liên quan đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu 

này không vận động độc lập mà chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố 

trong đó có cấu trúc vốn (CTV). Sự thay đổi về tỷ lệ vay nợ có thể 

khiến chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp thay đổi và dẫn 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

993 

đến tỷ suất lợi nhuận cũng thay đổi theo. Câu hỏi cần giải quyết ở đây 

là doanh nghiệp sử dụng số vốn đó nhƣ thế nào để đạt hiệu quả? Đây 

là vấn đề liên quan đến quyết định chuyển hóa vốn, đã tạo thành tài 

sản và sử dụng tài sản để thực hiện mục tiêu sinh lợi. Vì thế, nghiên 

cứu CTV của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ 4.0 là cần thiết, 

nhằm xác định CTV tối ƣu cho doanh nghiệp thích nghi với môi 

trƣờng kinh doanh 4.0 hiện nay. 

2. Một số khái niệm cơ bản  

2.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 

Khái niệm công nghiệp 4.0 hay nhà máy thông minh lần đầu tiên 

đƣợc đƣa ra tại hội chơ công nghiệp Hannaver tại cộng hòa Liên bang 

Đức vào năm 2011. Công nghiệp 4.0 nhằm thông minh hóa quá trình 

sản xuất và quản lý trong ngành công nghiệp chế tạo. Sự ra đời của 

công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy các nƣớc tiên tiến trên thế giới nhƣ Mỹ, 

Nhật, Trung Quốc hay Ấn Độ phát triển các chƣơng trình tƣơng tự 

nhƣ Đức nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.  

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 46, Klaus Schwab (2016) đã 

đƣa ra khái niệm mới về Công nghiệp 4.0, tác giả cho rằng cách mạng 

công nghiệp 4.0 là một thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của 

tổ chức trong chuỗi giá trị đi cùng với các hệ thống vật lý trong không 

gian ảo, Internet kết nối vạn vật và Internet của các dịch vụ. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là một xu hƣớng tất yếu hiện nay, cách 

mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là về máy móc, hệ thống thông minh 

và đƣợc kết nối và còn có phạm vi rộng hơn thế nữa sang các lĩnh vực 

khác nhau từ mã hóa chuỗi gen cho đến công nghệ nano. Công nghệ 

4.0 tạo điều kiện để cho ra đời các nhà máy thông minh. 

2.2. Cấu trúc vốn tối ưu 

Cấu trúc vốn là một khái niệm tài chính phản ánh tỷ lệ giữa vốn vay 

(nợ) và vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử dụng. Trong đó: 
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- Nợ (debt): đó là số tiền vốn mà doanh nghiệp đi vay, đi chiếm 

dụng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và do vậy doanh nghiệp có trách 

nhiệm phải trả; bao gồm các khoản nợ tiền vay, các khoản nợ phải trả 

cho ngƣời bán, cho Nhà nƣớc, cho công nhân viên và các khoản phải 

trả khác. Nợ phải trả của doanh nghiệp bao gồm: nợ ngắn hạn và nợ 

dài hạn. 

- Vốn chủ sở hữu: là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tƣ 

đóng góp mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Vốn chủ 

sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tƣ tự góp vốn hoặc hình 

thành từ kết quả kinh doanh, do đó vốn chủ sở hữu không phải là một 

khoản nợ. Bao gồm: vốn góp do các chủ sở hữu, lợi nhuận chƣa phân 

phối (lãi lƣu giữ), vốn chủ sở hữu khác. 

Cấu trúc vốn đƣợc gọi là tối ƣu khi chi phí sử dụng vốn thấp nhất, 

đồng thời khi đó giá thị trƣờng của cổ phiếu của doanh nghiệp cũng là 

cao nhất. Có hai căn cứ để xác định cấu trúc vốn tối ƣu cho doanh 

nghiệp, gồm chi phí sử dụng vốn và giá thị trƣờng của cổ phiếu. Việc 

xác định một CTV tối ƣu có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của 

doanh nghiệp. Khi có CTV tối ƣu sẽ giúp doanh nghiệp tối thiểu hóa 

chi phí vốn bình quân gia quyền và thông qua đó sẽ tối đa hóa giá trị 

tài sản của cổ đông doanh nghiệp. Để xác định CTV tối ƣu, doanh 

nghiệp cần quan tâm đến những đặc trƣng cơ bản của CTV nhƣ sau:  

- Vốn phải đại diện cho một lƣợng tài sản nhất định, có nghĩa là 

vốn phải đƣợc biểu hiện bằng giá trị tài sản hữu hình và tài sản vô 

hình của doanh nghiệp. 

- Vốn phải vận động và sinh lời, đạt đƣợc mục tiêu trong kinh 

doanh.  

- Vốn phải đƣợc tích tụ và tập trung một lƣợng nhất định thì mới có 

khả năng phát huy tác dụng khi đầu tƣ vào các lĩnh vực kinh tế đặc 

biệt trong lĩnh vực kinh doanh.  

- Vốn có giá trị về mặt thời gian. Điều này có thể có vai trò quan 

trọng khi bỏ vốn vào đầu tƣ và tính hiệu quả khi sử dụng đồng vốn.  
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- Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định, vốn sẽ không đƣợc 

đƣa ra để đầu tƣ khi mà ngƣời chủ của nó nghĩ về một sự đầu tƣ 

không có lợi nhuận.  

- Vốn đƣợc quan niệm nhƣ một thứ hàng hoá và có thể đƣợc coi là 

thứ hàng hoá đặc biệt vì nó có khả năng đƣợc mua bán quyền sở hữu 

trên thị trƣờng vốn, trên thị trƣờng tài chính.  

- Vốn không chỉ biểu hiện bằng tiền hay các giá trị hiện vật (tài sản 

cố định của doanh nghiệp: máy móc, trang thiết bị vật tƣ dùng cho 

hoạt động quản lý,... ) của các tài sản hữu hình (các bí quyết trong 

kinh doanh, các phát minh sáng chế,… ) 

3. Đánh giá cấu trúc vốn của doanh nghiệp hiện nay 

Trong quá trình bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0, bắt buộc doanh 

nghiệp phải xây dựng cho mình CTV tối ƣu, biết nắm bắt và tận dụng 

những cơ hội của thị trƣờng trong huy động vốn và nợ. Cấu trúc vốn 

của doanh nghiệp có ảnh hƣởng rất lớn đến việc thực thi chiến lƣợc 

kinh doanh của doanh nghiệp. Trong phần này bài viết tập trung đánh 

giá một số vấn đề đang tồn tại trong CTV của doanh nghiệp tại Việt 

Nam hiện nay, cụ thể: 

Thứ nhất, cấu trúc vốn phải có cơ cấu vốn tối ưu 

Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2018 có thể đƣợc coi là biến 

động mạnh nhất so với các giai đoạn trƣớc đó. Nền kinh tế Việt Nam 

đạt mức tăng trƣởng khá cao so với nền kinh tế nhiều nƣớc trên thế 

giới, đạt mức bình quân 6,1%  nhƣng tăng thấp hơn so với giai đoạn 

trƣớc. Ngoài ra, tổng mức đầu tƣ toàn xã hội trên GDP cũng khá cao, 

mức trên 40% cho những năm 2008- 2010 tuy nhiên tỷ lệ này giảm về 

mức 30% từ 2011- 2018 và thấp nhất là những năm 2013- 2014.  Với 

sự biến động mạnh nhƣ vậy của nền kinh tế đã làm cho CTV của 

doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn nay có một sự giao động lên xuống 

rõ rệt với tỉ lệ 10% tính theo giá trị sổ sách (tỉ lệ nợ dài hạn trên tổng 

nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu). Tuy nhiên dù biến động mạnh nhƣng 
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CTV của các doanh nghiệp Việt Nam có một đặc điểm chung là tỉ lệ 

nợ dài hạn chiếm tỉ trọng thấp tức là đa phần các doanh nghiệp Việt 

Nam sử dụng vốn góp của chủ sở hữu để tài trợ cho hoạt động kinh 

doanh. 

Theo lý thuyết Modigliani và Miler (M&M) cho rằng vốn vay với 

chi phí lãi vay phải đƣợc khấu trừ thuế làm tăng giá trị của doanh 

nghiệp, giá trị doanh nghiệp đạt đƣợc mức tối đa nên sử dụng là 100% 

vốn vay. Trong thực tế, hiện nay các doanh nghiệp rất khó để có thể 

sử dụng đƣợc theo cơ chế trên do các nguồn vốn vay ngoài gánh nặng 

lãi vay còn tiềm ẩn kèm thêm rất nhiều các rủi ro tài chính khác nữa. 

Nếu nguồn vốn vay này quá lớn có thể rất dễ dẫn đến nguy cơ phá 

sản. Mặt khác, theo thuyết cân bằng tĩnh thì các doanh nghiệp phải tự 

quyết định về đòn bẩy tài chính trên cơ sở cân bằng giữa lợi ích thu 

đƣợc từ vốn vay và các rủi ro tài chính có thể sảy ra. Giá trị của doanh 

nghiệp dùng vốn vay sẽ đƣợc tăng thêm nhờ các nguồn vốn giảm trừ 

thuế, những sẽ phải gánh chịu các rủi ro tài chính và các rủi ro này sẽ 

tăng theo tỉ lệ nợ của doanh nghiệp. Với CTV phù hợp sẽ giúp cho 

doanh nghiệp đạt đƣợc giá trị là lớn nhất, các chi phí vốn ở mức độ 

thấp và do đó có thể tối đa hóa đƣợc hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Thứ hai, không có cấu trúc vốn chung cho mọi doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp khác nhau sẽ có CTV khác nhau. Điều này phụ 

thuộc vào đặc điểm riêng của từng loại hình doanh nghiệp, có thể kể 

đến nhƣ: khả năng sinh lời, khả năng phá sản, cơ cấu tài sản, cơ cấu 

vốn, cơ hội tăng trƣởng… Ngoài ra đặc điểm ngành nghề khác nhau 

cũng có những khác biệt rõ rệt. Kể từ ngày 1/1/2016 các doanh nghiệp 

sẽ bị khống chế về tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu. Cụ thể nếu chi phí trả 

tiền lãi cho các khoản vốn vay vƣợt quá 5 lần  vốn chủ sở hữu với lĩnh 

vực sản xuất, vƣợt quá 4 lần đối với các lĩnh vực còn lại sẽ không 

đƣợc tính là chi phí hợp lý  khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Theo khảo sát các doanh nghiệp niêm yết trên thị 
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trƣờng chứng khoản Việt Nam, tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản của một số 

doanh nghiệp đƣợc thể hiện ở bảng 1.  

Bảng 1. Danh mục doanh nghiệp niêm yết HOSE có tỷ lệ vay nợ 

nhiều nhất tính đến 23/12/2018 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Mã CK Tên Sàn Tỷ lệ nợ vay/ 

tổng tài sản (%) 

VIC Tập đoàn Vingroup HOSE 23 

MSN Tập đoàn Masan HOSE 54 

VHM Vinhomes HOSE 25 

HAG Hoàng Anh Gia Lai HOSE 42 

NVL Tập đoàn đầu tƣ Địa ốc No Va HOSE 38 

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam HOSE 25 

HPG Tập đoàn Hòa Phát HOSE 27 

HSG Tập đoàn Hoa Sen HOSE 67 

HNG Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia 

Lai 

HOSE 42 

SBT Thành Công – Biên Hòa HOSE 58 

 

(Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 

Ngƣợc lại, thị trƣờng cũng ghi nhận khoảng 120 doanh nghiệp 

khong sử dụng nợ vay, một vài doanh nghiệp có tổng tài sản lớn mà 

không vay nợ nhƣ Xây dựng Coteccons, Đầu tƣ dịch vụ Hoàng Huy. 

Hầu hết các doanh nghiệp này đều có nguồn vốn thặng dƣ vốn cổ 

phần và quỹ đầu tƣ phát triển lớn, đồng thời cũng tận dụng đƣợc 

nguồn tiền từ ngƣời bán trả tiền trƣớc hay ngƣời mua trả tiền trƣớc. 
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Bảng 2. Danh mục doanh nghiệp niêm yết có tổng tài lớn nhƣng 

không sử dụng nợ vay tính đến 23/12/02018 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Mã CK Tên Sàn Tổng tài 

sản 

Nợ 

vay 

CTD Xây dựng Coteccons HOSE 15.326 0 

HHS Đầu tƣ dịch vụ Hoàng Huy HOSE 3.496 0 

PGD Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt 

Nam 

HOSE 3.374 0 

PPS Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu Khí HNX 2.998 0 

PME Dƣợc phẩm Pymepharco HOSE 2.007 0 

IMP Dƣợc phẩm Imexpharco HOSE 1.667 0 

CRE Bất động sản Thế kỷ HOSE 1.665 0 

DMC Xuất nhập khẩu y tế Domesco HOSE 1.281 0 

D2D Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HOSE 1.167 0 

VRC Bất động sản và đầu tƣ VRC HOSE 1.099 0 

(Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 

Bên cạnh những doanh nghiệp không có nợ vay thì cũng có một 

loạt các doanh nghiệp tăng mạnh nợ, thƣờng là do các doanh nghiệp 

Việt Nam thƣờng có thời gian hoạt động ngắn, phạm vi hoạt động hẹp, 

tỉ suất sinh lời thấp dẫn đến khả năng tích lũy vốn kém.  

4. Kết luận và khuyến nghị nhằm xác định cấu trúc vốn tối ƣu 

của doanh nghiệp 

Cấu trúc vốn có ảnh hƣởng đến khả năng sinh lời và rủi ro kinh 

doanh mà chính doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải (Frank và Goyal, 

2009). Chính vì thế, lựa chọn CTV giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu là 

cả một nghệ thuật trong quản trị tài chính.Trong bối cảnh mới- phát 

triển của công nghiệp 4.0, doanh nghiệp nên tận dụng tối đa nguồn 

vốn của mình. Số lƣợng vốn càng nhiều càng tốt, tuy nhiên điều quan 

trọng hơn đó là việc phân bổ nguồn vốn với tỷ trọng nhƣ thế nào là 
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phù hợp nhằm tối ƣu hóa hiệu quả sử dụng. Dƣới đây là một số 

khuyến nghị nhằm xác định CTV tối ƣu cho DN Việt Nam: 

Thứ nhất, doanh nghiệp cần thống nhất quan điểm xác định chi phí 

sử dụng vốn theo nguyên tắc thị trƣờng, bởi lẽ nền tảng thiết lập CTV 

tối ƣu cho doanh nghiệp là xác định chính xác chi phí sử dụng vốn. 

Mặt khác, chi phí sử dụng vốn phải đƣợc xác định trên nguyên tắc sự 

phản ánh mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp sử 

dụng vốn vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu thì lãi suất vay thể 

hiện mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Nhƣ vậy, để hoàn thiện CTV tối 

ƣu cần hạn chế mức độ rủi ro tài chính này nhƣ thay đổi hệ số nợ của 

doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp cần có kế hoạch huy động vốn 

phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh.  

Thứ hai, thực hiện nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận tùy 

thuộc vào quan điểm kinh doanh trong từng thời kỳ. Ví dụ, nếu doanh 

nghiệp sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn thì 

khả năng sinh lời cao tuy nhiên khả năng thanh toán sẽ giảm. Ngƣợc 

lại, nếu doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho tài sản 

ngắn hạn thì khả năng thanh toán nhanh nhƣng tỷ lệ sinh lời giảm. 

Thứ ba, nhà quản lý doanh nghiệp cần xác định đƣợc các biến số 

tác động đến CTV nhƣ: chi phí vốn chủ sở hữu và tỷ suất sinh lời trên 

thị trƣờng của cổ phiếu, yếu tố quản lý, thuế suất thu nhập doanh 

nghiệp. 

Thứ tư, nâng cao năng lực hoạch định CTV của nhà quản lý doanh 

nghiệp, đầu tƣ cho công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn 

của nhà quản lý. Đồng thời nhà quản lý doanh nghiệp cần tập trung 

nghiên cứu và ứng dụng mô hình CTV tối ƣu trên thế giới vào tình 

hình thực tiễn tại doanh nghiệp của mình một cách phù hợp, qua đó có 

thể đo lƣờng và dự báo tình trạng tài chính của doanh nghiệp mình. 

Thứ năm, doanh nghiệp nên ƣu tiên sử dụng nguồn vốn tự có trƣớc 

khi vay nợ hay phát hành thêm cổ phần sẽ làm thu nhập của cổ đông 
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cao hơn, giá trị của mình cũng đƣợc gia tăng. Phát hành thêm cổ phần 

sẽ làm pha loãng giá trị cổ phiếu, gia tăng áp lực chi trả cổ tức cho cổ 

đông. Vay nợ sẽ làm gia tăng chi phí lãi vay và bị phụ thuộc vào ngân 

hàng, đôi khi bị các ngân hàng can thiệp vào một số quyết định trong 

thanh toán hay tăng chi phí để chứng tỏ sự minh bạch tài chính của 

doanh nghiệp. 

Thứ sáu, doanh nghiệp cần vận dụng khoa học kỹ thuật công nghệ 

tiên tiến vận dụng vào hoạt động sản xuất, thƣơng mại nhằm khẳng 

định vị trí trên thƣơng trƣờng bằng cách cung cấp hàng hóa dịch vụ 

đảm bảo chất lƣợng đồng thời tối đa hóa chi phí. 
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Factors that influence the quality of maritime auxiliary 

services at Vietnamese freight - forwarding companies 

Ths. Vũ Anh Tuấn 

Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, 

Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Thương mại 

Email: tuanva@tmu.edu.vn 

TÓM TẮT 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển là một phân ngành trong nhóm dịch vụ vận 

tải biển theo phân loại của WTO. Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm 

mục đích xác định các yếu tố ảnh hƣởng cũng nhƣ đo lƣờng mức độ 

ảnh hƣởng của các yếu tố đến chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ vận tải biển tại 

các doanh nghiệp giao nhận Việt Nam. Dựa trên mô hình ROPMIS của 

Thái Văn Vinh (2007), tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu có hiệu 

chỉnh phù hợp với thực tế với môi trƣờng hoạt động tại Việt Nam. 

Nghiên cứu chỉ ra 3 nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ 

vận tải biển của các công ty giao nhận là: Nguồn lực, Kết quả, Quá 

trình, Năng lực quản lý, Hình ảnh, Uy tín và Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. Từ kết quả đạt đƣợc, tác giả đã đề xuất một số hàm ý 

chính sách, kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ nhằm đáp ứng 

mailto:tuanva@tmu.edu.vn
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ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về dịch vụ hỗ trợ vận  

tải biển. 

Từ khóa: Mô hình ROPMIS, chất lƣợng dịch vụ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

biển, cảng biển. 

ABSTRACT 

Maritime auxiliary services is a subsector of Maritime services accord-

ing to the WTO classification. This study aims to identify influencing 

factors as well as measure the impact of these factors on the quality of 

Maritime auxiliary services at vietnamese freight - forwarding compa-

nies. Based on Thai Van Vinh's ROPMIS model (2007), the author has 

built a research model that is adapted to the reality and operating envi-

ronment in Vietnam. The study identifies three factors that affect the 

quality of Maritime auxiliary servicesof forwarding companies: Re-

sources, Results, Process, Management Capabilities, Image, Reputation 

and Corporate Social Responsibility. From the results achieved, the au-

thor has proposed a number of policy implications and recommenda-

tions to improve the quality of Maritime auxiliary services. 

Key words: ROPMIS model, service quality, support services for ship-

ping, seaports. 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam có đƣờng bở biển dài tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn 

trong viêc hội nhập và giao thƣơng quốc tế. Trong quá trình phát triển 

kinh tế, vận chuyển hàng hóa bằng đƣờng biển chiếm vị trí quan trọng 

trong vận tải hàng hóa quốc tế của Việt Nam. Để hàng hóa lƣu thông 

qua các cảng biển thuận lợi, hàng loạt các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình 

vận chuyển này đã ra đời nhằm giảm thời gian, giảm chi phí và tăng 
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sức cạnh tranh của hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (Maritime 

auxiliary services) là một trong những phân ngành của dịch vụ vận tải 

biển theo phân loại của WTO.  Đối với các công ty cung cấp dịch vụ 

giao nhận vận chuyển thì chất lƣợng dịch vụ đã trở thành một trong 

những công cụ cạnh tranh chủ lực trong cuộc đua nhằm thu hút và duy 

trì khách hàng. Môi trƣờng kinh doanh đã và đang thay đổi rất nhiều 

với sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh đã tạo ra một sự thay đổi 

lớn về phƣơng thức kinh doanh, cùng với yêu cầu về chất lƣợng dịch 

vụ. Bên cạnh đó, vấn đề thời gian và chi phí luôn là mối quan tâm 

hàng đầu đối với chủ hàng xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đƣờng biển. 

Do đó, việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dich vụ hỗ 

trợ vận tải biển nhằm đề xuất những chính sách để phục vụ khách 

hàng ngày một tốt hơn là vô cùng cần thiết. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1 Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (Maritime auxiliary services) là một 

trong những phân ngành của dịch vụ vận tải biển. WTO áp dụng phân 

loại dịch vụ theo hệ thống CPC (Hệ thống phân loại sản phẩm tập 

trung - Central Product Classiíication) của Liên hợp quốc, theo đó 

ngành dịch vụ hỗ trợ vận tải biển nằm trong Phân ngành dịch vụ vận 

tải biển (Maritime Transport Service).  

Tuy nhiên, phân chia dịch vụ theo hệ thống CPC khá phức tạp khi 

dịch vụ hỗ trợ vận tải biển sẽ bao gồm (1) các dịch vụ hỗ trợ vận tải 

biển (mục CPC 745) và (2) dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ lƣu kho 

bãi và một sồ dịch vụ khác nằm trong các dịch vụ hỗ trợ cho các loại 

hình vận tải (Services auxiliary to all modes of transport) thuộc các 

mục CPC741, 742, 748, 749.  

Trƣớc sự phức tạp theo cách phân loại CPC, trong Dự thảo cam kết 

về dịch vụ vận tải biển của WTO đã phân định dịch vụ vận tải biển 

thành 3 nhóm 
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Nhóm 1: Dịch vụ vận tải biển quốc tế (International maritime 

transport) 

Nhóm 2: Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, (Maritime auxiliary service)  

Nhóm 3: Dịch vụ tiếp cận và sử dụng tại cảng biển, (Access to/use 

of port service)   

Nhóm 4 (dự kiến): Vận tải đa phƣơng thức (Multimodal Transport) 

Trong đó Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, bao gồm 6 nhóm dịch vụ:  

Dịch vụ bốc xếp dỡ hàng hóa (không bao gồm các hoạt động trực 

tiếp của ngƣời bốc xếp có tổ chức độc lập),  

Dịch vụ lƣu kho,  

Dịch vụ khai báo hải quan,  

Dịch vụ kho bãi container,  

Dịch vụ đại lý hàng hải,  

Dịch vụ giao nhận hàng vận tải biển. 

Cách gọi dịch vụ hỗ trợ vận tải biển đã đƣợc đề cập đến từ lâu trong 

các văn bản cũng nhƣ tài liệu mang tính quốc tế. Tuy nhiên tại Việt 

Nam, trong quan niệm cũng nhƣ các văn bản hiện có, khái niệm về 

dịch vụ hỗ trợ vận tải biển vẫn còn chƣa thực sự rõ ràng. Trƣớc đây, 

chúng ta chỉ có khái niệm về dịch vụ hàng hải với sự phân ngành khá 

cụ thể và rõ ràng trong Nghị định số 10/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 

năm 2000, là Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ hàng hải, bao gồm 9 phân ngành. Ngày 5 tháng 7 năm 2007, Chính 

phủ ban hành Nghị định số 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ vận tải biển thay thế Nghị định số 57/2001/NĐ-CP ngày 24 

tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biến 

và Nghị định số 10/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2001 của 

Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải đặt ra nhu cầu 

cần có một khái niệm cũng nhƣ cách phân chia cụ thể hơn cho dịch vụ 

vân tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển. Sự phân chia này sẽ góp 
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phần quan trọng trong việc thực hiện các cam kết WTO về dịch vụ hỗ 

trợ vận tải biển. 

Do cách phân loại dịch vụ hỗ trợ vận tải biển theo pháp luật Việt 

Nam và theo quy định của WTO còn một số khác biệt nên trong phạm 

vi bài viết xin đƣợc đề cập đến dịch vụ hộ trợ vận tải biển theo phân 

loại của WTO. 

2.2 Chất lƣợng dịch vụ  

Chất lƣợng dịch vụ là một phạm trù trìu tƣợng, khác biệt có với 

chất lƣợng của các sản phẩm công nghiệp. Sự khó mô tả về chất lƣợng 

dịch vụ này phần lớn do chính đặc tính vô hình và dịch vụ tạo nên. 

Trên thế giới, hiện có nhiều cách tiếp cận  về chất lƣợng dịch vụ.  

Parasurman, Zeithaml và Berry (1985, 1988) định nghĩa chất lƣợng 

dịch vụ đƣợc xem nhƣ khoảng cách giữa mong đợi về dịch vụ và nhận 

thức của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Parasuraman & ctg (1985) 

đƣa ra mô hình thang đo SERVQUAL để đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ 

dựa trên sự cảm nhận bởi chính các khách hàng sử dụng dịch vụ. Theo 

TCVN ISO9000:2000 dựa vào khái niệm về chất lƣợng sản phẩm, 

chúng ta có thể coi chất lƣợng dịch vụ là mức độ của một tập hợp các 

đặc tính vốn có của dịch vụ thỏa mãn các nhu cầu, mong đợi của 

khách hàng và các bên có liên quan. 

2.3 Đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ 

Đánh giá chất lƣợng dịch vụ là vấn đề thu hút đƣợc sự quan tâm 

của nhiều nhà nghiên cứu cũng nhƣ doanh nghiệp (Phan Chí Anh, 

2015). Từ những năm 1980, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu 

cơ sở lý thuyết và đề xuất một số mô hình thực tế chứng minh về đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ. Điển hình là các nghiên cứu đề xuất của 

Gronroos (1984); Parasuraman và cộng sự (1985). Từ sau năm 1990 

đến nay, các nhà khoa học nhƣ Cronin và Taylor (1992), Sweeney và 

cộng sự (1997), Dabholkar và cộng sự (2000), Thái Văn Vinh (2007) 

đã phát triển các khung phân tích đánh giá chất lƣợng dịch vụ với 
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nhiều yếu tố cấu thành khác nhau, ứng dụng trong các lĩnh vực chất 

lƣợng dịch vụ khác nhau.  

2.4 Sự hài lòng của khách hàng 

Hài lòng là phản ứng của ngƣời tiêu dùng khi đƣợc đáp ứng mong 

muốn (Oliver, 1997), là phản ứng của khách hàng về sự khác biệt giữa 

mong muốn và mức độ cảm nhận sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ 

(Tse và Wilton, 1988). Theo Philip Kotler, sự thỏa mãn - hài lòng của 

khách hàng là mức độ của trạng thái cảm giác của một ngƣời bắt 

nguồn từ việc so sánh kết quả thu đƣợc từ sản phẩm với những kỳ 

vọng của anh ta. Nhƣ vậy, mức độ hài lòng là hàm của sự khác biệt 

giữa kết quả nhận đƣợc và kỳ vọng. 

2.5 Mô hình đề xuất 

Chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ vận tải biển tại các doanh nghiệp giao 

nhận vận chuyển Việt Nam đƣợc tác giả xác định dựa trên việc vận 

dụng mô hình SERVQUAL của Parasuraman và cộng sự (1991) và 

mô hình ROPMIS của Thái Văn Vinh (2007) để đƣa ra mô hình với 

thành phần các biến nhƣ sau. Về các biến độc lập của chất lƣợng dịch 

vụ hỗ trợ vận tải biển trong mô hình gồm: Nguồn lực, Kết quả, Quá 

trình, Năng lực quản lý, Hình ảnh, Uy tín và Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. Về biến phụ thuộc trong mô hình: Sự hài lòng của 

khách hàng. Trong đó các biến độc lập đều có mối quan hệ thuận 

chiều với biến phụ thuộc. 

Các giả thuyết nhằm kiểm định mô hình bao gồm: 

H1: Có mối quan hệ thuận chiều giữa ―nguồn lực‖ và sự hài lòng 

của khách hàng.   

H2: Có mối quan hệ thuận chiều giữa ―kết quả phục vụ‖ và sự hài 

lòng của khách hàng.  

H3: Có mối quan hệ thuận chiều giữa ―quá trình phục vụ‖ và sự hài 

lòng của khách hàng. 
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H4: Có mối quan hệ thuận chiều giữa ―năng lực quản lý‖ và sự hài 

lòng của 

khách hàng.  

H5: Có mối quan hệ thuận chiều giữa ―hình ảnh, uy tín‖ và sự hài 

lòng của khách hàng.  

H6: Có mối quan hệ thuận chiều giữa ―trách nhiệm xã hội‖ và sự 

hài lòng của khách hàng.  

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng chất lƣợng 

dịch vụ hỗ trợ vận tải biển 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1 Thang do 

Thang đo ―Nguồn lực‖ đƣợc đo bằng các biến quan sát gồm: Các 

trang thiết bị của công ty luôn sẵn sàng để phục vụ khách hàng; Các 

trang thiết bị của công ty luôn hoạt động tốt và ổn định; Công ty có tài 

chính ổn định; Khả năng theo dõi vận chuyển hàng hóa của công ty 

tốt; Cơ sở hạ tầng của công ty tốt, khang trang.  

Thang đo ―kết quả phục vụ‖ đƣợc đo bằng các biến quan sát gồm: 

Tốc độ thực hiện dịch vụ của công ty nhanh chóng; Công ty luôn cung 
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cấp dịch vụ một cách đáng tin cậy (thực hiện đúng cam kết, nhận hàng 

đúng hạn); Công ty luôn cung cấp dịch vụ một cách nhất quán; Công 

ty luôn đảm bảo an toàn hàng hóa (không bị mất mát tổn thất); Công 

ty luôn đảm bảo độ chính xác chứng từ (chứng từ không mắc lỗi); Các 

dịch vụ của công ty đa dạng và luôn sẵn có (bất kỳ khi nào và nơi 

đâu); Giá cả (cƣớc phí) dịch vụ của công ty cạnh tranh. 

Thang đo ―quá trình phục vụ‖ đƣợc đo bằng các biến quan sát gồm: 

Thái độ, cung cách phục vụ của nhân viên công ty để đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng là tốt; Nhân vien của công ty luôn sẵn sàng đáp ứng 

các yêu cầu của công ty một cách nhanh chóng; Nhân viên có kiến 

thức tốt về yêu cầu và nhu cầu của khách hàng; Công ty ứng dụng tốt 

công nghệ thông tin trong dịch vụ khách hàng 

Thang đo ―năng lực quản lý‖ đƣợc đo bằng các biến quan sát gồm: 

Công ty ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; 

Hiệu quả trong quản lý và điều hành công việc của công ty cao; Kiến 

thức và kỹ năng, trình độ của ngƣời quản lý, điều hành trong công ty 

cao, bao gồm cả khả năng xử lý sự cố, tai nạn; Công ty thấu hiểu đƣợc 

yêu cầu và nhu cầu của khách hàng; Công ty có sự phản hồi tốt từ phía 

khách hàng; Công ty có mối quan hệ tốt với các bên cung cấp (cảng, 

hãng tàu…); Công ty luôn không ngừng cải thiện quá trình quản lý, 

điều hành công việc hƣớng đến khách hàng 

Thang đo ―hình ảnh, uy tín‖ đƣợc đo bằng các biến quan sát gồm: 

Uy tín, thƣơng hiệu của công ty trên thị trƣờng đƣợc tin tƣởng 

Thang đo ―hình ảnh, uy tín‖ đƣợc đo bằng các biến quan sát gồm: 

Công ty có cách ứng xử có trách nhiệm với xã hội và con ngƣời 

Tất cả các biến quan sát trong các yếu tố đều sử dụng thang đo 

Likert 5 điểm, với sự lựa chọn từ 1 đến 5 với 1 là ―Hoàn toàn không 
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hài lòng‖, 2 là ―Không hài lòng‖, 3 là ―Trung bình‖, 4 là ―Hài lòng‖ 

và 5 là ―Rất hài lòng‖. 

3.2 Dữ liệu 

Phƣơng pháp chọn mẫu là phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện. Kích 

thƣớc mẫu đƣợc tổng lƣợng phiếu khảo sát mong muốn là 50 phiếu. 

Cấp độ thang đo đƣợc sử dụng để đo lƣờng biến quan sát là thang đo 

liker 5 điểm. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu đƣợc áp dụng là phát bản 

câu hỏi để thu thập đánh giá của ngƣời sử dụng dịch vụ hỗ trợ vận tải 

biển, là các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đƣờng biển (80% 

lƣợng mẫu điều tra) và các công ty giao nhận (20% lƣợng mẫu đầu 

điều tra). 

Kết quả thu thập, số lƣợng bản câu hỏi hợp lệ thực tế thu đƣợc sau 

khi đã đƣợc kiểm tra, sửa chửa là 66 phiếu, trong đó có 49 phiếu là 

của công ty xuất nhập khẩu (72,24%), có 17 phiếu của các công ty 

giao nhận vận chuyển (25,76%) 

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin cần thiết, dữ liệu sẽ đƣợc mã hóa, 

nhập vào phần mềm SPSS 16.0 trên máy vi tính và sau đó đƣợc làm 

sạch. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1 Kiểm định độ tin cậy 

Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008, trang 24): 

―Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach‘s Alpha từ 0,8 trở 

lên đến gần 1 thì thang đo đo lƣờng là tốt, từ gần 0,7 đến gần 0,8 là sử 

dụng đƣợc. Kết quả khảo sát cho thấy hệ số Cronbach‘s Alpha là 

0.953 khẳng định độ tin cậy của các thang đo trong nghiên cứu. Đối 

với thang đo mức độ hài lòng của khách hàng có Cronbach alpha 
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tƣơng đối cao (0.91), các biến quan sát trong thành phần này có hệ số 

tƣơng quan biến tổng lớn (>0.73). Vì vậy các biến đo lƣờng thành 

phần này đều đƣợc sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo. 

4.2 Phân tích nhân tố khám phá 

Các thành phần đã đƣợc kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach‘s 

Alpha sẽ tiếp tục đƣa vào phân tích EFA Phân tích EFA sẽ giúp rút 

gọn một tập k biến quan sát thành một tập F (F<k) các thành phầncó ý 

nghĩa hơn. Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính 

của các thành phần với các biến quan sát. 

Thang đo chất lượng dịch vụ được đo bằng 25 biến quan sát 

và sau khi kiểm tra mức độ tin cậy bằng phân tích Cronbach 

Alpha thì không loại biến nào cả. Theo mô hình lý thuyết 25 biến 

quan sát được dùng để đo lường cho 6 thành phần của thang đo. 

Phân tích factor dùng để đánh giá độ hội tụ của các biến quan 

sát theo các thành phần. 

Với lý thuyết Ho đặt ra trong phân tích này là giữa 25 biến 

quan sát trong tổng thể không có mối tương quan với nhau. Kiểm 

định KMO và Barlett’s trong phân tích factor cho thấy giả thuyết 

này bị bác bỏ (sig=.000). Hệ số KMO ( =.879 >0.5) cao chứng 

tỏ phân tích (EFA) thích hợp được sử dụng trong phân tích này. 

 Sử dụng Phân tích nhân tố khám phá để rút trích nhân tố. Kết quả 

là rút trích còn có 3 nhóm nhân tố. Nhân tố 1 gồm các biến: R3, O10, 

O12, P13, P14, M18, SA 25; Nhân tố 2 gồm: M21, M22, M23, I24; 

Nhân tố 3 gồm: O7, O8. Riêng biến phụ thuộc đƣa vào 1 NT là 

SHL1.  

Nhƣ vậy, trên lý thuyết các thành phần này là riêng biệt nhƣng về 

mặt thực tiễn thì chúng gộp thành một. Trƣờng hợp này cũng thƣờng 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

1012 

xảy ra trong các nghiên cứu của ngành khoa học xã hội (Bollen & 

Hoyle 1991) 

Nhân tố 1 (Factor 1 – F1) gộp các biến của thành phần Nguồn lực, 

Kết quả, Quá trình và Trách nhiệm xã hội thành Quá trình phục vụ 

Nhân tố 2 (Factor 2 –F2) gộp các biến thành phần Quản lý và Hình 

ảnh thành Năng lực quản lý 

Nhân tố 3 (Factor 3 –F3) vẫn giữ nguyên là thành phần Kết quả 

4.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 

Ta tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của từng 

yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng. Phân tích hồi 

quy sẽ đƣợc thực hiện với 3 biến độc lập Quá trình phục vụ 

(FACTOR1), Năng lực quản lý (FACTOR2), Kết quả (FACTOR 3) và 

một biến phụ thuộc sự hài lòng của khách hàng (SHL).  

Phƣơng trình hồi qui có dạng: 

SHL = 0.599×F1 + 0.557×F2 + 0.144×F3 

Cả ba nhân tố F1, F2 và F3 đều có tƣơng quan dƣơng, nếu nếu một 

nhân tố tăng lên tăng thì biến phụ thuộc cũng tăng. Trong đó F1 và F2 

có sự ảnh hƣởng lớn đến sự hài lòng của khách hàng. 

Vì bản thân các biến trong F1, F2 và F3 đều có tƣơng quan dƣơng, 

vì vậy để F1, F2 và F3 tăng thì cần tác động làm tăng các biến. 

5. Kết luận và gợi ý chính sách 

Trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng phát triển 

cả về bề rộng và chiều sâu, nếu không tổ chức sắp xếp lại, tăng cƣờng 

khả năng tích tụ và tập trung vốn, hoàn thiện cơ chế quản lý thì các 

doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ vận tải  biển Việt Nam sẽ khó có thể 

đứng vững. Để khắc phục tình trạng trên, doanh nghiệp cần quan tâm 

đến những biện pháp sau: 

Một là, nâng cao hiệu quả quá trình phục dịch vụ hỗ trợ vận tải 

biển. Từ phân tích kết quả khảo sát, nhân tố Quá trình phục vụ có 

trọng số lớn (0.599) trong việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng từ 
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đó nâng cao chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ vận tải biển. Để có đƣợc quá 

trình phục vụ tốt cho khách hàng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ cần: 

(1) Đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp. Đặc điểm của 

dịch vụ hỗ trợ vận tải biển là gồm nhiều loại dịch vụ, khi cung cấp, 

doanh nghiệp có thể phải ứng trƣớc tiền thay mặt khách hàng thanh 

toán cho các nhà cung cấp. Doanh nghiệp có thẻ đồng thời phục vụ 

nhiều khách hàng, nhiều lô hàng của khách hàng nên việc quản lý 

nguồn tài chính đảm bảo duy trì các dòng tiền của doanh nghiệp rất 

quan trọng. Ngoài việc tăng vốn cho doanh nghiệp thì công tác thu hồi 

công nợ cần đƣợc chú trọng, tránh nợ xấu 

(2) Đảm bảo độ chính xác của chứng từ khi cung cấp cho khách 

hàng. Mỗi sự sai sót chứng từ có thẻ gây chậm chễ quá trình lƣu 

chuyển của hàng hóa, thậm chí gây thiệt hại về tài chính do quá trình 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải biển liên quan nhiều bên nhƣ hãng tàu, 

hải quan, cơ quan quản lý cảng, cơ quan quản lý nhà nƣớc, các nhà 

cung cấp vận tải nội dịa... Để đảm bảo độ chính xác của chứng từ khi 

cung cấp cho khách hàng, doanh nghiệp cần (a) Đƣa ra quy chuẩn, 

quy trình rõ ràng cho nhân viên (b) thƣờng xuyên đào tạo cập nhật 

kiến thức cho nhân viên (c) có cơ chế theo dõi, kiểm tra chéo để tránh 

sai sót trong chứng từ. 

(3) Đảm bảo cung cấp giá dịch vụ phù hợp cho khách hàng. Do đặc 

điểm của các công ty dịch vụ hỗ trợ vận tải biển là cung cấp dịch vụ, 

và đầu vào lại là dịch vụ của các nhà cung câp khác, nên việc duy trì 

mối quan hệ tốt với nhà cung cấp (hãng tàu, cơ quan quản lý ga 

cảng....) và mở rộng các liên kết với các nhà cung cấp khác sẽ giúp 

doanh nghiệp có giá đầu vào tốt từ đó cung cấp cho khách hàng mức 

giá hợp lý và vẫn đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp 
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(4) Đảm bảo nhân viên có cung cách phục vụ tốt và nhanh chóng, 

linh hoạt trong quá trình phục vụ. Điều này có đƣợc khi nâng cao chất 

lƣợng nhân lực, sẽ đƣợc đề cập trong giải pháp tiếp theo. 

