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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hà Nội, ngày  24  tháng  11  năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg  

ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  
Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 

logistics Việt Nam đến năm 2025 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 200 VÀ QUYẾT ĐỊNH 221 

1. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics 

Tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và khoá 
XII đã đặt ra nhiệm vụ phát triển khu vực dịch vụ, trong đó có ngành logistics như sau: 
“Hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm, chứng khoán, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh 
khác”; “Hình thành một số trung tâm dịch vụ, du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chủ 
động phát triển mạnh hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trong nước, tham gia vào 
mạng phân phối toàn cầu.”.  

Mục tiêu này tiếp tục được khẳng định tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng năm 2021, trong đó 
đưa ra mục tiêu “Phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng những 
thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. 
Tập trung phát triển mạnh một số ngành dịch vụ như: du lịch, thương mại, viễn thông, 
công nghệ thông tin, vận tải, logistics...”. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng thông qua các đột phá chiến lược, trong 
đó có đột phá số 3 liên quan trực tiếp đến ngành logistics, đó là “Xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số 
công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú 
trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, 
từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”. Đồng thời, thông qua Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó có nội dung: “Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch 
vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các lọai hình dịch 
vụ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm, pháp lý, y tế, giáo dục- đào tạo, viễn thông và công nghệ thông tin, logistics và 
vận tải phân phối”. 

Các chủ trương, đường lối, định hướng nêu trên của Đảng trong phát triển 
logistics đã được cụ thể hóa thông qua các chính sách pháp luật liên quan đến các hoạt 
động logistics, đã và đang thay đổi theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt 
động. Trong những năm qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm 
trong việc hoàn thiện môi trường chính sách, thể chế pháp luật về logistics thông qua 
các văn bản như:  
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- Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng 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 và Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 200/QĐ-TTg;  

- Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 quy định về kinh 
doanh dịch vụ logistics thay thế Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 
2007; 

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của 
Chính phủ ngày 9 tháng 8 năm 2017 về cắt giảm mức phí, chi phí cho doanh nghiệp;  

- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh; 

- Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ 
thống hạ tầng giao thông; 

- Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020; 

- Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy 
định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa 
ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

- Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tập trung phát triển một số ngành, sản 
phẩm dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, trong đó 
có logistics. 

- Các quy hoạch chuyên ngành về đường thủy, đường sắt, đường bộ, hàng hải 
thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành. 1 

Bên cạnh đó, nhiều chính sách có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt 
động kinh doanh dịch vụ logistics trong các văn bản như: Luật Giao thông đường bộ, 
Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam,  Luật Đường sắt và 
cá văn bản hướng dẫn; các chính sách về đầu tư kinh doanh tại Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định về quản lý khu 
công nghiệp và khu kinh tế; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 
2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Luật 
Bảo vệ môi trường 2020; các quy định, chính sách về quá cảnh, trung chuyển hàng 
hóa; các chính sách hỗ trợ tín dụng, cắt giảm thuế, phí… cũng được rà soát,  xây dựng 

                                         
1 Riêng quy hoạch hệ thống cảng hàng không hiện đang được Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Chính phủ xem 
xét, phê duyệt 
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theo hướng tạo thuận lợi và hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát triển ngành dịch vụ 
logistics. 

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. Đặc biệt, công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu đã 
đạt được nhiều cải cách đáng kể, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Nhiều Bộ, 
ngành chuyển đổi phương thức kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm, nổi bật có thể kể đến Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã chuyển hơn 90%, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an đã chuyển 
100% mặt hàng sang hậu kiểm. 

Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN được triển khai hiệu quả. 
Tính đến ngày 15/6, có 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một 
cửa quốc gia, với trên 4,92 triệu bộ hồ sơ của hơn 54.800 doanh nghiệp. Ngoài ra, Việt 
Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa ASEAN thông qua kết nối chính 
thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 nước 
thành viên ASEAN. 

Việc ký và thực hiện các cam kết của Việt Nam về logistics trong các Hiệp định 
FTA thế hệ mới hiện nay không vượt quá cam kết gia nhập WTO sẽ thúc đẩy sản xuất, 
thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ, qua đó tạo tiền đề cho hoạt động logistics 
phát triển trong thời gian tới. 

2. Về hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics 

Giai đoạn 2017-2022, hệ thống hạ tầng logistics nói chung và hạ tầng giao thông 
nói riêng đã được đầu tư phát triển nhanh, phát huy hiệu quả cao; nhiều công trình lớn, 
hiện đại đã được đưa vào khai thác. Việc tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần tái cơ cấu hợp lý lĩnh vực vận tải, bảo đảm 
kết nối hài hoà các phương thức vận tải, phát huy thế mạnh của từng phương thức, làm 
giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, qua đó nâng cao năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Về đường bộ: Kết cấu hạ tầng đường bộ có nhiều đột phá so với các lĩnh vực khác, 
đảm nhận vai trò chủ yếu trong kết nối vùng miền và quốc tế. Cả nước có tổng chiều dài 
đường khoảng 595.201 km, trong đó đường bộ quốc gia (quốc lộ, cao tốc) là 25.560 
km (tăng 7,3% so với năm 2017). Song song với chất lượng hạ tầng được cải thiện, chất 
lượng vận tải đường bộ được nâng cao, giảm đáng kể thời gian đi lại. Năm 2017, cả nước 
có 13 tuyến đường cao tốc thì đến tháng 9/2022, mạng lưới đường cao tốc đã đưa vào 
khai thác khoảng 23 đoạn tuyến, tương đương với 1.239 km; đang triển khai xây dựng 
khoảng 14 tuyến, đoạn tuyến, tương đương với 840 km. Các tuyến đường cao tốc được 
đầu tư xây dựng trên các trục giao thông xương sống của khu vực, kết nối liên vùng có 
sức lan tỏa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng miền và cả nước. 
Nhìn chung độ bao phủ của mạng lưới quốc lộ là khá tốt, tuy nhiên do điều kiện địa 
hình có đến 39% mạng lưới quốc lộ nằm trong khu vực đồi núi và nhiều tuyến được 
quy hoạch là quốc lộ song chưa được nâng cấp, tiêu chuẩn thiết kế còn thấp, chưa đạt 
yêu cầu quy hoạch. 

Về đường sắt: Lĩnh vực đường sắt đã có nhiều nỗ lực, duy trì tình trạng kết cấu hạ 
tầng để nâng cao an toàn và rút ngắn thời gian chạy tàu. Phân bổ nguồn lực đầu tư cho kết 
cấu hạ tầng đường sắt còn hạn chế, tuy nhiên bước đầu hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt 
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đã được quan tâm đầu tư, từng bước được cải tạo, nâng cấp. Mạng lưới đường sắt quốc 
gia có tổng chiều dài 3.143 km và có 277 ga, trong đó 2.703 km đường chính tuyến, 
612 km đường ga và đường nhánh, bao gồm 07 tuyến chính2. Mạng lưới đường sắt kết 
nối với nhau tại khu đầu mối Hà Nội, hiện đi qua địa bàn của 34 tỉnh, thành phố, gồm 
4/6 vùng kinh tế của cả nước. Mật độ đường sắt đạt khoảng 9,5 km/1000 km2 (là mức 
trung bình của khối ASEAN và thế giới). Hiện có 02 tuyến kết nối với Trung Quốc tại 
Đồng Đăng (tuyến liên vận Hà Nội - Đồng Đăng) và tại Lào Cai (tuyến Hà Nội - Lào 
Cai).  Năng lực khai thác trên hầu hết các tuyến đường sắt chính hiện đạt khoảng 17-
25 đôi tàu/ngày đêm, tốc độ khai thác tàu khách, tàu hàng trung bình 50-70 km/h (lớn 
nhất 100 km/h đối với tàu khách; 60 km/h đối với tàu hàng). Hầu hết các tuyến đường 
sắt đều được xây dựng từ lâu nên có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, có nhiều hạn chế về tải 
trọng, bình trắc diện nên tốc độ chạy tàu thấp, làm giảm tính cạnh tranh so với các 
phương thức vận tải khác. 

Đến tháng 6/2022, 4 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách đã khởi công3. Mạng 
lưới đường sắt hiện tại đã tạo ra sự kết nối 4/6 vùng, 34 tỉnh/thành phố, 3 tuyến trên 
hai hành lang chủ đạo Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 
chiếm 78% mạng lưới, đảm nhận 98% lượng hành khách và 88% lượng hàng hóa vận 
chuyển bằng đường sắt. 

Về đường thủy nội địa: Năng lực kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đã được nâng 
cao nhờ việc tập trung đầu tư nâng cấp cải tạo một số tuyến tại khu vực Đồng bằng Bắc 
Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời với việc đưa vào sử dụng một số công trình 
chỉnh trị cửa sông, kênh, âu tàu lớn, hiện đại và một số cảng đầu mối container kết hợp 
cảng cạn ở Phía Nam và Phía Bắc.  

Tổng chiều dài đường thủy nội địa toàn quốc đang quản lý khai thác 17.026 km, 
trong đó: 7.180 km là các tuyến đường thủy nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội 
địa quản lý (miền Bắc: 3.044,4 km, miền Nam 2.968,9 km, miền Trung: 1.167,5 km). 
Trên mạng lưới đã quy hoạch 45 tuyến vận tải thủy chính: miền Bắc có 17 tuyến, miền 
Trung có 10 tuyến, miền Nam có 18 tuyến. Ngoài ra, đã quy hoạch 21 tuyến vận tải 
sông biển. Khu vực miền Bắc có 6 tuyến, miền Trung có 4 tuyến, miền Nam có 11 
tuyến và một số tuyến đi chung luồng hàng hải. 

Toàn quốc có 292 cảng thủy nội địa: 217 cảng hàng hóa, 12 cảng hành khách, 
02 cảng tổng hợp và 63 cảng chuyên dùng. Ngoài ra còn có khoảng 8.200 bến thủy nội 
địa và hơn 2.500 bến khách ngang sông.  

Vận tải thủy nội địa chủ yếu đảm nhận vận chuyển hầu hết các mặt hàng truyền 
thống có khối lượng lớn, giá trị thấp nhưng đã có một số đột phá đáng kể trong năm vừa 
qua như phát triển tuyến vận tải ven biển và đội tàu pha sông biển VR-SB đã giảm áp lực 
cho vận tải đường bộ Bắc Nam, tham gia hiệu quả cho hoạt động vận chuyển container ở 
khu vực phía Nam. 

Hệ thống cảng thủy nội địa hiện chủ yếu phục vụ bốc xếp hàng rời, hàng 

                                         
2 07 tuyến chính: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (1.726 km), Gia Lâm - Hải Phòng (102 km), Hà Nội - Đồng Đăng 
(167 km), Yên Viên - Lào Cai (296 km), Đông Anh - Quán Triều (55 km), Kép - Lưu Xá (56 km, không hoạt 
động), Kép - Hạ Long - Cái Lân (128 km) và một số tuyến nhánh, nhánh kết nối đến các đô thị, cơ sở sản xuất 
3 Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí 
Minh; Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang; Cải tạo, 
nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh; Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang 
- Sài Gòn. 
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chuyên dùng với dây chuyền bốc xếp lạc hâu, năng suất thấp, trong khi đó các cảng 
thủy nội địa tổng hợp, container mới được đầu tư hiện đại tuy nhiên hiệu quả khai thác 
chưa cao (lượng hàng qua cảng thấp hơn công suất thiết kế). Hạn chế hiện nay của hệ 
thống cảng thủy là đường bộ kết nối với cảng có trọng tải thấp, không thuận lợi để 
trung chuyển hàng hóa bằng xe ô tô. 

 Về đường biển: hệ thống cảng biển Việt Nam hiện có 286 bến cảng, phân bố 
theo 5 nhóm cảng biển, tổng chiều dài cầu cảng hơn 96 km, hạ tầng đáp ứng được 
lượng hàng thông qua hơn 706 triệu tấn năm 2021. Đã hình hành các cảng cửa ngõ kết 
hợp trung chuyển quốc tế tại phía Bắc và phía Nam; tiếp nhận thành công tàu 
container đến 132.000 DWT tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng), đến 214.000 DWT 
tại khu bến Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu).  

Về tuyến vận tải biển, Việt Nam đã thiết lập được 32 tuyến, trong đó 25 tuyến 
vận tải quốc tế và 7 tuyến vận tải nội địa, trong đó ngoài các tuyến nội Á, khu vực phía 
Bắc đã khai thác 2 tuyến đi Bắc Mỹ; phía Nam đã hình thành được 16 tuyến tàu xa đi 
Bắc Mỹ và Châu Âu vượt trội hơn các nước khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Malaysia 
và Singapore).4 Hầu hết các cảng gắn liền với các trung tâm, các vùng kinh tế lớn của cả 
nước đã hình thành các cảng biển lớn với vai trò là đầu mối phục vụ xuất nhập khẩu hàng 
hoá và tạo động lực phát triển toàn vùng. 

Hình 1: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển (triệu tấn) 

 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Mặc dù đã có những bước tiến lớn cả về thể chế và hạ tầng trong những năm gần 
đây, tuy nhiên với quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa liên tục tăng và phần lớn vẫn từ 
đường biển, có thể nói thách thức đặt ra với ngành đường biển Việt Nam là rất lớn.  

Về đường hàng không: Hiện cả nước có 22 cảng hàng không đang khai thác với 
tổng diện tích khoảng 11.859 ha; trong đó có 9 cảng hàng không quốc tế[5] và 13 
cảnghàng không quốc nội [6]. Trong đó 07 cảng hàng không ở miền Bắc. 07 cảng hàng 
không ở miền Trung và 08 cảng hàng không ở miền Nam. 

Qua hơn 30 năm phát triển, thị trường vận tải hàng hoá hàng không đã có bước 
tăng trưởng nhảy vọt với sản lượng năm 2021 đạt 1,3 triệu tấn và dự kiến đạt hơn 1,52 
triệu tấn vào năm 2022, tăng gần 83 lần so với năm 1991 và 21,2% so với năm 2019; 

                                         
4 Cục Hàng hải Việt Nam, 2021 
[5] 9 Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần 
Thơ, Vân Đồn. 
[6] 13 Cảng hàng không quốc nội: Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, 
Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh, Điện Biên và Thọ Xuân. 
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đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trung bình cả thời kỳ 1991 - 2022 là 15,3%/năm. 
Hiện có 5 hãng hàng không Việt Nam: Vietnam Airlines - bao gồm VASCO, Vietjet 
Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines khai thác vận chuyển 
hàng hoá kết hợp trên chuyến bay chuyên chở hành khách và chưa có hãng hàng 
không chuyên vận chuyển hàng hóa bằng tàu bay chuyên dụng. Trong khi đó, tại thời 
điểm hiện tại, thị trường hàng hoá quốc tế của hàng không Việt Nam đang có 29 hãng 
hàng không nước ngoài khai thác tàu bay chuyên chở hàng hóa từ 16 quốc gia, vùng 
lãnh thổ đến Việt Nam.  

Cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác hàng hóa hiện nay chỉ có Cảng hàng không quốc 
tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là có nhà ga hàng hóa chuyên biệt, 
tại các Cảng còn lại đã được triển khai đầu tư hoàn thiện khu xử lý hàng hóa riêng tách 
biệt dây chuyền vận tải hành khách nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đóng, dỡ 
hàng. Đây có thể xem là một giải pháp ngắn hạn để giải quyết nhu cầu về hàng hóa vận 
chuyển qua đường hàng không, mang lại hiệu quả khai thác trong điều kiện quy mô sản 
lượng chưa cao. Trong dài hạn, việc đầu tư hoàn thiện, phát triển trung tâm logistics 
chuyên dụng hàng không tại các cảng có nhu cầu hàng hóa lớn cũng như có tiềm năng 
tăng trưởng trong thời gian tớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đà Nẵng, 
Cam Ranh, Chu Lai, Cần Thơ, Cát Bi, Liên Khương, Phú Quốc là hết sức cần thiết.  

Về trung tâm logistics: Theo báo cáo sơ bộ của 45/63 tỉnh, thành phố, cả nước 
có 69 trung tâm logistics có quy mô lớn và vừa, phân bổ tập trung ở một số khu công 
nghiệp. Các trung tâm logistics hạng I, hạng II, các trung tâm logistics chuyên dụng 
theo quy hoạch tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn 
cả nước đến 2020, định hướng đến năm 2030 đang được các tỉnh, thành phố tập trung 
triển khai, kêu gọi đầu tư xây dựng (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà 
Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Nông, Tây Ninh, 
Cần Thơ, Sóc Trăng). 

Trong những năm qua có sự chuyển đổi từ trung tâm logistics truyền thống sang 
trung tâm logistics thế hệ mới, áp dụng công nghệ 4.0. Với sự gia tăng mạnh của số 
lượng các doanh nghiệp thương mại điện tử, cùng với nhu cầu thuê mặt bằng phục vụ 
lưu giữ, phân loại hàng hóa, hoàn tất đơn hàng..., nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt xu 
thế, xây dựng và đầu tư hệ thống kho, trung tâm logistics với chức năng cung ứng dịch 
vụ vận tải, hoàn tất đơn hàng, phân phối... theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại với 
chất lượng cao. Trong đó, hai mô hình trung tâm logistics điển hình về ứng dụng công 
nghệ là: trung tâm logistics ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và kết nối công nghệ 4.0; và 
trung tâm logistics phục vụ nông nghiệp.  

