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EXECUTIVE SUMMARY 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE LOGISTICS SECTOR TO ENHANCE THE 

BUSINESS ENVIRONMENT 

Logistics services play an important role in developing and improving the competitiveness 

of the economy. The report “Improving the efficiency of logistics sector for the 

improvement of business environment,” provides the governmental administration deeper 

information on the current status of the sector, together with the recommendations for 

future improvement. The report describes: the current status of Vietnam’s logistics sector; 

the situation of businesses in the sector; the legal and regulatory framework on the 

administration and development of the sector in Vietnam; the lessons learned on the 

administration and development of the sector in other countries; and provides 

recommendations to stakeholders on the interventions needed for the improvement of the 

logistics sector of Vietnam. 

Vietnam's logistics sector is growing at a faster pace than gross domestic product (GDP) 

growth rate, reaching about 16-20 percent at the scale of $ 20-22 billion per year. Vietnam 

has about 3,000 logistics companies, of which, approximately 1,300 actively participate in 

the market. The rate of outsourcing services is low, accounting for only 35-40 percent. 

Vietnamese companies mainly provide inland logistics services such as inland 

transportation, multimodal transport, seaport services, airport services, warehousing 

services, customs declaration, inspection and clearance, and loading and unloading goods. 

Vietnamese companies only comprise a small part of the logistics market, approximately 

25 percent. 

The major obstacle for the development of the sector in Vietnam is that logistics costs 

account for 18 percent of GDP, nearly double that of the developed economies, and 14 

percent higher than the global average. High logistics costs reduce the competitiveness of 

Vietnam logistics sector. This can be explained by a number of reasons including poor 

infrastructure, lack of connectivity, undeveloped multimodal transportation, the scale of 

domestic logistics enterprises being too small, administrative procedures, human resources 

not meeting requirements, and limited information technology or information technology 

applied at a simpler level. 

From a legal perspective, Vietnam has developed a set of legal and regulatory documents 

to regulate the sector's activities, including Decision No.200/QD-TTg, Decision No. 

1012/QD-TTg, Commercial Law, Law on Investment, Law on Foreign Trade, Maritime 

Code, Law on the Sea, Law on Road Transport, Law on Inland Waterway Transport, Law 

on Civil Aviation of Vietnam, Law on Railways Transport, and their respective decrees 

and circulars. In total, there are about 337 legal documents regulating the activities of the 

sector in the fields of services of multimodal transport; sea forwarding; forwarding 

agencies in rail transportation; warehouse management; border warehouse system; ICD; 

regulations on import and export of goods; customs clearance; regulations on the 

implementation of the National Single Window; regulation on the inspection of specialized 

subjects such as automobile inspection, plant, technology, energy saving; and other 
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regulations. However, it is recognized that the legal system of the sector has been 

underrepresented, the coordination among the concerned agencies has not been well 

implemented, and the low level of technology application has not ensured the 

implementation of the law. In particular, bureaucracy, corruption, and harassment are 

commonplace among law enforcement officers in the sector. 

This report takes into account the development of the logistics industry in other countries 

to draw lessons learned for Vietnam.  These countries include Singapore, Thailand, China, 

Japan, Korea, the Netherlands, and the United States, which have made great strides in 

developing their logistics sector. 

Based on analysis and observations on the status of the logistics sector in Vietnam and 

lessons learned from international experiences, the report presents some recommendations 

to the government and other stakeholders, including improving efficiency and reducing 

expenditure to reduce the cost of logistics. Specific recommendations include: 

• To finalize and unify the legal framework on the administration and development

of Vietnam's logistics service sector, ensuring a comprehensive, smooth and direct

legal framework for logistics services;

• To remove unnecessary business conditions to create a clear corridor for logistics

enterprises to operate, renovate, and improve the existing ones;

• To continue reforming customs procedures, synchronously and effectively

implementing the National Single Window, online customs declaration,

administrative procedure reform, e-commerce application;

• To issue the policies to encourage logistics companies to apply information

technology more effectively in business activities such as financial credit;

• To improve the statistical system of logistics services to better serve monitoring and

decision making in administration and development of the sector.
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LỜI NÓI ĐẦU 

Những năm gần đây, theo tính toán của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics, 

ngành logistics của Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh hơn tốc độ tăng GDP, đạt khoảng 

16-20% với quy mô khoảng 20-22 tỉ USD/năm.  

Tuy vậy, chi phí logistics ở Việt Nam ở mức cao. Nghiên cứu của World Bank chỉ 

ra một trong những điểm nghẽn lớn đó là chi phí logistics của Việt Nam chiếm 18% tỷ 

trọng GDP, cao gần gấp đôi các nền kinh tế phát triển và cao hơn mức bình quân toàn cầu 

14%. Tỷ lệ này đã giảm hơn so với trước, nhưng vẫn ở mức cao. Năm 2014, Ngân hàng 

Thế giới (WB) công bố tổng chi phí logistics của Việt Nam là 41,26 tỷ USD, tương đương 

20,8% GDP, trong khi Thái Lan là 10,7%, Trung Quốc (15,4%), các nước châu Á Thái 

Bình Dương (13,5%) và mức toàn cầu là 11,7%. Trong tổng chi phí logistics, chi phí vận 

tải luôn chiếm tỉ lệ cao nhất, cụ thể là: Việt Nam khoảng 59%, Mỹ khoảng 63,6%, Thái 

Lan khoảng 53,5%. 

Theo kết quả tổng hợp của Bộ Giao thông vận tải, hiện có khoảng 25/30 tập đoàn 

giao nhận hàng đầu thế giới tham gia đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam dưới nhiều hình 

thức. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics, Việt Nam có khoảng 3000 DN 

logistics, trong đó, khoảng 1300 doanh nghiệp tham gia tích cực vào thị trường. Tỷ lệ thuê 

dịch vụ logistics bên ngoài còn thấp, chỉ chiếm khoảng 35-40%. Các doanh nghiệp Việt 

Nam chủ yếu cung cấp các dịch vụ logistics nội địa như vận tải nội địa, vận tải đa phương 

thức, dịch vụ cảng biển, cảng hàng không, dịch vụ kho bãi, khai báo hải quan, giám định, 

kiểm nghiệm, bốc dỡ hàng hóa… Ngoài ra, các doanh nghiệp nội địa đảm nhận một phần 

dịch vụ logistics quốc tế thông qua việc làm đại lý cho các doanh nghiệp nước ngoài là các 

nhà cung cấp dịch vụ logistics quốc tế, các chủ hàng, chủ tàu...  Các doanh nghiệp Việt 

Nam mới chỉ đảm nhận một phần nhỏ, khoảng 25% thị trường dịch vụ logistics trong nước. 

Ngoài ra, theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, hiện Việt Nam có khoảng 6.000 nhân 

viên logistics có trình độ và 1 triệu lao động làm việc trong ngành logistics, mới chỉ đáp 

ứng được khoảng 40% nhu cầu thực tế.  

Chi phí logistics cao làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam. 

Điều này có thể được lý giải bởi một số nguyên nhân như: cơ sở hạ tầng kém, thiếu kết 

nối, vận tải đa phương thức chưa phát triển; quy mô doanh nghiệp logistics trong nước quá 

nhỏ; thủ tục hành chính; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; ứng dụng công nghệ thông 

tin còn hạn chế hoặc ở mức độ giản đơn. 

Thực tiễn trên thế giới đã chỉ ra rằng logistics đóng vai trò quan trọng trong phát 

triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Do vậy, nâng cao hiệu quả, giảm 

chi phí của ngành logistics là một trong những nội dung được Chính phủ đặt trọng tâm cải 

thiện. Sự quan tâm, chú trọng của Chính phủ vào phát triển và nâng cao năng lực cạnh 

tranh ngành logistics được thể hiện rõ ràng qua các hành động cụ thể như: 
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- Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 200/QĐ-TTg 

thông qua Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics 

Việt Nam đến năm 2025. 

- Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 19/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo đã xác định mục tiêu: “…Nâng 

cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics để tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh 

doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế…Từng bước giảm chi phí logistics trong 

nền kinh tế xuống mức bằng khoảng 18% GDP (hiện hơn 20% GDP); cải thiện Chỉ số Hiệu 

quả logistics thêm khoảng 10 bậc (hiện xếp thứ 64/160 quốc gia)”. 

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-

TTg ngày 18/7/2018 về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết 

nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. 

Có thể nói, logistics là ngành có mức độ phụ thuộc cao vào thương mại toàn cầu, 

do đó yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics luôn được chú trọng. Đặc biệt, 

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ giữ vai trò quan trọng trong hoạt 

động kinh doanh logistics và quyết định sự thành công của ngành này. 

Với những lập luận nêu trên cho thấy việc nghiên cứu thực trạng ngành logistics, 

kinh nghiệm quốc tế trong phát triển logistics, từ đó tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu 

quả ngành logistics nhằm cải thiện vượt bậc về môi trường kinh doanh ở Việt Nam là cần 

thiết, nhiều ý nghĩa, góp phần vào việc kiến nghị chính sách về nâng cao năng lực cạnh 

tranh ngành logistics. 

Báo cáo này là kết quả các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp và phân tích 

dữ liệu của nhóm chuyên gia của Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện 

(GIG) thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Viện Nghiên cứu Quản lý 

kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện từ tháng 6 đến tháng 

10 năm 2018. Các nhận định tại Báo cáo là của nhóm chuyên gia, không nhất thiết thể hiện 

quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ và USAID. 

http://tapchitaichinh.vn/tags/bG9naXN0aWNz/logistics.html
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Tóm tắt báo cáo 

Logistics đóng vai trò quan trọng trong phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế. Nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý Nhà nước thông tin sâu hơn về 

hiện trạng phát triển của ngành và khuyến nghị các cải thiện trong thời gian tới, Báo cáo 

“Nâng cao hiệu quả ngành logistics nhằm cải thiện môi trường kinh doanh” mô tả Hiện 

trạng ngành logisitics Việt Nam, tình hình của các doanh nghiệp trong ngành; Khuôn khổ 

pháp lý về quản lý sự phát triển của ngành ở Việt Nam; Bài học kinh nghiệm trong quản 

lý và phát triển ngành logisitics ở một số nước; và các Khuyến nghị với các bên liên quan 

về các can thiệp nhằm phát triển ngành logistics Việt Nam trong thời gian tới. 

Ngành logistics của Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh hơn tốc độ tăng GDP, đạt 

khoảng 16-20% với quy mô khoảng 20-22 tỉ USD/năm. Việt Nam có khoảng 3.000 doanh 

nghiệp logistics, trong đó, khoảng 1.300 doanh nghiệp tham gia tích cực vào thị trường. 

Tỷ lệ thuê dịch vụ logistics bên ngoài còn thấp, chỉ chiếm khoảng 35-40%. Các doanh 

nghiệp Việt Nam chủ yếu cung cấp các dịch vụ logistics nội địa như vận tải nội địa, vận 

tải đa phương thức, dịch vụ cảng biển, cảng hàng không, dịch vụ kho bãi, khai báo hải 

quan, giám định, kiểm nghiệm, bốc dỡ hàng hóa… Các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ 

đảm nhận một phần nhỏ, khoảng 25% thị trường dịch vụ logistics trong nước. 

Điểm nghẽn lớn cho phát triển của ngành ở Việt Nam đó là chi phí logistics  chiếm 

tới 18% tỷ trọng GDP, cao gần gấp đôi các nền kinh tế phát triển và cao hơn mức bình 

quân toàn cầu 14%. Chi phí logistics cao làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành logistics 

Việt Nam. Điều này có thể được lý giải bởi một số nguyên nhân như: cơ sở hạ tầng kém, 

thiếu kết nối, vận tải đa phương thức chưa phát triển; quy mô doanh nghiệp logistics trong 

nước quá nhỏ; thủ tục hành chính; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; ứng dụng công 

nghệ thông tin còn hạn chế hoặc ở mức độ giản đơn. 

Về mặt pháp luật Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các văn bản luật và dưới luật 

nhằm quản lý các hoạt động của ngành bao gồm Quyết định số 200/QĐ-TTg, Quyết định 

số 1012/QĐ-TTg, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương, Bộ luật 

hàng hải, Luật Biển Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy 

nội địa, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Đường sắt, Luật Hải quan, Các nghị 

định và thông tư hướng dẫn. Tổng cộng có khoảng 337 văn bản quy phạm pháp luật điều 

chỉnh hoạt động của ngành trên các lĩnh vực: Dịch vụ vận tải đa phương thức, Dịch vụ vận 

tải biển, Dịch vụ vận tải hàng hải, Dịch vụ vận tải đường thuỷ nội địa, Dịch vụ vận tải hàng 

không, Dịch vụ vận tải đường sắt, Dịch vụ vận tải đường bộ, Quản lý kho bãi, Hệ thống 

kho tại biên giới, Cảng cạn (ICD), Quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa, hải quan, Quy 

định về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, Quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành 

như Kiểm dịch động, thực vật, Công nghệ, Tiết kiệm năng lượng, Kiểm tra chuyên ngành 

khác và các quy định khác. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của ngành còn được đánh giá 

chưa đồng bộ, việc phối hợp giữa các ngành liên quan trong thực hiện chưa tốt, mức độ 

ứng dụng công nghệ còn thấp chưa đảm bảo việc thực hiện quy định pháp luật. Đặc biệt, 
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tình trạng quan liêu, tắc trách, cửa quyền, nhũng nhiễu còn phổ biến trong cán bộ thực thi 

pháp luật của ngành. 

Bên cạnh Việt Nam, các quốc gia như Singapore, Thái Lan, Trung quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Hà Lan, Hoa Kỳ đều đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển ngành 

logistics của họ. Xem xét sự phát triển của ngành logistics tại các nước này, Báo cáo cũng 

rút ra được những bài học kinh nghiệm để ứng dụng trong trường hợp của Việt Nam. 

Từ những phân tích, nhận định về hiện trạng ngành logisitics Việt Nam và những 

bài học kinh nghiệm quốc tế, Báo cáo đã trình bày một số khuyến nghị đối với Nhà nước 

và các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí của ngành logistics là mục tiêu 

mà Chính phủ đặt trọng tâm cải thiện. Các khuyến nghị cụ thể gồm: 

• Hoàn thiện và thống nhất hệ thống pháp luật về quản lý và phát triển ngành dịch vụ

logistics của Việt Nam đảm bảo một hành lang pháp lý đầy đủ, thông suốt, trực tiếp

điều chỉnh các dịch vụ logistics;

• Gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết để tạo hành lang thông thoáng cho

doanh nghiệp logistics hoạt động, đổi mới, cải tiến sáng tạo các quy trình cũ;

• Tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, thực hiện đồng bộ, hiệu quả hệ thống một cửa

quốc gia, điện tử hóa khai hải quan, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng thương

mại điện tử;

• Ban hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ logistics ứng dụng

công nghệ thông tin hiệu quả hơn nữa trong hoạt động kinh doanh như hỗ trợ về tài

chính, tín dụng;

• Hoàn thiện hệ thống thống kê về dịch vụ logistics phục vụ tốt hơn công tác giám

sát và ra quyết định trong quản lý và phát triển ngành.
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Chương I. Khái niệm và phân loại dịch vụ logistics 

1.1. Khái niệm logistics 

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về logistics trên thế giới và được xây dựng căn 

cứ trên ngành nghề và mục đích nghiên cứu về dịch vụ logistics. Có thể nêu một số khái 

niệm chủ yếu sau: 

Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc (Khóa đào tạo quốc tế về vận tải đa phương 

thức và quản lý logistics, Đại học Ngoại Thương, tháng 10/2002): Logistics là hoạt động 

quản lý quá trình lưu chuyển nguyên vật liệu qua các khâu lưu kho, sản xuất ra sản phẩm 

cho tới tay người tiêu dùng theo yêu cầu của khách hàng. 

Ủy ban Quản lý logistics của Hoa Kỳ định nghĩa logistics là quá trình lập kế hoạch, 

chọn phương án tối ưu để thực hiện việc quản lý, kiểm soát việc di chuyển và bảo quản có 

hiệu quả về chi phí và ngắn nhất về thời gian đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm và 

thành phẩm, cũng như các thông tin tương ứng từ giai đoạn tiền sản xuất cho đến khi hàng 

hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.1 

Hội đồng quản trị logistics Hoa Kỳ (1988) xác định logistics là quá trình lên kế 

hoạch, thực hiện và kiểm soát hiệu quả, tiết kiệm chi phí của dòng lưu chuyển và lưu trữ 

nguyên vật liệu, hàng tồn, thành phẩm và các thông tin liên quan từ điểm xuất xứ đến điểm 

tiêu thụ, nhằm mục đích thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng. 

Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản trị chuỗi cung ứng (Council of Supply 

Chain Management Professionals - CSCMP) đưa ra một định nghĩa khá cụ thể về logistics. 

Cụ thể là: “Quản trị logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch 

định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như 

những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách 

hàng. Hoạt động của quản trị logistics cơ bản bao gồm quản trị vận tải hàng hóa xuất và 

nhập, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng, thiết kế mạng lưới 

logistics, quản trị tồn kho, hoạch định cung/cầu, quản trị nhà cung cấp dịch vụ thứ ba. Ở 

một số mức độ khác nhau, các chức năng của logistics cũng bao gồm việc tìm nguồn đầu 

vào, hoạch định sản xuất, đóng gói, dịch vụ khách hàng. Quản trị logistics là chức năng 

tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics cũng như phối hợp hoạt động 

logistics với các chức năng khác như marketing, kinh doanh, sản xuất, tài chính, công nghệ 

thông tin.”2. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực quân sự, logistics được định nghĩa là khoa học của việc lập 

kế hoạch và tiến hành di chuyển và tập trung các lực lượng, … các mặt trong chiến dịch 

quân sự liên quan tới việc thiết kế và phát triển, mua lại, lưu kho, di chuyển, phân phối, 

tập trung, sắp đặt và di chuyển khí tài, trang thiết bị. 

1 Tham khảo tại http://www.huongnghiepvietnam.vn/vn/cam-nang/-cam-nang-nghe/tong-quan-ve-dich-vu-
logistics/153/1  
2 Tham khảo tại https://www.container-transportation.com/logistics-la-gi.html  

http://www.huongnghiepvietnam.vn/vn/cam-nang/-cam-nang-nghe/tong-quan-ve-dich-vu-logistics/153/1
http://www.huongnghiepvietnam.vn/vn/cam-nang/-cam-nang-nghe/tong-quan-ve-dich-vu-logistics/153/1
https://www.container-transportation.com/logistics-la-gi.html
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Ở Việt Nam, khái niệm logistics cũng đã được sử dụng chính thức trong Luật thương 

mại 2005 (Điều 233). Theo đó, “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương 

nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu 

kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói 

bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo 

thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao”. 

 Như vậy, có thể thấy có nhiều quan điểm và nội hàm khác nhau về logistics. Mặc 

dù vậy có thể chia định nghĩa về logistics làm hai nhóm: 

- Nhóm định nghĩa hẹp mà tiêu biểu là định nghĩa của Luật Thương mại 2005 có 

nghĩa hẹp, coi logistics gần như tương tự với hoạt động giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, 

định nghĩa trong Luật Thương mại cũng có tính mở, thể hiện ở nội dung: “hoặc các dịch 

vụ khác có liên quan tới hàng hóa”. Khái niệm logistics trong một số lĩnh vực chuyên 

ngành cũng được xếp vào nhóm nghĩa hẹp, tức là chỉ trong phạm vi, đối tượng của ngành 

đó (như trong lĩnh vực quân sự). Với nhóm này, bản chất của dịch vụ logistics là việc tập 

hợp các yếu tố hỗ trợ cho quá trình vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ. 

Vì vậy, dịch vụ logistics mang nhiều yếu tố vận tải, người cung cấp dịch vụ logistics theo 

khái niệm này không có nhiều khác biệt so với người cung cấp dịch vụ vận tải đa phương 

thức (multimodal transport operator - MTO). 

- Nhóm định nghĩa phạm vi rộng xác định dịch vụ logistics từ giai đoạn tiền sản 

xuất cho tới khi hàng hóa tới tay của người tiêu dùng cuối cùng. Theo nhóm định nghĩa 

này, dịch vụ logistics gắn liền cả quá trình nhập nguyên, nhiên vật liệu làm đầu vào cho 

quá trình sản xuất, sản xuất ra hàng hóa và đưa vào các kênh lưu thông, phân phối đến 

người tiêu dùng cuối cùng. Nhóm định nghĩa này phân định rõ ràng giữa các nhà cung cấp 

từng dịch vụ đơn lẻ như dịch vụ vận tải, giao nhận, khai thuê hải quan, phân phối, dịch vụ 

hỗ trợ sản xuất, tư vấn quản lý… với một nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, 

đảm nhận toàn bộ các khâu trong quá trình hình thành và đưa hàng hóa tới người tiêu dùng 

cuối cùng. 

Trong nghiên cứu này, thuật ngữ logistics được hiểu theo nghĩa rộng, gắn liền cả 

quá trình nhập nguyên, nhiên vật liệu làm đầu vào cho quá trình sản xuất, sản xuất ra hàng 

hóa và đưa vào các kênh lưu thông, phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. Nội dung 

nghiên cứu tập trung vào các vấn đề chính sách và thực thi chính sách liên quan tới dịch 

vụ logistics. Nghiên cứu này không phân tích sâu vào các nghiệp vụ logistics mà tìm hiểu 

những điểm nghẽn về chính sách và thực thi để từ đó kiến nghị hoàn thiện chính sách và 

nâng cao hiệu quả thực thi. 

1.2. Các hình thức logistics trên thế giới 

Các hình thức logistics được phân loại theo số lượng bên liên quan, cụ thể có 4 hình 

thức logistics chủ yếu sau:  
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1PL – First Party Logistics (logistics tự cấp): là những người sở hữu hàng hóa tự 

mình tổ chức và thực hiện các hoạt động logistics để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Các 

công ty này có thể sở hữu phương tiện vận tải, nhà xưởng, thiết bị xếp dỡ và các nguồn lực 

khác bao gồm cả con người để thực hiện các hoạt động logistics. 

2PL- Second Party Logistics (Cung cấp dịch vụ logistics bên thứ hai): là chuỗi 

những người cung cấp dịch vụ cho hoạt động logistics nhưng họ chỉ đảm nhận một khâu 

trong chuỗi logistics. Theo đó, 2PL có thể là những người vận chuyển thực tế, quản lý các 

hoạt động truyền thống như vận tải, kho vận, thủ tục hải quan, thanh toán,… 

3PL- Third Party Logistics (Cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba hay logistics theo 

hợp đồng): là những người thay mặt cho chủ hàng quản lý và thực hiện các các hoạt động 

logistics, có thể là toàn bộ quá trình quản lý logistics hoặc chỉ là một số hoạt động có chọn 

lọc theo một hợp đồng được ký kết giữa 2 bên. Ví dụ, 3PL thay mặt cho người gửi hàng 

thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, cung cấp chứng từ giao nhận, vận tải, thủ tục hải quan 

và đưa hàng đến điểm đến quy định… 

4PL- Four Party Logistics (Cung cấp dịch vụ logistics thứ tư hay logistics chuỗi 

phân phối, hay nhà cung cấp logistics chủ đạo): là người hợp nhất, gắn kết các nguồn lực, 

tiềm năng và cơ sở vật chất kỹ thuật của mình với các tổ chức khác để thiết kế, xây dựng 

và vận hành các giải pháp chuỗi logistics. 4PL có liên quan với 3PL và được phát triển trên 

nền tảng của 3PL nhưng bao gồm lĩnh vực hoạt động rộng hơn, đa dạng, cụ thể và toàn 

vẹn hơn, nhằm vươn tới một chuỗi phân phối bao phủ thị trường toàn cầu, tạo lợi thế cạnh 

tranh và xây dựng các mối quan hệ lâu dài. 

Ngoài ra, trong những năm trở lại đây, với sự bùng nổ của thương mại điện tử, 5PL- 

Fifth Party Logistics (cung cấp dịch vụ logistics bên thứ năm) hay còn gọi là E-Logistics 

ra đời. Đây là loại dịch vụ thị trường thương mại điện tử, bao gồm các 3PL và 4PL quản 

lý tất cả các bên liên quan trong chuỗi phân phối trên nền tảng thương mại điện tử. Với 

dịch vụ này, các hệ thống Hệ thống quản lý đơn hàng (OMS), Hệ thống quản lý kho hàng 

(WMS) và Hệ thống quản lý vận tải (TMS) sẽ có liên quan chặt chẽ với nhau trong một hệ 

thống thống nhất và công nghệ thông tin. Logistics cho thương mại điện tử hoàn toàn khác 

với logistics truyền thống, đòi hỏi năng lực vận hành rất lớn. Do đó, dịch vụ này đòi hỏi 

phải đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ. Liên minh BiTA (Blockchain 

in Transport Alliance) đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới sau 

khi công nghệ Blockchain chứng minh được lợi ích mang đến cho lĩnh vực logistics. Các 

doanh nghiệp logistics lớn như FedEx, UPS, hay JD cũng là thành viên của liên minh này. 

Tại Việt Nam, các công ty logistics trong nước chủ yếu là các công ty cung cấp dịch 

vụ 2PL, sử dụng các tài sản có sẵn đến cung cấp các dịch vụ logistics cơ bản như giao vận, 

kho bãi. Chỉ có khoảng 15% các công ty có đủ khả năng cung cấp các dịch vụ 3PL, nhưng 

chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài3. Một số công ty logistics đa quốc gia hàng đầu 

                                                 
3 Tham khảo tại http://vtsvn.vn/tin-tuc/logistics-viet-nam-dang-tang-truong-voi-toc-do-20nam.html  

http://vtsvn.vn/tin-tuc/logistics-viet-nam-dang-tang-truong-voi-toc-do-20nam.html
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trên thế giới (Top 25 hoặc 30) đã có mặt tại Việt Nam. Các công ty nước ngoài hoạt động 

đa dạng, đặc biệt trong việc cung ứng dịch vụ 3PL với trình độ công nghệ hiện đại, chuyên 

nghiệp như tại các nước phát triển. 

Theo Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, quy mô của thị trường logistics Việt 

Nam đạt khoảng 40-42 tỷ USD/năm, chỉ xếp sau Singapore, Malaysia, Thái Lan trong khu 

vực ASEAN. Tuy nhiên, chỉ 20% thị phần nằm trong tay các doanh nghiệp trong nước. 

Phần lớn trong số đó là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, tập trung vào dịch vụ 

giao nhận, cho thuê bãi, gom hàng lẻ,… mà thiếu vắng doanh nghiệp lớn có khả năng điều 

hành cả chuỗi logistics. 80% thị phần này đang chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp nước 

ngoài này.4 

1.3. Chuỗi giá trị logistics ở Việt Nam 

Chuỗi giá trị logistics ở Việt Nam tập trung chủ yếu vào các hoạt động giao nhận, 

vận tải nội địa, khai thác cảng biển và cảng hàng không, lưu kho bãi, quản lý hàng hóa và 

vận tải quốc tế (xem hình dưới). 

Hình  1 - Chuỗi giá trị ngành logistics Việt Nam 

 
Nguồn: Báo cáo Logistics FPTS, 7/2015 

Phần dưới đây sẽ đi vào cụ thể từng hoạt động trong chuỗi logistics tại Việt Nam.  

                                                 
4 Tham khảo tại http://cafef.vn/nam-giu-80-thi-phan-mieng-banh-logistics-tri-gia-40-ty-usd-dang-hap-dan-cac-

doanh-nghiep-nuoc-ngoai-nhu-the-nao-20180618182044798.chn  

http://cafef.vn/nam-giu-80-thi-phan-mieng-banh-logistics-tri-gia-40-ty-usd-dang-hap-dan-cac-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-nhu-the-nao-20180618182044798.chn
http://cafef.vn/nam-giu-80-thi-phan-mieng-banh-logistics-tri-gia-40-ty-usd-dang-hap-dan-cac-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-nhu-the-nao-20180618182044798.chn
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(1) Dịch vụ vận tải: Vận chuyển hàng hóa là một trong những mắt xích quan trọng 

nằm trong chuỗi cung ứng của dịch vụ logistics. Trong thời gian qua, dịch vụ vận tải, vận 

chuyển hàng hóa ở nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, các dịch vụ vận tải ngày càng 

đa dạng, giúp việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Các doanh nghiệp 

vận tải không ngừng tăng lên cả về số lượng cũng như chất lượng, nhiều loại hình dịch vụ 

vận tải mới ra đời, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như sự đa dạng của hàng hóa.  

Doanh thu ngành vận tải Việt Nam không ngừng tăng qua các năm. Theo số liệu tử 

Tổng cục Thống kê, vận tải hàng hóa năm 2017 đạt 1.442,9 triệu tấn, tăng 9,8% so với 

năm trước và 268,9 tỷ tấn, tăng 6,8%. Riêng 8 tháng đầu năm 2018, vận tải hàng hóa 

đạt 1.071,1 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và 199,2 tỷ tấn.km, tăng 7,1%.5 

Trong 4 loại hình vận tải hàng hóa chính (gồm: vận tải đường bộ, vận tải đường 

biển, vận tải đường sắt và vận tải đường hàng không) thì vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển của hoạt 

động vận tải. Trong khi đó, chi phí vận tải bằng đường bộ cao hơn rất nhiều lần so với các 

hình thức vận tải khác. Một ví dụ của doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm hoa quả, chi phí 

vận chuyển một container 40 feet từ thành phố Hồ Chí Minh đi cửa khẩu Tân Thanh là 

5.800.000 đồng (bằng đường bộ), trong khi từ Sài Gòn đi Mỹ (California) là 200USD 

(tương đương khoảng 4.600.000 đ) qua đường biển. 

(2) Dịch vụ kho bãi: Dịch vụ kho bãi có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị 

logisticsu. Dịch vụ kho bãi bao gồm các dịch vụ xếp dỡ, lưu giữ, trông coi, chỉnh lý và bảo 

quản hàng hóa, thực chất là tích hợp các dịch vụ logistics cụ thể về kho bãi. Ở Việt Nam, 

một số công ty hoạt động hiệu quả về cho thuê và quản lý kho hàng như Sotrans, 

Transimex, Gemadept,… 

Gần đây, hệ thống trung tâm phân phối được hình thành, là mô hình phát triển tiếp 

theo của quản lý kho hàng truyền thống. Việc hình thành các trung tâm phân phối xuất 

phát từ nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng sản xuất với quy mô lớn, theo dõi và truy xuất 

thông tin hàng hóa đảm bảo nhanh chóng chính xác. Các trung tâm này không chỉ là nơi 

lưu trữ như kho bãi mà còn cung cấp nhiều dịch vụ liên quan khác như tiếp nhận hàng, 

quét mã vạch, xác định vị trí và lưu trữ các sản phẩm một cách có hiệu quả, xử lý đơn hàng 

và lên kế hoạch xếp dỡ,… 

Tại Việt Nam, một số nhà cung cấp dịch vụ logistics thứ ba (3PL) chuyên nghiệp 

đã đầu tư vào phát triển trung tâm phân phối hiện đại cả về cơ sở hạ tầng, nhân sự cũng 

như hệ thống công nghệ thông tin, ví dụ như ICD Sóng Thần và ICD Tiên Sơn. ICD Sóng 

Thần đã tham gia đầu tư phát triển trung tâm phân phối với các tập đoàn P&G, Toll, 

Logitem, APL Logistics. ICD Tiên Sơn mạnh dạn đầu tư hệ thống WMS hiện đại từ tập 

đoàn Infor, song song với việc xây dựng trung tâm logistics hiện đại loại A (theo tiêu chuẩn 

Châu Âu). Như vậy, bên cạnh các nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL nước ngoài chuyên 

nghiệp đang đầu tư trung tâm phân phối hiện đại, các doanh nghiệp dịch vụ logistics trong 

                                                 
5 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18923 
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nước cũng đã và đang chuyển hướng tiếp cận phù hợp, cải thiện chất lượng dịch vụ để bắt 

kịp xu thế. 

Hộp 1 - Mô hình kho ngoại quan hiện đại của U&I Logistics 

U&I logistics là doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Công ty có diện tích kho hàng hơn 185.805 m2, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các kho hàng của 

Công ty đủ điều kiện bảo quản tất cả các mặt hàng khô theo một quy trình quản lý chặt chẽ 

và khoa học.  

Các giải pháp dịch vụ mà hệ thống kho này có thể cung cấp: 

- Kiểm soát hàng hóa một cách chính xác và chặt chẽ bằng phần mềm quản lý trực tuyến 

thông minh. Áp dụng công nghệ thông tin và quản lý hàng hóa bằng hệ thống máy quét 

mã vạch. Ở bất kỳ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào chủ hàng vẫn có thể kiểm tra được tình hình 

hàng hóa của mình chỉ với vài thao tác nhấp chuột. 

- Tập trung và phân phối hàng hóa linh hoạt.  

- Gom hàng từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau, kể cả hàng nhập từ nước ngoài để xuất 

sang nước thứ ba. 

- Tối đa hóa diện tích và không gian lưu trữ hàng hóa với hệ thống kệ selective nhiều tầng 

đa năng, và cơ động; 

- Xử lý triệt để mối mọt và nấm mốc phát sinh cho hàng hóa bằng hệ thống kiểm soát nhiệt 

độ và độ ẩm hiện đạ bằng một hệ thống cảm biến theo dõi toàn diệi và hệ thống kiểm soát 

côn trùng. 

(3) Dịch vụ giao nhận: Từ khi thực hiện chính sách mở cửa và tham gia vào các 

Hiệp định thương mại tự do, hoạt động giao nhận hàng hóa ở Việt Nam có những bước 

phát triển nhanh chóng. Hoạt động giao nhận hàng gồm hai mảng: (i) Giao nhận hàng 

nguyên container (FCL); và (iii) Giao nhận hàng lẻ (LCL). 

Tại Việt Nam, một số công ty điển hình trong mô hình Giao nhận hàng nguyên 

container như: CTCP Gemadept (GMD), CTCP Hải Minh (HMH), CTCP Kho vận Miền 

Nam (STG),… Các doanh nghiệp trong lĩnh vực gom nhận hàng lẻ như CTCP Đại lý Vận 

tải SAF (SFI), CTCP Vinafreight (VNF), CTCP Transimex-Saigon (TMS). 

(4) Các dịch vụ khác (như Đại lý hải quan và khai thuê hải quan, Dịch vụ bưu chính 

và chuyển phát nhanh). Các doanh nghiệp khi có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thì 

một trong những công việc bắt buộc phải thực hiện là khai báo hải quan và thực hiện thủ 

tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng tự thực 

hiện việc hoạt động này, nhiều doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương án thuê ngoài thông qua 

đại lý Hải quan hoặc người khai thuê hải quan (thường là công ty Forwarder, công ty 

logistics).  

Đáng chú ý là thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường Việt 

Nam và thị trường toàn cầu qua nền tảng trực tuyến. Trong thương mại điện tử, chuyển 

phát nhanh là một khâu quan trọng. Những năm gần đây, với sự bùng nổ của thương mại 
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điện tử, kéo theo thị trường chuyển phát nhanh cũng phát triển mạnh mẽ. Ở Việt Nam, sau 

khi gia nhập WTO và thực hiện chính sách mở cửa, nhiều công ty có vốn đầu tư nước 

ngoài tham gia khai thác thị trường này tại Việt Nam. Đây là một thị trường tiềm năng và 

nhiều kỳ vọng về lợi nhuận. Bốn thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế uy tín lớn nhất 

thế giới đã có mặt tại Việt Nam là DHL (Đức), TNT (Hà Lan), FedEx và UPS (Mỹ). Điều 

này tạo áp lực cạnh tranh rất lớn đối với các công ty chuyển phát nhanh trong nước. Do 

vậy, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ là yêu 

cầu cần thiết để các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh.  
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Chương II. Thực trạng ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam 

2.1. Khung pháp lý cho hoạt động logistics 

Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật, chính sách, chủ trương liên quan 

tới hoạt động logistics, cụ thể là: 

(1) Các quy định chung 

Hiện nay, Luật Thương mại 2005 và Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh và 

trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics là hai văn bản pháp lý cao nhất 

điều chỉnh trực tiếp hoạt động logistics tại Việt Nam. Các quy định này trực tiếp quản lý 

tác động dịch vụ logistics, điều kiện kinh doanh, giới hạn quyền và trách nhiệm của các 

bên. Đồng thời, hai văn bản pháp lý này cũng đặt ra yêu cầu tuân thủ các quy định pháp 

luật chuyên ngành khác.  

Ngoài ra, liên quan đến hoạt động logistics còn có nhiều Luật, Nghị định điều chỉnh 

các quan hệ giao dịch chung như Luật Đầu tư 2014, Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định 

số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương...  

(2) Các quy định điều chỉnh lĩnh vực chuyên ngành liên quan tới logistics: 

Với các lĩnh vực vận tải cũng đã có nhiều văn bản pháp luật được ban hành, trong 

đó quy định các điều kiện kinh doanh cụ thể và các quy định mà doanh nghiệp vận tải phải 

tuân thủ, trong đó có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics: 

- Dịch vụ vận tải đa phương thức: Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 29/10/2009 về 

vận tải đa phương thức; Nghị định số 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP. 

- Dịch vụ vận tải biển: Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về điều kiện 

kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu 

biển; Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về đăng ký, xóa 

đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 

26/8/2017 phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

- Dịch vụ vận tải hàng hải: Bộ luật hàng hải 2015; Luật Biển Việt Nam 2013; Thông 

tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 quy định về vận tải hành khách, hành 

lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy 

Việt Nam và qua biên giới; Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT; Quyết định số 

1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống 

cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Dịch vụ vận tải đường thuỷ nội địa: Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2014; 
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Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 quy định điều kiện kinh doanh vận 

tải đường thủy nội địa; Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 28/12/2015 

quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. 

- Dịch vụ vận tải hàng không: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2014; 

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 về kinh doanh vận chuyển hàng 

không và hoạt động hàng không chung; Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng; Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định 

về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; Quyết định số 

43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 về quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với 

tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

- Dịch vụ vận tải đường sắt: Luật Đường sắt 2017; Nghị định số 14/2015/NĐ-CP 

ngày 13/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường 

sắt; Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 quy định về vận tải hành 

khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với 

đường sắt quốc gia; Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Dịch vụ vận tải đường bộ: Luật Giao thông đường bộ 2008; Nghị định 86/2014/NĐ-

CP ngày 10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 63/2014/TT-BGTVT. 