(5) Đảm bảo doanh nghiệp có cách ứng xử có trách nhiệm với xã 

hội và con ngƣời 

Hai là, nâng cao hiệu quả năng lực quản lý của doanh nghiệp. Từ 

phân tích kết quả khảo sát, nhân tố Năng lực quản lý có trọng số lớn 

(0.557) trong việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng từ đó nâng cao 

chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ vận tải biển. Để có đƣợc năng lực quản lý 

tốt, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần: 

(1) Tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ khách hàng, 

đảm bảo luồng thông tin, chứng từ giữa doanh nghiệp – khách hàng và 

doanh nghiệp – nhà cung cấp đƣợc diễn ra thông suốt 

(2) Doanh nghiệp luôn không ngừng cải thiện quá trình quản lý, 

điều hành công việc hƣớng đến khách hàng 

(3) Nâng cao uy tín, thƣơng hiệu của doanh nghiệp trên thị trƣờng 

để có đƣợc sự tiếp nhận và tin tƣởng từ phía cộng đồng khách hàng. 

Ba là, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ hỗ trợ 

vận tải biển. Trong quá trình cung cáp dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, đội 

ngũ nhân viên có vai trò quan trọng để đạt đƣợc sự hài lòng của khách 

hàng. Trong mô hình cung cấp dịch vụ tổng quát có thể thấy nhân viên 

giao tiếp dịch vụ cùng với cơ sở vật chất là hai yếu tố mà khách hàng 

nhìn thấy đƣợc khi xem xét các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận 

tải biển. 

Từ những phân tích trong kết quả khảo sát cũng tháy đƣợc nhân 

viên giao tiếp dịch vụ có vai trò quan trong để quá trình cung cấp dịch 

vụ đƣợc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Do đó, chất lƣợng đội ngũ nhân 

viên cung cấp dịch vụ cũng cần phải đƣợc xem xét và cải thiện. Để có 

thể hoàn thiện yếu tố về con ngƣời, các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ vận tải biển cần có các chính sách khác nhau cho các nhóm 
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đối tƣợng: nhân viên mới tuyển dụng, nhân viên đang làm việc và cán 

bộ quản lý. 

 

Hình 2: Quá trình cung ứng dịch vụ của công ty hỗ trợ dịch vụ 

vận tải biển 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO  

DOANH NGHIỆP VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ TẠI 

 THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG THÔNG QUA KẾT NỐI 

GIỮA VẬN TẢI BIỂN VÀ VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ 

Improve competitiveness for enterprises road  

transportation in hai phong city through connecting  

between marine transport and road transport 

ThS.Lê Bằng Việt 

Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh, Đại học Hải Phòng. 

Email: vietlb@dhhp.edu.vn 

TÓM TẮT 

Sự phát triển và tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay cũng gắn bó 

chặt chẽ với tình hình kinh doanh và sức khỏe của các doanh nghiệp nói 

chung, trong đó có các doanh nghiệp ngành dịch vụ giao thông vận tải. 

Hải Phòng là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng giao lƣu 

kinh tế trong nƣớc và quốc tế, trung tâm công nghiệp, thƣơng mại, dịch 

vụ lớn của Việt Nam, cực tăng trƣởng trong vùng kinh tế động lực phía 

Bắc. Vận tải đƣờng bộ tại Hải Phòng chủ yếu đảm nhận vận chuyển 

hàng hóa viễn dƣơng, các tuyến ven biển, nhất là vận tải Bắc – Nam. 

Trong đó vận tải biển tại Hải Phòng là ―khách hàng ruột‖ của vận tải 

đƣờng bộ và đem lại nguồn hàng hóa, lợi nhuận rất lớn và có sự tăng 

trƣởng đều đặn theo các năm. Chính vì quan hệ cộng sinh đó, Hải 
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Phòng cần phải có những chính sách hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp 

vận tải đƣờng bộ với vận tải đƣờng biển tốt hơn, nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ.  

Từ khóa: năng lực cạnh tranh, vận tải biển, vận tải đƣờng bộ  

ABSTRACT 

The current development and economic growth in Vietnam is also 

closely linked to the business and health situation of businesses in gen-

eral, including transport service enterprises. Hai Phong is a port city, an 

important transport hub for domestic and international economic ex-

changes, a major industrial, commercial and service center of Vietnam, 

and is extremely growth in the northern motive economic region. Road 

transport in Hai Phong mainly carries ocean freight, coastal routes, es-

pecially North - South transport. In which, sea transport in Hai Phong is 

a "gut customer" of road transport and brings a huge source of goods 

and profits and has a steady growth over the years. Because of that 

symbiotic relationship, Hai Phong needs to have policies to support the 

connection between road transport enterprises and better sea transport 

in order to improve the competitiveness of road transport enterprises. 

Keywords: competitiveness, shipping, road transport 

1. Tiềm năng phát triển vận tải biển và vận tải đƣờng bộ tại thành 

phố Hải Phòng 

Sự phát triển và tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay cũng gắn 

bó chặt chẽ với tình hình kinh doanh và sức khỏe của các doanh 

nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp ngành dịch vụ giao 

thông vận tải. Các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong tăng 

trƣởng GDP, cung ứng các sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân và phục vụ xuất khẩu, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng 
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cao mức sống nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của đất nƣớc. Để thực 

hiện mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các 

doanh nghiệp đòi hỏi Nhà nƣớc phải xây dựng và ban hành các cơ 

chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển, khuyến khích phát 

triển doanh nghiệp, giúp nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp 

phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

Hải Phòng là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng giao 

lƣu kinh tế trong nƣớc và quốc tế, trung tâm công nghiệp, thƣơng mại, 

dịch vụ lớn của Việt Nam, cực tăng trƣởng trong vùng kinh tế động 

lực phía Bắc.Với những tiềm năng, lợi thế so sánh cùng với các cơ 

chế, chính sách đổi mới mở cửa, theo báo cáo của Sở Kế hoạch đầu tƣ 

và cục Thống kê, lũy kế đến hết năm 2018 trên địa bàn Hải Phòng đã 

có trên 36.300 doanh nghiệp đăng kí thành lập, trong số đó có 454 

doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải 

hoặc phụ trợ vận tải (trực tiếp vận tải, kho bãi, hoa tiêu, sửa chữa, cứu 

hộ..), có 243 doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động trong dịch vụ vận 

tải trực tiếp, 5 doanh nghiệp chuyên về taxi, 95 doanh nghiệp hoạt 

động trong vận tải đƣờng thủy và đƣờng biển, 31 công ty hoạt động 

trong lĩnh vực giao nhận chuyển vận hàng hóa (logistics). Sự phát 

triển các doanh nghiệp vận tải nói chung đã góp phần quan trọng 

quyết định trong tăng trƣởng kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, 

trên thực tế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp không 

riêng gì nhóm doanh nghiệp giao thông vận tải mà tổng thể các doanh 

nghiệp trên địa bàn đều có quy mô doanh nghiệp nhỏ (89,13% doanh 

nghiệp có quy mô vốn dƣới 50 tỷ, 99% doanh nghiệp có số lao động 

dƣới 300 ngƣời), năng lực sinh lợi thấp (30% doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh thua lỗ).[9,10,11,12,13,14] 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hình thành và phát triển, về 

mặt quản lý nhà nƣớc thì chính quyền thành phố đã tích cực triển khai 
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các chính sách của chính phủ Trung ƣơng cũng nhƣ ban hành khá 

nhiều cơ chế, chính sách của địa phƣơng hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách của 

Nhà nƣớc vẫn còn thiếu chủ động, chƣa kịp thời, các chính sách kinh 

tế của thành phố hỗ trợ doanh nghiệp còn chậm, chƣa thật phù hợp, để 

doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ Hải Phòng có thể kết nối tốt với lợi thế 

địa lý là cảng biển và sản phẩm đầu cuối của doanh nghiệp vận tải 

Đƣờng Biển tại đây. Điều này đòi hỏi Hải Phòng cần phải có những 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ kết nối đƣợc với vận 

tải đƣờng biển tốt hơn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp vận tải đƣờng bộ. 

2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp 

Cạnh tranh là một trong những đặc trƣng cơ bản của kinh tế thị 

trƣờng. Cạnh tranh có thể đƣợc hiểu là sự “ganh đua”, “tranh đua” 

giữa các doanh nghiệp trong việc dành một nhân tố sản xuất hoặc 

khách hàng nhằm nâng cao vị thế, ƣu thế của mình trên thị trƣờng. 

Thực tế có rất nhiều nghiên cứu quốc tế về cạnh tranh, năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp, ta có thể kể đến nhƣ sau: 

Nghiên cứu sâu về sản xuất hàng hóa tƣ bản chủ nghĩa và cạnh 

tranh tƣ bản chủ nghĩa, K.Mark đã khái quát “Cạnh tranh là sự ganh 

đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản để giành giật những 

điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi 

nhuận siêu ngạch”[4,16]. 

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế của Liên hiệp quốc (OECD) 

cho rằng: “cạnh tranh là khái niệm của các doanh nghiệp, ngành, 

quốc gia và vùng tạo việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện 

cạnh tranh quốc tế”[2]. Hay theo theo M. Porter (1987), khả năng 

cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động, năng suất lao động là 

thƣớc đo duy nhất về khả năng cạnh tranh. Ƣu điểm của M Porter là 

năng lực cạnh tranh có thể đo lƣờng bằng năng suất lao động, song 
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nhƣợc điểm là chƣa gắn năng lực cạnh tranh với việc thực hiện các 

mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau của doanh nghiệp và thƣờng dùng 

đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia. Cũng theo M. Porter, năng lực 

cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp đƣợc biểu hiện thông qua hai chiến 

lƣợc cơ bản là phân biệt hóa sản phẩm (chất lƣợng) và chi phí thấp[7]. 

Điều này cũng khá tƣơng đồng với một số quan điểm của các tác giả 

khác là: Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp là doanh nghiệp 

đó có thể sản xuất sản phẩm với chi phí biến đổi trung bình thấp hơn 

giá của nó trên thị trường, doanh nghiệp nào có thể sản xuất ra sản 

phẩm có chất lượng tương tự như sản phẩm của đơn vị khác, nhưng 

chi phí thấp hơn thì được coi là có năng lực cạnh tranh cao 

hơn[3,6,7]. 

Ngoài ra, cũng có những tác giả xem xét ở khía cạnh khác để đƣa ra 

khái niệm về năng lực cạnh tranh nhƣ P.Buckley xem năng lực cạnh 

tranh là khả năng tiêu thụ hàng hóa, duy trì và mở rộng thị phần và thu 

lợi nhuận của doanh nghiệp so với các đối thủ.Quan điểm của 

P.Bucley đã gắn năng lực cạnh tranh với khách hàng và hiệu quả kinh 

doanh thông qua lợi nhuận. Hay Phillip Lasser trong điều kiện liên 

danh, liên kết, hợp tác rộng rãi giữa các doanh nghiệp ngày nay: 

“Năng lực cạnh tranh của một công ty trong một lĩnh vực được xác 

định bằng những thế mạnh mà công ty có hoặc huy động được để có 

thể cạnh tranh thắng lợi”[17,18].Trong giáo trình Kinh tế học của P 

Samuelson, thì khái niệm đơn giản và ngắn gọn hơn, với cách tiếp cận 

ở góc độ kinh tế với doanh nghiệp cho rằng: “cạnh tranh là sự tranh 

giành thị trường để tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà doanh nghiệp” 

[8]. 

Tổng quan các công trình nghiên cứu trên cho thấy các nghiên cứu 

đƣa ra nhiều quan điểm khác nhau về cạnh tranh và cạnh tranh của 

doanh nghiệp, tùy thuộc vào phạm vi, đối tƣợng, cách tiếp cận của 

việc nghiên cứu mà đƣa ra các cách hiểu cụ thể về cạnh tranh, cạnh 
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tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cho phù 

hợp. quan điểm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ nguồn lực 

nội tại đã xác định thành công của doanh nghiệp xuất phát từ những 

tài sản, nguồn lực và năng lực tạo ra giá trị gia tăng, từ đó nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã 

đƣợc thực hiện trên cơ sở các doanh nghiệp ở nƣớc ngoài, so với 

doanh nghiệp Việt Nam có sự khác biệt về đặc điểm và điều kiện 

nghiên cứu. Trong khi đó, tại Việt Nam chƣa có nghiên cứu nào về 

các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo 

hƣớng tiếp cận từ tác động bởi chính sách kinh tế của Nhà nƣớc. 

Trong nƣớc cũng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu có liên quan 

đến năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp Năng lực cạnh tranh đƣợc đề cập và nghiên cứu nhiều ở Việt 

Nam từ thời kỳ “đổi mới, mở cửa”, chuyển sang kinh tế thị trƣờng. 

Đại từ điển kinh tế thị trƣờng: “Cạnh tranh hữu hiệu là một 

phương thức thích ứng với thị trường của doanh nghiệp mà mục đích 

là giành được hiệu quả hoạt động thị trường làm cho người ta tương 

đối thỏa mãn nhằm đạt được lợi nhuận bình quân vừa đủ để có lợi cho 

việc kinh doanh và thù lao cho những rủi ro trong việc đầu tư, đồng 

thời hoạt động của đơn vị sản xuất cũng đạt được hiệu suất cao”[16].  

Dự án VIE 01/025 của CIEM nghiên cứu về Nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia đã khẳng định “Cạnh tranh là một hiện tượng 

vốn có của kinh tế thị trường” [1] và cũng nêu năng lực cạnh tranh 

đƣợc xem xét ở 3 cấp độ: Năng lực cạnh tranh quốc gia (của nền kinh 

tế); Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và Năng lực cạnh tranh của 

sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của 

doanh nghiệp” và khi năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp mạnh 

sẽ giúp năng lực cạnh tranh quốc gia cao hơn và “Năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp cũng thể hiện qua năng lực cạnh tranh của 
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sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh” [3,15]. Cũng 

tƣơng đồng quan điểm, hai tác giả Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá, trong 

“Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên cơ sở cắt giảm chi 

phí” có nhiều điểm tƣơng đồng nhƣng lại đặt vấn đề cụ thể việc nâng 

cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam 

với cách tiếp cận từ việc cắt giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, giảm 

giá thành sản phẩm [3]. Với cách tiếp cận năng lực cạnh tranh mang 

tầm quốc gia, các tác giả cho rằng, thành tựu đạt đƣợc trong những 

năm qua thực chất mới chỉ là kết quả của những biện pháp mang tính 

“cởi trói”, chƣa phát huy hết các tiềm lực của mình trong quá trình 

hội nhập. Do đó, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam vẫn 

còn đang ở trong các thứ bậc thấp nhất của các thang xếp hạng năng 

lực cạnh tranh quốc tế.  

3. Tổng quan về vận tải biển và vận tải đƣờng bộ tại Hải Phòng 

Các doanh nghiệp hoạt động vận tải ở Hải Phòng thƣờng có đăng 

ký kinh doanh rất rộng, bao gồm các hoạt động hỗ trợ cho mảng hoạt 

động chính là vận tải biển. Thực tế, doanh nghiệp không đăng ký kinh 

doanh từng hoạt động riêng lẻ mà đăng ký kinh doanh cung cấp nhiều 

loại hình dịch vụ trong đó có những doanh nghiệp thực hiện kết hợp 

cả vai trò là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển và dịch vụ 

hàng hải. Dƣới đây là bảng liệt kê phạm vi hoạt động trong đăng ký 

kinh doanh của và các dịch vụ cung cấp trên thị trƣờng của đa số 

doanh nghiệp. Phạm vi hoạt động này về cơ bản là thống nhất với 

phạm vi đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển trên 

địa bàn cả nƣớc. Ngành nghề kinh doanh của hầu hết của gần 100 

doanh nghiệp tham gia vận tải DB thƣờng: Vận Tải; Vận Tải và Đại 

Lý; Vận Chuyển Hàng Hóa; Giao Nhận Vận Chuyển Hàng Hóa; Hải 
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Quan - Dịch Vụ Hải Quan, Dịch Vụ Khai Thuê Hải Quan; Vận Tải 

Quốc Tế; Vận Tải Nội Địa; Vận Tải Biển; Vận tải đƣờng bộ; Vận tải 

đƣờng sắt; Hàng Hải - Dịch Vụ Hàng Hải; Logistics – Dịch vụ 

logistics
32

. 

Nhƣ vậy ta có thể nhận thấy, ngay trong một doanh nghiệp chủ yếu 

hoạt động trong vận tải biển tại Hải Phòng thƣờng cũng có các mảng 

vận tải liên quan đến vận tải đƣờng bộ, đƣơng nhiên đây là trên góc độ 

đăng ký kinh doanh, nhƣng trên thực tế cũng có nhiều doanh nghiệp 

thực tế có cả nhiều phƣơng thức vận tải. 

Tổng quan về doanh nghiệp vận tải đường bộ Hải Phòng  

Các doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ có đăng ký kinh doanh tại Hải 

Phòng chiếm số lƣợng không nhiều. Số lƣợng thành lập mới không 

đáng kể, nguyên do chính bởi cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và 

toàn cầu đã ảnh hƣởng trầm trọng đến toàn ngành vận tải. Hầu hết 

doanh nghiệp quy mô lớn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhiều 

doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản hoặc lâm vào tình trạng phá sản. 

Chính vì thế việc thành lập mới là rất khó trong nền kinh tế suy thoái 

nói chung, đặc biệt là đối với lĩnh vực vận tải đƣờng bộ bị ảnh hƣởng 

trầm trọng này. 

Nếu so sánh với số liệu tổng các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực 

này trên phạm vi cả nƣớc thì tỷ lệ không cao. Theo số liệu của Cục 

Thông kê thành phố, các doanh nghiệp này chỉ đạt khoảng 1/10 trên 

tổng số doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ tại Việt Nam, không những 

vậy số lƣợng doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ Hải Phòng gần nhƣ 

không thay đổi từ năm 2013, trong khi đó trên thực tế Hải Phòng vốn 

đƣợc đánh giá là thành phố có ƣu thế về vận tải lớn thứ ba trên cả 

nƣớc. Rõ ràng là con số doanh nghiệp này chƣa thế hiện đƣợc tiềm 

năng của doanh nghiệp vận tải của Hải Phòng trong lĩnh vực kinh tế 

                                           
32

 Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Hải Phòng 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

1025 

trọng yếu này của đất nƣớc, không những vậy số lƣợng doanh nghiệp 

không lớn dẫn đến khó có sự minh bạch và cạnh tranh công bằng của 

thị trƣờng. Nhƣng cũng là những tín hiệu đáng mừng khi xét ở một 

góc độ khác, nếu doanh nghiệp tồn tại đƣợc và có lợi nhuận tốt thì giữ 

nguyên số lƣợng cũng là điều minh chứng rằng số lƣợng hơn chất 

lƣợng. 

Tổng quan về doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng 

Theo số liệu thống kê, số doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn 

Hải Phòng tăng gấp 4 lần, từ con số 47 doanh nghiệp năm 2003 lên tới 

188 doanh nghiệp năm 2017
33

. Hải Phòng là địa phƣơng duy nhất có 

An Lƣ đƣợc công nhận là làng nghề truyền thống vận tải biển ở Việt 

Nam, với đại diện là Hiệp hội vận tải Đoàn Kết có hàng trăm doanh 

nghiệp. Năm 2003, khu vực Hải Phòng có trên 100 chiếc tàu biển 

đăng ký, chiếm khoảng 10% so với đội tàu cả nƣớc, tổng số trọng tải 

800.000 DWT, chiếm khoảng 25% tổng trọng tải của đội tàu của cả 

nƣớc. Thì hiện nay, đội tàu Hải Phòng có 680 chiếc, tổng trọng tải 

3.669.128 DWT, chiếm 32% số lƣợng tàu, 41% tổng số tấn trọng tải 

của đội tàu Việt Nam, trong đó có tàu trọng tải lớn đến 53.000 DWT. 

Tuyến vận tải cũng đƣợc mở ra trên toàn thế giới, đi thẳng các nƣớc 

nhƣ Mỹ, các nƣớc châu Âu, châu Phi, châu Öc… 

Luồng tàu vào cảng biển Hải Phòng từ phao số 0 đến sông Cấm có 

3 đoạn chính, bao gồm đoạn Lạch Huyện, kênh Hà Nam và Bạch 

Đằng sông Cấm. Theo báo cáo khảo sát năm 2002, chuẩn tắc độ sâu 

luồng Lạch Huyện phải duy trì ở mức -7,2 m, kênh Hà Nam sâu -7 m, 

đoạn Bạch Đằng-sông Cấm độ sâu từ -7 m đến -5,5 m. Độ sâu -7,2 m 

có thể đón đƣợc tàu 5 vạn tấn giảm tải. Trong nhiều năm qua, công tác 

nạo vét luồng duy trì độ sâu theo chuẩn tắc báo cáo năm 2002, tuy 

nhiên từ tháng 5-2018, luồng tàu vào cảng biển Hải Phòng có sự thay 
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đổi căn bản từ đoạn tuyến Lạch Huyện. Đoạn luồng Lạch Huyện đƣợc 

tách ra, thuộc dự án đầu tƣ xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải 

Phòng. Luồng Lạch Huyện đƣợc kéo dài từ phao số 0 thêm 4,8 km, 

nâng chiều dài đoạn này lên đạt 18,4 km và nạo vét để đạt độ sâu -14 

m, gấp đôi so với chuẩn tắc thiết kế năm 2002. Sự thay đổi căn bản về 

chiều dài và độ sâu luồng tạo ra sức bật mới cho cảng biển Hải Phòng. 

Hải Phòng đón đƣợc những con tàu từ 6 vạn tấn đến 16 vạn tấn. 

Hải Phòng hiện có hệ thống hơn 20 cảng lớn nhỏ, với chiều dài cầu 

Cảng khoảng 12km. Trên thực tế hệ thống cảng và các dịch vụ liên 

quan đến đang phát triển rất mạnh, với sự hiển hiện từng ngày trên 

khu vực công trƣờng cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và khu dịch 

vụ Đình Vũ – Cát Hải. Những năm gần đây, năng lực xếp dỡ của hệ 

thống cảng biển Hải Phòng có sự bứt phá ấn tƣợng, năm 2017 vừa qua 

đạt trên 92 triệu tấn, dự báo đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 114 triệu tấn, 

và đến năm 2030 sẽ đạt mức 200 triệu tấn. Và đƣơng nhiên, theo khái 

niệm đơn giản, ―cảng‖ là nơi đầu mối dịch vụ cho xếp dỡ hàng hóa 

vận tải, thì hệ thống cảng càng phát triển, càng thể hiện rõ nét sự phát 

triển của ngành vận tải hàng hóa kết nối, đòi hỏi đội tàu hàng hải cũng 

phải phát triển tƣơng xứng. 

Trong tổng số 78,9 triệu tấn hàng hóa qua các cảng (cảng biển, 

cảng nội địa và cảng cạn ICD) tại Hải Phòng 9 tháng năm 2018, lƣợng 

hàng hóa qua các cảng biển đạt hơn 62 triệu tấn, tăng 6% so với cùng 

kỳ năm 2017. Trong khi đó, lƣợng tàu vào cảng lại giảm 2%, cho thấy 

lƣợng tàu lớn vào cảng biển Hải Phòng ngày một nhiều khi luồng vào 

cảng ổn định độ sâu hơn… 

Giá cả và chi phí vận chuyển các hàng hóa từ vận tải biển sang vận 

tải đường bộ Hải Phòng 

Theo thống kê, năm 2018 lƣợng xe container của Hải Phòng nhận 

phù hiệu hoạt động là 12.317 xe trên tổng số hơn 15.236
34

, trong khi 
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đó năm 2013 số lƣợng xe đầu kéo xấp xỉ 7.800 xe. Gía cƣớc vận tải 

container 40 feed, năm 2015 xấp xỉ 10.000.000 Vnd, trong khi 2018 

xấp xỉ 5.000.000 Vnd/100Km, tức là giá cƣớc đã giảm. 

Từ 2005-2014, giá cƣớc vận tải bình quân toàn ngành tăng 

14,1%/năm, giai đoạn 2005-2010 giá cƣớc tăng mạnh 17,8%/năm do 

sự phát triển nóng của nền kinh tế VN và thế giới, đặc biệt sự tăng 

mạnh của giá nhiên liệu là nguyên nhân chính dẫn tới biến động giá 

cƣớc vận tải. Giai đoạn 2010-2014 khi kinh tế khu vực và VN khủng 

hoảng, giá cƣớc vận tải tăng trung bình 9,4%/năm [5]. 

Giá cƣớc vận tải bình quân ngành vận tải biển VN tăng 166,7% 

(năm 2001 là 44,1, năm 2014 là 73,5 USD/tấn.1000km), trung bình 

giai đoạn 2001-2014 tăng giá trị hàng hóa tăng 104,7%/năm. Giá cƣớc 

biến động mạnh nhất năm 2008 (114,8%/năm, sau khi VN gia nhập 

WTO và đẩy mạnh XNK) và giai đoạn 2010-2011 (126,2%/năm do 

khủng hoảng kinh tế thế giới và giá nhiên liệu tăng mạnh).   

4. Mối quan hệ kinh tế giữa vận tải biển và vận tải đƣờng bộ tại 

thành phố Hải Phòng 

Mối quan hệ cộng sinh 

Vận tải hàng hóa 

Vận tải đƣờng bộ tại Hải Phòng chủ yếu đảm nhận vận chuyển 

hàng hóa viễn dƣơng, các tuyến ven biển, nhất là vận tải Bắc - Nam, 

vận tải than nhập khẩu phục vụ các nhà máy nhiệt điện, vận chuyển 

dầu thô phục vụ các nhà máy lọc hóa dầu; nâng cao thị phần vận 

chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu lên 25 - 30%; phát triển tuyến vận tải 

hành khách ven biển, hải đảo; chú trọng đầu tƣ đảm bảo sự kết nối 

liên hoàn giữa cảng biển với mạng giao thông quốc gia và đầu mối 

logistics ở khu vực, phát triển kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển dịch vụ 

logistics. 

Mục tiêu của thành phố là tập trung khai thác nguồn hàng đi và đến 

Việt Nam đi vào cảng, trong năm 2017 vừa qua sản lƣợng vận tải của 
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đội tàu cả nƣớc đạt khoảng 131 triệu tấn, chƣa có số liệu thống kê cho 

riêng Hải Phòng. Tuy nhiên, kể cả khi khai thác hết công suất của đội 

tàu Hải Phòng (tƣơng ứng 41% bình quân cả nƣớc) thì sản lƣợng cũng 

mới đạt khoảng 53 triệu tấn. Mặc dù cách so sánh hơi khập khiễng 

nhƣng cũng phần nào cho thấy, tiềm năng còn rất lớn vê vấn đề liên 

vận. Toàn bộ sản lƣợng xấp xỉ 50 triệu tấn khi chuyển đến/đi trƣớc khi 

lên tàu/ rời tàu, đều chủ yếu do vận tải đƣờng bộ đảm nhận là chủ yếu. 

Hiện nay theo thống kê của liên cảng Hải Phòng, có chƣa tới 50% số 

lƣợng hàng hóa trên đƣợc vận chuyển bằng phƣơng thức khác (Tàu 

chuyển tiếp sang tàu, Tàu hỏa chuyển tiếp sang tàu, Hàng không 

chuyển tiếp sang tàu, và ngƣợc lại). Nhƣ vậy ta có thể nói rằng: 

Vận tải biển tại Hải Phòng là ―khách hàng ruột‖ của vận tải đƣờng 

bộ và đem lại nguồn hàng hóa, lợi nhuận rất lớn và có sự tăng trƣởng 

đều đặn theo các năm. Theo số liệu trên, ta có thể ƣớc lƣợng khoảng 

25 triệu tấn/năm, tức là mỗi ngày vận tải đƣờng bộ có thể vận chuyển 

khoảng 60.000 tấn. Đây là một khối lƣợng hàng hóa khổng lồ và lợi 

nhuận rất lớn của vận tải đƣờng bộ. 

Vận tải hành khách 

Hiện có nhiều khách du lịch quốc tế đi đến cảng biển Hải Phòng. 

Nhƣ 6 tháng đầu năm 2018 là 382.000 lƣợt, tăng 9,81%; doanh thu 

ƣớc đạt 1.454 tỷ đồng, tăng 18,6 % so với cùng kỳ năm 2017.  Nhƣng 

quan trọng là số lƣợng khách chủ yếu lƣu trú trên địa bàn chiếm 

khoảng 70%, khi lƣu trú trên địa bàn, khách có sử dụng các phƣơng 

tiện xe bus, taxi, xe khách nội tỉnh theo ƣớc tính của Sở Du Lịch Hải 

Phòng thì đem lại khoảng 15.000.000 USD cho dịch vụ hành khách 

nội tỉnh. Còn lại khoảng 30% số lƣợng khác du lịch sử dụng xe liên 

tỉnh, tàu hỏa và đƣờng hàng không di chuyển sâu vào trong nội địa 

(chƣa có thống kê rõ ràng). Nhƣ vậy, vận tải biển cũng đem lại một 

lƣợng lợi nhuận khá lớn cho các doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ về 

vận chuyển hành khách. 

Mối quan hệ đối nghịch 
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Do nhƣ đã đề cập, vận tải biển ở Hải Phòng chủ yếu là đi quốc tế, 

đi nội địa ở các tỉnh xa, ví dụ tuyến Hải Phòng - Đà Nẵng, Hải Phòng 

- Tp Hồ Chí Minh và rõ ràng nhƣ ở những nghiên cứu trƣớc, khi vận 

chuyển hàng hóa số lƣợng lớn, đƣờng dài thì vận tải biển có chi phí rẻ 

hơn rất nhiều so với vận tải đƣờng bộ nên dù có cạnh tranh trực tiếp 

về vận tải hàng hóa đƣờng dài, nhƣng theo chúng tôi không nhiều và 

đây không phải là thế mạnh của vận tải đƣờng bộ mà gần nhƣ là sân 

chơi của vận tải biển. 

5. Nâng tính kết nối trong hoạt động vận tải biển và vận tải đƣờng bộ 

Thành phố cần phải có chính sách tạo điều kiện cho hoạt động hậu 

cần hiệu quả, đây là mấu chốt nhằm giảm bớt các vấn đề ùn tắc giao 

thông và môi trƣờng đô thị trong chính thành phố cũng nhƣ nâng cao 

hiệu quả của quá trình chuyển giao hàng hóa,  giảm bớt chi phí vận 

chuyển hàng hóa liên vận từ kho bãi tập kết hàng hóa sau khi vận tải 

biển chuyển đến và chuyển sang cho vận tải đƣờng bộ để tiếp vận. 

Mục đích nhằm vận chuyển cùng khối lƣợng hàng hóa bằng sử dụng 

phƣơng tiện ít hơn (nghĩa là sử dụng ít xe ít, xe nhỏ hơn, hoặc quãng 

đƣờng ngắn hơn). Về nguyên tắc, đây là lợi ích chung của cả các nhà 

khai thác vận tải lẫn chính quyền Thành phố. Hiệu quả hậu cần của 

ngành công nghiệp vận tải sẽ đƣợc nâng cao, nhƣng với một tốc độ 

quá chậm để có thể bù đắp đƣợc khối lƣợng ngày càng gia tăng của 

hàng hoá lƣu thông. 

Để làm đƣợc điều này, vấn đề quy hoạch các kho hàng hóa, vấn đề 

xây dựng các tuyến đƣờng vận tải hàng hóa và vận tải trong đô thị cần 

phải đƣợc kiến trúc một cách khoa học và có tính tổng quan, đồng thời 

đôi khi cần các thành phần kinh tế nhà nƣớc cần can thiệp vào nhằm 

gia tăng tốc độ của quá trình phát triển. 

Ngoài ra một số biện pháp hành chính tức thời mà thành phố nên 

khuyến cáo hoặc bắt buộc đến các doanh nghiệp vận tải (dựa trên cơ 

sở hạ tầng có sẵn, và chƣa có điều kiện nâng cấp của thành phố), cơ 
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chế có thể đƣợc sử dụng bởi các bên liên quan nhằm tối ƣu hóa hoạt 

động hậu cần chung của các doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ trong khu 

vực đô thị và tiếp vận, liên vận với các cảng biển của thành phố Hải 

Phòng. 

-  Gom hàng: Nguyên tắc giao hàng chéo: Xe tải đƣờng dài có thể 

vào thành phố qua bằng nhiều đƣờng nhau. Nhìn chung, trọng tải của 

chúng bao gồm hàng đóng gói hoặc hàng đóng nhóm. Điều này có 

nghĩa là hàng hóa sẽ đƣợc vẩn chuyển tới các địa điểm thu nhận khác 

nhau. Sử dụng xe tải đƣờng dài để dừng thả hàng ở tất cả các điểm 

hậu cần là một việc rất lãng phí (và gây ô nhiễm môi trƣờng), thế nên 

hàng hóa thƣờng đƣợc chia nhỏ ra ở một trung tâm hậu cần. 

Trung tâm này đôi khi còn đƣợc gọi là trung tâm phân phối, trung 

tâm gom hàng đô thị, trạm xe tải đầu mối, hoặc trung tâm thu gom 

hàng hóa. Nếu trung tâm này cung cấp đủ không gian, các dịch vụ tập 

thể, và truy nhập (thƣờng là liên hợp) không chỉ cho một mà cho một 

số nhà vận hành hậu cần, lƣu trữ hoặc vận chuyển, thì thuật ngữ phù 

hợp sẽ là "làng vận tải" hoặc "công viên hậu cần". 

Khi xe tải đƣờng dài đến trung tâm gom hàng, tất cả các hàng hóa 

đƣợc dỡ xuống. Sau đó, chúng đƣợc gửi đi theo lộ trình phƣơng tiện 

vận tải theo khu vực hoặc theo cụ thể tuyến đƣờng ngƣời nhận trong 

thành phố, dựa trên các thông tin đƣợc đƣa ra trong các tài liệu hƣớng 

dẫn vận chuyển hàng hóa (vận đơn, hóa đơn giao hàng, v..v..). Quá 

trình này gọi là gom tải hay giao hàng chéo. 

- Hiệu suất giao hàng và lộ trình hiệu quả: Ngay cả khi có sự hiện 

diện của trung tâm phân phối, thì vẫn tồn tại khả năng các xe tải giao 

hàng sẽ phải di chuyển những quãng đƣờng xa xuyên qua khu vực 

thành phố để đến các địa điểm giao nhận rải rác. 

Cần nỗ lực hơn nữa nhằm tối ƣu hóa cấu trúc lộ trình giao hàng, 

ngƣời ta sử dụng một phép đo tính hiệu quả của cung ứng hậu cần gọi 

là ―hiệu suất giao hàng‖. Hiệu suất giao hàng thể hiện số lƣợng hàng 

hóa(kg, thậm chí m
3
) đƣợc giao nhận trung bình mỗi giờ. 
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- Thông tin có thể hỗ trợ làm giảm lƣu lƣợng giao thông: Đây cũng 

lại là một vấn đề phức tạp nữa sẽ đƣợc đề cập một cách ngắn gọn 

trong cuốn tài liệu này. Đây là nguồn bổ trợ thông tin hữu hiệu cho 

lịch trình hậu cần. 

Nhà kho container ảo: Các thành phố cảng với vị trí cửa ngõ gần 

nhƣ thƣờng xuyên phải chịu đựng lƣu lƣợng giao thông vận tải hàng 

hóa nặng từ các bến cảng. 

Các container hàng hóa đƣợc vận chuyển từ bến cảng đến tay ngƣời 

nhận ở khu công nghiệp trong phạm vi thành phố hoặc trong vùng nộ 

địa, gây ra luồng giao thông bất lợi cắt ngang thị trấn. Sau khi dỡ 

hàng, các container trống sẽ đƣợc chuyển lại hệ thống để tái sử dụng 

cho vận tải đƣờng biển. 

Ngày nay, việc này đƣợc thực hiện bằng cách rời các container 

rỗng về kho chứa container xa cảng, hoặc trong nhiều trƣờng hợp, là 

về chính các ga hàng hải. Các container sẽ đƣợc lƣu giữ trong kho đến 

khi đƣợc tái sử dụng. Ở lần sử dụng tiếp theo, các thùng hàng sẽ đƣợc 

dọn trống một lần nữa và đƣợc chuyển đến khu vực xuất nhập khẩu để 

chất hàng lên. 

Thiết lập này bất lợi về hậu cần và làm trầm trọng thêm những 

xung đột về cơ sở hạ tầng giao thông trong thành phố. Hiệp hội Nam 

California của Chính phủ đang xây dựng một đề án xúc tiến việc vận 

chuyển trực tiếp các container rỗng từ chỗ ngƣời nhận đến ngƣời gửi.  

6. Kết luận 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hình thành và phát triển, về 

mặt quản lý nhà nƣớc thì chính quyền thành phố đã tích cực triển khai 

các chính sách của chính phủ Trung ƣơng cũng nhƣ ban hành khá 

nhiều cơ chế, chính sách của địa phƣơng hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách của 

Nhà nƣớc vẫn còn thiếu chủ động, chƣa kịp thời, các chính sách kinh 

tế của thành phố hỗ trợ doanh nghiệp còn chậm, chƣa thật phù hợp, để 
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doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ Hải Phòng có thể kết nối tốt với lợi thế 

địa lý là cảng biển và sản phẩm đầu cuối của doanh nghiệp vận tải 

đƣờng biển tại đây. Bên cạnh những hỗ trợ về phía quản lý nhà nƣớc, 

để năng lực cạnh tranh thực sự nâng cao thì các doanh nghiệp vận tải 

đƣờng bộ tại Hải Phòng cũng cần chủ động phát huy những điều kiện 

nội sinh của doanh nghiệp nhằm tận dụng tối đa sự hỗ trợ. Chỉ khi 

doanh nghiệp chủ động với những hỗ trợ từ phía chính sách thì khi đó 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mới có bƣớc tiến lớn, đƣa 

ngành dịch vụ vận tải cũng nhƣ nền kinh tế có bƣớc nhảy vọt. 
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TÓM TẮT 

Cùng với sự tăng trƣởng và phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về vốn 

là một nhu cầu vô cùng cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị, cũng nhƣ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong các kênh cung cấp 

vốn cho nền kinh tế thì ngân hàng là một kênh truyền thống nhƣng có 

vai trò vô cùng quan trọng. Với hoạt động tín dụng và cung cấp các 

dịch vụ hiện đại, ngân hàng đã và đang đáp ứng đƣợc phần lớn nhu cầu 

của khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất 

nƣớc.  Chính vì thế, đối với các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) thì 

tăng trƣởng tín dụng luôn là vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu, bởi tín 

dụng tăng trƣởng hợp lý và chất lƣợng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định 

và an toàn cho ngân hàng. Do đó, đánh giá mức độ của các yếu tố ảnh 

hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng (TTTD) là việc làm cần thiết giúp các 

ngân hàng thƣơng mại xây dựng đƣợc mức tăng trƣởng hợp lý, có tác 

động hiệu quả đến nền kinh tế và bản thân các ngân hàng. Nghiên cứu 

mailto:phamthuhuongdhhp@gmail.com
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sử dụng kỹ thuật phân tích định lƣợng để kiểm định mô hình nghiên 

cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trƣởng GDP, tăng trƣởng thị 

trƣờng bất động sản có tác động cùng chiều đối với tăng trƣởng tín 

dụng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quy mô ngân hàng và tỷ lệ 

vốn nhỏ của các ngân hàng tác động cùng chiều với tăng trƣởng tín 

dụng hơn là các ngân hàng có quy mô và tỷ lệ vốn lớn hơn. Qua kết quả 

này tác giả đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ các ngân 

hàng đảm bảo TTTD an toàn và bền vững. 

Từ khóa: Ngân hàng thƣơng mại, tăng trƣởng tín dụng 

ABTRACT 

Along with the growth and development of the demand economy, the 

demand for capital is an extremely necessary need for the construction 

of infrastructure, equipment, as well as economic restructuring. In the 

channels of providing capital to the economy, banking is a traditional 

channel but it plays an extremely important rolt. With credit activities 

and providing modern services, the majority of customer needs, playing 

an important role in the country‘s development. Therefore, for  

commercial banks, credit growth is always a top concern, as reasonable 

and quality credit growth creates a stable and secure source of income 

for banks. Therefore, assessing the level of factors affecting credit 

growth is necessary to help commercial banks build reasonable growth 

rates, which have an effective impact on the economy and the banks 

themselves. This research uses quantitative techniques to test the  

research model. The research results show that GDP growth and real 

estate market growth have a positive impact on credit growth. The 

study results also show that the bank size and the small capital ratio of 

the banks have a positive impact on credit growth than banks with  
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larger scale and capital ratio. Through this result, the author proposes a 

number of suitable solutions to support banks to ensure safe and  

sustainable exchange. 