Trong giai đoạn 2017- 2022, nhiều trung tâm logistics hiện đại, áp dụng công 
nghệ tiên tiến và được tiêu chuẩn hóa đã đi vào hoạt động, góp phần giảm gánh nặng 
cơ sở hạ tầng logistics.  

3. Về nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ 

Xét về số lượng, năm 2017, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận 
tải, kho bãi đạt 37.281 doanh nghiệp, chiếm 5,69% tổng số doanh nghiệp cả nước. Đến 
năm 2021, tổng số doanh nghiệp vận tải, kho bãi đạt 43.568 doanh nghiệp, tăng 
16,86% so với năm 2017, chiếm 5,08% tổng số doanh nghiệp hoạt động trên cả nước. 
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2022 là 5.500 doanh 
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nghiệp, tăng 30,4%; số vốn đăng ký tăng 85% và số lao động tăng 24.6% so với cùng 
kỳ năm 2021. Như vậy, tổng số doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành 
lập mới vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 4,9% tổng số doanh nghiệp cả nước, 
với số vốn chiếm khoảng 5.6% và số lao động chiếm 3,7%. Dù số doanh nghiệp không 
tăng nhiều nhưng số vốn tăng mạnh và quy mô lao động giảm phần nào cho thấy tín 
hiệu tích cực của xu hướng gia tăng quy mô vốn của các công ty và hiện đại hóa quy 
trình nhằm giảm phụ thuộc vào lao động chân tay tại các doanh nghiệp logistics. 

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), thị trường 
logistics có sự tham gia của hơn 5.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 3PL, 
trong đó chiếm 89% là doanh nghiệp trong nước, 10% là doanh nghiệp liên doanh và 
1% là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia, 
với các tên tuổi lớn nằm trong danh sách 50 công ty logistics thế giới lớn nhất như: 
DHL, Kuehne + Nagel, DSV, DB Schenker,... Cho dù các doanh nghiệp trong nước 
chiếm tỷ lệ lớn nhưng lại chỉ chiếm khoảng 30% thị phần, còn lại thuộc về các doanh 
nghiệp nước ngoài vì doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, quy mô 
hạn chế cả về vốn và nhân lực cũng như kinh nghiệm hoạt động quốc tế, chưa có sự 
liên kết giữa các khâu trong chuỗi cung ứng logistics và giữa doanh nghiệp dịch vụ 
logistics với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp logistics Việt Nam cung 
cấp chủ yếu là các dịch vụ logistics nội địa như: vận tải nội địa, giao nhận, kho bãi, 
khai báo thủ tục hải quan, giám định hàng hóa, dịch vụ thuê chỗ trên tàu,... So với các 
doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam hiện đang nắm giữ nhiều cơ sở hạ 
tầng, tài sản phục vụ hoạt động logistics (trung tâm logistics, kho bãi, cảng biển, cảng 
cạn, sân bay, đường sắt, toa xe, xe tải...), đồng thời có lợi thế am hiểu tập quán kinh 
doanh và khách hàng nội địa, nhưng hoạt động còn đơn lẻ, năng lực tài chính, quản trị 
còn hạn chế, chỉ phục vụ ở từng phân khúc nhất định, thiếu sự kết nối xuyên suốt để 
cung cấp dịch vụ logistics tích hợp. 

Hơn 80% hội viên VLA là doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số hội viên như 
Transimex, Gemadept, Sotrans, Tân Cảng Sài Gòn là những doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ logistics lớn, cung cấp dịch vụ 3PL, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp 
nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và có chi nhánh hoặc đại diện ở thị trường 
ngoài nước. 46/63 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics của Việt Nam đã được 
Cơ quan quản lý hoạt động hàng hải của Mỹ (FMC) cấp phép 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 Kỳ7. 

Cũng theo báo cáo của VLA, mặc dù hiện đang được tập trung cải thiện, việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động logistics của doanh nghiệp vẫn còn 
ở mức rất khiêm tốn, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực khai báo hải quan và theo dõi, giám 
sát phương tiện. Trong khi hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò 
rất quan trọng trong cả tiến trình xử lý chuỗi logistics, đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa 
các bên tham gia cũng như đảm bảo kiểm soát hiệu quả về mặt thời gian, chi phí và 
chất lượng dịch vụ. 

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Bộ Công 
Thương đã hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tham gia các 
hoạt động đào tạo nâng cao năng lực về thiết kế, phát triển sản phẩm, các hoạt động hỗ 

                                         
7 Việt Nam đứng đầu trong các nước ASEAN về số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics 
được FMC cấp phép, sau đó là Singapore 53, Malaysia 15, Philippine 13 và Indonesia 12. 
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trợ của Chương trình Thương hiệu quốc gia: hội thảo, đào tạo, tập huấn về xây dựng, 
phát triển thương hiệu...  

4. Về phát triển thị trường dịch vụ logistics 

Trong những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, ngành dịch vụ logistics của Việt Nam đã thể hiện 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thực 
hiện các FTA thế hệ mới.  

Khối lượng vận tải hàng hóa của Việt Nam tăng 17,4 % trong giai đoạn 2017-
2021, từ mức 1,38 tỷ tấn (2017) lên 1,63 tỷ tấn (2021). Luân chuyển tăng 30,2%, từ 
mức 255,9 triệu tấn.km (2017) lên 333,4 triệu tấn.km (2021). 9 tháng năm 2022, tổng 
khối lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam đạt 1.492,7 triệu tấn, tăng 24,4% so 
với cùng kỳ năm 2021, luân chuyển hàng hóa đạt 318,12 tỷ tấn, tăng 31% so với cùng 
kỳ năm 2021. 

Hình 2: Khối lượng vận tải hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2017-2021 (triệu tấn) 

 
 Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Xét theo cơ cấu trong nước và ngoài nước thì hiện nay vận chuyển hàng hóa 
trong nước vẫn chiếm tỷ trọng chính (98%) trong khi vận tải ngoài nước chỉ chiếm 
một phần rất nhỏ (2%).8 

Đường bộ vẫn là phương thức vận tải phổ biến nhất hiện nay, chiếm 72,93% 
tổng lượng hàng hóa được vận chuyển đứng thứ hai là đường thủy nội địa với 21,73%. 
Bị bỏ cách rất xa về tỷ trọng là đường biển với 5,13% trong khi tỷ trọng của vận 
chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đường hàng không vẫn rất thấp ở mức 0,23% và 
0,01%. Mặc dù vận tải hàng hóa vẫn phụ thuộc lớn vào phương thức vận tải đường bộ, 
tỷ trọng vận tải bằng phương thức này đã giảm so với thời điểm năm 2017 (77,67%). 
Đồng thời với đó là tỷ trọng vận tải bằng đường thủy nội địa tăng cũng cho thấy tín 
hiệu tích cực trong mục tiêu tái cơ cấu các phương thức vận tải.  

Ngành logistics có đóng góp quan trọng trong việc giữ mức kim ngạch xuất 
nhập khẩu của Việt Nam năm 2021 đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020, 

                                         
8 Theo số liệu vận tải hàng hóa 9 tháng/2022, Tổng cục Thống kê 
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trong đó có 31 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Tính chung cả giai đoạn 2017-
2021, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tăng 56,08 với tốc độ tăng trưởng trung 
bình 11,96%/năm cho cả giai đoạn. 

Hình 3: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam (tỷ USD) 

 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Theo Báo cáo "Đánh giá Cạnh tranh của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD): Ngành Logistics tại Việt Nam" năm 2019: Ngành logistics của Việt Nam đạt 
tốc độ phát triển bình quân 12%-14%/năm, đóng góp vào GDP từ 4%-5%. Nếu tính bình 
quân 10 nước ASEAN, ngành logistics đóng góp vào GDP trung bình 5% ở các nước 
thành viên ASEAN, tạo ra 5% việc làm trong ASEAN, tỷ lệ thuê ngoài khoảng 60%-
70%, chi phí logistic tương đương 16,8% GDP.  

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018, chỉ số năng lực quốc 
gia về logistics (LPI) của Việt Nam xếp thứ 39/160 nước và vùng lãnh thổ 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, tốc 
độ phát triển của ngành logistics ở Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14-16%, 
quy mô khoảng 40-42 tỷ USD/năm. Đây là kết quả tốt nhất và cũng là kết quả xếp 
hạng gần đây nhất của Việt Nam. Chất lượng cung cấp dịch vụ logistics được nâng cao 
rõ rệt, số lượng các dịch vụ logistics được cung cấp đa dạng, thị trường logistics của 
Việt Nam được mở rộng.   

Theo bảng xếp hạng của Agility 2022, thị trường logistics Việt Nam được xếp 
hạng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Tỷ lệ tăng trưởng kép 
hàng năm (CAGR) giai đoạn 2022 - 2027 của thị trường logistics Việt Nam được dự 
báo đạt mức 5,5%. 

Hình 4: Tỷ trọng đóng góp của ngành vận tải, kho bãi trong GDP (%) 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê 
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Giai đoạn 2017-2021, ngành vận tải, kho bãi đóng góp 4-5% trong tổng mức 
GDP của Việt Nam. 9 tháng đầu năm 2022, con số này tăng mạnh đạt mức 5,56%. 
Trong mức tăng chung 8,83% của GDP 9 tháng năm 2022, vận tải kho bãi tăng 14,2%.  

Nhằm phát triển thị trường, kết nối cung - cầu cho dịch vụ logistics, trong 
những năm qua, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội đã tổ chức 
nhiều hoạt động, hội nghị, hội thảo, tọa đàm giới thiệu, kết nối cung cầu, xúc tiến, thu 
hút đầu tư vào lĩnh vực logistics. 

Bộ Công Thương cũng chủ trì tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam thường 
niên nhằm kết nối, chia sẻ thông tin và thảo luận, trao đổi với các doanh nghiệp về 
những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển ngành dịch vụ 
logistics.  

 5. Về đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực 

Theo nghiên cứu của VLA, để đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ 
logistics (không bao gồm các doanh nghiệp vận tải thủy, bộ, biển, hàng không, chuyển 
phát nhanh, cảng thuần túy) sẽ cần đào tạo mới và bài bản cho 200.000 nhân sự cho 
giai đoạn 2015 - 2030. 

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, ngay sau khi Quyết định 200 được ban hành, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời ban hành Thông tư số 04/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 quy định về Danh mục ngành, nghề đào tạo 
cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng có 40 ngành, nghề đào tạo trình độ trung 
cấp và 24 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực logistics. Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với 
Chương trình Aus4Skills của Chính phủ Úc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và đối tác doanh nghiệp tổ chức thí điểm cơ chế phối hợp với doanh nghiệp 
trong ngành logistics và lựa chọn đào tạo thí điểm 04 nghề về logistics gồm: nhân viên 
nhà kho, giám sát nhà kho, nhân viên logistics và nhân viên giao nhận. Đồng thời, 
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã thành lập Ban Tư vấn đào tạo logistics gồm 
đại diện các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo và sử dụng lao 
động thuộc lĩnh vực logistics của Úc và Việt Nam. Qua đó tổ chức tập huấn cho hàng 
chục lượt giảng viên, giáo viên về phát triển chương trình và tổ chức đào tạo các 
ngành logistics có sự tham gia của doanh nghiệp theo mô hình của Úc.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 
10 tháng 10 năm 2017 quy định về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại 
học, trong đó có mã ngành đào tạo logistics và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 
10 tháng 10 năm 2017 quy định về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV, trong đó có mã 
ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ.  

Do đó, hoạt động đào tạo nhân lực cho ngành logistics hiện nay đã được thực 
hiện ở 3 cấp độ: (i) đại học và trên đại học; (ii) cao đẳng và trung cấp; (iii) đào tạo 
nghề ngắn hạn.  

Ở bậc đại học, tính đến hết năm 2021, Việt Nam đã có 49 trường đại học trong 
tổng số 286 trường đại học trên phạm vi cả nước tuyển sinh và đào tạo ngành/chuyên 
ngành logistics với tổng quy mô tuyển sinh là 4.100 chỉ tiêu và tổng số lượng đang 
theo học tại trường khoảng 7.000 sinh viên. Ở bậc cao đẳng và trung cấp, tính đến 
tháng 10/2021, cả nước có 936 trường cao đẳng và trung cấp. Trong số đó, có 54 
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trường cao đẳng và 11 trường trung cấp đào tạo nghề logistics với chỉ tiêu tuyển sinh 
tương ứng là 3.560 sinh viên cao đẳng và 2.815 học sinh trung cấp; gấp gần 2 lần số 
trường năm 2019 (37 trường và tổng 3.280 chỉ tiêu tuyển sinh) và gấp 3 lần số trường 
cao đẳng, trung cấp có đào tạo về logistics năm 2017 (22 trường với tổng hơn 2.000 
chỉ tiêu tuyển sinh). Các trường này tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ và 
Đồng bằng sông Hồng - những nơi có nhu cầu cao về nhân lực logistics phục vụ cho 
phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương với tương ứng 26 và 21 trường. Khu 
vực Tây Nguyên chưa có trường nào đào tạo nghề logistics trong số 61 trường cao 
đẳng, trung cấp trên địa bàn. 

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, viết tắt là 
VALOMA (Viet Nam Association for Logistics Manpower Development). Kể từ khi 
thành lập, VALOMA đã triển khai nhiều hoạt động như các hoạt động tham quan, 
khảo sát cho giảng viên, sinh viên; kết nối nhà trường - sinh viên - doanh nghiệp, các 
cuộc thi cho sinh viên ngành logistics; chuỗi hội thảo, tọa đàm nâng cao kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp cho giảng viên và sinh viên… đóng góp tích cực trong công tác đào 
tạo, phát triển nhân lực logistics chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của 
ngành logistics Việt Nam.   

Bên cạnh việc đào tạo ở các bậc học, các khóa đào tạo ngắn hạn cũng được các 
Bộ, ngành phối hợp cùng Hiệp hội VLA và Hiệp hội VALOMA tổ chức thường xuyên 
nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân lực trong ngành logistics.  

6. Về các nhiệm vụ khác 

Trong những năm qua, công tác phổ biến, tuyên truyền về logistics đã được 
quan tâm thực hiện từ cấp Trung ương đến địa phương, với sự vận dụng sáng tạo nhiều 
kênh thông tin, tuyên truyền như truyền hình, truyền thanh, báo chí truyền thống, báo 
và các trang tin điện tử đến mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến. Nhờ đó, nhận thức 
của các bên liên quan về định hướng, chính sách và các nội dung trong lĩnh vực 
logistics ngày càng được cải thiện.  

Báo cáo Logistics Việt Nam là ấn phẩm do Bộ Công Thương phát hành thường 
niên kể từ năm 2017 đến nay. Báo cáo đã trở thành nguồn tư liệu uy tín, cung cấp các 
thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính 
sách liên quan... góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyền 
thông trong lĩnh vực logistics. 

Trang tin điện tử www.logistics.gov.vn là trang tin điện tử của Bộ Công 
Thương cung cấp thông tin ngành logistics phục vụ quản lý nhà nước, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực 
logistics. Đây cũng là địa chỉ tin cậy để kết nối giao thương, đầu tư và hợp tác cho các 
tác nhân trong lĩnh vực logistics.  

VTV9 là một trong những đơn vị truyền thông đã mở riêng một chuyên mục 
hàng tuần về logistics. Ngoài ra, hoạt động logistics còn nhận được sự quan tâm và 
thường xuyên đưa tin của các kênh thông tin, tuyên truyền uy tín như Thời báo Kinh tế 
Việt Nam, Tạp chí Vietnam Logistics Review, Báo Công Thương, Báo Đầu tư, Báo 
Giao thông. 
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Quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực logistics cũng có nhiều bước phát triển 
tích cực. Các hoạt động thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng logistics và hợp 
tác quốc tế cũng được lồng ghép trong các chuyến thăm, tiếp xúc ngoại giao của Việt 
Nam với các nước, tổ chức quốc tế. Đã có nhiều văn bản hợp tác ghi nhớ và các 
chuyến giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam với các 
hiệp hội và doanh nghiệp quốc tế. Nhiều đoàn giao thương về logistics được Bộ Công 
Thương chủ trì tổ chức như: Đoàn giao thương kết nối logistics Việt Nam - Trung 
Quốc năm 2018, Đoàn giao thương thúc đẩy vận chuyển hàng hóa tuyến Hành lang 
kinh tế Đông - Tây năm 2019, Đoàn giao thương kết nối logistics Việt Nam - 
Campuchia 2022, Đoàn xúc tiến thương mại về logistics tại Đức năm 2022… Bộ Công 
Thương cũng tiến hành rà soát, biên soạn và phổ biến Tài liệu rà soát và hướng dẫn 
thực thi cam kết quốc tế về dịch vụ logistics trong WTO, ASEAN và các FTA mà Việt 
Nam đã tham gia. 