Với các hoạt động kinh doanh logistics liên quan đến kho, bãi có các quy định pháp 

luật cho ba mảng chính gồm: 

- Quản lý kho bãi: Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về điều 

kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, 

kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 hướng 

dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP; Quyết định 2061/QĐ-

BTC ngày 13/10/2017 và Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 về việc 

áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu, quá cảnh tại một số cảng biển, hàng không theo quy định. 

- Hệ thống kho tại biên giới: Quyết định số 229/QĐ-BCT ngày 23/01/2017, Quyết 

định số 1093/QĐ-BCT ngày 3/2/2015 quy hoạch hệ thống kho. 

- Cảng cạn (ICD): Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về đầu tư xây dựng, 

quản lý khai thác cảng cạn; Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

(3) Chủ trương, chính sách: 
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Về chính sách phát triển ngành dịch vụ logistics, đã có 2 văn bản pháp lý quan trọng 

về khung chính sách logistics là Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê 

duyệt 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 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả 

nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, ngành giao thông vận tải cũng 

đã ban hành những Quyết định làm rõ hơn kế hoạch phát triển hoạt động logistics (Quyết 

định số 169/QĐ-TTg ngày 22/01/2014, Quyết định số 1841/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2017). 

(4) Quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa, hải quan: 

Các quy định hiện hành về hải quan có liên quan tới dịch vụ logistics bao gồm: Luật 

Hải quan 2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; 

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

số 08/2015/NĐ-CP; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải 

quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC; Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 

30/01/2015 quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi 

mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của 

đại lý làm thủ tục hải quan. 

Ngoài ra, các quy định về nghĩa vụ thuế, chẳng hạn như nghĩa vụ thuế đối đối với 

tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hoặc 

các quy định về phí vận tải, cũng có tác động nhất định tới kế hoạch kinh doanh của doanh 

nghiệp dịch vụ logistics. 

(5) Quy định về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia 

Quyết định về việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, thông tư liên tịch giữa các 

bộ ngành về vấn đề này có tác động đến quy trình làm thủ tục của doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ logistics. Các văn bản này bao gồm: Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 

tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 

2020; Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT; Thông tư liên tịch số 

178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT; Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-

BTC-BVHTTDL; Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN; Thông tư liên tịch 

số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT; Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT. 

(6) Quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành 

Các quy định về kiểm tra chuyên ngành tác động tới việc giám sát, kiểm tra hàng 

hóa do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, do đó có ảnh 

hưởng tới hoạt động kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp. Các quy định này chia theo các 

nhóm vấn đề cần kiểm tra bao gồm: kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch 

thủy sản, kiểm dịch y tế, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, đo lường, quy chuẩn và 
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tiêu chuẩn, hiệu suất năng lượng, an toàn bức xạ. Theo rà soát của cơ quan hải quan (năm 

2017), có 337 văn bản liên quan đến quản lý, kiểm tra chuyên ngành. 

 

Hình  2 - Số lượng các văn bản liên quan tới quản lý, kiểm tra chuyên ngành 

 

(7) Quy định khác: 

Ngoài ra, các quy định liên quan đến dịch vụ logistics còn có các cam kết về dịch 

vụ logistics mà Việt Nam đã ký với các tổ chức quốc tế như ASEAN, WTO; và các quy 

định về việc thống kê liên quan đến dịch vụ logistics. 

 

2.2. Năng lực logistics của Việt Nam theo đánh giá của các tổ chức quốc tế  

Nhìn chung, xếp hạng về hiệu quả logistics và thuận lợi hóa thương mại của Việt 

Nam thuộc nhóm giữa trên toàn cầu và trong ASEAN, nhưng còn cách xa Thái Lan, 

Malaysia và Singapore. 

 

Bảng  1 - Hiệu quả logistics và thuận lợi hoá thương mại của Việt Nam so với 

ASEAN 

 

Ghi chú: 

  Upper group 33%   Middle group33%   Under group 33% 

 

36 

60 

9 3 
17 

37 
23 

10 
1 8 4 3 6 3 9 1 

100 

3 4 
 -

 20
 40
 60
 80

 100
 120

Lu
ật

, P
h

áp
 lệ

n
h

N
gh

ị đ
ịn

h
 …

Q
u

y
ế

t 
đ

ịn
h

 …

C
h
ỉ 
th

ị 
T

h
ủ

 …

T
h

ô
n

g
 t
ư

 …

B
ộ

 C
ô
n

g
 …

B
ộ

 Y
 t

ế

B
ộ

 G
TV

T

B
ộ

 T
ài

 c
h

ín
h

B
ộ

 T
h

ô
n

g 
ti

n
 T

T

B
ộ

 X
ây

 d
ự

n
g

B
ộ

 C
ô

n
g 

A
n

N
gâ

n
 h

àn
g 

N
N

B
ộ

 Q
u

ố
c 

p
h

ò
n

g

B
ộ

 K
h

o
a 

h
ọ

c 
C

N

B
ộ

 L
Đ

TB
X

H

B
ộ

 N
N

P
TN

T

B
ộ

 V
H

 T
h

ể 
…

B
ộ

 T
ài

 n
gu

yê
n

 …

Tổng số VB: 337 

Chỉ	số	xếp	hạng

Tổng	số	nền	

kinh	tế	xếp	

hạng LAO CAM PHIL INDO BRU VNM THAI MAL SIN

Trading	across	border	(TAB2018)	của	WB 190 124 108 99 112 144 94 57 61 42

Chỉ	số	Tạo	thuận	lợi	TM	(ETI	2016)	của	

WEF 136 93 98 82 70 72 73 63 37 1

Hiệu	quả	logistics	(LPI	2016)	của	WB 160 82 98 60 46 80 39 32 41 7
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Nhằm nhận diện hiệu quả và vấn đề của ngành logistics, nghiên cứu này phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả logistics theo cách tiếp cận của Ngân hàng thế giới. Cụ 

thể là: 

Hình  3 - Các yếu tố cải thiện ngành hiệu quả logistics 

 
Nguồn: Mô phỏng theo Báo cáo LPI 2018, World Bank (2018 

(1) Chỉ số Hiệu quả Logistics (Logistics Performance Index-LPI) được Ngân hàng 

Thế giới đưa ra lần đầu vào năm 2007 và công bố hai năm một lần. Đây được xem như 

một thước đo tiêu chuẩn nhằm xác định những vấn đề liên quan đến hoạt động logistics 

mà một đất nước đang phải đối mặt. Chỉ số LPI được tính toán dựa trên các khảo sát đối 

với các nhà cung cấp trong chuỗi hoạt động logistic trên toàn thế giới (bao gồm hoạt động 

giao nhận và vận tải hàng hóa). Chỉ số này đo lường hiệu quả hoạt động dọc theo chuỗi 

cung ứng dịch vụ logistics dưới 2 góc nhìn: quốc tế và trong nước6. Chỉ số LPI quốc tế 

cung cấp các đánh giá định tính (gồm sáu tiêu chí đánh giá) của các chuyên gia logistics 

đang hoạt động ngoài nước (các đối tác thương mại) về quốc gia đó. Chỉ số LPI trong nước 

tổng hợp các đánh giá cả về mặt định tính và định lượng của các chuyên gia logistics đang 

hoạt động trong nước về quốc gia đó. Chỉ số này bao gồm các thông tin về môi trường 

logistics, các quy trình logistics then chốt, thể chế, dữ liệu về chi phí và thời gian hoạt 

động. 

LPI được tính toán dựa trên trung bình trọng số của 6 tiêu chí đánh giá về hoạt động 

thương mại của một quốc gia trên thang điểm từ 1 đến 5, bao gồm: (i) Hiệu quả của quy 

trình thông quan (Customs); (ii) Chất lượng của cơ sở  hạ tầng liên quan đến thương mại 

và vận tải (Infrastructure); (iii) Năng lực và chất lượng của các nhà cung cấp dịch vụ 

logistics (Services quality); (iv) Mức độ dễ dàng trong việc thu xếp các chuyến hàng với 

giá cả cạnh tranh (International shipments); (v) Khả năng theo dõi và truy xuất các lô hàng 

(Tracking and tracing); (vi) Giao hàng kịp thời - tần suất các chuyến hàng cập bến theo 

lịch trình hoặc thời gian dự kiến (Timeliness). Trong đó, ba chỉ tiêu đầu đánh giá về các 

                                                 
6 Thứ hạng LPI chỉ dựa vào chỉ số LPI quốc tế.  
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quy định, chính sách (đầu vào), ba chỉ tiêu sau thể hiện kết quả hoạt động của chuỗi cung 

ứng liên quan đến thời gian, chi phí và độ tin cậy. 

(2) Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới (Trading across border) trong bộ chỉ 

số đánh giá Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới. Chỉ số này đánh giá dựa trên 

các yếu tố sau: 

- Thời gian xuất khẩu: tuân thủ các thủ tục qua biên giới (giờ) 

- Chi phí xuất khẩu: tuân thủ các thủ tục qua biên giới (USD) 

- Thời gian xuất khẩu: chuẩn bị hồ sơ (giờ) 

- Chi phí xuất khẩu: chuẩn bị hồ sơ (USD) 

- Thời gian nhập khẩu: tuân thủ các thủ tục qua biên giới (giờ) 

- Chi phí nhập khẩu: tuân thủ các thủ tục qua biên giới (USD) 

- Thời gian nhập khẩu: chuẩn bị hồ sơ (giờ) 

- Chi phí nhập khẩu: chuẩn bị hồ sơ (USD) 

Việc nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động logistics nhằm xác định hiệu 

quả, các vấn đề tồn tại và khoảng cách giữa hiệu quả logistics của Việt Nam với các nước. 

Từ đó, tìm kiếm các giải pháp giảm chi phí logistics, hoàn thiện các quy định pháp luật, và 

xác định trách nhiệm của các bên liên quan. 

 

2.2.1. Hiệu quả Logistics (Logistics Performance Index) theo đánh giá của Ngân hàng thế 

giới 

Theo Báo cáo “Kết nối để cạnh tranh 2018: logistics trong nền kinh tế toàn cầu” 

được Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng 7/2018, Việt Nam xếp hạng 39/160 nước điều 

tra với điểm số LPI được cải thiện đáng kể (3.27/5 điểm), tăng 25 bậc so với xếp hạng 64 

năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. 

 

Bảng  2 - Mức độ cải thiện Hiệu quả logistics của Việt Nam 

  LPI 2016 LPI 2018 So sánh 2018 với 2016 

Vietnam Điểm 

Xếp 

hạn

g Điểm 

Xếp 

hạn

g Điểm 

Xếp hạng (tăng 

bậc (+), giảm 

bậc (-) 

LPI 2.98 64 3.27 39 0.29 25 

Hải quan (hiệu quả của quá trình 

thông quan, chẳng hạn như tốc độ, 

tính đơn giản, và tính có thể dự liệu 

trước của các thủ tục) 2.75 64 2.95 41 0.20 23 

Cơ sở hạ tầng liên quan đến chất 

lượng thương mại và vận tải (cảng, 2.70 70 3.01 47 0.31 23 
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đường sắt, đường bộ, công nghệ 

thông tin) 

Vận tải biển quốc tế (mức độ dễ 

dàng khi thu xếp cho các chuyến 

hàng với giá cả cạnh tranh) 3.12 50 3.16 49 0.04 1 

Chất lượng và năng lực các dịch vụ 

logistics (ví dụ, nhà điều hành vận 

tải, môi giới hải quan) 2.88 62 3.40 33 0.52 29 

Khả năng theo dõi và truy xuất 

(track & trace) các lô hàng 2.84 75 3.45 34 0.61 41 

Mức độ đảm bảo về thời gian của 

các lô hàng từ điểm chuyển đến 

điểm đích 3.50 56 3.67 40 0.17 16 

Nguồn: World Bank, LPI 2016 và 2018 

 

Với thứ hạng này, Việt Nam xếp thứ 3 trong khối ASEAN (sau Singapore ở vị trí 

thứ 7 và Thái Lan ở vị trí thứ 32), đứng đầu trong các thị trường mới nổi và xếp hạng cao 

nhất trong nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp (trên Indonesia, Philippines và Lào) 

(hình dưới). 

 

Hình  4 - Hiệu quả logistics của Việt Nam và ASEAN 

 

Nguồn: World Bank, LPI 2016 và 2018 

Với kết quả này, Việt Nam cũng được xếp vào nhóm dẫn đầu các nền kinh tế có thu 

nhập trung bình thấp (xem Hình dưới). 
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Bảng  3 - Xếp hạng Hiệu quả logistics của một số nền kinh tế có thu nhập trung 

bình thấp 

  
  

Nguồn: World Bank, LPI 2018 

Ngoài ra, Báo cáo của Ngân hàng thế giới cũng chỉ ra rằng Việt Nam là một trong 

những thị trường có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn hẳn các thị trường có mức thu nhập 

tương đương (hình dưới). 

Hình  5 - Tương quan giữa GDP per Capita và Chỉ số Logistics 

 

Nguồn: World Bank, LPI 2018 

Cũng theo Báo cáo LPI 2018, kết quả điểm số LPI quốc tế bình quân của Việt Nam 

qua 4 kỳ điều tra (2012, 2014, 2016 và 2018) xếp thứ 45 trên thế giới. Trong ASEAN, Việt 

Nam đứng vị trí thứ 4 sau Singapore (thứ 5), Thái Lan (thứ 34) và Malaysia (thứ 35), xếp 

trên Indonesia, Philippines. 
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Bảng  4 - Kết quả điểm số LPI quốc tế bình quân của Việt Nam và các nước ASEAN 

qua 4 kỳ điều tra (2012, 2014, 2016 và 2018) 

Quốc gia Vietnam Singapore Thailand Malaysia Indonesia Philippin Brunei7 

Xếp hạng LPI trung 

bình 

45 5 34 35 51 64 73 

Điểm số LPI trung 

bình 

3.16 4.05 3.36 3.34 3.08 2.91 2.78 

Hải quan Xếp hạng 51 2 37 38 62 70 61 

Điểm số 2.86 4.00 3.13 3.06 2.69 2.62 2.70 

Cơ sở hạ 

tầng 

Xếp hạng 54 5 41 33 61 71 77 

Điểm số 2.92 4.14 3.17 3.30 2.81 2.67 2.59 

Vận tải 

biển 

quốc tế 

Xếp hạng 45 8 32 30 51 39 84 

Điểm số 3.15 3.72 3.40 3.43 3.08 3.20 2.74 

Chất 

lượng và 

năng lực 

các dịch 

vụ 

logistics 

Xếp hạng 40 4 35 34 48 64 84 

Điểm số 3.17 4.08 3.29 3.34 3.07 2.80 2.64 

Theo dõi 

và truy 

xuất 

Xếp hạng 44 8 35 38 45 58 75 

Điểm số 3.23 4.05 3.38 3.32 3.23 3.01 2.82 

Mức độ 

đảm bảo 

về thời 

gian 

Xếp hạng 47 3 36 46 49 83 78 

Điểm số 3.6 4.34 3.75 3.60 3.59 3.11 3.18 

Nguồn: Worldbank, Báo cáo xếp hạng LPI 2012, 2014, 2016, 2018 

Có thể nói ngành logistics của Việt Nam đang có nhiều cải thiện. Năm 2018, tất cả 

6 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả logistics đều có sự cải thiện tốt so với kết quả đánh giá năm 

2016. Trong đó có mức tăng cao nhất là Khả năng theo dõi, truy xuất các lô hàng (xếp 

hạng 34, tăng 41 bậc), tiếp đến là Năng lực và chất lượng dịch vụ logistics (xếp hạng 33, 

tăng 29 bậc). Các chỉ tiêu khác như Hiệu quả quy trình thông quan xếp hạng 41, tăng 23 

bậc; Kết cấu hạ tầng logistics xếp hạng 47, tăng 23 bậc. Hai chỉ tiêu còn lại là Thời gian 

giao hàng xếp hạng 40, tăng 16 bậc; và Mức độ dễ dàng trong việc thu xếp các chuyến 

hàng với giá cả cạnh tranh xếp hạng 49 tăng 1 bậc so với năm 2016 (Bảng dưới). Kết quả 

này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn cải thiện năng lực của doanh nghiệp thông qua ứng 

dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực logistics, với tỷ lệ từ 15-20% vào năm 2015-2016 

đã tăng lên 40-50% vào 2017-20188. 

                                                 
7 Missing values: 2012, 2014 
8 Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam VLA (http://logistics.gov.vn/nganh-

hangthi-truong/chi-so-logistics-performance-index-lpi-cua-viet-nam-nam-2018-tang-25-bac ) 

http://logistics.gov.vn/nganh-hangthi-truong/chi-so-logistics-performance-index-lpi-cua-viet-nam-nam-2018-tang-25-bac
http://logistics.gov.vn/nganh-hangthi-truong/chi-so-logistics-performance-index-lpi-cua-viet-nam-nam-2018-tang-25-bac
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Bảng  5 - LPI và các chỉ tiêu thành phần của Việt Nam từ 2007-2018 

Chỉ số  

2007 2010 2012 2014 2016 2018 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 

LPI 2.89 53 2.96 53 3 53 3.15 48 2.98 64 3.27 39 

Hải quan 2.89 37 2.68 53 2.65 63 2.81 61 2.75 64 2.96 41 

Cơ sở hạ tầng 2.5 60 2.56 66 2.68 72 3.11 44 2.7 70 3.01 47 

Vận tải biển 

quốc tế 
2.8 56 2.89 51 2.68 82 3.09 49 2.88 62 3.4 33 

Chất lượng và 

năng lực các 

dịch vụ 

logistics 

3 47 3.04 58 3.14 39 3.22 42 3.12 50 3.16 49 

Khả năng theo 

dõi và truy 

xuất 

2.9 53 3.1 55 3.16 47 3.19 48 2.84 75 3.45 34 

Mức độ đảm 

bảo về thời 

gian 

3.22 65 3.44 76 3.64 38 3.49 56 3.5 56 3.67 40 

Nguồn: World Bank, LPI 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 

Mặc dù xếp hạng chỉ số hoạt động logistics của Việt Nam được cải thiện qua các 

năm, có thứ hạng cao trong khu vực, tuy nhiên, chi phí cho hoạt động logistics tại Việt 

Nam vẫn ở mức cao so với khu vực và trên thế giới. Theo số liệu của Tổ chức đánh giá 

hoạt động kinh doanh quốc tế Armstrong & Associates, tổng chi phí logistics của Việt Nam 

năm 2014 (nhưng số liệu thu thập năm 2011) là 41,26 tỷ USD, tương đương khoảng 20,9% 

tổng GDP (trong đó, chi phí vận tải chiếm tới khoảng 59%). Con số này gấp đôi so với các 

nền kinh tế phát triển (EU khoảng 10%). Theo đánh giá gần đây của Hiệp hội doanh nghiệp 

logistics VLA, chi phí này hiện vào khoảng 16% GDP. 
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Hình  6 - Chi phí logistics/GDP của một số nước năm 2014 

 

Nguồn: Armstrong & Associates, 2014 

Có thể thấy, gánh nặng chi phí đang là một rào cản đối với các doanh nghiệp Việt 

Nam. Trong đó, chi phí logistics cao là rào cản lớn, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của các 

doanh nghiệp, cũng như cản trở sự phát triển của nền kinh tế. 

 

2.2.2. Giao dịch thương mại qua biên giới (TAB) theo đánh giá của Ngân hàng thế giới 

Trong 4 năm qua, với nỗ lực của Chính phủ trong cải cách thủ tục hải quan và quản 

lý chuyên ngành, chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam đã có sự cải 

thiện đáng kể. Thời gian thực hiện các thủ tục hải quan và quản lý chuyên ngành đã giảm 

tích cực. Cụ thể là năm 2015, thời gian xuất khẩu là 147 giờ, nhập khẩu là 177 giờ; đến 

năm 2017, thời gian tương ứng cho thủ tục xuất khẩu là 105 giờ và nhập khẩu là 132 giờ 

(xem Hình dưới). 

Hình  7 - Thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu trong quá trình thông 

quan hàng hoá qua biên giới 

 

Nguồn: Báo cáo Doing Business của Ngân hàng thế giới (các năm 2015, 2016 và 2017) 
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 Năm 2016, Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam đạt mức tăng 15 bậc 

(từ vị trí 108 lên vị trí 93) nhờ thực hiện hải quan điện tử và cải cách về quản lý chuyên 

ngành. Năm 2017, Việt Nam tuy không có sự cải thiện về thứ hạng chỉ số này nhưng điểm 

tuyệt đối vẫn tăng. Trong ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore, Malaysia và Thái 

Lan (xem Hình dưới). 

Hình  8 - Thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu trong quá trình thông 

quan hàng hoá qua biên giới 

 

Nguồn: Doing Business 2018 

 

Những cải thiện về hiệu quả hoạt động logistics được quốc tế ghi nhận như trên là 

kết quả của hàng loạt các giải pháp Chính phủ đã và đang thực hiện nhằm tháo gỡ khó 

khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, điển hình như: ban hành 

và chỉ đạo sát sao việc thực hiện các Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng, sửa đổi các bộ luật liên quan tới hoạt động kinh 

doanh theo chuẩn mực quốc tế; tập trung cải cách toàn diện quy định về điều kiện kinh 

doanh và quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;… Tuy vậy, 

vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn, tạo gánh nặng về thời gian, chi phí và rủi ro cho 

doanh nghiệp logistics. Do đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bên liên quan nhằm tạo 

môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, bản thân các doanh nghiệp 

cần tập trung đầu tư công nghệ, nâng cao kỹ năng để bắt kịp xu thế. 

 

2.3. Một số vướng mắc, khó khăn trong thực thi các quy định, chính sách liên 

quan tới hoạt động logistics 

Các chính sách về phát triển logistics đã được ban hành qua các Quyết định số 

200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017, Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015, Quyết định 

số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014, tạo khung định hướng cơ bản cho sự phát triển của 

ngành. Các ngành nghề ưu đãi đầu tư trong Luật Đầu tư đã đề cập đến việc ứng dụng các 
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sản phẩm công nghệ, chuỗi phân phối tiên tiến. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 

tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cũng đã quy định về việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Luật Biển Việt 

Nam 2013 có chính sách khuyến khích phát triển các ngành kinh tế biển, trong đó có vận 

tải biển. Đây là những tiền đề quan trọng để phát triển dịch vụ logistics, nhất là đẩy mạnh 

ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến. 

Bên cạnh đó, Chính phủ, các Bộ, ngành đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Khung pháp lý cho 

hoạt động logistics cũng dần được cụ thể hóa hơn, bao gồm cả các quy định trực tiếp lẫn 

các quy định chuyên ngành riêng, điều chỉnh hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu. Nhờ đó, 

môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi hơn cho dịch vụ logistics. 

Tuy nhiên, khung pháp lý, chính sách và cơ chế hiện nay vẫn còn tồn tài nhiều bất 

cập, chồng chéo, phức tạp. Điều này chưa đảm bảo cho việc gia nhập lĩnh vực logistics dễ 

dàng, hoạt động kinh doanh thuận tiện và hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ logistics phát 

triển. Một số vấn đề của khung pháp lý về logistics hiện nay là: 

- Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, phức tạp, chồng chéo.  

Hệ thống pháp luật điều chỉnh logistics thương mại hiện nay chưa hoàn chỉnh, thiếu 

đồng bộ, được quy định ở nhiều văn bản khác nhau. Ví dụ, các quy định về các loại hình 

vận tải mới chỉ tập trung vào khía cạnh điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển, trong 

khi các quy định về kho bãi lại được quy định ở các văn bản khác. Trách nhiệm vận chuyển 

hàng hóa được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, chưa có sự thống nhất. Hệ quả là, một 

khía cạnh của logistics có thể thuộc sự quản lý, kiểm tra của nhiều Bộ, ngành. Bên cạnh 

đó, các quy định pháp luật có tính ổn định chưa cao, thường chỉ được vài năm và nhanh 

thay đổi nên cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khi có điều chỉnh bắt buộc với 

các tài sản có giá trị lớn như xe cộ, bất động sản... 

Cũng có trường hợp, quy định chưa đầy đủ, đồng bộ có thể ảnh hưởng đến việc áp 

dụng của doanh nghiệp. Ví dụ, Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản 

phẩm công nghệ thông tin trọng điểm đã nêu các sản phẩm liên quan đến dịch vụ logistics 

như thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID, phần mềm nền tảng mở kết nối IoT, phần mềm nền 

tảng mở phân tích dữ liệu lớn, sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin. Tuy nhiên, những hỗ 

trợ, chính sách cụ thể cho các sản phẩm này lại chưa được nêu rõ. Đặc biệt, khoản 2 Điều 

4 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics có áp 

dụng công nghệ còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử, song các quy định 

này còn tương đối phức tạp. 

Mặt khác, nhiều quy định còn chưa rõ ràng, áp đặt các quy định cứng nhắc về diện 

tích, phương tiện kỹ thuật (phần mềm, camera giám sát) bất kể loại hình, quy mô của doanh 

nghiệp, do đó có thể làm hạn chế sự sáng tạo và nguồn lực kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ví dụ như các điều kiện kinh doanh về xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng có đường sắt tại 
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Điều 11, kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt tại Điều 12 Nghị định số 

14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật đường sắt. Tương tự, các điều kiện về quản lý kho bãi tại Nghị định số 68/2016/NĐ-

CP ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm 

làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; hay Nghị định số 08/2015/NĐ-

CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 

quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Ngoài ra, còn có những quy định về trình độ 

người lao động, tạo thêm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp (Điều 20 Luật Hải quan 

2014). 

Ngoài ra, vẫn còn những điểm chưa thống nhất, chưa quyết liệt trong các chính 

sách, quy định về cơ chế một cửa quốc gia, hải quan điện tử, đặc biệt là kiểm tra chuyên 

ngành. Điều này khiến cho thủ tục hành chính, giấy tờ vẫn còn tồn tại, gây tốn kém cho 

doanh nghiệp và tạo ra rào cản gia nhập thị trường. 

- Các quy định điều chỉnh trực tiếp ngành dịch vụ logistics chưa hoàn thiện. 

Hiện nay, Nghị định số 163/2017/NĐ-CP là văn bản điều chỉnh trực tiếp điều kiện 

kinh doanh dịch vụ logistics, tuy nhiên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics còn phải 

tuân thủ quy định tại nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Các quy định này lại chỉ 

tập trung vào các khía cạnh liên quan như kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, lưu kho 

hải quan… (Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định hướng dẫn), điều kiện kinh doanh 

vận tải. Nghị định số 163/2017/NĐ-CP đã phân loại lại 17 dịch vụ logistics để phù hợp với 

các cam kết của Việt Nam trong WTO. Tuy nhiên, một số dịch vụ như dịch vụ kho bãi 

thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa… lại chưa 

có quy định rõ ràng về điều kiện đầu tư, nhất là đối với doanh nghiệp nước ngoài. Điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật cũng chưa rõ ràng. Việc cấp phép 

cho các nước không phải thành viên WTO cũng chưa được quy định rõ là một bất cập đối 

với doanh nghiệp nước ngoài. Có thể thấy, quy định riêng và chi tiết cho ngành dịch vụ 

logistics là một vấn đề cần xem xét.  

Mặt khác, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ logistics chưa chi tiết. Các 

quy định, chính sách hỗ trợ cũng đã được ban hành, chẳng hạn như Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, song lại không có quy định rõ ràng đối với dịch vụ logistics. Đây là 

điểm đáng lưu ý bởi số doanh nghiệp logistics có quy mô vừa và nhỏ là rất nhiều, có quy 

mô vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm 41%, quy mô vốn từ 10-50 tỷ đồng chiếm 26% (Bộ Công 

thương, 2017). Các doanh nghiệp này sẽ cần có sự hỗ trợ từ các chính sách, chương trình 

của nhà nước.  

- Thống kê về dịch vụ logistics chưa rõ ràng. 

Một vấn đề trong cách thống kê là việc phân loại cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ 

logistics vào phân nhóm logistics theo danh mục dịch vụ xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

Cụ thể, theo Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/08/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư thì doanh nghiệp, tổ chức, hay cá nhân phải thực hiện ít nhất từ hai công đoạn trở lên 
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trong số các dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại 2005 về dịch vụ logistics thì mới 

được phân loại vào dịch vụ logistic. Nếu chỉ thực hiện một công đoạn dịch vụ thì được 

phân vào nhóm dịch vụ đó (ví dụ: vận chuyển bằng phương thức vận tải nào thì phải đưa 

vào dịch vụ vận tải tương ứng, hay dịch vụ lưu kho lưu bãi cũng tương tự). Điều này có 

thể dẫn đến việc tổng hợp, đánh giá tình hình doanh nghiệp dịch vụ logistics không thực 

sự sát với thực tế khi có những doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ có thể tập trung phát triển 

một loại hình dịch vụ. 

 

2.4. Những khó khăn và hạn chế về kinh doanh trong phát triển ngành logistics 

Việt Nam 

Các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp logistics này được gói gọn ở bốn yếu tố 

chính là nguồn vốn đầu tư; công nghệ; quản trị và nguồn nhân lực. Theo VLA, các khâu 

riêng lẻ như kho bãi, thông quan thì doanh nghiệp Việt Nam làm được, song để kết nối lại 

thành một chuỗi thì không thực hiện được, trong khi các doanh nghiệp sản xuất chỉ muốn 

thuê các công ty làm được tất cả các dịch vụ để tránh phải thuê nhiều khâu. Các doanh 

nghiệp logistics Việt Nam hiện nay chưa không chú tâm tối ưu hóa các chi phí của chuỗi 

cung ứng. Ví dụ, việc bốc, xếp hàng hóa bằng tay khiến xe chở hàng phải chờ đợi cả buổi 

là rất lãng phí thời gian. Việc này các doanh nghiệp có thể cải thiện bằng việc đầu tư thiết 

bị nâng, hạ hàng hóa. Một vấn đề nữa mà doanh nghiệp cần cải thiện, chính là tối ưu hóa 

tuyến đường vận tải. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống định vị 

toàn cầu GPS lắp đặt vào xe và phần mềm để quản lý. Ngoài ra, do thiếu hợp tác giữa các 

doanh nghiệp, nên xe còn chạy rỗng một chiều dẫn tới lãng phí.   

Các doanh nghiệp logistics Việt Nam hoạt động còn manh mún, thiếu kinh nghiệm 

và chuyên nghiệp, phần lớn chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản, dịch vụ các chuỗi cung ứng nhỏ, 

ít giá trị gia tăng hay gia công cho các công ty nước ngoài. Tiềm lực về tài chính của các 

doanh nghiệp logistics Việt Nam còn yếu (80% doanh nghiệp thành lập có vốn điều lệ vài 

tỷ đồng), tổ chức mạng lưới toàn cầu, hệ thống thông tin còn rất hạn chế. Nguồn nhân lực 

làm dịch vụ logistics chưa qua đào tạo bài bản và còn thiếu, yếu, chưa đáp ứng được yêu 

cầu, đặc biệt thiếu các chuyên gia logistics giỏi, có năng lực ứng dụng và triển khai tại các 

doanh nghiệp. 

Trong số các doanh nghiệp logistics, 72% trong số này là những doanh nghiệp vừa 

và nhỏ (quy mô vốn từ 4 tỉ đến 6 tỉ đồng). Số lượng lao động bình quân tại doanh nghiệp 

logistics vừa và nhỏ khoảng 30 - 40 người và các doanh nghiệp lớn có từ 100 lao động trở 

lên. Trong đó, chỉ khoảng 5 – 7% số lao động là có đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, số 

còn lại xuất phát từ nhiều nguồn và 85% doanh nghiệp tự đào tạo nguồn nhân lực. 

Cũng theo khảo sát của VLA, có tới gần 70% doanh nghiệp logistics Việt Nam 

không có tài sản và chỉ 16% đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận tải; 4% đầu tư vào kho 

bãi, cảng… còn lại phải thuê ngoài. 

Sự liên kết giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics với nhau và với doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ và tin tưởng. Đây là một trong những lý 
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do làm dịch vụ logistics của chúng ta kém phát triển so với yêu cầu. Tỷ lệ thuê ngoài 

logistics còn rất thấp, khoảng 25% – 30%, trong khi của Trung Quốc là 63,3% (2010), 

Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu trên 40%. 

Chi phí logistics tại Việt Nam khá cao, chiếm 20,9% GDP (năm 2014), trong đó chi 

phí vận tải chiếm 40% – 50% giá thành sản phẩm (tỷ lệ này là 15% ở các quốc gia khác). 

Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt 

Nam. Nguyên nhân dẫn đến chi phí cao là do hạ tầng giao thông vận tải yếu kém, công 

nghệ thông tin chưa hỗ trợ hiệu quả nên dẫn đến ùn tắc giao thông và năng suất thấp, kết 

nối hạ tầng, khả năng xếp dỡ và trung chuyển container còn hạn chế, thời gian thông quan 

tại cảng kéo dài. 

 

Hộp 2 - Cản trở hành chính khiến doanh nghiệp vận tải phải vi phạm pháp 

luật 

Việc xin cấp phù hiệu xe vận tải rất nhiêu khê, một doanh nghiệp nộp hồ sơ hai 

tháng vẫn chưa cấp với lý do: Photo bị mờ 1 giấy tờ trong bộ hồ sơ xin cấp phù 

hiệu cho 110 xe. Với lý do này cơ quan quản lý trả lại cả bộ hồ sơ của 110 xe gây 

mất rất nhiều thời gian, đình trệ kinh doanh của doanh nghiệp vì trong khi chưa 

có phù hiệu, xe không được chạy, nếu chạy thì công ty sẽ bị thu hổi giấy phép 

kinh doanh trong lĩnh vực của mình. Hiện công ty vẫn không đưa phong bì cho 

việc cấp phù hiệu, nhưng tốn nhiều chi phí trên đường để cho xe chạy liều không 

có phù hiệu. Việc yêu cầu phải có phù hiệu vận tải cho xe tải là quá quan liêu, 

không có ý nghĩa trong khi việc quản lý hoàn toàn có thể thực hiện bằng công 

nghệ thông tin. 

Tiêu chuẩn xe đông lạnh: Mặc dù xe do Công ty nhập khẩu về đã được sản xuất 

theo chuẩn châu Âu, nhưng cơ quan quản lý chất lượng Việt Nam (Đăng kiểm) 

yêu cầu phải sửa lại theo tiêu chuẩn của Việt nam. Bất chấp Công ty đã trình bộ 

thuyết minh tiêu chuẩn châu Âu và bị yêu cầu phải dịch bộ tài liệu rất dài, nhưng 

sau đó cơ quan quản lý cũng không đồng ý  buộc Công ty phải mua thiết kế sửa 

chữa của công ty thân hữu, sửa lại xe với vật liệu kém chất lượng và khi đo kiểm 

định lại mới được chấp nhận. Nguyên nhân của tình trạng này là do quy định mập 

mờ, không rõ ràng, tạo kẽ hở cho nhũng nhiễu. 

 

Để nâng cao hiệu quả của ngành logistics, giảm chi phí logistics, việc cải cách các 

quy định pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý của các cơ 

quan nhà nước, đẩy mạnh áp dụng chính phủ điện tử… là hết sức cần thiết và cần được các 

cơ quan nhà nước, các cơ quan chính phủ tập trung cải cách. Tuy nhiên, không thể không 

nói đến vai trò của doanh nghiệp trong quá trình này. Các doanh nghiệp đóng vai trò hết 

sức quan trọng trọng việc nâng cao hiệu quả của ngành logistics và trong việc giảm chi phí 

logistics. 
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Chương III. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển ngành dịch vụ logistics 

3.1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển ngành dịch vụ logistics của Singapore 

3.1.1. Vai trò của ngành logistics trong nền kinh tế 

Singapore nằm ở vị trí gần với đường biển giao thương của hai khu vực Á và Âu, 

sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ logistics. Ngành logistics của 

Singapore chứng tỏ vai trò quan trọng của mình khi tỷ trọng của nagnfh vận tải và kho bãi 

đóng góp vào GDP tăng từ 6,4% năm 2011 lên 6,77% năm 2017 (khoảng 30.275,3 triệu 

đô la). Mức tăng trưởng cũng duy trì ổn định, ở mức 6,67%/năm. Ngành này cũng thu hút 

lượng lớn số lao động, tăng từ 192 nghìn người năm 2011 lên 195,9 nghìn người lao động, 

chiếm khoảng 2% tổng số lao động năm 2017 (Niên giám thống kê Singapore, 2018). 

 

3.1.2. Năng lực cạnh tranh 

Singapore được biết đến là một trong những quốc gia đứng đầu về ngành logistics, 

và trở thành đầu mối quan trọng trong lĩnh vực logistics trên phạm vi toàn thế giới. Có 

được lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành logistics như vậy là nhờ 

Singapore phát triển được những yếu tố cạnh tranh sau: Cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế; 

Hệ thống kết nối toàn cầu; Xử lý hải quan hiệu quả; Chính sách thuế quan tự do; lợi thế về 

vị trí địa lý là trung tâm của Đông Nam Ấ và các tuyến vận chuyển hàng hóa quốc tế và 

đặc biệt là sự nổi lên về kinh tế của khu vực ASEAN thúc đẩy nhiều lĩnh vực phát triển, 

trong đó có ngành logistics (BFTA, 2014).  

Theo báo cáo của WB, từ năm 2007-2018, Singapore luôn nằm trong top10 nước 

có chỉ số LPI cao nhất thế giới, đứng đầu trong khối các nước ASEAN, riêng 2 năm 2012 

và 2007, Singapore còn đừng đầu về chỉ số LPI. Về chất lượng cơ sở hạ tầng, Singapore 

xếp thứ hai trong số 139 quốc gia và xếp thứ nhất về chất lượng cơ sở hạ tầng vận chuyển 

hàng không, thứ hai về cơ sở hạ tầng cảng biển và đường bộ (WEF, 2017). Điều đó cho 

thấy để trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu như hiện nay, Singapore đã không 

ngừng cải thiện môi trường, cơ sở hạ tầng, tận dụng ưu thế để ngày càng nâng cao năng 

lực cạng tranh và lợi thế so sánh với các nước khác trong khu vực và quốc tế. 