1. Đặt vấn đề 

Bài báo này nghiên cứu điều tra thực nghiệm về tác động của hai 

nhóm nhân tố: vĩ mô và đặc trƣng hoạt động của ngân hàng đối với 

tăng trƣởng tín dụng tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Đối với 

nhóm nhân tố vĩ mô, bài báo muốn kiểm định sự tác động của các 

nhân tố liên quan đến đặc trƣng kinh tế vĩ mô nhƣ tăng trƣởng kinh tế, 

lạm phát và yếu tố biến động thị trƣờng bất động sản. Đối với nhóm 

nhân tố đặc trƣng ngành ngân hàng, tác giả muốn kiểm định sự ảnh 

hƣởng của các nhân tố tỷ lệ huy động, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn, quy mô 

ngân hàng và tỷ lệ lãi suất.  

Qua nghiên cứu thực nghiệm, bài báo này lần đầu kiểm định mối 

tƣơng quan giữa giá cả bất động sản với tăng trƣởng tín dụng trong 

trƣờng hợp tại Việt Nam. 

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích định lƣợng để kiểm định mô 

hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy có 8 yếu tố ảnh hƣởng đến TTTD 

của các ngân hàng thƣơng mại niêm yết trên thị trƣờng chứng 

khoán,cụ thể: (1) tỷ lệ huy động; (2) tỷ lệ nợ xấu; (3) tỷ lệ vốn; (4) 

quy mô ngân hàng; (5) lãi suất cho vay; (6) tăng trƣởng GDP; (7) tỷ lệ 

lạm phát; (8) tăng trƣởng thị trƣờng bất động sản.  

2. Tổng quan nghiên cứu 

Trên thế giới hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng của các ngân hàng thƣơng 

mại ở các quốc gia khác nhau, thời gian khác nhau. Có thể kể đến một 

trong các nghiên cứu đó là của Mwafag Rabab Ah (2015), nghiên cứu 

này đã thu thập dữ liệu của 10 ngân hàng thƣơng mại của Jordan trong 

khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013 nhằm nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng của các ngân hàng này. 
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Nghiên cứu này đã sử dụng 11 biến phụ thuộc bao gồm tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thanh khoản, quy mô tài 

sản, tỷ lệ cho vay, tỷ lệ tiền gửi, lạm phát, tỷ lệ ngoại hối, tỷ giá hối 

đoái và tăng trƣởng kinh tế là những nhân tố ảnh hƣởng đến tăng 

trƣởng tín dụng. Kết quả nghiên cứu của Rabab Ah đã chỉ ra rằng tỷ lệ 

nợ xấu, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ ngoại hối có ảnh hƣởng ngƣợc chiều 

và tác động quan trọng đến tăng trƣởng tín dụng. Trong khi đó, quy 

mô ngân hàng và tăng trƣởng kinh tế là có tác động cùng chiều đến 

tăng trƣởng tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại ở Jordan.  

Cũng nhƣ Rabab Ah, hai tác giả Ali Singjergji và Marsida Hyseni 

(2015) khi nghiên cứu ảnh hƣởng của các nhân tố thuộc về kinh tế vĩ 

mô và các nhân tố thuộc về nội tại các ngân hàng đến tăng trƣởng tín 

dụng tại hệ thống ngân hàng của Albania. Nghiên cứu này tác giả 

cũng sử dụng biến phụ thuộc là tăng trƣởng tín dụng và các biến độc 

lập là tăng trƣởng GDP, lạm phát, kinh tế vĩ mô và các nhân tố thuộc 

về nội tại bên trong ngân hàng trong khoảng thời gian từ năm 2002 

đến năm 2013. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu của toàn bộ hệ thống 

ngân hàng Albania với 48 quan sát. Nghiên cứu chỉ ra rằng tăng 

trƣởng GDP, lạm phát, tỷ lệ an toàn vốn có thể tác động cùng chiều 

với tăng trƣởng tín dụng trong khi tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, quy mô 

vốn ngân hàng, quy mô các khoản cho vay không hiệu quả có ảnh 

hƣởng ngƣợc chiều đến tăng trƣởng tín dụng. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng đã phát hiện ảnh hƣởng của 

môi trƣờng kinh tế vĩ mô đến tăng trƣởng tín dụng. Phần lớn các 

nghiên cứu đều cho rằng khi tăng trƣởng kinh tế tăng thì tăng trƣởng 

tín dụng cũng tăng. Cụ thể tại Albania, tác giả Eliona Gremi (2013) đã 

tiến hành nghiên cứu với 36 quan sát thuộc hệ thống ngân hàng nhà 

nƣớc tại Albania trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2013. Tác giả 

đã đƣa ra kết luận rằng môi trƣờng kinh tế vĩ mô có ảnh hƣởng quan 

trọng đến tăng trƣởng tín dụng cụ thể là khi GDP tăng thi tăng trƣởng 
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tín dụng cũng tăng và tỷ lệ lãi suất cho vay ảnh hƣởng ngƣợc chiều 

với tăng trƣởng tín dụng. Trong nghiên cứu này Gremi cũng khẳng 

định yếu tố môi trƣờng vĩ mô là nhân tố quan trọng đƣợc xác định có 

ảnh hƣởng đến số dƣ và tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng.  

Cùng với đó nghiên cứu của 2 tác giả Philip R. Lane và Peter Mac 

Quade (2013) tại ngân hàng trung ƣơng Châu Âu về tăng trƣởng tín 

dụng nội địa và dòng vốn quốc tế. Nghiên cứu của hai tác giả tập 

trung mối quan hệ bên trong giữa tăng trƣởng tín dụng nội địa và dòng 

vốn quốc tế của 27 quốc gia ở Châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 

1993 -2008, tập trung nhất là giai đoạn bùng nổ 2003-2008 do đây là 

giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Qua nghiên cứu của mình 

nhóm tác giả đã chỉ ra rằng tỷ lệ tăng trƣởng, sản lƣợng tiêu dùng nội 

địa, tỷ giá hối đoái, lạm phát và giá cả tài sản đều có tác động nhƣ 

nhau đến tăng trƣởng tín dụng. 

Natalia Y.Tamirisa và Deniz O. Igan (2007) đã phân tích các nhân 

tố ảnh hƣởng tới tăng trƣởng tín dụng của ngân hàng thƣơng mại tại 

một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu. Trong phần nghiên 

cứu của mình, Natalia T. Tamirisa và Deniz O.Igan đã nghiên cứu và 

chứng minh có một số nhân tố ảnh hƣởng khá rõ ràng tới tăng trƣởng 

tín dụng nhƣ tốc độ tăng trƣởng kinh tế thể hiện qua GDP, tính chất sở 

hữu của ngân hàng (là ngân hàng quốc gia hay không), khả năng thanh 

khoản của ngân hàng thƣơng mại và chênh lệch giữa lãi suất cho vay 

và lãi suất tiền gửi. Burcu Aydin (2008) đã nghiên cứu một số nhân tố 

ảnh hƣởng tới tốc độ tăng trƣởng tín dụng tại các nƣớc Trung Âu và 

Đông Âu, trong nghiên cứu này đã phân tích tới các nhân tố ảnh 

hƣởng chặt chẽ cùng chiều tới biến phụ thuộc bao gồm tính chất sở 

hữu của các ngân hàng (sở hữu nhà nƣớc hay các ngân hàng nƣớc 

ngoài), tỷ lệ sinh lời của ngân hàng ROE và chênh lệch giữa lãi suất 

cho vay và lãi suất huy động. Guo, Kai và Stepanyan, Vahram (2011) 

đã phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới tốc độ tăng trƣởng tín dụng 

của các ngân hàng thƣơng mại tại 38 nƣớc có nền kinh tế mới nổi 
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trong thập kỷ vừa qua. Các tác giả trên đã xác định các nhân tố bên 

cung và bên cầu đều tác động tới tăng trƣởng tín dụng. Tuy nhiên, bài 

viết này tập trung chủ yếu bên cung. Đặc biệt bài viết nhấn mạnh tốc 

độ tăng trƣởng tiền gửi và tốc độ gia tăng nợ của các ngân hàng góp 

phần làm tăng và ảnh hƣởng có ý nghĩa tới tăng trƣởng tín dụng. 

Ngoài ra, Gou, Kai và Stepanyan, Vahram (2011) cũng đã tìm ra nhân 

tố ảnh hƣởng chặt chẽ và có mối quan hệ ngƣợc chiều đến tốc độ tăng 

trƣởng tín dụng là tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng… 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật nghiên cứu định lƣợng để tiếp cận mô 

hình. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và kiểm định các yếu tố ảnh 

hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại Việt 

Nam. 

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận, nghiên cứu số liệu thực tế tại 

các ngân hàng kết hợp với quy nạp, diễn giải để thực hiện thống kê, 

phân tích, so sánh, và tổng hợp kết quả. Các phƣơng pháp nghiên cứu 

cụ thể bao gồm: 

  Phương pháp thu thập thông tin: Thông tin đƣợc thu thập từ các dữ 

liệu thứ cấp thông qua các nguồn tài liệu tại các thƣ viện, các website, các 

tạp chí khoa học, các báo cáo tài chính của các ngân hàng đƣợc niêm yết 

công khai thuộc phạm vi nghiên cứu. 

Phương pháp định lượng: Sử dụng mô hình hồi quy để phân tích 

tác động của các yếu tố đến tăng trƣởng tín dụng tại các ngân hàng 

thƣơng mại Việt Nam. Sử dụng công cụ phần mềm SPSS để tổng hợp 

và phân tích dữ liệu. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Theo nghiên cứu của Imran và Nishatm (2013), Sharma và 

Gounder (2012), Olokoyo (2011) và Guo và Stepanyan (2011), các 

nhóm yếu tố và các biến đã đƣợc trích xuất để phát triển một mô hình 
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chuẩn, mà qua đó có thể kiểm tra các yếu tố ảnh hƣởng đến tăng 

trƣởng tín dụng ngân hàng. 

Các biến độc lập đƣợc áp dụng trong nghiên cứu này bao gồm 2 

nhóm chính, đó là các biến nội bộ liên quan đến các ngân hàng và các 

biến kinh tế vĩ mô. Mô hình nghiên cứu đƣợc xây dựng nhƣ sau: 

LGRit = β0 + β1DEPTAit + β2NPLit + β3CAPit + β4 SIZEit + 

β5INRt + β6GDPt + β7INFt + β8ESIt + εit 

Trong đó: Biến phụ thuộc: Tăng trƣởng tín dụng đƣợc đại diện bằng 

biến: LGR it. 

Biến độc lập: DEPTAit, NPLit, CAPit, LIQit, SIZEit: Là các biến 

nội tại ngân hàng i năm t. INRt, GDPt, INFLt, ESIt: Là các biến kinh 

tế vĩ mô năm t. β0 là hệ số chặn. βj (j=1,8) là các hệ số hồi quy. εit là 

sai số. 

Bảng 1: Mô tả các biến sử dụng 

Tên biến Ký hiệu Cách tính 

Tăng trưởng tín 

dụng 

LGR (Tổng dư nợ tín dụng kz này-Tổng dư 

nợ tín dụng kz trước)/Tổng dư nợ tín 

dụng kz trước 

Tỷ lệ huy động DEPTA Tổng huy động/Tổng tài sản 

Tỷ lệ nợ xấu NPL Nợ xấu/Tổng dư nợ tín dụng 

Tỷ lệ vốn CAP Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 

Quy mô ngân hàng SIZE Logarith tổng tài sản 

Lãi suất INR Lãi suất danh nghĩa hàng năm 

Tăng trưởng GDP GDP Tăng trưởng GDP hàng năm 

Tỷ lệ lạm phát INF Tỷ lệ lạm phát hàng năm 

Biến động thị trường 

bất động sản 

ESI Chỉ số nhà đất thời điểm t - 100 

(Nguồn:Tác giả tổng hợp) 
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(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

Nhìn vào hình 1 có thể thấy sự chênh lệch về lãi suất huy động và 

cho vay trong giai đoạn này. Có thể nói lãi suất cao nhất là vào các 

năm 2010 và 2011 lần lƣợt là 12,44% ; 15,6% lãi suất huy động và lãi 

suất cho vay là 15,27%; 20%. Mức lãi suất cao này gây khó khăn cho 

nền kinh tế, lạm phát cao. Vì thế sang đến giai đoạn 2012- nay, mức 

lãi suất đƣợc nhà nƣớc điều chỉnh giảm nhằm ổn định nền kinh tế, kìm 

chế lạm phát từ đó tác động tích cực tới nền kinh tế. 

Hình 2. Tình hình tăng trƣởng kinh tế và lạm phát giai đoạn 2007-

2017 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 
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Nhìn vào số liệu có thể thấy giai đoạn 2007-2012 tình hình lạm 

phát ở Việt Nam lại bùng phát mạnh mẽ và đặc biệt các năm 2008 và 

2011 lạm phát ở mức hai con số. Trong khi đó tốc độ tăng trƣởng 

GDP lại chỉ ở mức 7-8%/năm, thấp hơn nhiều so với tình hình lạm 

phát. 

5. Thảo luận về kết quả mô hình nghiên cứu 

Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DEPTA 100 7.30 23.20 13.4400 6.41194 

NPL 100 1.20 2.80 1.8600 .70569 

CAP 100 8.50 10.50 9.5000 .93005 

SIZE 100 180381 313878 234409.80 52538.111 

INR 100 8.00 12.00 9.1000 1.67332 

GDP 100 5.42 6.81 6.2200 .56067 

INF 100 .63 6.05 3.3100 2.13982 

LGR 100 180431.17 313920.24 
234453.230

0 
52534.55116 

ESI 100 5.60 6.35 8.2000 1.23192 

Valid N 

(listwise) 
5 

    

Bảng 3: Kiểm tra bằng hệ số phóng đại phƣơng sai VIF 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -17.622 .000  . .   

NPL 13.137 .000 .000 . . .258 3.883 

SIZE 1.000 .000 1.000 . . .283 3.532 

INR 1.189 .000 .000 . . .182 5.494 

INF .612 .000 .000 . . .294 3.400 

 ESI .782 .000 .000 . . .389 3.658 

(Nguồn:Tác giả  tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu từ SPSS 20) 
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Bảng 3 cho thấy VIF có giá trị thấp, giá trị trung bình của VIF chỉ 

là 3.4 đến 5.494 không có giá trị VIF nào lớn hơn 10, nên có thể kết 

luận rằng giữa các biến độc lập trong mô hình yêu cầu không tồn tại 

hiện tƣợng đa cộng tuyến. 

Bảng 4: Bảng phân tích các nhân tố ảnh hƣởng 

 Component 

1 2 

DEPT

A 
.773 -.508 

NPL .909 -.393 

CAP -.863 .173 

SIZE -.764 .129 

INR .850 .423 

GDP -.902 -.318 

INF .400 .876 

ESI   

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu tác giả tổng hợp từ SPSS 20) 

Kết quả nghiên cứu 

Thông qua bảng phân tích nhân tố trên chúng ta dễ dàng nhận thấy 

hệ số các nhân tố độc lập đều lớn hơn 0,5 và nhỏ hơn 1, là chỉ số thích 

hợp đƣợc dùng để xem xét sự phù hợp của phân tích nhân tố. Trị số 

lớn có ý nghĩa phân tích nhân tố là thích hợp.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ ngƣợc 

chiều với tăng trƣởng tín dụng ngân hàng. Khi các NHTM có tỷ lệ nợ 

xấu cao, vấn đề tăng trƣởng tín dụng cần phải xem xét, vì nếu không 

quản lý tốt, các khoản tín dụng sẽ gây ra thiệt hại cho ngân hàng. Các 

NHTM có đƣợc tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao sẽ quản lý tốt đƣợc các 

khoản tín dụng, từ đó giảm bớt việc tăng trƣởng tín dụng. 

Nhƣ vậy, việc tăng vốn có thể giảm rủi ro tín dụng cho ngân hàng 

vì ngân hàng có khoản đệm vốn tốt và khối lƣợng tín dụng giảm. Khi 

 Initial Extraction 

DEPT

A 
1.000 .855 

NPL 1.000 .980 

CAP 1.000 .775 

SIZE 1.000 .600 

INR 1.000 .901 

GDP 1.000 .915 

INF 1.000 .927 

ESI   
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tăng trƣởng tín dụng, các NHTM cần chú ý đến công tác quản trị 

nhằm tránh tổn thất cho ngân hàng. 

Cùng với đó, bài viết còn tìm ra đƣợc mối quan hệ cùng chiều giữa 

quy mô ngân hàng, tăng trƣởng GDP, biến động thị trƣờng bất động 

sản với tăng trƣởng tín dụng ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

khi quy mô ngân hàng, GDP, thị trƣờng bất động sản tăng sẽ khiến 

tăng trƣởng tín dụng tại ngân hàng tăng lên. 

Nhƣ vậy, Chính phủ và NHNN cần kiểm soát tốt quy mô ngân 

hàng, tốc độ tăng trƣởng kinh tế và tốc độ đầu tƣ bất động sản nhằm 

hạn chế việc tăng trƣởng tín dụng trong hệ thống NHTM. Hơn nữa, 

mối quan hệ ngƣợc chiều giữa tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ lãi suất và tăng 

trƣởng tín dụng gợi ý về việc kiểm soát tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ lãi suất 

nhằm đạt đƣợc mục tiêu kinh tế, tăng trƣởng tín dụng và an toàn của 

hệ thống NHTM. Bên cạnh đó vấn đề giải quyết nợ xấu luôn là một 

bài toán khó đối với tất cả các NHTM khi mà ngân hàng nào cũng đều 

muốn đƣợc TTTD nhƣng đi cùng với TTTD thì quản lý để tránh gia 

tăng tỷ lệ nợ xấu cũng là vấn đề rất đáng đƣợc quan tâm. Nhƣ chúng 

ta đã biết khi TTTD càng nóng thì tỷ lệ nợ xấu cũng gia tăng khó có 

thể kiểm soát đƣợc. Vì thế các NHTM không nên đánh đổi sự tăng 

trƣởng để lấy rủi ro. 

6. Kết luận và một số đề xuất, kiến nghị 

Về phía Ngân hàng Nhà nước 

Thứ nhất, cần kiểm soát tăng trƣởng và chất lƣợng tín dụng, tránh 

việc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian quá dài, dẫn tới 

hình thành bong bóng tài sản và thực hiện các biện pháp mang tính thị 

trƣờng định hƣớng dòng vốn tín dụng vào khu vực sản xuất. 

Thứ hai, cần sớm dỡ bỏ trần lãi suất huy động, hoặc chỉ áp dụng 

trần lãi suất với các kỳ hạn huy động rất ngắn (dƣới 1 tháng) để thị 

trƣờng có thể linh hoạt tự điều chỉnh, cân đối cung cầu về vốn. 
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Thứ ba, nên thận trọng hơn trong việc đƣa ra các chính sách tiền tệ, 

kiểm soát chặt chẽ cung tiền phù hợp với tốc độ tăng trƣởng GDP 

danh nghĩa bởi tăng trƣởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vƣợt xa tốc độ 

tăng trƣởng GDP danh nghĩa có thể dẫn tới nguy cơ bùng nổ lạm phát 

và bong bóng tài sản trong giai đoạn sau. 

Thứ tư, duy trì chính sách tài khóa ổn định, thâm hụt ngân sách và 

nợ công giảm bằng các biện pháp nhờ tăng trƣởng GDP ổn định. 

Về phía NHTM 

Thứ nhất, cần tích cực xử lý nợ xấu gắn liền với tăng trƣởng tín 

dụng hiệu quả. Đây là 2 hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ, tác động 

trực tiếp và hệ quả. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp xử lý nợ 

xấu mà các tổ chức tín dụng đã và đang thực hiện (thông qua công ty 

quản lý khai thác tài sản; xử lý dự phòng; phân loại đánh giá nợ để cơ 

cấu lại nợ…), các NHTM cần tập trung các giải pháp để tăng trƣởng 

tín dụng hiệu quả, tăng thu nhập, bù đắp chi phí và tạo sự lan tỏa tích 

cực từ chính hoạt động tín dụng của mỗi tổ chức tín dụng. 

Thứ hai, cần tiếp tục phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ ngân 

hàng, phát triển và cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng, thu hút 

và mở rộng thị phần, tạo sự chuyển biến cơ bản từ thu nhập dịch vụ 

trong tổng thu nhập của ngân hàng. Tăng trƣởng bền vững nhằm hạn 

chế bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro; 

Thứ ba, NHTM cũng nên khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, đúng 

bản chất kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng; Tập trung 

vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thực; Đầu tƣ hợp lý 

trái phiếu chính phủ, tín phiếu NHNN để đa dạng hóa danh mục đầu 

tƣ, nhằm đảm bảo sự ổn định trong hoạt động mỗi khi thị trƣờng biến 

động. 

Thứ tư, NHTM cần phải thẩm định các khoản vay đặc biệt là các 

khoản vay đầu tƣ bất động sản vì đây là những tài sản có giá trị lớn, 
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thanh khoản chậm. Nếu không kiểm soát chặt chẽ các khoản đầu tƣ 

này sẽ gây rủi ro tài chính, rủi ro tín dụng cho các ngân hàng. 
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CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG 

 HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 

Labor restructuring in Vietnam's retail operations 
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Khoa Quản trị tài chính, Trường Đại học Hàng Hải 

TÓM TẮT 

Khi thế giới tiến vào nền công nghiệp 4.0, máy móc cùng với trí thông 

minh nhân tạo (AI) đã mạnh mẽ giúp đỡ con ngƣời trong nghiên cứu, 

sản xuất và thƣơng mại. Lƣợng hàng hóa sản xuất ra ngày càng tăng, 

hàm lƣợng công nghệ trong hàng hóa ngày càng cao, đáp ứng tốt nhu 

cầu mong muốn của ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên cũng vì vậy mà xuất 

hiện những hình thức kinh doanh mới và đang ngày còng phát triển đó 

là thƣơng mại điện tử. Thƣơng mại điện tử ra đời từ những giữa thập 

niên 90 của thế kỷ 20, nhƣng nó chỉ thực sự tăng trƣởng mạnh mẽ trong 

khoảng 10 năm trở lại đây, khi sự ra đời của các thiết bị di động trở 

thành một phần của mọi ngƣời. Thƣơng mại điện tử ra đời và phát triển 

đã ảnh hƣởng tới hình thức bán hàng truyền thống và lao động bán hàng 

truyền thống. Với sự phát triển của công nghệ tƣơng lai, đòi hỏi của con 

ngƣời hiện đại, đến một thời điểm nhất định, lao động bán hàng sẽ thay 

đổi cơ bản. 
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Từ khóa: Thƣơng mại điện tử, bán hàng truyền thống, lao động bán 

hàng truyền thống 

SUMMARY 

As the world advances into the 4.0 industry, machines along with artifi-

cial intelligence (AI) have strongly helped people in research, produc-

tion and commerce. The amount of goods produced is increasing, the 

content of technology in commodities is increasingly high, meeting the 

desired demands of consumers. But also so that the appearance of new 

business and are on shackle development that is e-commerce. E-

commerce came from the mid-90 of the 20th century, but it only really 

grew strong in the past 10 years, when the advent of mobile devices be-

came part of everyone. E-commerce was born and developed that influ-

enced traditional sales and traditional sales labour. With the develop-

ment of technological futures, the demands of modern man, to a certain 

time, sales labor will change fundamental. 

Keywords: E-commerce, traditional sales and traditional sales labour 

1. MỞ ĐẦU 

Hai trăm năm trƣớc, Thomas Malthus (1766 – 1834) nhà kinh tế 

học ngƣời Anh đã viết: ―Nếu mọi ngƣời sinh sản với mức tối đa, sản 

xuất lƣơng thực và nông nghiệp sẽ không theo kịp, dẫn đến tình trạng 

chết đói hàng loạt. Nhƣng khi dân số tăng lên, các công nghệ hiện đại 

sẽ ra đời hỗ trợ phát triển sản xuất lƣơng thực thực phẩm và các nhu 

cầu cơ bản khác‖. 

Về cơ bản, lý thuyết của Thomas Malthus đã đƣợc chứng minh 

trong hơn 200 năm chiều dài lịch sử kinh tế thế giới đến nay, trƣớc khi 

cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra tại Anh, tăng trƣởng dân số trung 

bình ở Anh là khoảng 0,29% trong khi GDP bình quân đầu ngƣời tăng 
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trƣởng 0,12%, GDP tăng 0,41%. Cần lƣu ý trong giai đoạn này yếu tố 

quyết định sự phát triển kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào sức lao động 

thủ công của con ngƣời, chƣa có sự hỗ trợ của máy móc công nghệ. 

Khi cách mạng công nghiệp bùng nổ, cả GDP bình quân lẫn dân số 

tăng nhanh cùng với các nguồn cung cấp lƣơng thực. Tăng trƣởng sản 

lƣợng lƣơng thực toàn cầu tăng nhanh hơn tốc độ phát triển dân số của 

cả 2 thế kỷ trƣớc đó, GDP bình quân đầu ngƣời ở Anh tăng gấp 11 lần 

trƣớc cách mạng công nghiệp trong khi lƣợng lao động thực tế huy 

động vào sản xuất không tăng cho dù dân số tăng. Nhƣ vậy trong 

trƣờng hợp này, sự đổi mới công nghệ đã ảnh hƣởng mạnh mẽ đến tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế và tốc độ tăng dân số. 

2. NỘI DUNG 

Trong thế kỷ 20, tốc độ tăng dân số ở mức rất cao và tập trung chủ 

yếu ở những nƣớc có thu nhập thấp. Nhiều nhà nghiên cứu giai đoạn 

này cho rằng thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng thiếu và cần hạn chế 

lƣợng tăng dân số cũng nhƣ quy mô của các nền kinh tế cần thu hẹp 

lại. Tuy nhiên cũng có nhiều nhà nghiên cứu khác lại cho rằng sự lo 

ngại về tăng dân số bị thổi phồng lên, việc tăng dân số sẽ kích thích sự 

phát triển công nghệ để  đáp ứng nhu cầu của dân chúng, hoặc những 

quốc gia có dân số đông sẽ đóng góp nhiều hơn vào trí tuệ nhân loại 

tìm ra những nguồn tài nguyên mới thay thế tài nguyên tự nhiên cạn 

kiệt, phục vụ cho tăng trƣởng kinh tế xã hội. Điều này đã đúng khi vào 

nửa cuối của thế kỷ 20, hàng loạt những phát minh sáng chế ra đời 

đƣa tới những tài nguyên nhân tạo mới thay thế tài nguyên tự nhiên, ví 

dụ nhƣ xăng pha ethanol hay nhựa thay thế một phần lớn vật liệu tự 

nhiên… Cũng vào nửa cuối thế kỷ 20, tốc độ tăng dân số cũng giảm 

dần, nỗi lo lắng về tài nguyên thiên nhiên hay lƣơng thực thực phẩm 

theo đó cũng giảm, tuy nhiên nhân loại lại đứng trƣớc mối lo lắng 

khác là ô nhiễm môi trƣờng, biến đổi khí hậu. 

Năm 1956, Robert Merton Solow nhà kinh tế học ngƣời Mỹ trong 

công trình nghiên cứu "The Economic Record" đã đƣa ra mô hình mối 
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quan hệ giữa tăng trƣởng dân số và tăng trƣởng GDP bình quân đầu 

ngƣời (mô hình này còn đƣợc gọi là mô hình tăng trƣởng của ex 

exousous). Trong mô hình này, sự gia tăng dân số nhanh sẽ dẫn tới tồn 

đọng một số vốn nhỏ trong ngƣời lao động (cổ phiếu hoặc tiền tiết 

kiệm) làm chậm lại quá trình tăng trƣởng kinh tế. Thực chất mô hình 

của Robert Merton Solow không sử dụng biến ―tăng dân số‖ mà sử 

dụng biến ―tăng lao động‖, trong thực tế đặc điểm của nền kinh tế hiện 

đại dƣới ảnh hƣởng của khoa học công nghệ, lƣợng lao động ít ảnh 

hƣởng bởi gia tăng dân số hơn, khi đó ngƣời ta nhắc nhiều đến một 

khái niệm mới ―vốn nhân lực‖. Tức là năng lực lao động của ngƣời 

lao động sẽ quyết định phần lớn đến sự phát triển của GDP và GDP 

bình quân đầu ngƣời sẽ giảm khi dân số tăng trƣởng nhƣng ảnh hƣởng 

không nhiều đến sự thịnh vƣợng chung của xã hội hay ít nhất nghèo 

đói sẽ bị đẩy lùi. 

Nhƣ vậy, một trong những biến số rất lớn ảnh hƣởng đến sự phát 

triển kinh tế ngày hôm nay là khoa học công nghệ, khi khoa học công 

nghệ phát triển nó đòi hỏi nguồn nhân lực có những phẩm chất khoa 

học kỹ thuật ngày càng cao. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

trở nên vô cùng ý nghĩa khi nó đƣợc phân chia vào từng lĩnh vực khoa 

học – kỹ thuật cụ thể đƣợc gọi là chuyên môn hóa. Nhƣng tại sao 

trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử của loài ngƣời, khoa học 

kỹ thuật mới chỉ thực sự bùng nổ vào thế kỷ 19 trở lại đây? Trƣớc thế 

kỷ 19, lƣợng dân số thế giới ít hơn nhiều so với các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên sẵn có, chỉ khi tài nguyên này thiếu hụt dần thì con ngƣời 

mới nghĩ đến những giải pháp khác nhằm thay thế nó. Ví dụ khi con 

ngƣời mới xuất hiện trên trái đất vào khoảng 10.000 năm trƣớc công 

nguyên, con ngƣời chủ yếu sống nhờ săn bắt hái lƣợm, khi khí hậu trái 

đất biến đổi, tài nguyên này ít dần, con ngƣời tìm đến các hoạt động 

canh tác tự cung tự cấp. Khi số lƣợng ngƣời tăng, nhu cầu tự cung tự 

cấp giữa các nhóm ngƣời không đủ đáp ứng, con ngƣời nghĩ tới trao 

đổi hàng hóa, khi nguồn hàng hóa khan hiếm con ngƣời phát triển 

khoa học công nghệ hình thành cách mạng công nghiệp. 
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Hình 1.1 Dân số Việt Nam và thế giới qua các thời kỳ 
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Những nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trƣởng dân số và tăng 

trƣởng kinh tế đƣợc thực hiện gần đây cho thấy những kết quả trái 

ngƣợc nhau. Trong một số nghiên cứu năm 2015 về mối quan hệ này 

tại Ấn Độ, Đông và Nam Phi cho thấy tăng trƣởng kinh tế có tác động 

tích cực đến tăng trƣởng GDP bình quân đầu ngƣời tại ba khu vực 

này, tuy nhiên cũng có nghiên cứu vào năm 2013 lại chỉ ra tác động 

tiêu cực tăng dân số đến GDP bình quân tại Úc và Trung Quốc. 

Những nghiên cứu nhƣ vậy cho thấy tác động của tăng dân số đến 

tăng trƣởng kinh tế là không đồng nhất, mà thay đổi theo từng trƣờng 

hợp cụ thể, không gian và thời gian cụ thể. Rõ ràng tại những quốc gia 

ở mức cận nghèo trở xuống, tăng trƣởng dân số ảnh hƣởng tích cực 

đến tăng trƣởng kinh tế do sự hấp dẫn đầu tƣ sản xuất đến từ chính 

sách dễ dãi của chính phủ, giá trị lao động thấp… Trong khi tại các 

quốc gia cận giầu trở lên, các chính sách của chính phủ trở nên chặt 

chẽ hơn, giá trị lao động cũng cao hơn, ít hấp dẫn đầu tƣ sản xuất hơn. 

Đồng thời chỉ số tăng trƣởng kinh tế nhỏ tại quốc gia nghèo sẽ có giá 

trị lớn hơn nhiều chỉ số tăng trƣởng kinh tế lớn tại quốc gia giầu và 

hiển nhiên tốc độ tăng trƣởng dân số cao tại quốc gia nghèo sẽ làm 

suy giảm kinh tế còn tốc độ tăng trƣởng dân số cao tại quốc gia giầu 

sẽ chỉ làm giảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế mà thôi. 

Những phân tích ở trên cho thấy tăng trƣởng dân số có những ảnh 

hƣởng nhất định đến tăng trƣởng kinh tế, tuy nhiên chúng ta cần nhớ 

rằng trong yếu tố dân số, biến số thực sự tạo ra kinh tế lại là lực lƣợng 

lao động, trong khi bên trong yếu tố dân số lại bao gồm ít nhất hai lực 

lƣợng là lực lƣợng lao động và lực lƣợng phụ thuộc. Theo phân loại 

của Ngân hàng thế giới WB, lực lƣợng lao động là những ngƣời có độ 

tuổi từ 15 đến 65, ngoài độ tuổi này đƣợc xếp vào lực lƣợng phụ 

thuộc. Trong khi lực lƣợng lao động tạo ra tăng trƣởng kinh tế thì lực 

lƣợng phụ thuộc lại làm chậm hoặc suy giảm tăng trƣởng kinh tế 

thông qua các chi phí xã hội nhƣ y tế, học tập, sinh hoạt xã hội… Ví 

dụ nhƣ tại Mỹ, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ tính sự bùng nổ trẻ em kéo 
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dài từ ngày 1 tháng 7 năm 1946 đến ngày 1 tháng 7 năm 1964 (Colby 

& Ortman, 2014). Trong giai đoạn này, tỷ lệ tăng dân số trung bình 

hàng năm của Mỹ là 1,70%, cao hơn mức trung bình 1,29% trong thế 

kỷ 20 nói chung. Tăng trƣởng GDP bình quân đầu ngƣời trong những 

năm này là 1,82%, tƣơng đƣơng với tốc độ tăng trƣởng trung bình 

hàng năm là 1,87% trong giai đoạn 1946 đến 2010 (Dự án Maddison, 

2013). 

Tại Việt Nam, trong 30 năm qua, những cải cách kinh tế chính trị 

đƣợc Đảng và Chính phủ Việt Nam đƣa ra vào năm 1986 đã giúp Việt 

Nam đạt đƣợc những thành tựu to lớn, thúc đẩy kinh tế tăng trƣởng 

thần tốc, đƣa một quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu ngƣời ở 

mức đói nghèo vƣơn lên thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu 

ngƣời ở mức trung bình thấp. Sức mạnh cơ bản của nền kinh tế Việt 

Nam chính là thị trƣờng tiêu dùng trong nƣớc với hơn 4,4 triệu tỷ 

đồng và tăng trƣởng xuất khẩu mạnh mẽ ƣớc tính đạt 244 tỷ USD, tỷ 

lệ hộ nghèo giảm xuống dƣới 3%, GDP đạt 7,1% trong năm 2018. 

Theo dự báo của Ngân hàng thế giới (WB), tƣơng lai nền kinh tế 

Việt Nam trong trung hạn là rất thuận lợi, với việc Việt Nam ký kết 

hàng loạt các hiệp định hợp tác thƣơng mại quốc tế song phƣơng, 

tham gia nhiều hội, hiệp hội kinh tế đa phƣơng sẽ giúp Việt Nam có 

sự tăng trƣởng mạnh mẽ, tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa Việt Nam 

phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn do sự thay đổi của nhu cầu, thay đổi 

mô hình thƣơng mại hay các biến động tài chính… 

Việt Nam hiện đƣợc xếp hạng 48/157 quốc gia và vùng lãnh 

thổ về chỉ số vốn nhân lực (HCI), đứng thứ 2 trong Asean sau 

Sigapore. Chỉ số HCI đƣợc ngân hàng thế giới (WB) định nghĩa 

bao gồm kiến thức, kỹ năng và sức khỏe mà con ngƣời tích lũy 

trong suốt cuộc đời, giúp con ngƣời nhận ra tiềm năng của mình, 

giúp ích cho xã hội. Vốn nhân lực cần đƣợc các quốc gia, tổ chức 

và gia đình trú trọng đầu tƣ thông qua dinh dƣỡng, hoạt động 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
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chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, giáo dục kiến 

thức kỹ năng cần thiết cho một con ngƣời.Thông qua phát triển 

kinh tế, cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh của Việt Nam đã đƣợc 

nâng cao đáng kể, nếu năm 1993 chỉ có 14% dân số đƣợc sử 

dụng điện, đến năm 2018 đã có tới 99% dân số đƣợc sử dụng. 

Năm 1993 chỉ có 17% dân số đƣợc sử dụng nƣớc sạch, đến năm 

2018 đã là 72% trong đó 95% dân thành thị có nƣớc sạch sử 

dụng.  

 

Hình 1.2 GDP bình quân đầu ngƣời tính đến năm 2017 

Khoảng cách giới tại Việt Nam cũng đang thu hẹp dần, một bộ 

phận không nhỏ nữ giới làm chủ kinh tế gia đình, tỷ lệ lao động 

nữ ngày càng tăng, nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy hành 

chính do nữ giới làm chủ. 

Tỷ lệ trẻ em đi học trong hơn 10 năm qua tăng nhanh, 98% trẻ 

em đƣợc đến trƣờng, 7,8% ngƣời trong độ tuổi học đại học, 

91,7% giáo viên phổ thông đã qua đào tạo. 
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Y tế cũng đƣợc cải thiện rõ rệt, chi phí của chính phủ đối với y 

tế cộng đồng chiếm tới 14,2% tổng chi tiêu của chính phủ trong 

năm 2018 và rõ ràng sẽ tiếp tục gia tăng về giá trị. Trong khi đó, 

chi tiêu cho sức khỏe của ngƣời Việt Nam cũng tăng đáng kể, 

năm 1995 chi tiêu bình quân trong lĩnh vực y tế, sức khỏe của 

ngƣời Việt Nam là 73,93 USD/ngƣời/năm thì đến năm 2005 đã là 

163,24 USD/ngƣời/năm và đến năm 2014 là 390,5 

USD/ngƣời/năm. 

Để xem xét kỹ hơn mối quan hệ giữa dân số và tăng trƣởng 

kinh tế, ta sử dụng số liệu thống kê của Tổng cục thống kê Việt 

Nam trong giai đoạn 1990 – 2018. 