Công tác hoàn thiện thông tin, số liệu thống kê về logistics cũng đã có bước tiến 
mới khi Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics được ban hành, 
giúp hoàn thiện cơ sở thu thập dữ liệu thống kê và công bố các con số về logistics tại 
Việt Nam một cách chính thống. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam thường niên, Bộ Công Thương 
đã trao tặng Bằng khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát 
triển dịch vụ logistics, công bố Báo cáo Logistics Việt Nam. Đồng thời, đại diện Lãnh 
đạo Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương cũng chứng kiến lễ ký kết các Bản ghi nhớ, 
hợp đồng trong lĩnh vực logistics giữa các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và đơn 
vị đào tạo. 

7. Bộ Công Thương với vai trò cơ quan đầu mối điều phối, thúc đẩy việc 
thực hiện Quyết định 200 và Quyết định 221 

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương, với vai trò là cơ quan điều phối, phát 
triển logistics quốc gia trong Ủy ban 1899 đã phát huy vai trò đầu mối, chủ trì, phối 
hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm 
thúc đẩy ngành dịch vụ logistics Việt Nam phát triển. Cụ thể như: 

- Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ tại Quyết định 200 và Quyết định 221; Hai văn bản trên có thể coi là cơ sở, 
căn cứ, định hướng quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương cân đối nguồn lực triển 
khai nhằm đạt được mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy 
định pháp luật liên quan trực tiếp và gián tiếp đến việc kinh doanh dịch vụ logistics. 
Đặc biệt, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2017/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 quy định về kinh doanh dịch vụ logistics thay thế Nghị 
định 140/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007. Nghị định 163 được ban hành đã tạo 
thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ logistics và đầu tư của nước ngoài vào ngành 
dịch vụ này, phù hợp với tiến trình hội nhập của Việt Nam. Hiện nay, Bộ Công 
Thương đang tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan 
đến logistics nhằm phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật thương mại nội dung về 
dịch vụ logistics. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành trong công tác xây 
dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về dịch vụ logistics. 
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- Ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả logistics của 
Việt Nam và Tài liệu hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, 
Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để cập nhật thông tin về 
xếp hạng LPI của Việt Nam nhằm đảm bảo chính xác, khách quan. 

- Phát huy vai trò điều phối, phát triển logistics quốc gia được giao trong Ủy 
ban 1899, Bộ Công Thương thường xuyên đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết 
quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy 
ban 1899 và nhiều nhiệm vụ về phát triển logistics được giao tại các Nghị quyết, 
Quyết định khác. 

- Thường xuyên đôn đốc trao đổi, góp ý, phối hợp với các Bộ, ngành, địa 
phương thực hiện các nhiệm vụ đươc giao tại Quyết định 200 và Quyết định 221; góp 
ý trong công tác xây dựng chính sách; phối hợp tổ chức các hoạt động hội nghị, hội 
thảo, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, Hiệp hội với cơ quan quản lý Nhà 
nước, kết nối doanh nghiệp logistics với doanh nghiệp xuất nhập khẩu… 

- Thường xuyên trao đổi, nắm bắt về những vướng mắc, khó khăn trong hoạt 
động dịch vụ logistics của doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
nghiên cứu, xử lý. Hoạt động dịch vụ logistics bao gồm rất nhiều những lĩnh vực quản 
lý của nhiều Bộ, ngành, địa phương. Bộ Công Thương đã phát huy vai trò cầu nối giữa 
các Hiệp hội, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các cơ quan 
quản lý nhà nước để đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm mục tiêu xử 
lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp logistics phát triển. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm 
vụ được giao chủ trì thực hiện trong Quyết định 200 và Quyết định 221 (kết quả đã 
được báo cáo tại mục 1-6) như: Rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý về dịch vụ logistics; 
Rà soát các cam kết về dịch vụ logistics trong FTA; Các nhiệm vụ về khuyến khích 
phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Phát huy vai 
trò của Diễn đàn Logistics Việt Nam; Xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam,… 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Sau hơn 5 năm triển khai Quyết định 200, ngành logistics nói chung và năng 
lực hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics của các doanh nghiệp ở nước ta nói riêng 
đã có những bước tiến đáng kể. Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, 
Nhà nước, sử dụng có hiệu lực, hiệu quả các công cụ quản lý đối với hoạt động 
logistics trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua, chúng ta đã đạt 
được một số thành tựu sau: 

- Nhận thức, quan điểm về vai trò và tiềm năng phát triển ngành dịch vụ 
logistics được nâng cao ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương: Điều này 
được thể hiện rõ trong các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các quy định chính sách 
của Chính phủ từ trung ương đến địa phương.   

- Từng bước hoàn thiện khung pháp lý về logistics: Trong hơn 5 năm vừa qua, 
được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 200/QĐ-TTg, Quyết định số 221/QĐ-TTg, Nghị định số 163/2017/NĐ-
CP và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2018. Kế hoạch hành động, những 
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quy định về kinh doanh dịch vụ logistics và Chỉ thị quyết liệt của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ này mang tính đột phá cao tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh 
doanh thông thoáng, lành mạnh thúc đẩy hoạt động logistics của nước ta ngày càng 
phát triển bền vững. 

- Đóng góp tích cực vào các hoạt động kinh tế, trước hết là xuất nhập khẩu: 
Mặc dù chi phí logistics của Việt Nam vẫn còn khá cao so với các nước trong khu vực 
và trên thế giới, nhưng những năm qua ngành logistics đã có những đóng góp không 
nhỏ trong hoạt động xuất nhập khẩu, đưa hoạt động xuất nhập khẩu thành một điểm 
sáng bởi tốc độ tăng trưởng vượt bậc so với những năm trước. Kim ngạch xuất nhập 
khẩu năm 2021 đạt 668 tỷ USD, tăng 57,6% so với năm 2017 và tăng 22,8% so với 
năm 2020 bất chấp những khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

- Hạ tầng logistics ngày càng được cải thiện: Chính phủ và các Bộ, ngành quan 
tâm đầu tư phát triển, 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. 

- Số lượng doanh nghiệp dịch vụ logistics gia tăng, từng bước nâng cao năng 
lực và tham gia tích cực vào việc hỗ trợ sản xuất, lưu thông trong nước, xuất nhập 
khẩu. Các doanh nghiệp tham gia vào nhiều khâu trong chuỗi dịch vụ logistics, tiến 
dần đến những khâu có giá trị gia tăng cao. Đã từng bước hình thành một số doanh 
nghiệp, tập đoàn lớn trong lĩnh vực logistics, ứng dụng công nghệ hiện đại, có khả 
năng cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. 

- Hoạt động đào tạo, ứng dụng công nghệ các các hoạt động khác hỗ trợ tích 
cực cho ngành dịch vụ logistics: Số lượng các trường, viện, cơ sở tham gia đào tạo về 
logistics ngày càng tăng, chương trình đào tạo được nâng cấp theo hướng chuyên sâu, 
chuyên nghiệp, gắn với thực tế, đội ngũ giảng viên gia tăng về số lượng và nâng cao 
về trình độ. Nhiều giải pháp công nghệ được ứng dụng trong quản lý kho bãi, quản lý 
phương tiện, quản lý hàng hóa giúp hoạt động dịch vụ logistics được thực hiện tốt hơn, 
nhanh hơn. 

- 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: Diễn đàn Logistics Việt Nam được Bộ Công Thương chủ trì tổ chức 
hàng năm đã tạo được sự kết nối chặt chẽ và đối thoại thẳng thắn ở cả ba cấp độ giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương với các hiệp hội, doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics của Việt Nam. Diễn đàn một mặt giúp cho 
các doanh nghiệp tiếp cận đúng, có thể tham gia vào quá trình xây dựng các cơ chế, 
chính sách pháp luật của nhà nước về ngành logistics, một mặt cũng giúp cho các cơ 
quan quản lý nhà nước có những đánh giá xác thực để kịp thời ban hành những chính 
sách đáp ứng được đòi hỏi từ thực tiễn ngành logistics của Việt Nam. Thông qua các 
tổ chức hiệp hội, các doanh nghiệp có ý kiến phản biện, phản hồi về chính sách liên 
quan đến phát triển hạ tầng, môi trường kinh doanh, thủ tục hải quan, chính sách thu 
phí của địa phương, ... 

2. Những tồn tại và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động phát triển logistics quốc gia vẫn 
còn một số tồn tại như sau: 
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- Trong những năm qua, Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ 
lực xây dựng khung khổ pháp lý, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng lành 
mạnh cho hoạt động logistics ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong triển khai thực tiễn, các cơ 
quan quản lý cấp Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn, bất cập. Nguyên nhân chủ yếu là do một số các quy định vẫn còn chồng chéo, 
phát sinh nhiều thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành chưa phù hợp. Mặc dù, 
các cơ quan chủ quản đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn khắc phục nhưng chưa 
có sự đánh giá tình hình thực hiện các chính sách quản lý, phát triển ngành logistics 
một cách tổng thể để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với đặc thù của hoạt động logistics 
trong thực tiễn. 

- Công tác phối hợp nghiên cứu, triển khai xây dựng quy hoạch của các Bộ, 
ngành, địa phương chưa thực sự phát huy hiệu quả, hiệu lực; một số tỉnh, thành phố có 
tiềm năng nhưng cơ sở hạ tầng thương mại, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư tương 
xứng nên các hoạt động dịch vụ logistics nhìn chung chưa phát triển được.  

- Điểm yếu của các doanh nghiệp Việt Nam là chi phí dịch vụ còn cao, chất 
lượng cung cấp một số dịch vụ chưa cao, trong điều kiện thị trường cung cấp dịch vụ 
của Việt Nam hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt. Nguyên nhân chính là hạn chế về quy 
mô doanh nghiệp và vốn, về kinh nghiệm và trình độ quản lý, khả năng áp dụng công 
nghệ thông tin cũng như trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng yếu cầu hoạt động 
quốc tế và một nguyên nhân quan trọng nữa là không có đầu mối nguồn hàng do Việt 
Nam chủ yếu xuất FOB và nhập CIF, ngoài ra có hạn chế về kết cấu hạ tầng logistics 
và chi phí vận tải trên đường bộ, phụ phí cảng biển do các chủ tàu nước ngoài áp đặt.  

- Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại doanh nghiệp 
logistics còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ lớn các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đang 
được sử dụng tại các doanh nghiệp logistics đơn thuần là các ứng dụng cơ bản với 
những chức năng riêng biệt, không có tính thống nhất phụ trách các mảng như quản lý 
giao nhận, kho bãi, trao đổi dữ liệu điện tử, quản lý vận tải hay khai báo hải quan… 
Nguyên nhân chính là những khó khăn liên quan tới vấn đề tài chính do chi phí để đầu 
tư chuyển đổi số lớn trong khi phần lớn các doạnh nghiệp logistics Việt Nam là doanh 
nghiệp nhỏ với số vốn hạn chế. Bên cạnh đó, yếu tố con người (nhận thức, trình độ, 
thói quen của lãnh đạo và nhân viên) và việc lựa chọn công nghệ thích hợp cũng là 
một rào cản. 

- Hoạt động triển khai, điều phối các nhiệm vụ phát triển logistics quốc gia còn 
gặp nhiều khó khăn do đặc thù ngành logistics bao gồm nhiều lĩnh vực thuộc sự quản 
lý của nhiều Bộ, ngành khác nhau. Cơ chế phối hợp, thông tin giữa các Bộ, ngành, địa 
phương còn chậm trễ. Bộ máy cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về logistics còn 
thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 
TỚI 

1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn đối với ngành logistics trong giai đoạn tới 

1.1. Thuận lợi 

Thứ nhất, Việt Nam có vị trí địa chính trị chiến lược. Với lợi thế nằm ở trung 
tâm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trên tuyến hàng hải quốc tế, cùng hệ thống 
cảng biển trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm các hệ thống cảng biển, hệ thống sân bay 
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quốc tế, đường sắt xuyên quốc gia, đường bộ gắn với nhiều hành lang kinh tế trong 
vùng, Việt Nam có đủ tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển lớn của khu vực và 
thế giới 

Thứ hai, kinh tế thế giới và Việt Nam có sự phục hồi được hỗ trợ bởi các chính 
sách kích thích tăng trưởng; các quốc gia cơ bản đã nối lại các hoạt động sản xuất, lưu 
thông hàng hóa  tạo nguồn cầu lớn cho dịch vụ logistics. Ở trong nước, việc mở cửa 
trở lại nền kinh tế của Chính phủ giúp tăng trưởng phục hồi và tốt hơn trong năm 
2022. Dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ 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.  

Thứ ba, 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. Kim ngạch xuất 
nhập khẩu dự kiến sẽ 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 tư, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng thương mại 
điện tử cao nhất khu vực Đông Nam Á. Tốc độ phát triển thương mại điện tử toàn cầu 
là 16,24% vào năm 2021 và dự báo bứt phá lên 24.5% vào năm 2025. Còn tại Việt 
Nam, con số này năm 2021 là hơn 20%, với quy mô 16 tỷ USD. Đến năm 2025, tốc độ 
phát triển của thương mại điện tử ở nước ta có thể lên đến 29%, đạt 39 tỷ USD.9 
Trong đó, tính riêng thị trường TMĐT bán lẻ (B2C) tại Việt Nam tăng trưởng cao và ổn 
định trong 5 năm qua. Trong năm 2017, quy mô thị trường TMĐT bán lẻ ở Việt Nam chỉ đạt 
6,2 tỷ USD, nhưng đến năm 2021 doanh thu này đã tăng gần gấp 2 lần, đạt trên 13,7 tỷ USD. 
Đà tăng trưởng này vẫn được duy trì vào năm 2022 với mức doanh thu dự kiến đạt 16,4 tỷ 
USD.  Sự bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam với các doanh nghiệp lớn như 
Shopee, Lazada hay Tiki… trở thành một cơ hội đầy tiềm năng để các tập đoàn đầu 
tư và phát triển cơ sở hạ tầng kho vận hiện đại đồng hành cùng các doanh nghiệp trong 
việc phát triển chuỗi cung ứng. 

Thứ năm, 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. Từ những chỉ đạo của Đảng cho đến các văn bản, quy định của Chính phủ và 
các địa phương đều thể hiện nhất quán quan điểm đẩy mạnh phát triển logistics, tạo 
môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp. 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, rộng khắp. 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 phương thức quản lý của doanh nghiệp theo hướng chuyên 
nghiệp, hiện đại, phù hợp với tình hình mới. 

                                         
9 Theo Statista 
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1.2. Khó khăn, thách thức 

Thứ nhất, bối cảnh thế giới với những rủi ro từ xung đột giữa Nga - Ukraine, 
các biện pháp trừng phạt của những nền kinh tế lớn kéo theo giá năng lượng tăng đột 
biến, cùng hệ quả của những biện pháp kích thích kinh tế hậu COVID-19 dẫn đến lạm 
phát ở mức cao, các điều kiện tài chính thắt chặt để kiềm chế lạm phát,… đã tác động 
tiêu cực đến cả thương mại, sản xuất, đầu tư, trong đó có ngành dịch vụ logistics.  
Kinh tế thế giới dự báo có thể suy giảm cuối năm nay và năm tới. Bên cạnh đó, biến 
đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và sự già hóa dân số để lại các hệ lụy 
to lớn, nhiều mặt.  

Thứ hai, lượng lớn nguồn cung tàu biển mới gia nhập thị trường khi nhu cầu đột 
ngột giảm khiến giá cước vận tải biển giảm mạnh, cùng với xu thế giá xăng dầu nói 
riêng và lạm phát nói chung tăng cao dẫn đến chi phí đầu vào tăng gây áp lực không 
nhỏ lên doanh nghiệp logistics. 

Thứ ba, bài toán thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao. 
Nguồn nhân lực logistics tại các doanh nghiệp logistics và sản xuất của Việt Nam luôn 
ở trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng10. Cụ thể, các vị trí đang thiếu hụt nhiều nhất 
là nhân viên kinh doanh logistics, nhân viên công nghệ thông tin logistics và điều phối 
khai thác vận tải, kho hàng. Đồng thời, tại hầu hết doanh nghiệp, lao động đang thiếu 
hụt các kiến thức và kỹ năng logistics. Đây sẽ là thách thức lớn đối với sự phát triển 
của ngành trong giai đoạn tới. 

Thứ tư, thách thức đến từ tiến trình hội nhập. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang 
bắt đầu thay đổi toàn bộ viễn cảnh của dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hóa trên 
toàn thế giới. Các công ty logistics trên thế giới đang nhanh chóng cải tiến công nghệ 
để bắt kịp xu hướng số hóa và cải thiện tỷ suất lợi nhuận thông qua việc trang bị các 
công cụ tự động, hiện đại. Trong khi hầu như các doanh nghiệp logistics Việt Nam vẫn 
là doanh nghiệp nhỏ và vừa với tiềm lực tài chính, công nghệ khiêm tốn, thiếu kinh 
nghiệm, năng lực cạnh tranh hạn chế nên chưa có cơ hội vươn ra thị trường có nhu cầu 
lớn. Nếu chỉ cung cấp các dịch vụ kho vận đơn giản, thuần túy mà không tích hợp 
chúng thành quá trình, chuỗi dịch vụ, người cung ứng dịch vụ khó có thể thỏa mãn 
khách hàng về mặt chi phí cũng như tính đáp ứng nhanh của nhu cầu xuất, nhập khẩu. 
Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với 
các cường quốc, khu vực kinh tế chủ chốt trên thế giới với các cam kết mở cửa thị 
trường vận tải, sức ép đến từ sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài cho 
ngành dịch vụ logistics theo thời gian sẽ ngày càng gia tăng.  

