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BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN LOGISTICS VIỆT NAM 2021
Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có
liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay. Đây là một sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam
với mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các
ngành sản xuất, thương mại, đào tạo nhân lực, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về
những vấn đề quan trọng, cấp thiết của dịch vụ logistics tại Việt Nam và thế giới.
Diễn đàn hàng năm đều nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ,
ngành, địa phương và doanh nghiệp vì có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối, hợp
tác kinh doanh, thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển cho ngành dịch vụ logistics.
Diễn đàn năm 2021 được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới. Việc triển khai các hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP đòi hỏi doanh nghiệp ngày càng phải nỗ lực
hơn nữa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
như hiện nay. Đặc biệt, dịch Covid-19 phát sinh và diễn biến phức tạp trong suốt hai năm qua cũng
đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp dịch vụ
logistics nói riêng. Bộ Công Thương đã và đang cùng các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực tập trung
tháo gỡ khó khăn, khôi phục chuỗi cung ứng, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, qua đó tận
dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh và nhanh chóng khôi phục đà
tăng trưởng.
Phát triển nguồn nhân lực nói chung và trong ngành logistics nói riêng đang là chủ đề mà Chính phủ,
các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp quan tâm nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đồng thời chuẩn bị cho việc phục hồi
đà tăng trưởng sau tác động của dịch Covid-19. Nhân lực được xem là có ý nghĩa quan trọng và cấp
thiết, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng.
Với tầm quan trọng và uy tín của Diễn đàn đã được khẳng định qua các năm, xuất phát từ sự cần
thiết về nhu cầu nhân lực, cả về quy mô cũng như chất lượng, phục vụ tốt cho ngành logistics trong
giai đoạn tới, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 với chủ đề “Phát triển nhân
lực logistics” vào ngày Thứ Ba 14 tháng 12 năm 2021.
Phiên toàn thể của Diễn đàn diễn ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2021 với sự tham dự
của Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Trong khuôn khổ của Diễn đàn cũng sẽ có hai Hội thảo chuyên đề tập trung vào chủ đề “Khôi phục
chuỗi cung ứng, phát triển logistics sau đại dịch” và “Xây dựng các doanh nghiệp mạnh về logistics”.
Báo cáo Logistics Việt Nam 2021 với cùng chủ đề "Phát triển nhân lực logistics" cũng sẽ được
công bố tại Diễn đàn.
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PHÁT BIỂU KHAI MẠC
DIỄN ĐÀN LOGISTICS VIỆT NAM 2021
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Công Thương

Kính thưa đ/c Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
Kính thưa bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam;
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương;
Thưa các đồng chí cùng quý vị đại biểu.
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, hôm nay, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế
giới tại Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 với chủ đề
"Phát triển nhân lực logistics" bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thay mặt Bộ Công Thương, tôi
xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức
khỏe và hạnh phúc.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.
Logistics là ngành dịch vụ được ví như là những “mạch máu” của nền kinh tế quốc dân, có vai trò
quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường logistics tại
Việt Nam được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đánh giá là một thị trường đầy tiềm
năng để phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát và các hoạt động sản
xuất, kinh doanh phục hồi, tăng trưởng trở lại.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã luôn
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành dịch vụ logistics phát triển; ban hành
nhiều nghị định, quyết định, chỉ thị, kế hoạch và văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh thực hiện các giải
pháp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi cho ngành logistics phát
triển, hạn chế tối đa sự đứt gãy của chuỗi cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa trong nước và
xuất, nhập khẩu, nhất là trong bối cảnh chịu sự tác động nặng nề, chưa từng có của đại dịch
Covid-19.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ; sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương; đặc biệt
là nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đã có những bước phát
triển khá nhanh, tăng trưởng bình quân hàng năm từ 14-16%, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của
các khách hàng trong nước và quốc tế, đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất,
nhập khẩu của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2021 duy trì mức tăng trưởng hai con số, đưa Việt Nam
vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.
Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thương mại toàn cầu và trong nước gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới sụt giảm do
tác động của dịch bệnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành dịch vụ logistics của nước ta vẫn còn nhiều hạn
chế, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế địa kinh tế của Việt Nam; năng lực cạnh tranh
của Ngành còn thấp, chi phí logistics còn cao; sự liên kết giữa các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu và
doanh nghiệp dịch vụ logistics chưa chặt chẽ, kém hiệu quả.

Một trong những nguyên nhân chủ quan chủ yếu của những hạn chế nêu trên đó là sự thiếu hụt
nguồn nhân lực, chưa thực sự đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Sự khó khăn
về nguồn nhân lực của Ngành logistics sẽ càng tăng thêm khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng, nhất là trong khu vực Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tham gia các hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 là Diễn đàn thứ 9 được tổ chức, có tính thời sự và ý nghĩa
tiễn sâu sắc.

thực

Qua 8 lần tổ chức, Diễn đàn đã trở thành một thương hiệu uy tín và quen thuộc đối với cộng đồng
doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, là địa chỉ tập hợp các cơ quan quản lý nhà nước, doanh
nghiệp dịch vụ logistics, doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu để cùng trao đổi, đối thoại về
những vấn đề thời sự của lĩnh vực logistics tại Việt Nam và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền
những giải pháp để hoàn thiện môi trường kinh doanh đối với ngành dịch vụ này.
Tiếp nối Diễn đàn Logistics 2020, Diễn đàn lần này được tổ chức trong bối cảnh các cấp, các ngành
trong cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ Tư và kinh tế số đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ, mang lại những
thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen; đặc biệt, đại dịch Covid-19
được dự báo có thể còn diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến mọi mặt đời sống xã hội.
Tại Diễn đàn lần này, ngoài 2 Phiên thảo luận chuyên đề trong buổi sáng nay với chủ đề “Khôi phục
chuỗi cung ứng, phát triển logistics sau đại dịch” và “Xây dựng doanh nghiệp mạnh về logistics”,
Phiên toàn thể chiều nay sẽ tập trung thảo luận về chủ đề "Phát triển nhân lực logistics". Đây là vấn
đề không mới, nhưng lại có ý nghĩa then chốt, quan trọng và cấp thiết, giúp nâng cao năng lực cạnh
tranh nền kinh tế nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Từ hoạt động thực tiễn ở mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương và kinh nghiệm được rút ra từ những diễn
đàn trước, tại Diễn đàn này, tôi đề nghị các đại biểu đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ
logistics, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tiếp tục đối thoại, thảo luận, chia sẻ
với các Bộ, ngành, địa phương, đối tác có liên quan về những ý tưởng, kinh nghiệm hay, cách làm
hiệu quả trong hoạt động dịch vụ logistics;
Tập trung thảo luận, thống nhất kiến nghị với cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng về các giải
pháp nhằm phát huy được nội lực, tận dụng tối đa những tác động tích cực đến từ việc thực thi các
hiệp định thương mại tự do, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký
kết; đồng thời, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để biến
“nguy” thành “cơ”, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về logistics, góp phần thúc
đẩy ngành logistics của nước ta phát triển lên một tầm cao mới trong thời gian tới.
Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021. Một lần nữa, xin kính chúc
các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Diễn đàn của chúng ta thành
công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
DIỄN ĐÀN LOGISTICS VIỆT NAM 2021
Đồng chí Trần Tuấn Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công
Thương; thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế
và toàn thể quý vị,
Logistics là ngành dịch vụ có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu
đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển một số ngành
trong đó có logistics và vận tải; nâng cao hiệu quả dịch vụ logistic. Vì vậy, hôm nay, tôi rất vui mừng
tới dự Diễn đàn Logistics Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề “Phát triển nhân lực logistics”. Thay mặt
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục duy
trì tổ chức Diễn đàn này của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan. Diễn đàn năm nay có ý
nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hoàn thiện để chuẩn bị triển khai Chương trình
phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với Chiến lược phòng, chống covid – 19, đồng thời năm 20212022 cũng là những năm bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn
quốc lần thứ XIII.
Thưa các quý vị đại biểu,
Sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, đặc biệt là xuất nhập khẩu những năm qua mang đến tiềm
năng lớn đồng thời đặt ra những thách thức cho ngành logistics Việt Nam. Theo Báo cáo của Ngân
hàng Thế giới năm 2018, chỉ số năng lực hoạt động logistics (LPI) của Việt Nam đứng thứ 39 trên 160
quốc gia và đứng thứ 3 trong ASEAN, tăng 25 bậc so với năm 2016. Nghiên cứu năm 2021 của Bộ
Công thương cho thấy, chỉ số năng lực hoạt động logistics có tăng, đạt 3,34 điểm so với 3,27 điểm
năm 2018. Việt Nam cũng là nước được xếp hạng trong top 10 Chỉ số Logistics thị trường mới nổi với
tốc độ tăng trưởng tương đối cao đạt khoảng 14-16%/năm.
Tuy nhiên, dịch Covid-19 trong hai năm qua đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của nền kinh tế. Các
quy định về giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và vận chuyển ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã khiến
chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí vận tải biển tăng cao và trực tiếp khiến logistics toàn cầu bị ảnh
hưởng nghiêm trọng. Dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn thế giới, tạo ra những
xu hướng, mô hình, giao thức mới trong sản xuất, lưu thông và tiêu dùng hàng hóa trên toàn cầu,
đồng thời cũng tạo động lực và sức ép đòi hỏi các quốc gia cần đổi mới cả về tư duy, cơ chế quản lý,
công nghệ, nguồn nhân lực nếu không muốn bị tụt hậu trong môi trường hội nhập sâu rộng hiện nay.
Thực tế, dưới tác động của dịch Covid-19, những điểm yếu cố hữu của ngành logistics Việt Nam tiếp
tục bộc lộ rõ hơn như chi phí logistics của Việt Nam vẫn còn ở mức cao, ước chiếm hơn 20% GDP,
cao hơn nhiều so với chi phí logistics trung bình trên thế giới ở mức 11-12% GDP. Bên cạnh đó, việc
đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp logistics với nhau, giữa doanh nghiệp logistics và doanh
nghiệp sản xuất, xuất khẩu còn yếu, chưa hình hình thành được mạng lưới các doanh nghiệp
logistics Việt Nam có quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt thị trường, thúc đẩy ngành logistics phát
triển; quá trình chuyển đổi số trong ngành logistic còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển;
chất lượng nguồn nhân lực ngành logistics còn yếu và thiếu, mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu
của thị trường, chưa theo kịp sự phát triển của logistics thế giới. Sự chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng,
thái độ cũng như trạng thái tâm lý của nhân lực logistics Việt Nam để sẵn sàng đón nhận làn sóng di
chuyển lao động giữa các nước ASEAN cũng như tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới còn chưa cao.