 

3.1.3. Tiềm năng triển vọng ngành 

Độ mở của nền kinh tế: Singapore thường xếp vị trí cao trong bảng xếp hạng môi 

trường kinh doanh. Năm 2018, Singapore đứng thứ 2 trong 190 quốc gia về môi trường 

kinh doanh thuận lợi (WB, 2018), sau New zealand. Môi trường năng động và chuyên 

nghiệp của nó được bổ sung bởi một hệ thống pháp luật minh bạch và được tôn trọng, ổn 

định về chính trị và kinh tế, một lực lượng lao động có khả năng thích nghi về văn hóa và 

có chất lượng cao và chất lượng cuộc sống cao. Singapore cũng được đánh giá là một trong 

những quốc gia có mức độ thuận lợi hóa thương mại cao nhất trên thế giới, với các cam 

kết mở cửa thị trường hàng hóa mạnh và chính sách thuế nhiều ưu đãi. Đồng thời việc 
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tham gia nhiều các Hiệp định thương mại tự do cũng góp phần tăng tính mở và năng động 

cho nền kinh tế.  

Xu hướng tiêu dùng: Xu hướng thương mại điện tử gia tăng trên toàn cầu sẽ là trợ 

lực cho sự phát triển của ngành logistics trong thời gian tới. Một sự tăng trưởng dự đoán 

trong xuất khẩu của Singapore sẽ tác động rất lớn đến tốc độ tăng trưởng chung của nền 

kinh tế và thương mại do đó mang lại lợi ích tích cực cho ngành vận tải hàng hóa. Đặc biệt, 

với vị trí như của Singapore, việc nắm bắt xu hướng này và áp dụng các công nghệ mới 

vào việc xử lý sẽ tạo ra những bước tiến lớn cho ngành và mang lại nhiều giá trị, lợi nhuận 

hơn cho doanh nghiệp.  

Vị trí địa lý: Vị trí của Singapore là một trung tâm trung chuyển hàng không và vận 

chuyển container lớn hỗ trợ sự phát triển của ngành logistics ở trung tâm Đông Nam Á. 

Do đó, Singapore được lựa chọn là cửa ngõ xâm nhập thị trường châu Á với các doanh 

nghiệp logistics hàng đầu thế giới đồng thời cũng là cửa ngõ đi ra thị trường thế giới với 

các doanh nghiệp logistics châu Á (Nguyễn Quốc Tuấn, 2014).  

Cơ sở hạ tầng: Hệ thống hạ tầng và các ứng dụng phục vụ cho các hoạt động 

logistics ở Singapore đều được đánh giá đồng bộ, tiên tiến trên thế giới và có nhiều kinh 

nghiệm trong phát triển hệ thống cảng biển. Cảng của Singapore là một trong những cảng 

container sầm uất nhất trên thế giới, được phát triển thành cảng trung tâm chung chuyển 

tàu biển và hàng hóa. Càng hàng không quốc tế Changi của Singapore cũng được xếp hạng 

là cảng hàng không chất lượng nhất. Điểm mạnh của Singapore là chuỗi cung ứng đáng 

tin cậy và hiệu quả cao kết hợp với chi phí rất cạnh tranh. Hệ thống cảng biển và cảng hàng 

không Singapore đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập các liên kết thương mại 

giữa châu Á và phần còn lại của thế giới (Nguyễn Quốc Tuấn, 2014). 

Dư địa tăng trưởng: Theo báo cáo của WB (2018), khu vực Đông Á và Thái Bình 

Dương dự kiến tăng trưởng khoảng 6,3% năm 2018 và đạt bình quân 6,1% giai đoạn 2019-

2020 (cao gần gấp đôi mức tăng trưởng 3% của toàn thế giới). Sự trỗi dậy của châu Á cùng 

với sự phát triển mạnh mẽ của khu vực ASEAN thúc đẩy Singapore tăng cường vai trò là 

một trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu kết nối các tuyến vận chuyển (WB, 2018). Tình 

hình kinh tế khởi sắc kéo theo sự tăng trưởng mạnh về thương mại cùng với sự tăng trưởng 

ổn định trong nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành logistics ở Singapore sẽ tiếp tục 

tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. 

Sự đầu tư của Chính phủ và các nguồn bên ngoài để tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng 

và dịch vụ logistics nhằm tạo thuận lợi thương mại vẫn là mục tiêu chính để Singapore 

đảm bảo năng lực cạnh tranh tổng thể. 

 

3.1.4. Thực trạng các hoạt động dịch vụ logistics 

3.1.4.1. Dịch vụ vận tải 

Vận tải cảng biển 

Hai cảng quan trọng tại Singapore là Cảng Singapore và Cảng Jurong. Theo MPA 

(2018), cảng PSA Singapore liên kết với 600 cảng trên khắp thế giới ở 123 nước thông qua 



37 
 

200 tuyến đường thủy vận chuyển. Cảng Jurong nằm ở phía tây của Singapore và kết nối 

với hơn 80 cảng tại hơn 40 quốc gia, xử lý tổng cộng 370 hãng tàu. Cảng Singapore là 

cảng container lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau cảng Hongkong, với hơn 130.000 ghé cảng 

mỗi năm. Nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ thương mại, cảng Singapore là trung tâm trung 

chuyển, xử lý 33,6 triệu TEU container trong năm 2018 (MPA, 2018), duy trì mức tăng 

trưởng ổn định và được xếp hạng là cảng đông đúc thứ hai thế giới về trọng tải vận chuyển9. 

Tổng lượng container lưu thông tăng 20,5% với 33,67 triệu TEUs năm 2017 so với 27,94 

triệu TEUs năm 2007 và chiếm 4,5% tổng sản lượng container toàn cầu năm 2016 (WB, 

2016)10. Với số lượng hàng và tàu lưu thông lớn cũng như lượng tàu trung chuyển chiếm 

1/5 thế giới đã đưa Singapore là một trong những nước có lượng tàu đăng ký lớn nhất trên 

thế giới.  

Một loạt các dịch vụ hàng hải thiết yếu được cung cấp trong hệ thống cảng biển tại 

Singapore, bao gồm hoa tiêu, lai dắt, cung cấp nước ngọt, thay đổi thuyền viên, cung cấp 

tàu và xử lý slop; phục vụ các loại tàu hàng, tàu vận tải, các loại tàu RO-HO, tàu sân bay 

và tàu container. Hiện nay, cảng Singapore chiếm hơn 65% thị trường chuyển đổi và bốc 

xếp sản xuất nổi (FPSO) trên toàn cầu (MPA, 2018).  

Vận tải hàng không 

Singapore Changgi là cảng hàng không quốc tế lớn nhất của Singapore. Cảng 

Changi của Singapore là nơi đỗ đến của 3972 chuyến bay một tuần tới 177 thành phố trên 

toàn thế giới. Sân bay Changi phục vụ hơn 100 hãng hàng không bay đến 400 thành phố ở 

khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Theo báo cáo của sân bay Changi 

(2017), năm 2017, sân bay đã xử lý 62.219.573 hành khách (tăng 6,0% so với năm trước), 

nhiều nhất trong lịch sử 36 năm hoạt động. Điều này đưa Changi trở thành sân bay lớn thứ 

sáu bởi lưu lượng hành khách quốc tế trên thế giới và thứ hai ở châu Á (ACI, 2017). Ngoài 

việc là một trung tâm hành khách quan trọng, sân bay cũng là một trong những sân bay 

chở hàng bận rộn nhất trên thế giới, xử lý 2,13 triệu tấn hàng hóa trong năm 2017. Tổng 

số máy bay thương mại tăng 3,1% so với năm trước lên 373.201 năm 2017. Vận chuyển 

hàng không của Singapore liên tục tăng qua các năm. Đây được đánh giá là trung tâm vận 

chuyển hàng hóa hàng không lớn của châu Á nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng 

và là một trong những sân bay vận chuyển hàng hóa lớn của thế giới (Bộ Công thương, 

Báo cáo logistics ASEAN tháng 4, 2018). 

 

  

                                                 
9 http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports 
10 https://data.worldbank.org/indicator/is.shp.good.tu 
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Hình  9 - Vận chuyển hàng hóa qua sân bay Changi, đến hết tháng 6/2018 (Triệu 

tấn) 

 
Nguồn: changiairport.com 

 

3.1.4.2. Dịch vụ giao nhận, kho bãi, logistics khác 

Singapore có quy trình cập nhật quản lý kho hàng nhanh chóng và thủ tục đơn giản. 

Tận dụng các giải pháp mạnh mẽ đã giúp Singapore hệ thống kho hàng cung cấp khả năng 

tối đa các dịch vụ logistics và cho phép khách hàng dễ dàng theo dõi hàng hóa. Hơn nữa, 

chi phí nhà kho tại Singapore cũng được xem là tương đối thấp so với các nước khác. 

Ngoài ra, các kho hàng ở Singapore cũng cung cấp các dịch vụ bổ sung như nhận và chọn 

lên hàng hóa và đóng gói, vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng không, quản lý 

hàng tồn kho… Kho của Singapore được cải thiện thường xuyên để cung cấp dịch vụ tốt 

hơn và nhanh hơn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho logistics quốc tế trong quá cảnh tạm 

thời hàng hóa nhập khẩu để tái xuất (Xuan Duong Nguyen, 2017). 

Do Singapore nổi lên như một trung tâm cho các phòng thí nghiệm trung tâm trong 

khu vực, hơn 30 công ty khoa học y sinh hàng đầu thế giới đang có cơ sở hoạt động tại 

Singapore. Việc vận chuyển các sản phẩm y sinh phong phú đã mở ra một thị trường chuỗi 

lạnh cho các công ty logistic của bên thứ ba (3PL) tại Singapore. Các công ty 3PL đang 

tìm kiếm cơ hội phát triển ở Singapore để làm bàn đạp tiến vào thị trường dược mở rộng 

ở châu Á. Những hoạt động có triển vọng nhất gồm có quản lý hàng tồn kho và xử lý các 

cơ sở kho hàng (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics ASEAN, 2018). 

Đối với dịch vụ giao nhận trong nước, Singapore hiện đang phát triển ở loại hình 

giao nhận cuối. Các hình thức giao nhận này đang được triển khai hoạt động với những 

thay đổi về công nghệ áp dụng, nhằm tối ưu hóa thời gian giao nhận và tiết kiệm chi phí. 

Mạng lưới chuyển đồ ở Singapore đang được Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocom 

(IMDA) nhằm hiện đại dịch vụ giao hàng dặm ở Singapore và giao hàng tận nhà, đặc biệt 

là do tăng mua sắm trực tuyến (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics ASEAN, 2018). Hệ 

thống tủ khóa thông minh phục vụ việc giao hàng tại nhà (giống như hộp thư gia đình) sẽ 

được phổ rộng và sử dụng bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, ước tính mang lại lợi ích 
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cho hơn 7.600 nhà cung cấp dịch vụ logistics hoạt động trong nước. Ngoài ra, giao hàng 

bằng thiết bị bay không người lái cũng đang không ngừng phát triển ở Singapore do chi 

phí ít hơn so với các phương tiện mặt đất truyền thống, rút ngắn thời gian giao hàng (Bộ 

Công Thương, Báo cáo logistics ASEAN, 2018). 

 

3.1.4.3. Thực trạng doanh nghiệp trong ngành 

Là ngành kinh tế chủ lực cũng như được chính phủ khuyến khích phát triển, số 

lượng doanh nghiệp tham gia lĩnh vực logistics không ngừng tăng lên. Singapore có trên 

30.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ logistics, mà 

chủ yếu họ đóng vai trò như là bên cung cấp thứ 3, thứ 4 (BFTA, 2014). Số lượng doanh 

nghiệp vận tải và kho bãi thành lập vào khoảng 12.510 doanh nghiệp năm 2016 (Niên giám 

Singapore 2016).  

Singapore không chỉ là một cửa ngõ quan trọng để tiếp cận các cơ hội kinh doanh 

trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà cũng là một thị trường sôi động bao gồm các 

nhóm vận tải quốc tế, thương nhân hàng hóa, các nhà cung cấp dịch vụ logistics và các nhà 

cung cấp dịch vụ hàng hải. Hiện nay, trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ 3PL hàng đầu thế 

giới thì có đến 21 nhà cung cấp đã chọn đặt trụ sở và trung tâm điều hành khu vực tại 

Singapore, bao gồm các tập đoàn DHL, FedEx, UPS, TNT, Kuehne, Sankyu, Schenker, 

Yusen Logistics, Toll Logistics, NYK Logistics, Agility and Nippon Express (BFTA, 

2014). 

 

3.1.5. Bài học kinh nghiệm  

3.1.5.1. Chính sách của Nhà nước 

Chính phủ Singapore nhận thức rất rõ vai trò của dịch vụ logistics với sự phát triển, 

đưa ra mục tiêu phát triển Singapore trở thành trung tâm dịch vụ logistics tích hợp hàng 

đầu thế giới. Năm 1997, Singapore triển khai chương trình Logistics Enhangcement and 

Application với 4 nhóm giải pháp và 16 dự án cụ thể về phát triển nguồn nhân lực, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, phát triển năng lực phát triển cơ cấu hạ tầng, dựa 

trên cơ sở hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp (bao gồm công ty logistics, hiệp hội 

công nghiệp, viện nghiên cứu và các nhà cung cấp giải pháp phần mềm); Kế hoạch xây 

dựng nhà kho “Zero-GST” nhằm thúc đẩy hoạt động kho bãi trong chuỗi logistics… Đặc 

biệt, Singapore đã vạch ra một lộ trình phát triển logistics dài hạn, với tổng số vốn 42 triệu 

SGD. “Lộ trình phát triển logistics và nâng cao sản lượng vận tải” được Hội đồng Phát 

triển kinh tế Singapore (EDB) và SPRING Singapore xây dựng, dựa trên cơ sở tham khảo 

ý kiến của các công ty, đối tác và các hiệp hội công nghiệp; tập trung thúc đẩy năng suất 

dài hạn của ngành công nghiệp logistics và công nghiệp vận tải, qua đó nâng cao năng suất 

các ngành sản xuất, dịch vụ, tăng trưởng thu nhập bình quân của người lao động11.  

                                                 
11 http://www.tapchigiaothong.vn/logistics-o-singapore-vu-khi-phat-trien-kinh-te-chien-luoc-d27603.html 

http://www.tapchigiaothong.vn/logistics-o-singapore-vu-khi-phat-trien-kinh-te-chien-luoc-d27603.html
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Để phát triển dịch vụ logistics một cách hiệu quả, chính phủ Singapore đã có nhiều 

chính sách hỗ trợ phát triển ngành như: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho vận tải, 

dịch vụ logistics như ưu đãi thuế cho các công ty tàu biển quốc tế; hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực cho dịch vụ logistics và phát triển kinh doanh cho các công ty Singapore thông 

qua Quỹ Hàng hải; khuyến khích các công ty trong nước liên doanh với các hãng nước 

ngoài để thiết lập hệ thống dịch vụ logistics toàn cầu, khuyến khích các công ty đa quốc 

gia, các nhà dịch vụ logistics quốc tế đặt trụ sở tại nước mình bên cạnh việc đầu tư vào các 

công trình kết cấu hạ tầng cho dịch vụ logistics quan trọng, có quy mô lớn, hiện đại… 

(Nguyễn Quốc Tuấn, 2014). 

Để giảm bớt căng thẳng trong mạng lưới logistics hiện tại, Chính phủ Singapore đã đưa ra 

hai sáng kiến phân phối gồm - trung tâm phân phối tại các khu vực trung tâm và ngoại vi. 

Chính phủ nước này thí điểm với các trung tâm tham gia, các nhà bán lẻ và các công ty 

logistics để có một mô hình kinh doanh phù hợp. Những sáng kiến mới này liên quan đến 

việc chia sẻ các nguồn tài nguyên logistics như tài xế, phương tiện và kho hàng để điều 

phối lịch giao hàng đến các khu vực được lựa chọn, với mục đích nâng cao hiệu quả tổng 

thể của phân phối cuối cùng để cùng có lợi (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics ASEAN, 

2018). 

Đặc biệt xu hướng bán hàng đa kênh đang gia tăng toàn cầu, Chính phủ đã đưa ra 

kế hoạch Smart Nation, trong đó Smart Logistics vạch ra con đường cho sự phát triển của 

ngành logistics tiên tiến ở Singapore. Kế hoạch này áp dụng công nghệ cho phép các chủ 

hàng và các nhà cung cấp dịch vụ logistics của bên thứ ba tăng cường liên kết trong chuỗi 

cung ứng và chia sẻ tài nguyên để tạo ra hệ thống mạng lưới logistics hiệu quả hơn. Tận 

dụng các công nghệ mới trong kho vận hàng hóa toàn cầu, sáng kiến Smart Logistics thúc 

đẩy các chuỗi cung ứng hiệu quả từ đầu đến cuối nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày 

càng tăng trong nhiều năm tới (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics ASEAN, 2018). Trong 

sáng kiến Smart Logistics của Chính phủ, mục đích của các công nghệ logistics thông minh 

là xác định các vấn đề chuỗi cung ứng và giải quyết thời gian giao hàng chậm chễ, xử lý 

hàng trong kho, vận chuyển, từ đó giảm chi phí bảo hiểm. Internet of Things (IoT) cũng sẽ 

đóng một vai trò trung tâm như thiết bị kho kết nối internet như pallet và xe nâng hàng 

giảm gánh nặng cho các bộ xử lý mặt đất để theo vị trí, điều kiện và trạng thái của hàng 

hóa nhập và xuất Logistics thông minh trong thực tế. Trong khi các mạng cảm biến được 

trang bị RFID và trao đổi dữ liệu vẫn là các khái niệm đang được phát triển như là một 

phần của sáng kiến Smart Logistics trên toàn quốc, các công ty quản lý chuỗi cung ứng 

lớn đang khai thác tiềm năng logistics thông minh12. 

Sự thành công của những sáng kiến này dựa trên những nỗ lực hợp tác giữa các bên 

liên quan khác nhau, giữa Nhà nước, các cơ quan và doanh nghiệp. Mỗi bên đóng một vai 

trò thiết yếu để tối đa hóa hiệu quả logistics; một yếu tố quan trọng cho các doanh nghiệp 

logistics phát triển mạnh. 

                                                 
12 http://logistics.gov.vn/elogistics/singapore-phat-trien-smart-logistics 
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3.1.5.2. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khai thác cảng, cung cấp dịch 

vụ chất lượng tốt 

Việc sử dụng công nghệ hiện đại vào trong ngành logistics đã được Singapore lựa 

chọn là ưu tiên hàng đầu, giúp giảm các chi phí liên quan đến thông tin trong hoạt động 

Logistics, tăng hiệu quả xử lý và quản lý. Trong đó, Singapore đặng biệt chú trọng đến các 

sáng kiến đổi mới, tích hợp thông minh và tăng cường tự động hóa trong các lĩnh vực vận 

chuyển. Xây dựng mạng lưới thông tin, kết nối và chia sẻ tài nguyên nhằm mang đến một 

cơ sở dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả cho cả Chính phủ và doanh nghiệp, từ đó kết hợp 

đồng bộ với cơ sở hạ tầng phần cứng để hoàn thiện hệ thống dịch vụ logistics chung, là 

yếu tố quyết định đến hiệu quả của logistics Singapore. Hệ thống logistics của Singapore 

được điều hành thông qua: TradeXchange; TradeNet, Cargo Community Network, e-

freight, PORTNET… Từ năm 1989, Singapore đã đưa vào thực hiện TradeNet để đơn giản 

hoá các thủ tục xuất - nhập khẩu cũng như các yêu cầu đối với doanh nghiệp. TradeNet 

thay thế các quy trình bằng giấy tờ trước đây và là phương tiện để thực hiện cơ chế “Một 

cửa” trong thông quan và giải phóng hàng. Hiện nay, TradeNet xử lý hơn 9 triệu cấp giấy 

cấp phép, giảm thời gian thông qua từ 2 ngày xuống 10 phút, chi phí ước tính giảm xuống 

còn 2,88 USD cho một giao dịch (VCC, 2015).  

PSA liên tục đổi mới thông qua tự động hóa và sử dụng các hệ thống thông minh 

để nâng cao hoạt động và khả năng cạnh tranh của khách hàng. Các hoạt động của nó được 

quản lý trên mạng của hơn 300 máy chủ nâng cao. Hệ thống thông tin quản lý điều hành 

cảng thông qua 4 hệ thống: CITOS, BOXNET, PORTNET và FAST-CONNECT đã được 

đưa vào từ năm 1997 (Quách Thị Hà, 2016). Các ứng dụng như PORTNET và Hệ thống 

vận hành thiết bị đầu cuối tích hợp máy tính (CITOS) đã mang lại cho PSA lợi thế để đạt 

được mức năng suất và hiệu quả cao hơn. Được phát triển lần đầu tiên vào năm 1988, 

CITOS được sử dụng để lập kế hoạch bố trí sử dụng cầu tàu, bến bãi, thiết bị, nhân lực và 

điều hành toàn bộ công tác bốc dỡ container. PORTNET đã kết nối các hãng tàu, chuyên 

chở hàng, giao nhận vận chuyển hàng hóa và các cơ quan chính phủ, giúp họ quản lý thông 

tin tốt hơn và đồng bộ hóa các quy trình hoạt động phức tạp, trung bình PORTNET xử lý 

hơn 220 triệu giao dịch mỗi năm13. BOXNET là một hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử 

(EDI), được sử dụng để hướng dẫn các công ty vận tải đường bộ đưa phương tiện vận tải 

đến rút hàng/chở hàng ra khỏi cảng, hướng dẫn các công ty này điều hành số lượng phương 

tiện cần thiết đến cảng và tập kết đúng khu vực. FASTCONNECT có chức năng giảm thiểu 

thời gian tiêu tốn tại các khu vực đầu mối chuyển tải container. Kể từ khi sử dụng 

FASTCONNECT, tại khu vực trung chuyển, thời gian điều tàu giữa hai lượt kế nhau đã 

giảm từ 8 giờ xuống chỉ còn 2 giờ (Quách Thị Hà, 2016). Bằng việc xây dựng hệ thống 

này, chất lượng và thời gian thực hiện các dịch vụ thành lợi thế cạnh tranh của Singapore. 

Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào các khâu trong xử lý hàng hóa trong 

vận tải hàng không thông qua các phân mềm hệ thống, phân mềm hàng hóa hiện đại như 

                                                 
13 https://www.singaporepsa.com/our-commitment/innovation 
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Air Cargo EDI System (ACES), hệ thống thanh toán nâng cao đối với hàng hóa chuyển 

phát nhanh (ACCESS) và thanh toán điện tử và lập danh sách đơn hàng (EPIC) để quản lý 

khách hàng. Đặc biệt, công nghệ xử lý hàng hóa tại cảng hàng không Singapore rất chú 

trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin điện tử vào các khâu thông quan và đạt được 

nhiều kết quả vượt trội. 

Việc đẩy mạnh ứng dụng thông tin vào trong hoạt động dịch vụ logistics và phát 

triển kinh doanh E-Logistics là bước ngoặt quan trọng đối với nền kinh tế của Singapore, 

giúp cho các công ty có thể giao sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và cung cấp các 

dịch vụ gia tăng (Nguyễn Quốc Tuấn, 2014). Lĩnh vực thương mại điện tử đang dần trở 

thành một ngành sử dụng dịch vụ logistics lớn do đó hỗ trợ sự phát triển của thương mại 

điện tử, Cổng thông tin dịch vụ thương mại toàn cầu (Global e-Trade Services (GeTS) của 

Singapore đã chính thức ra mắt từ tháng 5/2017. GeTS là nơi kết nối doanh nghiệp nước 

ngoài và các cơ quan chính phủ; tạo thuận lợi cho việc trao đổi các thông tin thương mại 

điện tử với các đối tác xuyên biên giới. Thủ tục hải quan và giải phóng kho hàng sẽ được 

đảm bảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhờ đó giúp tiết kiệm thời gian và tiết kiệm 

chi phí cho các công ty. Hiệu quả từ GeTS sẽ bổ sung thêm cơ sở vật chất của Singapore, 

giúp duy trì khả năng cạnh tranh và hấp dẫn của Singapore như một trung tâm thương mại 

và logistics toàn cầu14. 

3.1.5.3. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

Ngay từ đầu, Singapore đã xác định dựa vào thế mạnh của cảng biển và năng lực 

thương mại. Do đó, Singapore rất chú trọng đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng 

Logistics như hệ thống cảng biển, tuyến đường tàu điện ngầm, hệ thống đường cao tốc, 

trung tâm Logistics hàng không, trạm không vận hàng tươi sống… Các bến cảng của 

Singapore được chuyên dụng cho các mục đích khác nhau như cảng chuyên dùng cho 

container, xăng dầu, ôtô, sắt thép, xi măng... Song song với cảng biển, Singapore xác định 

phát triển vận tải hàng không với việc mở rộng sân bay Changi trở thành một trung tâm 

vận chuyển hàng không quốc tế và là cửa ngõ quan trọng của châu Á nói chung và Đông 

Nam Á. Đây là trung tâm dịch vụ kiểu “một trạm”, hàng hóa nhập khẩu được thông quan, 

bốc dỡ từ máy bay và vận chuyển đến tận tay người nhận hàng trong vòng 1 giờ đồng hồ. 

Bên cạnh đó là hệ thống giao thông đường bộ phát triển, trung bình mỗi ngày hơn 50 triệu 

tấn hàng hóa các loại được vận chuyển trên các tuyến giao thông huyết mạch của Singapore 

để tập kết tại các kho hàng15. 

Trước tình hình, Cảng Singapore đang bị cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn bởi các 

cảng lân cận như các cảng của Malaysia, Indonesia, Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore 

sẽ đầu tư Quỹ Hàng hải trị giá 100 triệu đô la Singapore cho việc nâng cấp công nghệ mới 

có khả năng tạo ra sự bứt phá và duy trì vị thế của cảng biển Singapore và định hình tương 

                                                 
14 http://logistics.gov.vn/elogistics/singapore-thuc-day-su-ket-noi-e-commerce-va-logistics 
15 http://www.dntm.vn/index.php/news/Dien-dan-Doi-thoai/Phat-trien-dich-vu-logistics-tai-mot-so-nuoc-va-bai-
hoc-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam-12084/ 
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lai của ngành hàng hải kỹ thuật số và có mức độ tự động hóa cao (Bộ Công Thương, 2018). 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore, Tiến sĩ Lam Pin Min cho biết Chính phủ 

Singapore dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 30 dự án mới với khoảng 5.000 người hưởng lợi từ 

các hỗ trợ này mỗi năm. Như vậy tổng mức đầu tư cho lĩnh vực này đã tăng lên mức 285 

triệu đô la Singapore (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics ASEAN, 2018). Ngoài ra, 

Chương trình Bản đồ hàng hải (MTP), sẽ được triển khai trong vài tháng tới, với các khoản 

đầu tư phù hợp từ các đối tác trong ngành để thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của công nghệ 

cao và dứng dụng công nghệ trong ngành hàng hải. 

Nguồn tài chính rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng được Chính phủ huy động từ 

nhiều nguồn vốn khác nhau từ quỹ tiết kiệm quốc gia, nguồn đầu tư nước ngoài và vốn vay 

từ hệ thống ngân hàng thương mại. Trong đó, Chính phủ Singapore đã phát hành trái phiếu 

chính phủ để huy động nguồn vốn và đã huy động được 92 tỷ đô la Singapore năm 2001. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng đưa ra chương trình tiết kiệm bắt buộc đối với tất cả những 

người lao động Singapore do Quỹ Tiết kiệm trung ương Singapore quản lý (CPF). Nguồn 

vốn trên được Chính phủ Singapore đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng: xây dựng 

hệ thống cảng trung chuyển, các đường cao tốc hiện đại, sân bay tốt nhất thế giới Changi, 

các trung tâm logistics cũng như cơ sở hạ tầng cho các ngành viễn thông, cáp quang hiện 

đại. Đồng thời, cắt giảm thuế để thu hút đầu tư nước ngoài tạo ra nhiều hoạt động kinh tế 

cho các dịch vụ logistics hỗ trợ và cũng đưa Singapore trở thành cảng container trung 

chuyển lớn ở khu vực và thế giới (Quách Thị Hà, 2016). 

3.1.5.4. Đầu tư vào đào tạo nhân lực 

Chính phủ Singapore đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực cho ngành 

Logistics, mục đích là để vừa tạo ra được nguồn lao động phục vụ trong nước, vừa mời 

thêm được các chuyên gia từ nước ngoài về giảng dạy và phát triển hệ thống logistics nước 

nhà. 

Năm 2011, Singapore khai trương Trung tâm Đổi mới Quản lý chuỗi cung ứng 

(COI-SCM). Vai trò của COI-SCM là trung tâm một cửa hỗ trợ các doanh nghiệp logistics 

Singapore nâng cao năng suất, cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc đổi mới công 

nghệ, đổi mới quản lý. Đặc biệt, COI-SCM hỗ trợ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho các doanh nghiệp bằng cách cung cấp các khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn. Những giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp logistics Singapore nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng.16 

Trong sự đổi mới quản lý của ngành dịch vụ logistics ở Singapore, Hiệp hội logistics 

Singapore (SLA - Singapore Logistics Association) có vai trò đặc biệt quan trọng. Cùng 

với nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển hoạt động dịch vụ logistics, SLA cũng đẩy mạnh chương 

trình đào tạo, huấn luyện nhằm phát triển đội ngũ lao động chuyên nghiệp và hùng hậu 

trong lĩnh vực dịch vụ logistics, và đây cũng là một trong những mục tiêu chính có ý nghĩa 

                                                 
16

 http://www.tapchigiaothong.vn/logistics-o-singapore-vu-khi-phat-trien-kinh-te-chien-luoc-d27603.html 

http://www.tapchigiaothong.vn/logistics-o-singapore-vu-khi-phat-trien-kinh-te-chien-luoc-d27603.html
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quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ logistics ở Singapore (Nguyễn Quốc Tuấn, 

2014). 

Singapore cũng liên tục tổ chức các hoạt động như cấp học bổng và tài trợ nghiên 

cứu Logistics cho sinh viên, thành lập học viện Logistics châu Á – Thái Bình Dương và 

phát triển học viện này thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Logistics hàng đầu châu Á, 

thành lập viện nghiên cứu Logistics Singapore nhằm phát triển chiến lược và chương trình 

đào tạo Logistics. Mục tiêu của Singapore là đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cho 

lĩnh vực này và trung hàng đầu thế giới về nhân lực logistics chất lượng cao17. 

 

3.2. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển ngành dịch vụ logistics của Trung Quốc 

3.2.1. Vai trò của ngành logistics trong nền kinh tế  

Hiện nay, tốc độ lưu thông hàng hóa của Trung Quốc có sử dụng dịch vụ logistics 

những năm gần đây tăng gấp hàng chục lần so với trước đây, lợi nhuận từ hoạt động dịch 

vụ logistics hàng năm ở Trung Quốc đạt gần 100 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng của hơn 50% 

doanh nghiệp đạt khoảng 30% mỗi năm (Nguyễn Quốc Tuấn, 2014). Theo báo cáo của 

Thống kê Trung Quốc 2017, trong khi nền kinh tế quốc gia đang được cải thiện đều đặn, 

tốc độ tăng trưởng của tổng logistics xã hội trong năm 2016 đã hồi phục nhẹ, và tỷ lệ tổng 

chi phí logistics xã hội so với GDP đã giảm dần. Ngành logistics Trung Quốc trong nhiều 

năm giữ mức tỷ trọng tương đối ổn định từ 4,5-5%, năm 2016, ngành đóng góp 4,5% vào 

GDP. Trong năm 2016, tổng giá trị ngành logistics Trung Quốc là 229.7 nghìn tỷ NDT, 

tăng 6,1% so với năm trước, và tốc độ tăng trưởng tăng 0,3 điểm so với năm trước. Tổng 

lượng logistics trong các năm cho thấy xu hướng phát triển ổn định18. 

Xét về thành phần, tổng khối lượng logistics hàng hóa công nghiệp là 214.000 tỷ 

NDT, tính theo giá so sánh, tăng 6,0% so với năm trước, và tốc độ tăng trưởng thấp hơn 

0,1 điểm phần trăm so với năm trước; tổng khối lượng logistics hàng hóa nhập khẩu là 10,5 

nghìn tỷ NDT, tăng 7,4%, tăng 7,2%. Tổng giá trị logistics các sản phẩm nông nghiệp 

logistics là 3,6 nghìn tỷ NDT, tăng 3,1%, giảm 0,8 điểm phần trăm; tổng khối lượng 

logistics tài nguyên tái tạo là 0,9 nghìn tỷ NDT, tăng 7,5%, giảm 11,5 điểm phần trăm; 

tổng số logistics của các đơn vị và hàng gia dụng là 0,7 nghìn tỷ NDT, tăng 42,8%, tăng 

7,3 điểm phần trăm. Tổng doanh thu của ngành logistics đã tăng đều đặn. Trong năm 2016, 

tổng doanh thu của ngành logistics là 7,9 nghìn tỷ NDT, tăng 4,6% so với năm trước19. 

3.2.2. Năng lực cạnh tranh 

Trong Bảng xếp hạng hiệu quả hoạt động dịch vụ logistics (Logistics Performance 

Index-LPI) của Ngân hàng thế giới năm 2018, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 26 với điểm 

số 3,61, Hongkong đứng thứ 12 điểm số 3,92 trong tổng số 160 quốc gia, vùng lãnh thổ 

                                                 
17 http://www.dntm.vn/index.php/news/Dien-dan-Doi-thoai/Phat-trien-dich-vu-logistics-tai-mot-so-nuoc-va-bai-
hoc-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam-12084 
18 http://www.ndrc.gov.cn/jjxsfx/201703/t20170309_840688.html 
19 http://www.ndrc.gov.cn/jjxsfx/201703/t20170309_840688.html 
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được nghiên cứu. Về chỉ số cạnh tranh quốc gia WEF 2017, Trung Quốc xếp thứ 27/137 

quốc gia, còn theo báo cáo của IMD, chỉ số cnahj tranh của Trung Quốc cũng đã tăng 5 

bậc lên 13/63 quốc gia. 

Trong năm 2016, tổng chi phí logistics Trung Quốc là 11,1 nghìn tỷ NDT, tăng 

2,9% so với năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với năm 

trước nhưng thấp hơn đáng kể so với tổng số logistics xã hội và tốc độ tăng trưởng GDP20. 

Năm 2017, Trung Quốc đã cắt giảm chi phí logistics xuống 88,16 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô 

la Mỹ) trong nỗ lực giảm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp21. Để tiếp tục giảm chi 

phí logistics, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc sẽ áp dụng nhiều biện pháp thông qua 

việc giảm các khoản thu phí và nâng cao hiệu quả của vận chuyển đường sắt. Tuy nỗ lực 

cắt giảm chi phí logistics nhưng chi phí logistics của Trung Quốc vẫn cao và chiếm 14,9% 

GDP trong năm 2016, cao hơn mức 8-9% ở các nước phát triển lớn. Cắt giảm chi phí kinh 

doanh là một nhiệm vụ chính trong cải cách cơ cấu nguồn cung của Trung Quốc, góp phần 

cho sự phát triển theo chiều sâu của kinh tế nước này trong những năm tới22. 

3.2.3. Tiềm năng triển vọng ngành 

Dư địa tăng trưởng và quy mô thị trường lớn: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo 

Khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tổng giá trị của ngành logistics ở 

Trung Quốc sẽ đạt 280 nghìn tỷ NDT (43,5 nghìn tỷ USD) trong năm 2018, tăng 6,5% so 

với cùng kỳ năm ngoái23. Nhu cầu về dịch vụ logistics được thúc đẩy bởi sự phát triển 

trong ngành công nghiệp sản xuất công nghệ cao và sự bùng nổ tiêu dùng trong nước. Năm 

2018, hàng loạt các thiết bị logistics được đầu tư nâng cấp và đổi mới để nâng cao hiệu 

quả của ngành logistics. Dự kiến tổng doanh thu của ngành logistics sẽ vượt quá 9 nghìn 

tỷ NDT vào năm 2018, trong khi tổng chi phí của ngành sẽ đạt 12 nghìn tỷ NDT. Các 

khoản đầu tư vào vận tải, kho bãi và ngành bưu chính sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 10% 

vào năm 201824.  

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), chỉ số hoạt 

động logistics tháng 3/2018 đạt 53,4%, tăng từ mức 50% trong tháng 2/2018 và kết thúc 

chuỗi giảm trong ba tháng liên tiếp, chỉ số kỳ vọng kinh doanh của ngành vẫn vào khoảng 

61%, cho thấy việc mở rộng hoạt động của cả hai ngành công nghiệp thượng và hạ nguồn 

trong bối cảnh nhu cầu cải thiện25. Số liệu thống kê cho thấy sự tăng trưởng khi chỉ số các 

nhà quản lý thu mua sản xuất tăng lên 51,5 tháng trước, mức mạnh nhất trong năm nay và 

còn lại trong lãnh thổ mở rộng trong 20 tháng liên tiếp. Theo NDRC, sự phát triển của 

ngành logistics đã ổn định và sẽ tiếp tục được cải thiện, đặt nền móng vững chắc cho sự 

tăng trưởng kinh tế. 