Thứ năm, các tiêu chuẩn, yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững: Với 
việc ngày càng nhiều quốc gia hướng người tiêu dùng và các doanh nghiệp hành động 
vì môi trường, chuỗi cung ứng và hoạt động logistics cần phải thể hiện vai trò hàng 
đầu trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Điều này đặt ra thách thức với doanh 
nghiệp logistics trong việc nỗ lực xanh hóa hoạt động của chuỗi cung ứng, tích cực 
đẩy mạnh cải tiến quy trình hoạt động, đầu tư công nghệ nhằm cải thiện hiệu suất 
chuỗi cung ứng luôn đi đôi với cải thiện môi trường, giảm phát khí CO2... 

 

                                         
10 Theo Diễn đàn “Dự báo kỹ năng cho lao động ngành logistics Việt Nam”, VCCI phối hợp với Au4Skills tổ 
chức, 2021. 
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2. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai 

Để công tác triển khai Quyết định 200 và Quyết định 221 đạt hiệu quả cao, 
trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội ngành hàng có liên quan 
cần khẩn trương tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:  

- Trước tiên, cần nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm, định 
hướng chỉ đạo mang tính nhất quán là ngành logistics ở trong thời gian tới sẽ trở thành 
một ngành "dịch vụ cơ sở hạ tầng", đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình 
tăng trưởng, cơ cấu lại cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, đảm bảo 
phát triển nhanh và bền vững ở nước ta. 

Chính vì vậy, trong thời gian tới cần thể chế hóa các nội dung quản lý nhà nước 
về logistics bằng một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ theo cơ chế 
thị trường, thích hợp với trình độ phát triển kinh tế đất nước và phù hợp với thông lệ, 
luật pháp quốc tế.  

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về logistics ở cấp quốc gia, hoàn thiện cơ 
chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cùng với cơ chế phân cấp quản lý linh hoạt giữa 
Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt 
động logistics. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác về logistics có đủ bản lĩnh chính 
trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ giỏi, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu 
cầu quản lý là nhiệm vụ cấp bách. 

- Chuẩn bị các cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc nghiên cứu, xây dựng một 
Chiến lược đi đôi với một Quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng ngành logistics của 
Việt Nam giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện chủ trương 
kết nối toàn diện với các nước trong khu vực với những mục tiêu, định hướng, biện 
pháp và lộ trình thực hiện cụ thể.  

- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 
cắt bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến logistics, đặc biệt là thủ 
tục kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các 
khâu ở các cấp, các ngành và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. 

- Cần phải có sự đột phá trong đổi mới công tác quản lý nhà nước, đổi mới tổ 
chức, hoạt động và cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng 
thương mại, hạ tầng công nghệ thông tin cho tương xứng, phù hợp với thực tiễn đặt ra, 
phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế quốc gia và vùng. 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. Đổi mới cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực 
hạ tầng logistics. Một mặt cần có những chính sách khuyến khích việc xã hội hóa 
trong đầu tư nhưng trước mắt cũng cần phải ưu tiên bố trí nguồn kinh phí ngân sách 
của Trung ương và địa phương đầu tư cho các hạng mục công trình trọng điểm ở khu 
vực được coi là địa kinh tế có tiềm năng phát triển ngành logistics.  

- Khơi thông, phát triển thị trường cho logistics, tạo điều kiện để doanh nghiệp 
dịch vụ logistics Việt Nam nhanh chóng vươn lên, bắt kịp trình độ phát triển của thế 
giới. Các doanh nghiệp dịch vụ logistics là những doanh nghiệp có tiếp xúc nhiều với 
nước ngoài, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về hội nhập và cạnh tranh nên càng phải 
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chủ động, có chiến lược phát triển bài bản để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động, 
đem lại dịch vụ chất lượng cao với chi phí thích hợp cho khách hàng. 

- Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực logistics ở tất cả các cấp, đặc 
biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết 
phục vụ công việc. 

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
ngành dịch vụ logistics nhằm thay đổi sự trì trệ, tạo sự đột phá để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, giảm chi phí logistics, tăng cường thương mại điện tử, sàn giao dịch 
online, thanh toán online. 

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về logistics. Đẩy mạnh 
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. 

- Đối với các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp của Việt Nam trong thời gian 
tới cần quán triệt quan điểm liên kết cùng phát triển, chung tay kiến tạo hệ sinh thái 
logistics xanh, chuỗi cung ứng bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu 
thông phân phối. Tăng tính chủ động nguồn nguyên vật liệu, giảm phụ thuộc nhập 
khẩu và chú trọng nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, tránh 
xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa sơ chế, có khối lượng lớn nhưng giá trị thấp gây ảnh 
hưởng đến chi phí vận tải, logistics. 

- Các doanh nghiệp logistics cần tăng tính chủ động và hội nhập quốc tế, tăng 
cường khả năng thích ứng với rủi ro của chuỗi cung ứng. Theo dõi chặt chẽ, bám sát 
những diễn biến của thị trường thế giới để có chiến lược kinh doanh và những giải 
pháp ứng phó phù hợp, kịp thời. 
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GTVT

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ CHUYỂN ĐỔI 
NĂNG LƯỢNG XANH, GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CÁC-BON VÀ KHÍ 

MÊ-TAN CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

(ban hành ngày 22/7/2022)

10

QUYẾT ĐỊNH số 876/QĐ-TTg
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THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH TẠI VIỆT NAM

Quốc gia Xếp hạng LPI
Lượng phát thải khí nhà kính 

(gram CO2/GDP)

Đức 1 100

Nhật Bản 5 190

Singapore 7 155

Hoa Kỳ 14 300

Hàn Quốc 25 460

Việt Nam 39 1.090

Ấn Độ 44 900

Brazil 56 200

Xếp hạng LPI và phát thải khí nhà kính của một số quốc gia

Nguồn: World Bank, 2019

VẬN TẢI XANH

Nguồn: Tạp chí Môi trường (2018); Báo Môi trường (2019)
https://bom.so/KoIkev
https://bom.so/oUqoPW

Tổng lượng khí phát thải ngành GTVT năm 2019 (30 triệu tấn COᴤ)
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THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH (tiếp)…

Phân bố đội xe tải của Việt Nam theo tải trọng và độ tuổi

Nguồn: World Bank, 2019

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH (tiếp)…

Tỷ trọng phương tiện vận tải trống chiều về của các doanh nghiệp

Nguồn: Khảo sát của Ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam 2022

39,0%

40,3%

7,8%

6,5%
6,5%

Nhỏ hơn 10% từ 10% đến 30% Từ 31% đến 50%

Từ 51% đến 70% Trên 70%

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
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THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH (tiếp)…

VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

 Phương tiện: toa xe hàng cũ, lạc hậu, thiếu toa xe hàng container

 Xả một lượng lớn khí thải độc hại và tiếng ồn ra môi trường

 Bụi bẩn, hoá chất, tiếng ồn, độ rung trong quá trình vận chuyển, xếp

hàng rời, hàng độc hại

 Giảm vận tải đường bộ, tăng vận chuyển đường sắt là giải pháp

xanh hoá hoạt động vận tải nhưng cần nỗ lực rất nhiều

16

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN VÀ THUỶ NỘI ĐỊA

STT Tiêu chí Điểm tối đa

1 Nhận thức về cảng xanh 5

2 Sử dụng tài nguyên 15

3 Quản lý chất lượng môi trường 50

4 Sử dụng năng lượng 15

5 Ứng dụng công nghệ thông tin 5

6 Giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 10

Tiêu chí đánh giá cảng xanh tại Việt Nam

Nguồn: Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam (2020)

THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH (tiếp)…
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VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 Mạng lưới cảng hàng không:

• Tổng diện tích 12.409 ha

• Kết cấu trục nan với 3 điểm gom hàng hoá: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM

• Kết nối các đường bay nội địa và quốc tế

 Khí thải từ máy bay làm ô nhiễm khu vực nhạy cảm nhất của khí quyển:

• Vận tải: phát thải 30 triệu tấn CO2 phát thải mỗi năm tại Việt Nam

• Vận tải hàng không chiếm 5%

THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH (tiếp)…

18

KHO BÃI XANH

Tỷ trọng doanh nghiệp sử 
dụng năng lượng tái tạo trong 

vận hành kho bãi

Tỷ trọng doanh nghiệp 
có sử dụng phần mềm 

quản lý kho hàng

Hiệu quả của việc 
sử dụng phần mềm quản lý 

kho hàng

Nguồn: Khảo sát của Ban Biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam 2022

THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH (tiếp)…
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Ứng dụng IT đối với ngành logistics

HỆ THỐNG THÔNG TIN XANH

Áp dụng GPS đối với phương tiện vận tải 

khác ngoài vận tải biển còn hạn chế

19

THỰC TRẠNG LOGISTICS XANH (tiếp)…

Thu hồi

LOGISTICS NGƯỢC

Xử lý chất thải

20

THUẬN LỢI TRONG PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH TẠI VIỆT NAM

Tỷ trọng doanh nghiệp có chiến lược 
phát triển logistics xanh

Tỷ trọng doanh nghiệp có hoạt động 
kiểm soát môi trường
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KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH TẠI VIỆT NAM

3,96

4,07

4,15

4,05

Chính sách, pháp luật của Nhà nước

Sự phát triển của khoa học, công nghệ

Cơ sở hạ tầng

Đối tác khách hàng của doanh nghiệp

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ĐẾN PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH

Nguồn: Khảo sát của Ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam 2022

22

KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH (tiếp)…

3,96

4,07

4,15

4,05

Chính sách, pháp luật của Nhà nước

Sự phát triển của khoa học, công nghệ

Cơ sở hạ tầng

Đối tác khách hàng của doanh nghiệp

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG ĐẾN PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH

Nguồn: Khảo sát của Ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam 2022
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH TẠI VIỆT NAM

• Xem xét xây dựng Chiến lược và Quy hoạch phát triển logistics 

xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

• Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hạn chế việc sử dụng văn 

bản in ấn. 

• Tiếp tục cải tiến cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, nâng cao 

chất lượng cơ sở hạ tầng; tạo thuận lợi cho vận tải đa phương 

thức; đầu tư, nâng cấp, quy hoạch hệ thống kho bãi phù hợp.

GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC

24

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH (tiếp)…

• Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ cho hoạt động logistics xanh: Quy định về kiểm soát 

ô nhiễm không khí; hạn chế lượng khí CO2. 

• Ban hành quy định, chính sách: chứng chỉ đào tạo bắt buộc cho người điều khiển 

phương tiện về tiết kiệm năng lượng; bao bì xanh, rác thải xanh đối với các doanh 

nghiệp sản xuất và kinh doanh kho hàng. 

GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH (tiếp)…

• Chính sách khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp hướng đến phát triển logistics 

xanh, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ

• Cơ chế về thuế và luật để tạo động lực và giảm chi phí cho doanh nghiệp: khuyến 

khích sử dụng các nguồn năng lượng thay thế trong vận tải đường bộ, khuyến 

khích thay đổi phương thức vận tải.

• Xây dựng tín dụng các-bon để bảo vệ và kiểm soát lượng khí thải nhà kính

• Chính sách tài chính và phi tài chính ràng buộc các doanh nghiệp kinh doanh, các 

ngành địa phương phải thực hiện logistics xanh.

• Xây dựng bộ tiêu chí đo lường mức độ phát triển logistics xanh hay (green 

logistics performance index - GLPI)

GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC

26

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH (tiếp)…

• Xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược logistic xanh

• Kiểm soát logistics xanh tại kho

• Cải tiến chất lượng phương tiện vận tải

• Triển khai công nghệ và công nghệ thông tin tiên tiến

• Tận dụng các ưu đãi của Nhà nước

• Hợp tác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ logistics

GIẢI PHÁP TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP
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NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS 

PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
                                              ĐÀO TRỌNG KHOA, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội VLA 

       

       Theo cầu của Ban Tổ chức Diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt 

Nam (VLA) xin trình bày tham luận với nội dung chính như sau: 

- Hiện trạng Ngành dịch vụ Logistics Việt Nam. 

- Một số hoạt động chính sắp tới của Hiệp hội và ngành logistics Việt Nam, 

- Một số kiến nghị để Ngành dịch vụ logistics phục hồi và phát triển bền vững. 

 

I- Hiện trạng Ngành dịch vụ Logistics Việt Nam 

Trong thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 và cạnh tranh địa chính trị gay gắt, biến 

đổi khí hậu, thiếu lương thực và nhiên liệu… đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh 

hưởng trực tiếp đến ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Tuy nhiên, ngành đã thể hiện sự 

chống chịu và thích ứng tốt vượt qua khó khăn để phát triển. Ngành đã đóng góp tích cực 

vào thúc đẩy hoạt động XNK hướng tới đạt kim ngạch xuất khẩu 800 tỷ USD năm 2022. 

Hiện Việt Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quốc tế và trong nước. 

Hiệp hội Doanh nghiệp dich vụ Logistics Việt Nam (VLA) có hơn 645 hội viên (tính đến 

hết tháng 10/2022). 
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Theo Ngân hàng thế giới, năm 2018, Việt Nam đứng thứ 39/160 nước tham gia 

Nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2016, đứng thứ 3 trong các nước ASEAN (sau 

Singapore và Thái Lan) và là nước đứng đầu trong các nước mới nổi về phát triển dịch vụ 

logistics. Năm 2022, ngành đã khôi phục và phát triển tốt sau đại dịch Covid-19.  

Ngành có tốc độ phát triển từ 14%-16%/năm; tỷ lệ thuê ngoài khoảng 70%; chi phí 

logistics khoảng 16, 8% so với GDP; đóng góp vào GDP khoảng 4-5%. Năm 2022, ngành 

đã khôi phục và phát triển tốt sau đại dịch Covid-19.  

  
 

Hiện nay, Hiệp hội VLA và Ngành dịch vụ logistics đang tích cực triển khai các 

hoạt động phát triển. Cụ thể như: 

II- Một số hoạt động chính sắp tới của Hiệp hội và ngành logistics 

Việt Nam 

Để Ngành dịch vụ logistics Việt Nam phát triển theo như Nghị quyết Đại hội Đảng 

lần thứ XIII đề ra “Nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics” và Quyết định 221/QĐ-TTCP 

ngày 22/2/2021 về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 

đến năm 2025”, trong thời gian tới Ngành sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính sau 

đây: 

1- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng của ngành từ 15%-20%/năm. 

2- Xây dựng Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố (Logistics 

Competitiveness Index - LCI) ) hàng năm, bắt đầu từ năm 2022. Chỉ số đo lường và đánh  
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giá tốc độ phát triển, chất lượng, cơ sở hạ tầng, chính sách của chính quyền các tỉnh, thành 

phố tại Việt Nam về ngành kinh doanh dịch vụ Logistics Việt Nam. Dự án Chỉ số LCI là 

sáng kiến của Hiệp hội VLA, do Hiệp hội VLA chủ trì thực hiện với sự tham gia của các 

đơn vị nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật từ VCCI, Dream Incubator (DI) và Viện Nghiên cứu và 

Phát triển Logistics Việt Nam (VLI). Công tác nghiên cứu, đánh giá sẽ được xây dựng từ 

dữ liệu điều tra doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ số LCI sẽ đem 

đến một bức tranh chung về ngành kinh doanh dịch vụ Logistics tại các tỉnh, thành phố ở 

Việt Nam, từ đó giúp hoạch định các chính sách nhằm phát triển ngành này tại các địa 

phương trên cả nước. Qua đó, tác động cắt giảm chi phí logistics và hỗ trợ phát triển sản 

xuất xuất khẩu, và thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả góp phần giúp Việt Nam phát triển. 

3- Phát huy kết quả việc tham gia thành công Expo 2022, tổ chức Triển lãm VILOG 

2023 nhằm thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia phát triển thị 

trường logistics Việt Nam, phục vụ cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất 

nhập khẩu của nước ta. 

4- Triển khai việc chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn 

giao nhận vận tải thế giới năm 2025 (FWLC-2025) tại Thủ đô Hà Nội.  

 

Hình ảnh đại diện Hiệp hội trình bày trước Hội đồng Fiata nhằm giành quyền đăng cai FWC 2025 

tại Việt Nam 
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- Tại Đại hội Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) -  FIATA 

World Congress 2022 (FWC 2022) tại Busan (Hàn Quốc). Hiệp hội VLA đại diện Việt 

Nam tham gia đăng ký thành công giành quyền đăng cai Đại hội thường niên của Liên đoàn  

vào năm 2025 (FWC 2025) tại thủ đô Hà Nội. Một vinh dự to lớn với ngành dịch vụ 

logistics Việt Nam.  

- Đây là cơ hội để doanh nghiệp logistics và xuất khẩu của Việt Nam có dịp gặp gỡ, 

trao đổi cơ hội hợp tác với hàng nghìn doanh nghiệp logistics hàng đầu trên thế giới. Đồng 

thời đây là cơ hội khẳng định vị trí của ngành logistics Việt Nam nói riêng và quảng bá 

hình ảnh Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Gián tiếp mở ra cơ hội tăng cường xuất 

nhập khẩu, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và phát triển du lịch của Việt Nam.  

- Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, VLA đã bắt đầu lên kế hoạch, thành lập Ban 

Chỉ đạo, kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ, tham gia của các Cơ quan quản lý nhà nước từ Trung 

ương đến địa phương, các doanh nghiệp… 

 
                                                                                                             Ảnh minh họa 

5-Thực hiện Chương trình logistics xanh, phục vụ nông nghiệp, đưa logistics đến 

với nông dân sản xuất. Trước mắt tập trung vào phát triển logistics xanh Đồng bằng sông 

Cửu Long. Logistics xanh mô tả tất cả các nỗ lực để đo lường và giảm thiểu tác động sinh 

thái của các hoạt động logistics. VLA sẽ tổ chức việc đưa vỏ rỗng Container xuống lấy 

hàng trực tiếp vận chuyển hàng container từ Cần Thơ – ĐBSCL bằng vận tải thủy nội địa  
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và tàu biển đi TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu qua đó giảm thiểu việc chuyên chở bằng ô 

tô, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường vừa giảm tai nạn thông bằng đường bộ. Hoạt động làm 

hàng ở các cảng biển và điều hành cảng biển sẽ thực hiện hoạt động xanh, năng lượng sạch, 

tránh ô nhiễm môi trường đi đôi với việc áp dụng công nghệ trong khai thác cảng biển. 

6-Thúc đẩy, hỗ trợ cho việc phát triển dịch vụ logistics các tỉnh, thành, trong đó có 

việc hỗ trợ thành lập các Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics của địa phương như đã 

thực hiện tốt với Hải Phòng, trước mắt tập trung hỗ trợ việc thành lập Hiệp hội doanh 

nghiệp dịch vụ logistics Đồng bằng song Cửu Long (Liên Vùng 13 tỉnh, thành).  

III- Một số kiến nghị để Ngành dịch vụ logistics phục hồi và phát 

triển bền vững. 

1- Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành  xem xét, đánh giá kết quả và phát triển 

Chương trình hành động quốc gia giai đoạn mới với hoàn thiện về tổ chức và nguồn lực 

triển khai, trong đó chú trọng các biện pháp vĩ mô như quy hoạch tổng thể phát triển ngành, 

tạo nên nền tảng phát triển dài hạn, thực tế. Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển 

logistics của Việt Nam cho thời gian 2025-2030. 

2- Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ các Chương trinh phát triển năng lực 

thực tế như:  

- Sớm có  quyết định cụ thể về chính sách phát triển vận tải hàng hóa bằng đường 

hàng không; 

- Hỗ trợ thực hiện đề án phát triển đội tàu biển Việt Nam do Bộ GTVT trình nhằm 

phát triển đội tàu Container phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa, xuất nhập khẩu.  

 

3- Đề nghị các địa phương thu xếp quỹ đất 

cho phát triển các Trung tâm dịch vụ logistics, 

xây dựng các Cảng cạn (ICD), các kho bãi làm 

hàng, nhất là các kho bãi cho dây chuyền cung 

ứng lạnh nhằm góp phần vào việc phát triển kết 

cấu hạ tầng logistics đáp ứng kịp thời yêu của sản 

xuất và xuất nhập khẩu đang gia tăng. 
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4- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ ngành dịch vụ logistics 

nguồn vốn phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong khuôn khổ Chương trình hành động 

quốc gia hiện nay về logistics, Vì hiện nay các DN giao nhận, logistics thế hệ chuyển đổi 

số cần có năng lực quản lý dòng hàng hóa quốc tế. Để có thể cạnh tranh cần sớm triển khai 

các hệ thống có tính năng kỹ thuật cao hơn thông qua hình thức thuê phần mềm dịch vụ 

nhằm tham gia vào nền tảng giao nhận vận tải toàn cầu hiện đang vận hành.  

5- Đi song hành với chương trình chuyển đổi số và việc phát triển nguồn nhân lực 

Logistics chất lượng cao để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí logistics. Đề nghị 

Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ ngành dịch vụ 

logistics trong việc đào tạo nguồn nhân lực cả về chuong trình đào tạo và nguồn kinh phí  

đào tạo.  

6- Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép và chỉ đạo các Bộ, ngành, 

địa phương liên quan tham gia, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam 

(VLA) và ngành dịch vụ logistics Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn giao 

nhận vận tải thế giới năm 2025 (FWC-2025) tại Thủ đô Hà Nội. 

7- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về dịch 

vụ logistics, thiết lập một đơn vị chuyên trách về công tác này (đặt tại Bộ Công Thương) 

để phối hợp đồng bộ các Bộ ngành, các địa phương cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp có 

hiệu quả nhất trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 

mới về phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ logistics. 

 

 

 

Xin chân thành cám ơn. 
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO NHẰM 
NÂNG CAO LỢI THẾ VỀ LOGISTICS

VIỆT NAM: MỘT SỐ THÀNH TỰU CHÍNH

GDP/ đầu người trên
3,300 U$ vào 2021, ngang
bằng với Philippines và
Indonesia.

2

Tăng trưởng lượng vận tải
Container một cách ngoạn
mục và tuyên ngôn khẳng
định sự trỗ dậy của Việt
Nam như là một một đầu
mối khu vực về cơ sở sản
xuất và tiêu thụ.

Chi phí Logistics/ GDP vẫn
> 15%, cao hơn TQ, Thái
Lan hoặc Malaysia. 
Singapore, Mỹ or châu Âu
<10%.  
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Chỉ số năng lực quốc gia
về Logistics (do World 
Bank khảo sát) xếp hạng
các quốc gia về mức độ
hiệu quả khi di chuyển
hàng hóa nội địa và quốc
tế. 
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Ả Ế Ả

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ
xúc tác thương mại, có vị trí
chiến lược và kỹ thuật hiện
đại, gồm các cảng ngoài
khởi, cảng trong nội địa và
cảng chuyên cho tàu khách.

Ị Ụ Ả

Chuyên gia vận hành nhiều
giải pháp hàng hải từ xà
lan, thuê tàu, dịch vụ cảng
biển và dịch vụ hàng hải
đẳng cấp.

Ệ
Ế

Cung cấp giải pháp tích
hợp cho chuỗi giá trị
container hóa, bao gồm
khu công nghiệp, khu
kinh tế và dịch vụ
logistics.

Sản xuất và di chuyển hàng
hóa toàn cầu hiệu quả nhất, 
liên kết các kết nối các điểm 
thuộc mạng lưới cảng và
bến cảng toàn cầu của
chúng tôi bằng công nghệ
đột phá.

Tổng quan về DP World
295 đơn vị kinh doanh tại 78 quốc gia | Doanh thu 11 tỷ USD năm 2021 

LƯỢNG CONTAINER GIỮA VIETNAM-UAE

VIETNAM UAE

98 triệu 10 triệu

17.5 triệu TEU 20 triệu TEU

0.17 TEU/ đầu người 2.0 TEU/đầu người

Private & Confidential 4
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KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO JEBEL ALI (JAFZA)

6

Diện tích 57km2 

14000 doanh nghiệp
Trên 7,800 khách hàng

từ 140 nước
Trên 100 doanh nghiệp thuộc
Top 500 xếp hạng của Hoa Kỳ

Trên 350 công ty logistics. 8/10 lcông ty 
logistics lớn nhất thế giới đặt chi trụ sở

khu vực tại JAFZAK

Kết nối đang phương thức
Cảng Jebel Ali , Sân bay quốc tế Al 

Maktoum và cao tốc vùng

Hành lang Logistics 
liên thông Sea – air, 

kho ngoại quan

Tạo 135,000
Việc làm

Vận hành tích hợp
theo mô hình

một dừng
One-Stop-Shop

Xúc tác thương mại
$93 tỷ USD đóng góp 23% 

GĐP của Dubai

JEBEL ALI FREEZONE (JAFZA)
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MÔ HÌNH KCN  + CẢNG
Cảng và Khu Công nghiệp là chiến lược phát triển chủ
chốt của DPW
• DP World nhắm tới xây dựng các đầu mối logistics đẳng cấp

thế giới tại các vị trí trọng yếu với một hệ sinh thái tạo thuận
lợi cho thương mại phát triển;

• Ý tưởng là định vị khu thương mại hoặc khu công nghiệp gần
bến cảng nơi chúng tôi hoạt động;

• Việc này giúp doanh nghiệp thuê cơ sở vật chất của KCN 
hưởng lợi từ chi phí logistic siêu thấp và giúp họ cạnh tranh
hơn trên thị trường thế giới

9,000 ha 
KCN tại

9 quốc gia

Private & Confidential 8

VÍ DỤ: LONDON GATEWAY
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DP World Vietnam CEO: Richard Szuflak

Richard.Szuflak@dpworld.com

WLP Vietnam: Thuyen Nguyen Ngoc

Thuyen.Nguyen@worldlogisticspassport.c
om
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Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2022

Phát triển logistics thúc đẩy liên kết vùng
Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh

1 Vai trò của liên kết vùng Hà 
Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh

2 Hiện trạng logistics Hà Nội-Hải 
Phòng-Quảng Ninh

3 Đề xuất phát triển logistics

Nội dung
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1 Vai trò của liên kết vùng Hà 
Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh

Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh
là nhân tố chính tạo động lực
tăng trưởng của vùng kinh tế
trọng điểm miền Bắc.
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 Nghị quyết số 128/NQ-CP năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy
mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Chính phủ ban hành

 Chỉ thị số 25/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng
và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Thủ tướng
Chính phủ ban hành

 Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 21/04/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp
hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội..., xác định các tỉnh,
thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm

 Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về quy hoạch tổng thể quốc
gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vai trò của liên kết vùng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đã được đặt ra
trong các văn bản về phát triển kinh tế xã hội vùng và quốc gia.

 Thúc đẩy tăng trưởng nội
vùng

 Kết nối giữa Việt Nam-
Asean và Đông Bắc Á

 Tạo hành lang kinh tế Lào
Cai - Hà Nội - Hải Phòng -
Quảng Ninh kết nối với
trung du-miền núi phía Bắc
& thúc đẩy hợp tác thương
mại với Tây Nam Trung 
Quốc
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2
Hiện trạng logistics Hà 
Nội-Hải Phòng-Quảng
Ninh

Logistics đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết
vùng:

Lưu thông hàng hóa thuận tiện trong vùng và
với bên ngoài

Tái cơ cấu kinh tế, nâng tỷ trọng dịch
vụ/công nghiệp

Nâng cao trình độ phát triển kinh tế-xã hội
giữa các địa phương trong vùng
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3 cảng hàng không quốc tế

Gần 300km cao tốc kết nối toàn tuyến
Hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ

Mạng lưới cảng biển tập trung ở Hải 
Phòng và Quảng Ninh, bao gồm cảng
nước sâu
Hệ thống cảng thủy nội địa theo trục giao
thông đường bộ

Tuyến đường sắt Hà Nội-Hải 
Phòng & Kép-Hạ Long

NĂNG LỰC 
HẠ TẦNG 

LOGISTICS

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái
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 Kết nối đầy đủ các phương 
thức vận tải

 Đường bộ kết nối thông suốt
toàn tuyến và liên vùng Bắc Bộ

 Hạ tầng logistics được đầu
tư hiện đại

 Không đồng đều giữa các
phương thức vận tải: đường
sắt còn rất hạn chế, đường
thủy nội địa nhiều tiềm năng
nhưng chưa được đầu tư phát
triển

 Năng lực cung cấp dịch vụ
logistics chưa tương xứng
với lợi thế về hạ tầng

 Vị thế logistics của từng địa
phương chưa được phát huy

3
Đề xuất giải pháp phát triển
logistics thúc đẩy liên kết
vùng Hà Nội-Hải Phòng-
Quảng Ninh
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Phát triển logistics thế nào để thực sự thúc đẩy liên kết
của tam giác động lực Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh?

• Mô hình trung tâm
logistics kết nối tất
cả các phương thức
vận tải

• Trung tâm logistics 
của từng địa phương
& trung tâm logistics 
toàn vùng

• Thu hút đầu tư trong
lĩnh vực logistics

• Phát triển các cơ sở
đào tạo về logistics tại
Hải Phòng và Quảng
Ninh

• Nâng cao vị thế cửa
ngõ kết nối quốc tế của
Quảng Ninh

• Nâng năng lực đường
sắt, đường thủy

• Kết nối xuất nhập
khẩu/trung chuyển
phục vụ sản
xuất/trung tâm phân
phối tiêu dùng

Phân vai
theo thế
mạnh địa
phương

Giảm áp
lực, tăng
năng lực

Quy hoạch
vùng và liên

kết các
phương

thức vận tải

Nâng cao
chất lượng
nguồn nhân
lực logistics

VAI TRÒ LOGISTICS CỦA TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

HÀ NỘI

 Phát huy vai trò trung
tâm phân phối hàng
hóa cho tiêu dùng và
thương mại điện tử
phục vụ thị trường toàn
miền Bắc

 Phát triển mô hình
logistics nội đô dựa
trên ứng dụng công
nghệ

 Quy hoạch các trung
tâm logistics thuận tiện
kết nối tất cả các
phương thức vận tải

HẢI PHÒNG

 Tiếp tục củng cố vai trò
kết nối quốc tế bằng
đường biển

 Xây dựng các khu công
nghiệp trên nền tảng
logistics, thu hút đầu tư
từ doanh nghiệp logistics

 Phát triển các dịch vụ
logistics phục vụ sản
xuất công nghiệp

QUẢNG NINH

 Phát huy vai trò kết nối
quốc tế bằng đường biển, 
đường bộ: nâng năng lực
thông quan, năng lực hạ
tầng tại cửa khẩu Móng Cái
và cảng nước sâu Cái Lân

 Xây dựng các khu công
nghiệp trên nền tảng
logistics

 Phát triển các dịch vụ
logistics phục vụ sản xuất
công nghiệp

Nâng năng lực cung cấp dịch vụ logistics = thu hút doanh
nghiệp+thúc đẩy ứng dụng công nghệ + đào tạo nguồn nhân lực
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CỤ THỂ
Tạo cơ chế, thu hút luồng hàng để khai thác tối đa năng lực tuyến đường sắt
Hà Nội - Cảng Hải Phòng; Hà Nội - Kép (Bắc Giang) - Cảng Cái Lân (Hạ
Long)

Giải quyết các vấn đề tồn đọng của các cảng thủy nội địa Hà Nội  khai
thác được tuyến vận tải thủy nội địa kết nối Hải Phòng-Hà Nội

Phối hợp nghiên cứu đầu tư 1 trung tâm logistics
cấp vùng

Xây dựng cơ chế khung để thu hút doanh nghiệp logistics lớn
đầu tư và hoạt động tại khu vực

Hợp tác giữa các cơ sở đào tạo về logistics của Hà Nội-
Hải Phòng-Quảng Ninh; tăng cường đào tạo nghề, đào
tạo nghiệp vụ

Xây dựng chương trình hợp tác giữa các hiệp hội logistics/hiệp hội
ngành nghề của các địa phương, thông qua đó thúc đẩy kết nối
giữa các doanh nghiệp

Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh hội đủ các điều kiện và xu hướng để phát triển
liên kết thành dải đô thị như mô hình Tokyo-Nagoya-Oska

(các đô thị lớn, phát triển dọc theo một trục giao thông huyết mạch, có xu hướng 
lan rộng và kết dính với nhau tạo hành một dải đô thị)
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Trân trọng cảm ơn!







1

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM: 

THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN VÀ CƠ HỘI

PGS.TS. Trần Đình Thiên

KINH TẾ THẾ GIỚI:
BỐI CẢNH, XU THẾ, VẤN ĐỀ



2

Chuyển mạnh sang thời đại CNC –
tốc độ cao.

Covid + xung đột: đứt gẫy, bất
ổn, chi phí tăng, nhiều rủi ro khó
lường. 

Kết thúc thời đại “tiền dễ”

 Một thế giới cần và đang được cấu
trúc lại, mở ra nhiều cơ hội lớn

 Để đua tranh PT, cần những
năng lực mới, trong đó, năng lực
đổi mới - sáng tạo là quyết định.

TÌNH THẾ CƠ BẢN: 
BẤT ỔN, BẤT ĐỊNH, BẤT 
TRẮC, NHIỀU NGUY CƠ

CỤC DIỆN THẾ GIỚI THAY ĐỔI

Khủng hoảng và xung đột: 
Cả TG yếu đi. Nhưng: ai
thắng?

Số phận nước Nga: một
cường quốc biến mất? 

TQ: Bí ẩn và bức tranh thực: 
Số phận Big Four và tương
lai Cường quốc thứ 2?

Xung đột gia tăng, nền tảng
và phương thức mới

COVID: Đứt chuỗi ngay và luôn tại TQ và từ TQ – tọa độ quan trọng
bậc nhất của Chuỗi Cung ứng toàn cầu. 

Nền Kinh tế tốc độ cao bị chia cắt và chặn đứng: logic toàn cầu hóa
của kinh tế truyền thống bị phá vỡ.

Nền KT hiện đại phân thành KT vật thể và KT số: logic khác nhau, 
có thể hỗ trợ nhưng không thể giải quyết triệt để vấn đề đứt chuỗi 
cung ứng.