Bối cảnh và thực trạng trên đặt ra yêu cầu đối với ngành logistics vừa phải có các giải pháp duy trì
sức chống chịu bền bỉ, đảm bảo vai trò của logistics trong việc duy trì các chuỗi cung ứng hàng hóa,
dịch vụ vừa phải có tư duy, tầm nhìn, giải pháp đặc biệt, định hình các hướng đi mới để bắt kịp với
thế giới, tạo ra những bước đột phá cho thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội trong những năm 20222023 và cho cả giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 để góp phần đạt
được mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại,
vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu
là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm
100 năm thành lập Nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Thưa các quý vị đại biểu,
Phát triển ngành logistic nói chung và nhân lực ngành logistic nói riêng không chỉ là trách nhiệm
riêng của ngành Công Thương mà cần có sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cấp, các
ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Tôi đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà
khoa học và đại diện hiệp hội, doanh nghiệp tại 2 hội thảo chuyên đề tổ chức trước Phiên toàn thể
của Diễn đàn. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Công Thương và các bộ,
ngành cần lưu ý quan tâm triển khai trong thời gian tới:
Một là, Bộ Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan sớm cụ thể hóa và tham
mưu thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển dịch vụ logistic; triển khai thực
hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ
logistic đến năm 2025 ban hành tại Quyết định 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính
phủ. Trong đó, tôi đề nghị các ngành cần trọng tâm chú trọng nâng cấp và phát triển hạ tầng logistic,
đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về dịch vụ logictics, vận tải đa phương
thức, vận tải xuyên biên giới, nội luật hóa các cam kết quốc tế về logistics… tạo cơ sở pháp lý thuận
lợi cho hoạt động logictics. Trong đó, trọng tâm cần sớm tham mưu điều chỉnh bổ sung Luật Thương
mại 2005 và cải cách thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành. Tiếp tục kiên trì các giải pháp
giảm chi phí logistics thông qua việc xử lý các điểm hạn chế của chuỗi cung ứng như năng suất các
cảng biển, cảng cạn, cảng thủy nội địa, kho bãi và điểm trung chuyển; quy hoạch vận tải đa phương
thức thúc đẩy phát triển nhanh các phương thức vận tải hàng hóa chi phí thấp. Tập trung thực hiện
tái cấu trúc dịch vụ logistics, trong đó thúc đẩy sự phát triển các loại hình logistics trong nước, xem
đây là tiền đề phát triển thị trường logistics của Việt Nam để nắm bắt cơ hội từ các chính sách
thuận lợi hóa thương mại, kích thích tăng trưởng kinh tế hậu Covid-19.
Hai là, Bộ Công Thương cần đẩy nhanh tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Chiến lược
phát triển dịch vụ logistic Việt Nam để không bỏ lỡ các cơ hội phát triển, nhất là trong bối cảnh các
nước đang phục hồi mạnh mẽ sau khi chuyển sang trạng thái bình thường mới hiện nay. Cần sớm
nghiên cứu, tham mưu kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về logicstics để phát huy mạnh mẽ hiệu
lực, hiệu quả của cơ chế liên ngành, phối hợp từ Trung ương đến địa phương, kịp thời tái cơ cấu
chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics quốc tế và trong nước nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Ba là, cần tận dụng và khác thác có hiệu quả quá trình chuyển đổi số để phát triển ngành logistics
trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chương trình chuyển
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số,
trong đó có ngành logistics. Tôi cho rằng đây sẽ là nền tảng quan trọng và là động lực thúc đẩy thay
đổi sự trì trệ, tạo sự đột phá để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh ngành logistics và là yếu tố
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay.

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay.
Bốn là, cần đặc biệt chú trọng và phát huy tối đa nguồn lực con người với vai trò là trung tâm, chủ
thể cho phát triển ngành logistics bền vững. Bộ Công Thương và các bộ, ngành cần bám sát Văn kiện
Đại hội XIII và các nghị quyết, kết luận của Đảng để xây dựng chiến lược, chương trình và các đề án
phát triển nhân lực logistic, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động logistics sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn
nữa, tập trung vào một số xu thế như big data, blockchain, logistics đô thị, trung tâm logistics, chuỗi
cung ứng toàn cầu, dịch vụ giá trị gia tăng… Cuộc cách mạng này sẽ dẫn tới những thay đổi rất lớn
trong cơ cấu việc làm của lĩnh vực logistics, đòi hỏi phải quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng
lao động, phát triển đào tạo những ngành đang thiếu hụt do quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh
tế số như kinh doanh logistics, công nghệ thông tin logistics…; có giải pháp chú trọng và phát triển
nguồn nhân lực logistics cả về chất và lượng, phù hợp theo các chuẩn mực quốc gia, khu vực và
quốc tế.
Năm là, cần chú trọng thúc đẩy liên kết và mở rộng hợp tác quốc tế có hiệu quả trong phát triển dịch
vụ logictic và đào tạo nhân lực logistic. Tiếp tục mở rộng kết nối hạ tầng logistic với các nước trong
khu vực ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác có quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ với Việt Nam.
Tăng cường hợp tác công – tư trong xây dựng và phát triển các trung tâm logistic tại nước ngoài,
nhất là tại các thị trường đối tác chiến lược.
Thưa các Quý vị đại biểu,
Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong định hướng xây dựng và hoàn thiện thể
chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, trong
thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị ban hành nhiều
nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội. Tại Diễn đàn này, Tôi bày tỏ sự ủng hộ của Ban Kinh
tế Trung ương đối với những đề xuất, kiến nghị về các chủ trương, chính sách lớn cho phát triển
ngành dịch vụ logistic trong thời gian tới. Hiện nay, Ban Kinh tế Trung ương đang chủ trì, phối hợp
các cơ quan xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045” trình BCH Trung ương vào tháng 10 năm 2022, vì vậy tôi đề nghị sau khi kết
thúc Diễn đàn, Ban Tổ chức sớm có tổng hợp các kiến nghị , đề xuất để phục vụ xây dựng Đề án.

Tôi tin tưởng rằng, sau Diễn đàn này, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp
sẽ nhận diện rõ hơn định hướng phát triển ngành logistics Việt Nam nói chung và phát triển nguồn
nhân lực cho ngành logistics nói riêng, tìm ra những động lực mới để tiếp tục phấn đấu và đạt được
những bước tiến mới, góp phần đưa logistics thực sự trở thành ngành mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn
nữa vào sự phát triển của đất nước.
Một lần nữa, xin chào mừng các quý vị đại biểu đã đến tham dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021.
Xin chúc sức khoẻ các vị đại biểu, khách quý, các diễn giả trong nước, quốc tế. Chúc Diễn đàn thành
công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu!

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
DIỄN ĐÀN LOGISTICS VIỆT NAM 2021
Bà Carolyn Turk
Giám đốc quốc gia, Ngân hàng Thế giới Tại Việt Nam

Party’s Politburo Member, Chairman of Central Economic Commission Tran Tuan Anh
Minister of Industry and Trade Nguyen Hong Dien Ladies and gentlemen, good morning
1. I am very pleased to represent the World Bank to attend and speak at the 9th Vietnam Logistics
Forum (VLF) in Hanoi this afternoon. The World Bank with financial support from the Australian
Government has tirelessly supported this event series over the years because we agree that
logistics development is a crucial element of the country’s effort to promote trade and investment.
Evidence has demonstrated that better and more efficient logistics services and infrastructure will
increase Vietnam’ competitiveness in the world and, so, contribute to its aspiration to become a
high- income economy by 2045.
THE INCREASING ROLE OF LOGISTICS IN THE COVID-19 ERA
2. Logistic services and infrastructure play a huge role in today’s world economy. Not only they
account for around 12% of global GDP, but they influence the quality of global value chains, both
within and across international borders. The COVID-19 pandemic has created unexpected stress on
global logistics systems as the volume of container immobilized, and shipping rates increased
significantly over the past few months. For example, in September 2021, about 12 % of total container
fleet was immobilized worldwide.
3. As a response, the pandemic has accelerated the use of digital tools in logistics systems. If people
cannot interact and workers cannot move to their workplace because of social and mobility
restrictions, it is only normal to see an increase in the use of tools that favor contact-free activities.
According to UNCTAD, businesses and consumers increasingly “went digital”, providing and
purchasing more goods and services online, raising e-commerce’s share of global retail trade from
14% in 2019 to about 17% in 2020. Smart-port, internet of vehicles (combined with 5G networks,
drones, and augmented reality), and blockchain technologies do not only reduce logistical costs and
increase traders’ reliability but also make trade greener and more secure. Allow me to highlight some
of these benefits:
- Help monitor traffic health and status of critical transport infrastructures/ports/terminals
(infrastructure),
- Optimize cargo and storage operations to enhance productivity (cargo handling),
- Coordinate vehicle movement to improve traffic flows between ports and destinations (multimodal
traffic coordination),
- Streamline the sharing of traced cargo and customs information and documents (customs and
revenue collections),
- Control port access and provide detections and early-warning systems (safety and security), and
- educe energy consumption and monitor environmental impacts (energy and environment).

THE OPORTUNITY FOR VIETNAM
4. I believe that COVID-19 provides an opportunity for Vietnam. The COVID-19 pandemic has
exacerbated the fragility of the current global trade system, in particular its high dependence on a
few gateways and supply chains. This lack of diversity has created production disruptions and led to
higher transport costs worldwide. The search for diversification of value chains by government,
customers and global companies has made Vietnam even more attractive. In 2020, in the middle of
the pandemic, your country was named among the world’s top 20 host economies for foreign direct
investment (FDI) for the first time with an inflow of USD 16 billion. This trend has continued in 2021,
despite a much more difficult domestic environment.