Bảng 1.1 Thống kê dân số và các chỉ số kinh tế cơ bản của Việt 

Nam giai đoạn 1990 - 2018 

Năm 
Tổng Dân Số 

(triệu ngƣời) 

Tổng thu nhập 

 quốc gia (Tỷ đồng) 

Tổng sản 

phẩm 

 trong nƣớc 

(Tỷ đồng) 

Tỷ lệ tổng thu 

nhập quốc gia  

so với tổng sản 

phẩm trong 

nƣớc (%) 

1990 66.016.700,00 39.284,00 41.955,00 93,6 

1995 71.995.500,00 228.677,00 228.892,00 99,9 

1996 73.156.700,00 269.654,00 272.036,00 99,1 

1997 74.306.900,00 308.600,00 313.623,00 98,4 

1998 75.456.300,00 352.836,00 361.017,00 97,7 

1999 76.596.700,00 392.693,00 399.942,00 98,2 

2000 77.630.900,00 435.319,00 441.646,00 98,6 

2001 78.620.500,00 474.855,00 481.295,00 98,7 

2002 79.537.700,00 527.056,00 535.762,00 98,4 

2003 80.467.400,00 603.688,00 613.443,00 98,4 
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2004 81.436.400,00 701.906,00 715.307,00 98,1 

2005 82.392.100,00 897.222,00 914.001,00 98,2 

2006 83.311.200,00 1.038.755,00 1.061.565,00 97,8 

2007 84.218.500,00 1.211.806,00 1.246.769,00 97,2 

2008 85.118.700,00 1.567.964,00 1.616.047,00 97,0 

2009 86.025.000,00 1.731.221,00 1.809.149,00 95,7 

2010 86.947.400,00 2.075.578,00 2.157.828,00 96,2 

2011 87.860.400,00 2.660.076,00 2.779.880,00 95,7 

2012 88.809.300,00 3.115.227,00 3.245.419,00 96,0 

2013 89.759.500,00 3.430.668,00 3.584.262,00 95,7 

2014 90.728.900,00 3.745.515,00 3.937.856,00 95,3 

2015 91.713.300,00 3.977.609,00 4.192.862,00 94,9 

2016 92.695.100,00 4.314.321,00 4.502.732,99 95,8 

2017 93.671.600,00 4.628.741,30 5.005.975,49 92,5 

2018 94.666.000,00 5.154.552,30 5.542.331,87 93,0 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Kết hợp số liệu thu thập đƣợc, ta đánh giá mối quan hệ này bằng 

phƣơng pháp hồi quy với sự giúp đỡ của phần mềm eview 10, ta nhận 

đƣợc kết quả nhƣ sau: 

Bảng 1.2 Kết quả hồi quy của phƣơng trình dân số với GDP đƣợc 

thực hiện bằng phần mềm eview 10 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
C(1) 75536963 974461.5 77.51662 0.0000 

C(2) 4.304115 0.426657 10.08801 0.0000 

     
     
R-squared 0.784230     Mean dependent var 82213467 

Adjusted R-squared 0.776524     S.D. dependent var 8286945. 
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S.E. of regression 3917507.     Akaike info criterion 33.26415 

Sum squared resid 4.30E+14     Schwarz criterion 33.35756 

Log likelihood -496.9622     Hannan-Quinn criter. 33.29403 

F-statistic 101.7679     Durbin-Watson stat 0.054006 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Từ kết quả ta dễ dàng nhận thấy dân số có quan hệ đồng thuận với 

GDP, nếu GDP tăng 1% thì dân số sẽ tăng 4,3%, tuy nhiên do R = 

78,4% nên về cơ bản GDP chỉ lý giải đƣợc 78,4% cho dân số, cũng có 

nghĩa hai biến này ít tƣơng quan. Trong tính toán số học là nhƣ vậy, 

thực tế tại nhiều nƣớc phát triển trên thế giới, GDP có tăng nhƣng dân 

số vẫn giảm. Vì vậy, với nền kinh tế đang đi lên của Việt Nam, mặc 

dù dân số tăng cùng mức tăng GDP nhƣng tới một thời điểm nhất định 

trong tƣơng lai, GDP tăng chƣa chắc đã làm dân số tăng theo. Điều 

này rất có thể xảy ra bởi vì: 

Nền kinh tế càng lớn, giá trị tăng lớn nhƣng tốc độ tăng lại chậm 

Dân số càng đông, phân bổ thu nhập bình quân càng giảm 

Dân số đông quyết định đến sức mua, nhƣng chƣa chắc đã quyết 

định sức lao động 

Công việc tác động đến dân số về mặt tâm lý xã hội 

3. KẾT LUẬN 

Đánh giá việc tăng trƣởng dân số sẽ tác động nhƣ thế nào tới tăng 

trƣởng kinh tế luôn là việc các quốc gia quan tâm từ trƣớc tới nay. 

Không một Chính phủ nào phủ nhận vai trò của nguồn nhân lực nội 

tại, ngày nay khi một số các quốc gia coi nhân lực nội tại là thế mạnh 

để phát triển kinh tế thì cũng có những quốc gia đang đối mặt với vấn 

đề già hóa dân số. Khi nguồn nhân lực tại các quốc gia đó không đƣợc 

tái tạo kế tiếp, chính phủ sẽ phải lo lắng khi thiếu lực lƣợng lao động; 

thiếu thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa; sản lƣợng tiêu dùng sụt giảm ảnh 
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hƣởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế mỗi quốc gia … Việt Nam với 

thế mạnh là lực lƣợng dân số đông đảo, nhiều độ tuổi; nhu cầu tiêu 

dùng đa dạng là những căn cứ thúc đẩy phát triển nền kinh tế mạnh 

mẽ. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam cần có chiến lƣợc đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao (lao động chất lƣợng cao) để 

tham gia vào quá trình sản xuất phát triển kinh tế tạo ra thu nhập cao 

cho ngƣời lao động từ đó họ sẽ tái tiêu dùng mạnh mẽ hơn, thúc đẩy 

kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI  

ĐẾN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN 

TRONG CÁC KHÁCH SẠN TẠI HẢI PHÕNG 

The effects of social responsibilities on the employee’s  

responsibility commitment at the hotels in hai phong city 

Phạm Dƣơng Khánh, Nông Thị Minh Ngọc 

TÓM TẮT 

Trách nhiệm xã hội là vấn đề đang đƣợc nhiều doanh nghiệp quan tâm. 

Bài viết này phân tích ảnh hƣởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết 

trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng. Kết quả 

nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức về trách nhiệm xã hội của công ty 

gồm trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và 

trách nhiệm từ thiện có ảnh hƣởng thuận chiều đến cam kết trách nhiệm 

của nhân viên. Khi nhân viên nhận thức về trách nhiệm xã hội của do-

anh nghiệp cao có xu hƣớng làm việc có trách nhiệm hơn.  Kết quả 

nghiên cứu cũng giúp cho các nhà quản lý tại các khách sạn tại Hải 

Phòng có các giải pháp quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của 

nhân viên trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội, cam kết trách nhiệm, khách sạn 

ABSTRACT 

Social responsibility receives much attention from researchers and 

managers. This article analyzes the impact of social responsibility on 
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the commitment in hotels in Hai Phong City. Research results indicate 

that corporate social responsibility awareness includes economic  

responsibility, legal responsibility, moral responsibility and charitable 

responsibility that positively influence employees' commitment. When 

employees are highly aware of the social responsibility enterprises, they 

tend to work for company for a longer time, increasing their  

commitment. The research results also help business managers in hotels 

in Hai Phong province have important solutions in achieving employees 

a long-term commitment to the company. 

Keywords: Social responsibility, commitment, hospitality 

1. Đặt vấn dề 

Tại Hải Phòng, nhiều khách sạn đang gặp khó khăn do vấn đề nhân 

viên chuyển việc và thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực hiện công 

việc. Việc thiếu tinh thần trách nhiệm khi cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng có thể khiến cho khách hàng không hài lòng. Vấn đề nâng cao 

trách nhiệm của nhân viên đối với công việc đang là việc làm cần thiết 

góp phần thực hiện cam kết của nhân viên đối với khách hàng. Tuy 

nhiên, tại một số khách sạn, nhân viên có ý thức phục vụ tốt, có tinh 

thần trách nhiệm nhƣng mức lƣơng đƣợc trả không cao hơn so với các 

khách sạn khác. Tại các đơn vị này việc thực hiện trách nhiệm với 

cộng đồng và xã hội rất nổi bật. Hiện tại, có một số công trình đề cập 

tới trách nhiệm xã hội và sự hài lòng của nhân viên. Glavas, A., & 

Godwin, L. N. 2013 cũng nghiên cứu về trách nhiệm xã hội và sự hài 

lòng của nhân viên [1]. Pettijohn và các đồng nghiệp (2008) nghiên 

cứu  và chỉ ra có mối quan hệ giữa nhận thức về  mối quan hệ giữa 

hành vi đạo đức của doanh nghiệp và ảnh hƣởng tới sự hài lòng của 

nhân viên cũng nhƣ ý định chuyển việc của nhân viên [3]. Yang, J. T 

(2008) cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa cam kết của nhân viên tới ý 

định chuyển việc của họ [5]. Chƣa có nghiên cứu nào đề cập tới ảnh 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

1062 

hƣởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết của nhân viên tại các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Bài viết này nghiên cứu 

ảnh hƣởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tới cam kết trách 

nhiệm của nhân viên tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

2.Cơ sở lý luận 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Trách nhiệm xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa 

học trong thời gian gần đây. Trƣớc đây, các công ty thƣờng tập trung 

vào các chiến lƣợc cho hoạt động kinh doanh của họ và cho mục tiêu 

lợi nhuận nhƣ khác biệt hóa, đa dạng hóa, tập trung hóa và toàn cầu 

hóa. Trong cơ sở lý luận về quản lý, các vấn đề liên quan tới phát triển 

bền vững và có trách nhiệm hoạt động kinh doanh đã đƣợc nghiên cứu 

trong phạm vi nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Waddock (2004) định nghĩa trách nhiệm xã hội đó là việc quan tâm 

cho lợi ích của ngƣời khác và cho môi trƣờng với mục tiêu là tạo ra 

giá trị cho doanh nghiệp [4]. Trách nhiệm xã hội đƣợc thể hiện trong 

chiến lƣợc và triển khai hoạt động mà một công ty thực hiện để phát 

triển trong mối quan  hệ với lợi ích của các đối tƣợng liên quan chủ 

yếu và môi trƣờng hoạt động.  

Cam kết trách nhiệm của nhân viên 

Cam kết của nhân viên liên quan tới trách nhiệm hoặc sự tham gia 

trong tổ chức mà tại đó nhân viên làm việc. Cam kết của nhân viên có 

ý nghĩa khi nó xác định liệu rằng nhân viên có ý định chuyển việc 

hoặc nâng cao hiệu suất. Cam kết của nhân viên cũng đƣợc hiểu là 

mối liên hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp mà nó làm giảm ý định 

chuyển việc của nhân viên. Mối quan hệ này đóng vai trò rất quan 

trọng bởi vì nhân viên cảm thấy gắn bó hơn với công ty. Sự gắn bó 

làm tăng năng suất và hiệu quả công việcc. 

 Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và cam kết của nhân viên 
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Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ ảnh hƣởng tới tâm lý của 

nhân viên và làm nhân viên cảm thấy yên tâm công tác. Điều này tạo 

ra các kết quả tích cực cho doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp liên quan tới nhân viên và gia đình họ giúp họ. Ngoài ra 

trách nhiệm xã hội cũng giúp giảm ý định chuyển việc của nhân viên. 

Khi doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với nhân viên của mình 

về các mặt nhƣ đảm bảo về quyền lợi kinh tế, đảm bảo thực hiện trách 

nhiệm pháp lý, có đạo đức trong hoạt động kinh doanh của mình và 

tích cực tham gia các hoạt động từ thiện sẽ giúp cho nhân viên tin 

tƣởng hơn vào công ty và ngƣời lãnh đạo. Từ đó họ sẽ gắn bó hơn và 

làm việc có trách nhiệm hơn. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ phần lý luận trên các giả thuyết đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

H1: Trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách 

nhiệm của nhân viên. 
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H2: Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách 

nhiệm của nhân viên. 

H3: Trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp làm tăng cam kết 

trách nhiệm của nhân viên. 

H4: Trách nhiệm từ thiện của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách 

nhiệm của nhân viên. 

Mô hình nghiên cứu sẽ nhƣ hình 1. 

3.Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này lựa chọn phƣơng pháp khảo sát bảng hỏi để thu 

thập số liệu. Đối tƣợng điều tra đó là các nhân viên đang làm việc tại 

các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đầu tiên ngƣời trả 

lời sẽ đƣợc khảo sát về nhận thức của họ đối với trách nhiệm xã hội 

của công ty trên bốn khía cạnh: trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kinh 

tế, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện. Tiếp theo đó, ngƣời 

trả lời đƣợc hỏi về cam kết trách nhiệm của họ đối với công việc và 

công ty. Dựa trên nhận thức của nhân viên và ý định của họ, nghiên 

cứu sẽ phân tích mối quan hệ này bằng mô hình hồi quy. 

Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu đƣợc xác định dựa trên số lƣợng mục hỏi sử dụng 

trong bảng hỏi. Số lƣợng mục hỏi sử dụng trong bài 22 mục hỏi nhƣ 

vậy mẫu điều tra n >= 5*22+50= 160. Trong bài này, tác giả điều tra 

250 ngƣời là nhân viên làm việc tại các khách sạn trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. Phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện đƣợc sử dụng trong 

nghiên cứu này. 

Thang đo 

Để đo lƣờng trách nhiệm xã hội, 18 mục hỏi đƣợc sử dụng. Các 

mục hỏi này đƣợc trích từ nghiên cứu của Glavas cùng các đồng 

nghiệp (2013) sử dụng thang đo Likert 7 mức (Từ rất đồng ý đến rất 

không đồng ý) để thể hiện mức độ đồng ý với mục hỏi [1]. Để đo 

lƣờng cam kết trách nhiệm của nhân viên, bốn mục hỏi đƣợc sử dụng. 
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Các mục hỏi này đƣợc trích từ nghiên cứu của Meyer and Allen 

(1991)[2].  

Quy trình xử lý số liệu  

Số liệu sau khi đƣợc thu thập sẽ đƣợc mã hóa. Sau đó quá trình 

phân tích nhân tố khám phá đƣợc thực hiện nhằm xác định các nhân 

tố, kiểm định tính đơn hƣớng của thang đo. Đồng thời, việc kiểm định 

độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha cũng đƣợc thực 

hiện. Phân tích nhân tố khẳng định đƣợc thực hiện nhằm kiểm tra độ 

hội tụ và độ phân biệt của thang đo. Độ hội tụ thể hiện mức độ tập 

trung của các mục hỏi đo lƣờng cho một biến.  Kiểm định độ phân biệt 

là mức độ tại đó thang đo là duy nhất và không phản ánh các biến 

khác.  

Phân tích số liệu và kiểm định giả thiết 

Phân tích số liệu 

Phân tích nhân tố khám phá và kiểm định độ tin cậy: Trong số 18 

mục hỏi đƣợc dùng để đo lƣờng nhận thức của nhân viên về trách 

nhiệm xã hội, năm mục hỏi từ ESR1 đến ESR5 thuộc cùng một nhân 

tố đƣợc đặt tên là trách nhiệm kinh tế (thể hiện cho biến ESR trong 

mô hình). Tuy nhiên khi kiểm định độ tin cậy, một mục hỏi (ESR5) bị 

loại do biểu hiện giá trị đo độ tin cậy thấp và khi bỏ mục hỏi này thì 

giá trị độ tin cậy tăng cao. Hệ số cronbach Alpha của bốn mục hỏi còn 

lại đạt 0,80. Năm mục hỏi đo lƣờng trách nhiệm pháp lý của doanh 

nghiệp từ LSR 1 đến LRS5 (đo lƣờng cho biến LSR trong mô hình). 

Thang đo này biểu hiện tốt với giá trị tải đều lớn hơn 0,6 và hệ số 

Cronbach Alpha đạt 0,83. Bốn mục hỏi đo lƣờng trách nhiệm đạo đức 

từ MSR1 đến MSR4 (đo lƣờng cho biến MSR trong mô hình) cũng 

biểu hiện thang đo này khá tin cậy với giá trị Cronbach Alpha đạt 

0,79. Bốn mục hỏi đo lƣờng trách nhiệm từ thiện từ PSR1 tới PSR4 

(đo lƣờng cho biến PSR trong mô hình) có một mục hỏi thuộc một 

nhân tố khác. Ba mục hỏi còn lại thể hiện thang đo này đạt mức tin 
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cậy cao với giá trị Cronbach Alpha đạt 0,77. Bốn mục hỏi đo lƣờng 

cam kết trách nhiệm của nhân viên từ ERC1 đến IRC4 (đo lƣờng cho 

biến phụ thuộc Y trong mô hình) cũng đảm bảo độ tin cậy và chính 

xác với hệ số Alpha đạt 0,76. 

Kiểm định độ hội tụ: kiểm tra độ hội tụ của thang đo đƣợc đánh giá 

dựa trên mức ý nghĩa của hệ số tải của mục hỏi. Kết quả nghiên cứu 

chỉ ra rằng, giá trị kiểm định t-value của các hệ số tải ƣớc lƣợng chuẩn 

đều có ý nghĩa ở mức 0,01. Hệ số tin cậy tổng hợp của biến khá cao. 

Kết quả này chứng minh thang đo là đáng tin cậy và hội tụ. Mô hình 

đo lƣờng cho các biến chỉ ra mức độ phù hợp hợp lý với χ2 =121.24, 

GFI=.90, CFI=.95, RMSEA=.0612 

Kiểm định độ phân biệt. Kết quả chỉ ra rằng các thang đo là phân 

biệt và duy nhất. Hệ số phƣơng sai trích trung bình đều lớn hơn bình 

phƣơng tƣơng quan giữa các cặp biến.  

Kiểm định giả thiết 

Để kiểm định giả thiết, mô hình sau đƣợc hồi quy: 

Y  0   1ESR  2 LSR   3MSR  4 CSR    

Trong đó : Y: Cam kết trách nhiệm của nhân viên 

0, 1, 2 .........: hệ số hồi quy riêng phần 

ESR: Trách nhiệm kinh tế; LSR: Trách nhiệm pháp lý; MSR: Trách nhiệm 

đạo đức; CSR: Trách nhiệm từ thiện 

Kết quả hồi quy đƣợc thể hiện ở bảng 1.1. dƣới đây 

Bảng 1.1. Kết quả hồi quy 

Biến 

Hệ số chƣa 

chuẩn hóa 

Hệ số 

chuẩn hóa 
T 

value 

p-

value 
VIF 

B 

Sai 

số 

chuẩn 

Beta 

(Hệ số 0.70 0.159  4.52 0.00  
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chặn) 3 6 0 

ESR 
0.19

5 
0.038 0.289 

5.13

1 

0.00

0 

2.02

4 

LSR 
0.14

3 
0.049 0.139 

2.91

8 

0.00

7 

2.00

4 

MSR 
0.11

0 
0.033 0.135 

3.33

3 

0.00

3 

2.21

0 

CSR 
0.12

2 
0.047 0.106 

2.59

1 

0.00

4 

1.92

3 

Biến phụ thuộc là cam kết trách nhiệm của nhân viên Y. 

Kiểm định giả thiết H1: Giả thiết H1 cho rằng trách nhiệm kinh tế 

của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách nhiệm của nhân viên. Kết 

quả phân tích hồi quy chỉ ra, biến ESR có quan hệ cùng chiều với biến 

phụ thuộc Y với hệ số β = 0.195 (0.000). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận 

thức đƣợc trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp thì họ có xu hƣớng 

gắn bó hơn đối với công ty và làm việc có trách nhiệm hơn. 

Kiểm định giả thiết H2: Giả thiết H2 cho rằng trách nhiệm pháp lý 

của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách nhiệm của nhân viên. Kết 

quả phân tích hồi quy chỉ ra, biến LSR có quan hệ thuận chiều với biến 

Y với β = 0.143(0.007). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận thức đƣợc doanh 

nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật thì họ có xu hƣớng gắn bó 

hơn đối với công ty.  

Kiểm định giả thiết H3: Giả thiết H3 cho rằng trách nhiệm đạo đức 

của doanh nghiệp làm giảm ý định chuyển việc của nhân viên. Kết quả 

phân tích hồi quy chỉ ra, biến MSR có quan hệ thuận chiều với biến Y 

với β = 0.110(0.000). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận thức đƣợc doanh 

nghiệp thực hiện đúng và có đạo đức trong hoạt động kinh doanh của 

mình thì họ có xu hƣớng gắn bó hơn đối với công ty và làm việc có 

trách nhiệm hơn. 
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Kiểm định giả thiết H4: Giả thiết H4 cho rằng trách nhiệm đạo đức 

của doanh nghiệp làm giảm ý định chuyển việc của nhân viên. Kết quả 

phân tích hồi quy chỉ ra, biến CSR có quan hệ thuận chiều với biến Y 

với β = 0.122(0.000). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận thức đƣợc doanh 

nghiệp thực hiện các hoạt động từ thiện và có trách nhiệm với cộng 

đồng, xã hội thì họ có xu hƣớng gắn bó hơn đối với công ty. 

Thảo luận 

Kết quả từ phân tích số liệu chỉ ra rằng khi nhân viên nhận thức về 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cao hơn sẽ cảm thấy hài lòng với 

công việc nhiều hơn và có xu hƣớng gắn bó hơn với doanh nghiệp. 

Xây dựng đƣợc hình ảnh tốt trong tâm trí nhân viên sẽ giúp các công 

ty có đƣợc sự phục vụ tốt hơn của nhân viên. Doanh nghiệp cần chú ý 

tới trách nhiệm về mặt kinh tế đặc biệt đối với ngƣời thân, họ hàng 

của họ. Khi nhân viên thỏa mãn về tiền lƣơng sẽ cống hiến hết mình 

cho doanh nghiệp. Thêm nữa, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới 

trách nhiệm đạo đức và từ thiện. Nhân viên sẽ làm việc nhiệt tình và 

cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng khi họ cảm nhận 

đƣợc doanh nghiệp mà họ đang làm việc có trách nhiệm với cộng 

đồng và xã hội. Các doanh nghiệp cần chú ý tăng cƣờng các hoạt động 

đối với cộng đồng và xã hội từ đó tăng niềm tin đối với ngƣời lao 

động để họ gắn bó lâu dài đối với công ty. 
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MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ  

VÀ TĂNG TRƢỞNG DÂN SỐ 

The relationship between economic growth  

and population growth 

ThS. Đỗ Thanh Tùng
1
, ThS. Vũ Thị Anh Thƣ

2
 

1
Khoa Quản trị tài chính, Trường ĐH Hàng Hải 

2
Khoa Kinh tế & QTKD, Trường ĐH Hải Phòng 

TÓM TẮT 

Trên thế giới, từng có rất nhiều công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa 

tăng trƣởng kinh tế và tăng trƣởng dân số. Nếu tăng trƣởng kinh tế và 

tăng trƣởng dân số là hai biến độc lập, thì thông qua quan sát một số 

biểu đồ biểu diễn tốc độ tăng trƣởng của hai biến này ta sẽ thấy tốc độ 

tăng trƣởng dân số cao sẽ dẫn tới tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, ít nhất 

là đúng với chỉ số tổng GDP. Theo giáo sƣ kinh tế Thomas Piketty 

ngƣời Pháp, sự tăng lên của GDP bình quân đầu ngƣời sẽ làm phúc lợi 

kinh tế tăng theo. Mặt khác, nếu tăng trƣởng dân số ảnh hƣởng  đến 

tăng trƣởng GDP bình quân đầu ngƣời thì tại các quốc gia có tỷ lệ tăng 

trƣởng dân số cao sẽ làm tăng GDP bình quân đầu ngƣời, điều này chƣa 

chắc đã đúng mà còn phải phụ thuộc vào bản chất tác động lên GDP 

bình quân đầu ngƣời. Xét trên góc độ toàn thế giới giai đoạn  

1995 – 2018, dựa vào số liệu đƣợc thống kê bởi ngân hàng thế giới WB 

cho thấy hai biến này không tƣơng quan với nhau, trong khi biến dân số 

tăng nhanh một cách đều đặn thì biến tổng GDP lại tăng trƣởng chậm 

làm cho biến GDP bình quân có hiện tƣợng suy giảm. Điều đƣơng 
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nhiên vấn đề ở đây là xét hai biến độc lập và trên góc độ vĩ mô và nếu 

xem xét vấn đề ngƣợc lại thì rõ ràng tăng trƣởng kinh tế có tác động tới 

tăng trƣởng dân số.  

Từ khóa: tăng trƣởng kinh tế, tăng trƣởng dân số, sức lao động, vốn 

nhân lực 

ABSTRACT 

 In the world, there have been many studies on the relationship between 

economic growth and population growth. If economic growth and pop-

ulation growth are two independent variables, then, by observing some 

graphs showing the growth of these two variables, we will see that the 

higher population growth is, the higher economic growth gets, at least 

in line with the GDP. According to the French economic professor, 

Thomas Piketty, the increase in GPD per capita will also help to rise up 

economic welfare. On the other hand, if population growth does affect 

GDP per capita growth, the countries with higher population growth 

rates will have higher GDP per capita, this is not necessarily true be-

cause it has to be also depended on the nature of the impact on GDP per 

capita. From a worldwide perspective in the period from 1995 to 2018, 

based on statistics from the World Bank, these two variables are not 

correlated with each other, while population growth is steadily increas-

ing, the total GDP growth, in the other hand, is slowly climbing up, 

making the average GDP variable has a decrease trend. It is obvious 

that the problem here is to consider two independent variables and from 

a macro perspective but if we consider the problem in a opposite way, it 

is clear that economic growth has an impact on population growth. 

Keywords: economic growth and population growth 
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1. MỞ ĐẦU 

Hai trăm năm trƣớc, Thomas Malthus (1766 – 1834) nhà kinh tế 

học ngƣời Anh đã viết: ―Nếu mọi ngƣời sinh sản với mức tối đa, sản 

xuất lƣơng thực và nông nghiệp sẽ không theo kịp, dẫn đến tình trạng 

chết đói hàng loạt. Nhƣng khi dân số tăng lên, các công nghệ hiện đại 

sẽ ra đời hỗ trợ phát triển sản xuất lƣơng thực thực phẩm và các nhu 

cầu cơ bản khác‖. 

Về cơ bản, lý thuyết của Thomas Malthus đã đƣợc chứng minh 

trong hơn 200 năm chiều dài lịch sử kinh tế thế giới đến nay, trƣớc khi 

cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra tại Anh, tăng trƣởng dân số trung 

bình ở Anh là khoảng 0,29% trong khi GDP bình quân đầu ngƣời tăng 

trƣởng 0,12%, GDP tăng 0,41%. Cần lƣu ý trong giai đoạn này yếu tố 

quyết định sự phát triển kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào sức lao động 

thủ công của con ngƣời, chƣa có sự hỗ trợ của máy móc công nghệ. 

Khi cách mạng công nghiệp bùng nổ, cả GDP bình quân lẫn dân số 

tăng nhanh cùng với các nguồn cung cấp lƣơng thực. Tăng trƣởng sản 

lƣợng lƣơng thực toàn cầu tăng nhanh hơn tốc độ phát triển dân số của 

cả 2 thế kỷ trƣớc đó, GDP bình quân đầu ngƣời ở Anh tăng gấp 11 lần 

trƣớc cách mạng công nghiệp trong khi lƣợng lao động thực tế huy 

động vào sản xuất không tăng cho dù dân số tăng. Nhƣ vậy trong 

trƣờng hợp này, sự đổi mới công nghệ đã ảnh hƣởng mạnh mẽ đến tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế và tốc độ tăng dân số. 

2. NỘI DUNG 

Trong thế kỷ 20, tốc độ tăng dân số ở mức rất cao và tập trung chủ 

yếu ở những nƣớc có thu nhập thấp. Nhiều nhà nghiên cứu giai đoạn 

này cho rằng thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng thiếu và cần hạn chế 

lƣợng tăng dân số cũng nhƣ quy mô của các nền kinh tế cần thu hẹp 

lại. Tuy nhiên cũng có nhiều nhà nghiên cứu khác lại cho rằng sự lo 

ngại về tăng dân số bị thổi phồng lên, việc tăng dân số sẽ kích thích sự 

phát triển công nghệ để  đáp ứng nhu cầu của dân chúng, hoặc những 

quốc gia có dân số đông sẽ đóng góp nhiều hơn vào trí tuệ nhân loại 
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tìm ra những nguồn tài nguyên mới thay thế tài nguyên tự nhiên cạn 

kiệt, phục vụ cho tăng trƣởng kinh tế xã hội. Điều này đã đúng khi vào 

nửa cuối của thế kỷ 20, hàng loạt những phát minh sáng chế ra đời 

đƣa tới những tài nguyên nhân tạo mới thay thế tài nguyên tự nhiên, ví 

dụ nhƣ xăng pha ethanol hay nhựa thay thế một phần lớn vật liệu tự 

nhiên… Cũng vào nửa cuối thế kỷ 20, tốc độ tăng dân số cũng giảm 

dần, nỗi lo lắng về tài nguyên thiên nhiên hay lƣơng thực thực phẩm 

theo đó cũng giảm, tuy nhiên nhân loại lại đứng trƣớc mối lo lắng 

khác là ô nhiễm môi trƣờng, biến đổi khí hậu. 

Năm 1956, Robert Merton Solow nhà kinh tế học ngƣời Mỹ trong 

công trình nghiên cứu "The Economic Record" đã đƣa ra mô hình mối 

quan hệ giữa tăng trƣởng dân số và tăng trƣởng GDP bình quân đầu 

ngƣời (mô hình này còn đƣợc gọi là mô hình tăng trƣởng của ex 

exousous). Trong mô hình này, sự gia tăng dân số nhanh sẽ dẫn tới tồn 

đọng một số vốn nhỏ trong ngƣời lao động (cổ phiếu hoặc tiền tiết 

kiệm) làm chậm lại quá trình tăng trƣởng kinh tế. Thực chất mô hình 

của Robert Merton Solow không sử dụng biến ―tăng dân số‖ mà sử 

dụng biến ―tăng lao động‖, trong thực tế đặc điểm của nền kinh tế hiện 

đại dƣới ảnh hƣởng của khoa học công nghệ, lƣợng lao động ít ảnh 

hƣởng bởi gia tăng dân số hơn, khi đó ngƣời ta nhắc nhiều đến một 

khái niệm mới ―vốn nhân lực‖. Tức là năng lực lao động của ngƣời 

lao động sẽ quyết định phần lớn đến sự phát triển của GDP và GDP 

bình quân đầu ngƣời sẽ giảm khi dân số tăng trƣởng nhƣng ảnh hƣởng 

không nhiều đến sự thịnh vƣợng chung của xã hội hay ít nhất nghèo 

đói sẽ bị đẩy lùi. 

Nhƣ vậy, một trong những biến số rất lớn ảnh hƣởng đến sự phát 

triển kinh tế ngày hôm nay là khoa học công nghệ, khi khoa học công 

nghệ phát triển nó đòi hỏi nguồn nhân lực có những phẩm chất khoa 

học kỹ thuật ngày càng cao. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

trở nên vô cùng ý nghĩa khi nó đƣợc phân chia vào từng lĩnh vực khoa 

học – kỹ thuật cụ thể đƣợc gọi là chuyên môn hóa. Nhƣng tại sao 
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trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử của loài ngƣời, khoa học 

kỹ thuật mới chỉ thực sự bùng nổ vào thế kỷ 19 trở lại đây? Trƣớc thế 

kỷ 19, lƣợng dân số thế giới ít hơn nhiều so với các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên sẵn có, chỉ khi tài nguyên này thiếu hụt dần thì con ngƣời 

mới nghĩ đến những giải pháp khác nhằm thay thế nó. Ví dụ khi con 

ngƣời mới xuất hiện trên trái đất vào khoảng 10.000 năm trƣớc công 

nguyên, con ngƣời chủ yếu sống nhờ săn bắt hái lƣợm, khi khí hậu trái 

đất biến đổi, tài nguyên này ít dần, con ngƣời tìm đến các hoạt động 

canh tác tự cung tự cấp. Khi số lƣợng ngƣời tăng, nhu cầu tự cung tự 

cấp giữa các nhóm ngƣời không đủ đáp ứng, con ngƣời nghĩ tới trao 

đổi hàng hóa, khi nguồn hàng hóa khan hiếm con ngƣời phát triển 

khoa học công nghệ hình thành cách mạng công nghiệp. 

Những nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trƣởng dân số và tăng 

trƣởng kinh tế đƣợc thực hiện gần đây cho thấy những kết quả trái 

ngƣợc nhau. Trong một số nghiên cứu năm 2015 về mối quan hệ này 

tại Ấn Độ, Đông và Nam Phi cho thấy tăng trƣởng kinh tế có tác động 

tích cực đến tăng trƣởng GDP bình quân đầu ngƣời tại ba khu vực 

này, tuy nhiên cũng có nghiên cứu vào năm 2013 lại chỉ ra tác động 

tiêu cực tăng dân số đến GDP bình quân tại Úc và Trung Quốc. 

Những nghiên cứu nhƣ vậy cho thấy tác động của tăng dân số đến 

tăng trƣởng kinh tế là không đồng nhất, mà thay đổi theo từng trƣờng 

hợp cụ thể, không gian và thời gian cụ thể. Rõ ràng tại những quốc gia 

ở mức cận nghèo trở xuống, tăng trƣởng dân số ảnh hƣởng tích cực 

đến tăng trƣởng kinh tế do sự hấp dẫn đầu tƣ sản xuất đến từ chính 

sách dễ dãi của chính phủ, giá trị lao động thấp… Trong khi tại các 

quốc gia cận giầu trở lên, các chính sách của chính phủ trở nên chặt 

chẽ hơn, giá trị lao động cũng cao hơn, ít hấp dẫn đầu tƣ sản xuất hơn. 

Đồng thời chỉ số tăng trƣởng kinh tế nhỏ tại quốc gia nghèo sẽ có giá 

trị lớn hơn nhiều chỉ số tăng trƣởng kinh tế lớn tại quốc gia giầu và 

hiển nhiên tốc độ tăng trƣởng dân số cao tại quốc gia nghèo sẽ làm 

suy giảm kinh tế còn tốc độ tăng trƣởng dân số cao tại quốc gia giầu 

sẽ chỉ làm giảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế mà thôi. 
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Hình 1.1 Dân số Việt Nam và thế giới qua các thời kỳ 
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Những phân tích ở trên cho thấy tăng trƣởng dân số có những ảnh 

hƣởng nhất định đến tăng trƣởng kinh tế, tuy nhiên chúng ta cần nhớ 

rằng trong yếu tố dân số, biến số thực sự tạo ra kinh tế lại là lực lƣợng 

lao động, trong khi bên trong yếu tố dân số lại bao gồm ít nhất hai lực 

lƣợng là lực lƣợng lao động và lực lƣợng phụ thuộc. Theo phân loại 

của Ngân hàng thế giới WB, lực lƣợng lao động là những ngƣời có độ 

tuổi từ 15 đến 65, ngoài độ tuổi này đƣợc xếp vào lực lƣợng phụ 

thuộc. Trong khi lực lƣợng lao động tạo ra tăng trƣởng kinh tế thì lực 

lƣợng phụ thuộc lại làm chậm hoặc suy giảm tăng trƣởng kinh tế 

thông qua các chi phí xã hội nhƣ y tế, học tập, sinh hoạt xã hội… Ví 

dụ nhƣ tại Mỹ, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ tính sự bùng nổ trẻ em kéo 

dài từ ngày 1 tháng 7 năm 1946 đến ngày 1 tháng 7 năm 1964 (Colby 

& Ortman, 2014). Trong giai đoạn này, tỷ lệ tăng dân số trung bình 

hàng năm của Mỹ là 1,70%, cao hơn mức trung bình 1,29% trong thế 

kỷ 20 nói chung. Tăng trƣởng GDP bình quân đầu ngƣời trong những 

năm này là 1,82%, tƣơng đƣơng với tốc độ tăng trƣởng trung bình 

hàng năm là 1,87% trong giai đoạn 1946 đến 2010 (Dự án Maddison, 

2013). 

Tại Việt Nam, trong 30 năm qua, những cải cách kinh tế chính trị 

đƣợc Đảng và Chính phủ Việt Nam đƣa ra vào năm 1986 đã giúp Việt 

Nam đạt đƣợc những thành tựu to lớn, thúc đẩy kinh tế tăng trƣởng 

thần tốc, đƣa một quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu ngƣời ở 

mức đói nghèo vƣơn lên thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu 

ngƣời ở mức trung bình thấp. Sức mạnh cơ bản của nền kinh tế Việt 

Nam chính là thị trƣờng tiêu dùng trong nƣớc với hơn 4,4 triệu tỷ 

đồng và tăng trƣởng xuất khẩu mạnh mẽ ƣớc tính đạt 244 tỷ USD, tỷ 

lệ hộ nghèo giảm xuống dƣới 3%, GDP đạt 7,1% trong năm 2018. 

Theo dự báo của Ngân hàng thế giới (WB), tƣơng lai nền kinh tế 

Việt Nam trong trung hạn là rất thuận lợi, với việc Việt Nam ký kết 

hàng loạt các hiệp định hợp tác thƣơng mại quốc tế song phƣơng, 

tham gia nhiều hội, hiệp hội kinh tế đa phƣơng sẽ giúp Việt Nam có 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017736094
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sự tăng trƣởng mạnh mẽ, tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa Việt Nam 

phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn do sự thay đổi của nhu cầu, thay đổi 

mô hình thƣơng mại hay các biến động tài chính… 

 

 

Hình 1.2 GDP bình quân đầu ngƣời tính đến năm 2017 

Việt Nam hiện đƣợc xếp hạng 48/157 quốc gia và vùng lãnh 

thổ về chỉ số vốn nhân lực (HCI), đứng thứ 2 trong Asean sau 

Sigapore. Chỉ số HCI đƣợc ngân hàng thế giới (WB) định nghĩa 

bao gồm kiến thức, kỹ năng và sức khỏe mà con ngƣời tích lũy 

trong suốt cuộc đời, giúp con ngƣời nhận ra tiềm năng của mình, 

giúp ích cho xã hội. Vốn nhân lực cần đƣợc các quốc gia, tổ chức 

và gia đình trú trọng đầu tƣ thông qua dinh dƣỡng, hoạt động 

chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, giáo dục kiến 

thức kỹ năng cần thiết cho một con ngƣời.Thông qua phát triển 

kinh tế, cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh của Việt Nam đã đƣợc 

nâng cao đáng kể, nếu năm 1993 chỉ có 14% dân số đƣợc sử 

dụng điện, đến năm 2018 đã có tới 99% dân số đƣợc sử dụng. 

Năm 1993 chỉ có 17% dân số đƣợc sử dụng nƣớc sạch, đến năm 
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2018 đã là 72% trong đó 95% dân thành thị có nƣớc sạch sử 

dụng.  

Khoảng cách giới tại Việt Nam cũng đang thu hẹp dần, một bộ 

phận không nhỏ nữ giới làm chủ kinh tế gia đình, tỷ lệ lao động 

nữ ngày càng tăng, nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy hành 

chính do nữ giới làm chủ. 

Tỷ lệ trẻ em đi học trong hơn 10 năm qua tăng nhanh, 98% trẻ 

em đƣợc đến trƣờng, 7,8% ngƣời trong độ tuổi học đại học, 

91,7% giáo viên phổ thông đã qua đào tạo. 

Y tế cũng đƣợc cải thiện rõ rệt, chi phí của chính phủ đối với y 

tế cộng đồng chiếm tới 14,2% tổng chi tiêu của chính phủ trong 

năm 2018 và rõ ràng sẽ tiếp tục gia tăng về giá trị. Trong khi đó, 

chi tiêu cho sức khỏe của ngƣời Việt Nam cũng tăng đáng kể, 

năm 1995 chi tiêu bình quân trong lĩnh vực y tế, sức khỏe của 

ngƣời Việt Nam là 73,93 USD/ngƣời/năm thì đến năm 2005 đã là 

163,24 USD/ngƣời/năm và đến năm 2014 là 390,5 

USD/ngƣời/năm. 

Để xem xét kỹ hơn mối quan hệ giữa dân số và tăng trƣởng 

kinh tế, ta sử dụng số liệu thống kê của Tổng cục thống kê Việt 

Nam trong giai đoạn 1990 – 2018. 

Bảng 1.1 Thống kê dân số và các chỉ số kinh tế cơ bản của Việt 

Nam giai đoạn 1990 - 2018 

Năm 
Tổng Dân Số 

(triệu ngƣời) 

Tổng thu nhập 

 quốc gia (Tỷ đồng) 

Tổng sản phẩm 

 trong nƣớc (Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

tổng thu 

nhập 

quốc gia  

so với 

tổng sản 

phẩm 
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trong 

nƣớc (%) 

1990 66.016.700,00 39.284,00 41.955,00 93,6 

1995 71.995.500,00 228.677,00 228.892,00 99,9 

1996 73.156.700,00 269.654,00 272.036,00 99,1 

1997 74.306.900,00 308.600,00 313.623,00 98,4 

1998 75.456.300,00 352.836,00 361.017,00 97,7 

1999 76.596.700,00 392.693,00 399.942,00 98,2 

2000 77.630.900,00 435.319,00 441.646,00 98,6 

2001 78.620.500,00 474.855,00 481.295,00 98,7 

2002 79.537.700,00 527.056,00 535.762,00 98,4 

2003 80.467.400,00 603.688,00 613.443,00 98,4 

2004 81.436.400,00 701.906,00 715.307,00 98,1 

2005 82.392.100,00 897.222,00 914.001,00 98,2 

2006 83.311.200,00 1.038.755,00 1.061.565,00 97,8 

2007 84.218.500,00 1.211.806,00 1.246.769,00 97,2 

2008 85.118.700,00 1.567.964,00 1.616.047,00 97,0 

2009 86.025.000,00 1.731.221,00 1.809.149,00 95,7 

2010 86.947.400,00 2.075.578,00 2.157.828,00 96,2 

2011 87.860.400,00 2.660.076,00 2.779.880,00 95,7 

2012 88.809.300,00 3.115.227,00 3.245.419,00 96,0 

2013 89.759.500,00 3.430.668,00 3.584.262,00 95,7 

2014 90.728.900,00 3.745.515,00 3.937.856,00 95,3 

2015 91.713.300,00 3.977.609,00 4.192.862,00 94,9 

2016 92.695.100,00 4.314.321,00 4.502.732,99 95,8 

2017 93.671.600,00 4.628.741,30 5.005.975,49 92,5 

2018 94.666.000,00 5.154.552,30 5.542.331,87 93,0 

Nguồn: Tổng cục thống kê 



International science conference “International trade - Policies and practices in vietnam”,  
ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

1080 

Kết hợp số liệu thu thập đƣợc, ta đánh giá mối quan hệ này bằng 

phƣơng pháp hồi quy với sự giúp đỡ của phần mềm eview 10, ta nhận 

đƣợc kết quả nhƣ sau: 

Bảng 1.2 Kết quả hồi quy của phƣơng trình dân số với GDP đƣợc 

thực hiện bằng phần mềm eview 10 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
C(1) 75536963 974461.5 77.51662 0.0000 

C(2) 4.304115 0.426657 10.08801 0.0000 

     
     
R-squared 0.784230     Mean dependent var 82213467 

Adjusted R-squared 0.776524     S.D. dependent var 8286945. 