Logic chống dịch khác nhau: “zero covid” và “sống chung”: khó nối
chuỗi.

KTTG đứt đoạn, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng: khủng hoảng cơ 
cấu. 

“Đứt chuỗi là cơ hội gia tăng mức độ xung đột để giải quyết nó”?

11/26/2022
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BA NĂM COVID: ĐỨT CHUỖI VÀ ĐỨT CẤU TRÚC?
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HAI NĂM TRƯỚC: ĐỨT CHUỖI - 400 TÀU CONTAINER 
KHÔNG THỂ LƯU THÔNG, GIÁ CƯỚC TĂNG VỌT

 Theo VesselsValue, khoảng 350 tàu sức

chứa 2,4 triệu container 20 feet ko thể

di chuyển tại các cảng trên TG. 

 Tình trạng tắc nghẽn càng tồi tệ khi số

tàu "đứng im" tăng mạnh: 5 tháng đầu

2021, có 695 con tàu tới các cảng bờ Tây

nước Mỹ trễ hơn 1 tuần so dự kiến (2012-

2020, tổng số tàu tới trễ chỉ 1.535). 

 Tàu ở trên biển, container đợi ở cảng lâu

hơn, công suất bốc dỡ hàng hoá sụt giảm, 

 vòng luẩn quẩn, khiến mạng lưới trì trệ.

TG thiếu container trầm trọng. 

Số tàu container đang xếp hàng chờ
ngoài cảng Los Angeles và Long Beach

11/26/2022
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CONTAINER LÊN NGÔI  Chi phí chuyển 1 container từ C. Á sang 

C. Âu tăng 10 lần so T5/2020  Mức
tăng chưa từng có trong lịch sử
vận   tải container.

 CCƯ toàn cầu trở nên quá mong manh, 
chỉ 1 tai nạn nhỏ và đơn lẻ cũng dễ
dàng tạo tác động nhiều tầng".

 Chiến lược “Zero Covid" đồng nghĩa với
nguy cơ TM toàn cầu bị gián đoạn nặng
với chỉ một sự cố virus tại TQ. 

 "Tình trạng tắc nghẽn tại các cảng và
thiếu hụt cont. có thể kéo dài thậm chí
sang giữa năm 2022". "Nếu đại dịch
không được kiểm soát hiệu quả, tắc
nghẽn tại cảng có thể trở thành
“bình thường mới".
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NGẮN HẠN: LẠM PHÁT, LÃI SUẤT 
VÀ TỶ GIÁ. “STAGFLATION”, 

KHỦNG HOẢNG “KÉP”
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NỀN KINH TẾ NGA ĐIÊU ĐỨNG

Theo Rosstat, TM và bán lẻ ở Nga trong quý III giảm lần
lượt 22,6% và 9,1%. 

Từ T.3–T.8/2022, quy mô ngành SX ô tô sụt giảm 90%. Lĩnh
vực SX máy bay cũng tương tự. Chip điện tử, chất bán dẫn
trở nên khan hiếm ở Nga.

WB ước tính, NK của Nga năm 2022 giảm 35,2%; XK giảm
30,9%.

Lạm phát 2022 của Nga ở mức 22%.

NHTƯ Nga dự đoán GDP giảm 3,5% năm 2022. WB ước
tính mức sụt giảm GDP của Nga là 4,5%.

11
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LOGISTICS: BỨC TRANH ĐẢO NGƯỢC?

Drewry ước tính rằng hiện có
tới 6 triệu teu container dư
thừa trong các ba ̃i chứa
container trên toàn cầu, đây 
là số lượng container dư thừa
rất lớn so với trước đây trong
ngành vận tải container.

World Container Index: Giá cước 
vận tải giảm mạnh, xuống 2.773 
USD (70 triệu đồng) cho 1 cont.,
giảm trên 70% so đỉnh điểm 
tháng 9/2021.

13
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KINH TẾ 

VIỆT NAM 

TRONG  

GIÔNG 

BÃO

VN “TRỤ HẠNG” VÀ THÔNG ĐIỆP HÀNH ĐỘNG

 Bài học:

 Điều hành QG: bản lĩnh + năng lực
[“Dĩ bất biến – ứng vạn biến”]: tư
duy linh hoạt, nhạy bén, chính sách
quyết đoán và hành động quyết liệt.

 Bài học: không được làm “đứt chuỗi” 
nền KTTT – mở cửa”.

 Cảnh báo sức sống tiềm tàng của
phương thức QL mệnh lệnh -hành
chính và cơ chế xin cho.

 Chương trình “Phục hồi và Phát 
triển” – không chỉ “Khát vọng”, còn 
là “Tầm nhìn”. 

 Cảnh báo nguy trong cơ

 Thiệt hại không nhỏ về người và
các nguồn lực. Mất đà, suy giảm
thực lực.

 Xu hướng lệ thuộc thị trường
ngoại gia tăng (vị thế TTXK Hoa 
Kỳ và TTNK Trung Quốc).

 Năm 2021: K/V FDI chiếm
73,6% KNXK. Nhập siêu TQ tăng 
53%; nhập siêu Hàn Quốc tăng 
22,9% (!?)

 Báo cáo Bộ TC: gần 60% số DN
FDI, tương ứng hơn 14.100 DN,
báo lỗ trong năm 2020.
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NGHỊCH LÝ THÀNH CÔNG

Nền kinh tế đang “rất tốt” [thế, 
đà, khát vọng] nhưng nghịch lý:

GDP tăng trưởng cao nhưng lạm
phát thấp – kỳ tích ở đâu ra? 

Kinh tế tăng trưởng cao, ổn định
VM nhưng TTCK lao dốc với các
kỷ lục thế giới.

Nghịch lý “ổn định KTVM”: lạm
phát thấp nhưng thị trường – DN –
NH đối mặt nhiều rủi ro, nguy cơ
“vỡ trận” TT TPDN 

17





Hầu hết các chỉ số CK 2022 đều
đã đánh mất thành quả năm 2021

Kinh tế “tốt” nhưng khủng hoảng
tâm lý (lòng tin). trong khi nền kinh
tế “khát vốn” và nguy cơ nợ xấu

CHÚNG TA ĐANG KẸT Ở ĐÂU? 

Quan niệm ổn định KTVM có vấn đề

 Lạm phát TRONG tăng cao – VN “NK" 
lạm phát (chi phí đẩy) – can thiệp thành
công nhờ sử dụng công cụ tài khóa. 

  Yêu cầu giữ ổn định KTVM, lạm
phát thấp >< Nhu cầu “tiếp máu” cấp
bách cho nền KT và DN Việt + Yêu cầu
bơm vốn để tạo và tận dụng thời cơ

Chủ động chấp nhận lạm phát “mục
tiêu” cao hơn để phục hồi nhanh và tận
dụng thời cơ trỗi dậy?

 DN Việt đang KD trong một QG 

lạm phát thấp nhất TG nhưng lãi

suất cao nhất [tương quan VN 3% 

- 10%, so các nước phương Tây

10%-2,5% !!!]

 Nền KT kẹt ở đâu khi năng lực

điều hành vĩ mô và kiềm chế lạm

phát của CP được coi là vững

vàng và nền KT đang có “thế, đà”?

 Hệ công cụ điều hành VM có vấn

đề khi tiền có sẵn và DN đang khát

vốn
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HH Dệt may: tình trạng thiếu
đơn hàng xảy ra diện rộng:
“Thị trường Mỹ sụt giảm
ngay tháng 8 (giảm 3%), thị
trường châu Âu giảm 3,2%;
tháng 9 tiếp tục đà sụt giảm.
Tình hình này có khả năng
kéo dài đến quý 1/2023 và
hy vọng trở lại bình thường
vào quý 2/2023”.
Cùng với đó, giá bông
nguyên liệu lại tăng gần 20%
nên hàng dệt may VN chịu
áp lực cạnh tranh lớn.

Viforest: doanh thu 33/45 DN XK đi Mỹ giảm 40% 
so đầu năm. 71% DN sụt giảm đơn hàng đến cuối 
năm và 44% DN dự báo nguồn thu giảm hơn 40% 
trong cả năm 2022. Tại thị trường EU, các DN 
giảm trung bình 44,6%. 
Nhiều DN da giày “ăn đong”, đơn hàng giảm trong 
các tháng 8, 9, 10… đến 30% so cùng kỳ năm 
trước.

GIẢI PHÁP

DÀI HẠN: Cơ hội lịch
sử để đẩy mạnh cải
cách thể chế.

Quan niệm “ổn định
KTVM”

Cấu trúc lại Hệ
thống Thị trường
TC.

Cải cách Hệ thống
đầu tư công (cơ
chế đấu thầu - giải
ngân)

20

NGẮN HẠN
 “Giải phóng” đầu tư công
Dập tắt khủng hoảng tâm lý, khôi phục

lòng tin
Lập Quỹ bảo lãnh TPDN – cho vay DN
CP xem lại NĐ 65, kéo dài điều kiện nhà đầu

tư chuyên nghiệp của NĐ trước thêm 1 năm, 
để nhà đầu tư không chuyên có thêm 1 năm
tiếp tục đầu tư TP, sau đó, từ từ thu hẹp.

Không hình sự hóa các vụ án, cần tiếp cận
KTTT.

DN “vạn biến”, thích ứng và “tự cứu”

Tìm kiếm Thị trường mới

Tăng cường chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả
quản trị.
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VƯỢT LÊN BÃO TỐ
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Kinh tế tuần hoàn & Đô thị thông minh
cho TP Hồ Chí Minh
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LOGISTICS XANH, KINH TẾ TUẦN HOÀN

VÀ LỢI ÍCH THỰC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

MR. ĐINH HỒNG KỲ

 Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM)

 Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội XD & VLXD TP HCM (SACA) 

 Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh

 Chủ tịch Hệ thống Secoin

4 THÁCH THỨC TOÀN CẦU NĂM 2022

Biến đổi
khí hậu

Chiến tranh, 
xung đột

Khủng hoảng
kinh tế

Ảnh hưởng
của Covid
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4 MỤC TIÊU TOÀN CẦU

Tạo ra những
thành phố thông

minh, xanh và
đáng sống

Thắp sáng tương
lai bằng nguồn

năng lượng bền
vững

Đảm bảo an 
ninh nguồn

nước cho thế
giới đang phát

triển

Hướng tới nền
kinh tế tuần

hoàn

17 MỤC TIÊU PTBV CỦA LHQ
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến 

năm 2030 bao gồm 115 mục tiêu cụ thể

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG SUY NGẪM
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NHỮNG CON SỐ ĐÁNG SUY NGẪM

Sử dụng
quá nhiều

Lãng phí
quá nhiều

Phát thải
quá nhiều

 Sử dụng nhiều hơn khoảng 60% tài
nguyên của trái đất. Đến năm 2050, với
sự gia tăng dân số toàn cầu, mức “vượt
quá” đó có thể lên tới 3-4 trái đất.

Lưu giữ được tài nguyên trong vòng tuần hoàn thì sẽ có cơ hội
tạo ra 4,5 nghìn tỷ $ tính tới 2030

 Chất thải nằm ngoài tầm kiểm soát. 
Ngày nay, thế giới tạo ra hơn 2 tỷ tấn
chất thải rắn và con số này dự kiến   sẽ 
tăng lên 3,4 tỷ tấn vào năm 2050.

 Hệ thống sản xuất tuyến tính hiện tại
cho các sản phẩm như xe hơi, quần
áo, thực phẩm,... là nguyên nhân của
45% phát thải toàn cầu.

Nguồn: https://www.weforum.org/

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG SUY NGẪM

thứ 4
xếp hạng về rác

thải của Việt Nam 
trên thế giới

61.000
tấn

Chất thải rắn/ ngày

71%
~43.000 tấn/ngày

lượng rác thải
chôn lấp

3,5% 
GDP

Mức độ thiệt hại
do ô nhiễm nước

vào năm 2035

11% 
GDP

Mức độ thiệt hại do 
biến đổi khí hâu vào

năm 2030

100 triệu
Tấn

Than đá nhập
khẩu vào năm

2030
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•

•

•

CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH BIÊN GIỚI CARBON (CBAM)

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI XANH CỦA MỸ

Tháng 6/2022, cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ ban hành

Chiến lược Thương mại Xanh
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MỤC TIÊU CỦA VIỆT NAM NĂM 2050

Tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết:

Mức phát thải ròng = “0”
vào năm 2050

KINH TẾ TUẦN HOÀN



Kinh tế tuần hoàn & Đô thị thông minh
cho TP Hồ Chí Minh

2022-11-26

7

KINH TẾ TUẦN HOÀN (CIRCULAR ECONOMY) LÀ GÌ?

KINH TẾ TUẦN HOÀN (CIRCULAR ECONOMY) LÀ GÌ?

(Nguồn: congnghiepmoitruong.vn)
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6 THÁCH THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG CHO TƯƠNG LAI

(1)

Quản lý 
chất thải

(2) 8 “r” 
(Recovery

•Reuse

•Repair

•Refurbish

•Remanufacture

•Repurpose

•Reduce

•Recycle)

(3)

Hệ thống 
xử lý chất 

thải

(4)

Cộng sinh 
công 

nghiệp 
xanh

(5)

Công trình 
xây dựng
tuần hoàn

(6)

Mô hình 
tiêu dùng 

mới

6 THÁCH THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG CHO TƯƠNG LAI

(1) TẬN DỤNG TIỀM NĂNG CHƯA ĐƯỢC KHAI 
THÁC THÔNG QUA QUẢN LÝ CHẤT THẢI

(2) 8 CHỮ “R” ĐỂ HƯỚNG TỚI
KINH TẾ TUẦN HOÀN

(3) PHỤC HỒI TÀI NGUYÊN VÀ NĂNG LƯỢNG
THÔNG QUA HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

(4) QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG TƯƠNG LAI 
THÔNG QUA CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP XANH

(5) TĂNG KHẢ NĂNG TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG 
THÔNG QUA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TUẦN HOÀN

(6) CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TUẦN HOÀN CÓ THỂ 
GIÚP ĐỊNH HƯỚNG CÁC MÔ HÌNH TIÊU DÙNG MỚI
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10 CƠ HỘI ĐẦU TƯ TUẦN HOÀN

XÂY DỰNG

GIAO THÔNG

BAO BÌ NHỰA

THỜI TRANG

THỰC PHẨM

 Xây dựng các công trình đạt chất lượng để ở, tiết kiệm chi phí và ít các-bon

(1) Cơ sở hạ tầng tái sử dụng và tái chế vật liệu xây dựng

(2) Cải tạo và nâng cấp các tòa nhà

 Định hình một hệ thống giao thông liên kết, ít carbon và có khả năng phục hồi

3) Cơ sở hạ tầng vận tải đa phương thức

4) Cơ sở hạ tầng tân trang, tái sản xuất và sửa chữa ô tô

 Định hình một ngành công nghiệp bao bì nhựa cạnh tranh hơn, ít ô nhiễm hơn

5) Tạo các mô hình kinh doanh tái sử dụng sáng tạo cho bao bì nhựa

6) Cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế nhựa

 Định hình một ngành công nghiệp thời trang ít carbon, thúc đẩy việc tái sử dụng

7) Mô hình kinh doanh cho thuê và bán lại quần áo

8) Cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế quần áo

 Định hình một hệ thống thực phẩm phục hồi, lành mạnh và an toàn

9) Các công cụ giúp nông dân chuyển sang sản xuất nông nghiệp tái sinh

10) Thu gom lương thực thặng dư và sản phẩm phụ, phân phối và định giá lương thực

GREEN LOGISTICS
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CHUỖI CUNG ỨNG XANH TRONG NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN

CHUỖI CUNG ỨNG XANH LÀ GÌ?

 giữ cho tài nguyên được sử dụng 

càng lâu càng tốt. 

 giảm lãng phí ở mọi giai đoạn, từ 

thiết kế đến phân phối.

ĐẦU VÀO & 
ĐẦU RA

CHỨNG NHẬN

TRAO ĐỔI
DỮ LIỆU

VÒNG ĐỜI
SẢN PHẨM

Theo dõi nguyên
vật liệu trong 
quá trình luân
chuyển và dự 

trữ

Theo dõi chứng nhận
của các nhà cung

cấp và tiêu chuẩn vật
liệu

Trao đổi dữ liệu giữa
các doanh nghiệp

trong chuỗi cung ứng

TÁC ĐỘNG
ĐỐI VỚI MÔI

TRƯỜNG
Đo lường tác động về môi

trường và kinh tế của chuỗi
cung ứng theo thời gian thực

Cần quản lý dữ liệu toàn
bộ vòng đời sản phẩm từ
điểm đầu đến điểm cuối

MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG TUẦN HOÀN CỦA EY

Mô hình chuỗi cung tuần hoàn của EY thể

hiện mối quan hệ giữa: 

(1) nhà cung cấp phụ; 

(2) nhà cung cấp; 

(3) công ty; 

(4) khách hàng; 

(5) người tiêu dùng.