5. This is a great opportunity with a condition. Vietnam has to raise its game regarding the quality of
its logistics infrastructure and services. As described earlier, this will require the successful
transition toward a more efficient logistical sector. According to the World Bank’s assessment on
Vietnam logistics, was still lagging most its competitors. World Bank’s Logistics Performance Index
2018 shown that despite jumping 25 levels, Vietnam remained to be behind some countries in the
region such as China and Thailand. Particularly, Vietnam Customs performance was scored 2.95
whereas China and Thailand were scored 2.29 and 2.41 respectively. If some efforts have realized in
recent years, including through the introduction of Vietnam Trade Information Portal and Vietnam
Free Trade Agreement Information portal supported by the WBG, more efforts need to be done. After
all, Vietnam was sill ranked below Indonesia, China, and Malaysia in the Emerging Markets Logistics
Index 2021 by Agility, one of the world’s top freight forwarding and contract logistics providers.
6. Successful modernization of logistics industry will require the upgrading of managerial and
operational skills within the local labor force. While digitalization will require less labor, it will still
need workers but with a different set of skills. According to a World Bank’s survey in 2019, logistics
operators reported that the largest skills deficiencies observed for the operative level of logistics
staff , i.e. at the lowest competency levels. Respondents gave an average score of 3.3 on a scale
from 1 “Minimal capability” to 5 “Global Best Practice”), whereas both administrative and supervisory
staff were seen as better qualified, and most interviewees rated logistics managers (the highest
competency level) fairly highly (4.1 on a scale from 1 to 5). My plea is that operators and the
government join forces to develop a joint training program for the youth and for existing workers that
will need to be re-trained to remain effective in their jobs. You could count on the WB to support you
in this endeavor.
7. Ladies and gentlemen. I would like to close my remarks by reiterating the importance of the
logistics sector as a key element in Vietnam’s competitiveness and inclusive growth. The World Bank
is strongly engaged in the trade and logistics agenda in Vietnam. Particularly, we provide analyses
and technical supports on areas such as trade policy and global integration, trade facilitation, global
value chain participation, sustainable cluster development etc. We look forward to strengthening our
engagement to the Vietnamese Government and people and I wish you all very fruitful discussions
this afternoon and look forward to meeting and interacting with you all.

Thank you / Xin cam on

THAM LUẬN
NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM TRƯỚC
NHỮNG VẬN HỘI MỚI

Đ/c Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng Bộ Công thương

Kính thưa Đ/c Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,
Kính thưa Đ/c Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương,
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp,
Thưa các quý vị đại biểu,
Từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào năm 2006, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập
sâu rộng với khu vực và thế giới. Việc mở cửa nền kinh tế trở thành động lực quan trọng thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế, góp phần không nhỏ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm của nền
kinh tế Việt Nam. Tính chung cả giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc
nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng 2,4 lần, từ 116 tỷ
USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020, đưa GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm
2010 lên 2.750 USD vào năm 2020.
Đến nay, Việt Nam đã thu hút 33.000 dự án FDI từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng
ký đạt 394 tỷ USD. Nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đã chọn Việt Nam làm “điểm đến”. Cùng
với đó, Việt Nam đã ký kết 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 2 FTA thế hệ mới là Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do
giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) với những cam kết ở mức độ cao trong tất cả các lĩnh
vực, kể cả truyền thống và phi truyền thống.
Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam, kết hợp với sự có mặt của các doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài và hệ thống các FTA đã giúp hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam phát
triển rất mạnh, kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục gia tăng, thị trường liên tục được mở rộng. Tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ năm 2010 đến nay tăng 3,6 lần, từ 157,1 tỷ USD năm 2010 lên
543,9 tỷ USD tỷ USD năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng bình quân khoảng 14%/năm, là động lực
quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.
Hai năm qua, dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh nền kinh tế
phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, xuất nhập khẩu vẫn giữ được mức tăng trưởng ở 2
chữ số. Sau 11 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đã đạt 599 tỷ USD, tăng
mạnh 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 299,7 tỷ USD, tăng 17,5% và nhập
khẩu đạt 299,5 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ.
Có được kết quả tích cực này không thể không kể đến đóng góp của ngành logistics với vai trò là
nhân tố hỗ trợ cho dòng chu chuyển của các giao dịch kinh tế, đồng thời cũng là một hoạt động
quan trọng đối với hoạt động kinh doanh hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ.
Nhận thức được tầm quan trọng của ngành dịch vụ logistics đối với sự phát triển kinh tế, ngày 14
tháng 2 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế
hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 (được
sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2021). Trong đó thông qua 6
nhóm nhiệm vụ và những giải pháp tổng thể, đồng bộ nhằm: (i) hoàn thiện chính sách, pháp luật về

dịch vụ logistics; (ii) hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics; (iii) nâng cao năng lực doanh nghiệp và
chất lượng dịch vụ; (iv) phát triển thị trường dịch vụ logistics; (v) đào tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; (vi) tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dịch vụ logistics đối với sự
phát triển của đất nước. Bản Kế hoạch này có thể xem như kim chỉ nam cho việc phát triển ngành
dịch vụ logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền
kinh tế.
Với sự tích cực phối hợp, triển khai của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, ngành
logistics Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp
dịch vụ logistics Việt Nam, cùng với tốc độ tăng trưởng của GDP, giá trị sản xuất công nghiệp, kim
ngạch xuất nhập khẩu, trị giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, trong thời gian vừa qua dịch vụ logistics
của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, đạt 12-14%/năm, tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài
dịch vụ logistics đạt khoảng 60-70%, đóng góp khoảng 4-5% GDP.
Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2018, chỉ số năng lực hoạt động logistics (LPI) của Việt
Nam xếp hạng 39/160 nước tham gia nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2016 và vươn lên đứng thứ
3 trong các nước ASEAN. Việt Nam cũng là nước xếp hạng ở tốp đầu trong các thị trường mới nổi.
Đây là kết quả tốt nhất mà Việt Nam có được kể từ khi Ngân hàng Thế giới thực hiện việc xếp hạng
LPI kể từ năm 2007.
Tính chung trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, bưu chính, chuyển phát, thị trường logistics Việt Nam
đang thu hút khoảng trên 30.000 doanh nghiệp. Trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp vận tải đường
sắt, đường bộ và đường ống (59,02%), tiếp đó là doanh nghiệp kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận
tải (33,26%), còn lại là doanh nghiệp vận tải đường thủy (5,27%), vận tải hàng không (0,02%) và
doanh nghiệp bưu chính chuyển phát (2,34%).
Có khoảng 30 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam,
với các thương hiệu lớn như DHL, FedEx, Maersk Logistics, APL Logistics, CJ Logistics, Kuehne +
Nagel...
Hệ thống khung pháp lý và cơ chế, chính sách liên quan đến dịch vụ logistics ngày càng được hoàn
thiện, nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính của các Bộ, ngành đã được lược bỏ, đơn giản
hóa và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Kết cấu hạ tầng giao thông
có những bước phát triển mạnh, theo hướng hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, hệ thống bến bãi vận
tải, giao nhận hàng hoá phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu đã được nâng cấp, mở rộng. Đặc biệt,
các tuyến đường cao tốc, các sân bay, bến cảng và trung tâm logistics được xây dựng mới, mở rộng
đã góp phần nâng cao năng lực xử lý hàng hóa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa nhanh chóng và thuận
tiện.
Các công tác đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc
tế trong hoạt động logistics cũng được đẩy mạnh và tạo được nhiều hiệu quả tích cực. Cơ chế đối
thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước về logistics với doanh nghiệp cũng như công tác thông tin
tuyên truyền nhằm phát triển dịch vụ logistics được tăng cường. Ngày ngày 30/4/2021, Bộ trưởng
Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Phát triển nhân lực
Logistics Việt Nam (VALOMA). VALOMA có nhiệm vụ tham gia thực hiện chủ trương của Chính phủ
nhằm phát triển nhân lực logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics và
phát triển ngành logistics đạt được những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành logistics Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như chưa khai
thác hết được lợi thế địa kinh tế và tương xứng với tiềm năng của mỗi địa phương; cơ sở hạ tầng
phục vụ cho các hoạt động logistics cũng như sự kết nối giữa hạ tầng thương mại, hạ tầng giao
thông, hạ tầng công nghệ thông tin,... cả trong nước và với khu vực còn chưa cao nên hiệu quả hoạt
động logistics còn nhiều bất cập.
Chính phủ đã ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19” với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất
các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái
bình thường mới sớm nhất có thể. Mặc dù trong ngắn hạn, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với
nhiều rủi ro, nhưng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong trung và dài hạn vẫn được đánh giá là
tích cực. Trong thời gian tới, nhiều yếu tố thuận lợi tạo đà cho ngành logistics phát triển có thể kể
đến như:
Thứ nhất, kinh tế thế giới và Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ được hỗ trợ bởi các chính sách
kích thích tăng trưởng; hiệu quả từ các chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng và nhiều nước bắt đầu
nối lại các hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa từ quý III/2021 tạo nguồn cầu lớn cho dịch vụ
logistics.
Trên thế giới, GDP toàn cầu được dự báo sẽ tăng 5,7% vào năm 2021 và 4,5% vào năm 2022. Sự
phục hồi mạnh mẽ ở châu Âu, các gói hỗ trợ tài chính bổ sung ở Hoa Kỳ, tiêu dùng, đầu tư đều tăng
lên, dần thay thế tâm lý chi tiêu tiết kiệm trong thời đại dịch, nhu cầu tiêu dùng thế giới tăng mạnh
sẽ kích thích sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam, tạo nguồn cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ logistics.
Ở trong nước, các biện pháp chuyển đổi mô hình chống dịch, từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế
của Chính phủ sẽ giúp tăng trưởng phục hồi và tốt hơn trong quý IV cũng như cả năm 2021 và 2022.
Dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ là tạo nền tảng, điều kiện quan trọng để sản xuất công nghiệp phục
hồi mạnh mẽ với động lực từ khu vực FDI. Kéo theo đó là các hoạt động logistics nhập khẩu nguyên
vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu thành phẩm.
Đồng thời, việc nới lỏng giãn cách xã hội và áp dụng “thẻ xanh Covid” sẽ kích thích tiêu dùng trong
nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 10 tăng 18,5% so với tháng trước
là một dấu hiệu rất tích cực, kéo theo hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa thông suốt nhằm bảo
đảm cung ứng nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân giữa các địa phương.
Thứ hai, Việt Nam đã và đang hội nhập rất sâu rộng với nền kinh tế thế giới, tăng trưởng xuất
nhập khẩu ở mức cao và dự báo sẽ tiếp tục tích cực. Việt Nam đã ký kết 15 Hiệp định thương mại tự
do (FTA), trong đó có các FTA có quy mô lớn như CPTPP, EVFTA và gần đây nhất là RCEP. Hiệp định
RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 sẽ tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỉ
người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới và khoảng 30% GDP toàn cầu. Với tốc độ tăng
trưởng xuất nhập khẩu như hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2021 sẽ vượt xa mốc 600 tỷ
USD và tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những năm tới. Tác động của các Hiệp định FTA không
chỉ ở mở rộng thị trường, kích thích tăng trưởng xuất nhập khẩu mà còn ở khía cạnh thu hút dòng
vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, qua đó tạo nguồn cầu lớn cho hoạt động logistics để phục vụ
những nhà đầu tư này.