                                                 
20 http://www.ndrc.gov.cn/jjxsfx/201703/t20170309_840688.html 
21 http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/08/WS5a7b2d9ca3106e7dcc13b627.html 
22 http://www.xinhuanet.com/english/2017-07/06/c_136420503.htm 
23 http://usa.chinadaily.com.cn/a/201801/19/WS5a61633ba3106e7dcc1354fa.html 
24 http://usa.chinadaily.com.cn/a/201801/19/WS5a61633ba3106e7dcc1354fa.html 
25 http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/09/c_137098062.htm 
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Nhu cầu phát triển logistics theo hình thức công nghệ mới: Những yếu tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển mạnh mẽ của logistics gần đây ở Trung Quốc là mức sống người 

tiêu dùng, ứng dụng khoa học công nghệ trong cả sản xuất và cuộc sống hàng ngày cũng 

như tỷ lệ người tiêu dùng Trung Quốc sử dụng kỹ thuật số tăng nhanh chóng. Theo báo 

cáo của McKinsey (2017), người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng thử các lựa chọn từ ứng 

dụng di động mới là một yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường thương mại 

điện tử và kinh tế chia sẻ cũng như logistics thế hệ mới tại nước này. Theo kết quẩ khảo 

sat của McKinsey (2017)26, khoảng 10 năm trước, Trung Quốc chiếm chưa đến một phần 

trăm thị trường thương mại điện tử toàn cầu; ngày nay tỷ lệ đó là 42%, thương mại điện tử 

toàn cầu đang diễn ra ở Trung Quốc và nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc đã tăng 

trưởng mạnh trong thập kỷ qua, đang mở ra những cánh cửa mới cho ngành dịch vụ 

logistics của nước này. Trong khi đó, thị phần của Hoa Kỳ giảm từ 35% năm 2005 xuống 

còn 24% như hiện nay. Các ngành công nghiệp của Trung Quốc sẽ trải qua những thay đổi 

lớn trong doanh thu và lợi nhuận, trong thời gian tới. Theo dự báo của McKinsey, đến năm 

2030, số hóa ở Trung Quốc có tiềm năng thay đổi thị trường và tạo ra giá trị tương đương 

với 10% đến 45% tổng doanh thu trên các ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ, ô tô và di động, 

chăm sóc sức khỏe và vận chuyển hàng hóa và logistics. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, những mối quan ngại lớn đối với nền kinh tế Trung 

Quốc nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc 

và Hoa Kỳ có thể làm chậm lại các dòng thương mại, các dịch vụ logistics, vận tải, kéo 

theo sự phá sản của các doanh nghiệp, và sự sụt giảm mạnh về giá trị của đồng nhân dân 

tệ so với đồng đô la Mỹ. 

3.2.4. Thực trạng các hoạt động dịch vụ logistics 

3.2.4.1. Dịch vụ vận tải 

Theo báo cáo logistics Trung Quốc của Bộ Công Thương (2018), trong tháng 

4/2018, tổng lượng vận chuyển hàng hóa  của Trung Quốc đạt 4,2 tỷ tấn, tăng 7,4% so với 

tháng 4/2017. Đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tốc độ tăng nhanh hơn so với 

các loại hình vận tải khác, tiếp đến là đường thủy, đường sắt và hàng không. Ngành hàng 

không tuy chiếm tỷ trọng thấp song lại tốc độ tăng trưởng nhanh. Nhìn chung tình hình 

vận tải của Trung Quốc trong thời gian qua có mức tăng trưởng ổn định. 

 

Bảng  6 - Các chỉ tiêu vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 

2018 

 Lượng (10.000 tấn) Tỷ trọng (%) So cùng kỳ (%) 

Tổng  1,445,744 100.00 6.6 

Đường sắt 128,917 8.92 6.1 

                                                 
26https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/China/Chinas%20digital%20economy%20A
%20leading%20global%20force/MGI-Chinas-digital-economy-A-leading-global-force.ashx 
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Đường bộ 1,110,562 76.82 7.8 

Đường thủy 206,034 14.25 0.9 

Hàng không dân dụng 232 0.02 7.3 

 

Nguồn: tính toán từ số liệu của cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc 

Cảng biển 

Cảng biển giữ vai trò đặc biệt đối với hoạt động thương mại và kinh tế Trung Quốc, 

là cơ sở để phát triển các ngành dịch vụ liên quan đến hàng hải – như bảo hiểm, tư vấn và 

thu thập các chỉ số công nghiệp chủ chốt. Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường các bước đi 

nhằm thể hiện vai trò một cường quốc biển (Bộ Công Thương, 2018).  

Trung Quốc có 34 cảng lớn và hơn 2000 cảng nhỏ, chủ yếu là cảng biển (trừ các 

cảng như Thượng Hải, Nam Kinh và Nam Tống dọc theo sông Trường Giang và Quảng 

Châu) mở cửa với biển Vàng (Bo Hải), eo biển Đài Loan, sông Trân Châu và Biển Đông 

trong khi sau đó bao gồm các cảng nằm dọc theo các con sông lớn và nhỏ của Trung 

Quốc27.  

Theo danh sách các cảng container hàng đầu thế giới World Shipping Council 2016, 

7/10 cảng lớn nhất thế giới hiện nay là ở Trung Quốc. Trong đó, Shanghai (Thượng Hải) 

đang nổi lên là một cảng trung chuyển lớn, sánh ngang với Singapore, Hongkong với lượng 

hàng hoá trung chuyển ngày càng tăng. Kể từ năm 2011, Shanghai đã vượt qua Singapore 

và Hongkong trở thành cảng nhộn nhịp đứng thứ nhất trên thế giới và liên tục đứng đầu 

với 37,13 triệu TEU năm 2016.  

Hàng không 

Ngành hàng không Trung Quốc, mặc dù một khởi đầu muộn, đã phát triển nhanh 

chóng để trở thành một trụ cột quan trọng của tái cơ cấu kinh tế của Trung Quốc. Trung 

Quốc đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp hàng không chung 

của mình. Dữ liệu mới nhất cho thấy tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc có hơn 300 sân 

bay, 281 doanh nghiệp và 1.874 máy bay. Tổng thời gian bay hàng năm đạt 732.000 giờ 

năm 201528. 

Hãng vận tải hàng hóa bằng đường hàng không đứng thứ hai của khu vực. Lưu 

lượng hàng hóa và khối lượng vận chuyển tăng trưởng đều đặn, trong đó tăng trưởng doanh 

thu nội địa 7,8% cao hơn so tăng trưởng với doanh thu quốc tế 3,1%. Nhu cầu vận chuyển 

hàng không năm 2017 và vào quý 1 năm 2018 được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế và 

thương mại, đặc biệt, với sự tăng trưởng thương mại điện tử và chu kỳ kho hàng tồn kho 

rộng hơn, giữ không gian chặt chẽ và cước vận chuyển cao (Bộ Công Thương, Báo cáo 

Logistics Trung Quốc, 2018). 

                                                 
27 https://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/countries/china.html?noredirect=on 
28 http://europe.chinadaily.com.cn/business/2016-05/18/content_25342784.htm 
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3.2.4.2. Dịch vụ giao nhận, kho bãi, logistics khác 

Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của dây chuyền chuyển phát nhanh hàng hoá, kinh 

doanh dịch vụ logistics tại thị trường Trung Quốc đang dần phát triển theo chiều sâu. Trung 

Quốc đã tổ chức tốt thu thập, xử lý, cung cấp thông tin dự báo và định hướng về thị trường 

trong và ngoài nước đối với dịch vụ logistics. Mục đích của dịch vụ logistics là biến các 

công ty kinh doanh dịch vụ kho vận và vận tải toàn cầu thành mắt xích quan trọng của thị 

trường Trung Quốc. Những dịch vụ logistics đang được cung cấp tại Trung quốc hiện nay 

là các dịch vụ vận chuyển đường không và nhất là đường biển, quản lý hàng vận chuyển, 

dịch vụ kho vận, đóng gói, chuyển phát nhanh, vận tải và chuỗi cung ứng, đặc biệt là dịch 

vụ quản lý các nhà cung cấp. Dịch vụ quản lý nhà cung cấp chủ yếu được cung cấp bởi 

bên thứ 3 là một dịch vụ mới và hứa hẹn tiềm năng phát triển rất lớn, do thiết lập một quy 

trình cho việc quản lý hàng hoá trên suốt hành trình từ kho của nhà sản xuất đến tay khách 

hàng cuối cùng và góp phần vào việc quản lý chất lượng sản phẩm (Bộ Công thương, 

2018).  

Hiện nay, bên cạnh các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3 đã định vị trên thị trường 

dịch vụ logistics Trung Quốc thì ngày càng có nhiều công ty cung cấp dịch vụ logisics bên 

thứ 3 tham gia vào thị trường dịch vụ logistics cảng biển. Sau khi chính sách cho phép 

thành lập công ty 100% vốn nước ngoài vào tháng 12/2005, hầu hết các công ty dịch vụ 

logistics hàng đầu trên thế giới đã thâm nhập vào thị trường logistics cảng biển Trung Quốc 

như Ryder System, Penske Logistics, Schneider Logistics, APL Logistics…, tập trung đầu 

tư vào hệ thống kho bãi rộng và hiện đại, hệ thống trạm phân phối với phạm vi phân phối 

rộng khắp. (DHL Global Forwarding China đạt xấp xỉ 2% thị phần vận chuyển hàng hoá 

đường biển của Trung Quốc) (Bộ Công thương, 2018). Việc xuất hiện ngày càng nhiều các 

công ty kinh doanh vận tải và dịch vụ kho vận nước ngoài tại Trung Quốc đã và đang đặt 

các công ty tham gia dịch vụ logistics cảng biển của Trung Quốc đứng trước xu thế cạnh 

tranh gay gắt. Một thức tế đang diễn ra là phần lớn thu nhập từ dịch vụ logistics ở Trung 

Quốc rơi vào tay các doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Mỹ hoặc Châu Âu hơn là các công ty 

dịch vụ logistics Trung Quốc - đây là thực trạng chung ở các nước đang phát triển. (Nguyễn 

Quốc Tuấn, 2014).  

3.2.4.3. Doanh nghiệp trong ngành 

Thị trường logistics của Trung Quốc bị phân mảnh, với số lượng lớn các doanh 

nghiệp logistics ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Các doanh nghiệp vận tải đường 

bộ chiếm phần lớn nhất của dịch vụ logistics. Xét về số lượng doanh nghiệp, theo Báo cáo 

phát triển China Logistics, được xuất bản bởi CFLP, ước tính có 790.000 công ty vận tải 

đường bộ trong nước. Top 20 công ty vận tải đường bộ chiếm khoảng 2% thị phần (Fung 

Group, 2013). Hầu hết các nhà vận chuyển là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và họ có khuynh 

hướng hoạt động ở các thành phố đơn lẻ hoặc lân cận. Để tìm thêm cơ hội kinh doanh, họ 

cạnh tranh với nhau về giá cả, thay vì chất lượng dịch vụ. Ngược lại, nhiều nhà cung cấp 

dịch vụ hậu cần quy mô lớn (LSP) cung cấp trong ở các trung tâm dịch vụ vận tải, nhưng 
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cũng cung cấp dịch vụ hậu cần toàn diện. Trong ngành vận tải đường bộ thì các doanh 

nghiệp Nhà nước chiếm ưu thế lớn hơn so với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước 

ngoài vì những ưu đãi từ Nhà nước như Cosco, Sinotrans. 

Trong những năm gần đây, ngành chuyển phát nhanh, một phân khúc mới nổi trong 

ngành hậu cần, đã mở rộng nhanh chóng trong bối cảnh bùng nổ trong thị trường bán lẻ 

trực tuyến của Trung Quốc với hơn 7.500 công ty chuyển phát nhanh. Các công ty nước 

ngoài lại có ưu thế thị trường trong ngành này như các công ty DHL, FedEx, TNT, UPS, 

chiếm đến 80% thị phần Trung Quốc (FungGroup, 2013)29.  

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước đang đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát triển ngành thương mại điện tử. Thị trường phân phối dặm cuối cùng cho lĩnh vực 

thương mại điện tử ở Trung Quốc bị phân tán chủ yếu do sự hiện diện của nhiều nhà cung 

cấp, nhưng tập trung nhiều ở công ty nội địa. Một số công ty phân phối dặm cuối cho lĩnh 

vực thương mại điện tử ở Trung Quốc gồm: Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS), SF 

Express, STO Express, YTO Express, ZTO Express30. 

3.2.5. Bài học kinh nghiệm 

3.2.5.1. Chính sách chung cho phát triển ngành logistics của Chính phủ 

Môi trường logistics ở Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể kể từ khi Trung Quốc 

gia nhập WTO vào năm 2001. Các nhà khai thác logistics nước ngoài đã được phép tham 

gia hầu như tất cả các khía cạnh của thị trường logistics của Trung Quốc. Vào ngày 5 tháng 

8 năm 2004, Bộ Thương mại đã ban hành chương trình: “Thông báo về việc thúc đẩy sự 

phát triển hiện đại của logistics Trung Quốc'. Các nội dung bao gồm các chính sách để 

chuẩn hóa đăng ký, đơn giản hóa quản lý và thuế, và thúc đẩy việc mở cửa thị trường 

logistics.  

Chính sách phát triển toàn diện “Từ mục tiêu tăng trưởng sang mục tiêu chất lượng”: 

Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ cho ngành logistics với nhiều chính sách ưu đãi. Ding 

Junfa, cố vấn trưởng của Hiệp hội Logistics và Mua hàng Trung Quốc cho biết, một hướng 

dẫn về tái cơ cấu chuỗi cung ứng do Hội đồng Nhà nước ban hành vào tháng 10/2017 đã 

đánh dấu sự thay đổi trong ngành logistics của Trung Quốc từ mô hình định hướng tăng 

trưởng sang mô hình định hướng chất lượng.  

Định hướng đổi mới: Ngành logistics đang trải qua một cuộc cách mạng, điều này 

đã ảnh hưởng sâu rộng đến quỹ đạo phát triển của ngành, do đó những ưu điểm của nền 

kinh tế chia sẻ “sharing economy”, “big data” và công nghệ định vị cần được áp dụng rộng 

rãi trong ngành”. Sự phát triển của chuỗi cung ứng tạo điều kiện cho việc áp dụng các công 

nghệ có thể có lợi cho ngành logistics. Theo dự báo của Hiệp hội Logistics và Mua hàng 

Trung Quốc, trong thời gian tới ngành logistics nước này sẽ còn chứng kiến nhưng thay 

đổi lớn, buộc các tác nhân trong ngành phải liên tục đổi mới để bắt kịp xu hướng. 

                                                 
29 https://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/china_dis_issue113.pdf 
30 http://www.kpmg.com/CN/zh/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/KPMG-Industry-Updates/ 
Documents/Industry-Update-1303-02-c.pdf 
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Các lĩnh vực quan trọng đáng được chú ý: Các công nghệ mới, cần được coi như 

động lực chính cho tái cấu trúc ngành logistics, và cần được phổ biến rộng rãi trong ngành. 

Theo nhận định của Cao Zhiqiang, một nhà phân tích thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, 

một nhiệm vụ cũng rất quan trọng trong phát triển bền vững ngành logistics, đó là bảo vệ 

môi trường, trong đó có nội dung phát triển các vật liệu bao gói có thể tái chế. 

Các giải pháp: Cải cách hành chính và các biện pháp tối ưu hoá dịch vụ cần được 

thực hiện để khuyến khích các nhà khai thác logistics. Các biện pháp bao gồm tối ưu hóa 

quản lý vận tải đường bộ, điều chỉnh việc thực thi pháp luật về vận chuyển hàng hóa đường 

cao tốc và cải thiện công tác đánh giá giấy phép vận chuyển hàng hoá và cơ chế kiểm tra 

các phương tiện vận chuyển. Công tác lưu trữ hồ sơ và đăng ký các chi nhánh của các công 

ty logistics logistics và các điểm đầu cuối giao hàng cũng cần được đơn giản hóa, trong 

khi cải cách để giải phóng hàng hóa nên giảm thời gian chờ đợi lên một phần ba vào cuối 

năm. 

Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc cũng xác định cần hỗ trợ chính sách để giảm gánh 

nặng cho doanh nghiệp. Hướng dẫn yêu cầu cải tiến các chính sách thuế và xác định một 

cách hợp lý về phí cho các phương tiện logistics được thực hiện. Ngoài ra, cần cải cách 

thuế giá trị gia tăng của phí đường cao tốc và loại bỏ các khoản phí không phù hợp. 

Các mối liên kết yếu trong ngành logistics cũng cần được củng cố, để đảm bảo các 

nhu cầu của ngành logistics sẽ được tính đến khi ban hành các kế hoạch phát triển nông 

thôn và đô thị. Trung Quốc sẽ xây dựng một loạt các trung tâm logistics quốc gia có chức 

năng đa phương tiện và hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường khả năng 

hội nhập và tích hợp giữa các cảng, đường sắt, đường cao tốc và đường thủy. 

3.2.5.2. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

Kế hoạch hành động 3 năm (2019-2022) sẽ được Trung Quốc sẽ thực hiện để cải 

thiện mạng lưới và dịch vụ vận tải của mình. Kế hoạch tái khẳng định mục tiêu của Trung 

Quốc trong việc xây dựng một mạng lưới giao thông hiện đại vào năm 2020, theo đó đến 

năm 2020, Trung Quốc sẽ có 30.000 km đường sắt cao tốc, chiếm 80% các thành phố 

Trung Quốc với dân số hơn 1 triệu người, theo kế hoạch liệt kê 76 mục tiêu31. Kế hoạch 

cũng đặt mục tiêu bổ sung khoảng 180 bến nước sâu mới tại các cảng biển cho các tàu 

10.000 tấn trở lên. 

Tích hợp vận tải trong khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc sẽ thúc đẩy, theo đó 

thời gian lái xe giữa các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, Bảo Định và Đường Sơn sẽ được 

giảm xuống trong vòng một giờ. Thời gian đi từ các trung tâm đô thị của Bắc Kinh, Thiên 

Tân và thủ đô Thạch Gia Trang của Hà Bắc đến các thị trấn mới ở ngoại ô và các thành 

phố vệ tinh của họ cũng sẽ giảm xuống còn trong vòng một giờ. Tương tự như đi lại tiện 

lợi sẽ được đảm bảo giữa Bắc Kinh và Zhangjiakou láng giềng, đồng chủ nhà của Thế vận 

hội mùa đông 2022. Các nỗ lực sẽ được thực hiện để cho phép hành khách sử dụng một vé 

                                                 
31 http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-07/22/content_26178328.htm 
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cho các dịch vụ vận tải khác nhau bao gồm bay, đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị, 

theo kế hoạch32. 

Đầu tư vào giao thông của Trung Quốc vẫn ổn định trong nửa đầu năm do các nỗ 

lực liên tục của Chính phủ nước trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nhằm tăng năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế. Theo số liệu của Bộ giao thông vận tải Trung Quốc, hơn 1.300 

tỷ NDT (khoảng 195 tỷ USD) đã được đầu tư vào các dự án giao thông trong nửa đầu năm 

2018. Đầu tư vào đường cao tốc, tổng cộng 430 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng mạnh mẽ ở 

mức 12,8 phần trăm mỗi năm. Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đạt gần 200 

tỷ nhân dân tệ đầu tư, tăng 1,8%33. Đầu tư cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với sinh 

kế của người dân và tăng trưởng kinh tế ổn định. Nước này có kế hoạch chi ít nhất 2,6 

nghìn tỷ NDT vào cơ sở hạ tầng giao thông trong năm nay, với mục tiêu mở rộng hơn nữa 

mạng lưới đường sắt và đường bộ. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020 có một hệ thống 

giao thông hiện đại an toàn, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện với môi trường. 

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), các quy định mới cho phép 

các công ty nhà nước và tư nhân đầu tư độc lập hoặc cùng nhau trong ngành hàng không 

của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 để thúc đẩy sự phát triển lành 

mạnh của ngành công nghiệp này. Chính sách này đổi mới đầu tư vào ngành hàng không, 

mở đường cho việc tái cơ cấu sở hữu trong ba hãng hàng không lớn nhất của quốc gia, bao 

gồm Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, trong tương lai. Chính 

sách mới cũng cung cấp nhiều cơ hội đầu tư mới trong các lĩnh vực khác nhau của ngành 

hàng không dân dụng của Trung Quốc34. 

Trung Quốc được coi là thị trường hàng không đầy hứa hẹn nhất thế giới. Trung 

Quốc có kế hoạch sẽ có hơn 500 sân bay, hơn 5.000 máy bay hàng không với tổng thời 

gian bay hàng năm ước tính lên 2 triệu giờ và tạo ra một thị trường trị giá hơn một nghìn 

tỷ NDT (153,8 tỷ USD) cho ngành hàng không nói chung vào năm 202035. Theo hướng 

dẫn của Hội đồng Nhà nước, đến năm 2020, quốc gia này sẽ có hơn 500 sân bay hàng 

không chung ở một số nơi, bao gồm các khu vực nông nghiệp chính, khu vực rừng lớn và 

hơn 50% điểm du lịch 5A. Hội đồng Nhà nước cho biết đất nước sẽ khuyến khích đầu tư 

tư nhân trong lĩnh vực hàng không chung, tăng cường đào tạo phi công và mở rộng việc 

sử dụng máy bay chung trong cứu trợ thiên tai, dịch vụ y tế khẩn cấp và giám sát môi 

trường, cũng như thăm dò đất và tài nguyên quốc gia. Để khuyến khích tiêu dùng hàng 

không, hàng không được khuyến khích để tích hợp với internet, kinh tế sáng tạo và du 

lịch.36 

3.2.5.3. Xây dựng các trung tâm logistics, kết nối các cơ sở hạ tầng thành hệ thống 

logistics toàn cầu 

                                                 
32 http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/25/c_137280131.htm 
33 http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/29/c_137355620.htm 
34 http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/29/c_137355620.htm 
35 http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-05/18/content_25342320.htm 
36 http://www.xinhuanet.com/english/2016-05/17/c_135366379.htm 
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Để thực hiện những mục tiêu chiến lược của mình, Trung Quốc đã và đang đầu tư 

rất nhiều cho việc xây dựng các trung tâm dịch vụ logistics quốc tế và cảng biển tại các vị 

trí chiến lược trên lãnh thổ Trung Quốc: Công viên dịch vụ logistics Xiangyang Guobang 

(tỉnh Hubei) trải rộng trên khu vực 333.335m2, trung tâm dịch vụ logistics Shatina (Thành 

phố Dongguan), cảng biển Shanghai, Shengzhen, Chendu…  

Trung Quốc xây dựng trung tâm dịch vụ logistics cảng biển quốc tế Xiamen tại khu 

vực cảng Dongdu của Xiamen với diện tích 420.000m2, một phần quan trọng của công 

viên hiện đại Xiamen trị giá 800 triệu Nhân dân tệ (104 triệu USD) (Nguyễn Quốc Tuấn, 

2014). Kể từ khi trung tâm hoạt động vào năm 2009, tất cả các văn phòng hải quan và 

thanh tra của cảng Dongdu, khu hàng Xiangyu và công viên dịch vụ logistics Xiamen đã 

được chuyển đến trung tâm dịch vụ logistics mới, có dịch vụ thông quan tương tác một 

cửa và các dịch vụ logistics cảng biển hỗ trợ. 

Tháng 10/2015, Trung Quốc đã giành quyền thuê 99 năm đối với cảng Darwin - một cảng 

biển lớn ở miền Bắc nước Úc, được mệnh danh là “cửa ngõ với Châu Á”. Đồng thời, Trung 

Quốc cũng đã mua quyền sử dụng cảng Piraeus lớn nhất Hy Lạp và tiếp tục vươn tới các 

cảng lớn trên thế giới. Những hoạt động đầu tư mạnh mẽ vào ngành vận tải biển đang tưng 

bước giúp Trung Quốc kiểm soát các tuyến hàng hải quan quan trọng của thế giới, tạo ra 

lợi thế cạnh tranh về thương mại và vận tải cho hàng hóa Trung Quốc. 

Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” bắt nguồn từ lịch sử tồn tại một con 

đường tơ lụa trên bộ và một con đường tơ lụa trên biển, kết nối Trung Quốc với các nước 

châu Á, châu Phi và châu Âu. Sáng kiến được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính 

thức đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC-22 ở Bắc Kinh, tháng 11-2014. Cụ thể, “Vành 

đai” sẽ tập trung kết nối theo các hướng: giữa Trung Quốc với Trung Á, Nga và châu Âu 

(vùng Ban-tích); nối liền Trung Quốc với Vịnh Ba Tư và Địa Trung Hải qua Trung Á và 

Tây Á; kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á, Nam Á và Ấn Độ Dương. Trong khi đó, 

“Con đường” sẽ thực hiện kết nối đường biển của Trung Quốc theo hai hướng: một là, 

sang châu Âu qua Biển Đông và Ấn Độ Dương; hai là, qua Biển Đông tới Nam Thái Bình 

Dương. Trên đất liền, Sáng kiến này sẽ tập trung xây dựng các kết nối đường bộ Á - Âu 

mới và phát triển các hành lang kinh tế Trung Quốc - Mông Cổ - Nga; Trung Quốc - Trung 

Á - Tây Á; Trung Quốc - Bán đảo Đông Dương. Trên biển, Sáng kiến được tập trung vào 

phát triển các cảng biển, cơ sở logistics tại các nước dọc theo Thái Bình Dương và Ấn Độ 

Dương. Nội dung của sáng kiến “Vành đai và Con đường” tập trung vào 05 lĩnh vực kết 

nối, gồm: chính sách, cơ sở hạ tầng, thương mại, tiền tệ và giao lưu nhân dân. Chính phủ 

Trung Quốc cũng đưa ra các cổng kết nối cụ thể từ Trung Quốc tới các nền kinh tế, gồm: 

khu tự trị Tân Cương, các tỉnh: Hắc Long Giang, Quảng Tây, Vân Nam và khu vực Tây 

Tạng. Với quy mô và phạm vi kết nối này, việc bảo đảm tài chính cho Sáng kiến là vấn đề 

có tính then chốt. Trước mắt, Trung Quốc thiết lập quỹ cho Con đường tơ lụa khoảng 40 

tỷ USD, phần còn lại (khoảng 100 tỷ USD) do Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) 
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đảm nhiệm37. Với sáng kiến này, ngành logistics Trung Quốc kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích 

cực khi hưởng lợi từ hệ thống cơ sở hạ tầng rộng lớn và các cơ hội thương mại quốc tế 

mang lại. 

3.2.5.4. Đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Năm 2013, Chính phủ đã công bố một loạt các văn bản và biện pháp cắt giảm thủ 

tục hành chính, chẳng hạn như hủy bỏ và phân cấp của nhiều phê duyệt hành chính, việc 

sửa đổi thư mục đầu tư được Chính phủ Trung ương phê duyệt, thúc đẩy cải cách trên toàn 

quốc hệ thống đăng ký kinh doanh, v.v. Các biện pháp này sẽ giảm hiệu quả kiểm soát 

hành chính đối với ngành logistics, và do đó kích thích thêm thị trường logistics khác nhau. 

Vào tháng 5 năm 2013, Hội đồng Nhà nước đã bãi bỏ và phân cấp 117 hành chính 

phê duyệt. Các lĩnh vực liên quan đến ngành logistics bao gồm: việc hủy bỏ phê duyệt đầu 

tư dự án mở rộng sân bay dân dụng, phê duyệt hợp nhất và mua lại giữa các nhà khai thác 

vận tải biển quốc tế và phê duyệt các dịch vụ đại lý tàu biển quốc tế. Vào tháng 12 năm 

2013, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Chính phủ đã được phê duyệt Danh mục dự án đầu 

tư (Phiên bản 2013). Trong thư mục mới này, ủy nhiệm hành động phê duyệt của 49 dự án 

đầu tư đã bị hủy bỏ, phân cấp và được chuyển giao.  

Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các phê duyệt đã được phân cấp 

trong các lĩnh vực bưu chính, và một phần của đường sắt, đường cao tốc, cầu, đường hầm, 

thiết bị đầu cuối container, cũng như bến cho than, quặng sắt, dầu và khí đốt. Phê duyệt 

cho tất cả các khoản đầu tư nước ngoài đã được thay đổi từ một hệ thống phê duyệt tập 

trung cho từng trường hợp hoặc hệ thống chỉ đăng ký. 

Tháng 2 năm 2014, Hội đồng Nhà nước chính thức ban hành Quy chế về Đăng ký vốn 

đăng ký của công ty. Tài liệu này đã tái cơ cấu truyền thống hệ thống đăng ký kinh doanh 

quốc gia để đăng ký thuận tiện hơn hệ thống. Nó đề xuất các biện pháp cải cách trong năm 

lĩnh vực chính, cụ thể là, việc thực hiện đăng ký vốn đăng ký hệ thống, thư giãn đăng ký 

yêu cầu đăng ký vốn, thay đổi hệ thống kiểm tra hàng năm thành hệ thống tiết lộ báo cáo 

hàng năm, đơn giản hóa thủ tục đăng ký cho địa chỉ cư trú của chủ thể chính (hoặc vị trí 

doanh nghiệp), cũng như việc triển khai cấp giấy phép kinh doanh điện tử và đăng ký và 

quản lý điện tử đầy đủ hệ thống. Thêm vào đó, các chính sách mềm dẻo, thủ tục hành chính 

đơn giản sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hãng tàu nước ngoài khi đến Trung Quốc. 

Nhờ vậy, các cảng biển Trung Quốc đang được chọn làm điểm đến của các hãng vận tải 

biển nước ngoài, giống như các quốc gia tiên tiến trên thế giới.  

3.2.5.5. Ap dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực thương mại điện tử và bán lẻ  

Thị trường tiêu dùng châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng có sức mua lớn, 

hấp dẫn các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc, góp phần thúc đẩy họ tham gia 

dần vào lĩnh vực logistics. Hơn nữa, với lợi thế về công nghệ, họ nhanh chóng xây dựng 

                                                 
37 http://tapchiqptd.vn/vi/quoc-phong-quan-su-nuoc-ngoai/doi-net-ve-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-cua-
trung-quoc/10813.html 
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một thế hệ các cơ sở logistics hiện đại, tự động nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao 

hơn về chi phí/đơn vị sản phẩm và tốc độ giao hàng.  

Các công ty thương mại điện tử, chẳng hạn như Amazon, eBay và Alibaba, bắt đầu 

như một xu hướng tham gia vào lĩnh vực logistics. Cainiao Network, một nền tảng dữ liệu 

logistics, bao gồm các công ty lớn nhất Trung Quốc như Shentong Express và S.F Express. 

Vào năm 2013, Alibaba đã tiến hành thành lập Cainiao, nơi xử lý hơn 70% tất cả các gói 

do ngành logistics của Trung Quốc cung cấp - hơn 42 triệu gói mỗi ngày. Nó cung cấp 

giao hàng trong ngày hoặc ngày hôm sau tại hơn 700 thành phố ở Trung Quốc38. 

Các công ty thương mại điện tử của Trung Quốc đang bắt đầu xây dựng một loại 

kho thông minh mới có thể theo kịp với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bán lẻ trực 

tuyến lớn nhất thế giới (Bộ Công Thương, Báo cáo Logistics Trung Quốc, 2018). Theo 

eMarketer, doanh số thương mại điện tử ở Trung Quốc dự kiến đạt 1,132 tỷ đô la trong 

năm 2017, chiếm gần một nửa lượng bán lẻ trực tuyến toàn cầu39. Các kho hàng thông 

minh góp phần đáng kể cho sự phát triển thương mại điện tử ở Trung Quốc. Với những 

tiến bộ trong lĩnh vực người máy (robot), nhiều công ty lớn đang xem xét chuyển sang một 

lực lượng lao động tự động để quản lý kho của họ. Ví dụ bộ phận Tmall của Alibaba đã 

khai trương kho thông minh đầu tiên vào năm 2017 tại Huiyang của Trung Quốc, với các 

phương tiện tự động nhỏ gọn nhưng rất năng suất (robot AGV) để di chuyển hàng hóa và 

chuẩn bị các đơn đặt hàng. Trong khi việc vận hành hệ thống kho truyền thống tốn kém cả 

về chi phí lao động, thời gian, hệ thống kho thông minh được số hóa của Alibaba sử dụng 

các ứng dụng IoT, dữ liệu lớn (big data) và trí thông minh nhân tạo để tối ưu hóa các nguồn 

lực và giảm thiểu ro, từ đó tăng hiệu suất của kho và phục vụ tốt hơn cho các khách hàng 

thương mại điện tử. Hơn 60 robot hoạt động tại nhà kho 32.000 sq ft của Alibaba. Alibaba 

tuyên bố hiệu quả tổng thể của nhà kho đã tăng gấp 3 lần nhờ áp dụng AGV. Mô hình của 

Alibaba là một nghiên cứu điển hình về hiệu quả gia tăng sử dụng AGV40. 

3.3. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển ngành dịch vụ logistics của Thái Lan 

3.3.1. Vai trò của ngành logistics trong nền kinh tế 

Nằm ở trung tâm của Đông Nam Á, được coi như một cửa ngõ quan trọng trong hệ 

thống logistics khu vực, ngành logistics của Thái Lan đang đóng vai trò ngày càng tăng 

trong nền kinh tế nước này. Đặc biệt là nước xuất khẩu lớn thứ hai trong ASEAN, Thái 

Lan có một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực ngày càng phức tạp, ngành 

logistics Thái Lan đang dần phát triển và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch 

vụ logistics xuyên biên giới. Các dịch vụ này bao gồm việc vận chuyển máy móc và các 

bộ phận và thành phần, cũng như quản lý các chức năng chuỗi cung ứng, từ tìm nguồn 

cung ứng đến phân phối. 

Ngành logistics Thái Lan đang có mức tăng trưởng ổn định khoảng 3% trong thời 

gian qua, Giá trị ngành logistics của Thái Lan đóng góp vào GDP có xu hướng tăng từ 

                                                 
38 https://www.alizila.com/wp-content/uploads/2016/09/Cainiao-Factsheet.pdf?x95431 
39 https://www.alizila.com/wp-content/uploads/2016/09/Cainiao-Factsheet.pdf?x95431 
40 https://www.dailymail.co.uk/news/article-4754078/China-s-largest-smart-warehouse-manned-60-robots.html 
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7,54% năm 2012 lên 7,56% GDP năm 2014 (Niên giám thống kê Thái Lan, 2016). Lao 

động trong ngành này có mức tăng trưởng ổn định trong thời gian qua, thu hút 134.028 lao 

động năm 2015 (Niên giám thống kê Thái Lan, 2016).  

3.3.2. Năng lực cạnh tranh 

Chỉ số LPI của Thái Lan đã được cải thiện đáng kể trong năm nay, nhờ đầu tư lớn 

vào cơ sở hạ tầng giao thông và cải cách pháp lý có liên quan. Theo xếp hạng của Ngân 

hàng Thế giới 2018, Thái Lan đứng vị trí 32 trong năm nay, cải thiện đáng kể so với vị trí 

45 trong năm 2016. Xếp hạng của Thái Lan đứng thứ hai chỉ sau Singapore tại ASEAN, 

vượt qua Malaysia và đứng thứ 7 tại châu Á. Sự cải thiện của chỉ số LPI phản ánh cam kết 

của chính phủ về đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cải cách các quy định và pháp luật.  

Dưới góc độ tổng chi phí Logistics, chỉ trong vòng 5 năm Thái Lan đã cải thiện mức 

tỷ trọng từ 18% xuống 15% tổng sản phẩm nội địa, tuy nhiên vẫn cao hơn so với Malaysia 

(13%), hay Singapore (8%). Nhiều giải pháp từ phía Chính phủ đã tác động nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh - trong đó, phải kể đến việc triển khai mạng lưới Logistics điện 

tử E-Logistics; Thủ tục hải quan điện tử tại các cửa khẩu vùng GMS; và việc thiết lập 

Trung tâm dịch vụ xuất khẩu một cửa “One Stop Export Service Center” - là một đơn vị 

liên kết của 14 tổ chức liên đới tới hoạt động xuất khẩu nhằm đẩy nhanh việc giải quyết 

các thủ tục xuất khẩu (Phạm Hùng Tiến, 2016). Thái Lan đã đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng 

giao thông theo chương trình phát triển kinh tế xã hội lần thứ 12, với mục tiêu cắt giảm chi 

phí logistics của nước này xuống còn 12% GDP vào năm 2021 so với 14% GDP như hiện 

nay41.  Thái Lan hiện được WB đánh giá là nước có dịch vụ vận chuyển phát triển cùng 

nhóm với các nước như: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia…  

Năm 2017, Chỉ số cạnh tranh trên thế giới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 

xếp hạng Thái Lan trong 32 trong số 140 quốc gia, tăng 2 bậc so với năm 2016. Theo 

Doing business 2018, Thái Lan xếp 26/190 trên thế giới, tăng 5,68 điểm so với năm trước. 

Đối với xếp hạng chỉ số cạnh tranh bởi Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), xếp hạng 

của Thái Lan 30/63. Điều này cho thấy Thái Lan có nền kinh tế đang ngày được cải thiện. 

3.3.3. Tiềm năng triển vọng ngành 

Vận chuyển hàng hóa của Thái Lan dự báo sẽ vẫn tăng trưởng: Thị trường vận 

chuyển hàng hóa & logistics Thái Lan dự kiến đạt giá trị thị trường 122 tỷ USD vào năm 

2023, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân năm CAGR là 6,08% trong giai đoạn dự báo (2018 

- 2023)42. Theo đó, tất cả các phương thức vận chuyển ở Thái Lan trong năm 2018 và trung 

hạn sẽ tăng trưởng tích cực nhờ việc cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, logistics và các hoạt 

động xúc tiến thương mại. Các siêu dự án đường sắt giữa Trung Quốc và Thái Lan trong 

chiến lược Vành đai- cung đường sẽ giúp vận tải đường sắt được dự báo sẽ hoạt động tốt 

hơn trong giai đoạn 2018-2022. Ngoài ra, với sự tăng cường đầu tư vào lĩnh vực đường 

                                                 
41 https://www.bangkokpost.com/business/news/1514830/thailand-surges-13-spots-in-world-bank-logistics-index 
42 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/thailand-freight-and-logistics-market 
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thủy, các tuyến đường thủy nội địa cũng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển. Bên 

cạnh đó, những nỗ lực giảm chi phí logistics và tắc nghẽn giao thông nhằm phục vụ ngành 

thương mại và du lịch- hai ngành kinh tế được kỳ vọng tạo động lực lớn nhất cho tăng 

trưởng của Thái Lan, đặt ra yêu cầu mở rộng và nâng cấp các cơ sở đường sắt, đường bộ, 

sân bay và bến cảng tốt hơn ở Thái Lan, sẽ là tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng trưởng 

thời gian tới (Bộ Công thương, Báo cáo Logistics ASEAN, 2018). 