S.E. of regression 3917507.     Akaike info criterion 33.26415 

Sum squared resid 4.30E+14     Schwarz criterion 33.35756 

Log likelihood -496.9622     Hannan-Quinn criter. 33.29403 

F-statistic 101.7679     Durbin-Watson stat 0.054006 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Từ kết quả ta dễ dàng nhận thấy dân số có quan hệ đồng thuận với 

GDP, nếu GDP tăng 1% thì dân số sẽ tăng 4,3%, tuy nhiên do R = 

78,4% nên về cơ bản GDP chỉ lý giải đƣợc 78,4% cho dân số, cũng có 

nghĩa hai biến này ít tƣơng quan. Trong tính toán số học là nhƣ vậy, 

thực tế tại nhiều nƣớc phát triển trên thế giới, GDP có tăng nhƣng dân 

số vẫn giảm. Vì vậy, với nền kinh tế đang đi lên của Việt Nam, mặc 

dù dân số tăng cùng mức tăng GDP nhƣng tới một thời điểm nhất định 

trong tƣơng lai, GDP tăng chƣa chắc đã làm dân số tăng theo. Điều 

này rất có thể xảy ra bởi vì: 

Nền kinh tế càng lớn, giá trị tăng lớn nhƣng tốc độ tăng lại chậm 

Dân số càng đông, phân bổ thu nhập bình quân càng giảm 
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Dân số đông quyết định đến sức mua, nhƣng chƣa chắc đã quyết 

định sức lao động 

Công việc tác động đến dân số về mặt tâm lý xã hội 

3. KẾT LUẬN 

Đánh giá việc tăng trƣởng dân số sẽ tác động nhƣ thế nào tới tăng 

trƣởng kinh tế luôn là việc các quốc gia quan tâm từ trƣớc tới nay. 

Không một Chính phủ nào phủ nhận vai trò của nguồn nhân lực nội 

tại, ngày nay khi một số các quốc gia coi nhân lực nội tại là thế mạnh 

để phát triển kinh tế thì cũng có những quốc gia đang đối mặt với vấn 

đề già hóa dân số. Khi nguồn nhân lực tại các quốc gia đó không đƣợc 

tái tạo kế tiếp, chính phủ sẽ phải lo lắng khi thiếu lực lƣợng lao động; 

thiếu thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa; sản lƣợng tiêu dùng sụt giảm ảnh 

hƣởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế mỗi quốc gia … Việt Nam với 

thế mạnh là lực lƣợng dân số đông đảo, nhiều độ tuổi; nhu cầu tiêu 

dùng đa dạng là những căn cứ thúc đẩy phát triển nền kinh tế mạnh 

mẽ. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam cần có chiến lƣợc đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao (lao động chất lƣợng cao) để 

tham gia vào quá trình sản xuất phát triển kinh tế tạo ra thu nhập cao 

cho ngƣời lao động từ đó họ sẽ tái tiêu dùng mạnh mẽ hơn, thúc đẩy 

kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn. 
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PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CẢNG BIỂN 

CÔNG TY TÂN CẢNG 128 TRONG THỜI KỲ MỚI 

Study on proposing the solutions for developing 

 seaport services at New Port 128 Company 

Phạm Thị Hoài Thu 

Phó ban Marketing Công ty Tân cảng 128 

TÓM TẮT  

Phát triển dịch vụ cảng biển là một hƣớng đi chiến lƣợc của các công ty 

hoạt động trong lĩnh vực cảng biển. Nghiên cứu này sẽ phân tích và 

đánh giá công tác phát triển dịch vụ cảng biển của Công ty Tân Cảng 

128 dựa trên số liệu thứ cấp và các hoạt động thực tế của công ty trong 

bối cảnh gia tăng cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành 

và sự ảnh hƣởng của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, của chiến 

tranh thƣơng mại và toàn cầu hóa. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết sẽ đề 

xuất một số gợi ý chính sách nhằm phát triển dịch vụ Cảng biển cho 

Công ty trong thời gian tới. 

Từ khóa: Dịch vụ cảng, Cảng Container, Logistics, ICD 

ABTRACTS 

Developing port services is a tactical direction of companies operating 

in the port sector. This research will analyze and evaluate the port  
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service development of Tan Cang 128 company based on secondary 

data and the actual activities of the company in the context of the rise of 

fierce competition among enterprises and the influence of the 4th  

technology revolution, trade war nad globalisation. From the research 

results, the article will propose some recommendations on policy in  

order to develop the port services for the company in the future. 

Key words: Seaport service, Container Terminal, Logistics, ICD 

1.Giới thiệu 

Công ty Tân Cảng 128, tiền thân là cảng quốc phòng của Hải Đoàn 

128 trực thuộc Bộ Tƣ lệnh hải quân. Đến năm 2008, đƣợc sự cho phép 

của Bộ tƣ lệnh hải quân, nhằm nâng cao nền kinh tế quốc phòng, Tổng 

Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã góp vốn cùng Hải Đoàn 128 xây dựng 

một cầu cảng đầu tiên đón tàu có trọng tải 2000DWT làm hàng, cho 

đến nay sau 10 năm hoạt động, cảng Tân Cảng 128 đã vƣơn lên đứng 

thứ 5 trong các cảng khai thác tàu container của TP. Hải Phòng, sản 

lƣợng thông qua cảng trung bình 300.000Teu/năm, doanh thu hơn 300 

tỷ đồng, ổn định đời sống cho hơn 200 lao động và đóng góp cho ngân 

sách thành phố khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi mà chiến tranh thƣơng mại và 

toàn cầu hóa ảnh hƣởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh 

tế xã hội, kết hợp với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công 

nghệ lần thứ 4, cùng với sự gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực cảng 

biển tại Hải Phòng đặc biệt là sau khi cảng Nam Đình Vũ và cảng 

nƣớc sâu Lạch Huyện (HICT) đi vào hoạt động, đã đặt công tác phát 

triển dịch vụ cảng biển của Tân Cảng 128 trƣớc rất nhiều thử thách, 

đối mặt với nhiều khó khăn. Chúng tôi gọi đây là ―thời kỳ mới‖, đánh 

dấu bƣớc chuyển mình của Tân Cảng 128. Sự chuyển mình có thể đi 

lên, nhƣng cũng có thể là lùi lại nếu Công ty không có chiến lƣợc và 

quyết sách đúng đắn, đặc biệt là các chính sách về phát triển dịch vụ 

cảng biển nhƣ: áp dụng quy trình công nghệ khai thác hiện đại ở đẳng 
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cấp khu vực; áp dụng công nghệ 4.0 trong khai thác cảng biển; tự đặt 

mình vào chuỗi cung ứng logistics toàn quốc cũng nhƣ toàn cầu trong 

thời kỳ mới. 

Bài viết này sẽ nghiên cứu và đánh giá công tác phát triển dịch vụ 

cảng biển của Công ty Tân Cảng 128 dựa trên số liệu thứ cấp và các 

hoạt động thực tế của Công ty kết hợp với nghiên cứu ảnh hƣởng của 

―thời kỳ mới‖, từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm phát triển 

dịch vụ cảng biển cho Công ty trong thời gian tới. 

Trong bối cảnh cạnh tranh về dịch vụ cảng biển và vận tải hàng hải 

trong thƣơng mại quốc tế nói chung và vận tải hàng hải tại Việt Nam 

nói riêng, làn sóng sáp nhập, kết hợp, liên doanh, liên kết giữa các 

hãng tàu đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới kéo theo xu hƣớng 

các hãng tàu gia tăng đội tàu mới có dung tích lớn hơn nhiều lần để 

tiết kiệm chi phí đã dẫn đến sự hình thành của cảng nƣớc sâu đƣợc 

đầu tƣ bài bản uy mô để tiếp nhận những con tàu lớn hơn nhƣ một quy 

luật tất yếu. Nhƣ vậy, cũng có nghĩa các cảng biển nằm sâu về phía 

thƣợng lƣu nói chung trong đó có cảng của Công ty cổ phần Tân Cảng 

128 đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, cứ 03 hãng tàu 

đang có tàu nhỏ khai thác tại các cảng tại khu vực thƣợng lƣu lại liên 

kết với nhau chuyển ra cảng nƣớc sâu khai thác 01 chuyến tàu lớn, tức 

là nếu cảng nƣớc sâu tăng 01 chuyến tàu thì các cảng khu vực thƣợng 

lƣu lại mất đi 03 chuyến tàu. Với quy mô không lớn, nguồn vốn đầu tƣ 

thấp, cơ sở hạ tầng cầu cảng, bến bãi còn nhiều hạn chế, trang thiết bị 

xếp dỡ cơ bản kém hiện đại hơn so với các Cảng khác trong khu vực 

Hải Phòng, năng suất khai thác, năng lực cạnh tranh chƣa cao, thì việc 

nghiên cứu các giải pháp phát triển dịch vụ cảng biển tại Công ty Tân 

cảng 128 là rất cấp thiết.  

Trong mục tiêu chung nhằm giữ vững vị thế là nhà khai thác cảng 

container lớn nhất Việt Nam của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, với 

vai trò là công ty thành viên, tập thể lãnh đạo Công ty Tân Cảng 128 
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nhận thức đƣợc rằng việc phát triển dịch vụ cảng biển là vấn đề quan 

trọng, quyết định tới thƣơng hiệu và thị phần vận tải trong tƣơng lai.    

 

Hoạt động phát triển  dịch vụ cảng biển tại Công ty Tân Cảng 128  

Hiện trạng Công ty  

Năm 2009, trong giai đoạn mở rộng và phát triển hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tân Cảng Sài Gòn, hoạt động khai thác cảng 

đƣợc đầu tƣ theo hƣớng phát triển cảng nƣớc sâu và mở rộng ra khu 

vực phía Bắc là lý do ra đời Công ty cổ phần Tân cảng 128. 

Công ty cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng thành lập ngày 

03/11/2008, với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ khai thác 

cảng, đƣợc kế thừa kinh nghiệm và bề dày truyền thống trong sản 

xuất, kinh doanh của Tân Cảng Sài Gòn, với phƣơng châm xuyên suốt 

―Chuyên nghiệp hơn - Hiệu quả hơn‖.  

Hiện trạng về hạ tầng, trang thiết bị cảng biển tuyến tiền phƣơng 

của công ty thể hiện nhƣ trong Bảng 1. 

 ảng    Hạ tầng, trang thiết bị cảng biển tuyến tiền phƣơng của 

Tân Cảng 128 

STT Hạ tầng, phƣơng tiện ĐVT Tân Cảng 128 

1 Cầu cảng   

 + Tải trọng tàu tiếp nhận DWT 20.000 

 + Chiều dài M 450 

 + Độ sâu trước bến  M -8.2 

 + Năng lực thông qua teus/năm 360.000 

2 Cẩu bờ   

 + Cẩu Liebherr Chiếc 07 

 + Xe trung chuyển Chiếc 30 

Hiện trạng về hạ tầng, trang thiết bị cảng biển tuyến hậu phƣơng 

thể hiện nhƣ trong Bảng 2.  
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 ảng    Hạ tầng, trang thiết bị cảng biển tuyến hậu phƣơng của 

Tân Cảng 128 

STT Hạ tầng, phƣơng tiện ĐVT Tân Cảng 128 

1 Bãi container Ha 19 

2 Kho hàng m
2 

5.000 

3 Ổ cắm điện lạnh Ổ 600 

4 Phần mềm khai thác cảng  CMS 

5 Xe nâng trên bãi   

- + Cẩu RTG Chiếc 04 (3+1) 

- + Xe nâng hàng Chiếc 08 

- + Xe nâng rỗng Chiếc 02 

Số lƣợt tàu container và sản lƣợng thông qua cảng biển của Tân 

Cảng 128 thể hiện nhƣ trong Bảng 3.  

  ảng    Số lƣợt tàu container và sản lƣợng thông qua của Tân 

Cảng 128 

STT 
Cảng/Chỉ 

tiêu 
ĐVT 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

- 
Lƣợt tàu 

container 
Lƣợt 178 283 370 551 446 

- Sản lƣợng Teu 141.378  208.143  253.903  387.303  325.022 

+ 
Container 

XNK 
  5.413   36.452   41.057  100.191  132.247 

+ 
Container 

nội địa 
 135.965  171.691  212.846  287.112  192.775 

 

Tân Cảng 128 có thể tiếp nhận tàu có tải trọng đến 20.000 DWT 

giảm tải, tƣơng đƣơng với tải trọng cầu bến các cảng phía thƣợng lƣu 

sông Cấm nhƣ cảng Chùa Vẽ, Nam Hải, Đoạn Xá, Greenport… Có 
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thể nói, năng lực tiếp nhận còn chƣa cạnh tranh đƣợc với các cảng 

phía hạ lƣu nhƣ cảng Hải An, PTSC, Tân Vũ, Nam Hải Đình Vũ,… 

với năng lực cầu bến từ 20.000 đến 40.000 DWT. Do đó, Tân Cảng 

128 chỉ có thể tiếp cận và khai thác với các hãng tàu có kích cỡ dƣới 

20.000 DWT, có chiều dài ngắn hơn 170m, thƣờng là các hãng tàu 

chạy tuyến nội địa và các hãng tàu ngoại có cỡ tàu vừa và nhỏ. 

Tân Cảng 128 đƣợc trang bị đồng bộ thiết bị cẩu Liebherr, thiết bị 

cẩu chân đế di động có chi phí đầu tƣ thấp, khả năng quay trở cao, tuy 

nhiên năng suất xếp dỡ chỉ ở mức trung bình. 

Về bãi container, diện tích bãi ngày càng đƣợc nâng cấp mở rộng, 

đến tháng 10 năm 2018 tổng diện tích đƣợc đƣa vào khai thác là 19ha 

và gần nhƣ không thể mở rộng diện tích bãi container đƣợc nữa. 

Về tỉ trọng hàng xuất nhập khẩu thông qua Tân Cảng 128, giá trị 

này không cao, chủ yếu là hàng nội địa, nên sản lƣợng container nhập 

cảng sau đó qua kho CFS, kho ngoại quan là không nhiều, chỉ chiếm 

trên dƣới 0,1%. Một phần nguyên nhân tỉ lệ này thấp còn do các hãng 

tàu có nhiều hàng container gửi theo hình thức vận chuyển LCL (Less 

than container load – vận chuyển container hàng lẻ) thƣờng là các 

hãng tàu lớn trên thế giới lại không cập cảng Tân Cảng 128 mà tập 

trung ở một số cảng lớn của khu vực nhƣ cảng Tân Vũ, Nam Hải Đình 

Vũ, Vip Greenport, Lạch Huyện….. 

Nhƣ vậy, về cơ bản Tân Cảng 128 vẫn là cảng vừa và nhỏ, với quy 

mô và năng lực không thực sự nổi trội so với các cảng khác ở khu vực 

Hải Phòng. 

Phân tích các căn cứ và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cảng 

biển tại Công ty Tân Cảng 128  

Dựa trên các phân tích về hiện trạng dịch vụ cảng biển tại công ty, 

mặc dù năng lực cạnh tranh là chƣa cao so với các cảng lân cận trong 

khu vực Hải Phòng, tuy nhiên Tân Cảng 128 cũng có những ƣu điểm 

và lợi thế nhất định, là căn cứ để xây dựng các phƣơng án, giải pháp 
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phát triển tƣơng ứng với thị phần vận tải phù hợp trong tƣơng lai. Cụ 

thể nhƣ sau:  

Về trang thiết bị, mặc dù Công ty chỉ trang bị cẩu Liebherr, phù 

hợp với khai thác tàu cỡ vừa và nhỏ, có thể phục vụ khai thác hàng 

rời, hàng sà lan, ngoài làm hàng container, nhƣng lại góp phần đa 

dạng hóa dịch vụ cảng biển loại feeder, là loại tàu nhỏ hoạt động trong 

phạm vi nội Á.  

Về hệ thống kho bãi, Tân Cảng 128 có hệ thống kho CFS, kho 

ngoại quan trong khu vực cảng, mang lại dịch vụ trọn gói và nhiều sự 

lựa chọn hơn cho các khách hàng, nhất là các hãng tàu ngoại. Ngoài 

ra, Công ty sử dụng hệ thống phầm mềm quản lý container CMS 

(Container Management System) do chính Tân Cảng Sài Gòn xây 

dựng và phát triển. 

Mặc dù Công ty mới khai thác tàu container từ đầu năm 2014, tuy 

nhiên đã đạt mức tăng trƣởng sản lƣợng khá cao, bình quân tăng 

trƣởng 40,6%/năm. Sản lƣợng thông qua năm 2018 của Tân Cảng 128 

lên đến trên 325.022 teus, gần nhƣ đạt mức tối đa năng lực của 400m 

cầu bến.  

Nắm bắt xu thế, thị phần vận tải và thay đổi về hiện trạng quy 

hoạch cảng biển khu vực Hải Phòng, tác giả nghiên cứu và đề xuất 

một số giải pháp cụ thể nhƣ sau: 

Với xu hƣớng hàng container đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa 

các cảng và lợi thế đang nghiêng về các cảng phía hạ lƣu sông Cấm, 

Tân Cảng 128 có thể đẩy mạnh phát triển dịch vụ khai thác hàng rời, 

sà lan, nhất là khi cảng hàng rời chính của khu vực là Cảng Hoàng 

Diệu sẽ chuyển đổi công năng và tiến tới di dời theo Quyết định số 

2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ trƣởng Bộ GTVT phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030; khi đó, cơ hội để tìm kiếm nguồn 

hàng rời là rất khả quan. Việc khai thác tàu hàng rời, sà lan sẽ góp 
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phần nâng cao hiệu suất khai thác cầu cảng, tận dụng tối đa những 

khoảng thời gian trống cầu cảng không tiếp nhận tàu container. 

Để khai thác tốt tàu hàng rời, Tân cảng 128 cần tập trung nghiên 

cứu thị trƣờng, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng để sẵn sàng hợp 

tác trong thời gian sớm nhất. Đồng thời phải mua sắm các trang thiết 

bị cơ bản phục vụ khai thác các mặt hàng chính nhƣ hàng gỗ, thép xây 

dựng, thiết bị, tôn cuộn, cọc bê tông… cử cán bộ chuyên trách đi học 

hỏi kinh nghiệm khai thác hàng rời tại các cảng khác nhƣ cảng Hoàng 

Diệu, cảng Vật Cách…  

Công ty đã đƣa vào hoạt động 150m cầu cảng mới nối liền với cầu 

cảng cũ nâng tổng chiều dài cầu cảng lên 450m và tiến hành nạo vét 

độ sâu trƣớc bến đạt –8,2m. Ngày 29 tháng 4 năm 2019, sự kiện đón 

chuyến tàu hàng rời đầu tiên đã đánh dấu bƣớc ngoặt lớn, cảng Tân 

Cảng 128 đã có thể tiếp nhận 02 tàu container dƣới 20.000DWT và 01 

tàu hàng rời chiều dài có tải trọng dƣới 10.000DWT cập cảng và làm 

hàng cùng một lúc. Điều này khẳng định phƣơng hƣớng phát triển 

dịch vụ xếp dỡ tàu hàng rời của cảng Tân cảng 128 là hoàn toàn khả 

thi và có triển vọng. 

 Theo quy hoạch tại Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 

29/7/2016 của Bộ trƣởng Bộ GTVT, giai đoạn 2020-2025, cầu cảng 

Tân Cảng 128 đƣợc phép nâng cấp lên tải trọng 20.000 DWT giảm tải. 

Tuy nhiên, xu hƣớng tăng kích cỡ tàu container đã đƣợc đẩy mạnh từ 

đầu năm 2018, cho nên ngay từ thời điểm này, Tân Cảng 128 cần khẩn 

trƣơng triển khai nâng cấp nạo vét thủy diện, vũng quay để công bố 

cầu cảng lên 20.000 DWT giảm tải, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các 

hãng tàu, nhất là các hãng tàu ngoại, qua đó, giảm thiểu nguy cơ mất 

các khách hàng hiện hữu đối với các cảng phía hạ lƣu sông Cấm. 

Việc thay thế các thiết bị các thiết bị cẩu bờ mới, hiện đại là khó 

khả thi vì chi phí quá cao, nguồn vốn của Công ty ở mức tƣơng đối 

thấp. Ngoài ra, với tải trọng tàu có thể tiếp nhận là dƣới 20.000DWT, 

việc đầu tƣ cẩu bờ hiện đại, tầm với xa hơn là không cần thiết, vì các 
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thiết bị hiện tại đủ để đáp ứng khai thác tàu đến 20.000 DWT, tƣơng 

đƣơng với tầm với 11 hàng container. Do đó, cần tập trung vào việc 

nâng cao năng suất xếp dỡ bằng các giải pháp khác nhƣ: nâng cao tay 

nghề của lái cẩu, chuẩn bị tốt phƣơng tiện vận chuyển, xếp dỡ trong 

bãi, rút ngắn thời gian quay vòng xe trung chuyển, hạn chế tối đa hàng 

shipside (phƣơng án xếp dỡ Tàu – Xe chủ hàng)… qua đó nâng cao 

tốc độ, năng suất giải phóng tàu. Triển khai gấp việc áp dụng công 

nghệ 4.0 vào định vị theo dõi và cập nhật lên internet tình trạng 

container vào/ra cảng, lên/xuống tàu; triển khai phần mềm e-port, làm 

lệnh trực tuyến để khách hàng, hãng tàu có thể liên tục kiểm tra trực 

tuyến tình trạng hàng hóa của mình, tiết kiệm thời gian làm lệnh và 

chi phí đi lại cũng nhƣ rủi ro về giao thông. 

Ngoài ra, trƣớc thực tế cạnh tranh khốc liệt của thị trƣờng trong 

tình hình mới, cảng biển không thể nằm ngoài hay độc lập trong chuỗi 

cung ứng Logistics toàn quốc và toàn cầu, Tân Cảng 128 cần nghiên 

cứu sớm một số giải pháp kết nối mang tính đột phá so với dịch vụ 

cảng biển truyền thống trƣớc đây nhƣ: kết nối dịch vụ cảng biển với 

dịch vụ kho ngoại quan, vì kho ngoại quan của Tân Cảng 128 năm 

2018 là kho ngoại quan duy nhất trên địa bàn Hải Phòng nằm trong 

khu vực cảng, theo đó sẽ chuyển cơ chế hàng nhập khẩu sang cơ chế 

nhập vào kho ngoại quan để tiết giảm chi phí cho khách hàng; kết nối 

dịch vụ cảng biển với dịch kho CFS nằm trong cảng tiết giảm chi phí 

vận chuyển và xếp dỡ container; kết nối dịch vụ cảng biển với ICD 

Tân Cảng Hải Phòng tạo ra sự lựa chọn phong phú và đa dạng cho 

khách hàng cũng nhƣ giảm ùn tắc trong một số thời điểm; kết nối dịch 

vụ cảng biển với ICD Hà Nam, ICD Quế Võ (là những ICD cùng hệ 

thống Tân Cảng Sài Gòn) bằng đƣờng sông sẽ giảm chi phí logistics 

cho khách hàng tại các địa phƣơng tỉnh Hà Nam và tỉnh Bắc Ninh và 

những địa bàn lân cận cũng là giảm tải cho đƣờng bộ góp phần tiết 

giảm chi phí duy tu sửa chữa đƣờng bộ cho nhà nƣớc, giảm tai nạn 
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giao thông đƣờng bộ, giảm chi phí tiêu thụ nhiên liệu gây ô nhiễm và 

tăng thêm lựa chọn cho khách hàng đồng thời có thêm đƣợc giá trị gia 

tăng cho Tân Cảng 128. Song song với các giải pháp kết nối vận 

chuyển hàng hóa giữa cảng biển và các khu vực trong nội địa bằng 

đƣờng sông, Tân Cảng 128 cần nghiên cứu học hỏi mô hình trung tâm 

phân phối ở các nƣớc có ngành dịch vụ logistics phát triển mạnh nhƣ 

Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Hongkong… để tiếp thu phƣơng pháp, 

công nghệ vận hành sau đó đầu tƣ cơ sở hạ tầng của một trung tâm 

phân phối quy mô hiện đại đi trƣớc đón đầu có thể là trung tâm phân 

phối đầu tiên xuất hiện tại thị trƣờng Hải Phòng có kết nối với dịch vụ 

cảng biển. 

2.Kết luận 

Nghiên cứu này đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cảng biển tại 

công ty Tân Cảng 128 trong thời kỳ mới, bài viết đã phân tích các tiêu 

chí đánh giá phát triển dịch vụ cảng biển đƣợc tập trung trong 02 

nhóm dịch vụ chính là dịch vụ tuyến tiền phƣơng và dịch vụ tuyến hậu 

phƣơng, đồng thời đánh giá các tiêu chí về kết quả kinh doanh của 

Công ty để  để bảo đảm cho việc phân tích đánh giá một cách có hệ 

thống và thêm tiêu chí về kết quả kinh doanh để có cái nhìn tổng thể 

nhất về phát dịch vụ cảng biển của Công ty. Dựa trên kết quả phân 

tích và đánh giá, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển 

dịch vụ cảng biển của Công ty Tân Cảng 128 trong những năm tiếp 

theo, dựa trên định hƣớng chiến lƣợc phát triển chung của Tổng công 

ty và phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển của Nhà nƣớc, trong 

đó tập trung vào một số giải pháp chính: Nâng cao năng lực, năng suất 

khai thác cầu cảng, nâng cao năng lực, năng suất xếp dỡ cả 02 tuyến 

tiền phƣơng và hậu phƣơng; quy hoạch đồng bộ hệ thống bãi 

container; các giải pháp tiết giảm chi phí, thu hút nguồn vốn có hiệu 

quả; đầu tƣ hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh marketing, kết 

nối dịch vụ cảng biển với dịch vụ kho ngoại quan, kết nối dịch vụ 

cảng biển với ICD Tân Cảng Hải Phòng tạo ra sự lựa chọn phong phú 
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và đa dạng cho khách hàng, kết nối dịch vụ cảng biển với ICD Hà 

Nam, ICD Quế Võ (là những ICD cùng hệ thống Tân Cảng Sài Gòn) 

bằng đƣờng sông sẽ giảm chi phí logistics cho khách hàng tại các địa 

phƣơng tỉnh Hà Nam và tỉnh Bắc Ninh các giải pháp kết nối hệ thống 

kinh doanh của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

Với truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển, Tân Cảng Sài 

Gòn đã và đang đạt đƣợc những kết quả nổi bật trong lĩnh vực kinh 

doanh trụ cột là khai thác cảng, trở thành nhà khai thác cảng hàng đầu 

Việt Nam, khẳng định tƣơng hiệu Tân Cảng Sài Gòn trên thị trƣờng 

trong nƣớc và quốc tế. Định hƣớng chiến lƣợc về việc mở rộng dịch 

vụ cảng biển, logistics tại khu vực phía Bắc của Tân Cảng Sài Gòn 

bƣớc đầu ghi nhận những kết quả rất khả quan, trong điều kiện lĩnh 

vực khai thác cảng tại khu vực Hải Phòng có sự cạnh tranh vô cùng 

gay gắt. Tuy nhiên, quá trình phát triển dịch vụ cảng biển, logistics 

của Tân Cảng Sài Gòn khu vực phía Bắc vẫn còn nhiều điểm tồn tại, 

hạn chế cần khắc phục, nhằm phát triển toàn diện hệ thống cơ sở hạ 

tầng này, góp phần phát triển hơn nữa thƣơng hiệu Tân Cảng Sài Gòn 

và vị thế nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam trong những năm tiếp 

theo, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tân Cảng Sài Gòn nói 

riêng và hệ thống Cảng biển Việt Nam nói chung. 
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 Ộ   Ố      PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

QUẢN LÝ THU – CHI TRONG ĐIỀU KIỆN  

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TỰ CHỦ TẠI CÁC  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Some solutions to improve the efficiency of collection  

and course management in conditions of automatic finan-

cial management at collegesthe ministry 

 of agriculture and rural development 

Ths. Hoàng Thị Thu Hiên 

Trường Cao đẳng  Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản 

TÓM TẮT 

Nghị quyết số 19/NQ-TW của Hội nghị Trung ƣơng 6 khóa XII về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ rõ: đến năm 2021, 

phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực 

tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-

2015; đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính… Đối với 

các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

đến năm 2020, các trƣờng này sẽ phải tiến hành thực hiện quản lý tài 

chính tự chủ. Bởi vậy, quản lý tài chính tự chủ là nhiệm vụ cấp bách 

của các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
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Để quản lý tài chính tự chủ có hiệu quả, các trƣờng này cần quản lý có 

hiệu quả các nguồn thu – chi của các nhà trƣờng: mở rộng và đảm bảo 

ổn định các nguồn thu; đảm bảo chi ổn định, giảm dần chi thƣờng 

xuyên phục vụ cho cá nhân; đảm bảo khả năng kết du từ các hoạt động 

của các trƣờng cao đẳng đi vào ổn định… 

Từ khóa: quản lý thu – chi, quản lý tài chính, tự chủ tài chính, quản lý 

tự chủ tài chính 

SUMMARY 

Resolution No. 19 / NQ-TW of the 6th Plenum of the 6 plenum of the 

Central Party Congress continued to renovate the organizational sys-

tem, manage, improve the quality and performance of public non-

business units, which specify: by 2021, strive to have 10% of financial 

autonomy units, reduce an average of 10% of direct expenditures from 

the state budget for public non-business units compared to the period of 

2011-2015; by 2025, there will be at least 20% of financial autonomy 

units ... For colleges under the Ministry of Agriculture and Rural De-

velopment, by 2020, these schools will have to conduct self-finance 

management. master. Therefore, financial autonomy management is an 

urgent task of colleges under the Ministry of Agriculture and Rural De-

velopment. In order to manage financial autonomy effectively, these 

schools need to effectively manage their revenue and expenditure 

sources: expand and ensure the stable sources of revenue; ensure stable 

spending, gradually reduce recurrent expenditures for individuals; en-

sure the ability of tourism from the activities of the colleges to stabilize 

... 

Keywords: revenue - expenditure management, financial management, 

financial autonomy, financial autonomy management 
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1. Đặt vấn đề 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ 

Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp, 

thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển 

nông thôn trong phạm vi cả nƣớc; quản lý nhà nƣớc các dịch vụ công 

và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nƣớc tại doanh 

nghiệp có vốn nhà nƣớc thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định 

của pháp luật. Theo thông tƣ số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về 

điều lệ trƣờng Cao đẳng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phối hợp với Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội thực hiện quản lý 

nhà nƣớc đối với các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý. Số lƣợng các trƣờng Cao đẳng trực thuộc Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 28 trƣờng. Trong đó, khu vực 

Miền Bắc có 19 trƣờng cao đẳng chiếm tỷ lệ 67.85%; khu vực miền 

Trung có 5 trƣờng tƣơng ứng tỷ lệ 17.85%, miền Nam có 4 trƣờng 

tƣơng ứng tỷ lệ 14.3%. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả tiến 

hành thu thập thông tin về tình hình hoạt động của 14 trƣờng Cao 

đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để đánh giá, phân 

tích thực trạng quản lý thu – chi của các trƣờng trong điều kiện thực 

hiện quản lý tài chính tự chủ. Số lƣợng các trƣờng khảo sát có căn cứ 

vào một số đặc điểm: quy mô trƣờng (số ngành học, số lƣợng giảng 

viên, số lƣợng sinh viên theo học, khu vực hoạt động…) 

Theo số liệu của của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, số lƣợng giáo viên của các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015 là 4550 ngƣời; năm 

2016 là 4213 ngƣời; năm 2017 là  4098 ngƣời và năm 2018 là 4036 

ngƣời. Nhƣ vậy, số lƣợng giáo viên của các trƣờng Cao đẳng đều có 

xu hƣớng giảm qua các năm. Phân theo khu vực, số lƣợng giáo viên 

của các trƣờng thuộc khu vực miền Bắc giảm nhiều nhất, năm 2016 

giảm 203 ngƣời tƣơng ứng 6.2% so với năm 2015. Số lƣợng giáo viên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
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của các trƣờng thuộc khu vực miền Trung giảm ít nhất, năm 2017 

giảm 14 ngƣời tƣơng ứng 2.2% so với năm 2016. Trong khi đó, số 

lƣợng giáo viên các trƣờng thuộc khu vực miền Nam các năm 2015-

2017 có xu hƣớng giảm. Tuy nhiên, năm 2018, số lƣợng giáo viên của 

các trƣờng Cao đẳng ở khu vực này lại tăng 81 ngƣời tƣơng ứng 

17.1%.  

Biểu đồ 1 : Số lƣợng giảng viên các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2015-2018 phân theo 

khu vực (đơn vị tính : ngƣời) 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ các kết quả thống kê của Vụ tổ chức cán bộ, Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Cũng theo số liệu của Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, chỉ tiêu tuyển sinh của các trƣờng Cao đẳng trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều có xu hƣớng giảm 

qua các năm.  

Bảng 1: Quy mô tuyển sinh của các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn phân theo loại hình đào tạo, 

giai đoạn 2015-2018  

Năm 2015 2016 2017 2018 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh (sinh viên, học sinh) 55130 48513 46286 42951 

Trong đó 
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Đào tạo hệ Cao đẳng (sinh viên, học sinh) 12670 9758 9115 8525 

Đào tạo hệ trung cấp, sơ cấp (sinh viên, học 

sinh) 
42 460 38755 37171 34426 

Tốc độ tăng, giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm sau so với năm liền trƣớc (%) 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh - -12.0 -4.,6 -7.2 

Trong đó 

Đào tạo hệ Cao đẳng - -23.0 -6.6 -6.5 

Đào tạo hệ trung cấp, sơ cấp - -8.7 -4.1 -7.4 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ các kết quả thống kê của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Trong giai đoạn 2015-2018, chỉ tiêu tuyển sinh của các trƣờng cao 

đẳng giảm mạnh nhất vào năm 2015 là 12,0%. Trong đó, hệ đào tạo 

cao đẳng có tốc độ giảm chỉ tiêu tuyển sinh mạnh nhất là 23.0%. Các 

năm sau đó, tốc độ giảm chỉ tiêu tuyển sinh của cả hệ Cao đẳng, trung 

cấp và sơ cấp nghề đều có xu hƣớng giảm nhƣng với tốc độ giảm 

chậm hơn. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do các trƣờng cao 

đẳng không tuyển sinh đủ chỉ tiêu ở những năm trƣớc. Bởi vậy, Bộ 

Giáo dục và đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã căn 

cứ vào thực trạng tuyển sinh của các trƣờng Cao đẳng để xác định lại 

chỉ tiêu tuyển sinh ở những năm tiếp theo. Một nguyên nhân khác 

cũng ảnh hƣởng đến chỉ tiêu tuyển sinh giảm là ở một số trƣờng chƣa 

đáp ứng đƣợc một số điều kiện để mở rộng hoặc duy trì chỉ tiêu tuyển 

sinh: cơ sở vật chất, số lƣợng giáo viên cơ hữu giảng dạy, số lƣợng 

ngành nghề đào tạo… 

Sự suy giảm về số lƣợng giáo viên, học sinh, sinh viên tuyển mới 

qua các năm có ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng đào tạo, đến hiệu quả 

quản lý tài chính tự chủ tại các trƣờng Cao đẳng trực thuộc Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. Bởi vậy, quản lý hiệu quả thu – chi sẽ 

góp phần nâng cao  chất lƣợng các hoạt động của nhà trƣờng, thu hút 
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đƣợc nhiều giáo viên có trình độ đến làm việc cho nhà trƣờng, góp 

phần gia tăng số lƣợng học sinh, sinh viên theo học. 

2. Các chỉ tiêu phản ánh quản lý thu – chi tại các trƣờng Cao 

đẳng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

Quản lý thu – chi là một trong những nội dung phản ánh quản lý tài 

chính tự chủ trong các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả quản lý thu – chi sẽ góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tự chủ của các trƣờng Cao 

đẳng. Hiệu quả quản lý thu – chi có thể đƣợc thể hiện qua một số chỉ 

tiêu sau: 

- Tỷ trọng của từng nguồn thu 

Tỷ trọng của từng nguồn thu phản ánh mức độ đóng góp vào nguồn 

thu từ các hoạt động của các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. Phân tích cơ cấu nguồn thu sẽ cho biết trong 

các hoạt động của nhà trƣờng, hoạt động nào đem lại nguồn thu lớn 

nhất.  Từ đó, nhà trƣờng sẽ có giải pháp để tăng cƣờng khai thác các 

nguồn thu tiềm năng. Chỉ tiêu này đƣợc xác định theo công thức sau: 

Tỷ trọng từng nguồn 

thu  
= 

Số thu đƣợc từng nguồn trong 

năm 
x

100 
         Tổng thu trong năm 

- Tỷ trọng nguồn chi 

Nguồn chi của các trƣờng Cao đẳng công lập thƣờng bao gồm: chi 

tiền lƣơng, tiền công, thu nhập tăng thêm, điện, nƣớc, hội nghị, dụng 

cụ thí nghiệm, thực hành, chi hoạt động nghiên cứu khoa học… Bởi 

vậy, xác định cơ cấu nguồn chi cho biết khả năng tiếp kiệm và sử 

dụng hiệu quả nguồn kinh phí trong năm của nhà trƣờng. Căn cứ vào 

chỉ tiêu này, nhà trƣờng sẽ biết đƣợc nguồn chi nào có xu hƣớng gia 

tăng, nguồn chi nào sẽ bị giảm đi. Nhà trƣờng cũng sẽ biết đƣợc cơ 

cấu nguồn chi có đúng theo kế hoạch chi của nhà trƣờng hay không. 

Chỉ tiêu này đƣợc xác định theo công thức: 
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Tỷ trọng từng 

nguồn chi 
= 

Số chi của từng nguồn trong 

năm x

100 
Tổng chi trong năm 

- Tỷ lệ tăng (giảm) thu nhập cho cán bộ, giảng viên 

Chỉ tiêu này phản ánh sự biến động về thu nhập của cán bộ, giảng 

viên qua thời gian và đƣợc phản ánh bởi công thức: 

Tỷ lệ tăng (giảm) 

thu nhập cho cán bộ, 

giảng viên năm N 

= 

Mức lƣơng bình quân 

của cán bộ, giảng viên năm 

N x100 - 

100 Mức lƣơng bình quân 

của cán bộ giảng viên năm 

N - 1 

Giá trị của chỉ tiêu này dƣơng phản ánh phản ánh các trƣờng Cao 

đẳng công lập có khả năng tự chủ về tài chính và ngƣợc lại. 

-  Tỷ lệ tiết kiệm chi 

Đây cũng là một trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trong công 

tác quản lý tài chính tự chủ. Bởi vì, một trong những mục tiêu của 

quản lý tài chính là gia tăng nguồn thu, tiết kiệm các khoản chi. Chỉ 

tiêu này đƣợc xác định theo công thức: 

Tỷ lệ tiết kiệm chi 

năm N 
= 

Tổng chi năm 

N x

100 Tổng chi năm 

N-1 

Chỉ tiêu này lớn hơn 100 phản ánh các trƣờng Cao đẳng chƣa chƣa 

tiết kiệm đƣợc các khoản chi của năm nay so với năm trƣớc và ngƣợc 

lại 

* Chênh lệch thu – chi 
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Đây là một chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của quản lý tài chính tự chủ 

trong các trƣờng Cao đẳng công lập. Chỉ tiêu này dƣơng phản ánh các 

trƣờng thực hiện quản lý tài chính tự chủ hiệu quả và ngƣợc lại. Chỉ 

tiêu này đƣợc xác định theo công thức sau: 

Chênh 

lệch thu – 

chi 

= 

Tổng nguồn thu từ 

NSNN cấp chi thƣờng 

xuyên và thu từ sự 

nghiệp, chi Nhà nƣớc đặt 

hàng 

- 

Chi hoạt động 

thƣờng xuyên và 

chi Nhà nƣớc đặt 

hàng 

3. Thực trạng quản lý thu- chi tại các trƣờng Cao đẳng trực thuộc 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

-  Tỷ trọng của từng nguồn thu  

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của nhà trƣờng đƣợc hình thành 

từ các hoạt động: đào tạo; tƣ vấn, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu 

khoa học; các hoạt động liên doanh, liên kết; các hoạt động dịch vụ 

trong nhà trƣờng nhƣ ký túc xá, thƣ viện, bãi gửi xe…. Trong các hoạt 

động đó, phần lớn nguồn thu sự nghiệp của nhà trƣờng đƣợc hình 

thành từ các hoạt động đào tạo. 