Thứ ba, Việt Nam nằm trong top các nước có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao nhất
khu vực Đông Nam Á. Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 tăng 16% và đạt quy mô trên 14 tỷ
USD. Tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2020-2025 dự kiến đạt 29% và tới năm 2025 quy mô
thương mại điện tử nước ta sẽ đạt khoảng 52 tỷ USD . Sự bùng nổ của thương mại điện tử, cộng
hưởng bởi tác động của dịch Covid-19 làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, sẽ tạo cơ hội
cho hoạt động logistics phục vụ thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.
Thứ tư, ngành logistics ngày càng nhận được sự quan tâm phát triển của Đảng, Nhà nước,
Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo. Cơ chế, chính
sách được xây dựng theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và
logistics phát triển. Các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kết
nối kinh doanh được tổ chức thường xuyên. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao
năng lực cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực được đẩy mạnh từ cả phía cơ quan quản lý và
Hiệp hội, doanh nghiệp. Dịch Covid-19 cũng góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đổi mới
phước thức quản lý của doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với tình hình
mới.
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Quá trình mở cửa hội nhập sâu rộng, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu và thương mại điện tử cao,
vị trí địa lý thuận lợi, nhiều tiềm năng kết hợp với sự quan tâm của Chính phủ đã và sẽ tạo tiền đề
thúc đẩy ngành dịch vụ logistics phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian tới, ngành logistics cần tập
trung khắc phục những hạn chế để vượt qua thách thức, tận dụng được cơ hội để vươn lên xứng
đáng với vai trò là ngành dịch vụ trọng yếu trong nền kinh tế. Trong đó, tập trung vào các giải pháp
sau:
Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về logistics và các lĩnh vực có tác động đến sự phát
triển của ngành dịch vụ logistics. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên
ngành.
Hai là, tiếp tục huy động mọi nguồn vốn để nhanh chóng đầu tư, đổi mới kết cấu hạ tầng logistics,
từng bước hiện đại hóa hạ tầng giao thông, trung tâm logistics phù hợp với quy hoạch phát triển
kinh tế quốc gia và vùng. Cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics hiện nay còn thiếu sức
hấp dẫn, không có ưu đãi, thậm chí còn không mang tính khuyến khích bằng đầu tư khu công nghiệp.
Cần đổi mới cơ chế này, tạo ra nhiều phương thức đầu tư, giải quyết những vướng mắc về sở hữu,
chuyển nhượng để đẩy mạnh thu hút đầu tư (cả nước ngoài và trong nước) vào lĩnh vực hạ tầng
logistics.
Ba là, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) với vai trò chủ chốt cần kết nối các
doanh nghiệp trong ngành, tạo ra các doanh nghiệp đầu đàn, hợp tác chia sẻ các lợi thế nhằm giảm
chi phí logistics, tạo ra sân chơi lành mạnh và mang tính cạnh tranh cao trong ngành logistics...
nhằm gắn kết doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ logistics. Hiện nay, doanh
nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu vẫn đóng vai trò là “vệ tinh” cho các công ty logistics nước ngoài,
chỉ đảm nhận một số dịch vụ đơn lẻ trong hoạt động logistics như làm thủ tục hải quan, cho thuê
phương tiện vận tải, kho bãi... Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng
phát triển, thương mại nội địa ngày càng mở rộng, nhu cầu dịch vụ logistics càng gia tăng thì đây là
vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt quan tâm.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thông qua các hoạt động kết nối giao thương (kể cả trực
tuyến), đăng cai và tham dự các hội nghị, triển lãm quan trọng của ngành logistics quốc tế. Rà soát,
hoàn thiện chính sách và quy định về quá cảnh, trung chuyển hàng hóa nước ngoài qua Việt Nam
theo hướng thông thoáng, thuận lợi và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam để khai thác
lợi thế địa kinh tế trong cung ứng dịch vụ logistics. Tăng cường liên kết với các hiệp hội và doanh
nghiệp dịch vụ logistics khu vực ASEAN và trên thế giới.
Năm là, đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
hiện đại hóa phương thức quản lý và vận hành, sử dụng hệ thống phần mềm, nền tảng tối ưu hóa
logistics nhằm cắt giảm chi phí logistics, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ. Khẩn
trương xây dựng giải pháp, chiến lược trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao năng lực nội tại của
doanh nghiệp, khả năng chống chịu, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường. Tăng
cường quảng bá, khuyến khích và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển dịch vụ logistics.
Sáu là, tập trung phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp phù hợp theo các chuẩn mực quốc gia,
khu vực và quốc tế để đáp ứng cho ngành logistics. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý
doanh nghiệp có kinh nghiệm và chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu trong thời đại mới. Hiệp hội
Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) cần tích cực phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ
sở đào tạo với doanh nghiệp để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực logistics, phù hợp với nhu cầu phát triển thực tiễn của ngành.

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Với sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của Chính phủ, sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước
ở Trung ương, các hiệp hội, doanh nghiệp, ngành logistics trong thời gian tới sẽ tận dụng được cơ
hội để tạo ra những bước tiến mạnh mẽ, cùng có hành động thống nhất, hỗ trợ và đôn đốc lẫn nhau
để tạo ra những chuyển biến thực chất cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam, nâng cao năng lực
cạnh tranh chung của nền kinh tế cũng như từng doanh nghiệp, đóng góp xứng đáng vào tiến trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước
Xin trân trọng cám ơn sự theo dõi của các quý vị đại biểu./.

- HẾT -

THAM LUẬN
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM YẾU TỐ THEN CHỐT NÂNG CAO NĂNG LỰC
CẠNH TRANH DỊCH VỤ LOGISTICS

PGS. TS Nguyễn Thanh Chương
Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam

Kính thưa Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW,
Kính thưa Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương,
Kính thưa Bà Carolyn Turk - Giám đốc quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam,
Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý,
Trước tiên thay mặt Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA), tôi trân trọng cám ơn
Bộ Công Thương đã cho chúng tôi cơ hội tại Diễn đàn hôm nay có tham luận về công tác phát triển
và đào tạo nhân lực logistics - một vấn đề luôn rất quan trọng, và có thể nói là then chốt đối với sự
phát triển của đất nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý,
Logistics là ngành dịch vụ quan trọng, đóng vai trò huyết mạch đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia
và thương mại toàn cầu. Tại Việt Nam, ngành dịch vụ logistics đang phát triển mạnh mẽ cùng với sự
tăng trưởng lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, đặc
biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, logistics càng thể hiện vai trò quan trọng của mình.
Nhận thấy vai trò và tiềm năng phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam, Chính phủ đã đặc biệt quan
tâm đến lĩnh vực này và ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển
dịch vụ logistics đến năm 2025 bằng Quyết định số 200/2017 và Quyết định số 221/2021 sửa đổi, bổ
sung Quyết định số 200. Theo đó, một trong sáu nhóm giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực
cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam là Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng
nguồn nhân lực, Quyết định 221 đã đưa ra 7 nhiệm vụ lớn (từ nhiệm vụ số 46 đến nhiệm vụ 52) về giải
pháp cho đào tạo nguồn nhân lực logistics, bao gồm đẩy mạnh đào tạo về logistics ở cấp đại học,
đào tạo nghề logistics, đào tạo cho cán bộ quản lý doanh nghiệp cũng như nhà nước, đa dạng hóa
các hình thức đào tạo, dự báo nhu cầu nhân lực logistics, kết nối các tổ chức đào tạo với doanh
nghiệp và với các tổ chức nước ngoài, tổ chức các chương trình khoa giáo về logistics qua các
phương tiện thông tin đại chúng, và hình thành một số trung tâm nghiên cứu mạnh về logistics.
Có thế thấy Quyết định 200 và 221 có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển của ngành nói chung và với
việc phát triển đào tạo nhân lực logistics của Việt Nam nói riêng. Nhân lực sẽ là yếu tố cơ bản quyết
định năng lực cạnh tranh và bứt phá của Việt Nam trong khoảng 10 năm tới. Kết quả của việc thực
hiện 7 nhiệm vụ lớn trên sẽ giúp cho Việt Nam có được nguồn nhân lực logistics, đặc biệt là nguồn
nhân lực có trình độ chuyên môn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập ASEAN và quốc tế.
Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 của Bộ Công Thương, nhu cầu nhân lực logistics đến năm
2030 là khoảng 2,2 triệu nhân lực ở mọi các cấp và loại hình nhân sự: từ tác nghiệp cho đến quản lý.
Điều đó cho thấy, với tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ logistis như hiện tại, đây là cơ hội rất lớn
cho các tổ chức đào tạo nhằm xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho thị trường về số
lượng cũng như chất lượng.