Cơ hội từ sự phát triển của vận tải tiểu vùng sông Mekong: Thỏa thuận vận tải 

xuyên biên giới (“CBTA”) đã được áp dụng ở tất cả các nước GMS vào tháng 12 năm 

2016. Bằng thỏa thuận này, các giấy phép thông qua cửa khẩu đã được thống nhất và đơn 

giản, cho phép các phương tiện và hàng hóa di chuyển tự do xuyên biên giới. Do đó nguy 

cơ thiệt hại cho hàng hóa sẽ giảm đáng kể, tạo điều kiện cho các công ty logistics cung cấp 

một dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy, hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đó. Nhu cầu 

về dịch vụ logistics ở Thái Lan dự kiến sẽ rất lớn nhờ sự phát triển của Hành lang Kinh tế 

phía Đông (EEC). Do đó, Thái Lan đã phê duyệt khoản đầu tư 45 tỷ USD cho EEC, dự 

kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. EEC trải dài 13.285 km2 trên ba tỉnh Chachoengsao, 

Chonburi và Rayong ở miền Đông Thái Lan cũng khiến Chính phủ tăng cường đầu tư vào 

3 tỉnh này nhằm đưa 3 tỉnh này trở thành các trung tâm logistics ở khu vực biên giới, thúc 

đẩy giao thương khu vực. Năm 2017, DHL, công ty dịch vụ logistics lớn nhất thế giới, đã 

đầu tư 2,7 tỷ baht để mở rộng thị phần của mình trên khắp Thái Lan, Việt Nam, Campuchia 

và Myanmar vào năm 2020. Gần đây, công ty đã mở rộng sang một cơ sở mới ở Bangkok. 

Mạng lưới của Thái Lan của DHL bao gồm một không gian kho 650.000 m2 tự động hóa, 

trong đó sử dụng xe không người lái, đóng gói tự động và robot. Với nguồn đầu tư lớn, sự 

kết nối giữa các sân bay, cảng, cụm công nghiệp và các trung tâm đô thị sẽ nhanh hơn và 

ngành logistics Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội để phát triển (Bộ Công thương, Báo cáo 

Logistics ASEAN, 2018). Thái Lan đã và đang thiết lập kênh phân phối vững chắc và đang 

tiếp tục mở rộng tại các thị trường trong khu vực trong đó có Việt Nam giúp các doanh 

nghiệp Thái đưa trực tiếp hàng tới người tiêu dùng. Đây là những cơ sở giúp ngành logistics 

Thái Lan tăng trưởng. 

3.3.4. Thực trạng các hoạt động dịch vụ logistics 

3.3.4.1. Dịch vụ vận tải 

Với địa hình bằng phẳng, vận tải đường bộ vẫn chiếm ưu thế tại Thái Lan. Những 

năm gần đây, nước này còn đạt nhiều bước tiến trong vận tải đường bộ xuyên biên giới, 

một mặt thúc đẩy thương mại và du lịch, mặt khác giúp các công ty Thái Lan tăng năng 

lực cạnh tranh và vươn ra khu vực. Doanh thu vận tải đường bộ trong năm 2018 dự kiến 

sẽ là 145.100 -147.300 triệu baht, tăng khoảng 5,3-7,0% so với năm 2017. Tăng trưởng 

được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Thái Lan thời gian qua, và cả từ đầu 

tư công và tư nhân. Đặc biệt, hệ thống đường bộ và đường sắt được chính phủ Thái Lan 

dầu tư trong thời gian qua đã mang lại tăng trưởng cao. 
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Bảng  7 - Doanh thu của các hoạt động logistics 

 Doanh thu 

(triệu Baht) 

2017 

Tăng trưởng so 

với năm trước 

Doanh thu dự 

kiến (triệu 

Baht) 2018 

Tăng trưởng so 

với năm trước 

Đường bộ 137.700 6,2 145,100-

147,300 

5,3-7,0 

Kho bãi 71.700 6,2 75,500-76,700 5,3-7,0 

Giao nhận 57.700 6,2 58,000-58,900 0,5-2,1 

Chuyển phát 28.100 8,7 30.800-31.300 9,6-11,3 

Nguồn: KASIKORNBANK (2017) 

Cảng biển 

Thái Lan có 2 trong tốp 10 cảng biển lớn nhất ASEAN, đó là:  

- Cảng Bangkok: Là một cảng biển tương đối hiện đại và cũng là một trong những 

cảng biển lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là nơi kết nối các cảng biển khác nhau của 

nhiều nước trong toàn khu vực cũng như thế giới. Cảng gồm 9 cầu tàu xếp dỡ hàng rời, 2 

bến tàu container cùng đường sắt chạy dọc bến. Khu bến Klongboi của cảng có kho chứa 

hiện đại với tổng diện tích lên tới 168.000 m2. Hàng hóa vận chuyển qua cảng chủ yếu là 

lương thực, hàng công nghiệp và dầu. Với độ sâu trước bên không hạn chế, Bangkok là 

cảng mà các tàu lớn có thể cập bến xếp dỡ hàng hóa an toàn. 

- Cảng Laem Chabang, nằm ở phía Đông Nam Vịnh Thái Lan là cảng biển lớn thứ 

ba ở Thái Lan có nhiệm vụ gánh bớt sự quá tải của Cảng Bangkok. Năm 2007, Cảng Laem 

Chabang đã được Hiệp hội cảng của Mỹ xếp hạng thứ 21 về mức độ phồn vinh nhất thế 

giới.  

Vận tải ngành hàng không 

Ngành hàng không Thái Lan dự báo sẽ có mức tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả 

các ngành vận tải, với mức tăng trưởng khoảng 3,4% so với mức trung bình 2,8% của toàn 

ngành vận tải trong 2017.  Những yếu tố nền tảng cho sự phát triển của ngành hàng không 

Thái Lan gồm có:  

- Cơ sở giao thông, tiện ích và dịch vụ, ví dụ: Cảng ICD, các cơ sở xử lý tàu hàng, 

vận tải đường sắt và sân bay thương mại. 

- Trung tâm logistics hiện đại, ví dụ: Các cơ sở hàng hóa hàng không, Trung tâm 

phân phối quốc tế (IDC), các phương thức vận chuyển dây chuyền lạnh, và các hệ 

thống vận chuyển dữ liệu lớn và phân tích cảm hứng 

- Các cơ sở bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO), tập trung vào việc duy trì các khung 

máy bay thân hẹp, và dự kiến sẽ tăng đáng kể về số lượng ở châu Á. 

- Sự phát triển của các cơ sở sản xuất có giá trị cao trong các khu vực xung quanh 

sân bay, ví dụ: các công ty sản xuất các sản phẩm nhạy cảm với thời gian. 

- Trung tâm đào tạo hàng không cho phi công và phi hành đoàn, cũng như kỹ thuật 

viên máy bay và phi hành đoàn. 
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Tất cả những điều trên đều được triển khai toàn diện cho phép phát triển Thái Lan 

thành trung tâm giao thông vận tải và các ngành vận tải hàng không khu vực sông Mekong 

(GMS). 

3.3.4.2. Dịch vụ giao nhận, kho bãi, logistics khác 

Theo báo cáo của Knight Frank (2017), 1.740.859 mét vuông đã được thêm vào thị 

trường kho bãi từ năm 2014, khi Thái Lan bổ sung ba dự án lớn nhất ở Samutprakarn và 

Khon Kaen. Hầu hết nhà kho đều nằm ở tỉnh Samutprakarn, với tổng số diện tích 

1.523.444,5 mét vuông, tương đương với 34,99% toàn bộ thị trường. Samutprakarn vẫn là 

điểm thu hút nhiều các nhà cung cấp dịch vụ logistics bởi vì tỉnh này không xa Bangkok, 

thủ đô của Thái Lan, và sân bay Suvarnabhumi. Trong khi đó, khoảng 21,99% nguồn cung 

cấp kho nằm ở Chonburi, và khoảng 9,13% kho bãi ở Ayutthaya. Nguồn cung tương lai 

của kho hàng đã tăng lên khoảng 200.000-250.000 mét vuông, đặc biệt là ở những khu vực 

thuộc Hành lang kinh tế EEC và được đầu tư thuộc chính sách “Thái Lan 4.0”, chẳng hạn 

như Chonburi và các tỉnh Chachoengsao. Những chính sách sẽ thúc đẩy đầu tư và phát 

triển dịch vụ kho bãi ở Thái Lan thời gian tới. Báo cáo này cũng cho biết tỷ lệ lấp đầy kho 

bãi ổn định ở mức 79,65%. Kể từ năm 2014, mức công suất duy trì tương đối ổn định từ 

74,46% đến 79,73% do nhu cầu tăng chậm. Khu vực Suvarnabhumi-Bangpakong có tỷ lệ 

lấp đầy kho hàng cao nhất ở mức 86,57%. Dữ liệu mới nhất cho thấy khu vực có tỷ lệ cho 

thuê cao nhất là Suvarnabhumi và Bangpakong ở mức 157,3 baht / mét vuông trên mỗi 

tháng trong khi tỷ lệ cho thuê thấp nhất là Pathumthani và Ayutthaya ở 144,5 baht mỗi mét 

vuông mỗi tháng. Kinh doanh kho bãi trong năm 2018 sẽ tăng 5,3-7,0% so năm trước, trị 

giá 71,7 tỷ baht. Mức tăng trưởng phù hợp với tình hình doanh nghiệp do việc mở rộng 

nhu cầu kinh doanh thương mại điện tử (Knight Frank, 2017). 

Giao nhận quốc tế vào năm 2018 dự kiến mức doanh thu là 58.000-57.700 triệu 

baht, tăng nhẹ 0,5-2,1% so với năm ngoái. Nguyên nhân do xuất khẩu của Thái Lan tăng 

trưởng chậm lại từ mức cao trong năm ngoái. Trong khi đó, dịch vụ chuyển phát sẽ có mức 

tăng trưởng ấn tượng với doanh thu 30,800-31,300 triệu baht do hưởng lợi nhiều từ tăng 

trưởng thương mại điện tử (Knight Frank, 2017). 

3.3.4.3. Doanh nghiệp trong ngành 

Số lượng doanh nghiệp của Thái Lan tăng liên tục qua các năm qua, lên 10.434 

doanh nghiệp năm 2015. Trong đó chiếm chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lao 

động chỉ từ 16-200 lao động, khoảng 97.1% tổng số doanh nghiệp (10.130 doanh nghiệp), 

còn lại là 304 doanh nghiệp lớn với số lao động trên 200 người. Cơ cấu loại hình doanh 

nghiệp, doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn (tỷ trọng 

72%), tiếp đến là công ty hợp danh (20.8%), doanh nghiệp tư nhân chiếm 5.6% và còn lại 

là loại hình khác (1.6%). Có thể thấy, doanh nghiệp trong ngành logistics Thái Lan đã có 

sự phát triển, nhưng quy mô và năng lực vẫn còn hạn chế. 
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Bảng  8 - Số lượng doanh nghiệp ngành vận tải và kho bãi ở Thái Lan năm 2015 

Doanh 

nghiệp 

Tổng 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân 

Doanh nghiệp 

hợp danh 

Công ty 

trách nhiệm 

hữu hạn Khác 

Số 

lượng % 

Số 

lượng % 

Số 

lượng % 

Số 

lượng % 

Số 

lượng % 

Tổng 10434 100 587 5.6 2166 20.8 7511 72 170 1.6 

16-50 

người 7925 100 554 7.0 1886 23.8 5350 67.5 135 1.7 

51-200 

người 2205 100 33 1.5 250 11.3 1895 85.9 28 1.3 

Trên 

200 

người 304 100   30 9.8 267 87.8 7 2.4 

Nguồn: Niên giám Thống kê Thái Lan 2016 

Thông qua việc mở cửa thị trường logistics, các công ty logistics của Thái Lan có 

thể tiếp cận tốt hơn với công nghệ và kinh nghiệm quản lý dịch vụ logistics trên thế giới. 

Tỷ lệ các doanh nghiệp nội địa tham gia vào lĩnh vực giao nhận vẫn còn tương đối thấp 

chỉ chiếm gần một nửa so với số doanh nghiệp nước ngoài (Bộ Công thương, Báo cáo 

logistics ASEAN, 2018). Hiện nay, logistics xuyên biên giới vẫn chủ yếu do các doanh 

nghiệp logistics lớn đảm nhiệm, do họ có lợi thế không chỉ về đội tàu, đội bay, vốn, công 

nghệ mà còn bởi họ kiểm soát được dòng thương mại và những địa điểm giao nhận trong 

mạng lưới của mình. Ví dụ, các công ty lớn như của DHL, DB Schenker, CEVA, và những 

doanh nghiệp toàn cầu khác (đặc biệt là từ phương Tây) ở Trung Đông, Châu Âu và Bắc 

Mỹ có được những lợi ích ưu đãi từ các hãng vận tải đường bộ và hàng không do có đơn 

hàng lớn, tần suất cao.  

Hiện nay, trong vận chuyển hàng không và đường biển và các dịch vụ 3PL, DHL giữ vị trí 

hàng đầu trong thị trường logistics Thái Lan. Các công ty lớn khác như CEVA, DB 

Schenker, Khuehne + Nagel, Damco, NYK Line và Toll, chiếm lĩnh thị trường trong các 

phân khúc cụ thể. Ví dụ, DB Schenker có thị phần lớn nhất trong lĩnh vực kho bãi, trong 

khi trong phân khúc vận tải đường bộ lại là lợi thế của tập đoàn NYK. Trong lĩnh vực kho 

bãi, các công ty Nhật Bản hiện vẫn được đánh giá là có tiềm năng và ưu thế vượt trội43.  

3.3.5. Bài học kinh nghiệm 

3.5.1. Chiến lược phát triển của chính phủ Thái Lan 

Với mục đích cải thiện khối lượng xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, 

từ năm 2001, chính phủ Thái Lan đã nhận thấy tầm quan trọng của phát triển logistics là 

                                                 
43 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/thailand-freight-and-logistics-market 
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ưu tiên quốc gia. Dưới áp lực cạnh tranh từ thị trường quốc tế cũng như thị trường nội địa, 

logistics đã trở thành một vấn đề cấp bách và cần phải được cải thiện hiệu quả ở cả mức vĩ 

mô và vi mô. Do đó, chính phủ Thái Lan coi việc phát triển logistics là một giải pháp quan 

trọng để tăng khả năng cạnh tranh của Thái Lan và một động cơ tăng trưởng kinh tế. Từ 

năm 2005, chính phủ Thái Lan đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển 

dịch vụ logistics. Ban Phát triển Kinh tế Xã hội Trung ương đã lập ra kế hoạch chiến lược 

phát triển hệ thống logistics Thái Lan, bản 3 (2017-2021) và đã được Văn phòng Chính 

phủ biểu quyết thông qua ngày 15/8/2017. Tầm nhìn chiến lược nhằm “Nâng tầm tiêu 

chuẩn hệ thống logistics của quốc gia, hướng đến hình thành trung tâm thương mại, dịch 

vụ, đầu tư khu vực Đông Nam Á, nâng cao năng lực cạnh tranh”. Thông qua các mục tiêu 

sau: Tăng cường nội lực cho doanh nghiệp tăng giá trị thông qua chuỗi cung ứng (Supply 

Chain Enhancement), xúc tiến hỗ trợ áp dụng công nghệ cao vào hệ thống quản trị logistics; 

Nâng tầm của hệ thống hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại (Trade Facilitation Enhancement) 

đạt chuẩn quốc tế; Phát triển các yếu tố hỗ trợ (Capacity Building and Policy Driving 

Factors) như nâng cao năng lực cho nhân sự ngành logistics đạt tiêu chuẩn, tạo mạng lưới 

liên kết các thành phần kinh tế tư nhân trong việc phát triển hệ thống nhân sự, phát triển 

hệ thống theo dõi đánh giá kết quả phát triển về logistics của quốc gia. Chiến lược phát 

triển ngành logistics này gồm 3 chiến lược chính với 11 kế hoạch, cụ thể như sau: 

- Chiến lược 1 : Nâng cao giá trị hệ thống chuỗi cung ứng. Kế hoạch 1: Nâng cao 

năng lực, tiêu chuẩn hóa quản trị Logistics và chuỗi cung ứng trong lĩnh vực nông nghiệp 

và công nghiệp. Kế hoạch 2 : Kết nối giao thương thông qua thương mại điện tử (E-

commerce). Kế hoạch 3 : Năng cao năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ 

Logistics (Logistics Service Providers: LSPs)   

- Chiến lược 2 : Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và các điều kiện hỗ trợ khác. Kế 

hoạch 1 : Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực giao thông vận  tải và mạng lưới 

Logistics theo con đường chiến lược để kết nối các nước trong tiểu khu vực và đạt mục 

tiêu là cửa ngõ thương mại. Kế hoạch 2 : Phát triển hoàn chỉnh hệ thống cơ chế một cửa 

quốc gia NSW. Kế hoạch 3 : Phát triển qui trình logistics theo mô hình thương mại điện 

tử. Kế hoạch 4 : Khẩn trương giải quyết nhưng trở ngại trong giao thương quốc tế      

- Chiến lược 3 : Phát triển các yếu tố hỗ trợ cho logistics. Kế hoạch 1 : Nâng tiêu 

chuẩn của ngành nghề logistics. Kế hoạch 2 : Nâng cao năng lực cho nhân sự ngành 

logistics hướng đến tiêu chuẩn quốc tế. Kế hoạch 3 : Nghiên cứu phát triển ứng dụng công 

nghệ kỹ thuật cao cho ngành Logistics. Kế hoạch 4 : Theo dõi đánh giá các thỏa thuận hợp 

tác quốc tế và phát triển cơ sở dữ liệu nhằm đánh giá tình hình phát triển của hệ thống 

logistics trong nước 

Với những chiến lược và kế hoạch cụ thể như vậy, Thái Lan kì vọng sẽ nâng chỉ số 

năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistics (International LPI) : tăng hơn trước (trước đây 

ở thứ hạng 45). Số lượng các dịch vụ nhập khẩu và xuất khẩu sử dụng hệ thống điện tử đạt 

trọng số 100%. Hiệu quả trong việc hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại (Trading Across 

Borders): tăng hơn trước ( trước đây ở thứ hạng 56). Chi phí logistics của Thái Lan chiếm 
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tỷ trọng 12 % trong Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) theo giá thị trường tại thời điểm năm 

2021. 

3.5.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ logistics 

(LSPs) 

Các doanh nghiệp có thể tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách nâng tiêu chuẩn 

và hiệu quả dịch vụ logistics ngang bằng với các nhà cung cấp dịch vụ logistics quốc tế 

như đạt được chứng nhận. Doanh nghiệp ưu đãi đặc biệt AEO (Authorized Economic 

Operator) đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ khai thông tin hải quan Customs Brokers. 

Khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ logistics phát triển mô hình khép kín như dịch vụ 

vận chuyển quốc tế liên tiếp nhiều hình thức qua các nước, vận chuyển đường bộ quốc tế 

v.v…bao gồm cả tiêu chuẩn hóa vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, phát triển dịch vụ 

logistics bằng công nghệ thông tin như hệ thống quản lý vận tải hàng hóa, hệ thống quản 

lý xe trống chuyến và hệ thống giám sát theo dõi hàng hóa.  

Chính phủ khuyến khích tạo mạng lưới liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ 

logistics của Thái Lan, hỗ trợ các biện pháp ưu đãi về thuế, ưu đãi tài chính với các nhà 

cung cấp dịch vụ logistics của Thái Lan đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) 

trong đầu tư cũng như trong việc tạo mạng lưới liên kết kinh doanh trong tiểu khu vực như 

các nước trong nhóm Campuchia-Lào-Myanma-Việt Nam. Hỗ trợ tạo liên kết phối hợp 

giữa các doanh nghiệp logistics Thái và các doanh nghiệp công nghiệp Thái bằng cách liên 

kết đồng minh thương mại giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp logistics với chủ của 

sản phẩm hàng hóa hay công ty xuất khẩu nhằm tăng thị phần trong lĩnh vực logistics cho 

các doanh nghiệp Thái Lan.  

Bên cạnh đó, thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ cho các nhà đầu tư Thái Lan tại các 

nước Đông Nam Á. Thúc đẩy thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ cho các nhà đầu tư Thái 

Lan tại nước ngoài nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân trong 

lĩnh vực đầu tư và dịch vụ logistics, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp tại 

nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động liên hệ kinh doanh tại nước đó, 

kể cả những thông tin thống kê có ích cho doanh nghiệp.  

 Khuyến khích hoạt động logistics có tính an toàn cao và thân thiện với môi trường 

(Green and Safety Logistics).  Hỗ trợ nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp logistics về an 

toàn và tầm quan trọng của việc hoạt động kinh doanh giảm thiểu tác động đến môi trường 

của thế giới. Dùng cơ chế về thuế và luật để tạo động lực và giảm chi phí cho doanh nghiệp 

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

(không phải xăng dầu), khuyến khích thay đổi phương thức vận tải (Modal Shift) theo mô 

hình vận tải theo đường sắt và đường thủy, xây dựng tín dụng carbon (carbon credit) để 

bảo vệ và kiểm soát lượng khí thải nhà kính (Greenhouse Gas), kể cả nâng cao nhận thức 

trong dịch vụ logistics ngược đối với ngành quản lý xử lý chất thải (Waste Management).   

3.5.3. Nâng cao, đồng bộ cơ sở hạ tầng 
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Bằng cách phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực giao thông vận tải và 

mạng lưới logistics, nâng cấp hệ thống quản lý, sử dụng thông tin, chính phủ Thái Lan đã 

ban hành nhiều biện pháp để cải thiện cơ sở hạ tầng. 

Phát trển hoàn thiện hệ thống cơ chế một cửa quốc gia NSW: Chính phủ Thái 

Lan đang khẩn trương thành lập cơ quan quản lý trung ương điều hành hệ thống cơ chế 

một cửa quốc gia NSW để trực tiếp điều hành hệ thống kết nối dữ liệu giữa các cơ quan  

trong chính phủ (G2G), giữa các đơn vị Nhà nước và tư nhân một cách nhanh chóng (G2B), 

có thể kết nối dữ liệu trong qui trình nhập xuất khẩu và logistics bằng hệ thống điện tử theo 

chuỗi khép kín, kết nối liên hoàn hoạt động các đơn vị Nhà nước và tư nhân (G2B), hướng 

đến kết nối cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Chuẩn bị sẵn sàng mở rộng kết nối cơ chế 

một cửa quốc gia NSW hình thành hệ thống liên kết cảng Port Community System bao 

gồm cả cảng Laem Chabang, cảng Bangkok và cảng hàng không Suvarnabhumi ở bước 

tiếp theo. 

Xây dựng các trung tâm logistics kết nối hệ thống logistics trong nước với khu 

vực và thế giới: Với việc thành lập AEC và vị thế chiến lược của Thái Lan trong ASEAN 

và trong mối quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc và Ấn Độ, Thái Lan đang nổi lên như 

một trung tâm logistics toàn cầu của các công ty đa quốc gia. Chính phủ Thái Lan đang 

thúc đẩy tăng trưởng cho các hoạt động logistics thông qua việc tích hợp logistics điện tử 

qua biên giới của Tiểu vùng Mêkông mở rộng và thành lập Trung tâm Dịch vụ Xuất khẩu 

một cửa để rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất khẩu. Trung tâm này bao gồm 17 tổ chức 

liên quan đến xuất khẩu tư nhân và công. Các trung tâm này sẽ tăng hiệu quả trong vận tải 

hàng hóa và mạng lưới liên kết logistics tạo sự kết nối liên tục cả điểm đầu và điểm cuối, 

sẵn sàng hỗ trợ phát triển hệ thống chuỗi cung ứng tuyến đường thương mại tương trợ lẫn 

nhau giữa các nước trong nhóm Lào-Campuchia-Myanma-Việt Nam và kết nối với Trung 

Quốc, hỗ trợ thay đổi phương thức vận chuyển theo kiểu vận chuyển liên tục đa phương 

thức (Multimodal) mà sẽ giúp giảm chi phí logistics, tiết kiệm năng lượng và thân thiện 

với môi trường, đồng thời phát triển nâng tiêu chuẩn hỗ trợ thương mại đáp ứng được theo 

tiêu chuẩn thế giới. 

 

Bảng  9 - Các trung tâm logistics quan trọng nhất tại Thái Lan năm 2013 

Trung tâm/ Khu dịch vụ logistics Chức năng 

Suvarnabhumi Airport Sân bay quốc tế của trung tâm thủ đô 

Bangkok 

Klong Toey –Port Cảng chính của Bangkok với công suất 1,4 

triệu TEU/năm 

Laem Chabang Port Cảng biển lớn nhất Thái Lan với công suất 

trung chuyển 6,5 triệu TEU  phía Đông 

Nam Bangkok 
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Kantang Port Cảng chính khu vực miền Bắc Thái Lan tại 

tỉnh Chiang Rai phục vụ giao dịch thương 

mại với Trung Quốc 

Ayuthaya Port and ICD Cảng trung chuyển và cảng container nội 

địa đối với hàng nông sản tại khu vực trung 

tâm 

Nguồn: Phạm Hùng Tiến, 2016 

3.5.4. Khuyến khích đầu tư vào e-logistics 

Xu hướng e-logistics đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy ngành logistics 

tăng trưởng và phát triển. Nhận thức được điều này, chính phủ Thái Lan đã có hàng loạt 

những biện pháp cải cách và hỗ trợ cho việc đầu tư vào e-logistics. Hỗ trợ cải cách giảm 

thủ tục trong quy trình xuất nhập khẩu, thủ tục của cơ quan hành chính Nhà nước liên quan 

hoạt động xuất nhập khẩu, việc cấp giấy phép và cấp giấy chứng nhận theo cách thức điện 

tử và không sử dụng đến giấy tờ thông thường theo qui trình một cửa Single Window phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là 5 loại hàng hóa chủ lực gồm đường, gạo, cao su, 

hàng đông lạnh và vật liệu nguy hiểm với thời gian thụ lý hồ sơ nhanh. Tiếp tục triển khai 

cải cách giảm thủ tục trong qui trình xuất nhập khẩu đối với các loại hàng hóa khác. Khẩn 

trương triển khai hệ thống mã HS, mã thống kê và mã hàng hóa theo cùng một quy chuẩn 

(Harmonized Codes). Phát triển hệ thống tiếp nhận Tờ khai điện tử một cửa (Single 

Windows Entry) để đáp ứng được việc trao đổi thông tin dữ liệu điện tử chung của cơ quan 

Nhà nước, đồng thời điều chỉnh luật, các qui định và các cơ chế xúc tác có liên quan nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi đúng theo thỏa thuận đã cam kết về tạo thuận lợi thương mại (Trade 

Facilitation Agreement: TFA) và tiêu chuẩn về thương mại mà đã có hiệu lực áp dụng đối 

với các quốc gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm hỗ trợ cho 

dịch vụ logistics đặc biệt là ở những cửa ngõ thương mại quan trọng như cảng hàng không, 

cảng đường thủy, cửa khẩu và thúc đẩy tiến trình soạn thảo luật áp dụng cho các hoạt động 

thương mại điện tử quốc tế.  

Với những nỗ lực đó, Thái Lan đang dần thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia 

vào lĩnh vực E-logistics. Trong đó, tiêu biểu là Alibaba đang đàm phán với chính phủ Thái 

Lan để thành lập một trung tâm logistics tại nước này như một phần mở rộng tích cực hoạt 

động thương mại điện tử và giao nhận tại khu vực Đông Nam Á. Sau khoản đầu tư bổ sung 

2 tỷ đô la Mỹ vào công ty thương mại điện tử Lazada và thành lập một trung tâm giao dịch 

điện tử với chính phủ Malaysia năm ngoái, kế hoạch xây dựng một trung tâm logistics tại 

Thái Lan cho thấy Thái Lan đang là một điểm đến để phát triển thương mại điện tử ở Đông 

Nam Á. Alibaba muốn sử dụng cơ hội này để xây dựng một trung tâm thương mại điện tử 

tại Thái Lan, không chỉ để liên kết các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Thái Lan, mà còn từ 

Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam vào thị trường toàn cầu (Báo cáo logistics 

ASEAN, Bộ Công thương, 2018). Nếu dự án này được thực hiên, thị trường E-logistics 

Thái Lan hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. 

3.5.5. Phát triển các yếu tố hỗ trợ cho logistics  
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Nâng cao tiêu chuẩn ngành nghề logistics: Nâng cao năng lực cho nhân sự với việc 

các cơ quan Nhà nước phối hợp với doanh nghiệp tư nhân điều chỉnh khung chương trình 

đào tạo ngành logistics cấp độ trung cấp chuyên nghiệp và đại học phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc tế. Hỗ trợ thành lập các trung tâm đào tạo nhân lực logistics hiện đại và đạt tiêu chuẩn, 

có các chuyên gia đầu ngành logistics giảng dạy. Hỗ trợ cơ quan điều hành quan tâm đến 

ngành nghề, tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng phát triển nhân lực ngành logistics và phát 

triển cơ sở dữ liệu ngành logistics để quản lý phát triển nhân lực đạt tiêu chuẩn.  

Nâng cao năng lực cho nhân sự ngành logistics hướng đến tiêu chuẩn quốc tế: Đào 

tạo nhân lực trong lĩnh vực logistics cả điểm đầu và điểm cuối ở tất cả các bộ phận đạt 

được phong cách chuyên nghiệp và có đạo đức kinh doanh. Phát triển nhân lực và lập kế 

hoạch quản lý nhân sự ngành logistics sao cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, đào tạo 

chuyên sâu cho thông thạo từng bộ phận phụ trách hay có kỹ năng chuyên biệt thông suốt 

từ qui trình thu mua, lưu kho, qui trình vận tải và qui trình xúc tiến đưa hàng hóa đến tay 

người tiêu dùng như nhân sự phụ trách kho hàng, nhân sự phụ trách thủ tục thông quan, 

nhân sự phụ trách vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường hàng không, đường sắt và đường 

thủy v.v…Hỗ trợ phối hợp với tư nhân đào tạo thực hành thực tế và hỗ trợ hệ thống phát 

triển năng lực cho nhân sự ngành logistics đạt tiêu chuẩn, có chất lượng và luôn cân nhắc 

đến yếu tố an toàn trong công việc.  

Đào tạo nhân lực trong lĩnh vực logistics cả điểm đầu và điểm cuối ở tất cả các bộ 

phận đạt được phong cách chuyên nghiệp và có đạo đức kinh doanh. Phát triển nhân lực 

và lập kế hoạch quản lý nhân sự ngành logistics sao cho phù hợp với nhu cầu của thị 

trường, đào tạo chuyên sâu cho thông thạo từng bộ phận phụ trách hay có kỹ năng chuyên 

biệt thông suốt từ qui trình thu mua, lưu kho, qui trình vận tải và qui trình xúc tiến đưa 

hàng hóa đến tay người tiêu dùng như nhân sự phụ trách kho hàng, nhân sự phụ trách thủ 

tục thông quan, nhân sự phụ trách vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường hàng không, 

đường sắt và đường thủy v.v…Hỗ trợ phối hợp với tư nhân đào tạo thực hành thực tế và 

hỗ trợ hệ thống phát triển năng lực cho nhân sự ngành logistics đạt tiêu chuẩn, có chất 

lượng và luôn cân nhắc đến yếu tố an toàn trong công việc. 

 

3.4. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển ngành dịch vụ logistics của Hà Lan 

3.4.1. Vai trò của ngành logistics trong nền kinh tế 

Hà Lan đóng một vai trò quan trọng trong việc nhập khẩu hàng hóa với khối lượng 

lớn từ khắp nơi trên thế giới vào Châu Âu cũng như xuất khẩu sản phẩm châu Âu ra toàn 

cầu. Logistics là một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của các lĩnh vực như công 

nghệ cao, trồng trọt, nông lâm, hóa học và năng lượng, do đó đối với các công ty trong các 

lĩnh vực này, logistics tốt là quyết định cho tính kịp thời và độ tin cậy giao hàng và vị thế 

trên thị trường. Giao thông đường bộ của Hà Lan chiếm khoảng 24% lưu lượng hàng hóa 

quốc tế. Các phương thức khác cũng được phát triển tốt; hàng hóa được vận chuyển bằng 

đường thủy nội địa và đường sắt đến vùng nội địa châu Âu vận chuyển ngày càng tăng. Cơ 
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sở hạ tầng đồng bộ và được phát triển sớm đã đưa Hà Lan trở thành một trung tâm logistics 

hàng đầu ở châu Âu và thế giới. 

Hà Lan cũng là quốc gia thành công trong công cuộc cách mạng container hóa các 

cảng biển và toàn cầu hóa logistics. Hà Lan hiện có 9000 trung tâm phân phối và 9% lực 

lượng lao động làm việc trong lĩnh vực logistics. Logistics của Hà Lan cũng đóng một vai 

trò lớn với nền kinh tế với giá trị tăng thêm đóng góp vào GDP 55 tỷ euro (10%) và tạo ra 

khoảng 813.000 việc làm năm 2014 (Holland trade, 2017). Logistics cũng là ngành được 

chính phủ Hà Lan và cộng đồng doanh nghiệp ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường khả năng 

cạnh tranh trong ngành và quốc gia.  

3.4.2. Năng lực cạnh tranh 

Lợi thế của Hà Lan về logistics là vị trí địa lý thuận lợi của đất nước ở trung tâm 

châu Âu, có một cơ sở hạ tầng nền tảng tốt bao gồm Cảng Rotterdam, Cảng Amsterdam, 

Sân bay Amsterdam Schiphol và các cơ sở logistics các ngành. Điều này được phản ánh 

trong Chỉ số LPI của Ngân hàng thế giới năm 2018, Hà Lan xếp thứ sáu. Hà Lan cũng xếp 

hạng cao về hiệu quả của Hải quan và các thủ tục biên giới khác, chất lượng giao thông và 

cơ sở hạ tầng CNTT cho logistics.  

Về chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia WEF (2017), Hà Lan cũng đứng 4/137 quốc 

gia, sau Mỹ và Singapore còn theo báo cáo của IMD (2017), Hà Lan đứng 4/63, tăng 1 bậc 

so với năm 2016. Theo báo cáo Doing Business 2018, chỉ số môi trường kinh doanh của 

Hà Lan đứng 32/190, tăng 0,51 điểm so với năm trước nhưng lại đứng sau nhiều nước ở 

châu Âu như Anh, Đức, nguyên nhân do khả năng khó tiếp cận nguồn vốn của Hà Lan 

nhưng chỉ số thương mại xuyên biên giới lại đứng thứ nhất. Do đó, có thể thấy ngành 

logistics của Hà Lan vẫn đang có nhiều lợi thế và ưu đãi từ Nhà nước để tiếp tục tăng 

trưởng trong tương lai. 

3.4.3. Tiềm năng triển vọng ngành 

Quy mô thị trường lớn: Quy mô thị trường dịch vụ logistics của châu Âu hiện 

chiếm khoảng 21,4% thị trường toàn cầu, trong đó, Đức sẽ vẫn dẫn đầu về logistics, trong 

khi các nước khác như Anh và Pháp cũng đóng góp đáng kể cho sự phát triển của thị trường 

logistics. Châu Âu đang hồi phục tư sau suy thoái kinh tế và các công ty logistics đang đầu 

tư lớn để cải thiện cơ sở hạ tầng ở nhiều nước. Những xu hướng mới trên thị trường bán lẻ 

đang tạo ra các cơ hội mới trong lĩnh vực logistics tại châu Âu, với dự báo rằng 25% giao 

dịch bán lẻ tới người tiêu dùng cuối cùng có thể được thực hiện trực tuyến (Bộ Công 

Thương, Báo cáo Logistics EU, 2018). 

Lợi thế: Nằm ở trung tâm của châu Âu, là cổng đến châu Âu, lợi thế này đang mang 

lại cho Hà Lan vị trí hàng đầu quốc tế trong việc xử lý hàng hóa. Ngoài vị trí địa lý thuận 

lợi trên bờ biển Tây Âu, Hà Lan cũng có cơ sở hạ tầng tốt với các cảng và các kết nối nội 

địa, hiệu quả cơ quan hải quan và các nhà cung cấp dịch vụ logistics đẳng cấp thế giới. 

Cảng Rotterdam là cảng châu Âu lớn nhất trong chuyển tải hàng hóa. Ngoài ra, cảng 
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Amsterdam xếp hạng thứ năm trong bảng xếp hạng châu Âu và là cảng lớn nhất châu Âu 

về chuyển container. Sân bay Schiphol là số ba ở châu Âu về xử lý vận tải hàng không. Hà 

Lan có nhiều trung tâm phân phối hơn những nơi khác ở châu Âu, với nhiều hoạt động giá 

trị gia tăng.  

Các yếu tố thị trường tích cực: Ở Hà Lan, niềm tin của doanh nghiệp được thúc 

đẩy bởi nhu cầu trong nước và sản lượng công nghiệp. 75% doanh nghiệp trong ngành 

đánh giá khả quan về tương lai44. Lượng giao dịch đã đạt mức kỷ lục (tăng 117% trong 

năm 2017 so với năm 2016). Điều này thúc đẩy thương mại gia tăng và tương lai khả quan 

phát triển trong ngành logistics Bộ Công Thương, Báo cáo Logistics EU, 2018).  

Ảnh hưởng tiêu cực từ Brexit: Vấn để Brexit và các hạn chế thương mại được công 

bố của Hoa Kỳ đối với EU đang khiến nhiều hãng vận tải cảng, đa phương thức, xuyên 

biên giới lo lắng về mức tăng chi phí logistics. Một nghiên cứu gần đây của các chuyên 

gia của Bộ Cơ sở hạ tầng ở Hà Lan, ước tính rằng Cảng Rotterdam sẽ mất từ 3,9% đến 

4,2% sản lượng hàng hóa trong trường hợp Brexit “không đạt được những thỏa hiệp phù 

hợp”. Những mặt hàng như trái cây, rau quả và nhiều hàng hóa vận chuyển bằng container 

nữa sẽ bị tác động bởi sự thay đổi trong dịch vụ hải quan, kiểm soát hàng hóa… (Bộ Công 

Thương, Báo cáo Logistics EU, 2018). 

3.4.4. Thực trạng các hoạt động dịch vụ logistics 

3.4.4.1. Dịch vụ vận tải 

Cảng biển 

Cảng Rotterdam được coi là trung tâm cung cấp chuỗi cung ứng của châu Âu, là 

điểm kết nối với các trung tâm công nghiệp lớn như các khu công nghiệp luyện kim, hóa 

dầu, chế tạo thiết bị công nghệ cao… thông qua các hệ thống giao thông đường sắt, đường 

bộ, đường thủy xuyên suốt toàn khu vực châu Âu. Rotterdam cũng là trung tâm trung 

chuyển hàng hóa và nguyên liệu sản xuất của các tập đoàn lớn vì vị trí chiến lược của nó 

ở tây bắc châu Âu, độ sâu bến cảng, nhiều cơ sở cảng và kết nối giao thông tốt với nội địa. 