Bảng 2: Nguồn thu của các trƣờng tham gia khảo sát giai đoạn 

2015-2018 

Năm 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 2018 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp (tỷ đồng) 100.95 105.82 113.59 123.82 

Tốc độ tăng, giảm nguồn thu từ hoạt động sự 

nghiệp năm sau so với năm trƣớc (%) 
- 4.8 7.3 9.0 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ báo cáo quyết toán của các trƣờng khảo sát 

Theo kết quả khảo sát, nguồn thu từ sự nghiệp của các trƣờng tham 

gia khảo sát năm sau đều tăng so với năm trƣớc. Cụ thể, tốc độ tăng 

nguồn thu từ sự nghiệp của các trƣờng Cao đẳng năm 2016 so với năm 
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2015 là 4.8%; năm 2017 so với năm 2016 là 7.3% và năm 2018 so với 

năm 2017 là 9.0%. Điều này phản ánh các trƣờng Cao đẳng thuộc bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn đang từng bƣớc thực hiện tự chủ 

về tài chính. Tuy nhiên, sự gia tăng về nguồn thu từ hoạt động sự 

nghiệp chƣa phản ánh đƣợc hiệu quả quản lý tài chính tự chủ của các 

trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bởi 

vì, quy mô nguồn kinh phí từ hoạt động sự nghiệp có thể tăng lên 

nhƣng tốc độ tăng và tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp ở mỗi 

năm lại giảm đi cũng sẽ phản ánh các trƣờng chƣa thực sự quản lý tài 

chính hiệu quả. 

Bảng 3: Tỷ trọng nguồn thu sự nghiệp của các trƣờng Cao đẳng 

thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2015-

2018 

Năm 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 2018 

 Trƣờng CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.  7.6 8.1 8.6 9.0 

 Trƣờng CĐ Cơ điện và Thủy lợi  9.1 11.8 13.7 15.4 

 Trƣờng CĐ Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung 

Bộ.  

27.0 27.1 28.8 28.8 

 Trƣờng CĐ Cơ điện Xây dựng Việt Xô.  9.2 8.8 7.8 9.0 

 Trƣờng CĐ Cơ giới và Thủy lợi.  12.4 13.1 13.6 14.3 

 Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản.  1.9 1.8 2.2 2.7 

 Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.  39.0 35.5 42.1 46.6 

 Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản.  1.1 1.2 1.8 1.8 

 Trƣờng CĐ cơ giới Quảng Ngãi  2.8 4.3 5.8 6.6 

 Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.  15.3 18.2 21.4 25.3 

 Trƣờng CĐ cơ điện phú thọ  2.9 2.8 2.3 2.1 
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 Trƣờng CĐ cơ giới Ninh Bình  17.6 20.2 23.9 28.5 

Trƣờng CĐ cơ điện Hà Nội 34.3 36.6 36.3 37.5 

Trƣờng CĐ cơ khí nông nghiệp  42.9 45.2 48.8 54.3 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ báo cáo quyết toán của các trƣờng khảo sát 

Theo số liệu khảo sát, phần lớn các trƣờng có tỷ trọng nguồn thu từ 

sự nghiệp qua các năm có xu hƣớng tăng. Trong đó, trƣờng Cao đẳng 

Cơ khí Nông nghiệp, trƣờng Cao đẳng công nghệ và nông lâm Nam 

Bộ và trƣờng Cao đẳng cơ điện Hà Nội là những trƣờng có tỷ trọng 

nguồn thu từ sự nghiệp cao nhất. Cụ thể, trƣờng Cao đẳng cơ khí nông 

nghiệp, tỷ trọng nguồn thu từ sự nghiệp năm 2015 là 42.9%; năm 

2016 là 45.2%; năm 2017 là 48.8% và năm 2018 là 54.3%. Điều này 

cho thấy, nguồn thu từ sự nghiệp của nhà trƣờng đang dần chiếm tỷ 

trọng lớn hơn so với nguồn kinh phí từ NSNN. Nguyên nhân là do nhà 

trƣờng đã và đang từng bƣớc thực hiện đổi mới phƣơng thức quản lý 

tài chính nhằm tăng cƣờng phát triển, thu hút và sử dụng có hiệu quả 

cao các nguồn lực tài chính. Cụ thể, nhà trƣờng đa dạng hóa nguồn tài 

chính, khai thác triệt để các nguồn thu từ đào tạo và các hoạt động 

dịch vụ nhƣ: đào tạo liên thông, dịch vụ xuất khẩu lao động, liên 

doanh liên kết…; xây dựng quy chế thu hút và tìm kiếm nguồn tài 

chính trong và ngoài nhà nƣớc, nguồn đầu tƣ của nƣớc ngoài và của 

các tổ chức quốc tế, từng bƣớc thực hiện xã hội hoá nguồn đầu tƣ tài 

chính, quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ; đề xuất mức thu học phí 

mới cao hơn đối với các nghề mũi nhọn và các loại hình đào tạo đặc 

thù để đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lƣợng cao trong giai đoạn mới. 

Một số trƣờng còn lại có khả năng tự chủ tài chính thấp do tỷ trọng 

nguồn thu từ sự nghiệp thấp: trƣờng cao đẳng cơ điện Phú Thọ, trƣờng 

Cao đẳng công nghệ, kinh tế và chế biến lâm sản, trƣờng Cao đẳng 

công nghệ, kinh tế và thủy sản. Nguyên nhân tỷ trọng nguồn thu từ sự 

nghiệp của các trƣờng này thấp là do các trƣờng không tuyển sinh 

đƣợc đủ chỉ tiêu; số lƣợng sinh viên đăng ký nhập học năm sau đều 

thấp hơn năm trƣớc; khả năng nghiên cứu khoa học, tƣ vấn và chuyển 
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giao công nghệ của nhà trƣờng với các doanh nghiệp, tổ chức bên 

ngoài đều rất hạn chế. Đây chính là yếu tố làm cho nguồn thu của nhà 

trƣờng từ hoạt động sự nghiệp đều thấp… 

- Tỷ trọng nguồn chi 

Cũng giống như các đơn vị sự nghiệp khác, khoản chi tại các trường Cao 

đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn được chia làm hai 

khoản: chi thường xuyên và chi không thường xuyên. Các khoản chi này sau 

khi được được giao tự chủ tài chính, các trường Cao đẳng đã xây dựng và 

hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tạo ra sự thống nhất trong quy 

trình thực hiện các khoản chi. Đây cũng là công cụ cơ bản để kiểm soát các 

khoản chi của các trường Cao đẳng. Cơ sở để các trường Cao đẳng xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ là nghị định số 43/2006/NND-CP của Chính 

phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biến chế và tài chính đối với các cơ sở sự nghiệp công lập; 

nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; thông tư số 145/2017/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác…Việc 

ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đã khắc phụ được những khó khăn trong 

việc áp dụng đối với những nhiệm vụ chi đặc thù tại một số trường Cao 

đẳng. Tất cả các nguồn thu và khoản chi được công khai chi tiết trong quy 

chế chi tiêu nội bộ. Tỷ trọng nguồn chi của các trường Cao đẳng được chi 

theo một số loại sau: 

+ Theo khoản mục chi 

Khoản chi của các trƣờng gồm có chi thƣờng xuyên và chi không 

thƣờng xuyên. 

Khoản chi thƣờng xuyên của các trƣờng Cao đẳng thƣờng gồm có: 

(1) chi cho công tác đào tạo từ NSNN. Đây là khoản chi nhằm  duy trì 

hoạt động và phát triển của nhà trƣờng. Do đó, khoản chi này tƣơng 

đối ổn định và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong ngân sach giáo dục của 
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nhà trƣờng. (2) chi cá nhân; (3) chi dịch vụ; (4) chi nghiệp vụ chuyên 

môn; (5) chi mua sắm, sửa chữa tài sản và (6) chi khác.  

Bảng 4: Tỷ trọng các khoản chi thƣờng xuyên của các trƣờng 

thuộc diện khảo sát,giai đoạn 2015-2018 (%) 

Năm 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 2018 

 Trƣờng CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.  89.0 89.6 87.7 89.2 

 Trƣờng CĐ Cơ điện và Thủy lợi  77.6 83.6 84.7 85.6 

 Trƣờng CĐ Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung 

Bộ.  

84.9 85.9 87.1 88.3 

 Trƣờng CĐ Cơ điện Xây dựng Việt Xô.  89.1 89.6 90.3 91.4 

 Trƣờng CĐ Cơ giới và Thủy lợi.  76.3 77.1 77.9 79.0 

 Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản.  90.9 91.7 91.4 92.4 

 Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.  86.3 87.1 78.9 81.5 

 Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản.  81.7 82.5 83.5 78.4 

 Trƣờng CĐ cơ giới Quảng Ngãi  81.8 83.1 84.3 85.2 

 Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.  88.6 88.6 90.1 91.1 

 Trƣờng CĐ cơ điện phú thọ  77.5 78.9 80.4 83.6 

 Trƣờng CĐ cơ giới Ninh Bình  77.5 74.3 67.6 62.7 

Trƣờng CĐ cơ điện Hà Nội 61.5 61.4 61.5 62.0 

Trƣờng CĐ cơ khí nông nghiệp  42.0 41.8 41.5 41.2 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ báo cáo quyết toán của các trƣờng khảo sát. 

Theo số liệu bảng trên, các khoản chi thƣờng xuyên của các trƣờng 

chiếm tỷ trọng nhiều hơn so với các khoản chi không thƣờng xuyên. 

Một số trƣờng có tỷ trọng khoản chi thƣờng xuyên lớn và tăng qua các 

năm: trƣờng Cao đẳng Việt Xô, trƣờng Cao đẳng công nghệ, kinh tế 

và thủy sản, trƣờng Cao đẳng công nghệ và nông lâm Đông Bắc. Các 

trƣờng này đều có tỷ trọng các khoản chi thƣờng xuyên năm 2018 lớn 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

1107 

hơn 90%. Điều này cho thấy, khả năng tự chủ về tài chính của các 

trƣờng này còn hạn chế.  

Trong các trƣờng Cao đẳng khảo sát, trƣờng cao đẳng cơ khí nông 

nghiệp là trƣờng có tỷ trọng khoản chi thƣờng xuyên thấp hơn tỷ trọng 

khoản chi không thƣờng xuyên và giảm dần qua các năm. Cụ thể, tỷ 

trọng khoản chi thƣờng xuyên của nhà trƣờng năm 2015 là 42.0%; 

năm 2016 là 41.8%; năm 2017 là 41.5% và năm 2018 là 41.2%. 

Nguyên nhân là do trƣờng Cao đẳng cơ khí nông nghiệp có hoạt động 

phụ vụ đào tạo của nhà trƣờng: nghiên cứu khoa học, tƣ vấn chuyển 

giao công nghệ phát triển mạnh. Nguồn thu từ các hoạt động này của 

nhà trƣờng thƣờng rất lớn. Ngoài ra, để phụ vụ cho các hoạt động này, 

nhà trƣờng rất chú trọng đến việc đầu tƣ mua sắm tài sản, sửa chữa 

thiết bị máy móc để phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trƣờng 

nhằm nâng nâng cao chất lƣợng đào tạo.  

+ Theo nội dung quản lý 

Phân loại theo nội dung quản lý, chi thƣờng xuyên đƣợc phân 

thành: chi cá nhân; chi dịch vụ, nghiệp vụ chuyên môn; chi mua sắm, 

sửa chữa tài sản; chi khác. Trong đó, chi cá nhân là khoản chi chiếm 

tỷ trọng cao nhất trong tổng các khoản chi của các trƣờng Cao đẳng.  

Chi cho cá nhân, bao gồm: Lƣơng, thƣởng, phụ cấp lƣơng, phúc 

lợi và các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ). Đây là 

các khoản chi bù đắp hao phí lao động, đảm bảo duy trì quá trình tái 

sản xuất sức lao động cho đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên của 

đơn vị. Trong thực tế, chi cho cá nhân hàng năm đều cao hơn kế 

hoạch nhƣng vẫn chƣa đảm bảo đƣợc cuộc sống cho cán bộ, giảng 

viên vì vậy việc tăng cƣờng đầu tƣ cho giáo dục và cần có các chính 

sách ƣu đãi đối với giảng viên là rất cấp thiết.  
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Biểu đồ 2: Tổng hợp chi cá nhân các trƣờng giai đoạn 2015-2018 

(tỷ đồng) 

 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ báo cáo quyết toán của các trƣờng khảo sát. 

Trong các khoản chi, chi dịch vụ, nghiệp vụ chuyên môn là khoản 

chi có ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng. Các 

khoản chi này bao gồm: dịch vụ công cộng; hội nghị, công tác phí; chi 

phí thuê mƣớn mua tài liệu, sách giáo khoa, giáo trình, băng, đĩa, đồ 

dùng học tập, chi thực tập, thực tế, NCKH … Do vậy, định hướng giảm 

chi về nghiệp vụ chuyên môn nhằm tăng đầu tư vào các khoản chi khác 

cũng nên xem xét về vấn đề đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng giảng 

dạy. Theo kết quả khảo sát các trường Cao đẳng thuộc bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thì chi dịch vụ, nghiệp vụ chuyên môn các trường có xu 

hướng giảm qua các năm. Điều này có thể lý giải do quy mô đào tạo các 

trường đang giảm dần. Trong các trường khảo sát,  một số trường có xu 

hướng tăng các khoản chi cho nghiệp vụ chuyên môn cao: trường Cao đẳng 

cơ điện và công nghệ thực phẩm, trường Cao đẳng cơ giới Ninh Bình; 

trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp... Nguyên nhân do các trường tăng 

đầu tư dịch vụ phục vụ giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Tỷ lệ tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên 

Trong các khoản chi cho cá nhân, chi cho thu nhập của cán bộ, 

giảng viên trong nhà trƣờng thƣờng chiếm tỷ trọng lớn. Việc gia tăng 
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thu nhập cho cán bộ, giảng viên trong nhà trƣờng phản ánh nhà trƣờng 

thực hiện tốt quản lý tài chính tự chủ. 

Bảng 5: Tốc độ tăng, giảm về thu nhập cho cán bộ, giảng viên các 

trƣờng cao đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

giai đoạn 2015-2018 (%) 

Trƣờng 2015 2016 2017 2018 

Trƣờng CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm 

Hà Nội. - 2,8 4,5 7,0 

Trƣờng CĐ Cơ điện và Thủy lợi - 6,7 6,5 8,0 

Trƣờng CĐ Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm 

Trung Bộ. - 3,4 6,5 7,2 

Trƣờng CĐ Cơ điện Xây dựng Việt Xô. - 2,0 2,2 3,3 

Trƣờng CĐ Cơ giới và Thủy lợi. - 5,2 3,7 5,0 

Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản. - 2,2 2,1 4,6 

Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ. - 8,9 20,9 16,2 

Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm 

sản. - 5,7 5,0 5,4 

Trƣờng CĐ cơ giới Quảng Ngãi - 9,6 4,0 6,9 

Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc. - 5,7 6,4 6,2 

 Trƣờng CĐ cơ điện phú thọ  - 7,3 5,7 2,8 

 Trƣờng CĐ Cơ giới Ninh Bình  - 7,0 4,5 4,2 

Trƣờng CĐ cơ điện Hà Nội - 3,8 4,0 4,7 

Trƣờng CĐ cơ khí nông nghiệp  - 12,8 8,7 9,4 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ báo cáo quyết toán của các trƣờng khảo sát. 

Theo bảng số liệu bảng trên, thu nhập của các cán bộ giảng viên 

trong các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn năm sau cao hơn so với năm trƣớc. Trong điều kiện việc tuyển 
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sinh hệ Cao đẳng của các trƣờng gặp nhiều khó khăn thì việc duy trì 

và gia tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên của các trƣờng là một sự 

cố gắng lớn. Điều này cho thấy, các trƣờng Cao đẳng đang từng bƣớc 

thực hiện quản lý tự chủ theo lộ trình đã vạch ra trƣớc đó. 

-  Tỷ lệ tiết kiệm chi 

Tiết kiệm chi là nội dung đều được áp dụng trong tất cả các trường Cao 

đẳng trong điều kiện tự chủ tài chính. Thực hiện tiết kiệm chi không có 

nghĩa là cắt giảm tất cả các khoản chi mà các trường Cao đẳng thực hiện 

tiết kiệm chi theo nguyên tắc: cắt giảm các khoản chi không cần thiết cho 

hoạt động đào tạo của nhà trường; việc cắt giảm các khoản chi không ảnh 

hưởng đến thu nhập và cuộc sống của các cán bộ, giảng viên. Theo số liệu 

khảo sát, phần lớn các trường Cao đẳng đều tăng các khoản chi trong năm 

2018. Trong đó, trường Cao đẳng cơ điện và công nghệ thực phẩm Hà Nội, 

trường cao đẳng nghề công nghệ, kinh tế và chế biến lâm sản; trường Cao 

đẳng cơ điện Hà Nội là những trường có tốc độ tăng các khoảng chi nhiều 

nhất. 

 ảng 6: Tốc độ tăng, giảm các khoản chi của một số trường cao đẳng 

thuộc  ộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn  0 5 – 2018 

(đơn vị tính:%) 

Năm 

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 2018 

 Trƣờng CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.   1.9 4.4 8.7 

Trƣờng CĐ Cơ điện Xây dựng Việt Xô.   1.0 1.1 5.6 

 Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản.  1.9 1.4 6.2 

 Trƣờng CĐ cơ giới Ninh Bình   -4.8 -4.5 -6.4 

Trƣờng CĐ cơ điện Hà Nội  1.7 2.6 5.8 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ báo cáo quyết toán của các trƣờng khảo sát. 

Trong số các trƣờng khảo sát, trƣờng Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình 

có các khoản chi đều giảm qua các năm. Cụ thể, tốc độ giảm khoản 
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chi của trƣờng này năm 2016 là 4.8%; năm 2017 là 4.5% và năm 2018 

là 6.4%. 

- Chênh lệch thu – chi 

Chênh lệch thu – chi là chỉ tiêu phản ánh mức độ kết dư của các trường 

Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mức độ kết dư 

càng lớn phản ánh các trưởng thực hiện tốt quản lý tài chính.  

Theo số liệu khảo sát, phần lớn các trường đều có mức thu lớn hơn mức 

chi. Tuy nhiên, mức kết dư của các trường đang có xu hướng giảm dần qua 

các năm. Nguyên nhân là do các trường đang gặp nhiều khó khăn trong việc 

tạo ra các nguồn thu từ các hoạt động đào tạo của nhà trường: số lượng 

sinh viên nhập học của các trường đều thấp hơn so với chỉ tiêu được giao; 

một số trường phải đóng ngành đào tạo do không tuyển sinh được; các hoạt 

động dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học của các trường gần như 

không có… Trong số các trường khảo sát, trường Cao đẳng cơ khí nông 

nghiệp là trường duy nhất có nhiều nguồn thu từ các hoạt động này. 

Bảng 7: Bảng cân đối nguồn tài chính của các trƣờng giai đoạn 

2015-2018 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm  

Chỉ tiêu   
2015 2016 2017 2018 

 Trƣờng CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.  7833.06 6301.63 4468.52 2162.77 

 Trƣờng CĐ Cơ điện và Thủy lợi  3217.48 3400.88 2037.03 177.08 

 Trƣờng CĐ Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ.  1279.17 655.59 215.37 331.81 

 Trƣờng CĐ Cơ điện Xây dựng Việt Xô.  9628.92 8646.16 6736.49 3203.96 

 Trƣờng CĐ Cơ giới và Thủy lợi.  2616.32 2015.81 2076.16 2594.9 

 Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản.  3304.9 1193.87 2059.09 226.32 

 Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.  5645.19 5491.65 2898.95 2310.45 

 Trƣờng CĐ Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản.  3134.59 2426.2 1859.33 2884.28 
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 Trƣờng CĐ cơ giới Quảng Ngãi  7712.85 6824.38 6280.97 4270.5 

 Trƣờng CĐ Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.  6498.18 5973.75 2325.05 812.21 

 Trƣờng CĐ cơ điện phú thọ  3602.48 2419.9 363.01 46.96 

 Trƣờng CĐ Cơ giới Ninh Bình  410.53 878.63 1212.12 2149.46 

Trƣờng CĐ cơ điện Hà Nội 6653.95 6118.93 5520.99 2476.02 

Trƣờng CĐ cơ khí nông nghiệp  6895.83 6140.95 4439.72 4431.5 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả từ báo cáo quyết toán của các trƣờng khảo sát. 

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu – chi trong điều 

kiện tự chủ tài chính tại các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

Theo lộ trình thực hiện tự chủ, nguồn thu từ NSNN của các trƣờng 

Cao đẳng sẽ bị cắt giảm dần qua các năm. Đây là một khó khăn lớn 

cho các trƣờng trong điều kiện vẫn phải đảm bảo thu nhập của cán bộ, 

giảng viên trong nhà trƣờng. Các hoạt động phản ánh hiệu quả quản lý 

tài chính tự chủ của các trƣờng Cao đẳng vẫn còn ở mức thấp: tỷ trọng 

các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của các trƣờng mặc dù đã tăng 

dần qua các năm nhƣng vẫn ở mức thấp và chƣa ổn định; nguồn thu từ 

học phí chƣa đƣợc sử dụng linh hoạt và hiệu quả; tỷ trọng các khoản 

chi thƣờng xuyên từ NSNN vẫn còn ở mức cao; các trƣờng đều có 

mức kết dƣ dƣơng nhƣng không ổn định và đang có xu hƣớng giảm 

dẩn. Bởi vậy, các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn cần thực hiện một số giải pháp sau để nâng cao hiệu quả 

quản lý thu – chi trong điều kiện tự chủ tài chính: 

* Tăng cường mở rộng và đảm bảo ổn định các nguồn thu  

Hiện nay, nguồn kinh phí thƣờng xuyên từ NSNN mà Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn cấp cho các trƣờng Cao đẳng đang có 

xu hƣớng giảm dần; nguồn thu từ học phí, lệ phí của học sinh, sinh 

viên cũng không ổn định do các trƣờng Cao đẳng không tuyển đủ chỉ 

tiêu. Bởi vậy, các trƣờng Cao đẳng cần phải chủ động mở rộng các 

nguồn thu nhằm đảm bảo kinh phí phục vụ cho các hoạt động đào tạo 
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của nhà trƣờng, nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên, mở rộng đầu 

tƣ về cơ sở vật chất và các hoạt động khác của nhà trƣờng. Để thực 

hiện mục tiêu này, các trƣờng Cao đẳng cần thực hiện một số giải 

pháp sau: 

- Đa dạng hóa các nguồn tài chính, tận dụng các thế mạnh của mỗi 

trƣờng để khai tác các nguồn thu từ hoạt động đào tạo, hoạt động 

nghiên cứu khoa học, hoạt động tƣ vấn và chuyển giao công nghệ: đào 

tạo liên thông, liên doanh liên kết, xuất khẩu lao động…Cụ thể: 

- Xây dựng quy chế thu hút và tìm kiếm nguồn tài chính từ các tổ 

chức, doanh nghiệp nhằm từng bƣớc thực hiện xã hội hóa nguồn đầu 

tƣ tài chính; 

-Các trƣờng cao đẳng cần hình thành, phát triển các quỹ học bổng 

để hỗ trợ cho sinh viên có thể chi trả đủ học phí, nhất là với những 

sinh viên khó khăn, hoặc đẩy mạnh chính sách cho vay vốn dài hạn 

không lấy lãi để giúp sinh viên nghèo có cơ hội đi học và theo học tại 

các Trƣờng. Tăng cƣờng các chính sách hỗ trợ sinh viên nhƣ xây dựng 

các quỹ học bổng khuyến học, quỹ học bổng tài năng, quỹ vƣợt khó, 

quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học, quỹ sáng tạo và khởi nghiệp; 

miễn phí các chƣơng trình đào tạo nâng cao kỹ năng; ƣu tiên bố trí 

chỗ ở ký túc xá cho các đối tƣợng chính sách, sinh viên nghèo, sinh 

viên khuyết tật và bị di chứng do ảnh hƣởng của chất độc màu da cam; 

tăng cƣờng các hoạt động liên kết doanh nghiệp để sinh viên đƣợc đi 

thực tế tại công ty, doanh nghiệp; triển khai và phát triển các học kỳ 

doanh nghiệp để sinh viên trải nghiệm áp dụng kiến thức, kỹ năng… 

đã đƣợc đào tạo trong nhà trƣờng. Nếu không có giải pháp này, thì với 

mức học phí cao thì chỉ những gia đình có điều kiện kinh tế mới có thể 

cho con theo học vào học các ngành nhóm trên, vào các trƣờng có 

mức học phí cao thì xu thế ấy sẽ trở thành các Trƣờng chỉ dành cho 

―con nhà giàu‖, không tạo điều kiện cho mọi ngƣời đều đƣợc tiếp cận 

giáo dục.  
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- Hiện nay, các nguồn thu tại các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn đƣợc sử dụng chƣa linh hoạt và chƣa 

hiệu quả. Phần lớn các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của các 

trƣờng Cao đẳng đều đƣợc gửi vào kho bạc nên không có khả năng 

sinh lời và rất lãng phí. Bởi vậy, theo tác giả, các nguồn thu này không 

nên gửi vào kho bạc mà đƣợc sử dụng để đầu tƣ nhằm tạo ra các 

khoản thu mới. Tuy nhiên, các trƣờng cần phải có sự minh bạch, công 

khai trong hoạt động đầu tƣ khi sử dụng các nguồn thu này. 

* Đảm bảo chi ổn định, trong đó chú trọng giảm dần chi thường 

xuyên phục vụ cho cá nhân  

Các khoản chi thƣờng xuyên từ NSNN của các trƣờng Cao đẳng 

vẫn còn ở mức cao. Bởi vậy, kiểm soát các khoản chi là một trong 

những nội dung phản ánh hiệu quả quản lý tài chính tự chủ. Trong các 

khoản chi thƣờng xuyên, các trƣờng Cao đẳng cần tập trung chi cho 

hoạt động nâng cao chất lƣợng đội ngũ, chi cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học để nâng cao chất lƣợng đào tạo; giảm dần các khoản chi cho 

cá nhân. Để làm đƣợc điều này, các trƣờng Cao đẳng cần: 

 - Nâng cao ý thức của cán bộ, giảng viên của Trƣờng trong thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí tài sản công (việc sử dụng điện, nƣớc, 

văn phòng phẩm,…). Có chính sách khen thƣởng hợp lý đối với việc 

cá nhân có kết quả tốt trong công tác tuyển sinh. 

- Ban hành các quy định về tuyển dụng và đổi mới cơ chế quản lý, 

tuyển chọn giảng viên, cơ chế trả thu nhập giảng viên trên cơ sở hoàn 

thành nhiệm vụ và có cạnh tranh nhằm ổn định và đảm bảo nguồn thu 

góp phần cho cân đối thu chi. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ là công cụ để điều hành và giám sát chi 

tiêu trong nhà trƣờng một cách chủ động. Bởi vậy, các trƣờng Cao 

đẳng cần thực hiện đổi mới về quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó ghi rõ 

và chi tiết các khoản thu, chi, định mức chi nhằm giúp nhà trƣờng 

kiểm soát đƣợc các khoản chi.  
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* Đảm bảo khả năng kết dư từ các hoạt động của các trường cao 

đẳng đi vào ổn định 

Trong các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn đƣợc khảo sát, khả năng kết dƣ từ hoạt động thu – chi của 

các trƣờng chƣa cao. Nguyên nhân chính là quy mô các khoản thu từ 

NSNN và các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp của các trƣờng Cao 

đẳng đang có xu hƣớng giảm dần trong khi các khoản chi thƣờng 

xuyên lại không đổi hoặc lại tăng lên. Điều này cho thấy nếu các 

trƣờng Cao đẳng thực hiện tốt các đƣợc giải pháp tăng cƣờng, mở 

rộng thu và giảm chi thƣờng xuyên cho chi cá nhân thì sẽ giải quyết 

đƣợc vấn đề này. Ngoài ra, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản 

lý tài chính cũng là một trong những giải pháp để nâng cao khả năng 

kết dƣ trong các trƣờng Cao đẳng. Bởi vì, các cán bộ quản lý tài chính 

có trình độ chuyên môn tốt sẽ xây dựng đƣợc kế hoạch phân bổ nguồn 

tài chính hợp lý. 

4. Kết luận 

Quản lý thu –chi là một trong những nội dung của quản lý tài chính 

tự chủ. Các kết quả phân tích cho thấy, các trƣờng Cao đẳng thuộc Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn đang từng bƣớc thực hiện quản lý 

tài chính tự chủ. Tuy nhiên, hiệu quả quản lý tài chính tự chủ vẫn ở 

mức thấp. Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hƣởng đến kết quả này: 

nguồn thu từ hoạt động đào tạo đang có dấu hiệu giảm đi do việc 

tuyển sinh đầu vào của các trƣờng gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ tiết kiệm 

chi của các trƣờng vẫn còn ở mức thấp; các trƣờng đều có tỷ lệ kết dƣ 

nhƣng chƣa ổn định. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả quản lý thu-chi sẽ 

góp phần nâng cao quản lý tài chính tự chủ trong các trƣờng Cao đẳng 

thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn  
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TÓM TẮT 

Đài Loan là một trong những đối tác chiến lƣợc hàng đầu về kinhtế, 

chính trị và xã hội của Việt Nam. Mối quan hệ ViệtNam - Đài Loan 

trong lĩnh vực trao đổi lao động trong gần 20 năm qua khôngngừng 

đƣợc củng cố và ngày càng vững chắc. Bài viết phân tích những bấtcập 

và hƣớng giải quyếtphát triển xuất khẩu lao động việt nam sang thị 

trƣờng đài loan. 

Từ khóa: Xuất khẩu lao động, thị trƣờng lao động, lao động, quản lý  

lao động 

ABSTRACT  

Taiwan is one of Vietnam's leading economic, political and social  

strategic partners. The relationship between Vietnam and Taiwan in the 
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field of labor exchange in the last 20 years has been constantly  

strengthened and strengthened. The article analyzes the inadequacies 

and solutions to develop Vietnam's labor export to the Taiwan market. 

Keywords: Labor export, labor market, labor, labor management… 

1. MỞ ĐẦU 

Nhiều năm qua, Đài Loan là thị trƣờng tiếp nhận nhiều nhất lao 

động Việt Nam. Số lƣợng lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan 

tăng trƣởng ổn định, đặc biệt gia tăng mạnh trong 5 năm trở lại đây 

(Trong năm 2016 lao động đi làm việc tại Đài Loan là 68.244 ngƣời, 

chiếm 58,35% số lao động đƣa đi trong khu vực này
35

). Phần đông 

ngƣời lao động Việt Nam đƣợc chủ sử dụng lao động Đài Loan đánh 

giá là chăm chỉ, cần cù và thông minh; chính vì vậy mà số lƣợng 

ngƣời lao động Việt Nam đƣợc chủ sử dụng lao động lựa chọn khá 

cao và luôn đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 trong số 6 nƣớc đƣa lao động 

sang làm việc tại thị trƣờng Đài Loan từ năm 2004 đến nay. 

Gần 20 năm đƣa lao động sang thị trƣờng Đài Loan làm việc, xuất 

khẩu lao động của nƣớc ta đã có những bƣớc phát triển rõ rệt, số lao 

động đƣa đi sang thị trƣờng Đài Loan hàng năm và hiệu quả năm sau 

đều đạt cao hơn năm trƣớc. Tuy nhiên phải khẳng định rằng những kết 

quả đạt đƣợc cho đến nay chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của đất 

nƣớc. Xuất khẩu lao động sang thị trƣờng Đài Loan tuy đã có những 

quan điểm chủ trƣơng chỉ đạo đúng đắn nhƣng cách làm còn mang 

nặng tính sản xuất nhỏ, manh mún, ăn sẵn mà thiếu đi tính khoa học, 

cách tổ chức bài bản, cách làm có chiều sâu và dài hạn, thiếu sự định 

hƣớng mang tính chiến lƣợc và lâu dài. Việc duy trì và phát triển xuất 

khẩu lao động sang thị trƣờng Đài Loan của nƣớc ta đang đứng trƣớc 

những thách thức to lớn bởi thị trƣờng hạn hẹp và luôn biến động khó 

lƣờng, chất lƣợng lao động thấp, khả năng cạnh tranh yếu, tình hình 
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lao động ở nƣớc ngoài phức tạp, hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu lao 

động còn non trẻ. Chính vì thế đặt ra yêu cầu cần phải nhận diện, đánh 

giá chính xác những hạn chế, bất cập và nguyên nhân dẫn đến nhƣng 

hạn chế trong quá trình xuất khẩu lao động nói chung và xuất khẩu lao 

động Việt Nam sang thị trƣờng Đài Loan nói riêng. Từ đó đề xuất 

những quan điểm và giải pháp có tính đột phá nhằm phát triển xuất 

khẩu lao động Việt Nam sang thị trƣờng Đài Loan 

2.NỘI DUNG 

1. Một số bất cập trong xuất khẩu lao động sang thị trƣờng Đài 

Loan 

1.1. Bất cập trong chất lƣợng lao động Việt Nam 

Lao động Việt Nam đƣợc biết đến với ―ba không‖: không nghề, 

không ngoại ngữ và không tác phong công nghiệp. Điều này trở thành 

một bất lợi lớn cho lao động nƣớc ta khi làm việc ở nƣớc ngoài, đặc 

biệt là thị trƣờng Đài Loan. 

Trình độ tay nghề của lao động Việt Nam khi xuất khẩu ra nƣớc 

ngoài rất thấp, chủ yếu là lao động phổ thông chƣa qua đào tạo nghề, 

không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Chính vì vậy thu nhập của 

ngƣời lao động Việt Nam luôn thấp hơn lao động xuất khẩu của các 

nƣớc khác. 

Bên cạnh đó, sức khỏe của lao động vẫn còn rất nhiều hạn chế. Lao 

động Việt Nam chỉ đủ sức khỏe làm các công việc ở các ngành nghề 

nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, làm việc trong các nhà máy 

còn các công việc nhƣ đi biển, xây dựng thì chƣa đạt yêu cầu. 

Ngoài ra, trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam rất kém. 

Những mâu thuẫn trong lao động đều xuất phát từ bất đồng ngôn ngữ 

giữa giới chủ và lao động Việt Nam. Nhiều lao động bị trả về nƣớc 

trƣớc thời hạn do không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ. 

Đồng thời, thiếu kỷ luật lao động là vấn đề gây ra tai tiếng cho lao 

động Việt Nam khi làm việc ở nƣớc ngoài. Lao động Việt Nam khi 
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làm việc ở các nƣớc sở tại đều thiếu kỷ luật và thiếu nghiêm túc trong 

việc thực hiện bảo hộ lao động. Bằng chứng là rất nhiều lao động 

nƣớc ta làm việc tại Đài Loan thƣờng xuyên bị tai nạn lao động. Nếu 

nhƣ trƣớc đây, số lao động phá vỡ hợp đồng và bỏ trốn ra ngoài làm 

việc tại Đài Loan không đáng kể, thì hiện nay, theo số liệu của Ban 

Quản lý lao động Việt Nam tại thị trƣờng Đài Loan công bố, trung 

bình mỗi tháng có khoảng 600 lao động bỏ trốn và số lƣợng này có 

dấu hiệu ngày càng gia tăng
36

. Nguyên nhân của việc lao động bỏ trốn 

ra ngoài làm chui tại thị trƣờng Đài Loan 1 phần lớn bởi phí thu xuất 

cảnh quá cao; sau khi hết thời hạn hợp đồng ngƣời lao động đã bỏ trốn 

sống chui lủi, nhằm kiếm thu nhập bù đắp phần chi phí đã phải bỏ ra 

quá lớn; dẫn đến nguy cơ đóng cửa thị trƣờng Đài Loan bị đẩy lên 

cao. Làm cho tình hình ở thị trƣờng này trở nên lộn xộn và phức tạp, 

một số lao động sau khi bỏ trốn đã kết hợp với nhau lập thành các 

băng đảng trộm cƣớp, trấn lột, bảo kê mà nguy hiểm hơn đối tƣợng 

nhắm vào lại là chính các đồng hƣơng của mình, gây mất trật tự, an 

ninh xã hội của nƣớc sở tại. Một điều đáng nói là số lao động phải về 

nƣớc trƣớc hạn do vi phạm hợp đồng, nhà máy phá sản, thu nhập 

thấp..., tại thị trƣờng này chiếm tỷ lệ không nhỏ trong số lao động xuất 

khẩu hàng năm và đứng vị trí cao trong số các thị trƣờng  xuất khẩu 

lao động.  

1.2. Bất cập trong khâu quản lý xuất khẩu lao động 

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đƣa ngƣời lao động đi làm việc 

ở Đài Loan, tuy nhiên có rất ít doanh nghiệp có văn phòng đại diện để 

giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động của mình, điều đó chứng 

tỏ phần lớn các doanh nghiệp đang hoạt động theo kiểu ―đem con bỏ 

chợ‖. Chính vì vậy đã xuất hiện nhiều hiện tƣợng nhức nhối sau: 
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Thứ nhất, ngƣời lao động bị lừa đảo: Đã có nhiều hiện tƣợng lừa 

đảo  xuất khẩu lao động từ cá nhân tự phát đến có tổ chức tại Việt 

Nam. Điều này xuất phát một phần từ nhu cầu muốn đƣợc xuất khẩu 

lao động từ phía ngƣời dân trong nƣớc. Nhiều lao động Việt Nam tại 

Đài Loan bị lừa đảo hợp đồng lao động và bị ngƣợc đãi, đánh đập, bỏ 

đói và phải tìm kiếm sự can thiệp để về Việt Nam. 

Thứ hai, ngƣời lao động vi phạm hợp đồng và bị bóc lột sức lao 

động: Việc vi phạm hợp đồng có thể diễn ra từ nhiều phía: nhà môi 

giới, nhà tuyển dụng hoặc lao động. Các lao động Việt Nam bị nhà 

môi giới xuất khẩu bỏ mặc ngay sau khi sang nƣớc ngoài, nhận đƣợc 

việc làm không theo nội dung nhƣ trong hợp đồng; một số rơi vào tình 

trạng việc làm lúc có lúc không, bị quỵt lƣơng, bị chuyển nơi làm việc 

nặng liên tục nhƣ bốc vác, hàn xì, đổ bê tông... Đài Loan đƣợc xem là 

thị trƣờng có thu nhập thấp và rủi ro cao, ngƣời lao động có thể phải 

làm việc 12 giờ mỗi ngày tại những công trƣờng có công việc nặng 

nhọc trong điều kiện lao động nguy hiểm mà công nhân địa phƣơng 

không chịu làm và nhiều tháng liền không đƣợc trả lƣơng đồng thời bị 

ngƣợc đãi, đánh đập. 

Thứ ba, ngƣời lao động phải về nƣớc trƣớc thời hạn do mất việc 

làm: Khi ngƣời sử dụng lao động Việt Nam không may lâm vào cảnh 

làm ăn thua lỗ, bị phá sản, phải cắt giảm nhân công hay sa thải nhân 

công thì hợp đồng lao động sẽ bị chấm dứt trƣớc thời hạn, ngƣời lao 

động sẽ bị mất việc làm và phải trở về nƣớc trƣớc thời hạn. Có ngƣời 

đã tích lũy đủ số tiền và phần nào ổn định đƣợc cuộc sống sau khi về 

nƣớc nhƣng cũng có ngƣời lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Mặt 

khác, có những trƣờng hợp do ngƣời sử dụng lao động không trả hoặc 

đánh mất hộ chiếu của ngƣời lao động khiến ngƣời lao động không thể 

trở về nƣớc, khiến cho họ trở thành ngƣời nhập cƣ bất hợp pháp và 

phải chịu bất cứ hình phạt nào theo quy định của nƣớc sở tại. 