Kinh tế tuần hoàn & Đô thị thông minh
cho TP Hồ Chí Minh

2022-11-26

11

CHUỖI CUNG ỨNG XANH & MỐI QUAN HỆ VỚI GREEN LOGISTICS

Green logistics là một thuật ngữ nói đến các hoạt 

động được thực hiện trong ngành logistics để giảm 

thiểu các tác động sinh thái của ngành nghề này 

tới môi trường, như giảm thiểu khí CO2, giảm 

thiểu chất thải, giảm thiểu tiếng ồn,...

GREEN LOGISTICS LÀ GÌ?
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CHU TRÌNH GREEN LOGISTICS TRONG CHUỖI CUNG ỨNG XANH

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Vận tải xanh

Nguồn cung cấp
nguyên vật liệu xanh

Sản xuất xanh

Phân phối xanh

Kho chứa
xanh

Vận hành
chuỗi cung
ứng xanh

Nguồn
nhân lực

Thiết kế
xanh

CHU TRÌNH GREEN LOGISTICS

Thu hồi
sản phẩm
và bao bì
đóng gói

Sử dụng
sản phẩm

Bán lẻ & 
bán sỉ

Lưu kho & 
phân phối

Sản xuất
ra thành
phẩm

Vận
chuyển linh
kiện tới nơi

SX

Sản xuất
linh kiện

Vận
chuyển
nguyên
liệu đầu

vào

Tạo ra
nguyên
liệu đầu

vào

Vận
chuyển
nguyên
liệu thô

Khai thác
nguyên
liệu thô
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ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀNH LOGISTICS ĐẾN NET ZERO & KTTH

Tỷ lệ phát thải CO2 trong một số lĩnh vực

ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀNH LOGISTICS ĐẾN NET ZERO & KTTH

Xu hướng khuyến khích sử dụng hàng hóa và

dịch vụ sản xuất tại địa phương nhằm mục

đích:

- Giảm thiểu tác động của logistics và vận

chuyển đường dài gây ô nhiễm môi trường

- Tận dụng khả năng thu hồi/ sửa chữa/ quay 

vòng sản phẩm theo hướng kinh tế tuần

hoàn
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 Đo lường được khí thải carbon

 Giảm ô nhiễm

 Sử dụng hợp lý các nguồn cung cấp

 Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

MỤC TIÊU CỦA GREEN LOGISTICS 

GREEN WAREHOUSE

Giảm các tác động đến môi trường, bao gồm quản 

lý chất thải, sử dụng điện và nước, tiêu thụ nhiên 

liệu và quản lý vật tư.  

 Sử dụng thùng chứa và vật liệu có thể tái sử 

dụng

 Thùng tái chế trong nhà kho  

 Sử dụng tấm pin mặt trời trên mái nhà

 Cải thiện hiệu suất máy với Submetering

 Làm cho nhà kho tiết kiệm năng lượng hơn
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GREEN PACKAGING

Các thùng chứa hay các bao bì được

sử dụng phổ biến trong chuỗi cung 

ứng. Việc sử dụng tràn lan đã dẫn 

đến lượng rác thải ra môi trường của 

logistics ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, 

sử dụng hợp lý các nguồn cung với 

việc tái chế thùng chứa hay bao bì là 

điều rất cần thiết cho một logistics 

xanh.

CÂU CHUYỆN THỰC TIỄN
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GREEN LOGISTICS TẠI DHL

• IKEA thực hành giao thông xanh bằng cách thiết kế các 

kế hoạch đi lại cho công nhân và các hoạt động hậu 

cần của họ. Nhân viên của IKEA được khuyến khích đi 

lại bằng xe đạp, đi bộ, xe buýt công cộng hoặc chia sẻ 

ô tô với đồng nghiệp để hỗ trợ công ty đạt được tầm 

nhìn của họ.

• Từ góc độ vận chuyển, IKEA tin rằng việc sử dụng kệ 

tải để vận chuyển, các đơn vị sẽ loại bỏ không gian cần 

thiết cho pallet gỗ, điều này sẽ làm giảm chi phí vận 

chuyển chung. 

GREEN LOGISTICS TẠI IKEA
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Theo Báo cáo PTBV 2021 của IKEA:

- Vận chuyển trung bình 4 tỷ gói mỗi năm (khoảng 40 triệu m3)

- Từ năm 2015, các vật liệu đóng gói không bền vững như

polystyrene (EPS) bị cấm (ngoại trừ của đồ dùng).

- Trong năm 2021, giảm tỷ lệ sử dụng nhựa đóng gói lên 9% (2010: 

12%). Mục tiêu loại bỏ dần nhựa trong bao bì tiêu dung vào năm

2028 và kể từ năm 2025, tất cả các sản phẩm mới trong phạm vi 

trang trí nội thất gia đình sẽ được tung ra mà không có bao bì nhựa.  

• Pallet bền vững hơn: Áp dụng pallet giấy, khỏe hơn 20%,sử dụng

vật liệu ít hơn 30% và chi phí ít hơn 30%.  

• Đổi mới bao bì

• Bao bì thực phẩm bền vững hơn

GREEN PACKAGING TẠI IKEA 

Theo Báo cáo PTBV 2021 của H&M:

 Logistics và phân phối:

• tối ưu hóa giao thông vận tải bằng cách chọn thiết bị tối ưu
nhất và lấp đầy các đơn vị vận chuyển đến mức tối đa nhằm
giảm lượng khí thải CO₂

• chỉ làm việc với các hãng vận tải biển được xác minh theo
Clean Cargo Working

 Đóng gói:

• Giảm thiểu plastic

• Tới 2025, 100% bao bì đóng gói là tái sử dụng

• Túi đựng được làm từ giấy có chứng nhận FSC

GREEN LOGISTICS & PACKAGING TẠI H&M
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CÂU CHUYỆN SECOIN & 

CHUỖI CUNG ỨNG XANH ADEO

CHUỖI CUNG ỨNG XANH ADEO

Câu chuyện của một chuỗi cung ứng toàn cầu với hơn 3.000 nhà cung cấp và hơn 4 tỷ sản

phẩm/năm. 3 chương trình áp dụng:

Positive Products: 

hướng tiếp cận đa tiêu chí

Carbon Footprint (CO2): 

hướng tiếp cận tập trung vào

tiêu chí phát thải carbon

OFFICIAL 
PARTNER

Solar Impulse: phát huy đổi mới, 

sáng tạo để tìm kiếm giải pháp bảo 

vệ môi trường
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“Sản phẩm Tích cực”, trên cơ sở 5 cốt lõi :

1.An toàn cho con người và trái đất

Làm từ các nguồn nguyên liệu tái tạo và tái chế bất cứ khi nào có thể

Được sản xuất có trách nhiệm về quyền con người, quyền lao động và 
ngăn ngừa ô nhiễm

Sản phẩm sử dụng lâu bền

Thiết kế để cải thiện hiệu suất môi trường của ngôi nhà, chẳng hạn như về sử 
dụng nước và năng lượng

SẢN PHẨM TÍCH CỰC (POSITIVE PRODUCTS)

Áp dụng đánh giá “Positive Scorecard” cho

các sản phẩm tham gia vào chuỗi cung ứng.

• Made to last (sản phẩm lâu bền)

• Sustainable resource (tài nguyên bền 
vững)

• Sustainable Features (tính năng bền vững)

• Safe for Planet (an toàn cho hành tinh)

• Safe for People (an toàn cho người)

• Responsible Production (sản xuất có trách 
nhiệm)

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ “POSITIVE SCORECARD”
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ĐO LƯỜNG PHÁT THẢI CARBON (CO2)

Đo lường lượng khí thải carbon thông qua thu thập dữ liệu từ các nhà máy sản xuất

Trong vòng đời sản phẩm, công đoạn thải ra nhiều GHG 
(Khí nhà kính) nhất liên quan đến giai đoạn Khai thác 

nguyên liệu thô & Sản xuất sản phẩm ⇒ Năng lượng "Xám"

Nhà sản xuất tham gia chuỗi cung ứng phải điền
bản thông tin khai báo khí thải carbon trong quá

trình sản xuất

SOLAR IMPULSE FOUNDATION

Chuyến bay lịch sử vòng quay thế giới với quãng đường
40,000 km hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.
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SOLAR IMPULSE LABEL

• Chương trình phát động các nhà sản xuất

thực hiện những dự án đổi mới, sáng tạo để

làm ra các sản phẩm bảo vệ môi trường và

có lợi ích kinh tế. Các dự án này sẽ tham gia

vào cuộc thì Solar Impulse.

• Sản phẩm được lựa chọn trao giải thưởng

sẽ được mang nhãn mác Solar Impulse.
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

NỘI DUNG

Phần I: Cơ sở pháp lý

Phần II: Quan điểm mục tiêu phát triển đội tàu

Phần III: Thực trạng đội tàu vận tải biển của Việt Nam

Phần IV: Dự báo hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam

Phần V: Giải pháp phát triển đội tàu vận tải biển của Việt Nam
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PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045 đã nêu rõ: “Đẩy mạnh phát triển đội tàu vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng dụng công nghệ
hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải nội địa, tham gia sâu vào
các chuỗi cung ứng vận tải, từng bước gia tăng, chiếm lĩnh thị phần quốc tế”.

2. Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5
năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW như sau: “Tiếp tục phát triển đội tàu biển Việt
Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả; chú trọng phát triển các loại tàu chuyên dụng có trọng tải lớn đáp
ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, tuyến quốc tế, các tuyến ven biển, vận tải than
phục vụ nhà máy nhiệt điện, vận tải dầu thô phục vụ nhà máy lọc dầu, ga, khí hoá lỏng, xi măng,...

PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ

3. Điều 7 Bộ luật hàng hải Việt Nam: Ưu tiên phát triển đội tàu biển thông qua chính sách ưu đãi về
thuế, lãi suất vốn vay trong đầu tư phát triển đội tàu và trong hoạt động vận tải biển; Ưu tiên phát triển
nguồn nhân lực hàng hải, phát triển đội ngũ thuyền viên; Khuyến khích mọi tổ chức cá nhân đầu tư
phát triển đội tàu biển, cảng biển, công nghiệp tàu thủy.

4. Ngày 29/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm
2021 và đầu năm 2022, trong đó giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa
phương nghiên cứu việc xây dựng, phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế của Việt Nam để giảm chi
phí và nâng cao tính chủ động cho hoạt động xuất nhập khẩu.
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PHẦN II: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quán triệt chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện thể chế,
trọng tâm là hệ thống pháp luật.

2. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, đặc biệt là
tiềm năng biển để phát triển vận tải biển một cách đồng bộ, có rọng tâm, trọng điểm với những bước
đi thích hợp, góp phần thực hiện những mục tiêu tại Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 Hội
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP;

3. Đẩy mạnh phát triển đội tàu vận tải biển với cơ cấu hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển mới của
thế giới; chú trọng phát triển đội tàu có hiệu quả khai thác cao phù hợp với trình độ, khả năng của
các doanh nghiệp Việt Nam; Nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải nội
địa, gia tăng thị phần vận tải quốc tế.

PHẦN II: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

4. Phát triển đội tàu chuyên dụng container phù hợp, mở rộng mạng lưới để tang thị
phần vận chuyển khu vực Châu Á, đặt nền móng vững chắc cho việc khai thác
tuyến vận tải xa trong thời gian tới.

5. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải biển; hoàn thiện các
quy định thể chế pháp luật, tạo khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, ứng dụng
công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp phát triển.

6. Tăng gấp đôi thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Việt Nam
bằng đội tàu biển Việt Nam lên 10% vào năm 2026 và đạt 20% vào năm 2030.
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PHẦN III: THỰC TRẠNG ĐỘI TÀU VẬN TẢI BIỂN CỦA VIỆT NAM

Biểu đồ 1. Cơ cấu đội tàu vận tải biển Việt Nam theo tổng dung tích (31/12/2021)

Biểu đồ 2. Quy mô đội tàu vận tải biển Việt Nam
(Chỉ bao gồm tàu chở hàng, không bao gồm tàu khác)
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Biểu đồ 3. Cơ cấu đội tàu vận tải biển Việt Nam

Đội tàu biển hoạt động quốc tế và nội địa

Năm

Tàu chạy tuyến nội địa Tàu chạy tuyến quốc tế

Số lượng Tổng dung tích
Tổng trọng tải 

(tấn)
Số lượng Tổng dung tích

Tổng trọng tải 

(tấn)

2015 848 870.407 1.418.135 566 3.401.546 5.433.035

2016 824 1.047.811 1.726.648 556 3.667.086 5.827.366

2017 807 1.091.983 1.794.518 552 3.672.897 5.805.976

2018 806 1.077.876 1.748.672 556 3.777.083 5.946.112

2019 766 1.008.432 1.617.411 555 4.061.232 6.368.520

2020 704 1.072.730 1.720.724 558 4.621.967 7.322.250

2021 671 904.313 1.465.571 594 5.889.260 9.683.518
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Biểu 4. Đội tàu biển mang cờ nước ngoài thuộc sở hữu của chủ tàu Việt Nam 

Biểu đồ 5. Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam

Ghi chú: Từ năm 2018 cho đến nay, chỉ tiêu “Hàng quá cảnh” chỉ bao gồm hàng quá cảnh bốc dỡ. Từ trước
năm 2018, chỉ tiêu “Hàng quá cảnh” bao gồm hàng quá cảng bốc dỡ và hàng quá cảnh không bốc dỡ. 



11/26/2022

7

Biểu đồ 6: Hàng container thông qua cảng biển Việt Nam

Biểu đồ 7: Hàng hóa thông qua cảng biển bằng đội tàu biển Việt Nam 
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Biểu đồ 8: Hàng hóa thông qua cảng biển bằng đội tàu biển Việt Nam và bằng phương tiện 
đường thủy mang cấp VR-SB

Biểu đồ 9: Hàng container thông qua cảng biển bằng đội tàu biển Việt Nam 
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Chủ tàu, hãng tàu

1. Việt Nam có hơn 500 chủ tàu, công ty quản lý khai thác tàu;

2. 38 hãng tàu container nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong đó có tất cả các

hãng tàu lớn nhất thế giới hiện nay khai thác thị phần quốc tế;

3. Việt Nam có 10 hãng tàu container đang hoạt động chủ yếu thị trường nội địa.

PHẦN IV: DỰ BÁO HÀNG HÓA TRONG THỜI GIAN TỚI

Về nhu cầu hàng hóa vận tải bằng đường biển theo kết quả nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống

cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự báo hàng hóa thông qua cảng biển việt

nam đến năm 2030 khoảng 1.140-1.423 triệu tấn, trong đó:

- Hàng container từ 455-559 triệu tấn tương đương 38-47 triệu teus;

- Hàng tổng hợp, rời từ 521-673 triệu tấn;

- Hàng lỏng từ 164-190 triệu tấn.

Với dự báo như này thì thị trường cho vận tải biển là rất lớn, mở ra hội hội cho đội tàu biển việt nam

trong những năm tới;
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PHẦN V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỔI TÀU VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Đổi mới cơ chế và cải cách thủ tục hành chính
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực vận tải biển, đẩy mạnh ứng dụng
khoa học công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính;

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vận tải biển, tạo ra
một hành lang pháp lý ổn định, thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Trước mắt, tập
trung về quản lý giá dịch vụ hàng hải và quản lý hoạt động vận tải container của các hãng tàu nước
ngoài tại Việt Nam;

3. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển, tham gia các công ước quốc tế, hiệp định vận tải song
phương, đa phương; Hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đại lý ra nước
ngoài;

4. Củng cố, nâng cao vai trò của HH Chủ tàu Việt Nam, HH Chủ hàng Việt Nam, HH Doanh
nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam để các Hiệp hội này có sức mạnh thực chất đại diện cho các hội
viên của mình, nâng cao vị thế, vai trò của mình và kết nối chặt chẽ giữa các hiệp hội với nhau, phát
huy sức mạnh tập thể hỗ trợ lẫn nhau;

PHẦN V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỔI TÀU VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Đổi mới cơ chế và cải cách thủ tục hành chính

5. Xây dựng quy phạm tàu biển ven bờ cho tàu biển vận tải hang hóa chạy ven biển của Việt Nam
và các nước trong khu vực nhằm tăng cường tính kết nối, giảm tải cho đường bộ;

6. Tiếp tục dành quyền vận tải nội địa cho đội tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam;

7. Nghiên cứu có chính sách thuế, phí phù hợp để hỗ trợ chủ tàu đầu tư đóng mới tàu biển trọng tải
lớn và thân thiện với môi trường (góp phần thực hiện cam kết Cop 26);

8. Cho phép tàu container không quá 17 tuổi được treo cờ Việt Nam;
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PHẦN V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỔI TÀU VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Đổi mới cơ chế và cải cách thủ tục hành chính

9. Cho phép các phương tiện vận chuyển container đóng mới có chân vịt mũi, chiều dài dưới 92 m,
kết nối cảng biển với cảng thủy nội địa được miễn hoa tiêu hang hải và tàu lai khi cập cầu;

10. Định kỳ hàng năm Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức diễn đàn vận tải biển Việt Nam và phát hành
báo cáo thường niên về vận tải biển Việt Nam với mục tiêu tạo môi trường đối thoại, cập nhập thông
tin, định hướng thông tin về những vấn đề quan trọng, cấp thiết về tình hình vận tải biển trong nước
và quốc tế;

11. Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế cho các doanh nghiệp khi mua
tàu biển có sử dụng vốn của nhà nước để phù hợp với thực tiễn hoạt động mua bán tàu biển.