Giao hàng tại Rotterdam đã tăng lên 461,2 triệu tấn năm 2016. Số lượng container được 

xử lý lên đến 12,4 triệu TEU trong năm 2016. Các hoạt động kết hợp của dịch vụ cảng 

biển đóng góp khoảng 5% GDP của Hà Lan (Holland trade, 2017). 

Hàng không 

Năm 2016 Sân bay Amsterdam Schiphol là sân bay lớn thứ 3 của châu Âu về số 

lượng vận chuyển hành khách và thứ ba về khối lượng hàng hóa. Tổng cộng 103 các hãng 

hàng không cung cấp các chuyến bay thẳng từ Schiphol đến 322 điểm đến. Điều này làm 

cho Sân bay Amsterdam Schiphol là một trong năm Cảng chính quan trọng nhất (trung 

tâm) ở châu Âu. Đây cũng là một trong hai căn cứ ở Châu Âu của Air France-KLM và 

Liên minh SkyTeam. Ngoài ra, Schiphol cũng đóng góp quan trọng cho kinh tế khu vực, 

cung cấp việc làm trực tiếp cho khoảng 65.000 người tại sân bay. Sự đóng góp cho nền 

                                                 
44 http://pdf.euro.savills.co.uk/the-netherlands/commercial---dutch-other/spotlight-logistics-property-market-the-
netherlands---q4-2017.pdf 
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kinh tế quốc gia lên đến khoảng 26 tỷ euro, và tổng số 290.000 việc làm trên toàn quốc. 

Schiphol cung cấp các giải pháp kỹ thuật sáng tạo như hệ thống xử lý hành lý toàn diện 

(Holland trade, 2017). 

3.4.4.2. Dịch vụ giao nhận, kho bãi, logistics khác 

Tỷ lệ lấp đầy đối với các kho hàng trên 5.000 m2 tăng 9% trong năm 2017 so với 

năm 2016 ở 21 thành phố ở EU thường xuyên được theo dõi bởi hãng BNP Paribas Real 

Estate. Tỷ lệ lấp đầy cao kỷ lục đã đạt được ở Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan (Holland 

trade, 2017). Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử và số hóa trong logistics ngày 

càng cao khiến châu Âu trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn cho các công ty như XPO 

Logistics. Gần đây, nhà cung cấp dịch vụ logistics của Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đang 

mở rộng dịch vụ logistics dặm cuối cùng cho hàng hóa có trọng lượng lớn sang châu Âu, 

tập trung vào Vương quốc Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp. Thung lũng Silicon cũng 

đã thể hiện sự quan tâm lớn hơn đối với thị trường logistics châu Âu. Sau thành công của 

Google và Amazon, ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp tại Hoa Kỳ đang cố gắng 

giành được chỗ đứng ở đó. Một trong số đó là Flexport, một hãng giao nhận vận tải hàng 

không và hàng hải đầy đủ dịch vụ, kết hợp các giải pháp phần mềm và dịch vụ đầu cuối 

cho phép chủ hàng theo dõi hàng hóa của họ trong thời gian thực. Công ty đã huy động 

được 110 triệu đô la từ một loạt nhà đầu tư như DST Global, Felicis Ventures, và Peter 

Thiels Founders Fund, và hiện đang mở rộng dịch vụ tại châu Âu với việc mở văn phòng 

châu Âu thứ hai tại Hamburg, sau khi thành lập văn phòng ở Amsterdam khoảng hai năm 

trước. 

3.4.5. Bài học kinh nghiệm 

3.4.5.1. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng  

Thứ nhất, tập trung đầu tư mạnh vào kết cấu hạ tầng giao thông và thiết bị xếp dỡ 

đồng bộ, xây dựng các khu phân phối và chuyển tải hàng hóa khu vực.  

Tận dụng lợi thế về địa kinh tế, ngày từ những năm 1960, hệ thống cơ sở hạ tầng 

giao thông, thiết bị xếp dỡ đồng bộ đã được Chính phủ Hà Lan đã tăng cương đầu tư mạnh, 

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển container và đưa cảng Rotterdam trở thành trung tâm 

phân phối hàng hóa hàng đầu châu Âu. Cùng với việc mở rộng cảng Rotterdam về phía 

biển, Hà Lan cũng đã xây dựng cầu bến container mới, giúp cho tàu bè cập bến thuận lợi, 

bằng việc lấn biển tạo ra tỉnh Bắc Hà Lan ngay trên biển Bắc đã tạo ra một cơ sở logistics 

lớn nhất tiếp nhận hàng hóa từ Bắc Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương đến châu Âu. Năm 

2018, cơ sở hạ tầng của Hà Lan đã được WB xếp thứ tư45. Việc Hà Lan có cơ sở hạ tầng 

tốt là nhờ liên tục đầu tư vào cảng Rotterdam trong những năm qua, đặc biệt khu cảng 

Maasvlakte 2. Năm 2013, giai đoạn I của dự án Maasvlakte 2 được hoàn tất, một cảng mới 

chạy trải dài ra biển 3 km và có độ cao 23 m so với đáy biển. Đến năm 2033, khi bốn vịnh 

nước sâu được đưa vào sử dụng hoàn toàn, công suất bốc dỡ hiện nay của cảng Rotterdam 

                                                 
45 Thanh Hải, “10 quốc gia, vùng lãnh thổ có hạ tầng tốt nhất thế giới”, xem tại: http://vneconomy.vn/the-gioi/10-
quoc-giavung-lanh-tho-co-ha-tang-tot-nhat-the-gioi20130312084711636.htm. 
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sẽ tăng gần gấp hai lần, từ 19 triệu container/năm lên 36 triệu container/năm. Các tàu 

container cỡ siêu lớn có thể neo đậu tại cảng và số tàu qua lại cảng biển này cũng sẽ tăng 

từ 34.000 chiếc/năm hiện nay lên ước khoảng 57.000 chiếc/năm vào năm 2035 (Quách Thị 

Hà, 2017). 

Thứ hai, sự nối kết hiệu quả với hệ thống giao thông quốc gia và hệ thống đường 

sắt, đường bộ các nước lân cận.  

Nằm ở vị trí trung tâm của châu Âu, Hà Lan có vị trí kết hợp thuận lợi để giao 

thương với các nước trong khu vực, quan hệ thương mại gắn bó với các nước Đức, Pháp, 

Bỉ, Thụy Sĩ và Luxembourg và một trong những trụ cột của khối thị trường chung EU. Đặc 

biệt, ngoại thương và vận tải là những ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hà 

Lan. Vận tải đường bộ của Hà Lan được đánh giá là hàng đầu châu Âu và có hệ thống 

đường thủy nội địa lớn nhất. Vận chuyển container và hàng hóa trọng tải lớn từ Rotterdam 

sang châu Âu bằng đường sắt vận tải hai luồng Betuweroute giúp tiết kệm thời gian nhanh 

chóng. Từ cảng Rotterdam có thể đi đến tất cả các trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn ở 

Tây Âu trong vòng 24 giờ. 

 Thứ ba, sử dụng hiệu quả vận tải đa phương thức.  

Từ Rotterdam, hàng hóa có thể các địa điểm ở châu Âu một cách dễ dàng nhờ mạng 

lưới vận tải đa phương thức hoàn chỉnh của Hà Lan. Hàng hóa có thể vận chuyển bằng xe 

tải, xe lửa, tàu thủy nội địa, tàu biển tuyến ngắn hoặc tàu gom hàng, hàng không và đường 

ống cho hàng lỏng. Các loại hình chuyên chở cho từng loại hàng hóa, khối lượng, tốc độ 

và mỗi mức phí được hệ thống các nhà dịch vụ logistics Hà Lan cung cấp. Ba khu chuyển 

tải phân phối hàng hóa gồm: Maasvlakte nằm ngay trên bờ biển Bắc, sát với Delta Terminal 

Container (rộng 125 ha), nổi tiếng là cảng container của thế giới; Distripark Botlek (104 

ha) nằm ở trung tâm khu công nghiệp hóa dầu; và Distripark Eemhaven (65 ha) dành cho 

lưu kho, bãi, phục vụ các doanh nghiệp phân phối sản phẩm chất lượng cao toàn cầu 

(Quách Thị Hà, 2017).  

3.4.5.2. Phát triển cơ sở hạ tầng tri thức 

Hà Lan có cơ sở hạ tầng tri thức vững mạnh trong lĩnh vực logistics. Hà Lan hiện 

có 37 cơ sở giáo dục trung cấp cung cấp các chương trình đào tạo giao thông vận tải và 

logistic. 11 trường đại học khoa học ứng dụng với hơn 150 giảng viên chuyên ngành 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng, 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu logistics và 

quản lý chuỗi cung ứng với hơn 50 giáo sư và các nhóm nghiên cứu. Nhiều trung tâm 

nghiên cứu chuyên về lĩnh vực logistics như Tổ chức nghiên cứu khoa học Hà Lan (NOW) 

là hội đồng nghiên cứu quốc gia và tài trợ nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và 

viện nghiên cứu Hà Lan trong lĩnh vực logistics. Tổ chức nghiên cứu khoa học ứng dụng 

Hà Lan (TNO) tiến hành nghiên cứu ứng dụng vào sự phát triển trong giao thông vận tải 

và logistics. Để thực hiện mục tiêu đưa Hà Lan trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu 

vực và thế giới, Viện Logistics nâng cao Hà Lan (Dinalog) đã được thành lập năm 2009, 

nhằm kích thích đổi mới ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động như một 

hạt nhân trong mạng lưới các công ty, tổ chức tri thức, tổ chức hỗ trợ và đại diện của chính 
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phủ. Dinalog thực hiện Chương trình Đổi mới Quốc gia về logistics, hỗ trợ các dự án R & 

D, hỗ trợ chương trình nghị sự nhân lực và phổ biến kiến thức cho doanh nghiệp. Với 

những nội dung đó, Dinalog sẽ giúp tăng cường vị thế cạnh tranh của ngành logistics Hà 

Lan trong dài hạn. Ba cơ quan nghiên cứu hàng đầu NWO, TNO và Dinalog đã cùng hợp 

tác trong hệ thống Top Consortium Knowledge and Innovation (TKI) Logistics từ nghiên 

cứu cơ bản đến ứng dụng để hỗ trợ tốt nhất cho ngành logistics Hà Lan trong bối cảnh bị 

cạnh tranh ngày càng gay gắt.  

Bên cạnh đó, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được chính phủ Hà 

Lan chú trọng ngay từ bước đầu. Chương trình nghị sự nhân lực logistics bao gồm các 

chiến lược và chương trình hành động nhằm đào tạo các chuyên gia logistics với kiến thức 

chuyên môn cao. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực tập trung vào các chuyên gia, giảng 

viên, nghiên cứu sinh và sinh viên theo các kiến thức về chương trình đổi mới trong 

logistics. Ngành cũng cam kết mở rộng cơ sở hạ tầng tri thức mạnh mẽ thông qua khu vực 

trung tâm phân phối tri thức. Trong đó, sự đổi mới, kiến thức và nguồn nhân lực của khu 

vực được tăng cường thông qua sự tương tác giữa giáo dục, nghiên cứu và kinh doanh. Ví 

dụ, Venlo có sự hợp tác giữa trường đại học, doanh nghiệp và quan hệ đối tác của Greenport 

Venlo trong agrologistics và hải quan. Xung quanh Amsterdam là một cụm logistics tập 

trung vào Sân bay Schiphol, cảng từ Amsterdam và Greenport Aalsmeer hợp tác với trường 

Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam.  

 

3.5. Logistics Hàn Quốc 

3.5.1. Vai trò của ngành logistics trong nền kinh tế 

Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của ngành logistics đã được công nhận ở các 

nước Đông Bắc Á (NEA). Là một trong những nước phát triển hàng đầu ở Đông Bắc Á, 

Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn cả trong khu vực và thị trường toàn cầu về sản lượng và khối 

lượng thương mại quốc tế. Ngành Logistics Hàn Quốc đã liên tục mở rộng kể từ khi 1990 

về khối lượng logistics ngày càng tăng cũng như sự gia tăng các hoạt động logistics tạo ra 

giá trị, nỗ lực của chính phủ để tăng cường cơ sở hạ tầng logistics. Về mặt doanh thu, 

ngành logistics là ngành công nghiệp lớn thứ 9 trong Hàn Quốc. Ngành cũng thu hút số 

lượng lớn lao động tham gia, với mức doanh thu vào khoảng 113 nghìn tỷ won năm 2012 

(Invest Korea, 2014). 

3.5.2. Năng lực cạnh tranh 

Ngân hàng Thế giới đã công bố Chỉ số Hiệu suất Logistics (LPI), so sánh 160 quốc gia 

trên toàn thế giới về khả năng cạnh tranh logistics. Hàn Quốc xếp hạng 25 (3,61) trong 

năm 2018, thu hẹp khoảng cách của nó với các nước tiên tiến trong thị trường logistics và 

tăng cường khả năng cạnh tranh ở một mức độ nhất định. Hàn Quốc xếp hạng tương đối 

cao hơn trong cơ sở hạ tầng logistics các thành phần khác và xếp thứ 22 trong danh mục 

truy tìm logistics, có liên quan chặt chẽ với sử dụng công nghệ CNTT. 
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Hàn Quốc nằm ở trung tâm Đông Bắc Á và có một mạng lưới sân bay được phát triển tốt 

và cảng, cung cấp truy cập nhanh đến các thành phố và quốc gia khác nhau trên khắp thế 

giới. Chi phí logistics của Hàn Quốc cũng thuộc nhóm nước có chi phí thấp, chỉ khoảng 

9% GDP, cho thấy tính hiệu quả trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

3.5.3. Tiềm năng phát triển 

Tiềm năng thị trường lớn: Châu Á đang nổi lên như là trung tâm của thị trường vận chuyển 

container chiếm 45% tổng lưu lượng trên toàn thế giới (lưu lượng container ở Đông Bắc 

Á là 34% trong tổng số). Các nước Đông Bắc Á đã mở rộng cơ sở hạ tầng logistics cạnh 

tranh để giữ vị trí chủ yếu trong logistics. Hơn nữa, Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc 

độ đáng chú ý với mục tiêu là một trung tâm sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vị 

trí kinh tế của Trung Quốc trên thế giới đã góp phần tạo ra nhu cầu cho cả trong nước và 

quốc tế, thúc đẩy ngành logistics Hàn Quốc tăng trưởng và cạnh tranh hơn. 

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại điện tử tạo ra nhu cầu vận chuyển và nhu 

cầu mới trong dịch vụ logistics so với dịch vụ logistics hiện tại. Trước xu hướng đó, 

Logistics Hàn Quốc đã cho thấy sự phát triển đáp ứng các nhu cầu này, và dự kiến sẽ phát 

triển hơn bao giờ hết. Tỷ lệ mua sắm trực tuyến ở Hàn Quốc cao nhất thế giới với thị trường 

thương mại điện tử của Hàn Quốc ở mức hơn 60 nghìn tỷ won (55,7 tỷ đô la Mỹ) mỗi năm 

và quốc gia này dẫn đầu thế giới về cơ sở hạ tầng băng thông rộng và khả năng kết nối. 

Hàn Quốc có một trong những tỷ lệ mua sắm trực tuyến cao nhất thế giới, nhiều kho hàng 

và trung tâm phân phối của quốc gia đã không theo kịp nhu cầu của người tiêu dùng hoặc 

nhà đầu tư. Điều này cho thấy sức cung của ngành vẫn còn được tiếp tục mở rộng trong 

tương lai. 

Vị trí thuận lợi và cơ sở hạ tầng tốt: Hàn Quốc như một điểm đến đầu tư do sự gần gũi 

với Trung Quốc, cơ sở sản xuất của thế giới, Nhật Bản, một siêu cường kinh tế toàn cầu, 

cũng như Nga ở phía Đông và Đài Loan. Cùng với cơ sở hạ tầng tốt, bao gồm các sân bay 

và cảng đẳng cấp thế giới. (Sân bay quốc tế Incheon là cảng lớn thứ hai thế giới về sản 

lượng hàng hóa và Cảng Busan là cảng container lớn thứ 5 thế giới), các mạng lưới đường 

cao tốc được thiết lập tốt và đường sắt và các trung tâm logistics nội địa là những điều kiện 

thuận lợi để phát triển và thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, trở thành trung tâm logistics 

ở khu vực Đông Bắc Á và thế giới. 

Lợi ích từ FTAs: Việc thực hiện FTA Hàn Quốc-Hoa Kỳ, FTA Hàn Quốc - EU đã thu hút 

sự chú ý của các công ty sản xuất và bán lẻ toàn cầu muốn tận dụng lợi thế của các sân bay 

và các cảng ở Hàn Quốc như là một tuyến đường chính đến thị trường logistics toàn cầu. 

Điều này dự kiến sẽ tạo động lực cho thị trường Hàn Quốc nổi lên như một trung tâm 

logistics toàn cầu. Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành logistics, chính phủ 

Hàn Quốc đã xây dựng các cảng biển và bến cảng trong các trung tâm logistics trở thành 

các khu vực đầu tư hứa hẹn thu hút các nhà đầu tư tiềm năng từ châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật 

Bản. Ngoài ra, chính phủ đã giải quyết các trở ngại về thể chế đối với sự phát triển của 

ngành logistics.  
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3.5.4. Thực trạng các hoạt động dịch vụ logistics  

3.5.4.1. Dịch vụ vận tải 

Theo phân khúc kinh doanh, vận chuyển hàng hóa chiếm 80 - 90%, phần lớn nhất của 

ngành logistics, tiếp theo là dịch vụ logistics (6 - 12%) và hoạt động logistics (4 - 6%) 

(Invest Korea, 2014).  

Cảng biển 

Hàn Quốc có tổng cộng 55 cảng biển (30 cảng thương mại và 25 cảng ven biển) do Nhà 

nước và chính quyền địa phương trực tiếp điều hành quản lý. Các cảng Busan, Gwangyang, 

Ulsan, Incheon là cảng container tầm cỡ thế giới, đồng thời cũng là trung tâm logistics khu 

vực Đông Bắc Á. Ngoài ra Hàn Quốc còn phát triển một số cảng chuyên dùng như: Tân 

cảng Incheon, Peongtack, Pohang, Donghae, Sokcho thân thiện với môi trường, tiết kiệm 

năng lượng, phát thải ít khí C02 và khí gây hiệu ứng nhà kính. 

Ngoài ra, Cảng Busan, một trung tâm logistics hàng hải của Đông Bắc Á, nằm trên thân 

chính các tuyến đường và, với các đặc điểm địa lý của nó, là một cảng trung chuyển tối 

ưu. Con số các tuyến vận chuyển container thông thường đi qua Cảng Busan là 368; 43 

đến từ Trung Quốc, 71 từ Nhật Bản, 85 từ Đông Nam Á, 78 từ Bắc Mỹ và 26 từ châu Âu. 

Trong đó, 151 tuyến được vận chuyển bởi 15 hãng nội địa, còn lại 217 tuyến được vận 

chuyển bởi 45 hãng nước ngoài.  

Hàng không 

Sân bay quốc tế Incheon, sân bay chính ở Đông Bắc Á, kết nối 188 thành phố ở 54 quốc 

gia thông qua 85 hãng hàng không cung cấp 20 tuyến đường trực tiếp đến Mỹ, 23 đến châu 

Âu, 35 đến Trung Quốc và 28 đến Nhật Bản vào tháng Chín 2014. Sân bay quốc tế Incheon 

là sân bay bận rộn thứ năm trên thế giới và thứ ba ở châu Á bởi lưu thông hàng hóa, và thứ 

19 trên thế giới và thứ tám ở châu Á bởi giao thông hành khách (ACI, 2016). Năm 2016, 

sân bay phục vụ tổng cộng 57.849.814 hành khách46. Kể từ khi hoạt động, Sân bay Quốc 

tế Incheon có lượng lưu thông hàng hóa không tăng qua các năm. Dự báo hàng hóa quốc 

tế sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng của FTA Hàn Quốc-Trung Quốc, FTA Hàn Quốc – EU 

và các FTA khác. Cảng hàng không Incheon cũng nỗ lực tăng cường hoạt động logistics 

thông qua việc thu hút các hãng hàng không mới để mở rộng tuyến hàng hóa và thu hút 

các trung tâm phân phối toàn cầu tạo ra khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn hơn trong 

tương lai. 

3.5.4.2. Dịch vụ giao nhận, kho bãi và logisctics khác 

Thị trường logistics Hàn Quốc đã không ngừng phát triển. Thị phần của bên thứ nhất 

logistics và logistics của bên thứ hai đã giảm, trong khi logistics của bên thứ ba đã phát 

triển. Thị phần của logistics của bên thứ ba đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định, 25,7% năm 

2002 và 59,6% năm 2012. Tuy nhiên, tỷ trọng của logistics của bên thứ ba vẫn còn tương 

đối thấp so với các thị trường tiên tiến như châu Âu (80%), Mỹ (79%) và Nhật Bản (70%) 

(Invest Korea, 2015). 

                                                 
46http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1256 
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Các công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động chủ yếu trong vận tải đa phương 

thức, đường bộ, vận tải biển, hàng không, kho bãi và lưu trữ. Hơn 74% trong số họ đã thâm 

nhập thị trường logistics Hàn Quốc sau năm 1991. Báo cáo Phòng Thương mại & Công 

nghiệp Hàn Quốc năm 2013 cho thấy rằng các công ty logistics toàn cầu ở Hàn Quốc tập 

trung vào vận tải đa phương thức (giao nhận vận tải) (42,7%), vận tải hàng hóa (đường bộ, 

đường biển, hàng không) (40,7%), kho bãi và kho bãi (7,3%), hoạt động đầu cuối (4.7%) 

và dịch vụ logistics toàn diện (3.3%) (Invest Korea, 2015). 

3.5.4.3. Doanh nghiệp trong ngành 

Ngành công nghiệp logistics tại Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trong mười năm qua. 

Tính đến năm 2012, ngành logistics Hàn Quốc có khoảng 170.000 công ty (chiếm 4,9% 

tổng số công ty công nghiệp), sử dụng 570.000 lao động (3,1%) và doanh thu là 92,5 nghìn 

tỷ KRW. Đến năm 2015, số doanh nghiệp trong kĩnh vực vận tải tăng lên 375,678 doanh 

nghiệp với số lao động là 1,023,093. Trong đó, số chiếm đến 99% là các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trong lĩnh vực này (Thống kê Hàn Quốc, 2015)47. Các công ty logistics vừa và nhỏ 

chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. So với các công ty khác trên toàn cầu thì các doanh 

nghiệp ngành logistics Hàn Quốc có quy mô, phạm vị, chất lượng và năng lực còn thấp48. 

Các công ty lớn trong ngành đều là các công ty nước ngoài hoặc các tập đoàn kinh tế lớn 

ở Hàn Quốc. Mặc dù nhu cầu về các hoạt động logistics quốc tế là đáng kể, các công ty 

logistics trong nước chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa. Ngoài ra, thâm nhập thị trường 

nước ngoài của các công ty logistics trong nước cũng thấp (Jong Chil Kim và Dong Gil 

Park, 2014). Các công ty sản xuất lớn trong nước đang tích cực mở rộng ra nước ngoài, 

trong khi các công ty logistics bên thứ hai (2PL) (là các công ty con của các công ty mẹ 

sản xuất lớn) mới chỉ giới hạn ở thị trường logistics nội địa nơi các công ty mẹ sản xuất 

mạnh. Còn các công ty logistics nhỏ lẻ khác lại chưa đủ khả năng tiếp cận với thị trường 

bên ngoài. Đây là nguồn cung thấp so với việc mở rộng ra nước ngoài của các công ty mẹ 

và định hướng xuất khẩu của Hàn Quốc. 

Về cơ cấu tham gia, các doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ chuyển phát nhanh như mua 

sắm trực tuyến, chuyển phát bưu kiện đang gia tăng nhanh chóng trong thời gian qua do 

nhu cầu ở Hàn Quốc về mua sắm trực tuyến lớn. Về lĩnh vực cảng biển và hàng không, để 

đảm bảo quyền khai thác cảng và thiết lập các cơ sở cảng, số lượng doanh nghiệp trong 

lĩnh vực này bị giới hạn, vì vậy rất ít công ty tham gia vào kinh doanh. Tuy nhiên về quy 

mô thì hầu hết có quy mô vừa và tương đối lớn. Trong lĩnh vực giao nhận, chủ yếu các 

doanh nghiệp nội địa tham gia nhưng với quy mô vừa và nhỏ và đặc biệt có sự tham gia 

của các công ty có quy mô lớn là các công ty logistics con 2PL49. 

Các công ty đa quốc gia, các công ty sản xuất và bán buôn tập trung nâng cao chuỗi cung 

ứng nhằm giảm chi phí logistics. Do đó, một số công ty đã thành lập các công ty logistics 

của riêng họ: các công ty logistics của bên thứ hai (2PL) (còn được biết đến như các công 

                                                 
47 http://www.mss.go.kr/site/eng/02/10204000000002016111504.jsp 
48 http://www.rating.co.kr/component/webzine/672/a1.pdf 
49 http://www.rating.co.kr/component/webzine/672/a1.pdf 
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ty con) sở hữu thông qua sáp nhập và mua lại trong ngành công nghiệp logistics. Tầm quan 

trọng của logistics đã tăng lên và các công ty con của các công ty lớn đã thống trị ngành 

logistics thị trường ở Hàn Quốc, mở rộng phạm vi quy mô và dịch vụ. Các công ty lớn tập 

trung vào phân bổ nguồn lực để cạnh tranh cốt lõi như gia công phần mềm logistics, và 

điều này làm tăng tính cạnh tranh năng suất của các công ty 2PL. Các công ty con Logistics 

thường có tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm (CAGR) tăng lên đáng kể. Các công ty 

logistics con như Glovis, Pantos và Samsung-Logitech đã phát triển nhanh chóng trong 

thập kỷ qua, với khoảng 15-40% CAGR, trong khi các công ty 3PL chính, chẳng hạn như 

Korea Express và Hanjin, đã tăng đều đặn với tốc độ CAGR khoảng 8%, tương đối thấp 

khi so với các công ty con (Yu Liu, 2017). 

3.5.5. Bài học kinh nghiệm 

3.5.5.1. Chính sách của Chính phủ về chiến lược phát triển 

Chính phủ Hàn Quốc đã và đang phát triển các kế hoạch và quy định logistics toàn diện từ 

những năm 1990. Trước đó, các kế hoạch logistics tập trung vào một chế độ vận tải tại một 

thời điểm. Từ những năm 2000, chính sách logistics đã tập trung vào phát triển logistics 

như một ngành công nghiệp, chứ không phải là một ngành hỗ trợ sản xuất và đặt mục tiêu 

đưa Hàn Quốc trở thành một trung tâm logistics. Khung chính sách toàn diện về logistics 

đã được ban hành năm 2007 thay cho Luật khuyến khích phân phối hàng hóa năm 1991. 

Kế hoạch tổng thể về logistics quốc gia 10 năm được đưa ra 5 năm môt lần dựa trên các 

nguyên tắc do Khung quy định. 

Khung chính sách logistics cung cấp khung pháp lý cho sự phát triển của ngành logistics. 

Nó đặt ra nhiệm vụ của cả khu vực công và tư ở các cấp độ khác nhau (từ quốc gia đến địa 

phương) và đặc biệt tập trung vào hỗ trợ thể chế cho ngành và thúc đẩy hiệu quả và khả 

năng cạnh tranh. Luật khung quy định quy trình chính thức cho kế hoạch phát triển của 

logistics quốc gia. Nó giải quyết hiệu quả của hệ thống logistics thông qua ba yếu tố. Thứ 

nhất, việc mở rộng các cơ sở và thiết bị logistics được hỗ trợ bởi giao nhiệm vụ cho Bộ 

Đất đai, Bộ Giao thông và Hàng hải (MLTM) và Bộ Kinh tế tri thức với đề xuất và hỗ trợ 

(hành chính và tài chính) mở rộng cơ sở vật chất và trang thiết bị của các doanh nghiệp 

logistics. Thứ hai, tiêu chuẩn hóa dịch vụ logistics, về thiết bị và tính toán chi phí logistics 

nói riêng, được khuyến khích. Thứ ba, tầm quan trọng của việc phát triển năng lực ICT 

cho hiệu quả logistics được nâng cao. Ngoài ra, Khung chính sách hỗ trợ xây dựng các 

mạng thông tin logistics tích hợp cụ thể và chức năng theo các cơ quan chính phủ có liên 

quan. 

Có bốn tầm nhìn về kế hoạch quốc gia tổng thể logistics của Hàn Quốc cho giai đoạn 2011-

2020. Mỗi chiến lược được chia thành các nhiệm vụ thực hiện cụ thể. Đối với sự phát triển 

của cơ sở hạ tầng, có sáu nhiệm vụ riêng biệt: Nâng cấp cơ chế phối hợp chính sách để xây 

dựng một mạng lưới logistics lạc quan; Tăng cường năng lực logistics thành phố để xây 

dựng hiệu quả logistics khu vực; Thay đổi kế hoạch mạng lưới logistics dựa trên cơ sở tập 

trung vào kết nối với cơ sở và phương thức vận tải; Chuẩn bị chiến lược tiếp cận để kích 
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hoạt sự thay đổi phương thức sử dụng đường sắt; Phát triển các công cụ thể chất và thể chế 

để kích hoạt vận tải biển ngắn; Liên tục phát triển thêm cổng vào và cải thiện cơ sở hạ tầng 

hiện tại. 

Ngoài ra còn có các chính sách bổ sung khác nhằm thực hiện mục tiêu: Tổ chức xây dựng 

và thiết kế chính sách logistics phải được vận hành thường xuyên; Xây dựng và cải thiện 

thông tin để tăng cường khả năng hiển thị logistics quốc gia; Tạo điều kiện làm việc và 

phúc lợi tốt hơn trong ngành logistics để đảm bảo tính tĩnh và nổi bật logistics nguồn nhân 

lực; Xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực với việc xem xét nhu cầu của khách hàng; 

Hợp nhất chính sách tiêu chuẩn logistics; Chuẩn bị kế hoạch tổng thể và hỗ trợ công cụ 

hợp tác logistics. 

3.5.5.2. Chính sách đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thành lập các trung tâm logistcis 

Để cải thiện khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành, các trung tâm logistics sẽ được phát 

triển hơn nữa vào các khu công nghiệp: Thông qua việc tăng sự ổn định của thị trường, 

nâng cao sức mạnh cạnh tranh các nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu; Thúc đẩy tái 

cấu trúc thị trường tự trị; để theo đuổi nền kinh tế của quy mô; Cải thiện khả năng tái đầu 

tư thông qua giá trị gia tăng cao và lợi nhuận. 

Để xây dựng một hệ thống logistics toàn diện, chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng các chính 

sách cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các khu liên hợp để mở rộng năng lực vận chuyển 

hàng hóa và tạo thêm giá trị gia tăng thông qua tăng cường hợp tác logistics. Thúc đẩy 

ngành logistics có giá trị gia tăng cao, chính phủ đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ 3PL, 

tăng cường hỗ trợ cho các công ty logistics tiến ra nước ngoài và ổn định thị trường vận 

tải hàng hóa. 

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả của hệ thống logistics quốc gia, chính phủ có kế hoạch mở 

rộng cơ sở hạ tầng phần cứng, tăng cường hệ thống logistics phần mềm và thiết lập một hệ 

thống xúc tiến tích hợp chính sách logistics. Hỗ trợ chính sách hướng đến sự phát triển tích 

hợp của các cơ sở logistics, tăng cường các cơ sở logistics của các trung tâm giao thông 

chính và các tổ hợp logistics tích hợp, và tăng cường các hệ thống vận chuyển hàng hóa 

lớn. Những nỗ lực này được đi kèm với sự hỗ trợ cho các mạng thông tin tích hợp logistics 

và đào tạo nhân lực chuyên nghiệp. Đặc biệt, chính phủ đang nhanh chóng xây dựng một 

cơ sở dữ liệu liên quan đến logistics để giúp xây dựng một chính sách logistics tích hợp và 

đảm bảo độ tin cậy của việc thực hiện chính sách. 

3.5.5.3. Tận dụng những thuận lợi từ tự do hóa thương mại để phát triển ngành 

logistics 

Cách mạng container và toàn cầu hóa logistics xuất phát từ Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp 

đến Hàn Quốc, nhưng chính sách toàn cầu hóa của Hàn Quốc có tính chủ động, có tính 

toán cân nhắc theo một kế hoạch vạch sẵn được điều khiển thống nhất từ vĩ mô và thực 

hiện dựa vào nhu cầu phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc, đặc biệt yêu cầu xuất nhập 

khẩu quốc gia, chiếm đến 99,6% bằng đường biển và hàng không. 

Phát triển hàng hải, quy hoạch và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với tiến trình 

container hóa, toàn cầu hóa logistics, thiết lập khu thương mại tự do, xây dựng kết cấu hạ 
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tầng giao thông đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả và thông suốt trên toàn lãnh 

thổ nhất là nối kết toàn bộ hoạt động vận tải quốc gia với các khu vực trọng yếu và hệ 

thống logistics toàn cầu. Hàn Quốc đã loại bỏ khái niệm cảng biển là nơi tạm dừng hay 

điểm cuối quá trình vận tải biển mà là nơi liên kết các phương thức vận tải của quốc gia và 

quốc tế. Còn những thành phố cảng biển đã trở thành hậu cứ, trung tâm logistics tạo ra giá 

trị gia tăng mới cho sản phẩm, hàng hóa (value added activities) mở đường cho giai đoạn 

kế tiếp của quá trình phát triển logistics đó là quản trị dây chuyền sản xuất kinh doanh sản 

phẩm, hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng (SCM). Các phương pháp tiếp cận 

toàn cầu hóa chính: Phát triển các chiến lược toàn cầu hóa khác nhau đặc trưng của từng 

ngành logistics, và liên tục tạo mối quan hệ với các ngành liên quan các ngành công nghiệp 

như tài chính; Chuẩn bị một cách tiếp cận toàn diện đối mặt với nhiều môi trường những 

thay đổi trong logistics toàn cầu, chẳng hạn như sự thống nhất nền kinh tế khu vực của 

FTA; Tăng cường cơ sở hạ tầng kinh doanh giá trị gia tăng cho các cổng quốc tế của chúng 

tôi (như Cảng Busan, Sân bay Incheon và vv) và liên tục mở rộng mạng lưới giao thông 

liên quan; Logistics các công ty chuyên về vận tải quốc tế chiến lược cải thiện riêng biệt 

với 3PL. 

 

3.6. Logistics Mỹ 

3.6.1. Vai trò của ngành logistics trong nền kinh tế 

Ngành logistics và vận tải ở Hoa Kỳ có tính cạnh tranh cao, có vai trò quan trọng trong 

việc hỗ trợ các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Mạng lưới chuỗi cung ứng tích hợp 

cao của Mỹ kết nối các nhà sản xuất và người tiêu dùng thông qua nhiều phương thức vận 

tải, bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh và hàng không, vận chuyển hàng hóa, vận tải biển 

và vận tải bằng xe tải. Thị trường logistics của Mỹ hiện có giá trị gần 200 tỷ đô la, chiếm 

8% GDP nước này, chỉ đứng sau thị trường logistics Châu Á-Thái Bình Dương, trị giá 305 

tỷ đô la (Bộ Công thương, báo cáo ASEAN tháng 4, 2018). Tại Hoa Kỳ, dịch vụ logistics 

3PL đạt 166,8 tỷ USD trong năm 2016 và ước tính đạt 172,5 tỷ USD trong năm 2017. 

Ngành vận tải và kho bãi cũng thu hút một lượng lớn lao động tham gia, thu hút khoảng 5 

triệu lao động, chiếm 5,3% tổng số lao động50. Chi tiêu trong ngành logistics và giao thông 

vận tải của Hoa Kỳ đạt 1,4 nghìn tỷ đô la trong năm 2016 (7,5% GDP của Mỹ). 

3.6.2. Năng lực cạnh tranh 

Để bắt kịp với sự đổi mới của các chuỗi cung ứng khác nhau, thị trường logistics của Hoa 

Kỳ đang chứng kiến những bước đi mới của các các công ty đa quốc gia và các công ty 

dịch vụ logistics trong nước cung cấp các giải pháp logistics và vận chuyển. Đây cũng là 

lý do để Hoa Kỳ là một trong những thị trường logistics hàng đầu thế giới, dựa trên Chỉ số 

Hiệu suất Logistics (LPI). Năm 2018, chí số LPI của Mỹ đứng 14 trong số 160 quốc gia, 

                                                 
50 https://www.bts.gov/bts-publications/freight-facts-and-figures/freight-facts-figures-2017-front-matter-and-
chapter-1 
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với điểm số 3.89. Các chỉ số cơ sở hạ tầng xếp hạng thứ 7, thông quan hải quan đứng thứ 

10. Chi phí logistics của mỹ chiếm khoảng 1.15 tỉ USD, tương đương khoảng 7.7% GDP 

năm 2017 (A.T. Kearney, 2017). Chi phí logistics của Hoa Kỳ tăng trưởng khoảng 

2,6%/năm trong giai đoạn năm 2009-2016, đạt 1392,64 tỷ USD vào năm 2016, bằng 7,5% 

GDP của nước này. Trong đó, vận tải chiếm khoảng 64,2%, kho bãi chiếm 29,4%, còn lại 

là các chi phí logistics khác (A.T. Kearney, 2017). 

Trước các yêu cầu về đồng bộ hóa công nghệ từ phía sản xuất và người tiêu dùng, các nhà 

kinh doanh dịch vụ vận tải, bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh và hàng không, vận chuyển 

hàng hóa, vận tải biển và vận tải bằng xe tải và dịch vụ kho bãi, đóng gói…phải liên kết 

với nhau trong việc phát triển các gói dịch vụ hiện đại, tiện ích và tăng cường tính tích hợp 

trong mạng lưới chuỗi cung. Những thay đổi nhanh chóng trong ngành logistics và nhu 

cầu hàng hóa tăng tiếp tục thúc đẩy việc cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin ở 

Mỹ. Điều này khiến cho hệ thống logistics của Mỹ cũng trở nên đồng bộ, hiệu quả hơn và 

tăng tính cạnh tranh ở khu vực và trên thế giới. 