1.3. Bất cập từ phía doanh nghiệp xuất khẩu lao động 
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Hiện nay Việt Nam vẫn đang tập trung chủ yếu vào việc xuất khẩu 

lao động ở các thị trƣờng truyền thống và chƣa có sự phát triển những 

thị trƣờng mới trong bối cảnh thị trƣờng truyền thống đang ngày càng 

bị thu hẹp. Nhiều thị trƣờng nhiều tiềm năng nhƣ Anh, Mỹ, Canada, 

Pháp... chƣa đƣợc quan tâm và khai thác nên có tình trạng lao động 

Việt Nam đang dẫm chân lên nhau tại nhiều thị trƣờng truyền thống
37

. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động vẫn còn có thái độ trông chờ, 

ỷ lại vào đối tác, thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kinh 

nghiệm về quản lý lao động, chƣa chấp hành tốt những quy định về 

chế độ tuyển chọn, đào tạo, định hƣớng nhằm bảo vệ ngƣời lao động 

làm việc tại nƣớc ngoài. Một tình trạng khiến cho hình ảnh các công 

ty xuất khẩu lao động đang ngày càng xấu đi trong mắt ngƣời lao động 

đó là hiện tƣợng ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp lừa đảo và 

thủ đoạn môi giới lừa đảo, tuyển dụng ngày càng tinh vi, phức tạp. 

Trong thời gian qua đã xuất hiện một số doanh nghiệp không có chức 

năng xuất khẩu lao động nhƣng cũng làm công tác tƣ vấn và thu tiền 

bất hợp pháp của ngƣời lao động dƣới danh nghĩa đƣa đi học và làm 

việc tại nƣớc ngoài. Một số tổ chức, cá nhân đã nhập nhằng lập nên 

những cái gọi là ―trung tâm‖ hoặc ―công ty cung ứng lao động‖, mƣợn 

danh pháp nhân hoặc mạo danh các doanh nghiệp có chức năng xuất 

khẩu lao động với mục đích lừa đảo ngƣời lao động.  

Tình trạng lừa đảo xảy ra nhiều ở các thị trƣờng tiềm năng, có thu 

nhập cao đang thực hiện thí điểm đặc biệt là ở những thị trƣờng hấp 

dẫn nhƣ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Australia, Canada, Mỹ... 

Trong trƣờng hợp này ngƣời lao động bị thiệt hại về mặt tài chính 

nặng nề do số tiền nộp để đi  xuất khẩu lao động là rất lớn, thậm chí 

còn có ngƣời phải trả giá bằng cả tính mạng, nhân phẩm. Đồng thời, 
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Chính phủ Việt Nam cũng nhƣ Chính phủ nƣớc sở tại có thể bị chịu 

ảnh hƣớng gián tiếp trong việc giải quyết hậu quả. 

2. Nguyên nhân của bất cập 

- Ngƣời lao động đƣợc đƣa đi làm việc ở Đài Loan đa phần là lao 

động nông thôn. Những lao động này phần lớn là chƣa qua một lớp 

đào tạo chính quy về tay nghề. Cuộc sống làm nghề nông ở một nƣớc 

còn kém phát triển nhƣ Việt Nam đã hình thành nên trong họ tác 

phong chậm chạp, thiếu sự gắn bó trong hợp tác lao động, thiếu hiểu 

biết về sản xuất công nghiệp; nhiều ngƣời trong số họ còn chƣa học 

hết phổ thông. Mặt khác, những lao động này hầu hết đều có cuộc 

sống rất khó khăn, khi đi làm việc ở nƣớc ngoài luôn mang trên vai 

gánh nặng thu nhập rất lớn nên họ thƣờng bất chấp tất cả miễn là kiếm 

đƣợc tiền cao. 

- Ngƣời lao động chƣa đƣợc tiếp cận đầy đủ thông tin về xuất khẩu 

lao động. Phần lớn ngƣời lao động không biết tiếp cận với cơ quan, 

đơn vị nào để đi làm việc ở Đài Loan. Ở một số địa phƣơng, công tác 

quản lý hoạt động xuất khẩu 

lao động còn chƣa chặt chẽ, chƣa kịp thời phát hiện và ngăn chặn 

những vụ việc lừa đảo ngƣời lao động. Bên cạnh đó, việc mở tràn lan 

các chi nhánh, trung tâm của các doanh nghiệp  xuất khẩu lao động 

cũng làm cho tình hình trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn. 

- Chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng quản lý 

nhà nƣớc về xuất khẩu lao động cấp nhà nƣớc với các cơ quan cấp địa 

phƣơng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
38

. Chính vì 

thế, các cơ quan quản lý chƣa nắm rõ tình hình hoạt động cụ thể của 

các doanh nghiệp xuất khẩu lao động sang Đài Loan, từ đó có phƣơng 

hƣớng chỉ đạo hay sự chấn chỉnh kịp thời để công tác xuất khẩu lao 
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động đạt hiệu quả cao hơn. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

trong lĩnh vực  xuất khẩu lao động chƣa tổ chức việc cung cấp một 

cách có hệ thống thông tin thị trƣờng lao động Đài Loan làm cơ sở 

cho hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp cũng nhƣ phổ cập hiểu 

biết cho ngƣời dân về xuất khẩu lao động. 

- Các chính sách, văn bản về xuất khẩu lao động chƣa bám sát thực 

tế và thƣờng đi sau thực tế. Thủ tục xuất cảnh và các thủ tục khác có 

liên quan thƣờng rƣờm rà, phức tạp gây mất nhiều thời gian và tiền 

của của ngƣời lao động. goài ra, công tác triển khai thực hiện, kiểm 

tra, thanh tra hoạt động xuất khẩu lao động đƣợc tiến hành chƣa thực 

sự nghiêm túc và có hiệu quả 

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO 

ĐỘNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG ĐÀI LOAN 

3.1. Về phía Nhà nƣớc 

Thứ nhất, Nhà nƣớc cần ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ DN và 

ngƣời lao động sang làm việc tại Đài Loan. 

Nhà nƣớc cần hỗ trợ các DN về vốn đào tạo cán bộ quản lý, hỗ trợ 

các DN 

trong việc tìm kiếm đối tác. Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

cần phải thành lập phòng quan hệ quốc tế với chức năng cung cấp 

thông tin về thị trƣờng lao động của các nƣớc trong khu vực cũng nhƣ 

trên thế giới. Xây dựng một trang web chuyên về xuất khẩu lao động 

sang Đài Loan bằng tiếng Việt: tổng hợp đầy đủ thông tin về thị 

trƣờng Đài Loan, các DN Việt Nam đƣợc phép XKLĐ sang thị trƣờng 

này, chi phí đi xuất khẩu lao động, và một số điều cần chú ý khi đi 

XKLĐ tại thị trƣờng này... 

Việc cung cấp đầy đủ thông tin sẽ giúp ngƣời lao động tránh đƣợc 

hiện tƣợng ―cò mồi‖, nắm đƣợc các quy định khi sang làm việc tại Đài 

Loan đồng thời 
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giúp các DN XKLĐ của Việt Nam tìm kiếm đối tác nhanh chóng, 

thuận tiện, không phải ký kết hợp đồng qua trung gian nữa. 

Ban Quản lý lao động Việt Nam ở Đài Loan cần có chính sách hỗ 

trợ các DN XKLĐ trong nƣớc tìm kiếm đối tác cũng nhƣ cung cấp 

thông tin về tình hình kinh doanh của đối tác cho DN Việt Nam trƣớc 

khi kí kết hợp đồng cung ứng lao động. Việc ký kết hợp đồng cung 

ứng lao động của các DN Việt Nam với các DN sử dụng lao động của 

Đài Loan phải thông qua Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài 

Loan. Lao động Việt Nam chỉ đƣợc phép sang Đài Loan làm việc khi 

các DN cung ứng lao động Việt Nam có bản hợp đồng cung ứng lao 

động cho Đài Loan đã đƣợc thẩm tra và xác nhận bởi Ban Quản lý lao 

động Việt Nam tại Đài Loan nhằm tránh hiện tƣợng các DN Việt Nam 

ký kết với các DN trung gian. 

Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ cho 

ngƣời lao động đi làm việc tại Đài Loan đƣợc vay vốn với lãi suất ƣu 

đãi, đối với các đối tƣợng là gia đình chính sách, các hộ quá nghèo có 

thể không tính lãi. Sửa đổi bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội cho 

ngƣời lao động khi sang làm việc tại Đài Loan cũng nhƣ khi hết thời 

hạn hợp đồng về nƣớc; đồng thời tạo điều kiện cho ngƣời lao động 

Việt Nam khi làm việc tại Đài Loan đƣợc tham gia đóng bảo hiểm xã 

hội. Việc này sẽ giúp cho ngƣời lao động đƣợc bồi thƣờng một cách 

thích hợp khi rủi ro mất việc làm, tai nạn lao động, ốm đau xảy ra. 

Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ, chính phủ cần phải xử phạt nghiêm 

minh đối với các DN thiếu trách nhiệm trong việc tuyển chọn lao động 

cũng nhƣ trong công tác quản lý lao động tại Đài Loan.  

+ Đối với những trƣờng hợp lao động đƣợc đƣa sang nhƣng không 

có việc làm thì các DN XKLĐ phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn đi lại 

cũng nhƣ chi phí ăn ở của ngƣời lao động tại Đài Loan. 
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+ Nếu trong một thời gian mà vẫn không tìm đƣợc việc làm nhƣ đã 

thỏa thuận cho ngƣời lao động thì các DN phải chịu trách nhiệm đƣa 

lao động về nƣớc và phải hoàn trả lại phí cho ngƣời lao động. 

+ Đối với những DN thiếu trách nhiệm, bỏ mặc ngƣời lao động tại 

Đài Loan thì Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội phải có biện pháp 

cƣỡng chế mạnh nhƣ thu hồi giấy phép kinh doanh tạm thời hoặc có 

thể là vĩnh viễn, bắt các DN này bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời lao 

động. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tiến hành thanh tra, kiểm tra 

định kỳ đối với các DN thực hiện XKLĐ sang Đài Loan. 

Thứ hai, các địa phƣơng cần phải kết hợp nhuần nhuyễn với các 

DN trong 

việc tuyển chọn lao động khi đƣa sang làm việc tại Đài Loan.  

Bộ Công an, Tổng cục Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố và các cơ quan có liên quan cần phải giám sát chặt chẽ hoạt động 

xuất cảnh ra nƣớc ngoài, cần tránh tình trạng xuất cảnh đi du lịch sau 

đó ở lại làm việc bất hợp pháp. Bộ Thông tin và Truyền thông cần 

phải chọn lọc và đảm bảo tính khách quan về tình hình chung và các 

vụ việc liên quan, tăng cƣờng đƣa các gƣơng tốt, điển hình tiên tiến 

lên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; đồng thời cung cấp rộng rãi 

các thông tin liên quan đến hoạt động XKLĐ của Việt Nam sang Đài 

Loan và tên các DN đƣợc phép đƣa lao động sang làm việc tại Đài 

Loan cho ngƣời lao động biết. 

Các địa phƣơng cần nâng cấp cơ sở dạy nghề, sử dụng các trang 

thiết bị tiên tiến; phải coi việc đào tạo lao động đi nƣớc ngoài nhƣ là 

đào tạo công nhân lành nghề trong nƣớc và cần có các cơ sở dạy nghề 

dành riêng cho từng ngành nghề và thị trƣờng. Các cơ sở dạy tiếng 

cần phải biên soạn giáo trình riêng cho từng thị trƣờng, chủ yếu tập 

trung vào giao tiếp để lao động Việt Nam có thể thích ứng ngay khi 

sang nƣớc bạn làm việc. Riêng đối với thị trƣờng Đài Loan thì ngƣời 

lao động không chỉ phải học tiếng Anh mà còn phải học ngôn ngữ bản 

địa là tiếng Đài. 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

1127 

Ngoài ra, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội cần thƣờng xuyên 

tổ chức các buổi tập huấn, các cuộc thi cán bộ quản lý giỏi trong việc 

đào tạo và quản lý XKLĐ; có chính sách khuyến khích các DN uy tín, 

làm ăn có hiệu quả thông qua một số hình thức nhƣ cho vay vốn ƣu 

đãi để DN mở rộng nghiên cứu thị trƣờng, tìm kiếm đối tác hoặc giảm 

thuế thu nhập DN đối với các DN đƣa đƣợc nhiều lao động sang Đài 

Loan làm việc và đảm bảo việc làm cho các lao động đó. 

Thứ ba, Nhà nƣớc cần tăng cƣờng công tác quản lý lao động tại Đài 

Loan. Để tránh tình trạng lao động bị chủ chèn ép, bóc lột mà không 

đƣợc bảo vệ, Nhà nƣớc cần lập các chi nhánh quản lý lao động tại Đài 

Loan. Cần có cán bộ phụ trách am hiểu luật pháp và thị trƣờng thƣờng 

trực tại Đài Loan để giải quyết các tranh chấp, xung đột (nếu có) nhằm 

đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động. 

3.2. Về phía DN xuất khẩu lao động 

Thứ nhất, nâng cao chất lƣợng lao động trƣớc khi đƣa sang làm 

việc tại Đài Loan. 

Các DN XKLĐ của Việt Nam cần có chiến lƣợc tuyển chọn và đào 

tạo nguồn lao động có chất lƣợng cao; cần có quy trình tuyển chọn 

chặt chẽ, hợp lý, thống nhất giữa địa phƣơng và các DN, đảm bảo tính 

công khai, minh bạch. Các DN này cần có ban chuyên tuyển chọn lao 

động riêng, bao gồm những ngƣời có trình độ, am hiểu về thị trƣờng, 

pháp luật cũng nhƣ văn hóa của Đài Loan. 

Cần ƣu tiên lao động có tay nghề, lao động đã tốt nghiệp phổ thông 

rồi mới đến các lao động khác; lao động đƣợc tuyển chọn phải tham 

gia khóa học 2 tuần bắt buộc do Đài Loan tổ chức; quá trình thi lấy 

chứng chỉ phải đƣợc tiến hành công khai và đảm bảo không có tiêu 

cực. Có làm đƣợc nhƣ vậy thì chất lƣợng lao động mới đƣợc nâng cao 

và đáp ứng đƣợc yêu cầu của phía bạn. 

Đội ngũ cán bộ dạy nghề và dạy tiếng cần phải sang Đài Loan để 

khảo sát thực tế, tìm hiểu điều kiện làm việc cũng nhƣ công nghệ mà 
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nƣớc bạn đang áp dụng để về dạy cho lao động Việt Nam. Việc này sẽ 

giúp các lao động, đặc biệt là lao động trong ngành sản xuất và chế tạo 

không bị bỡ ngỡ khi sang làm việc. 

Các DN cần phải phổ biến pháp luật và văn hóa của Đài Loan cho 

các học viên thông qua các bài tập tình huống cụ thể, các ví dụ thực tế 

nhằm gây hứng thú cho ngƣời học và làm cho ngƣời học nắm đƣợc 

cách ứng xử phù hợp trong những trƣờng hợp tƣơng tự. 

Thứ hai, tăng cƣờng tính đoàn kết giữa các doah nghiệp xuất khẩu 

lao động của Việt Nam sang Đài Loan.  

Các DN XKLĐ của Việt Nam sang Đài Loan phải liên kết với 

nhau, xây dựng thành một hiệp hội thống nhất. Đối với việc tuyển 

chọn lao động trong nƣớc, các DN này cần cạnh tranh với nhau một 

cách công bằng, không có những hành động làm tổn hại uy tín của các 

DN khác. Khi ra nƣớc ngoài các DN này cần phải đoàn kết với nhau 

để bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động Việt Nam nói chung và lao 

động của từng công ty nói riêng. Khi các DN Việt Nam liên kết lại với 

nhau sẽ giải quyết đƣợc rất nhiều vấn đề, ví dụ nhƣ việc chuyển lao 

động từ nơi có lao động nhƣng không có hợp đồng sang những nơi có 

hợp đồng nhƣng không có lao động. 

Thứ ba, nâng cao chất lƣợng cán bộ quản lý lao động nƣớc ngoài. 

Các DN cần gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý đối với ngƣời lao 

động. Với những cán bộ quản lý phải sang Đài Loan để thƣờng trực 

thì các DN phải có chính sách tiền lƣơng cũng nhƣ phụ cấp thỏa đáng. 

Những ngƣời quản lý này cần đƣợc lựa chọn cẩn thận, đảm bảo có 

trình độ chuyên môn giỏi, am hiểu thị trƣờng Đài Loan và đặc biệt là 

trong lĩnh vực ngoại giao; đồng thời cần phải có kinh nghiệm và có 

tinh thần trách nhiệm. 

Thứ tư, tích cực mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm đối tác. 

Các DN Việt Nam cần phải năng động trong việc tìm kiếm đối tác 

và ký kết hợp đồng. Cần phải tìm hiểu kỹ về uy tín, tài chính của đối 
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tác. Đồng thời, cần nghiên cứu về nhu cầu thị trƣờng lao động của Đài 

Loan, cơ chế chính sách của chính phủ Đài Loan nhằm lựa chọn ra 

đƣợc các lĩnh vực tiềm năng để có thể tập trung nâng cao trình độ cho 

đội ngũ cán bộ quản lý và ngƣời lao ộng. Bên cạnh đó, cần phải tạo ra 

lực lƣợng lao động có chuyên môn tốt và có tay nghề cao thông qua 

việc đầu tƣ chuyên sâu về kỹ thuật, trang thiết bị giảng dạy. Tập trung 

chuyên môn vào một lĩnh vực để tạo uy tín, đồng thời không ngừng 

mở rộng và đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác. 

3.3. Về phía ngƣời lao động 

- Chủ động tìm hiểu công việc và thị trƣờng Đài Loan, liên hệ trực 

tiếp với DN XKLĐ hoặc chính quyền địa phƣơng để nắm bắt các 

thông tin liên quan đến thị trƣờng, công việc, điều kiện sống và làm 

việc, thu nhập..., nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng ký với DN XKLĐ, 

chủ sử dụng lao động để quyết định việc đi làm việc ở Đài Loan của 

mình. Không nghe theo lời dụ dỗ của các môi giới bất hợp pháp, các 

―cò XKLĐ‖. 

- Chủ động nâng cao tay nghề của mình bằng việc tham gia học 

nghề một cách bài bản phù hợp với nhu cầu lao động của thị trƣờng 

Đài Loan; nâng cao nhận thức về ý nghĩa và mục đích XKLĐ; chuyên 

cần trong học ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Bahasa Đài Loan; rèn 

luyện sức khỏe, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật; trang bị kiến 

thức về xã hội, văn hóa, pháp luật, phong tục tập quán của ngƣời dân 

Đài Loan; học cách sống tự lập, tự quản tài chính và thu nhập, tự bảo 

vệ bản thân khi sống và làm việc ở Đài Loan.  

- Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật liên quan đến các khoản phí 

đóng trƣớc khi đi XKLĐ; nghiên cứu kỹ các khoản phí mà DN XKLĐ 

đƣa ra nhằm phát hiện các khoản chi phí bất hợp lý; cƣơng quyết 

không nộp các khoản phí này đồng thời thông báo cho cơ quan chức 

năng biết để có hƣớng xử lý DN. 
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- Chuẩn bị trƣớc các điều kiện về tài chính để đáp ứng các khoản 

chi phí trƣớc khi đi. Trong trƣờng hợp cần thiết có thể làm thủ tục vay 

ở ngân hàng hoặc Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm địa phƣơng.  

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của hợp đồng đã ký, khi có 

phát sinh mâu thuẫn tìm kiếm cách giải quyết hiệu quả, nếu không 

đƣợc thì yêu cầu hỗ trợ từ DN XKLĐ hoặc Đại diện ngoại giao Việt 

Nam ở nƣớc ngoài; nghiêm cấm các hành động vi phạm hợp đồng, vi 

phạm pháp luật của Đài Loan; nghiêm cấm việc tự ý phá vỡ hợp đồng 

ra ngoài sống và làm việc bất hợp pháp, làm mất trật tự, an ninh xã hội 

và ảnh hƣởng đến uy tín của cộng đồng LĐ Việt Nam.  

- Có kế hoạch học tập, tiêu dùng, tiết kiệm hợp lý để có tay nghề, 

kinh nghiệm và một số vốn nhất định khi kết thúc thời gian làm việc ở 

Đài Loan và sử dụng hiệu quả khi trở về quê nhà. 

   

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

TS. Nguyễn Tiến Dũng (2010), Phát triển xuất khẩu lao động Việt 

Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trƣờng 

Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh. 

Hà Thị Minh Đức (2019), Di chuyển lao động có kỹ năng của Việt 

Nam trong cộng đồng Asean, Luận án tiến sĩ, Học viện khoa học xã 

hội 

TS. Lƣu Văn Hƣng (2011), Xuất khẩu lao động Việt Nam thời đổi 

mới và hội nhập, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 

Phòng thị trƣờng lao động - Cục quản lý lao động ngoài nƣớc 

(2019), Tình hình một số thị trƣờng tiếp nhận lao động ở Việt Nam 

2018, Hà Nội. 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

1131 

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG HÀNG 

KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI TRONG THỜI KỲ HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ 

 

Researching factors affecting the management 

 and exploitation of cat binh international airports  

in the period of international integration 
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Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi 

Email: huy.acv@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Thời kỳ hội nhập quốc tế hình thành nhiều nhân tố tác động mạnh đến 

công tác quản lý và khai thác của Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi. 

Việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý và khai 

thác Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi trong thời kỳ hội nhập quốc tế 

nhằm giúp các nhà nghiên cứu và quản lý dễ dàng tìm kiếm giải pháp 

quản lý và khai thác tốt Cảng, đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của 

hành khách, của các hãng hàng không trong và ngoài nƣớc, giúp thu hút 

đƣợc càng nhiều hãng hàng không thiết lập đƣờng bay tới và sử dụng 

dịch vụ hàng không và cảng hàng không. Bài viết nghiên cứu hệ thống 

mailto:huy.acv@gmail.com
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lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến 

công tác quản lý và khai thác Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế.  

Từ khóa: quản lý cảng hàng không, khai thác cảng hàng không, cảng 

hàng không quốc tế Cát Bi, hội nhập quốc tế, nhân tố ảnh hƣởng 

ABSTRACT 

 he period of international integration has formed many factors which 

have a strong impact on the management and operation of Cat Bi Inter-

national Airport. The study of factors affecting the management and 

operation of Cat Bi International Airport in the period of international 

integration makes it easy for researchers and managers to find good 

management and operation solutions. The port, meeting the increasing 

requirements of passengers, domestic and foreign airlines, helps attract 

more and more airlines to establish routes to and use such air services 

and airports. . The paper studies the theory, analysis and assessment of 

the status of factors affecting the management and operation of Cat Bi 

International Airport in the period of international integration. 

Keywords: airport management, operating an airport, Cat Bi  

international airport, International integration, influencing factors 

1. Đặt vấn đề 

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - trực thuộc Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam, có lợi thế vị trí địa lý nằm ở trung tâm Châu Á 

- Thái Bình Dƣơng có thể coi nhƣ là một trạm trung chuyển hàng 

không quan trọng, thuận tiện giữa các vùng ở trong nƣớc và từng bƣớc 

kết nối với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Căn cứ vai 

trò, tiềm năng và vị thế phát triển, có thể thấy, hiện nay, khả năng 

phục vụ hành khách, công tác quản lý và khai thác của Cảng hàng 
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không quốc tế Cát Bi vẫn chƣa thực sự hiệu quả. Điều đó không chỉ 

ảnh hƣởng uy tín, đến doanh thu của Cảng mà còn kìm hãm sự phát 

triển của các đơn vị, các tổ chức xung quanh cảng và đặc biệt là kìm 

hãm sự phát triển của ngành du lịch một ngành kinh tế mũi nhọn góp 

phần gia tăng nguồn thu cho đất nƣớc. 

Trƣớc tình hình thực tế đó, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng 

đến công tác quản lý và khai thác Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi 

trong thời kỳ hội nhập quốc tế nhằm giúp các nhà nghiên cứu và quản 

lý dễ dàng tìm kiếm giải pháp quản lý và khai thác tốt Cảng, đáp ứng 

đƣợc yêu cầu ngày càng cao của hành khách, của các hãng hàng 

không trong và ngoài nƣớc, giúp thu hút đƣợc càng nhiều hãng hàng 

không thiết lập đƣờng bay tới và sử dụng dịch vụ hàng không và cảng 

hàng không. 

2. Cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý và 

khai thác cảng hàng không trong thời kỳ hội nhập quốc tế 

2.1. Khái niệm cảng hàng không (CHK) 

Trong vận tải hàng không, cảng hàng không đƣợc xem nhƣ là cửa 

ngõ mở đầu cho một hành trình bằng đƣờng hàng không. Cảng hàng 

không 

không chỉ dừng ở khái niệm là một cửa ngõ mà còn đƣợc tiếp cận từ 

nhiều 

góc độ khác nhau, theo tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thì: 

―Cảng hàng không đƣợc xem nhƣ là toàn bộ mặt đất, mặt nƣớc (bao 

gồm các công trình kiến trúc, các thiết bị kỹ thuật) đƣợc sử dụng để 

máy bay tiến hành cất hạ cánh và di chuyển‖. 

Tại điều 23 chƣơng 3 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 

cảng 

hàng không đƣợc định nghĩa nhƣ sau: ―Cảng hàng không là một tổ 

hợp các công trình bao gồm: đƣờng băng, đƣờng lăn, sân đỗ, nhà ga 
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và các trang thiết bị, các công trình mặt đất khác đƣợc sử dụng cho tầu 

bay đi và đến, thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách‖ [6] 

2.2. Công tác quản lý và khai thác cảng hàng không 

Do những đặc thù trong hoạt động của mình, nhƣ một tổ hợp kinh 

tế - kỹ thuật - dịch vụ, các cảng hàng không những yêu cầu và đặc 

điểm riêng trong công tác quản lý và khai thác: 

Thứ nhất, hoạt động của các Cảng hàng không có đặc điểm về tính 

đồng bộ hoá và chuyên môn hoá cao trong điều kiện có nhiều đơn vị 

cùng tham gia quản lý, khai thác tại Cảng hàng không. 

Thứ hai, hoạt động của Cảng hàng không đòi hỏi rất cao về trình độ 

công nghệ và tính an ninh, an toàn hàng không. 

Thứ ba, ngoài các chức năng thông thƣờng của công tác quản lý, 

các 

Cảng hàng không phải xác định rõ các chức năng chuyên ngành của 

mình về vận tải hàng không, về quản lý nhà nƣớc và về kinh doanh 

thƣơng mại theo đặc thù hàng không. 

Thứ tƣ, do các Cảng hàng không là một tổ chức kinh tế, cung ứng 

các dịch vụ và làm cả chức năng quản lý chuyên ngành, nên khái niệm 

quản lý 

gắn liền với khái niệm khai thác và cung ứng dịch vụ. Đặc biệt là tại 

các Cảng hàng không thì khái niệm quản lý, khai thác, cung ứng dịch 

vụ gắn liền với nhau và không thể tách rời một cách cơ học đƣợc. [1] 

2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý và khai thác cảng 

hàng không trong thời kỳ hội nhập quốc tế 

2.3.1. Các nhân tố khách quan 

- Môi trường kinh tế: Khi thu nhập ngƣời dân nâng cao thì xu 

hƣớng chung là ngƣời dân thƣờng lựa chọn phƣơng thức vận chuyển 

chất lƣợng cao, thời gian nhanh. Vì vậy khi thu nhập ngƣời dân cao thì 

xu hƣớng chuyển sang vận chuyển bằng đƣờng không ngày càng gia 

tăng. Tuy nhiên, qua một số nghiên cứu của các nhà lập kế hoạch dự 
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báo cho thấy mức tăng trƣởng GDP không hẳn quan hệ tuyến tính với 

mức tăng trƣởnglƣu lƣợng hành khách của cảng mà thƣờng gắn với 

thu nhập của ngƣời dân, của trung tâm lớn gần cảng nhƣ thủ đô, thành 

phố lớn hoặc các khu công nghiệp xung quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ Cấu trúc của môi trƣờng 

- Môi trường văn hoá xã hội: Quy mô dân số, sự phân bố dân cƣ 

không đồng đều và thu nhập của ngƣời dân ảnh hƣởng tới số lƣợng 

hành khách vận chuyển cảng hàng không. 

Trình độ văn hoá ngƣời dân càng cao thì mức lƣu lƣợng di chuyển 

bằng đƣờng không càng gia tăng. Ngày nay xu hƣớng đi du lịch giữa 

các quốc gia có xu hƣớng phát triển mạnh, quốc gia khu vực có nhiều 

di tích lịch sử, có nền văn hoá phong phú thì lƣợng khách du lịch càng 

nhiều và đƣờng không thƣờng là con đƣờng khách du lịch thƣờng lựa 

chọn. 

- Môi trường chính trị, luật pháp: Vận chuyển hàng không thƣờng 

có khoảng cách giữa nơi đi và nơi đến xa, thƣờng phạm vi giữ các 

vùng, các quốc gia hoặc qua nhiều quốc gia. Vì vậy vấn đề ổn định 

chính trị xã hội của quốc gia nơi đi qua là điều kiện đƣợc xem xét 

hàng đầu đối với các hãng hàng không, cũng nhƣ hành khách. Mặt 

Môi trƣờng chung 

 

Môi trƣờng  

cạnh tranh 
Doanh 

nghiệp 
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khác các chính sách phát triển kinh tế của nhà nƣớc nhƣ: Chính sách 

đầu tƣ nƣớc ngoài, chính sách đối ngoại, ảnh hƣởng lớn đến lƣợng 

khách hàng tham gia vận chuyển: Đó là các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đến 

tìm cơ hội đầu tƣ, các khách du lịch đến thăm quan,... 

2.3.2. Các nhân tố chủ quan  

- Khách hàng của cảng: Các hãng hàng không và hành khách tham 

gia vận chuyển hàng không. Khách hàng là đại diện cụ thể của thị 

trƣờng. Đặc điểm của khách hàng là luôn ƣa thích hàng hoá dịch vụ có 

chất lƣợng cao, với giá cả phải chăng, và phƣơng thức thuận tiện. Thu 

nhập của cảng hàng không cũng chịu ảnh hƣởng của số lƣợng khách 

hàng vận chuyển. Vì vậy, để mở rộng, phát triển cảng thì không thể 

không chú ý đến khách hàng của cảng. 

- Các đối thủ cạnh tranh: Đặc trƣng của kinh tế thị trƣờng là sự 

cạnh tranh, và cạnh tranh là yếu tố không thể tránh khỏi trong kinh 

doanh hiện nay. Đối thủ cạnh tranh của vận tải hàng không gồm có: 

- Đối thủ cạnh tranh ngoài ngành: Vận tải đƣờng bộ, Vận tải 

đƣờng thuỷ, Vận tải đƣờng sắt. 

Đặc trƣng của cácphƣơng thứcvận tải trên đó là thủ tục dễ dàng, 

nhanh, giá thành rẻ và chiếm ƣu thế trong phạm vi vận tải ngắn. Tuy 

nhiên lại có nhƣợc điểm đó là thời gian vận chuyển lâu. Để cạnh tranh 

các đối thủ trên thì hãng hàng không, cảng hàng không cần nâng cao 

chất lƣợng phục vụ, hạ thấp giá thành, quy trình thủ tục phải đơn giản, 

nhanh gọn. 

- Đối thủ cạnh tranh trong ngành: Đối với các hãng hàng không 

đối thủ cạnh tranh có rất nhiều và sự cạnh tranh rất gay gắt. Còn đối 

với cảng hàng không thì sự cạnh tranh giữa các cảng là rất ít hầu nhƣ 

không có do đặc điểm về sự phân bố địa lý, điều kiện tự nhiên. Tuy 

nhiên sự cạnh tranh là vẫn có, và rất gay gắt nhất là sự cạnh tranh giữa 

các cảng trong khu vực để chở thành tụ điểm, trung tâm trung chuyển 

khu vực. 
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- Các nhân tố nội tại của Cảng: Đó làsự thống nhất, nhịp nhàng 

trong quảnlý điều hànhcủa ban lãnh đạo và các bộ phận chức năng, là mô 

hình tổ chức quản lý cảng, các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng của cảng đồng 

bộ, có chính sách đối xử với khách hàng của Cảng. Quy trình phục vụ, 

khai thác của cảng, khai thác hiệu suất các công trình cảng đã tối ƣu. Các 

chính sách thƣơng mại dịch vụ phi hàng không của cảng. 

3. Thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý và 

khai thác Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi trong thời kỳ hội nhập 

quốc tế 

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi nằm trong quy hoạch 

tổng thể về giao thông đƣờng thủy, đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng hàng 

không... của cả nƣớc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. 

Trong tƣơng lai là cầu nối quan trọng giữa các thành phố lớn trong 

nƣớc và khu vực Đông Nam Á, châu Á, đồng thời đóng vai trò quan 

trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế thƣơng mại, hợp tác đầu tƣ 

văn hoá và du lịch của cả nƣớc nói chung và của vùng Duyên hải 

thành phố Hải Phòng nói riêng. Cảng HKQT Cát Bi ngày càng có sức 

hấp dẫn, thu hút và thoả mãn nhu cầu đi lại của nhân dân vùng Duyên 

hải Bắc Bộ và làm nhiệm vụ là Cảng HKQT dự bị cho Cảng HK quốc 

tế Nội Bài; với vai trò là sân bay dùng chung cho mục đích dân dụng, 

quân sự, Cảng HKQT Cát Bi còn có vai trò quan trọng trong chiến 

lƣợc đảm bảo an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nƣớc. Sau đây là 

thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý và khai thác 

Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi trong thời kỳ hội nhập quốc tế: 

3.1. Các nhân tố khách quan 

- Môi trường kinh tế: Thực tế hiện nay, thu nhập ngƣời dân ngày 

càng tăng cao, thay vì sử dụng việc di chuyển bằng đƣờng bộ hoặc 

đƣờng sắt thì xu hƣớng lựa chọn việc di chuyển bằng đƣờng không 

cũng ngày càng gia tăng và đây có thể nói là một trong những lựa 

chọn tối ƣu nhất. Lƣợng khách hàng thông qua Cảng hàng không quốc 
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tế Cát Bi ngày một phát triển không ngừng, năm sau luôn đạt đƣợc 

mức độ tăng trƣởng cao hơn năm trƣớc. 

- Môi trường văn hoá xã hội: Giao thƣơng hàng hóa và đi lại dễ 

dàng hơn cũng là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của 

văn hóa xã hội. Trình độ văn hoá ngƣời dân cũng ngày càng đƣợc 

nâng cao hơn. Xu hƣớng đi du lịch nƣớc ngoài phát triển mạnh, quốc 

gia khu vực có nhiều di tích lịch sử, có nền văn hoá phong phú nhƣ 

Việt Nam là một trong những điểm đến lý tƣởng. Cảng hàng không 

quốc tế Cát Bi đang có một số đƣờng bay đi từ Tp.Hải Phòng nhƣ: 

Bankok- Thái Lan, Inchone-Hàn Quốc, Quảng Châu- Trung Quốc và 

tới đây, lãnh đạo thành phố đang nỗ lực không ngừng để xúc tiến mở 

thêm các đƣờng bay mới, tạo điều kiện cho ngƣời dân đi lại đƣợc 

thuận lợi và dễ dàng hơn. 

- Môi trường chính trị, luật pháp: Đất nƣớc Việt Nam của chúng ta 

đƣợc bạn bè năm châu biết đến làm một quốc gia yêu chuộng hòa bình 

và có một thể chế chính trị xã hội ổn đinh, là một điểm đến an toàn. 

Các chính sách phát triển kinh tế của nhà nƣớc nói chung, mở rộng 

cánh cửa để đón các đoàn khách quốc tế đến với Hải Phòng nói riêng 

phần nào góp công sức phát triển Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 

nhƣ ngày nay.  

3.2. Các nhân tố chủ quan 

- Khách hàng của Cảng: Các hãng hàng không: Vietnam Airline, 

VietJet Air và Jetstar Pacific Airline là những hãng hàng không đang 

hoạt động tại Cảng, đặc biệt là hãng hàng không VietJet Air đã lựa 

chọn Cảng hàng không quốc tế Cát Bi làm sân bay căn cứ của hãng tại 

miền Bắc. Khách hàng đi và đến Cảng cũng là đại diện cụ thể của thị 

trƣờng. Đặc điểm của khách hàng là luôn ƣa thích hàng hoá dịch vụ có 

chất lƣợng cao, với giá cả phải chăng, và phƣơng thức thuận tiện. Thu 

nhập của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cũng chịu ảnh hƣởng của số 

lƣợng khách hàng vận chuyển. Vì vậy, để mở rộng, phát triển cảng thì 

không thể không chú ý đến khách hàng. 
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- Các đối thủ cạnh tranh: Cạnh tranh là yếu tố không thể tránh khỏi 

trong nền kinh tế thị trƣờng. Đối thủ cạnh tranh của vận tải hàng 

không gồm có: 

- Đối thủ cạnh tranh ngoài ngành: Vận tải đƣờng bộ, Vận tải 

đƣờng thuỷ, Vận tải đƣờng sắt. 

Đặc trƣng của cácphƣơng thứcvận tải trên đó là thủ tục dễ dàng, 

nhanh, giá thành rẻ và chiếm ƣu thế trong phạm vi vận tải ngắn. Tuy 

nhiên lại có nhƣợc điểm đó là thời gian vận chuyển lâu. Để cạnh tranh 

các đối thủ trên thì hãng hàng không, cảng hàng không cần nâng cao 

chất lƣợng phục vụ, hạ thấp giá thành, quy trình thủ tục phải đơn giản, 

nhanh gọn. 

- Đối thủ cạnh tranh trong ngành: Đối với các hãng hàng không 

đối thủ cạnh tranh có rất nhiều và sự cạnh tranh rất gay gắt. Còn đối 

với cảng hàng không thì sự cạnh tranh giữa các cảng là rất ít hầu nhƣ 

không có do đặc điểm về sự phân bố địa lý, điều kiện tự nhiên. Tuy 

nhiên sự cạnh tranh là vẫn có, và rất gay gắt nhất là sự cạnh tranh giữa 

các cảng trong khu vực để trở thành tụ điểm, trung tâm trung chuyển 

khu vực. 

- Các nhân tố nội tại của Cảng: Dƣới sự điều hành linh hoạt và 

uyển chuyển của Ban Giám đốc, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã 

dần khẳng định đƣợc vị thế của mình, đã và đang đứng trong Top đầu 

về tốc độ tăng trƣởng sản lƣợng hành khách, hàng hóa hàng năm, góp 

phần vào sự phát triển của Tổng công ty CHK Việt Nam nói riêng và 

của ngành hàng không dân dụng nói chung. 

4. Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác 

quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 

4.1. Thành tựu 

Đảng uỷ, ban Giám đốc Cảng đã xác định đúng đắn vị trí, tầm quan 

trọng của công tác quản lý chuyên ngành, triển khai và chấp hành nghiêm 
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chỉnh các quy định của pháp luật cũng nhƣ đƣờng lối chính sách của 

Đảng. 

 Tổ chức, bộ máy hoạt động của cơ quan tham mƣu giúp việc cho 

Đảng uỷ và Ban Giám đốc đang từng bƣớc đƣợc hoàn thiện, củng cố 

để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

Cảng thực hiện tốt vai trò chủ trì điều hành phối hợp mọi hoạt động 

của Cảng, các đơn vị kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nƣớc, bảo 

đảm kinh doanh an toàn cung ứng dịch vụ thuận tiện, chất lƣợng dịch 

vụ ngày một nâng cao. Hiện nay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 

không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lƣợng phục 

vụ, hiệu quả kinh doanh khai thác, mang lại sự hài lòng cho hành 

khách đi và đến Cảng, nâng cao giá trị cho các đối tác chiến lƣợc 

chính là các hãng hàng không. 

 Trong những năm qua, sản lƣợng hành khách cũng nhƣ doanh thu 

của Cảng đều đạt và vƣợt kế hoạch của Tổng công ty Cảng đề ra. Các 

chỉ tiêu tổng thu trên lao động tăng đều qua các năm. 

4.2. Hạn chế 

Các văn bản dƣới luật nhƣ quy chế, quy định cấp phép, tiêu chuẩn 

đƣợc kinh doanh tại cảng hiện nay còn thiếu đồng bộ hoặc chƣa đƣợc 

ban hành lên hiệu lực quản lý còn hạn chế. 

 Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã đƣợc đầu tƣ, nâng 

cấp, đáp ứng đƣợc cơ sở hạ tầng nhƣng sự mất cân đối giữa các khâu, 

bộ phận, công trình ... trong dây chuyền phục vụ hành khách: đƣờng 

cất hạ cánh, đƣờng lăn, sân đỗ máy bay, ga hành khách, hàng hoá .. 

vẫn còn, nên vẫn chƣa tối ƣu hóa đƣợc hết các lợi thế vốn có của 

Cảng. 