Năm 2021, Diễn đàn và Báo cáo Logistics Việt Nam lấy chủ đề là “Phát triển nhân lực logistics” một
lần nữa thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tính cấp thiết của việc phát triển và đào tạo nhân lực
logistics cho ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của quá trình tăng trưởng kinh tế, hội nhập
sâu rộng của Việt Nam cùng những bối cảnh mới trong lĩnh vực logistics và thị trường nhân lực
logistics thời gian tới.
Vậy thực trạng đào tạo nhân lực logistics của Việt Nam hiện nay như thế nào?
Một trong các điểm nổi trội có thể thấy là chương trình đào tạo logistics ở Việt Nam hiện nay bao
gồm mọi cấp độ đào tạo từ trung cấp nghề đến đại học, sau đại học và mọi hình thức đào tạo: đào
tạo ngắn hạn và dài hạn, cũng như các chứng chỉ nghề nghiệp trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo tại các trường trung cấp nghề, cao đẳng, đại học nhận được
sự hỗ trợ của Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTBXH thông qua việc kịp thời ban hành mã ngành đào tạo (TT 24, 25,
26) - làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng chương trình đào tạo của các trường. Chính vì vậy, số
trường đăng ký mở ngành / chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng ngày càng tăng qua
các năm ở mọi cấp bậc.
Về các chương trình đào tạo logistics ngắn hạn thì hiện nay chủ yếu được cung cấp bởi một số cơ
sở dịch vụ đào tạo; các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội ngành nghề liên quan đến lĩnh vực logistics
hoặc một số doanh nghiệp logistics tự mở trung tâm đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của chính
doanh nghiệp cũng như cung cấp dịch vụ đào tạo cho cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.
Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp cũng thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo ngắn
hạn về bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho các đối tượng ở tất cả các cấp từ công nhân kỹ
thuật, nghiệp vụ; hành chính, văn phòng đến giám sát, quản lý, lãnh đạo….
Mặc dù chưa có một thống kê chính xác nào nhưng nhìn chung số lượng học viên tham gia chương
trình đào tạo ngắn hạn ngày một gia tăng.
Ở bậc đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng, với Thông tư 26 về Danh mục mã ngành, nghề đào tạo
cấp IV trình độ trung cấp và cao đẳng thì đã có mã ngành nghề logistics trình độ trung cấp cao đẳng;
đồng thời có 35 mã ngành, nghề khác được xem là có liên quan đến logistics.
Theo dữ liệu từ Tổng cục Giáo dục ghề nghiệp, tính đến tháng 6/2021, cả nước có 936 trường cao
đẳng, trung cấp trên cả nước. Trong số đó, có 54 trường cao đẳng và 11 trường trung cấp đào tạo
nghề logistics.
Đối với đào tạo logistics ở trình độ đại học và sau đại học, năm 2017 đã đánh dấu bước ngoặt trong
đào tạo trình độ đại học đối với lĩnh vực logistics khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư
24/2017 công bố Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học. Theo đó, ngành Logistics và
Quản lý chuỗi cung ứng có mã ngành riêng thuộc nhóm ngành Quản lý công nghiệp. Điều này đã
thúc đẩy các trường đại học trong cả nước xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học cũng đồng thời tuyển sinh
và đào tạo chuyên ngành liên quan đến logistics thuộc 07 mã ngành khác nhau.

Đối với đào tạo sau đại học, Thông tư 25/2017 công bố Danh mục giáo dục giáo dục, đào tạo cấp IV
trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, tuy nhiên mới chỉ có 1-2 trường ở nước ta có đào tạo bậc thạc sỹ. Cho dù
vậy, một vài năm trở lại đây có nhiều đề tài luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực
nói trên đã được thực hiện tại các cơ sở đào tạo trong cả nước. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối
với đào tạo và nghiên cứu bậc cao thuộc lĩnh vực này, góp phần nâng cao trình độ và phát triển nhân
lực logistics tại Việt Nam.
Mặc dù vậy, đào tạo nhân lực logistics ở nước ta vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng tới chất lượng
nguồn nhân lực logistics, như nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên và vấn đề kết nối thực tiễn
ngành.

Những hạn chế này chính là nhiệm vụ mà Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA)
cần thực hiện, để hỗ trợ cho hội viên tổ chức và cá nhân, nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành.
Để làm được điều đó, Hiệp hội đã, đang và sẽ bám rất sát 7 nhiệm vụ đã nêu trong Quyết định 200 và
221 của Thủ tướng Chính phủ.
Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý,
Được thành lập chính thức từ tháng 7/2021, nhưng tiền thân của Hiệp hội là Mạng lưới Đào tạo
Logistics Việt Nam đã được hình thành khi 16 trường đại học, cao đẳng ký Bản ghi nhớ hợp tác tại
Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2017. Tuy thời gian phát triển chưa dài nhưng Hiệp hội Phát triển
nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã có rất nhiều hoạt động tích cực, tập hợp sức mạnh của
các hội viên nhằm phát triển đào tạo và nhân lực của ngành.
-Cuộc thi Tài năng trẻ logistics Việt Nam do Hiệp hội tổ chức hàng năm đã trở thành sự kiện được
sinh viên các trường quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức
chung của xã hội về ngành học này.
-VALOMA Confest 2021 là chương trình chuỗi các sự kiện hội thảo, tọa đàm, hoạt động lớn nhất trong
năm của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam. Năm nay, VALOMA CONFEST gồm 05 hoạt
động chính, trong đó có Hội thảo thường niên quốc gia về logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
Chương trình là cơ hội trao đổi học thuật, kinh nghiệm chuyên môn, xu thế phát triển của ngành dịch
vụ logistics nói chung và công tác phát triển nhân lực logistics nói riêng, đồng thời xác lập thêm
kênh thông tin tham vấn đến các cơ quan quản lý nhà nước khi xây dựng chính sách hỗ trợ phát
triển ngành tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm định kỳ cho sinh viên, tổ chức các chuyến
tham quan khảo sát thực tế doanh nghiệp và có một số hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách cho
ngành.
Với hơn 300 hội viên cá nhân và tổ chức ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đề ra mục tiêu ngắn hạn có
thể kết hợp được sức mạnh của hội viên là các thày cô giáo, các nhà nghiên cứu cũng như các
trường Đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo, nhằm đào tạo được đội ngũ nhân sự logistics có chất
lượng cao, góp phần không nhỏ phát triển ngành, giúp cho các doanh nghiệp nói chung và doanh
nghiệp logistics nói riêng tối ưu chi phí, tối ưu phương án kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
trong tương lai không xa.

Các kế hoạch phát triển quan trọng của Hiệp hội được đặt ra trong nhiệm kỳ đầu tiên này là:
- Rà soát và xây dựng chuẩn chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng bậc đại học và sau
đại học, bên cạnh đó là xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề logistics.
- Thúc đẩy đào tạo liên thông, công nhận tín chỉ, đào tạo cấp văn bằng quốc tế về logistics.
- Đa dạng hóa các hình thức đào tạo logistics như đào tạo trực tuyến, đào tạo tại trường lớp kết hợp
với đào tạo thực tế, đào tạo tại chỗ tại các doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng mô hình COE (center of
excellence).

- Tìm kiếm nguồn hỗ trợ hội viên đầu tư cơ sở hạ tầng cho đào tạo logistics, phòng thực hành mô
phỏng hoạt động logistics.
- Xây dựng dự báo về nhu cầu nhân lực trong ngành logistics, đề xuất chính sách hỗ trợ, ưu tiên về
phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao. Hợp tác với các tổ chức đào tạo nước ngoài tiến
hành các khóa đào tạo dựa trên thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nhân
lực về logistics.
- Tổ chức đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu cho các hội viên, đặc
biệt là đội ngũ thày cô giáo ở các trường.
- Triển khai một số mô hình trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về logistics.
Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý,
Các kế hoạch đặt ra nói trên đấy có thể thấy đang đi theo hướng các nội dung quan trọng của 7
nhiệm vụ (nhiệm vụ 46 đến 52) trong Quyết định 221 và 200.
Phát triển nhân lực logisitics cần sự chung tay của các bên: các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp cũng
như các Hiệp hội, vì thế Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam cũng như các Hiệp hội khác
rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ, các Bộ ban ngành liên quan, chúng tôi xin đưa
ra một số đề xuất sau đây nhằm phát triển hoạt động đào tạo và nhân lực logistics Việt Nam, từ góc
độ của VALOMA:
Thứ nhất, cần rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
có đào tạo về lĩnh vực logistics sao cho gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của
thị trường nhân lực logistics trong cả nước, từng vùng và từng địa phương.
Thứ hai, Chính phủ có thể xem xét giành một khoản kinh phí cho giáo dục đào tạo đối với chuyên
ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, có thể xem xét đầu tư xây dựng một số trung tâm đào tạo
nhân lực trình độ cao trọng điểm của quốc gia ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam để hướng tới đào tạo
chuyên sâu nhân sự ở các cấp độ vận hành và quản lý, góp phần nâng cao trình độ nhân lực logistics
để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng nhanh chóng của ngành và phù hợp yêu cầu của hội
nhập quốc tế.

Kinh nghiệm của Singapore - quốc gia có trình độ phát triển ngành dịch vụ logistics hàng đầu thế
giới là tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2016, chính phủ Singapore đã đầu
tư 4,5 tỷ đô la Singaprore trong 15 năm cho việc đào tạo nguồn nhân lực logistics chất lượng cao.
Thứ ba, Chính phú và Bộ ban ngành có thể hỗ trợ cho VALOMA làm đầu mối trong việc xin nguồn kinh
phí từ các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB... nhằm có các dự án nâng cao năng lực đội ngũ
giảng viên, đặc biệt năng lực về công nghệ thông tin.
Thứ tư, trong 61 nhiệm vụ của Quyết định 221, có rất nhiều nhiệm vụ mà với thế mạnh của Hiệp hội,
chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan Bộ ngành, vậy rất cần chính phủ có một
cơ chế tạo thuận lợi cho việc phối hợp này. Vì vậy chúng tôi mong muốn các bộ ban ngành liên quan
trong việc thực hiện Quyết định 221 cho chúng tôi được tham gia hỗ trợ nhằm có được kết quả tốt
nhất trong thời gian tới về phát triển nhân lực logistics Việt Nam.

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý,
Cho dù các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật như Cách mạng 4.0 có diễn ra mạnh mẽ đến đâu đi
chăng nữa thì nhân lực vẫn là nguồn lực mềm vô cùng quý giá của mỗi doanh nghiệp, tổ chức và
quốc gia, đặc biệt với ngành dịch vụ logistics. Chúng ta không có đầy đủ các yếu tố tốt cho sự phát
triển nhưng điểm mạnh của Việt Nam là dân số trẻ, người Việt Nam chăm chỉ, thông minh, có ý chí
vươn lên. Với những điểm mạnh như vậy, với sự chung sức của toàn hệ thống thì hy vọng trong
tương lai không xa chúng ta sẽ có được nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trên đây là bài tham luận của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam, xin chúc sức khỏe
Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý! Chúc Diễn đàn thành công rực rỡ! Xin trân trọng cám ơn!