3.6.3. Tiềm năng triển vọng ngành 

Nhu cầu trong nước tăng: Các chính sách tài khóa mở rộng, được hỗ trợ bởi sự gia tăng 

đầu tư công và cắt giảm thuế, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng với sự gia tăng đáng kể trong khai thác mỏ đã góp phần 

thúc đẩy hoạt động vận chuyển, gia tăng lưu thông hàng hóa trong trong nước. Niềm tin 

người tiêu dùng đạt mức cao nhất kể tử năm 2004 cùng với mức tăng trưởng tiền lương 

nhanh nhất kể từ năm 2009. Với tín hiệu khả quan như vậy, mức tiêu dùng đã đạt mức cao 

nhất kể từ năm 2008 (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics Mỹ, 2018). Điều này đặc biệt 

tích cực đối với thị trường công nghiệp, kho bãi và logistics, vì tiêu dùng có tương quan 

cao với nhu cầu về kho bãi và logistics nói chung và logistics đô thị nói riêng. Bên cạnh 

đó, sức tăng yếu của nhu cầu bên ngoài và những biến động trên thị trường năng lượng 

trong thời gian tới có thể được bù đắp bằng mức tăng lương, tăng nhu cầu trong nước. Điều 

này sẽ tác động trực tiếp đến lĩnh vực logistics của Hoa Kỳ trong thời gian tới. 

Thương mại tăng trưởng tạo đà tăng trưởng cho ngành logistics: Theo báo cáo Global 

Port Tracker hàng tháng, được công bố bởi Liên đoàn bán lẻ quốc gia và tập đoàn Hackett 

Associates, nhập khẩu hàng hóa tại các cảng hàng đầu của Mỹ đạt mức kỷ lục trong tháng 

6/2018, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,83 triệu TEU. Hàng nhập khẩu, bao 

gồm hàng tiêu dùng như đồ điện tử, đồ chơi và đồ nội thất, đã tăng lên ngay cả khi Mỹ và 

châu Âu đã áp dụng các biện pháp bảo hộ để cho các công ty để khôi phục sản xuất. Đặc 

biệt, nhu cầu vận chuyển hàng giữa Mỹ và châu Á đang gia tăng bởi tất cả các ngành công 

nghiệp lớn, đặc biệt là ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp và ô tô, đang được sản xuất 

tai Trung Quốc và châu Á. 

Tăng trưởng dịch vụ logistics 3PLs: Thị trường dịch vụ logistics 3PLs của Hoa Kỳ tăng 

trưởng 8,1% giai đoạn năm 2009-2014, sau đó chững lại và đạt 166,8 tỷ USD trong năm 

2016 nhưng tăng trưởng khả quan trong năm 2017 nhờ sự phục hồi của nhu cầu của các 
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gói dịch vụ tích hợp tư cửa tới cửa (door-to-door), thay cho các dịch vụ logistics riêng biệt 

(chỉ vận chuyển hoặc lưu kho, giao nhận). Nhu cầu hàng hóa hiện đang vượt quá khả năng 

cung cấp nên xu hướng các công ty tại Mỹ quyết định triển khai nhiều phương án tự cung 

cấp dịch vụ logistics để tăng khả năng tự kiểm soát đối với hoạt động giao hàng, thể hiện 

cam kết và tin tưởng rằng các thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ rất nhanh 

trong thời gian tới. Chi phí lao động tăng đang thúc đẩy những cải tiến về công nghệ để 

tăng tỷ lệ tự động hóa, dẫn đến những chuyển biến mạnh mẽ trong ngành logistics của Hoa 

Kỳ. Công nghệ cũng giúp các công ty có quy mô nhỏ và vưa dễ gia nhập thị trường này 

hơn, mặc dù 20 công ty logistics lớn nhất đang kiểm soát khoảng 58% tổng doanh thu 

logistics của Hoa Kỳ. 

Các điều kiện kinh tế khả quan đã thúc đẩy giao thương hàng hóa, tạo điều kiện cho hoạt 

động logistics tăng trưởng tốt trong giai đoạn tới. Vận tải phục vụ hoạt động nhập khẩu 

(container) và vận tải đa phương thức nội địa nhìn chung vẫn có chi phí hợp lý do giá năng 

lượng chưa tăng mạnh.  

Thách thức từ cuộc chiến thương mại: Tuy nhiên những thách thức từ một cuộc chiến 

thương mại giữa Mỹ và các nước đối tác lớn có thể dẫn đến những thay đổi nhanh chóng. 

Mặc dù chính sách thuế quan mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu nhằm giảm thâm hụt 

thương mại và đưa sản xuất trở lại Mỹ nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng các hoạt 

động sản xuất cấp thấp có khả năng sẽ vẫn duy trì ở các nước có chi phí nhân công thấp 

như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Bangladesh và các quốc gia khác 

(Bộ Công Thương, Báo cáo logistics Mỹ, 2018). 

3.6.4. Thực trạng các hoạt động dịch vụ logistics 

3.6.4.1. Dịch vụ vận tải 

Chỉ số vận tải của Mỹ (TSI) đo lường sản lượng của ngành vận tải hàng hóa cho thuê và 

bao gồm dữ liệu từ vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường ống và vận tải 

hàng không. Nhìn chung, chỉ số TSI của Mỹ có xu hướng tăng ổn định trong thời gian qua, 

cho thấy những dấu hiệu tích cực về vận tải ở Mỹ. Trong lĩnh vực vận tải, đường bộ và 

đường sắt vẫn là phương thức vận chuyển được sử dụng nhiều nhất tại Hoa Kỳ, chiếm gần 

một nửa doanh thu của ngành (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics Mỹ, 2018).  

Cảng biển và Đường thủy 

Hiện có hơn 8.200 cơ sở vận chuyển đường thủy tại Hoa Kỳ, bao gồm cả các bến cảng 

hàng hóa. Trong số các cơ sở này, có 2.000 cơ sở phục cả hàng hóa trong và ngoài nước, 

chỉ dưới 80 cơ sở chỉ vận chuyển hàng hóa nước ngoài và gần 6.100 hàng chỉ vận chuyển 

trong nước. Các cơ sở này cung cấp một đội tàu gồm 40.500 tàu nội địa - 31.500 sà lan và 

9.000 tàu tự hành, trong đó có hơn 3.000 tàu lai dắt sử dụng các sà lan. Các tàu thủy đường 

sông và sà lan chiếm khoảng 85% đội tàu (Bộ Công Thương, Báo cáo Logistics Mỹ, 2018). 

Ngành hàng hải đang đóng góp tới 75% trọng tải hàng hóa xuất khẩu của Mỹ. Hiệp hội 

cảng biển Mỹ vừa công bố xếp hạng 30 cảng biển lớn nhất của nước này trong năm 2017. 

Theo đó, cảng Lo Angeles và cảng Long Beach tiếp tục giữ vị trí thứ nhất và thứ hai, với 
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thị phần lần lượt là 17,8% và 15,2%. Cảng New York giữ vị trí thứ 3 với thị phần 13,9%. 

Tại 9 cảng biển lớn nhất Mỹ có tỷ lệ kho trống là 3,3%, thấp hơn so với mức trung bình 

của cả nước Mỹ (Bộ Công Thương, Báo cáo Logistics Mỹ, 2018).  

Vận tải hàng không 

Hoa Kỳ có cơ sở hạ tầng vận tải hàng không tiên tiến, sử dụng khoảng 5.000 đường băng 

trải nhựa. Về hành khách, 15 trong 50 sân bay bận rộn nhất thế giới trong năm 2017 là ở 

Hoa Kỳ, trong đó có Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta là sân bay bận rộn nhất 

thế giới với số lượng khách 104 triệu lượt khách. Về mặt hàng hóa, năm 2017, 3 trong số 

10 sân bay bận rộn nhất thế giới ở Hoa Kỳ, trong đó có Sân bay Quốc tế Memphis là sân 

bay nhộn nhịp đứng thứ hai thế giới, sau sân bay Hong Kong với 4.3 triệu tấn hàng (ACI, 

2017). 

Hoa Kỳ không có hãng hàng không quốc gia nào; các hãng hàng không chở khách tại Hoa 

Kỳ luôn thuộc sở hữu tư nhân. Hiện có hơn 200 hãng hàng không trong nước và một số 

hãng vận tải quốc tế. Các hãng hàng không quốc tế lớn của Hoa Kỳ là Delta Air Lines, 

American Airlines và United Airlines. Các hãng hãng không lớn ở Mỹ đều được dự báo 

có mức tăng trưởng name 2018 cao hơn năm 2017 do nhu cầu vận chuyển hàng hóa và 

hành khách tăng cao trong năm 2018 (IATA, 2018). 

3.6.4.2. Dịch vụ giao nhận, kho bãi và logisctics khác 

Kho bãi 

Khối lượng nhập khẩu tiếp tục tăng do nền kinh tế Mỹ tăng trưởng và thương mại điện tử 

sôi động hơn, đòi hỏi nhiều công ty phải để tăng năng lực lưu kho. Khối lượng container 

tăng khiến nhu cầu về nhà kho tăng mạnh trên toàn quốc và tỷ lệ trống thấp kỷ lục là 5,1% 

vào cuối năm 2017. Hệ thống kho hiện đại đang ngày càng có mức độ tự động hóa cao 

thông qua việc áp dụng các giải pháp robot tập trung vào việc cải thiện hiệu quả. Giá thuê 

kho hiện đại của Mỹ được dự đoán sẽ tăng do trên thị trường kho hàng hiện đại, cầu đang 

vượt cung. Xây dựng kho bãi và hạ tầng phục vụ vận chuyển hàng hóa của Hoa Kỳ đang 

tăng vọt nhờ những động lực từ một nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ hơn. Xây 

dựng nhà kho tại Mỹ đang tăng 36% trong năm 2017 so với năm 2016, tiếp tục chuỗi tăng 

trưởng trong nhiều năm ((Bộ Công Thương, Báo cáo logistics Mỹ, 2018).  

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Armstrong, chi phí kho bãi của Mỹ năm 

2017 đạt khoảng 148,7 tỷ USD, tăng 3,3% so với 143,7 tỷ USD của năm 2016. Trong đó 

các kho thương mại chiếm khoảng 68 tỷ đô la. Dịch vụ kho bãi được cung cấp theo phương 

thức 3PL 39,1 tỷ đô la trong năm 2016 và 40,5 tỷ đô la vào năm 2017. Như vậy, chi phí 

kho bãi của Mỹ đã tăng từ mức 111 tỷ USD năm 2010 lên 148,7 tỷ USD vào năm 2017, 

với mức tăng 24%, trong đó các kho thương mại (gồm cả kho của khu vực công) tăng 

23,8% từ mức 52,3 tỷ đô la vào năm 2010 lên là 68,6 tỷ đô la. Mức tăng của chi phí kho 

bãi trong phân khúc 3PL VAWD tăng 22,5%. 

Logistics trong thương mại điện tử 

Chi phí logistics thương mại điện tử ở Mỹ hiện chiếm 6,9% tổng chi phí logistics của Hoa 

Kỳ, trước năm 2016 là 5,2% (Bộ Công Thương, Báo cáo logistics Mỹ, 2018). Theo ước 
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tính của công ty nghiên cứu thị trường Armstrong, chi phí logistics thương mại điện tử của 

Mỹ dự kiến sẽ tăng ở mức 18,8% mỗi năm đến năm 2020. Năm 2017 thương mại điện tử 

chiếm 12,8 tỷ đô la trong thị trường 3PL trị giá 185,7 tỷ đô la Mỹ và dự báo con số này sẽ 

tăng lên 20,9 tỷ đô la vào năm 2020. Trong khi logistics cho thương mại điện tử tạo ra một 

loạt các tùy chọn với các danh mục dịch vụ đa dạng, nó cũng tạo ra những áp lực lớn về 

thời gian, nhận diện, truy xuất nguồn gốc, thanh toán trong chuỗi cung ứng. 

3.6.5. Bài học kinh nghiệm 

3.6.5.1. Chính sách đối với dịch vụ vận chuyển 

Vận tải đường biển 

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là một trong những phân ngành rất quan 

trọng đối với Hoa Kỳ. Để khuyến khích ngành này, Chính phủ Mỹ không có rào cản gia 

nhập thị trường cho các nhà cung cấp trong nước trong vận tải biển nhưng lại có hạn chế 

hạn chế sự tiếp cận thị trường của các hãng tàu biển nước ngoài. Tuy nhiên, với sự ra đời 

của Luật cải cách ngành vận tải biển quốc tế 1998, môi trường cạnh tranh trong việc cung 

cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của Hoa Kỳ đã tích cực hơn, các công 

ty nước ngoài đã được tham gia nhiều hơn vào thị trường vận chuyển hàng hóa đường biển 

của nước này. 

Chức năng quản lý dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển thuộc vê Ủy ban vận tải 

biển liên tiểu bang (FMC). Ủy ban này có trách nhiệm điều hành hoạt động vận chuyển 

hàng hóa bằng đường biển quốc gia, đăng ký và khai thác cảng biển. Theo luật cải cách 

vận tải biển quốc tế 1998, FMC có quyển xem xét và quyết định mức chi phí của các hang 

vận tải biển nước ngoài để ngăn chặn khả năng các hãng này “phá giá” trên thị trường dịch 

vụ vận chuyển của Hoa Kỳ (Bộ Thương mại, 2006). Còn nhiệm vụ của Cục hàng hải 

(MARAD) cung cấp chuyên môn về quản lý các dịch vụ cảng biển, tài chính, cơ sở hạ tầng 

và đảm bảo an ninh cảng, hàng hóa, và cấp phép cảng nước sâu. Hai cơ quan này phối hợp 

chặt chẽ với nhau nhằm tạo ra một hệ thống quản lý phân cấp hiệu quả và đảm bảo môi 

trường cạnh tranh cho ngành vận tải Mỹ. 

Mặc dù vậy, Mỹ vẫn là một trong những nền kinh tế OECD còn nhiều hạn chế thương mại 

xuyên biên giới về lĩnh vực này. Cụ thể, chính phủ Mỹ vẫn dành những chính sách ưu đãi 

đối với các công ty hoặc tổ chức sử dụng đội tàu Hoa Kỳ trong vận tải biển quốc tế. Ngoài 

ra, đối với một số loại hàng hóa (sử dụng ngân sách của Chính phủ (50%), hàng hóa quân 

đội và các chương trình Chính phủ khác) được chuyên chở bởi đội tàu Mỹ. Đối với các 

hãng tàu biển nước ngoài muốn chuyên chở hàng ưu tiến phải đăng ký cờ tàu Hoa Kỳ trong 

ít nhất 3 năm (Bộ Thương mại, 2006). 

Xuất phát một phần chính sách phân biệt đối xử trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng 

hóa bằng đường biển nên các công ty nước ngoài đang có xu hướng mua lại hoặc sáp nhập 

với các công ty vận tải tàu biển của Mỹ. Trong thời gian qua, đã có nhiều công ty vận tải 

tàu biển Mỹ được các công ty nước ngoài mua lại hoặc sáp nhập. Trong đó, đáng chú ý 
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nhất là vụ sáp nhập giữa hai hang vận tải hung mạnh là Maersk của Đan Mạch và Sealand 

của Hoa Kỳ (Bộ Thương mại, 2006). 

Vận tải đường hàng không 

Cơ quan quản lý duy nhất đối với dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không Mỹ là Cục 

hàng không liên bang (FAA) trực thuộc Bộ giao thông vận tải Hoa Kỳ. FAA quản lý hoạt 

động của trên 200 hãng vận chuyển hàng không nước này và khoảng 600 hãng vận chuyển 

hàng không nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Chủ trương của Mỹ là tự do hóa 

dịch vụ vận chuyển hàng không và tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế 

giới về lĩnh vực này. Tuy nhiên, Mỹ khá chặt chẽ đối với việc cho phép các hãng nước 

ngoài cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không tiếp cận thị trường. Cụ thể, Hoa Kỳ chưa 

cho phép nhà cung cấp nước ngoài nắm giữ quá 25% cổ phiếu khống chế trong các hãng 

hàng không Hoa Kỳ (quy định này chỉ áp dụng đố với cổ phiếu có quyền bỏ phiếu quyết 

định hoạt động của hang) (Bộ thương mại, 2006). Ngoài ra, các hãng vận tải hàng không 

Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ vận chuyển nội địa Mỹ (tức là Mỹ chưa cho phép các doanh 

nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa). 

3.6.5.2. Đa dạng hóa các phương thức logistics, tăng tính cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp, hiệu quả trong ngành 

Chính phủ Mỹ rất chú trọng đến việc đổi mới quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics 

thông qua việc sửa đổi những chính sách, đường lối phát triển dịch vụ logistics với mục 

tiêu ủng hộ công cuộc cải tổ cơ cấu thị trường dịch vụ. Ưu tiên trước hết là nhằm giành 

cho hệ thống phân phối hiệu quả và chính xác nhằm nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của 

hệ thống logistics. Mặc dù lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông thường được quản lý bởi Nhà 

nước nhưng chính phủ Mỹ luôn khuyến khích tư nhân tham gia vào việc đầu tư và hoạt 

động.  

Hệ thống đường sắt chở khách và chở hàng, hệ thống xe buýt, phà nước và đập có thể 

thuộc sở hữu và hoạt động công cộng hoặc tư nhân. Mỗi tiểu bang có Sở Giao thông vận 

tải riêng, xây dựng và duy trì các đường quốc lộ, và tùy thuộc vào tiểu bang, có thể trực 

tiếp vận hành hoặc giám sát các phương thức vận tải khác. Các hãng hàng không dân dụng 

đều thuộc sở hữu tư nhân và được tài trợ. Hầu hết các sân bay được sở hữu và điều hành 

bởi chính quyền địa phương, nhưng cũng có một số sân bay tư nhân. Cơ quan an ninh giao 

thông vận tải đã cung cấp an ninh tại hầu hết các sân bay lớn kể từ năm 2001. 

Chính phủ Mỹ đang đề xuất tái cấu trúc Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ theo hướng tư nhân 

hóa từng phần, với việc cắt giảm chi phí và giảm gánh nặng tài chính và tăng tính linh hoạt 

của ngành cho phù hợp với thời đại kỹ thuật số. Đề xuất này là một phần của kế hoạch tái 

cấu trúc quy mô của chính phủ liên bang (Báo cáo logistics Mỹ, Bộ Công thương, 2018). 

Các cải cách bưu chính được đề xuất đến như một thay đổi lớn trong mạng lưới liên lạc và 

phân phối đã duy trì nhiều thập kỷ trước đó. Theo phân tích của Chính phủ Mỹ, tư nhân 

hóa Dịch vụ bưu chính sẽ giúp ngành này năng động hơn. Một nhà điều hành bưu chính tư 

nhân có thể cắt giảm chi phí bằng cách lựa chọn các địa điểm tập trung hơn, và tiếp cận 

nguồn vốn tư nhân để cải tiến hoạt động. Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của 
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thương mại điện tử đang tạo áp lực cho hoạt động bưu chính khi phải giao nhận những gói 

hàng lớn thay vì thư từ hay các bưu kiện nhỏ trước đây. Một số công ty như Amazon.com 

Inc., United Parcel Service Inc. và FedEx Corp. thường dựa vào các hãng bưu chính của 

Bưu điện nhà nước để phân phối dặm cuối cho khách hàng. Trong bối cảnh đó, một số tập 

đoàn tư nhân đã có những bước đi mới trong lĩnh vực giao nhận, tự cung cấp các dịch vụ 

logistics. Điển hình là Amazon đã công bố kế hoạch tăng khả năng cung cấp các gói dịch 

vụ thương mại điện tử và dịch vụ logistics hiện đại, cho phép các đại lý có thể mở rộng và 

sinh lợi từ các dịch vụ này.  

3.6.5.3. Áp dụng các công nghệ mới vào thực hiện, quản lý logistics ở các doanh 

nghiệp 

Đầu tư vào công nghệ là chìa khóa để các doanh nghiệp giữ được lợi thế cạnh tranh về tính 

chính xác cao trong logistics của Mỹ, một ưu thế vượt trội của lĩnh vực logistics Mỹ- đặc 

biệt là trong bối cảnh nhiều yếu tố nền tảng cho sức tăng trưởng. Các giải pháp logistics 

sáng tạo, tự động hóa trong xử lý vật liệu, tính linh hoạt, tốc độ số hóa, trình độ vượt trội 

về quản lý kho và kiểm soát thời gian thực tại các nhà máy là một số xu hướng chuyển đổi 

quan trọng trên thị trường logistics của Mỹ. Các nhà cung cấp dịch vụ logistics cho hàng 

hóa đang mở rộng năng lực nhà kho và hệ thống kiểm soát có sự hỗ trợ của vệ tinh hành 

trình để đáp ứng việc giao hàng đúng thời hạn.  

Các doanh nghiệp logistics tại Mỹ có xu hướng sử dụng công cụ logistics trực tuyến quốc 

tế điển hình để giúp họ dễ dàng thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày và cung 

cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng. Các dòng xe tự động không người lái, bán tự động, 

các thiết bị bay giao hàng không người lái và cần cẩu được số hóa sẽ tạo ra những thay đổi 

lớn về năng suất, tinh giảm chi phí nhân công trong bối cảnh giá nhân công tiếp tục tăng.  

- Robot kho hàng: Xu hướng của robot trong kho chủ yếu là để lấy hàng. Đó là những hệ 

thống mang hàng đến người đóng gói/giao hàng. Điều này đòi hỏi một số lượng đáng kể 

những kệ hàng và thiết bị vận chuyển được tiêu chuẩn hóa. Tuy nhiên, điểm tạo ra bước 

ngoặt của robot trong kho hàng sẽ là robot lấy hàng thực sự, khi robot có thể lấy hàng từ 

những giá kệ thông thường. Amazon có 45 nghìn robot lấy hàng và làm đầy kệ (restocking). 

Họ có một Bộ phận riêng về Robot (Kiva systems) vốn là một công ty được mua lại và họ 

có một cuộc thi robot lấy hàng. Năm 2015, tốc độ tốt nhất là 30 món hàng/giờ (rất chậm 

so với người). Nhưng đến năm 2016, tốc độ đã tăng 3 lần lên 100 món/giờ. Dù sẽ mất vài 

năm nữa tốc độ mới bằng con người nhưng tương lai đó là có thể. RightHand Robotics đã 

phát minh robot nhận diện được những loại sản phẩm khác nhau, điều chỉnh tay cầm và có 

thể lấy 600 đồ vật/giờ (giống như một nhân viên kho hàng). 

- Trong lĩnh vực bán lẻ, Amazon và Walmart đang đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng 

mạng lưới logistics cho thương mại điện tử của mình. Xe ô tô tự động, Uber cho xe tải và 

đội xe sẽ làm cho một bước đột phá trở thành logistics. Theo dõi di động, phân tích dữ liệu 

lớn (big data), quản lý khoảng không quảng cáo thông minh, theo dõi hàng hóa theo thời 

gian thực, điện toán đám mây, Internet vạn vật, rô bốt, máy bay không người lái và in 3D 

là những yêu cầu công nghệ nổi bật nhất để tạo ra ưu thế vượt trội cho các doanh nghiệp 
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logistics trong thời gian tới. Các dịch vụ chuyển phát nhanh và hàng không (EDS) - có trị 

giá 82 tỷ đô la Mỹ, phục vụ đắc lực cho nhiều nhà xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ không có khả năng vận hành chuỗi cung ứng của riêng họ. 

- Xe không người lái: Ford tuyên bố kế hoạch cho xe tự lái. Uber tiến hành thử nghiệm ở 

Pittesburgh và San Francisco, mua lại startup xe lái tự động OTTO. Google thành lập công 

ty con Waymo, và Elon Musk (Space-X) viết kế hoạch tổng thế về xe lái tự động. Thử 

nghiệm đã bắt đầu ở Mỹ, Trung Quốc, Singapore và Thụy Điển. Ở Mỹ, OTTO và Anheiser 

Bush (hãng bia nổi tiếng) đã vận hành 1 xe chở đầy sản phẩm cuối cùng từ điểm đến điểm 

và gần như không có tài xế (tài xế ngồi trong cabin nhưng không ngồi ở vị trí lái). Theo 

Lior Ron, đồng sáng lập OTTO, xe tự lái sẽ giúp người vận hành logisitics giảm chi phí 

vận chuyến tới 40%/km và giảm tai nạn giao thông có liên quan đến xe tải.  

- Thực tế tăng cường/ thực tế ảo (augmented reality -AR): AR là công nghệ tích hợp những 

thông tin vào như âm thanh, video, đồ họa hoặc dữ liệu GPS từ máy tính tới cái nhìn thực 

tế của người sử dụng. AR đang nhanh chóng trở thành công nghệ quan trọng, giúp kết nối 

thế giới thực và ảo. Trong logistics, công nghệ này có thể giúp công nhân nhận diện nhanh 

chóng thông tin lô hàng, từ đó thời gian làm hàng được đẩy nhanh hơn. DHL đã thử nghiệm 

AR ở Châu Âu và Mỹ bằng cách trang bị cho công nhân kho hàng kính thông minh AR, 

giúp họ lấy hàng theo đơn hàng, giúp việc lấy hàng nhanh hơn 30%. AR có thể giúp ích 

cho bất cứ nhân viên nào không ngồi tại bàn làm việc nhưng cần tiếp cận những thông tin 

cần thiết mà không cần dùng tay. Lợi ích của AR bao gồm hiệu quả cao hơn, giảm thiết sai 

sót, giảm việc huấn luyện và sử dụng nhân lực tối ưu. Tuy nhiên vẫn có vài vấn đề kỹ thuật 

như hiệu suất, tuổi thọ pin, kích thước và khối lượng, nhưng các nhà phân tích cho rằng 

những rào cản kỹ thuật này sẽ được giải quyết trọng một vài năm tới. 

- Tối ưu hóa hàng tồn kho dựa trên điện toán đám mây. Công cụ có hệ thống hạn chế truy 

cập từ các địa điểm kho để giảm thiểu chi phí trong khi tối đa hóa sự sẵn có của các mặt 

hàng có lợi nhuận cao. Đây là một trong những công cụ logistics trực tuyến cần thiết có 

thể giúp các nhà quản lý dự báo, lập kế hoạch kiểm kê và ngân sách cho các nguồn lực sẵn 

có. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ logistics ưa thích tích hợp việc sử dụng ứng dụng 

này để tự động hóa việc mua sắm và bổ sung các quy trình khác để nâng cao lợi nhuận. 

(Ví dụ: Phần mềm ứng dụng di động The Easy stock) 

- Định vị và định hướng trực tuyến trong logistics: Ứng dụng Co-pilot trên Android của 

điện thoại di động được sử dụng trong hoạt động logistics quốc tế. Ứng dụng cung cấp 

định tuyến (mapping) và định hướng (direction routing), tạo điều kiện cho chuyển hướng 

thông qua việc theo dõi trực tuyến phương tiện vận tải.  

3.6.5.4. Đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng 

Để hỗ trợ khả năng cạnh tranh của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu, Mỹ đã mở rộng, nâng 

cấp, hiện đại hóa và duy trì cơ sở hạ tầng giao thông của mình và tăng cường lực lượng lao 

động trong ngành. Gần đây, Sở Giao thông vận tải (DOT) đã công bố 800 triệu đô la tài 

trợ sẵn có cho mạng lưới vận chuyển hàng hóa của quốc gia và nhấn mạnh cơ hội đầu tư 

vào các cảng ở thế kỷ 21. Chương trình FAST LANE mới của DOT và Trung tâm Đầu tư 



83 
 

Xây dựng Giao thông Mỹ, đã giúp các cảng trên khắp đất nước về truy cập các chương 

trình tài trợ của Liên bang. Qua các vòng tài trợ, Chương trình Khôi phục Kinh tế Đầu tư 

Phát triển (TIGER) đã cung cấp 524 triệu đô la cho 43 dự án đường biển và đường biển ở 

24 bang, giúp tăng hiệu quả và năng lực của cảng51. 

Chính phủ cũng tạo nhiều cơ hội đầu tư đáng kể cho các trung tâm logistics khác 

trên khắp đất nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong năm năm tới, các cảng dự kiến 

đầu tư trung bình 30 tỷ USD mỗi năm vào các cơ sở hạ tầng và cơ sở hạ tầng mới. Các 

khoản đầu tư này có thể xúc tác cho phát triển kinh tế lớn, đặc biệt nếu được phối hợp chặt 

chẽ với chính quyền thành phố và tiểu bang và được bổ sung bởi đầu tư vào giao thông 

công cộng và phát triển lực lượng lao động. 

Đầu tư logistics cũng có thể cải thiện năng lực và hiệu quả ngành logistics của Hoa 

Kỳ. Tuy nhiên cũng như nhiều nước khác, nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng là rất lớn, 

do đó chính phủ Mỹ huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Doanh thu thuế liên bang, 

tiểu bang và địa phương hỗ trợ bảo trì hầu hết các con đường, thường miễn phí cho người 

sử dụng. Kinh phí liên bang cho đường cao tốc, đường sắt, xe buýt, nước, không khí và 

các hình thức vận tải khác được Quốc hội thông qua. Các chính quyền tiểu bang sẽ phân 

bổ và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư cụ thể, đồng thời thu hút thêm vốn đầu tư từ bên 

ngoài và cả địa phương. Tại Hoa Kỳ, một số cảng có bảo đảm tài chính cho cơ sở hạ tầng 

thông qua việc phát hành trái phiếu cho trị giá 12 tỷ đô la để được hoàn trả bởi hiện tại và 

tương lai thông qua phí sử dụng. Quá trình này giúp các cảng cải thiện dòng vốn mà không 

dựa vào công quỹ. Các trái phiếu doanh thu cảng được trả qua doanh thu, phí sử dụng và 

phí thuế quan. Phát hành trái phiếu được xem là phương tiện thuận lợi để thu hút vốn đầu 

tư, thay vì sử dụng nguồn vốn của Chính phủ. 

 

3.7. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Logistics đang là một yếu tố quan trọng cho một quốc gia thành công trong thời đại 

toàn cầu hoá. Mức độ phát triển của ngành dịch vụ logitiscs phản ánh sức mạnh và năng 

lực cạnh tranh tổng thể của một quốc gia. Dựa vào vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội 

khác nhau, mỗi quốc gia sẽ lựa chọn những mô hình quản lý, những ưu tiên đầu tư khác 

nhau trong quá trình phát triển ngành logistics. Các quốc gia trên đều đã thành công trong 

quá trình phát triển dịch vụ logistics. Từ những kinh nghiệm trên, Việt Nam có thể rút ra 

một số bài học sau:  

- Chính phủ cần nhận thức rõ vai trò của dịch vụ logistics cùng với sự phát triển của 

đất nước cũng như nhận thức đầy đủ thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa đối với hệ thống 

dịch vụ logistics. Từ nhận thức đó, Chính phủ nên có hệ thống chính sách đồng bộ để phát 

triển ngành cũng như đặt mục tiêu phát triển trở thành trung tâm dịch vụ logistics tích hợp 

các kinh nghiệm từ các nước hàng đầu thế giới về năng lực vận tải hàng hải, đường bộ, 

                                                 
51 https://www.commerce.gov/news/blog/2016/03/us-ports-investing-engines-economic-development-and-
american-competitiveness 
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xếp dỡ, lưu kho, thủ tục hành chính và liên kết mạng kết hợp với công nghệ thông tin vượt 

trội.   

- Xây dựng khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất là điều kiện quan trọng cho việc 

phát triển đối với dịch vụ logistics, đặc biệt với các nước đang phát triển cần có hệ thống 

pháp luật và chính sách hướng tới thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển dịch vụ logistics. 

Cần có “bàn tay hữu hình” của Nhà nước, thành lập Cơ quan quản lý về dịch vụ logistics 

để gắn kết, thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện những chương trình trọng điểm và phối 

hợp các ngành hiệu quả hơn, trọng tâm hơn cho dịch vụ logistics.  

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho dịch vụ logistics như ưu đãi thuế cho 

các công ty dịch vụ logistics; Nâng cao vai trò nhà nước đối với dịch vụ logistics bằng việc 

đầu tư kinh phí cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics dưới các hình thức ưu đãi thuế, trợ 

cấp và đào tạo để tăng năng suất và hiệu quả cho dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, môi trường 

cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình doanh nghiệp cũng nên được đảm bảo giữa doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng cũng cần có 

biện pháp để khuyến khích phát triển doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là tăng cường năng 

lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi logistics. 

- Hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho 

dịch vụ logistics và phát triển kinh doanh cho các công ty dịch vụ logistics; nâng cao vai 

trò của Hiệp hội dịch vụ logistics với nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển hoạt động dịch vụ 

logistics, đẩy mạnh chương trình đào tạo, huấn luyện nhằm phát triển đội ngũ lao động 

chuyên nghiệp và hùng hậu trong lĩnh vực dịch vụ logistics, coi đây là một trong những 

mục tiêu chính có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ logistics.  

- Khuyến khích các công ty trong nước liên doanh với các hãng nước ngoài để thiết 

lập hệ thống dịch vụ logistics toàn cầu, các công ty đa quốc gia, các nhà dịch vụ logistics 

quốc tế đặt trụ sở tại khu vực cảng bên cạnh việc đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng 

cho dịch vụ logistics quan trọng, có quy mô lớn, hiện đại. Sử dụng hệ thống các công ty 

cung cấp dịch vụ logistics nhằm chuyên môn hóa giúp giảm được chi phí đồng thời nâng 

cao được sự hài lòng của khách hàng. Phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm nhằm thu 

hút các công ty dịch vụ logistics cũng như các nhà sản xuất, kinh doanh nước ngoài đầu tư 

vào kinh doanh tại khu vực cảng biển.  

- Hoàn thiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ và khuyến khích phát triển ngành dịch vụ 

logistics hiện đại, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông vận tải 

đường sông, biển, giảm tắc nghẽn giao thông đường bộ thành phố và phát triển mạng lưới 

giao thông vận tải liên kết. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cả đường biển, đường 

bộ, đường sắt và đường không cũng như hạ tầng công nghệ thộng tin nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động dịch vụ logistics.  

- Đầu tư xây dựng các trung tâm dịch vụ phát triển tại các vị trí chiến lược trên lãnh 

thổ. Xây dựng, nâng cấp hệ thống cảng biển, hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tê để tạo điều 

kiện thu hút các đối tác trong khu vực và thế giới. Xây dựng hệ thống quản lý các phương 

tiện vận tải nhất, kiểm soát hàng hóa, thông tin một cách có hiệu quả. Đối với các trung 
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tâm dịch vụ logistics nên được xây dựng dựa trên những điều kiện tận dụng các lợi thế của 

thương mại tự do như hành lang kinh tế EEC, chiến lược “Một con đường – một vành đai” 

để thu hút đầu tư và đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics phát triển có thể cạnh 

tranh với các trung tâm logistics của các nước Thái Lan, Malaysia trong khu vực. 

 - Tập trung vào việc lập quy hoạch sắp xếp kế hoạch phát triển các bãi kho vận 

logistics và các thiết bị trong ngành dịch vụ logistics, chọn lựa những vị trí thích hợp ở gần 

các khu liền kề thành phố, cụm công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm. Ưu tiên đầu tư vào 

hệ thống kho bãi với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, được công nghệ hoá. Hệ thống cảng 

biển, công ty vận tải biển, hãng hàng không, công ty dịch vụ logistics được liên kết thành 

một chuỗi dịch vụ theo đúng mô hình một cửa (One - Stop Shop). Xây dựng và phát triển 

các bãi kho vận xung quanh các trung tâm logistics và gần các điểm mấu chốt giao thông 

vận tải. Các bãi kho vận logistics cần tập trung vào việc hợp lý hóa với các dịch vụ logistics. 

 - Tăng tính hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hầu hết các 

khâu của dịch vụ logistics. Việc đẩy mạnh ứng dụng thông tin vào trong hoạt động dịch vụ 

logistics và phát triển kinh doanh dịch vụ logistics điện tử (E-Logistics), giúp cho các công 

ty có thể giao sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và cung cấp các dịch vụ gia tăng. 

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu 

chi phí kiểm kê sổ sách, giấy tờ, giảm thiểu tổn thất trong quá trình lưu kho và thời gian 

lưu kho, nhằm đơn giản hoá trong việc tiến hành các thủ tục hành chính liên quan tới hoạt 

động xuất nhập khẩu, thông quan và trung chuyển. Giúp cho hoạt động dịch vụ logistics 

tiết kiệm được thời gian và chi phí trong khi hàng nằm tại cảng chờ thông quan, nâng cao 

năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thêm vào đó, việc ứng 

dụng mạng lưới cổng (Portnet) đã giúp ngành dịch vụ logistics cảng quản lý thông tin tốt 

hơn, đảm bảo thông tin thông suốt hơn từ các hãng tàu, các nhà vận tải đến các nhà giao 

nhận hàng hoá và các cơ quan chính phủ. 
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Chương IV. Nâng cao hiệu quả logistics và vai trò của doanh nghiệp 

4.1. Doanh nghiệp và cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng logistics  

Phần dưới đây đề cập tới vai trò và hành động của các doanh nghiệp nhằm cải thiện 

năng lực, hiệu quả của ngành logistics và những đóng góp nhằm nâng cao tính hiệu quả, 

thể hiện qua các yếu tố như đảm bảo về thời gian, cắt giảm chi phí, độ tin cậy của các dịch 

vụ logistics. Cách tiếp cận nhằm phân tích về đóng góp và vai trò của doanh nghiệp được 

dựa trên cách tiếp cận của chỉ số hiệu quả về logistics LPI của Ngân hàng Thế giới. Theo 

đó, các phân tích về vai trò của doanh nghiệp được thể hiện qua đóng góp của doanh nghiệp 

đối với (i) hiệu quả của thủ tục hải quan, (ii) cơ sở hạ tầng cho logistics; và (iii) dịch vụ hỗ 

trợ cho logistics. Các phần dưới đây lần lượt xem xét về vai trò của doanh nghiệp từ các 

góc độ này.  