 Nguồn thu có tăng hàng năm và vƣợt kế hoạnh đề ra nhƣng còn bỏ 

nhiều nguồn thu, hoặc chƣa chính xác. Và việc thu theo mức giá nhà 

nƣớc quy định nhƣ hiện nay là không hợp lý vì mức giá trên không 

đƣợc xây dựng trên chi phí phát sinh thực tế, giá thu chỉ bù đắp đƣợc 

một phần chi phí, chƣa phản ánh đúng giá trị. 
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 Các nguồn tu từ dịch vụ phi hàng không tiềm năng rất to lớn, hiện 

nay thu đƣợc còn thấp và chƣa đƣợc quan tâm, chiếm tỉ lệ thấp trong 

tổng thu. 

 Dây chuyền phục vụ hành khách chƣa thực sự thuận tiện, gây 

nhiều khó khăn cho hành khách. Các dịch vụ khác liên quan nhƣ soi 

chiếu, an ninh 

hàng không do chƣa có sự nhất quán. 

Các trang thiết bị phục vụ hành khách trong nhà ga hành khách, 

hàng hoá...còn yếu lên hiệu suất thấp dẫn đến đòi hỏi lực lƣợng lao 

động tăng. 

Quản lý Cảng và tổ chức khai thác chƣa đƣợc quan tâm đúng với 

nhu cầu phát triển của CHK. Hoạt động kinh doanh khai thác dịch vụ 

của cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong thời gian vừa qua đã đạt 

đƣợc kết quả ban đầu. Đáp ứng nhu vận chuyển hàng không trong 

ngoài nƣớc, đạt và vƣợt chỉ tiêu của Tổng công ty giao về tổng thu, 

sản lƣợng hành khách, hàng hoá, máy bay phục vụ tại Cảng. Trong 

giai đoạn hiện nay cần phải có những giải pháp thiết thực cụ thể trên 

cơ sở có sẵn và định hƣớng cho tƣơng lai theo xu hƣớng thƣơng mại 

hoá CHK. 

4.3. Nguyên nhân của hạn chế 

 Công tác quản lý Nhà nƣớc tại Cảng thƣờng liên quan đến nhiều  

Cơ quan chức năng Nhà nƣớc và các doanh nghiệp. Trong khi đó, 

hệ thống các văn bản quản lý Nhà nƣớc về chuyên ngành hàng không 

vừa chƣa đồng bộ, vừa thiếu nhiều.  

- Việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên 

đã đƣợc chú trọng nhƣng chất lƣợng chƣa cao do cả những nguyên 

nhân khách quan và do cả những nguyên nhân chủ quan cần phải sớm 

khắc phục. 

Năng lực khai thác các nguồn thu phi hàng không của Cảng hàng 

không quốc tế Cát Bi phải nhìn nhận là tƣơng đối hạn chế. Khả năng 
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phát triển các hoạt động thƣơng mại tại Cảng còn nhiều bất cập. 

Nguyên nhân chủ yếu là do: 

- Đối tƣợng phục vụ của Cảng mới chỉ tập trung vào hành khách mà 

chƣa chú ý đến những khách hàng tiềm năng khác nhƣ: ngƣời đi tiễn / 

đón hành khách, lực lƣợng lao động tại Cảng hay dân cƣ địa phƣơng. 

Trong khi đó, theo nghiên cứu thực tế tại CHKQT Cát Bi thì bình quân 

1 hành khách đi / đến sẽ kéo theo 1,5 ngƣời tiễn/đón. Rõ ràng đây sẽ là 

một thị trƣờng đầy triển vọng nếu Cảng có những biện pháp thích hợp 

để kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ của các đối tƣợng kể trên. 

Chƣa có một bộ phận chuyên trách đối với hoạt động kinh doanh tại 

Cảng nên đã không thể tận dụng phát huy mọi tiềm năng có thể để phát 

triển thị trƣờng hàng hoá - dịch vụ phi hàng không. 

Trong khi năng lực khai thác các nguồn thu phi hàng không của 

Cảng còn yếu kém, Cảng lại phải chịu nhiều thiệt thòi trong các khoản 

thu từ cho thuê hay nhƣợng quyền, do một số đơn vị hoạt động tại 

Cảng, mà đặc biệt là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đƣợc hƣởng 

nhiều ƣu đãi về giá. 

5. Kết luận và một số khuyến nghị 

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến công 

tác quản lý và khai thác Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi trong thời 

kỳ hội nhập quốc tế, có thể đề xuất một số khuyến nghị sau: 

Thứ nhất, xây dựng các nội dung về chất lượng dịch vụ 

Để hoàn thiện công tác quản lý và khai thác có hiệu quả các dịch 

vụ, trong thời gian tới CHKQT Cát Bi cần tiếp tục hoàn thiện công tác 

xây dựng các nội dung về chất lƣợng dịch vụ đối với từng hạng mục 

cụ thể. Bao gồm: Xây dựng các khu vực chức năng tại nhà ga hành 

khách theo tiêu chuẩn; Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các quy trình 

phục vụ hành khách; hoàn thiện các dịch vụ hành khách tại Ga đi; 

Hoàn thiện các dịch vụ đƣa hành khách ra tàu bay; Hoàn thiện các 

dịch vụ phục vụ hành khách của chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy 
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chuyến, dịch vụ cho hành khách sử dụng các loại dịch vụ đặc biệt, 

dịch vụ cho hành khách tại điểm đến, điểm nối chuyến, dịch vụ cơ bản 

tại nhà ga.  

Thứ hai, Hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình làm việc theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

Hàng năm, thông qua Hội nghị ngƣời lao động, chỉnh sửa, bổ sung 

nội dung của Thoả ƣớc lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế 

tiền lƣơng… nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho ngƣời lao động; 

đồng thời, hoàn thiện hệ thống chính sách để duy trì tính kỷ luật trong 

điều hành hoạt động của Cảng; 

Thƣờng xuyên tổ chức rà soát các quy trình làm việc, kịp thời phát 

hiện những điểm chƣa phù hợp hoặc những nội dung công việc chƣa 

có quy trình để xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008 

Thành lập bộ phận giám sát, đánh giá chất lƣợng các dịch vụ của 

Cảng HKQT Cát Bi để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tổ 

chức, cá nhân cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lƣợng theo yêu 

cầu, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

Thứ ba, đảm bảo tính cạnh tranh trong giá dịch vụ tại Cảng  

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các căng teen 

kinh doanh tại khu vực nhà ga tại cảng đƣợc thực hiện thƣờng xuyên 

theo định kỳ tháng/tuần hoặc đột xuất, nội dung công tác kiểm tra 

gồm: Niêm yết giá bán hàng hóa dịch vụ, việc bán đúng giá đã đăng 

ký và niêm yết, kiểm tra việc đảm bảo chất lƣợng theo đúng nội dung 

đã đăng ký. Chất lƣợng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng 

đảm bảo chất lƣợng, công khai: hàng hoá có chọn lọc, rõ nguồn gốc 

xuất xứ, đảm bảo chất lƣợng quy cách và vệ sinh an toàn thực phẩm…  

Cho phép nhiều đơn vị có khả năng tổ chức cung cấp các dịch vụ về 

ăn uống, giải khát, bán hàng lƣu niệm, miễn thuế… để tăng tính cạnh 

tranh, chống độc quyền, tăng giá hoặc bán hang kém chất lƣợng. 
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Thứ tư, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nhân viên của Cảng HK đều có năng 

lực trình độ chuyên môn cao nhƣng do chính sách tuyển dụng và đào 

tạo đã có một số lực luợng lao động trẻ chƣa có kinh nghiệm, trong 

quá trình phục vụ vẫn còn nhiều bất cập xảy ra mà nguyên nhân chủ 

yếu là do lỗi của nhân viên phục vụ. Nhân viên tuy đƣợc đào tạo cơ 

bản nhƣng vẫn chƣa có kinh nghiệm xử lí các tình huống bất thƣờng 

xảy ra. 

Áp dụng chế độ tuyển dụng công khai thông qua thi tuyển, thử việc 

trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn chặt chẽ, khoa học và công bằng cho 

mọi đối tƣợng nhằm tuyển dụng đƣợc những nhân viên có trình độ và 

phù hợp với yêu cầu công việc.  

Bố trí lại lực lƣợng lao động cho phù hợp với yêu cầu của công việc 

và năng lực quản lý của cán bộ. Cơ cấu lao động đồng bộ, số lƣợng 

lao động hợp lý gắn với chất lƣợng cao. 

Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nguồn để làm cơ sở bố trí, sắp 

xếp cán bộ theo kế hoạch dự kiến ban đầu. Công tác quy hoạch cán bộ 

phải đƣợc căn cứ vào tiêu chuẩn, vào hƣớng phát triển của từng cán 

bộ và định kỳ phải khảo sát đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện có để 

đảm bảo chất lƣợng công tác quy hoạch cán bộ. 

Định kỳ tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho đội 

ngũ nhân viên về khả năng thực hiện công việc với kĩ thuật công nghệ 

hiện đại, khả năng ứng xử khi tiếp xúc với khách hàng. Đào tạo tại các 

cơ sở huấn luyện, đào tạo với chƣơng trình đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phê chuẩn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đƣợc phân công và 

tích lũy đủ thời gian thực hành, kinh nghiệm thực tế, thông thạo tiếng 

Anh chuyên ngành hàng không.  

Tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ chuyên môn nhằm khuyến khích, 

động viên mặt khác có thể rút ra những yếu kém hiện tại để có thể có 

biện pháp cải thiện kịp thời mang lại hiệu quả trong công tác xây dựng 

hình ảnh CHK thông qua nhân viên. 
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Đóng góp để xây dựng quy chế trả lƣơng hợp lý đảm bảo sự công 

bằng trong phân phối tiền lƣơng dựa trên năng suất lao động, hiệu quả 

công việc; Xây dựng quy chế khen thƣởng để kịp thời động viên và 

phát huy những đóng góp của ngƣời lao động trong CHK. Có những 

chính sách phù hợp nhƣ bồi dƣỡng, giữ gìn và nâng cấp chất lƣợng 

đào tạo, môi trƣờng làm việc an toàn, chuyên nghiệp...nhằm thu hút và 

giữ chân ngƣời có tài, có năng lực trình độ quản lý giỏi, kỹ sƣ kỹ thuật 

giỏi. 

Thứ năm, thường xuyên tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng 

Tăng cƣờng tổ chức thăm dò các ý kiến của khách hàng thƣờng 

xuyên liên tục đồng thời phải nhanh chóng phát hiện ra những nguyên 

nhân dẫn đến khiếu nại của khách hàng, có biện pháp xử lí kịp thời để 

giải quyết tốt khiếu nại của họ.  

Làm cho khách hàng cảm thấy thỏa mãn hài lòng, trở thành khách 

hàng thƣờng xuyên, tiềm năng. Ngoài ra, việc khiếu nại cũng là cơ hội 

để cải tiến, thông qua sự khiếu nại của khách hàng có thể phát hiện ra 

những điểm chƣa hoàn thiện của dịch vụ để từ đó cải thiện và hoàn 

thiện hơn. Tất cả những ý kiến của khách hàng là những đóng góp hữu 

ích cho CHKQT Cát Bi hoàn thiện chất lƣợng phục vụ các dịch vụ của 

mình.  

Khi có những khiếu nại phàn nàn từ các hãng hàng không cũng nhƣ 

hành khách thì CHKQT Cát Bi nên tìm hiểu và khắc phục nhanh chóng để 

tạo nên uy tín cho CHKQT Cát Bi và thỏa mãn khách hàng sử dụng dịch 

vụ của CHK.  

Hình thành các trung tâm chăm sóc khách hàng nhƣ ―Call Center‖ 

để tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ khách hàng. Lƣu giữ danh 

sách những phàn nàn của khách hàng để xác định hình thức và nguyên 

nhân làm phiền lòng khách hàng. Hiện nay, CHKQT Cát Bi đang thực 

hiện việc sử dụng số ― Hotline ‖ nhằm tiếp nhận các ý kiến phản hồi 

trực tiếp của các khách hàng. Tuy nhiên, số ― Hotline ‖ này vẫn còn 
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chƣa đƣợc nhiều khách hàng biết đến, do đó còn tồn tại nhiều vấn đề 

phàn nàn của khách hàng chƣa đƣợc Cảng tiếp nhận và có biện pháp 

khắc phục. 

Xây dựng chƣơng trình khách hàng thƣờng xuyên nhằm tạo dựng 

lòng trung thành của khách hàng nói chung cũng nhƣ hãng hàng 

không nói riêng. Tuy kinh doanh trong thị trƣờng dịch vụ độc quyền 

nhƣng với xu hƣớng phát triển không ngừng của ngành hàng không, 

nhất là trong thời điểm hiện tại, khi dự án mở rộng CHKQT Cát Bi 

đƣợc hoàn thành vào năm 2016 đƣờng bay của các hãng hàng không 

đến CHKQT Cát Bi ngày càng gia tăng, và yêu cầu phục vụ của hãng 

cũng ngày càng khắc khe hơn.  

Thứ sáu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong hoạt động 

khai thác các dịch vụ  

Xây dựng các tiêu chí xác định việc khai thác các hoạt động có thực 

sự mang lại hiệu quả hay không, có tuân thủ đúng các qui trình, tiêu 

chuẩn đề ra hay chƣa? Qua đó có thể nắm bắt đƣợc những hoạt động 

nào đang đem lại hiệu quả, những hoạt động nào đang dần kém hiệu 

quả, các qui trình khai thác có diễn ra đúng yêu cầu chƣa, cần khắc 

phục những sai sót nào.  

Thƣờng xuyên tổ chức những cuộc kiểm tra, giám sát công tác 

phục vụ của nhân viên. Bởi việc phục vụ của nhân viên góp phần 

vào xây dựng hình ảnh của CHK. Chính vì vậy, phong cách và thái 

độ của nhân sự trong công tác khai thác rất quan trọng, muốn nắm 

rõ và hƣớng nhân viên phục vụ theo những tiêu chuẩn đề ra thì cần 

kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên để phát hiện ra những điểm không 

phù hợp để hạn chế cũng nhƣ phát huy những ƣu thế đạt đƣợc.  

Bên cạnh đó, việc kiểm tra giám sát còn giúp CHK biết đƣợc các 

quy trình phục vụ đang diễn ra có đúng theo các tiêu chuẩn yêu cầu 

hay chƣa. Nếu chƣa thì cần khắc phục những điểm nào, nguyên nhân 

dẫn đến sai sót là do đâu. Từ đó hoàn thiện hơn qui trình phục vụ theo 

tiêu chuẩn đề ra. 
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Thứ bảy, nâng cao năng lực quản lý tài chính 

Để có thể tranh thủ đƣợc các lợi ích của việc quản lý và khai thác, 

Cảng cần đặt ra một số nội dung trọng điểm trong công tác quản lý tài 

chính: 

- Cảng phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc tài chính tổng thể và rà soát 

lại từng đầu mục của chiến lƣợc quản lý tài chính sau mỗi giai đoạn để 

đảm bảo điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Theo đó, trƣớc hết Cảng 

phải xác lập tốc độ tăng trƣởng mong muốn mà Cảng có thể đạt đƣợc, 

từ đó hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác. 

- Các kế hoạch tài chính ngắn hạn cũng không kém phần quan trọng 

vì để đạt tới kế hoạch tài chính dài hạn, nhà quản lý tài chính phải 

định ra và hoàn thành đƣợc từng kế hoạch tài trình ngắn hạn. Sử dụng 

hợp lý các công cụ thƣờng dùng trong lập kế hoạch ngắn hạn là một số 

bảng dự tính tài chính cho tháng, quý, năm tiếp theo nhƣ báo cáo kết 

quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán... 

- Các chiến lƣợc và kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn lập ra 

phù hợp hay không với Cảng đƣợc đánh giá bằng kết quả thực hiện 

nó.  
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TÓM TẮT 

Chính sách thƣơng mại quốc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế là 

vấn đề không chỉ của Việt Nam mà của nhiều nền kinh tế trên thế 

giới. Tiếp cận với vấn đề này bài báo đƣợc chia làm 3 nội dung 

chính đề cập đến chính sách thƣơng mại quốc tế ở Việt Nam bao 

gồm: Các nguyên tắc trong chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt 

nam hiện nay và các công cụ của chính sách đó. Ƣu nhƣợc điểm 

chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập. Qua đấy có nhìn tổng quan về chính sách thƣơng mại của việt 

Nam trong điều kiện hội nhập hiện nay những thuận lợi cũng nhƣ 

khó khăn khi tham gia vào quá trình hội nhập. Giúp cho doanh 

nghiệp có nhìn về chính sách của nhà nƣớc và đƣa ra các chiến lƣợc 

cho daonh nghiệp mình phù hợp bắt kịp xu thế. 

mailto:Nguyenthuy8590@gmail.com
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Từ khóa: Chính sách thƣơng mại quốc tế, Thƣơng mại quốc tế, Thƣơng 

mại quốc tế Việt Nam, Cơ hội và thách thức  

SUMMARY 

National trade policy in the context of international economic integra-

tion is a problem not only for Vietnam but also for many economies in 

the world. Access to this issue the article is divided into 3 main issues. 

International trade policy in Vietnam includes: The principles of Vi-

etnam's current international trade policy and its tools. Advantages and 

disadvantages of Vietnam's international trade policies in the context of 

integration. Thereby, there is an overview of Vietnam's trade policy in 

the current integration conditions as well as the difficulties and difficul-

ties when participating in the integration process. Help businesses have 

a look at state policies and devise strategies for their businesses that are 

appropriate to catch the trend. 

Key word: International trade policy, International commerce, Vietnam 

international trade, Oppotunity and challenge 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam đặt mục tiêu về cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp hoá 

vào năm 2020. Quá trình công nghiệp hoá của VN trong bối cảnh phải 

tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào mạng 

lƣới sản xuất khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, chính sách 

thƣơng mại quốc tế có một vị trí quan trọng trong việc hỗ trợ thực 

hiện chính sách công nghiệp và các chính sách khác.  

Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách về thƣơng mại 

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều vấn đề còn 

cần đuợc tiếp tục xem xét nhƣ việc liên kết doanh nghiệp và Chính 

phủ trong việc hoàn thiện chính sách thƣơng mại quốc tế. Chính sách 
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thƣơng mại quốc tế phải đƣợc hoàn thiện để vừa phù hợp với các 

chuẩn mực thƣơng mại quốc tế hiện hành thế giới, vừa phát huy đƣợc 

lợi thế so sánh của Việt Nam.   Với những lý do nêu trên, việc xem xét 

chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt Nam ƣu nhƣợc điểm về 

thƣơng mại quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập là việc làm 

vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn, góp 

phần đƣa VN hội nhập thành công và đạt đƣợc mục tiêu về cơ bản trở 

thành quốc gia công nghiệp hoá vào năm 2020. 

2. Nội dung 

2.1. Các nguyên tắc trong chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt 

Nam hiện nay 

1) Thƣơng mại không phân biệt đối xử: 

Nguyên tắc này thể hiện ở hai nguyên tắc: đối xử tối huệ quốc và 

đối xử quốc gia. 

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN):"Tối huệ quốc" có nghĩa là 

"nƣớc (đƣợc) ƣu đãi nhất", "nƣớc (đƣợc) ƣu tiên nhất".Nội dung của 

nguyên tắc này thực chất là việc WTO quy định rằng, các quốc gia 

không thể phân biệt đối xử với các đối tác thƣơng mại của mình. 

Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT): 

Cơ chế hoạt động của nguyên tắc này nhƣ sau: bất kỳ một sản phẩm 

nhập khẩu nào, sau khi đã qua biên giới, trả xong thuế hải quan và các 

chi phí khác tại cửa khẩu, bắt đầu đi vào thị trƣờng nội địa, sẽ đƣợc 

hƣởng sự đối xử ngang bằng (không kém ƣu đãi hơn) với sản phẩm 

tƣơng tự đƣợc sản xuất trong nƣớc. 

2) Thƣơng mại ngày càng tự do hơn (từng bƣớc và bằng con đƣờng 

đàm phán): 

    Ðể thực thi đƣợc mục tiêu tự do hoá thƣơng mại và đầu tƣ, mở 

cửa thị trƣờng, thúc đẩy trao đổi, giao lƣu, buôn bán hàng hoá, việc tất 
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nhiên là phải cắt giảm thuế nhập khẩu, loại bỏ các hàng rào phi thuế 

quan (cấm, hạn chế, hạn ngạch, giấy phép...). 

3)Dễ dự đoán nhờ cam kết, ràng buộc, ổn định và minh bạch: 

Mục tiêu của nguyên tắc này là các nƣớc thành viên có nghĩa vụ 

đảm bảo tính ổn định và có thể dự báo trƣớc đƣợc về các cơ chế, chính 

sách, quy định thƣơng mại của mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

các nhà đầu tƣ, kinh doanh nƣớc ngoài có thể hiểu, nắm bắt đƣợc lộ 

trình thay đổi chính sách, nội dung các cam kết về thuế, phi thuế của 

nƣớc chủ nhà để từ đó doanh nghiệp có thể dễ dàng hoạch định kế 

hoạch kinh doanh, đầu tƣ của mình mà không bị đột ngột thay đổi 

chính sách làm tổn hại tới kế hoạch kinh doanh của họ. 

4) Tạo ra môi trƣờng cạnh tranh ngày càng bình đẳng hơn: 

      Các quốc gia tham gia vào thị trƣờng là cạnh tranh bình đẳng, 

trƣờng hợp nào là không bình đẳng từ đó đƣợc phép hay không đƣợc 

phép áp dụng các biện pháp nhƣ trả đũa, tự vệ, chống bán phá giá... 

5) Khuyến khích phát triển và cải cách kinh tế bằng cách dành ƣu 

đãi hơn cho các nƣớc kém phát triển nhất 

2.2. Các công cụ của chính sách thƣơng mại quốc tế của Việt Nam 

hiện nay 

1. Thuế Quan: 

 Hệ thống thuế quan là một trong những thực thể bị chi phối nhiều 

nhất khi Việt Nam tham gia vào thƣơng mại quốc tế. Việt nam Tham 

gia vào thƣơng mại quốc tế phải cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết 

trong các hiệp định thƣơng mại quốc tế. 

* Cam kết thuế quan của Việt Nam trong các FTA khu vực 

- Về mức độ tự do hoá: cơ bản là cao hơn mức cam kết gia nhập 

WTO của Việt Nam. Trong đó, khoảng 90% số dòng thuế (tính theo 

dòng thuế của kim ngạch nhập khẩu) với khung thời gian thực hiện cắt 

giảm xuống 0% trong vòng 10 năm, có một số ít tỉ lệ dòng thuế đƣợc 

phép linh hoạt trong khoảng thời gian kéo dài thêm 2 – 6 năm. Trong 



Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,  
ISBN:  978 – 604 – 67 – 1403 – 3 

 

1153 

đó, mức độ tự do hoá trong cam kết AFTA/CEPT/ATIGTA cao nhất 

(99 dòng thuế 8 số), thấp nhất là trong cam kết AIFTA/AITIG (80 

dòng thuế 6 số) và trong cam kết AJCEP (88,6% dòng thuế 10 số). 

- Về lộ trình cắt giảm thuế: Với AFTA, ACFTA và AKFTA việc 

giảm thuế sẽ đƣợc thực hiện theo lộ trình qui định cho các bƣớc giảm 

thuế hàng năm (AFTA: 1996 – 2006 – 2015 – 2018, AKFTA: 2007 – 

2016 – 2018). Mô hình giảm thuế đối với các FTA còn lại (AJCEP, 

AIFTA, AANZFTA, VJEPA) sẽ cắt giảm dần đều từng năm để đạt 

mức thuế suất cuối cùng theo cam kết. (AJCEP: 2008 – 2018 – 2024, 

VJEPA: 2009 – 2019 – 2015, AANZFTA: 2010 – 2018 – 2020, và 

AIFTA: 2010 – 2018 – 2021). 

2.  Hạn ngạch 

Việt Nam đã cam kết loại bỏ tất cả các biện pháp hạn chế định 

lƣợng với hàng nhập khẩu ngay khi gia nhập trong đó có hạn ngạch 

thuế quan. Điều này gây ra nhiều bất lợi trong cạnh tranh trên thị 

trƣờng quốc tế cho Việt Nam 

3. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Tiêu chuẩn kỹ thuật là một yêu cầu khách quan đối với các loại 

hàng hóa và dịch vụ nhằm bảo vệ ngƣời tiêu dùng. Nội dung của nó là 

những quy trình về vệ sinh thực phẩm , vệ sinh phòng dịch, tiêu chuẩn 

đo lƣờng, quy định về an toàn lao động, bao bì đóng gói cũng nhƣ các 

tiêu chuẩn về bảo vệ môi trƣờng sinh thái, quy định về tỷ lệ nguyên 

vật liệu nhất định trong nƣớc để sản xuất một loại hàng hóa nào đó…    

Những quy định này là đòi hỏi khách quan của xã hội ngày càng 

phát triển. Song, ngày nay, nó đƣợc các nƣớc phát triển áp dụng để 

ngăn chặn hàng hóa của nƣớc ngoài vào nƣớc mình một cách khéo 

léo. Chính vì vậy, nó còn có một tên khác là công cụ siêu bảo hộ. 

4.Hạn chế xuất khẩu: 

 Việt Nam vẫn duy trì việc kiểm soát xuất khẩu trên một số mặt 

hàng nhƣ gạo,một số sản phẩm gỗ và khoáng chất ( nhằm ngăn chặn 
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việc khai thác bất hợp pháp) nhƣng phải phù hợp với các hiệp định đã 

ký. 

5.Trợ cấp xuất khẩu 

Việt Nam đang từng bƣớc thực hiện những cam kết về trợ cấp xuất 

khẩu  

- Bãi bỏ trợ cấp thay thế nhập khẩu (nhƣ thuế ƣu đãi theo tỷ lệ nội 

địa hóa) và các loại trợ cấp xuất khẩu dƣới hình thức cấp phát trực tiếp 

từ ngân sách nhà nƣớc (nhƣ bù lỗ cho hoạt động xuất khẩu, thƣởng 

theo kim ngạch xuất khẩu, hỗ trợ lãi suất cho hợp đồng xuất khẩu…) 

kể từ khi gia nhập WTO. 

- Với trợ cấp xuất khẩu ―gián tiếp‖ (chủ yếu dƣới dạng ƣu đãi đầu 

tƣ dành cho sản xuất hàng xuất khẩu), sẽ không cấp thêm kể từ khi gia 

nhập WTO.  

- Riêng với ngành dệt - may, tất cả các loại trợ cấp bị cấm theo 

Hiệp định SCM, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều đƣợc bãi bỏ ngay từ 

khi Việt Nam gia nhập WTO. 

6. Các quy định về chống bán phá giá của Việt Nam. Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Điều 2 

và Điều 9) đƣợc Quốc hội thông qua ngày 20/5/1998 cho phép áp 

dụng mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu có giá thấp hơn ―giá 

thông thƣờng do đƣợc bán phá giá, gây khó khăn cho các nhà sản xuất 

hàng hoá tƣơng tự trong nƣớc‖ hoặc thấp hơn ―giá thông thƣờng phát 

sinh do có sự trợ cấp của nƣớc xuất khẩu, gây ra khó khăn cho các nhà 

sản xuất hàng hoá tƣơng tự trong nƣớc‖. 

2.3. Ƣu điểm, nhƣợc điểm về chính sách thƣơng mại quốc tế của 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

1.Ƣu điểm 

Một là: Việt Nam đƣợc tiếp cận thị trƣờng hàng hoá và dịch vụ ở 

tất cả các nƣớc thành viên với mức thuế nhập khẩu đã đƣợc cắt giảm 

và các ngành dịch vụ, không bị phân biệt đối xử. 
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- Những năm gần đây Việt Nam vai trò của Việt Nam trên trƣờng 

quốc tế cũng ngày càng đƣợc khẳng định bằng việc không chỉ gia 

nhập WTO mà Việt Nam còn đƣợc kết nạp và nhiều tổ chức khác nhƣ 

Tổ chức Hợp Tác và Phát triển Kinh Tế (OECD), là thành viên Ủy 

ban thƣờng trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc… 

- Với việc gia nhập vào Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO), nền 

kinh tế của Vịêt Nam đã phát triển mạnh mẽ, với GDP đạt 8.48% và 

vốn FDI cam kết là 20.3 tỉ đô la. Ngoại thƣơng tăng đáng kể, tăng 

thêm 28,9%, nâng tổng giá trị xuất nhập khẩu lên 209.2 tỉ đô la Mỹ. 

Xuất khẩu tăng 21.5%, đạt 48.4 tỉ đô la. EU tiếp tục nâng cao hơn nữa 

vai trò là đối tác chính của Việt Nam về mặt kinh tế: EU là nhà đầu tƣ 

lớn thứ hai với vốn giải ngân thực tế (khoảng 5 tỉ đô la) chỉ đứng sau 

Nhật Bản; và là đối tác thƣơng mại lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc 

với tổng giá trị thƣơng mại theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt 

Nam là 14.23 tỉ đô la. Tuy nhiên, những số liệu của Việt Nam lại chỉ 

tính các điểm đến trung gian nơi hàng hóa đƣợc phân loại lại và một 

số nơi nhƣ là Hồng Kông hay Thƣợng Hải, nên có thể nói rằng trên 

thực tế EU là đối tác thƣơng mại lớn nhất của Việt Nam 

Hai là: Công tác quản lý thực thi chính sách thuế xuất nhập khẩu 

đƣợc hoàn thiện hơn. Quy trình thực hành thu thuế xuất nhập khẩu 

mới đƣợc ban hành có hiệu lực từ 1.1.1999. Theo quy trình này, ngƣời 

khai báo hải quan khi làm thủ tục hải quan phải tự kê khai, tự tính 

thuế, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc khai báo 

của mình. Tổng cục hải quan ban hành mẫu tờ khai HQ 99 – XNK 

phù hợp trong điều kiện chúng ta áp dụng thuế GTGT, thuế tiêu thụ 

đặc biệt đánh vào hàng nhập khẩu. Các thủ tục hải quanđƣợc thực hiện 

nhanh chóng, công khai, đảm bảo tính minh bạch, thoonh thoáng và 

thuận tiện tạo điều kiện tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu. 

Ba là: Việt Nam có đƣợc vị thế bình đẳng nhƣ các thành viên khác 

trong việc hoạch định chính sách thƣơng mại toàn cầu, có cơ hội để 
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đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế mới công bằng hơn, hợp lý 

hơn, có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nƣớc, của doanh nghiệp. 

Bốn là: hội nhập vào nền kinh tế thế giới cũng thúc đẩy tiến trình 

cải cách trong nƣớc, bảo đảm cho tiến trình cải cách của Việt Nam 

đồng bộ hơn, có hiệu quả hơn 

2.Nhƣợc điểm 

- Về luật pháp – chính sách: 

Thiếu tính minh bạch trong hệ thống luật pháp của nƣớc ta, làm cho 

các doanh nghiệp khó hiểu rõ nội dung và chiều hƣớng thay đổi của 

nó dẫn đến khó dự báo tình trạng kinh doanh =>gây cản trở cho việc 

thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. 

- Về vấn đề thƣơng hiệu: Việc xây dựng và phát triển thƣơng hiệu 

Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế còn nhiều hạn chế do thiếu 

vốn và chính sách nhà nƣớc chƣa quan tâm xây dựng chiến lƣợc cho 

thƣơng hiệu. 

- Hạn chế trong chính sách thuế: 

Một là, hệ thống chính sách thuế hiện nay vẫn còn phức tạp và 

thiếu tính ổn định, làm cho chi phí quản lý thu thuế lớn, ảnh hƣởng tới 

hiệu quả thu thuế, tạo điều kiện cho việc trốn thuế và bóp méo hệ 

thống thuế. Đồng thời, nó làm mất định hƣớng của nhà đầu tƣ, bóp 

méo sự lựa chọn của ngƣời sản xuất và vi phạm một nguyên tắc chung 

của thông lệ quốc tế là tính rõ ràng và có thể dự đoán trƣớc của hệ 

thống chính sách thuế. 

Việc thƣờng xuyên thay đổi trong chính sách thuế, quy định không 

rõ ràng về phạm vi của các sắc thuế và trong một sắc thuế có quá 

nhiều thuế suất, nhiều chế độ ƣu đãi, miễn giảm khác nhau đã cản trở 

quá trình hội nhập quốc tế trên các phƣơng diện: khuyến khích xuất 

khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN và thu hút vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài. 
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Hai là, việc quy định các sắc thuế thiếu tính rõ ràng, còn lẫn lộn 

trong chức năng của từng sắc thuế, thể hiện ở phạm vi của đối tƣợng 

chịu thuế, các mức thuế suất quá cao vì gặp nhiều loại thuế trong một 

sắc thuế. Ví dụ, thuế tiêu thụ đặc biệt, ngoài chức năng điều tiết tiêu 

dùng với một số mặt hàng đặc biệt còn đảm đƣơng cả chức năng của 

thuế VAT, vì đối tƣợng chịu thuế VAT không áp dụng đối với hàng 

hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy, thuế suất 

cao của thuế tiêu thụ đặc biệt đã gồm thuế VAT. Thuế tiêu thụ đặc 

biệt còn đƣợc sử dụng cho chức năng bảo hộ sản xuất trong nƣớc, nên 

có sự phân biệt đối xử giữa một số mặt hàng nhập khẩu và sản xuất 

trong nƣớc (nhƣ ô tô, thuốc lá…) dẫn đến vi phạm nguyên tắc của 

WTO. Mặt khác, có một số mặt hàng tiêu dùng có tính chất xa xỉ lại 

không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, nên trong 

biểu thuế nhập khẩu đang đƣợc áp dụng mức thuế suất cao, tạo sự hiểu 

lầm của dƣ luận quốc tế về thuế nhập khẩu không phù hợp thông lệ 

quốc tế. 

Ba là, hệ thống chính sách thuế đƣợc xây dựng để phục vụ nhiều 

mục tiêu trong từng sắc thuế, làm mất đi tính trung lập – một yếu tố 

dẫn tới hiệu quả trong phân bổ nguồn lực. Có nhiều mục tiêu trong 

chính sách thuế không thống nhất với nhau, do đó nếu đạt đƣợc mục 

tiêu này thì lại gây thiệt hại tới mục tiêu khác. Một số mặt hàng nhập 

khẩu nhƣ: phân bón, sắt xây dựng, kính xây dựng, đƣờng… có thuế 

suất thuế nhập khẩu thấp vì là đầu vào của một số ngành sản xuất, 

nhƣng biện pháp quản lý lại là bảo hộ phi thuế quan (hạn chế số lƣợng 

nhập khẩu), rõ ràng là vi phạm quy định của WTO. Một số mặt hàng 

thuế nhập khẩu quá cao sẽ kính thích sản xuất hàng hóa thay thế hàng 

nhập khẩu; đồng thời cũng sẽ chiếm mất nguồn vốn, lao động, công 

nghệ của những hoạt động sản xuất hàng hóa khác có hiệu quả cao 

hơn. 
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 Việc kết hợp các mục tiêu của chính sách xã hội trong các sắc thuế 

xét về khía cạnh xã hội là tốt, tuy nhiên nó thực sự làm chính sách 

thuế trở nên phức tạp, tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh, ảnh 

hƣởng đến sự minh bạch của hệ thống thuế. 

Bốn là, còn thiếu sự kết hợp hài hòa giữa các sắc thuế trong hệ 

thống chính sách thuế, giữa mục tiêu số thu cho ngân sách và mục tiêu 

kích thích sản xuất phát triển và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua 

từng sắc thuế. Trong điều kiện mở cửa hội nhập và tích cực chuẩn bị 

để tham gia WTO,  hệ thống chính sách thuế phải đƣợc sửa đổi cho 

phù hợp với các nguyên tắc của tổ chức này, đồng thời phải đảm bảo 

đƣợc nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc, tăng cƣờng sức cạnh tranh 

cho các DN trong nƣớc, đồng thời phải có sự bảo hộ hợp lý cho một 

số ngành then chốt trong quá trình phát triển kinh tế của đất nƣớc. 

- Những tồn tại về xuất khẩu: 

 Hàng da giày, do còn nhiều bất cập từ tổ chức sản xuất đến phƣơng 

thức xuất khẩu, nhất là khi bị áp mức thuế 10% trong vụ kiện Chống 

bán phá giá giầy mũ da vào thị trƣờng EU; nhiều doanh nghiệp chƣa 

thực sự linh hoạt trong việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm và thị 

trƣờng, nên mặt hàng này đạt mục tiêu khá chật vật. Vẫn còn một tỷ lệ 

khá lớn các mặt hàng xuất khẩu dƣới dạng thô, qua trung gian, tỷ lệ 

gia công cao, đơn hàng trị giá thấp, khiến phần lớn giá trị gia tăng đều 

rơi vào tay công ty nƣớc ngoài. Hàng thủ công mỹ nghệ sau chuỗi 

tăng trƣởng cao, đến năm nay tình trạng thiếu gay gắt về nguyên liệu 

đã bắt đầu bộc lộ, từ chỗ 90% dùng nguyên liệu trong nƣớc, nay tỷ lệ 

nhập khẩu tới 60%. Mẫu mã tự sáng tác còn nghèo nàn, nên phải dùng 

gần 90% số mẫu do nƣớc ngoài đặt hàng, vì thế chƣa tạo đƣợc nét bản 

sắc của Việt Nam trong mỗi sản phẩm. Xe đạp và phụ tùng xe đạp là 

mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu bị tụt dốc- Giá và nhu cầu 

một số nguyên, vật liệu nhập khẩu ―nóng lên‖: giá thép thành phẩm 

tăng thêm 93 USD/tấn; phôi thép tăng 105 USD/tấn; phân bón tăng 21 

USD/tấn; chất dẻo tăng 144 USD/tấn; sợi tăng 151 USD/tấn, kim loại 
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thƣờng khác tăng 469 USD /tấn, kết hợp với nhu cầu xăng dầu, thép 

thành phẩm, phân bón, sợi các loại đều tăng mạnh đã đẩy trị giá nhập 

khẩu tăng thêm khoảng trên 7 tỉ USD. Trong khi đó, chúng ta không 

có mặt hàng nào tận dụng cơ hội này xuất khẩu đối ứng để ―hạ nhiệt‖ 

nhập khẩu và nhậpsiêu.  

Tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu thấp hơn tốc độ tăng trƣởng nhập 

khẩu. Nhập siêu là hiệu số của kim ngạch nhập khẩu trừ (-) kim ngạch 

xuất khẩu và tỷ lệ nhập siêu là thƣơng số của trị giá nhập siêu với kim 

ngạch xuất khẩu. Vấn đề điều hành nhập nguyên liệu phế thải còn 

nhiều bất cập. Ví dụ nhƣ vụ nhập lô hàng 6.685 tấn thép phế thải trị 

giá khoảng 2,5 triệu USD do các Công ty cổ phần Kim khí (Thành 

phố Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Thƣơng mại Anh Trang, Công ty 

Cổ phần thép Đình Vũ (Hải Phòng); Công ty TNHH Techmart, Tập 

đoàn Hoà Phát (Hà Nội) nhập về cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn đều 

bị các cơ quan chức năng không cho thông quan vì cho rằng vi phạm 

Luật Môi trƣờng, trong khi đó một số cơ quan chức năng khác lại 

chứng thực là đƣợc phép. Rõ ràng ở đây có vấn đề trong sự vận dụng 

các văn bản pháp quy về nhập khẩu mặt hàng này. 

Thủ tục hành chính trong vận hành xuất khẩu và xuất khẩu tuy đã 

đƣợc cải tiến nhiều, nhƣng đâu đó vẫn còn phiền hà, phải "làm luật" 

mỗi khi vận tải trên đƣờng, qua bến bãi. 

3. Kết luận 

Vấn đề hoàn thiện chính sách thƣơng mại quốc tế trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề không chỉ của Việt Nam mà của 

nhiều nền kinh tế trên thế giới. Đối với các nƣớc đang phát triển đang 

thực hiện công nghiệp hóa nhƣ Việt Nam, nội dung và cách thức hoàn 

thiện đặt ra những yêu cầu cần giải quyết về nhận thức mối quan hệ 

giữa tự do hóa thƣơng mại và bảo hộ mậu dịch, hoàn thiện các công 

cụ của chính sách thƣơng mại quốc tế.  
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