- HẾT -
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THAM LUẬN
DOANH NGHIỆP LOGISTICS VƯỢT QUA
KHÓ KHĂN, TÍCH CỰC THAM GIA DUY TRÌ VÀ
PHỤC HỒI CHUỖI CUNG ỨNG

Ông Đào Trọng Khoa
Phó Chủ tịch thường trực
Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

Kính thưa:
- Ông Trần Tuấn Anh, uỷ viên BCT, Trưởng ban KTTW;
- Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ CT
- Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ CT

Tôi rất hân hạnh thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) báo cáo tại Diễn
đàn logistics Việt Nam 2021 về tình hình Doanh nghiệp dịch vụ logistics vượt qua khó khăn của Đại
dịch Covid-19 để tích cực tham gia vào việc duy trì, phục hồi chuỗi cung ứng.
(Xin cảm ơn thứ trưởng về bài phát biểu và những lời ngợi khen đối với ngành Dịch vụ Logistics và
Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam)
I-Vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động logistics:
Sau khi vừa gượng dậy và đạt được kết quả ấn tượng trong những tháng đầu năm, từ quý III/2021,
Việt Nam bị tác động mạnh mẽ bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập
khẩu, lưu thông và vận chuyển hàng hóa trong nước bị ngưng trệ, nhất là thời gian giãn cách xã hội
do không thống nhất quy định chống dịch giữa các địa phương làm cho chi phí logistics gia tăng.
Sản xuất bị gián đoạn. Thiếu lao động hoạt động dịch vụ. Sức khỏe, tinh thần và năng suất lao động
của người lao động bị tác động nặng nề, Thương mại quốc tế bất định, khó lường.
Chi phí logistics, nhất là vận tải đường biển với giá cước tăng vô kiềm tỏa (Theo UNCTAD: chi phí vận
chuyển hàng container tăng hơn 4 lần trong thập kỷ qua; Giá cước vận tải biển từ Trung Quốc đến
Mỹ cho 1x40’ FEU cao hơn 348% so với mức trung bình trước Đại dịch), tại VN mức tăng còn ở mức
cao hơn, có thời điểm tăng hơn 5-6 lần. Ứng dụng công nghệ thông tin còn thấp. Việc tiếp cận
Vaccine của lao động làm dịch vụ logistics còn hạn chế. Cũng như tình hình doanh nghiệp nói chung,
khoảng 60% Doanh nghiệp dịch vụ logistics bị thu hẹp sản xuất và giảm mạnh doanh thu… Theo Báo
cáo của Ban Kinh tế Trung ương ngày 5/12/2021 thì hai năm đại dịch đã gây thiệt hại cho nền kinh tế
nước ta 37 tỷ đô la.
Có thể nói Covid-19 là thách thức rất lớn đối với ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Nhưng qua đại
dịch Covid-19 đã khẳng định vai trò của ngành logistics là ngành dịch vụ trọng yếu của nền kinh tế và
đời sống xã hội thông qua các hoạt động dịch vụ logistics, đóng góp thiết thực vào việc khôi phục và
phát triển chuỗi cung ứng.
II-Ngành dịch vụ logistics tham gia một cách thiết thực vào việc khôi phục sản xuất, chuỗi cung
ứng, phát triển bền vững
1- Tháng 10/2021 kinh tế, xã hội bắt đầu khôi phục khi Việt Nam từng bước mở cửa nền kinh tế,
chuỗi cung ứng được phục hồi, bảo đảm lưu thông hàng hoá, hoạt động sản xuất, kinh doanh an
toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Thực hiện Nghị quyết 128 ngày
11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19” đến nay các DN cung cấp dịch vụ logistics đang hoạt động trở lại bình thường, phục hồi và
tăng tốc.

Từ sau Quý III và cùng với kết quả Quý I và II năm 2021 nhiều DN Hội viên hoạt động phát triển mạnh
mẽ, tăng trưởng trong năm 2021 và phát triển từ 10%-20% so với năm 2020.Việc tận dụng Hiệp định
FTA thế hệ mới, nhất là EVFTA và CPTPP, cùng với sự chống chịu và thích nghi tốt sau kinh nghiệm
hoạt động năm 2020 nên ngành dịch vụ logistics nói chung nhất là vận tải biển nước ta đã góp phần
thúc đẩy sản xuất, tăng kim ngạch XNK vượt mốc USD600 tỷ, và xuất siêu trong năm 2021. Hoạt
động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tuy bị ảnh hưởng vì dịch bệnh nhưng đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) vẫn tăng. 11 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 26,46 tỷ USD,
tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là những tiền đề cho ngành dịch vụ logistics nước ta
vượt qua khó khăn, đóng góp hiệu quả vào việc phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng.
2- Bộ Công thương đã tiến hành Nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả hoạt động logistics (LPI) của Việt Nam
2021. Theo đó Điểm số LPI tăng (3,34/3,27) so với năm 2018. Như vậy, chúng ta có thể thấy LPI của
Việt Nam năm 2021 vẫn giữ được mức như năm 2018 trở lên. Theo khảo sát của VLA hiện nay có
khoảng hơn 4.000 DN kinh doanh dịch vụ logistics quốc tế và nội địa, với khoảng 97% là DN vừa và
nhỏ (SME). Điểm nổi bật là tính đến tháng 9/2021 đã có 46 /63 DN LSP của Việt Nam đã được FMC
của Mỹ cấp phép và có Bond cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đi và đến Mỹ
là Hội viên VLA, phục vụ đắc lực cho việc phát triển thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ -nước có
kim ngạch XNK hàng đầu của nước ta. Việt Nam đứng đầu các nước ASEAN về số lượng DN LSP
được FMC cấp phép.
3- Đổi mới, sáng tạo là điểm nổi bật của hoạt động logistics trong thời gian chống dịch Covid-19,
vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, ngành dịch vụ logistics nói chung, nhất là Hội viên
của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp để phục hồi
và phát triển trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng:
+ Do đại dịch Covid, vận tải biển gặp nhiều khó khăn vì thiếu nhân công, sự tắc nghẽn tại các cảng
biển, thiếu container rỗng… dẫn đến giá cước tăng vô kiềm tỏa, cho nên dịch vụ logistics vận tải hàng
không và đường sắt được hưởng lợi từ nguồn hàng đường biển chuyển sang hàng không và đường
sắt. Chính điều này tạo nên sự bùng nổ về thị trường vận tải hàng không từ đầu năm 2021 đến nay,
dẫn đến sự tăng trưởng hàng quốc tế tại Việt Nam tới 20% so với năm 2020 và tăng 19% so với năm
2019. Một số hãng bay như Vietnam Airlines (chuyển đổi 19 máy bay), Vietjetair, Bamboo Airways đã
chủ động chuyển máy bay chở khách sang chở hàng hóa nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng
của thương mại (trong đó có TMĐT xuyên biên giới) bằng cách cho các công ty logistics thuê
nguyên chuyến hoặc thuê kết hợp. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bắt đầu khai thác các tuyến
tàu liên vận, vận chuyển hàng hóa container qua Trung Quốc để đi đến Nga và một số nước EU chạy
bình quân 7 ngày/chuyến với các mặt hàng chủ yếu là điện tử; dệt may; nội thất...được gom từ các
khu công nghiệp lớn của cả nước, ngoài việc giúp người nông dân tiêu thụ nông sản từ miền Bắc vào
miền Trung, miền Nam.
+ Tự nâng cao năng lực cạnh tranh, trình độ quản trị thông qua đào tạo phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới. Ví dụ: như ứng dụng nền tảng
Cargowise cho các hoạt động dịch vụ logistics của Công ty T&M Forwarding, ứng dụng E-port của
Công ty GEMADEPT, E-port và E-DO hàng nguyên container, hàng chung chủ của Tân Cảng Sài
Gòn…đã trực tiếp tạo thuận lợi cho các Doanh nghiệp Xuất Nhập khẩu. Hiệp hội VLA đang xúc tiến
nghiên cứu E-DO cho hàng chung chủ đường biển và đường không với mục tiêu áp dụng nửa đầu
2022.

+ Đổi mới mô hình hoạt động thích hợp, nắm bắt thông tin thị trường để có giải pháp huy động
nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong khó khăn của Đại dịch, các DN dịch vụ logistics đã có
những hoạt động mới. Một điểm sáng của hoạt động dịch vụ logistics bằng đường không là thực
hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số DN Hội viên của Hiệp hội đã góp vốn thành lập
Công ty CP Asean Cargo Gateway (ACG), có chuyến bay đầu tiên ngày 6/3/2021, cung cấp dịch vụ
vận tải hàng hoá bằng đường không cố định hàng tuần cho các tuyến Sài Gòn - Jakarta, Sài Gòn BangKok, Sài Gòn – Incheon, Sài Gòn – Nhật Bản với giá cước ưu đãi hơn giá thị trường 10%-20%.
Tiến tới hình thành các Hub cho hàng hóa trung chuyển đi Châu Âu và Mỹ. Hay ngày 25/11/2021,
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam VIMC liên doanh với Công ty Ấn Độ mở tuyến vận tải container
thường xuyên (Hải Phòng- Hồ Chí Minh City) kết nối Việt Nam - Malaysia và Ấn Độ, với thời gian rút
ngắn 10 ngày so với tàu nước ngoài hiện nay.
+ Chủ động tìm kiếm, liên kết với các Doanh nghiệp XNK, doanh nghiệp quốc tế, nổi bật là tham gia
Dự án Hộ chiếu Logistics Thế giới (WLP của Dubai), thành lập các đại diện tại các thị trường nước
ngoài. Cắt giảm chi phí không cần thiết, qua đó góp phần giảm chi phí logistics trong điều kiện chống
dịch.
+ Thúc đẩy e-logistics (logistics phục vụ TMĐT): Thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, dù
giao dịch được thực hiện trên môi trường mạng nhưng dịch vụ logistics và chuyển phát của các Hội
viên Hiệp hội chính là mắt xích không thể thiếu để hoàn thành các đơn hàng thương mại điện tử của
nhóm sản phẩm hữu hình. Năm 2021, trước ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nhưng một số mặt hàng
nông sản vẫn đảm bảo việc tiêu thụ nhờ có thương mại điện tử và e-logistics của các Hội viên. Ví dụ:
Vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ 215.852 tấn, trong đó Xuất khẩu 41,4% và tiêu thụ trong nước 56,6%;
qua sàn thương mại điện tử Vỏ Sò của Vietel Post (có đóng góp của e-logistics) chiếm 3,1%.
III3-Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy ngành dịch vụ logistics phát triển bền vững, đóng góp
tích cực vào việc phục hồi chuỗi cung ứng.
1-Tăng cường gói hỗ trợ tài chính cho DN và tiếp tục giảm thuế, chi phí cho các Doanh nghiệp
logistics. Đề nghị không áp dụng các chính sách làm tăng chi phí logistics nói chung, như chi phí vận
tải, giá nhiên liệu, giá BOT, phí và các lệ phí có liên quan khác…Đề nghị các Bộ ngành liên quan phối
hợp cùng VLA và các Hiệp hội ngành hàng trao đổi thông tin nhằm giảm giá cước, giảm phụ phí hàng
hải và chi phí logistics.
Đề nghị các Bộ, ngành quản lý như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính có sự chỉ
đạo hiệu quả trong việc thực thi các văn bản pháp luật như Nghị định 146 về khai báo cước phí vận
chuyển đường biển của các hãng tàu container nước ngoài và hạn chế việc tăng cước vận chuyển vô
kiềm tỏa (thiếu kiểm soát) như hiện nay. Đồng thời kiến nghị Chính phủ có quyết sách phát triển vận
chuyển vận tải biển mang thương hiệu Việt Nam. Đây là vấn đề cấp bách quyết định sức cạnh tranh
của DN logistics và DN XNK trong nước.
2- Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng logistics: Hệ thống hạ tầng logistics hiện nay chưa đồng bộ
và hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu dịch vụ logistics, nhất là vận tải đa phương thức. Đề nghị Chính
phủ tập trung phát triển hệ thống đường cao tốc quốc gia như Quy hoạch phát triển đến năm 2030
đạt 5.000km. Trước hết là tuyến Bắc Nam, các tuyến nối Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối với
các cảng biển nước sâu; phát triển cảng biển đầu mối và các trung tâm dịch vụ logistics ở các vùng
kinh tế trọng điểm.