PHẦN V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỔI TÀU VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Giải pháp về tài chính

1. Nhằm giảm gánh nặng tài chính tại thời điểm đầu tư, cho phép không áp dụng thuế VAT khi nhập khẩu

tàu biển vận chuyển hàng hóa cho chủ tàu việt nam đến hết năm 2026;

2. Miễn thuế nhập khẩu và miễn giảm 50% phí trọng tải khi chủ tàu mua và khai thác tàu container từ

1.500 teus trở lên hoặc tàu chạy bằng năng lượng sạch như LNG… và các tàu chở LNG;

3. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thuyền viên việt nam làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến nội địa;
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PHẦN V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỔI TÀU VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường

Tiếp tục triển khai nội dung các đề án, quy hoạch về an toàn, an ninh hàng hải đã được bộ giao thông vận

tải phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả để duy trì đội tàu biển việt nam trong danh sách trắng

của các thỏa thuận về kiểm tra nhà nước cảng biển tokyo MOU, PARIS MOU…

PHẦN V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỔI TÀU VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên

1. Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo thuyền viên theo đúng yêu cầu của Công ước STCW 78 sửa đổi

2010 và các chương trình mẫu;

2. Tăng cường phối hợp và gắn kết giữa đơn vị sử dụng thuyền viên với các cơ sở đào tạo, huấn luyện để bảo

đảm nhân lực có kiến thức và kỹ năng sát với nhu cầu thực tế công việc và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

đã được đào tạo;

3. Công nhận thuyền viên là nguồn lao động chủ chốt theo kiến nghị của IMO tại thông tri số 4204/add.35

ngày 14/12/2020.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
www.vinamarine.gov.vn
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VIETNAM LOGISTICS FORUM 2022

VIET NAM AIR CARGO MARKET

POSITIONING OF VIET NAM AIR CARGO MARKET

NEW TRENDS AT AIR CARGO VIET NAM IN NEXT 3 YEARS

VIET NAM BECOMES THE AIR CARGO REGIONAL HUB

AGENDA 
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VIET NAM AIR CARGO MARKET

 Export SGN:

201.035 

263.856 

196.338 

2020 2021 2022 (Jan-
Oct)

Gross - tons

Air Cargo Export Volume -
SGN

2020 - 2021 - 2022 (Jan-
Oct)

Export Commodity Segmentation – SGN
2020 - 2021 

25%

60%

10%

5%

2020

High-Tech & Electronic

Garment & Footwear

23%

59%

11%

7%

2021

VIETNAM AIR CARGO – SGN
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2020 2021 2022 (Jan-Oct)

Top 10 export countries ex SGN

USA

Hong Kong

China

Japan

Germany

Korea

France

Singapore

Netherland

Malaysia

USA USA

Japan

JapanHong Kong

Hong Kong

China China

Germany Germany

KoreaKorea

Netherland

France

Singapore

Canada

Canada

Netherland

Singapore

Malaysia

31%

21%

27%

5%

8%

8%
2021

28%

21%26%

10%

8%
7%2020

USA

EU

North East Asia

China

S.E.A

Others

2020

SGN Export Market segmentation

VIETNAM AIR CARGO – SGN

189.911 
206.126 

163.689 

2020 2021 2022 (Jan-
Oct)

Gross - tons

Air Cargo Import Volume -
SGN

2020 - 2021 - 2022 (Jan-
Oct)

18%

19%

26%

21%

7%

9%

2020

USA
EU
North East Asia

21%

19%

24%

19%

10%

7%

2021

Import Market Segmentation into SGN

 Import SGN:

VIETNAM AIR CARGO – SGN
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2020 2021 2022 (Jan-Oct)

Top 10 import countries to SGN

USA

Hong Kong

China

Japan

Germany

Korea

USA USA

Japan

Japan

Hong Kong Hong Kong

China China

Germany

Korea

Korea

France

Singapore

Australia

Taiwan

Italy

Thailand

Taiwan

Italy

Australia

Germany

Taiwan

Italy

Australia

VIETNAM AIR CARGO – SGN

 Export HAN:

291.814 

390.021 

298.584 

2020 2021 2022 (Jan-
Oct)

Gross - tons

Air Cargo Export Volume -
HAN

2020 - 2021 - 2022 (Jan-Oct)

57%

12%

31%

2020

High-Tech &
Electronic

55%

25%

20%

2021

Export Commodity Segmentation ex HAN
2020 - 2021 

VIETNAM AIR CARGO – HAN
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2020 2021 2022 (Jan-Oct)

Top 10 export countries ex- HAN

USA

Hong Kong

China

Japan

Germany

Korea

USA USA

Japan

Hong Kong

China

Germany

Korea

Netherland

HAN Export Market segmentation

35%

21%

26%

4%
3%

11%

USA

EU

North East
Asia
China

S.E.A

Others

2020

39%

18%

23%

3%

5%

12%
2021

India

UK

UAE

Netherland

Korea

Japan

Hong Kong

Germany

China

India

UAE

UK

Netherland

Taiwan

India

UK

VIETNAM AIR CARGO – HAN

VIETNAM AIR CARGO – HAN

 Import HAN:

227.589 

284.101 

217.898 

2020 2021 2022
(Jan-Oct)

Gross - tons

Air Cargo Import Volume 
– HAN

2020 – 2021 – 2022 (Jan-
Oct) 5%

11%

48%

25%

6%
5%

2020

USA EU

North East Asia China

S.E.A Others

6%

14%

45%

24%

5%
6%

2021

Import Market Segmentation - HAN
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VIETNAM AIR CARGO – EXPORT MARKET

2020 2021 2022 (Jan-Oct)

Top 10 IMPORT Countries into HAN

USA

Hong Kong

China

Japan

Germany

Korea

USA

USA

Japan Japan

Hong Kong

Hong Kong

China China

Germany

KoreaKorea

Singapore

Australia

Taiwan Italy

Thailand

Taiwan

Italy

Australia Germany

Taiwan

Australia

Singapore

France

VIETNAM AIR CARGO MARKET – CAPACITY

 SGN Capacity (as of Nov22):  HAN Capacity (as of Nov22):

40%

60%

SGN capacity
Freighter & Passenger ratio

Freighter
capacity

70%

30%

HAN capacity
Freighter & Passenger ratio

Freighter
capacity

HAN market capacity Per week Per month Share

Freighter capacity (flights) 7,945 31,780 70%

Pax capacity (flights) 3,370 13,480 30%

SGN market capacity Per week Per month Share

Freighter capacity (flights) 2,824 11,296 40%

Pax capacity (flights) 4,302 17,206 60%
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POSITIONING OF VIET NAM AIR CARGO MARKET

0%

40%

80%

120%

160%

200%

Increase by Vietnam export by commodity 
2022 vs 2021

Source: Seabury

Vietnam import/ export 
value (growth)

Source: Fitch Solution Report

2.1 Vietnam – one of the fastest growth markets in the region:

POSITIONING OF VIETNAM INT’L AIR CARGO MARKET



26/11/2022

8

POSITIONING OF VIETNAM INT’L AIR CARGO MARKET

2.1 Vietnam – one of the fastest growth markets in the region:

 Vietnam is one of the fastest air cargo market growth in the world – as IATA 
forecast

5,3%

3,4%

6,6% 6,7%

3,9%

Indonesia Thailand Vietnam Malaysia Singapore
Source: Cargo Eye – Global data

S.E.A countries with airfreight 
growth expected 2022 (%)

133%

116%

126%

119%

VIETNAM 
(SGN&HAN)

THAILAND 
(BKK)

SINGAPORE
(SIN)

MALAYSIA
(KUL)

Source: Airports’ annual report

S.E.A’s air export growth 2021 
vs 2020 (%)

16

VIETNAM WILL BECOME MANUFACTURING HUB OF THE WORLD
GARMENT & FOOTWEAR

HIGHTECH 

OTHERS

2.2 Supply chain restructure & “China plus one” strategy:

POSITIONING OF VIETNAM INT’L AIR CARGO MARKET
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17

NEW TRENDS AT AIR CARGO VIETNAM IN NEXT 3 YEARS 

18

DEMAND 
Demand bounce back strongly from 2024 ?

New demand for China (as both Manufacturing and 
Consuming market)

Balance of traffic for both inbound >< outbound 
E-commerce / PER / High-tech spare parts /…

Demand for new market from BTA: ie Mexico / Canada / UK 
/ India …

CAPACITY
Vietnam become the key focus for Airlines (esp for Air 
Cargo operator)

Global 3PL direct capacity control / new trend in hub-
consolidation

NEW TRENDS AT AIR CARGO VIETNAM IN NEXT 3 YEARS 

AIR CARGO VIETNAM 
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19

Challenge to watch
 Infrastructure constrain: airport congestion / connectivity 

constrain 
 Cross-border trucking compete with Airfreight  

Challenge to watch
 Infrastructure constrain: airport congestion / connectivity 

constrain 
 Cross-border trucking compete with Airfreight  

Yield
 Yield compare pre-covid
 Yield compare neighboring countries
 Yield competitive to make sense for hub-consolidation

Yield
 Yield compare pre-covid
 Yield compare neighboring countries
 Yield competitive to make sense for hub-consolidation

Segmentation trend ?
 O&D : USA / EU / NEA / SEA / I.S 
 Commodity : High Tech / Garment – Footwear / PER

Segmentation trend ?
 O&D : USA / EU / NEA / SEA / I.S 
 Commodity : High Tech / Garment – Footwear / PER

Other trend to watch
 E-commerce : big question ?
 Digitalization: e-booking / e-portal for price transparent 

Other trend to watch
 E-commerce : big question ?
 Digitalization: e-booking / e-portal for price transparent 

NEW TRENDS AT AIR CARGO VIETNAM IN NEXT 3 YEARS 

20

VIETNAM BECOMES THE AIR CARGO REGIONAL HUB 
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Strong growth of demand for both inbound & outbound to support for Hub concept

Strong interest of Airlines to enter VN market and to make VN as hub to balance traffic

National Carriers getting stronger as key Players for Hub

HUB & SPOKE TWIN HUBS 

VIETNAM BECOMES THE AIR CARGO REGIONAL HUB 

Home base demand (most important) + Balance
of traffic O&D

Open sky policy to attract Airlines

Customs friendly for transit traffic

Infrastructure support:
 Airport capacity (parking / runway/ slot…)
 Air cargo facilities
 Dedicated consol warehouse for 3PL…

Support from 3 stake holders: Airlines – 3PL –
Global Customers

Role of 3PL is very important to turn VN as Air 
Consol hub 
(through their consol plan + direct capacity control plan)

Airlines capacity Planning & optimization
(Freighter + Pax)

HOW TO MAKE VN AS AIR CARGO HUB

VIETNAM BECOMES THE AIR CARGO REGIONAL HUB 
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(Present your Proposed Business Plan including any planned 
expansions)

 Airlines Representation

 Cargo General Sales & Service  Agent 

(GSSA)  

 Air Charter

 Ground Handling

A LEADING GSA

Thank youThank you
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 World Air Cargo Forecast
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1991
MD-11F

2018
737-800BCF

2008
767-300BCF

2005
747-400BCF

1903
Wright Flyer

1916
Model 1

1993
747-400F

2009
777F

2011
747-8F

1995
767-300F

1963
707-320C

777-8F
2027

1948-1949
Berlin Airlift

1925
Air Mail Act of 1925

1935
DC-3

1958
DC-8

1972
747-200F

1928
Model 95

1987
757-200PF

1900 20301910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

For over 100 years, Boeing has been serving the needs of 
the ever-changing air cargo industry
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Air cargo has a unique 
place in global trade

<1%
of reported world trade 

TONNAGE
is carried by 
Air Cargo

35%
of reported world 

trade VALUE
is carried by 
Air Cargo

SOURCES: IATA, ICAO, Flight Global, U.S. DOT, and airline financial reports, Boeing analysis
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Air cargo industry supporting transport of critical supplies

Copyright © 2022 Boeing. All rights reserved

Express 
Carrier

38%

Combination 
Carrier

41%

All Cargo

11%

Passenger 
Belly Only

10%

Air Freighters are 
critical in air cargo 
markets

Airlines operating 
freighters generate  

90%
of industry

air cargo revenues

 SOURCES: IATA, Cirium, U.S. DOT F41, and airline financial reports for 2021

$170 
billion
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Passenger aircraft with belly hold capacity slowly recovering, but 
industry remains more reliant on dedicated freighters

62%
81% 81%

38%
19% 19%

Pre-Pandemic Pandemic Current

Trans-Pacific

33%
60%

38%

67%

40%

62%

Pre-Pandemic Pandemic Current

Trans-Atlantic
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SOURCES: BR&T-E ADAPT/FlightRadar24
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100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

An unprecedented couple of years in air cargo

 SOURCES: Boeing, Cirium, FlightRadar24
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2,239 2,284

Cargo revenue up by 70%
(USD, billions)

Utilization is high
130% of pre-pandemic levels

Freighter fleet has grown
by ~300 airplanes
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Today, global cargo yields are more than “double” pre-pandemic levels

Global Trans-Pacific Trans-Atlantic Europe-Asia

1,84

3,29
3,82

Pre-Pandemic Pandemic Post-Pandemic

2,43

4,59

5,50

Pre-Pandemic Pandemic Post-Pandemic

1,49

2,99 2,97

Pre-Pandemic Pandemic Post-Pandemic

1,97

3,52

4,77

Pre-Pandemic Pandemic Post-Pandemic
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e
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K
ilo
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m

+79%
+89%

+101%
+78%

+108%
+127%

+99%
+142%

Pre-Pandemic = March 2018 to February 2020 | Pandemic = March 2020 to February 2022 | Post-Pandemic = March 2022 to present

SOURCE: IATA CargoIS
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 Air Cargo Market Trends
 World Air Cargo Forecast
 Vietnam Air Cargo Market Opportunity

https://www.boeing.com/commercial/market/cargo-forecast/
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Long-term fundamentals
remain intact
Forecast period 2022-2041

Copyright © 2022 Boeing. All rights reserved.  
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East Asia markets will continue to lead 
industry growth
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Over next 20 years, the world’s air freighter fleet will grow 60% 
to meet market demand

Standard-body conversions
<45 tonnes (737, 757, A320, A321, etc.)

New medium widebody
40-80 tonnes (767, A330, etc.)

Widebody conversions
40-120 tonnes (767, 777, 747, A330, etc.)

New large
>80 tonnes (777, 747, etc.) 515

555

425

1,300Deliveries
2,795
2022-2041
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Asia Pacific region to lead freighter deliveries
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2,795 Freighters are required for growth and replacement
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2,795 Freighters

Copyright © 2022 Boeing. All rights reserved.

Boeing offers a complete family of freighters

747-8F
139 tonnes

767-300F
56 tonnes

767-300BCF
56 tonnes

777-8F
118 tonnes

737-800BCF
24 tonnes

777F
107 tonnes

World’s most capable freighter

Most fuel-efficient and most capable twin-engine freighter for the future

Longest range twin-engine freighter

Most versatile freighter for the medium widebody freighter market

Market-preferred converted freighter for express and general cargo

World’s most efficient and most reliable standard-body freighter

90% of the world freighter fleet are Boeing Freighters

107 orders

55 orders

319 orders

279 orders

115+ orders

280+ orders

Orders of October 31, 2022
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Vietnam air cargo market is nearly 1.5 million tonnes annually
Nearly 80% of Vietnam air cargo market is for the international market

Source: Airports Council International for 2021 tonnes
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Vietnam-North America air cargo market grew 20.6% per year 
over the last two decades

Source:  US DOC and IHS Markit
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Vietnam–North America airfreight market grew 38% in 2021

Source:  US DOC and IHS Markit
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Vietnam–US air cargo market grew 19.3% for 
January-September 2022 vs January-September 2021
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 SOURCE: US Census Department

Vietnam exports to US grew 21.7% 
for Jan-Sept 2022 vs Jan-Sept 2021
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Vietnam imports from US grew 6.3% 
for Jan-Sept 2022 vs Jan-Sept 2021

Copyright © 2022 Boeing. All rights reserved.   

Vietnam merchandise exports forecast for 
strong growth
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Keys to a successful air cargo operation

The right location, 
capabilities

Operations base located in center 
of multiple growing trade lanes

Efficient operations in loading and 
unloading – including passenger 
aircraft belly cargo

Multi-modal distribution network

The right people,
relationships

Professional, dedicated sales 
and marketing team

Strong network/partnership with 
shippers and freight forwarders

Positive presence in social 
media, advertising

The right freighter product

Industry leading-reliability and 
performance 

Most efficient aircraft

Payload and range 
performance for every market

The lowest cost per-tonne

Vietnam is the fastest growing East Asia air cargo market on the Trans-Pacific 

Traffic and capacity challenges, but cargo revenue will still be well above pre-pandemic levels

Nearly 2,800 new and converted freighters needed by 2041; 38% needed for Asia Pacific operators

Boeing offers a complete freighter family from the 737-800BCF to the 777-8F to meet market demand

Summary

Copyright © 2022 Boeing. All rights reserved. 
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