3-Cần sớm tiến hành điều chỉnh bổ sung Luật Thương mại 2005: Để có các quy định mới phù hợp
với tình hình hiện nay của hoạt động logistics. Cần đưa thêm các nội dung liên quan như thương mại
điện tử, logistics điện tử, logistics xanh, các trung tâm dịch vụ logistics. Dịch vụ logistics phát triển
đòi hỏi phải hình thành các trung tâm dịch vụ logistics, nhưng các quy định về phát triển trung tâm
logistics chưa theo kịp. Luật Quy hoạch giao việc quy hoạch trung tâm logistics về các địa phương
tạo nên sự phân mảnh, thiếu liên kết.
4-Đề nghị Ủy ban 1899 hoạt động tích cực và có hiệu quả trong việc quản lý và phát triển dịch vụ
logistics theo chức năng của Ủy ban. Hiện nay, quản lý nhà nước về vận tải và logistics thiếu một vai
trò chỉ huy liên ngành. Điều này thể hiện rõ trong thời gian chống dịch Covid-19 vừa qua. (VLA đề
xuất thành lập Văn phòng phát triển logistics quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương ...)
5-Chính phủ có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số của các doanh nghiệp logistics, phát triển
một số doanh nghiệp Logistics mạnh, phát triển logistics tích hợp 4PL-5PL, logistics phục vụ thương
mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp logistics trong thị trường nội địa
và trên thị trường quốc tế.
6-Đề xuất WB tiếp tục hỗ trợ cho ngành dv logistics VN và tiếp tục cập nhật các nghiên cứu về
ngành logistics, trong đó có chi phí logistics … và trong dự án về LCI vùng..

Xin trân trọng cám ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị./.

- HẾT -
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Ông Nguyễn Nguyên Phương
Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
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KHỦNG HOẢNG CƯỚC BIỂN,
GIẢI PHÁP VÀ HƯỚNG ĐI MỚI
CHO DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM

Ông Lê Quang Trung
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
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KHÔI PHỤC CHUỖI CUNG ỨNG DỆT MAY
SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

Ông Thân Đức Việt
Tổng Giám đốc Công ty May 10

I. Khôi phục chuỗi cung ứng
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Ngành Dệt may Việt Nam đóng góp khoảng 10% giá trị sản xuất
công nghiệp cả nước; tạo việc làm cho 2,7 triệu lao động; luôn duy trì vị trí xuất khẩu lớn thứ hai hằng
năm. Năm 2020, xuất khẩu dệt may có phần sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng
đến nay đang dần phục hồi, dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2021 tương đương với năm 2019.
Mặc dù tăng trưởng khá ấn tượng trong những năm qua, song theo đánh giá của các chuyên gia,
ngành dệt may Việt Nam phát triển chưa thực sự bền vững. Một trong những nguyên nhân cơ bản là
công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, còn phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu, chưa làm chủ
được chuỗi cung ứng.
Giống như với các ngành nghề khác như da giày, nhựa, đồ gỗ…, nhiều năm qua, Ngành Dệt may Việt
Nam phải nhập khẩu khoảng 60-70% nguyên phụ liệu đầu vào. Tỷ trọng này là khá lớn, cho thấy sự
bị động cũng như phụ thuộc không nhỏ vào nguồn cung từ các nước trên thế giới. Đây cũng chính là
một trong những “rủi ro” lớn tiềm tàng của Ngành khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu nguyên, phụ liệu 9 tháng đầu năm 2021 ước
đạt 18 tỷ USD tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2020. Các nguyên phụ liệu nhập khẩu chính gồm: bông,
xơ sợi, vải, phụ liệu… Tuy nhiên, các FTA thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA… yêu cầu quy tắc xuất xứ cho
sợi và vải phải sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước trong khối FTA thì mới được hưởng ưu đãi thuế.
Tuy nhiên thực tế thì chúng ta vẫn phải nhập khẩu một lượng không nhỏ nguyên phụ liệu từ các
nguồn ngoài FTA.
May 10 hiện có trên 60 khách hàng là các nhà nhập khẩu về may mặc và trên 600 nhà cung cấp
nguyên vật liệu trên toàn thế giới, 70% số nhà cung cấp này đến từ Trung Quốc. Do Trung Quốc là
mắt xích chính trong ngành may, nên ngay từ khi Thành Phố Vũ Hán- Trung Quốc bùng phát dịch dẫn
đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy vào quý I-II/2020. Bước sang năm 2021, cơ bản chuỗi cung ứng với
ngành may đã ổn định. Tuy nhiên, một mắt xích khác lại đang gặp vấn đề là logistics. Đầu tháng 1,
tình trạng thiếu container xảy ra dẫn đến nguyên phụ liệu không thể vận chuyển được, bị chậm 2-3
tuần gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Cùng với đó, giá cước vận tải tăng đột biến khiến cho cho sức cạnh
tranh bị ảnh hưởng và giảm sút lợi nhuận của doanh nghiệp.

Không chỉ doanh nghiệp may, các doanh nghiệp sợi cũng phải nhập khẩu bông nguyên liệu để kéo
sợi phục vụ cho việc sản xuất vải.
Nếu Ngành Dệt may muốn đầu tư vào nguồn nguyên liệu, phải có các vùng nguyên liệu cả ngàn héc
ta. Tuy nhiên, đây lại là thách thức từ chính “sân nhà” bởi nhiều địa phương không khuyến khích
phát triển ngành phụ trợ dệt may do ô nhiễm môi trường nên không sẵn sàng dành quỹ đất lớn.
Riêng việc phát triển dệt nhuộm, cần phát triển theo định hướng, song vấn đề hiện nay là khâu xử lý
nước thải, môi trường, bởi tiêu chuẩn của Việt Nam khá cao nên doanh nghiệp khó đáp ứng. Điều
này là trở ngại lớn của Ngành Dệt may.
Chưa kể, việc đầu tư vào dệt nhuộm cần vốn lớn, quay vòng vốn dài, trình độ quản lý cao, máy móc
thiết bị hiện đại. Nếu không làm tốt được, vải chất lượng cũng không cao, không đáp ứng được
yêu cầu.

Dự báo, các FTA sẽ tiếp tục mang đến những cơ hội mới cho Ngành Dệt may Việt Nam hậu đại dịch
COVID-19 khi nhu cầu tiêu dùng nói chung và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dệt may nói riêng gia tăng
trở lại. Để tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội này, Việt Nam cần có những giải pháp đồng bộ và khoa
học để nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn nguồn cung nguyên phụ liệu nội địa.
II. Hoạt động Logistics
2.1. Chi phí logistics tại Việt Nam đứng đâu so với thế giới?
Báo cáo về Chỉ số logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế
giới Agility mới công bố, cho thấy Việt Nam tăng thêm 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí
thứ 8 trong Top 10 quốc gia đứng đầu thế giới.
Đối với Việt Nam, theo Báo cáo “Dịch vụ vận tải tư vấn hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải về phát triển vận
tải đa phương thức” của Công ty tư vấn ALG của Ngân hàng Thế giới (WB) thì chi phí logistics của
Việt Nam tương đương 20,9% GDP, trong đó chi phí cho vận tải chiếm khoảng 60%, mức chi phí cao
so đối với các nước phát triển. Trong đó chi phí vận tải chiếm 59%, chi phí xếp dỡ chiếm 21%, chi phí
lưu kho chiếm 11%, chi phí đóng gói chiếm 8% trong tổng chi phí logistics tại Việt Nam. So sánh với
các quốc gia khác như Trung Quốc có tỉ lệ này là 14,5%, các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ và
Singapore là khoảng 7,5-8,5%.
2.2. Giá cước vận tải biển tăng mạnh trong năm qua
Giá cước vận tải biển cao gấp 4 lần trong 1 năm qua, có những tuyến thậm chí tăng 5 lần, trong khi
chi phí logistics của ngành dệt may chiếm 9,3% giá thành sản phẩm, đây là một con số đáng lưu ý
và thách thức các doanh nghiệp may, nguyên nhân:
+ Các biện pháp đóng cửa, giãn cách xã hội làm chậm thương mại toàn cầu, thay đổi thói quen tiêu
dùng và có lượng cầu tiêu dùng bị giữ lại chờ bùng nổ.
+ Mất cân bằng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây và căng thẳng thương mại giữa Trung
Quốc và Mỹ.
2.3. Phí Local charge tăng từ 5-10%
Việc giá cước vận tải tăng đang tạo áp lực giảm giá mua hàng, đây là rủi ro ngoại vi doanh nghiệp chỉ
có thể tìm cách hạn chế tối đa ảnh hưởng.
Để chủ động đối phó trong mọi tình huống, chúng tôi đã và đang phải áp dụng rất nhiều biện pháp và
linh hoạt trong điều hành như:
- Trao đổi với khách hàng để có kế hoạch sớm cho việc mua nguyên vật liệu.
- Làm việc với những đơn vị logistics uy tín lâu năm để giảm thiểu rủi ro giá cước vận chuyển bị điều
chỉnh thất thường.

Để theo dõi, kiểm soát được chi phí logistics, chúng tôi có bộ phận chuyên trách về XNK - logistics
giúp theo dõi biến động các chi phí cấu thành chi phí logistics.
Bên cạnh đó, chúng tôi đang nghiên cứu các phương thức vận chuyển thay thế nếu hợp lý.
III. Kiến nghị
3.1. Về phía Chính phủ
Cần hoạch định chiến lược phát triển lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may để tạo
chuỗi giá trị khép kín và đồng bộ, đảm bảo nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Cần định vị
lại để thế giới biết đến dệt may Việt Nam không chỉ là ngành có lao động giá rẻ, sản xuất hàng loạt,
mà bao gồm những doanh nghiệp có giá trị gia tăng, có trách nhiệm xã hội.
Để thúc đẩy sự phát triển của Ngành Dệt may Việt Nam, phải có chính sách thu hút đầu tư (trong và
ngoài nước) vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu để khắc phục tình trạng yếu kém và thụ động ở khâu
này.
Chỉ đạo các địa phương dành quỹ đất và các nguồn lực tương xứng cho lĩnh vực này. Ưu đãi cho các
doanh nghiệp đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu về tiền thuê đất. Có chính sách miễn giảm thuế phù
hợp và khuyến khích, ưu đãi tín dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện đơn hàng có tỷ lệ nội địa
hóa cao, doanh nghiệp sản xuất thử nghiệm phụ liệu, vật tư thay thế ngoại nhập hay thiết bị trong
dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành...
Xây dựng các khu, cụm công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu tập trung nhằm tăng khả năng tiếp
cận nguồn nguyên liệu, giảm chi phí đầu vào và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt
may trong nước. Cụm công nghiệp này không chỉ bao gồm các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ
liệu mà còn bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc ngành hạ nguồn như các kênh phân phối, các tổ
chức đào tạo và cung ứng nhân lực, trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật…
3.2. Về phía Bộ Công Thương và các bộ, ban ngành khác
Căn cứ vào việc hoạch định chiến lược cho lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu cho Ngành Dệt may
của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ban ngành lên quan hoàn thiện khung pháp lý, chính sách
phù hợp để nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.
Cần có cơ chế đồng bộ để tránh những bất cập trong Ngành Dệt may như “thừa sợi, thiếu vải”
Hiện nay, Bộ Công Thương đang trong quá trình soạn thảo Chiến lược phát triển Ngành Dệt may giai
đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ vẫn là bài toán cấp bách.
Trong chiến lược này, cần phải nhìn nhận Ngành Dệt may không chỉ là ngành hỗ trợ để tạo việc làm,
để giúp nâng cao kim ngạch xuất khẩu quốc gia mà phải là một ngành sáng tạo.
Trong ngắn hạn, Bộ Công Thương và các bộ ban ngành lên quan cần đưa ra các giải pháp hỗ trợ
doanh nghiệp sản xuất duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa thuận lợi, hàn gắn, kết nối chuỗi cung
ứng. Tập trung hỗ trợ và ưu đãi các doanh nghiệp sản xuất sợi, bông, dệt, nhuộm…

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các
phương án chống dịch song hành cùng phương án sản xuất bảo đảm mục tiêu "sống chung an toàn
với dịch để phục hồi kinh tế".
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid 19, cần
đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử vào chuỗi cung ứng của Ngành Dệt may.
Về hoạt động logistics, doanh nghiệp cho rằng cần phải có sự thống nhất trong cách thu phí và mức
độ thu phí giữa các hãng tàu, tạo ra sự minh bạch và rõ ràng, cụ thể như một khung giá nhất định
trong từng thời điểm.

- HẾT -
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TRÁCH NHIỆM TRỞ THÀNH NÒNG CỐT KINH TẾ
CỦA ĐẤT NƯỚC

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long
Phó Tổng Giám Đốc Viettel Post

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Tôi là Nguyễn Hoàng Long- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bưu chính Viettel. Hôm nay, tôi rất
hân hạnh có mặt tại hội thảo này, xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu,
khách mời.
Kính thưa các quý vị,
Dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện có quy mô khoảng 20-22 tỷ USD/năm với tốc độ tăng trưởng bình
quân từ 16 – 20%/năm. Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 39/160
nước về mức độ phát triển logistics và đứng thứ 3 trong ASEAN. Những con số trên đã cho thấy
ngành logistics Việt Nam có nhiều dư địa phát triển và có tiềm năng tham gia sâu hơn vào chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Nhu cầu phục vụ quy mô xuất, nhập khẩu và bán lẻ hàng hóa ngày càng lớn đang trở thành động lực
quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics Việt Nam trong thời gian tới. Quyết định số
221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ
logistics vào GDP đạt 5-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch
vụ logistics đạt 50-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP, xếp hạng theo chỉ
số năng lực quốc gia về logistics trên thế giới đạt thứ 50 trở lên.
Tuy nhiên, theo Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam. hiện cả nước có
khoảng 3.000 công ty tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ logistics, trong số đó có khoảng 30
công ty logistics đa quốc gia, các doanh nghiệp logistics trong nước mới chỉ nắm giữ khoảng 30%
thị phần. Con số này đã cho chúng ta thấy rằng, năng lực của các doanh nghiệp logistics Việt Nam
vẫn còn rất hạn chế; từ quy mô, tiềm lực tài chính đến nhân lực, công nghệ thông tin.
Việc xây dựng các doanh nghiệp logistics mạnh, trở thành nòng cốt của nền kinh tế đất nước đang
trở thành một đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết. Trọng trách này được thể hiện ở các việc sau:
Đầu tiên, doanh nghiệp logistics mạnh phải là đại diện cho phần lớn các doanh nghiệp logistics Việt
Nam trước Chính Phủ, truyền thông và xã hội.
Thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành do chúng ta tổ chức và thực hiện, mong muốn
và kỳ vọng của doanh nghiệp logistics có thể đến với cộng đồng và xa hơn là tác động đến điều
chỉnh cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho ngành logistics phát triển theo đúng định hướng và lộ
trình đã đề ra.
Hai là, các doanh nghiệp logistics mạnh cần hỗ trợ đào tạo, hướng nghiệp để cùng với các cơ sở đào
tạo, các trường Đại học xây dựng nguồn nhân lực logistics chất lượng cao. Dự kiến đến năm 2030,
nhu cầu nguồn nhân lực về logistics là trên 200.000 người. Trong khi khả năng đáp ứng về nhu cầu
nguồn nhân lực logistics chỉ khoảng 10% nhu cầu của thị trường.
Đứng trước thách thức lớn về nguồn nhân lực ngành logistics, việc hợp tác giữa các doanh nghiệp
logistics với cơ sở đào tạo sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên hướng tới mục tiêu chung là nâng cao
năng lực cạnh tranh của nền logistics quốc gia.

Để làm được điều này, chúng ta cần sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, nhà trường trong
các hoạt động như:
- Tiếp nhận các học viên khá, giỏi đến thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp logistics ở các vị trí phù
hợp, giúp nhân sự được trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế một cách trực quan, góp phần
nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên ngành logistics, tự tin làm việc.
- Đồng hành tổ chức các chương trình đào tạo thực tế, đào tạo chuyên sâu; mời các chuyên gia giàu
kinh nghiệm trong ngành đến giao lưu cùng học viên làm giàu kiến thức thực tế, giúp rèn luyện kỹ
năng có ích cho công việc.

- Hợp tác truyền thông, tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện chuyên đề, ấn phẩm truyền thông nhằm
thu hút nguồn nhân lực logistics với mục tiêu cao nhất là lan tỏa kiến thức, nâng cao hiểu biết và kỹ
năng cho đội ngũ nhân sự chất lượng cao.
Ba là, bên cạnh mục tiêu gia tăng doanh thu dịch vụ, các doanh nghiệp logistics mạnh phải đảm bảo
chuỗi cung ứng, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Điển hình như giai đoạn Quý II - Quý III/2021, nền kinh tế - xã hội nước ta bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19, các doanh nghiệp logistics chính là những mạch máu ngày đêm vận chuyển hàng hóa thiết
yếu cung cấp cho cuộc sống sinh hoạt của người dân, ngay cả ở những khu vực cách ly nghiêm ngặt
nhất. Đồng thời, chúng ta luôn phải là đối tác đồng hành chặt chẽ cùng các doanh nghiệp khác duy
trì chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất, vừa giúp cho toàn bộ nền kinh tế quốc gia luôn vận
động phát triển, vừa góp phần đảm bảo công việc cho đông đảo người lao động.
Một vấn đề lớn đối với không chỉ ngành logistics mà mọi doanh nghiệp trên thế giới đều phải quan
tâm, đó là bài toán bảo vệ môi trường. Đây cũng là một phần trách nhiệm của chúng ta đối với việc
phát triển và đề cao giá trị thực tiễn của “logistics xanh”. Các doanh nghiệp logistics quốc nội cần
học hỏi, vận dụng từ các đơn vị nước ngoài đã đi trước, ứng dụng một cách phù hợp với thực tế hiện
tại, hướng tới một nền logistics quốc gia phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Bốn là, doanh nghiệp logistics mạnh với trách nhiệm trở thành nòng cốt của nền kinh tế cần trở
thành những cánh chim đầu đàn, chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ khác phát
triển vững mạnh trước các doanh nghiệp đến từ quốc tế. Là những doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh
vực, chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực đang có để giúp nhau cùng mở rộng
cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí, tạo nền tảng bền vững cho nền logistics
quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Doanh nghiệp logistics mạnh là những đơn vị vừa thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường; vừa có tốc độ
tăng trưởng, mức độ số hóa và tự động hóa cao; vừa nắm giữ thị phần top trong lĩnh vực. Sự đồng
hành, kết nối thành một mạng lưới của các doanh nghiệp logistics mạnh chính là tiền đề phát triển
vững chắc cho nền logistics quốc gia, đồng thời là đôi bàn tay đáng tin cậy nâng đỡ, hỗ trợ cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa thị trường nhiều biến động. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh của
chúng ta đối với nền logistics quốc gia.

Đoàn kết là sức mạnh”; cùng nhau, chúng ta sẽ đi xa hơn. Mỗi doanh nghiệp Logistics hãy khát khao
trở thành một doanh nghiệp mạnh. Như thế, ngành Logistics Việt Nam sẽ có hơn 30.000 doanh
nghiệp mạnh để tự tin tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với trách nhiệm nòng cốt của ngành logistics Việt Nam, các doanh nghiệp cam kết sẽ không ngừng
đổi mới sáng tạo, cùng hỗ trợ nhau phát triển, chung tay xây dựng ngành vững mạnh, khẳng định vị
thế của nền logistics Việt Nam trên trường quốc tế.
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Bộ Tài liệu này bao gồm các bài phát biểu và Tham luận tại
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 do Bộ Công Thương phối hợp với
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức.
Những nhận định và kiến nghị của các diễn giả tại các bài
tham luận là quan điểm của tác giả. Kết quả này không nhất thiết
phản ánh quan điểm của Bộ Công Thương.