4.1.1. Kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông  

Hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) của Việt Nam đã được 

đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành. Đường bộ có tổng chiều dài 

khoảng 24.203 km. Trong đó: Đường cao tốc đã đưa vào khai thác sử dụng 14 tuyến với 

tổng chiều dài 816,671 km; Quốc lộ có tổng chiều dài 23.862 km; Đường thủy nội địa có 

tổng chiều dài đang khai thác, quản lý 7.071,8 km; 220 cảng thủy nội địa do trung ương 

quản lý, 3.087 bến thủy nội địa có phép trên các tuyến do trung ương quản lý; Đường sắt: 

Mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam có tổng chiều dài 3.159,908 km. Tổng số 216 ga 

đường sắt; Hàng hải: Có 32 cảng biển (trong đó có 14 cảng biển loại I và IA, 18 cảng biển 

loại II) ngoài ra còn có 13 cảng dầu khí ngoài khơi là cảng biển loại III. Sản lượng thông 

qua năm 2016 khoảng 459,8 triệu tấn (đạt 86% công suất). Cả nước có 48 tuyến luồng 

hàng hải vào cảng quốc gia công cộng với tổng chiều dài là 943,7km và 12 tuyến luồng 

vào cảng chuyên dùng;  Hàng không: có 21 cảng hàng không với tổng công suất đạt 77,75 

triệu HK/năm và 1,01 triệu tấn hàng hóa/năm, đáp ứng khai thác loại máy bay A320/A321; 

Hệ thống cảng cạn: hiện có 05 cảng cạn và 16 cảng thông quan nội địa, tập trung tại miền 

Bắc và miền Nam; hiện đang khai thác khoảng 2.632.721 TEU/năm trên tổng công suất là 

6.538.200 TEU/năm (đạt 40% công suất). Bên cạnh đó còn có hệ thống hạ tầng do địa 

phương quản lý. Ngành GTVT xác định mục tiêu đến năm 2020, hệ thống GTVT Việt 

Nam cần cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải của xã hội, đảm bảo chất lượng ngày càng được 

nâng cao, giá thành hợp lý; kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và hạn chế ô 

nhiễm môi trường. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu này, Chính phủ và Bộ GTVT đã đề 

ra những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KCHTGT giai đoạn 2016 – 2020 và với định 

hướng phát triển đó, ngành GTVT xác định nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2016 - 

2020 vào khoảng gần 1 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 60% cần được cân đối từ nguồn 

ngân sách (vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA) và 40% từ nguồn huy động ngoài ngân 

sách nhà nước. Các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tham gia đóng góp cho việc huy động 

nguồn vốn từ ngoài ngân sách này. 
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Doanh nghiệp và khu vực tư nhân có thể đóng góp đáng kể cho việc xây dựng hạ 

tầng giao thông.  Trong các địa phương thành công trên cả nước, Quảng Ninh được xem 

là điểm sáng thu hút nguồn vốn tư nhân xây dựng hạ tầng giao thông. Từ năm 2010 đến 

nay, tỉnh Quảng Ninh đã liên tục triển khai những dự án hạ tầng giao thông với tổng mức 

đầu tư lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng như dự án nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – 

Uông Bí, Hạ Long - Mông Dương - Móng Cái. Nhiều dự án trọng điểm để chuẩn bị sớm 

cho việc hình thành đặc khu kinh tế Vân Đồn như sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ 

Long – Hải Phòng, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm 

Phả …cũng được cấp tập đầu tư. 

Năm 2018, Cầu Bạch Đằng đã được hoàn thành, rút ngắn quãng đường từ Hà Nội 

về Hạ Long và các khu du lịch. Cảng hàng không Quảng Ninh - sân bay đầu tiên trong cả 

nước do tư nhân đầu tư dự kiến vận hành cuối quý 2/2018. Ngoài ra tuyến cao tốc kết nối 

Quảng Ninh với cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai sẽ trở thành cao tốc dài nhất Việt 

Nam, đồng thời là hành lang đường bộ đầu tiên kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với 

Trung Quốc... Để có được những thành công như ngày hôm nay, Quảng Ninh đã phải trải 

qua một quá trình thu hút vốn đầu tư lâu dài. Quảng Ninh đã đề xuất Chính phủ cho phép 

tự huy động các nguồn vốn hợp pháp như tiết kiệm chi mỗi năm 1.000 tỷ đồng, phát hành 

trái phiếu chính quyền địa phương... để triển khai cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Trong 1 

thời gian rất ngắn khoảng 3-4 năm trở lại đây, Quảng Ninh đã huy động xã hội hóa để làm 

giao thông với hơn 48.000 tỷ đồng, trong đó địa phương bỏ ra 12.000 tỷ còn lại vốn của 

nhà đầu tư. Tức là Nhà nước chỉ cần bỏ ra khoảng 25% vốn, còn nhà đầu tư bỏ ra 75% là 

có thể hình thành nhiều công trình lớn, mang lại tác động lớn cho sự phát triển cơ sở hạ 

tầng cho ngành logistics nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. 

Cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào các dự án PPP ngày một rộng mở và các 

doanh nghiệp có thể tận dụng những lợi thế này. Cũng như hầu hết các nước đang phát 

triển trên thế giới, nhu cầu về nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam rất 

lớn. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, Chính phủ Việt Nam đã xác định chủ 

trương xã hội hóa là một trong những giải pháp quan trọng để kêu gọi nguồn lực tư nhân 

tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông qua hình thức đối tác công-tư (PPP). Chính phủ 

có các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 

như: mức thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi trong khoảng thời gian nhất định đối 

với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đó là doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (theo Nghị 

định số 218/2013/NĐ-CP). Đồng thời, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với 

hàng hóa nhập khẩu tạo thành tài sản cố định, nguyên liệu, linh kiện để thực hiện dự án 

đầu tư và khuyến khích về tiền thuê đất, thuế sử dụng đất. Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, 

tính đến thời điểm này, Bộ GTVT đã huy động được khoảng 209.732 tỷ đồng để đầu tư 68 

dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức PPP. Trong đó đã hoàn thành 

đưa vào vận hành khai thác 61 dự án với tổng mức đầu tư là 178.660 tỷ đồng, đang triển 

khai đầu tư 7 dự án với tổng mức đầu tư 31.072 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ hội cho hình 
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thức đầu tư trực tiếp cũng đã được thực hiện. Ví dụ như một số dự án theo hình thức doanh 

nghiệp đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực hàng không như: nhà ga hành khách quốc tế Cam 

Ranh, Đà Nẵng...; trong lĩnh vực hàng hải như cảng Lạch Huyện, cảng Vũng Áng... 

Các bến cảng biển hiện nay chủ yếu là do các doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp tư nhân đầu tư và quản lý khai thác. Chỉ một số ít bến cảng được đầu tư bằng 

ngân sách nhà nước và giao Cục Hàng hải Việt Nam làm đại diện cơ quan nhà nước ký 

hợp đồng cho bên thuê khai thác. Với chính sách cho thuê này, nhà nước sẽ thu hồi vốn để 

tái đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển. Đã hình thành các liên doanh với 

nhà khai thác cảng, hãng tàu lớn trên thế giới đầu tư xây dựng các bến cảng tại Quảng 

Ninh, Lạch Huyện, Cái Mép Thị Vải và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch đã được 

phê duyệt, Vinalines tiếp tục nắm giữ các cảng biển chiến lược, có vai trò huyết mạch. Đến 

năm 2020, Vinalines vẫn sẽ tập trung phát triển và khai thác hiệu quả các cảng biển do 

Tổng công ty này hiện nắm giữ nằm ở những vị trí chiến lược và đóng vai trò quan trọng 

đối với việc phát triển kinh tế vùng tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam và giữ vai trò huyết 

mạch trong tổng thể mạng lưới giao thông vận tải quốc gia. Việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Vinalines do vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của 

các cảng biển hiện nay của Việt Nam.  

4.1.2. Hình thành các trung tâm logistics 

Việc hình thành các trung tâm logistics cần có sự đóng góp lớn từ phía các doanh 

nghiệp. Nền tảng cơ sở hạ tầng để phát triển trung tâm logistics tại miền Bắc nói chung và 

trên cả nước nói riêng đều manh mún, nhỏ lẻ và tự phát. Tại khu vực cảng Hải Phòng, có 

nhiều kho CFS, kho ngoại quan diện tích từ 3,000 m2 đến 10,000 m2 thuộc chủ sở hữu 

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một tình trạng phổ biến là doanh nghiệp xin giấy phép 

thành lập kho ngoại quan, sẽ xin thêm giấy phép hoạt động kho CFS. Hoạt động của các 

kho ngoại quan, kho CFS này chủ yếu được xây dựng để phục vụ cho luồng hàng này. Đà 

Nẵng đang có khá nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực logistics nhưng nhìn 

chung năng lực của các doanh nghiệp này còn yếu, khó cạnh tranh được với các doanh 

nghiệp nước ngoài đặt chi nhánh trên địa bàn. Phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp 

logistics tại Đà Nẵng còn nhỏ hẹp, dịch vụ đơn lẻ, chưa có sự kết nối giữa các hoạt động 

để tạo thành chuỗi xuyên suốt, nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu ngành, 

thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong lĩnh vực logistic... Trên thực tế, mặc dù 

có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực logistics, Đà Nẵng chưa thực sự làm tốt 

vai trò của mình với vị trí là khu kinh tế trọng điểm ở khu vực miền Trung, là điểm cuối 

của tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) nối liền Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt 

Nam. 

Các doanh nghiệp cần nâng cao các giải pháp công nghệ hỗ trợ, kỹ thuật tại các 

trung tâm logistics. Hiện nay, các trung tâm logistics được đầu tư manh mún, tự phát dựa 

trên nhu cầu của một số nhóm khách hàng và chưa có tính kết nối trong chiến lược phát 

triển tổng thể nền kinh tế. Các hệ thống cơ sở hạ tầng đầu tư nhỏ lẻ, trang bị kỹ thuật thô 
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sơ, chưa có các giải pháp về công nghệ hỗ trợ, đặc biệt là nhóm các trung tâm logistics 

thuộc sở hữu tư nhân trong nước. Các trung tâm logistics hiện nay đang hoạt động, chủ 

yếu được khai thác bởi các nhà cung cấp dịch vụ logistics (LSP) nước ngoài, phục vụ cho 

các đơn hàng lớn của những tập đoàn đa quốc gia. Có thể nói, trong lĩnh vực phân phối, 

quản lý, khai thác hàng hóa trong trung tâm logistics, doanh nghiệp Việt Nam đang đánh 

mất lợi thế sân nhà, ngoại trừ một số công ty Logistics lớn có truyền thống như Gemadept, 

Transimex, Tân Cảng… hiện còn duy trì được đối trọng với các công ty nước ngoài trên 

phân khúc thị trường này. Các LSP nhỏ, chủ yếu chỉ cung cấp các giải pháp đơn lẻ, hàm 

lượng giá trị gia tăng thấp và trở thành nhà thầu phụ các hạng mục trong chuỗi logistics 

thuê ngoài của các LSP nước ngoài.  Bản thân các doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất 

trong nước cần nâng cao nhận thức tốt về vai trò của trung tâm logistics trong việc tối ưu 

hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình và sử dụng nhiều hơn dịch vụ 

các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần cung cấp.   

Doanh nghiệp cần nâng cao tỷ lệ đầu tư cho về ứng dụng hệ thống CNTT đối với 

ngành logistics, ví dụ như Hệ thống quản lý giao nhận (FMS), quản lý vận tải (TMS), 

quản lý kho hàng (WMS), quản lý nguồn lực (ERP). Việc đầu tư cần được thực hiện 

đồng bộ, có tính mang tính hệ thống. Việc kết nối, sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp 

giải pháp công nghệ thông tin logistics chuyên nghiệp là cần thiết. Các liên kết với các 

trường đại học, cơ sở đào tạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

và xây dựng các giải pháp tối ưu hơn cho doanh nghiệp. Một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam 

đã có những nội dung đào tạo phục vụ cho việc phát triển ngành logistics, ví dụ như Đại 

học Thương mại (các hoạt động đào tạo về quản lý chuỗi cung ứng, logistics được tích hợp 

trong chương trình đào tạo của trường), trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ 

Chí Minh (hệ thống mô phỏng thiết bị điều khiển hàng hải), Đại học Hàng hải Hải Phòng 

(phòng mô phỏng kho hàng). Việc liên kết với các trường đại học sẽ mang lại lợi ích cho 

cả doanh nghiệp và trường đại học về công tác đào tạo và tìm ra các giải pháp giải pháp 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng, dịch vụ hỗ trợ gom hàng chặng đầu, giao hàng chặng 

cuối cho thương mại điện tử… Qua đó nâng cáo chất lượng nguồn nhân lực cho ngành 

logistics. 

4.2. Doanh nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ logistics  

4.2.1. Chất lượng dịch vụ vận tải 

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp hơn về 

phương thức vận tải. Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 922,2 triệu tấn, tăng 10,6% 

và 59,1 tỷ tấn. km, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; đường thủy nội 

địa đạt 205,2 triệu tấn, tăng 7,4% và 43,6 tỷ tấn.km, tăng 8%; đường biển đạt 57,3 triệu 

tấn, tăng 9,6% và 115,1 tỷ tấn.km, tăng 3,1%; đường sắt đạt 4,5 triệu tấn, tăng 8,1% 

và 2,9 tỷ tấn. km, tăng 12,6%; đường hàng không đạt 262,1 nghìn tấn, tăng 8,8% và 675,9 

triệu tấn.km, tăng 9,7%. Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải, trong cơ cấu vận tải 

hành khách hiện nay đường bộ vẫn chiếm nhiều nhất với 95,75%, đường sắt chiếm 1,14%, 
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hàng không 2,05%, đường thủy nội địa chiếm 0,19%, hàng hải chiếm 0,01%. Đối với vận 

tải hàng hóa, hiện nay vận tải đường bộ vẫn chiếm hơn 70%, làm mất cân đối giữa các 

phương thức vận tải. Tuy nhiên do nhược điểm về dung tích và trọng tải chuyên chở ít nên 

phương thức này ít khi được sử dụng để vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu xuyên biên giới. 

Cần có sự liên kết chặt chẽ của các doanh nghiệp Việt Nam khi ký kết các hợp 

đồng xuất, nhập khẩu nhằm có được những điều kiện thuận lợi và không bị chèn ép 

bởi các DN ngoài nước. Do không đầu tư vào đội tàu container nên các doanh nghiệp 

(DN) vận tải Việt Nam đã nhường hẳn thị trường này cho các nhà vận tải nước ngoài. 

lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam đang nằm trong tay các nhà vận chuyển nước ngoài. 

Ví dụ như clinker - mặt hàng xuất khẩu với số lượng rất lớn hoàn toàn do đội tàu của 

Bangladesh, Trung Quốc, Hồng Kông... đảm trách. Hàng gạo xuất đi các nước châu Phi, 

Trung Đông với số lượng khoảng 12.000 - 50.000 tấn cũng không thấy có tàu Việt Nam. 

Hàng gỗ dăm xuất sang Trung Quốc với mỗi đơn hàng đến 10.000 - 20.000 BDMT (tấn 

khô kiệt) cũng hoàn toàn vắng bóng đội tàu của Việt Nam. Hằng sắn lát, cát nhiễm mặn 

xuất khẩu sang Singapore cũng do đội tàu Trung Quốc vận chuyển. Không chỉ có hàng 

xuất, các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu với số lượng lớn như than đá, thạch cao, các loại 

cám, thức ăn gia súc, các nguyên liệu phục vụ chăn nuôi... cũng do các tàu lớn của nước 

ngoài vận chuyển. Không chỉ tàu lớn gặp bất lợi mà tàu nhỏ cũng mất lợi thế trước các đối 

thủ nước ngoài. Xi măng, clinker xuất khẩu với số lượng nhỏ cho tàu 3.000 - 8.000 tấn 

đang được khá nhiều tàu Việt Nam vận chuyển nhưng hầu hết xuất qua trung gian là các 

công ty thương mại Singapore. Họ là những DN nhiều kinh nghiệm quốc tế nên các hợp 

đồng vận tải thường có những điều khoản bất lợi cho chủ tàu Việt Nam. Đơn cử như điều 

kiện làm hàng theo tập quán cảng (CQD), chủ hàng giữ lại 5%-10% cước thuê tàu để đảm 

bảo thực hiện việc tranh chấp xếp dỡ sau này. Rõ ràng cần có những nỗ lực vượt bậc để để 

các DN Việt Nam khi ký kết các hợp đồng xuất, nhập khẩu có được những điều kiện thuận 

lợi và không bị chèn ép bởi các doanh nghiệp ngoài nước. 

Hình  10 - Doanh thu họat động vận tải hàng hóa (tỷ đồng) 
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Hoạt động vận tải xuyên biên giới mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát 

triển và đóng góp vào sự phát triển của ngành logistics ở Việt Nam. Khu vực Đà Nẵng 

của Việt Nam đang cố gắng trở thành cửa ngõ của khu vực, đưa hàng hóa tới Lào và Hành 

lang kinh tế Đông Tây. Khu kinh tế mở Chu Lai và sân bay Chu Lai (điều chỉnh gần nhất 

theo Quyết định 32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017) có thể tạo ra điểm trung chuyển mới 

cho vận tải hàng không chuyển phát nhanh, vận tải xuyên biên giới và thương mại điện tử. 

Còn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa sang Campuchia 

với tổng khoảng cách là 260 km với tổng thời gian là 5h. Ngoài ra còn có Sáng kiến “Vành 

đai và Con đường” của Trung Quốc nhằm kết nối toàn bộ khu vực ASEAN. Đặc biệt khi 

cộng đồng kinh tế ASEAN viết tắt là AEC thành lập vào ngày 31/12/2015 cũng mở ra 

những cơ hội lớn cho sự phát triển logistics của khu vực. Sự kết nối ASEAN - Trung Quốc 

để phát triển thương mại trong toàn khu vực cũng thúc đẩy mạng lưới đường bộ kết nối 

giữa các thành phố lớn như Singapore - Penang - Bangkok - Hà Nội - Thâm Quyến với số 

lượng hàng hóa luân chuyển lớn hơn. 

Doanh nghiệp cần sẵn sàng cho các thách thức cũng như cơ hội do quá trình 

hội nhập mang lại. Trong khuôn khổ cam kết với WTO và ASEAN, Việt Nam đã cam kết 

mở cửa thị trường dịch vụ logistics bao gồm: dịch vụ xếp, dỡ container, dịch vụ thông 

quan, dịch vụ kho bãi, dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và các dịch vụ thực hiện thay mặt 

cho chủ hàng với những quy định cụ thể. Các dịch vụ cụ thể đều yêu cầu nhà đầu tư nước 

ngoài phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam, tỷ lệ vốn góp không quá 49%, 51%, 

70% tùy từng dịch vụ và từng mốc thời gian cụ thể cho việc tăng vốn góp trong liên doanh 

hoặc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra, việc cung cấp các dịch vụ 

logistics cụ thể còn bị ràng buộc theo phương thức cung cấp, cụ thể là phương thức 1: cung 

cấp qua biên giới, phương thức 2: tiêu dùng ở nước ngoài, phương thức 3: hiện diện thương 

mại, phương thức 4: hiện diện của thể nhân. 

4.2.2. Dịch vụ kho bãi  

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư, nâng cấp dịch vụ kho 

bãi. Lĩnh vực kho bãi ở Việt Nam có thể được chia thành hai phân khúc chính gồm nhà 

kho bảo quản hàng khô và kho lạnh. Hoạt động của hệ thống kho này khá đơn giản, chỉ 

nhằm mục đích bảo quản hàng hóa và tối ưu chi phí lưu kho. Đã hình thành một số công 

ty hiện tại mạnh về cho thuê và quản lý kho hàng như BS Logistics, Sotrans, Transimex, 

Gemadept, U&I Logistics, Vinafco Draco Seaborne, BK Logistics, ALS, ITL... Dịch vụ 

nhà kho hàng khô Phục vụ nhu cầu các nhà sản xuất và nhà phân phối đặc biệt là các công 

ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh với các công ty tên tuổi như DKSH, DHL, 

Mappletrees, Gemadept, Draco, Vinafco và Transimex. Nhu cầu về kho lạnh dự báo cũng 

sẽ tăng lên khi thương mại nông lâm thủy sản và ngành thực phẩm phát triển. Thị trường 

Việt Nam đã trở nên hấp dẫn với những nhà cung cấp kho lạnh cả trong và ngoài nước. 

Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang tận dụng tốt tiềm năng của thị trường kho lạnh 

Việt Nam nhờ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại 
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Doanh nghiệp tham gia xây dựng các trung tâm phân phối. Đây là bước phát triển 

tiếp theo của kho hàng truyền thống. Việc ra đời trung tâm phân phối xuất phát từ nhu cầu 

quản lý chuỗi cung ứng sản xuất với quy mô lớn theo dõi và truy xuất thông tin hàng hóa 

nhanh chóng chính xác. Các công ty ban đầu sử dụng dịch vụ này là công ty sản xuất hàng 

tiêu dùng nhanh bán lẻ như: Unilever, P&G, Vinamilk, Masan... Tổng diện tích hệ thống 

các trung tâm phân phối tại Việt Nam hiện khoảng 300 ha, phân bố rải rác từ Bắc vào Nam. 

Một số trung tâm phân phối lớn hiện đang hoạt động như: Hệ thống trung tâm phân phối 

tại Khu công nghiệp Sóng Thần và phía Bắc quy mô 100.000 m2 của Gemadept, trung tâm 

phân phối của Transimex và các trung tâm phân phối khác của các công ty nước ngoài như 

DHL, Damco... 

Doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các trung tâm logistics loại I, đóng vai trò kết nối 

Việt Nam với quốc tế. Một số khu công nghiệp, khu chế xuất cần nghiên cứu xây dựng 

hình mẫu khu công nghiệp dựa trên nền tảng logistics. 

4.2.3. Cải thiện hoạt động giao nhận hàng hóa 

Các doanh nghiệp đã có những đóng góp đáng kể nhằm cải thiện hoạt động giao 

nhận hàng hóa. Khi hoạt động xuất nhập khẩu phát triển mạnh cũng là lúc phát sinh nhu 

cầu ủy thác của các công ty nhận hàng xuất khẩu hoặc ngược lại. Hoạt động giao nhận 

truyền thống gồm hai mảng là: (i) giao nhận hàng container với các công ty tiêu biểu như 

GMD, HMH, STG và (ii) dịch vụ CFS (container freight station) hay dịch vụ gom hàng, 

chủ yếu do các công ty nước ngoài thống lĩnh thị trường. Các công ty trong nước cho thuê 

kho như TBS, Tân Cảng Sóng Thần, Tân Cảng Long Bình... Đối với dịch vụ gom hàng 

(CFS): Các đại lý giao nhận đóng vai trò người gom hàng và cấp vận đơn nội bộ. Những 

người này là phải có đại lý độc quyền tại các cảng lớn để thực hiện việc đóng hàng/rút 

hàng xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp/chủ hàng cũng có nhiều lựa chọn hơn trong việc 

lựa chọn các đối tác giao nhận, với những tên tuổi lớn như Viettel Post, VNPost, Saigon 

Post, Giaohangnhanh, Shipchung, Giaohangtietkiem...   

Các doanh nghiệp giao nhận cần nâng cao ứng dụng và hiệu quả của quy trình 

kiểm soát quản lý COD (thanh toán khi nhận hàng). Ứng dụng này có thể cung cấp dịch 

vụ giao hàng kèm thu hộ COD, từ đó tạo cơ hội để người mua hàng trải nghiệm mua hàng 

thử và tiếp tục mua tiếp. Mặt khác, có một sự cải thiện lớn ở thái độ nhân viên giao hàng 

theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ này cũng được trang bị thiết bị cầm 

tay giúp theo dõi và kiểm soát quá trình vận chuyển đơn hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá 

chung, nhiều dịch vụ giao nhận trong nước hiện nay chưa bắt kịp tốc độ phát triển của 

thương mại điện tử, là một trong những yếu tố kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực này.   

4.2.4. Phát triển thành các doanh nghiệp 3PL  

Đối với thị trường logistics Việt Nam thì sự tăng nhanh của thị trường bán lẻ và 

hoạt động xuất nhập khẩu là yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường này với tốc 

độ tăng lần lượt là 14,7 %/năm và 17,5%/năm giai đoạn 2010-2014. Ngoài ra, sự gia tăng 

của việc thuê ngoài (outsourcing) logistics của các tập đoàn đa quốc gia kể từ khi Việt 
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Nam chính thức gia nhập tổ chức WTO nhằm đáp ứng mục tiêu thỏa mãn nhu cầu và ước 

muốn của người tiêu dùng cuối cùng trong thời đại ngày nay cũng góp phần vào sự phát 

triển của ngành. Với xu hướng ngày càng mở rộng chiến lược thuê ngoài dịch vụ logistics 

của các chủ hàng, các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam đang lựa chọn cho mình 

các chiến lược 3PL. Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, tại Việt Nam, con đường 

đến với chiến lược 3PL thường đặt ra đối với các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp giao 

nhận, doanh nghiệp vận tải đa phương thức và các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng. 

Thị trường dịch vụ logistics Việt Nam đang thể hiện rõ nét một cuộc cạnh tranh gay 

gắt mà phía các doanh nghiệp nước ngoài chiếm ưu thế hơn. Trong khi đó, các doanh 

nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam đang có lợi thế về cung cấp các dịch vụ truyền thống và 

đơn giản như vận tải nội địa, kho hàng, giao nhận, thủ tục hải quan,... Theo Hiệp hội doanh 

nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, trong số các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 

tại Việt Nam thì chỉ khoảng 10 – 15% số doanh nghiệp có khả năng khai thác dịch vụ 3PL. 

Cũng trong số những doanh nghiệp dịch vụ logistics này, 80% là doanh nghiệp nội địa 

nhưng chỉ chiếm 20-25% thị phần, có thể kể đến những cái tên như: Gemadept, Vinafco, 

Transimex,... 75-80% thị phần còn lại thuộc về khoảng 30 doanh nghiệp nước ngoài có 

mạng lưới toàn cầu như: APL Logistics, Maersk Logistics, NYK Logistics, Schenker, 

BirKart, BJ, Errmey, Sunil Mezario, Hapag Lloyd, Zim, Sun Express,… 

Theo báo cáo của công ty Amstrong & Associates về thị trường cung cấp dịch vụ 

logistics tổng hợp 3PL tại Việt Nam, doanh thu 3PL/Doanh thu ngành Logistics của Việt 

Nam khá nhỏ so với các quốc gia khác trên thế giới (khoảng 0,8%/GDP) mặc dù chi phí 

logistics chiếm hơn 20% của GDP. Vì vậy đòi hỏi phải có sự cân đối để hướng tới giảm 

tối đa chi phí logistics nhưng ngành sẽ mang lại nhiều doanh thu trong tương lai. Doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ logistics ở Việt Nam gồm các doanh nghiệp 1PL 

(bản thân doanh nghiệp tự chủ động cung cấp dịch vụ không thuê ngoài dịch vụ vận chuyển 

lưu kho) hoặc 2PL (cung cấp các dịch vụ đơn lẻ chưa có tính tích hợp). Số lượng thuê 

ngoài dịch vụ logistics trọn gói 3PL còn chưa nhiều và giá trị thu về từ các hợp đồng 3PL 

còn rất hạn chế so với tiềm năng. Trong đó các công ty thuê ngoài dịch vụ logistics chủ 

yếu là ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG các ngành nghề khác như phương tiện thiết bị 

công nghệ cao thiết bị tự động và ngành dược cũng chỉ chiếm con số rất nhỏ. Để phát triển 

các dịch vụ này, doanh nghiệp cần chú trọng phát triển các gói dịch vụ tích hợp từ cửa tới 

cửa (door-to-door), thay cho các dịch vụ logistics riêng biệt (chỉ vận chuyển hoặc lưu kho, 

giao nhận). Chi phí lao động tăng đang thúc đẩy những cải tiến về công nghệ để tăng tỷ lệ 

tự động hóa, dẫn đến những chuyển biến mạnh mẽ trong ngành logistics. 

Theo công bố của Frost Sullivan, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường thuê 

ngoài dịch vụ logistics thế giới đạt 10-20%/ năm. Phần lớn các tập đoàn lớn trên thế giới 

như Dell, Walmart, Nortel, GAP, Nike đều sử dụng nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL 

hoặc 4PL, chính xu hướng này đã giúp thị trường logistics thế giới tăng trưởng ở mức hai 

con số. Báo cáo thường niên về “Thực trạng thuê ngoài hoạt động logistics toàn cầu” của 

Trường Đại học Georgia Tech (Mỹ) - một trong những trường đại học danh tiếng nhất 
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trong đào tạo ngành logistics và supply chain, phối hợp với Capgemini, DHL và Oracle 

cho thấy khá rõ xu hướng này tại 4 khu vực logistics lớn nhất hiện nay là Bắc Mỹ, châu 

Âu, châu Á – Thái Bình Dương và châu Mỹ Latinh. Các quốc gia châu Á cũng là một thị 

trường thuê ngoài logistics sôi động, trong đó Việt Nam và các nước ASEAN được đánh 

giá là khu vực thị trường trẻ nhưng có tiềm năng tăng trưởng lớn. 

Nghiên cứu về sử dụng dịch vụ logistics của công ty SCM năm 2015 cho thấy tỷ lệ 

các doanh nghiệp Việt Nam thuê ngoài logistics có xu thế tăng, đứng đầu là các doanh 

nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng đóng gói (40%) và thủy sản (23%). Các dịch vụ logistics 

được thuê ngoài nhiều nhất là vận tải nội địa (100%), giao nhận, kho bãi (73-77%), khai 

thuê hải quan (68%), vận tải quốc tế (59%). Nghiên cứu cũng cho thấy các kết quả dịch vụ 

logistics thuê ngoài mang lại cho doanh nghiệp, đứng đầu là lợi ích về giảm chi phí, giảm 

đầu tư và tăng tốc độ vận động hàng hóa. 

Mặc dù đã triển khai được dịch vụ 3PL nhưng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia 

vào thị trường logistics mới chỉ ở mức sơ cấp. Bài toán không dễ trong ngành này là các 

công ty buộc phải ứng dụng trình độ công nghệ thông tin, thuật toán ở mức độ cao liên tục. 

Bên cạnh đó, các công ty cũng phải mở rộng cơ sở hạ tầng để tận dụng lợi thế quy mô 

trong quá trình vận tải, lưu kho, lưu bãi. 

4.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt các xu thế phát triển mới của ngành  

Phát triển Chuỗi cung ứng và logistics thân thiện với môi trường (green 

logistics). Đây là một xu hướng không thể thiếu trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với 

tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng và cạn kiệt tài nguyên dẫn đến tăng chi 

phí logistics và biến đổi khí hậu. Hưởng ứng xu hướng này, nhiều tập đoàn lớn trên thế 

giới đã tích cực phát triển chuỗi cung ứng và các giải pháp logistics thân thiện với môi 

trường. Ví dụ tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Mỹ - WalMart yêu cầu các nhà cung cấp phải 

báo cáo việc sử dụng 10 hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất, lưu kho, bảo quản-vận 

chuyển các sản phẩm của mình; Công ty máy tính HP đề nghị các nhà cung cấp giảm 20% 

khí thải các-bon liên quan đến hoạt động sản xuất và vận tải; Tập đoàn Fujitsu (Nhật Bản) 

áp dụng chính sách “thu mua xanh” trong toàn bộ chuỗi cung ứng của tập đoàn, bao gồm 

các đối tác kinh doanh. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo hiện nay, các doanh 

nghiệp ngành logistics cần nhanh chóng ứng dụng số hóa để giảm chi phí, tăng sức 

cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tại Việt Nam, logistics hiện chiếm 16,8% trong chi phí 

của doanh nghiệp, cao hơn so với Thái Lan (15%), Singapore (8,5%)... và trong cấu thành 

chi phí logistics, chi phí vận tải chiếm tới 50%. Do đó, cần cắt giảm chi phí vận tải qua 

dụng công nghệ số hóa. Theo VLA, còn có hơn 50% doanh nghiệp trong ngành logistics 

chưa áp dụng phần mềm số hóa vào vận hành. Trên thế giới, những công ty lớn như 

Amazon, Uber đã ứng dụng công nghệ Blockchain tạo ra một cửa nhanh chóng, an toàn 

không giấy tờ, đơn giản hóa, tính kiểm soát, minh bạch hạn chế giữa các bên trong ngành 

logistics về địa chỉ, trả hàng, kẹt xe, giao hàng trong 2- 3 giờ hoặc trong ngày… Khi sử 

dụng Blockchain cho phép kiểm soát, đạt độ tin cậy và tính minh bạch tối đa chuỗi cung 
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ứng. Áp dung các công nghệ  có thể có thể tiết kiệm hàng trăm ngàn USD phí tổn và tăng 

năng suất vận chuyển. Ví dụ như công nghệ giao hàng tự động AI - giúp kết nối các xe tải 

bị “trống” chặng về của các công ty qua đó có thể tiết kiệm 8% chi phí vận chuyển đối với 

xe tải"52. 

Đầu tư về cơ sở hạ tầng và nhân lực, chuẩn bị cho cuộc cách mạng Công nghiệp 

4.0. Trí tuệ nhân tạo tích hợp trí tuệ nhân tạo với mạng lưới kết nối Internet vạn vật (IoT) 

và các công cụ hiện đại hóa đang bắt đầu thay đổi toàn bộ viễn cảnh của dịch vụ kho bãi 

và phân phối hàng hóa trên toàn thế giới, với ước tính khoảng 5,5 triệu thiết bị mới được 

kết nối mỗi ngày. Đối với lĩnh vực logistics, cuộc cách mạng này sẽ ngày càng mở rộng 

việc kết nối những thiết bị phi truyền thống như pallet, xe cần cẩu, thậm chí xe rơ-mooc 

chở hàng với mạng Internet. Hiện tại, tất cả các công ty logistics quốc tế lớn dự kiến sẽ sử 

dụng công nghệ IoT.  Các công ty logistics trên thế giới đang nhanh chóng cải tiến công 

nghệ để bắt kịp xu hướng này và cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong thời gian tới, thông qua 

việc trang bị các công cụ tự động. Các dự án robot mới sẽ sớm được giới thiệu vào các kho 

bãi hiện đại. Xe chuyển hàng tự động (Autonomated Guided Vehicles - AGV) có thể thực 

hiện đơn hàng, tự bổ sung hàng trong kho bãi và đáp ứng hiệu quả những nhu cầu cần thiết 

tại đây. Xe nâng thông minh có thể truyền tải thông tin từng hoạt động của xe cho người 

sử dụng để tối đa hóa độ an toàn và huấn luyện người sử dụng mới. Trang bị cảm biến cho 

phép xe tự phát hiện sắp va chạm vật thể, hoặc các hỏng hóc trong động cơ, quá tải và tự 

động lập báo cáo hư hỏng nếu cần thiết. Ứng dụng quét mã vạch trực tuyến trong quản lý 

kho. Tối ưu hóa hàng tồn kho dựa trên điện toán đám mây. Công cụ có hệ thống hạn chế 

truy cập từ các địa điểm kho để giảm thiểu chi phí trong khi tối đa hóa sự sẵn có của các 

mặt hàng có lợi nhuận cao. Đây là một trong những công cụ logistics trực tuyến cần thiết 

có thể giúp các nhà quản lý dự báo, lập kế hoạch kiểm kê và ngân sách cho các nguồn lực 

sẵn có. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ logistics ưa thích tích hợp việc sử dụng ứng dụng 

này để tự động hóa việc mua sắm và bổ sung các quy trình khác để nâng cao lợi nhuận, 

giảm chi phí logistics.  

 

Hộp 3 - Công ty T&M Forwarding và điện toán đám mây 

 

Công ty TNHH T&M Forwarding hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán cước 

vận tải. Công việc kinh doanh đòi hỏi công ty phải ứng dụng công nghệ thông 

tin tốt để xử lý kịp thời yêu cầu của khách hàng và hoạt động tác nghiệp năng 

động của Công ty. Dù đắt đỏ, nhưng Công ty đã cố gắng đầu tư mua bản quyền 

sử dụng phần mềm Cargowise của Australia với công nghệ điện toán đám mây 

trong nhiều năm qua. Phần mềm này cho phép người sử dụng địa phương hóa/ 

                                                 
52 Nếu áp dụng được CNTT để kết nối các sàn giao dịch vận tải hàng hóa nhằm hạn chế xe chạy rỗng thì sẽ giảm được 

30 – 40% cước vận tải. Bởi hiện nay, tỷ lệ xe chạy rỗng chiều về của các doanh nghiệp vận tải luôn ở mức cao (60 - 

70%). Thậm chí, ở các tuyến ngắn như: Hải Phòng – Hà Nội, Hải Phòng – Móng Cái... tỷ lệ này lên đến 100%. 
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tối ưu hóa theo quy định của các nước khác nhau và có khả năng tổng hợp, báo 

cáo và phân tích. Giá mua phần mềm khoảng vài chục ngàn USD (600 triệu 

VND), tùy thuộc vào số module mà DN muốn sử dụng. Phí sử dụng và bảo trì 

phần mềm trả theo năm và cho từng người sử dụng (60USD/user/ tháng).  

 

Tất cả các bộ phận của công ty đều có thể sử dụng, nhân viên có thể làm việc từ 

xa, ở nhà; Phân quyền rất mạnh, bảo mật tốt. Với hệ thống thông tin thông minh 

đó, khách hàng của Công ty sẽ nhận được bản chào giá ngay lập tức khi có yêu 

cầu, các thông tin cập nhật về hành trình hàng hóa và cả khả năng xem cũng như 

in vận đơn qua Internet. Các khả năng và đặc tính dịch vụ này sẽ giúp cho khách 

hàng của Công ty có được sự chắc chắn và hoàn toàn nắm được tình trạng hàng 

hóa của mình. Phần mềm này được nhiều hãng logistics nổi tiếng thế giới như 

DHL sử dụng. 

 

Mặc dù có nhiều lợi ích như vậy nhưng hiện tại ở Việt Nam chỉ có khoảng khoảng 

20 doanh nghiệp logistics Việt Nam đầu tư sử dụng phần mềm này, còn lại là các 

công ty nước ngoài. Việc không dám đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ thông tin 

cũng là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp logistics nội địa cung cấp dịch vụ 

kém chất lượng hơn và dần dần mất thị phần về tay các công ty nước ngoài. 

 

4.2.6. Nâng cao chất lượng dịch vụ liên quan  

Các doanh nghiệp là đại lý hải quan cần nâng cao chất lượng hoạt động.  Dịch 

vụ thủ tục hải quan là dịch vụ không thể thiếu trong chuỗi dịch vụ logistics. Tổng cục Hải 

quan cho biết cho đến nay Tổng cục Hải quan đã công nhận 858 ĐLTTHQ, cấp hơn 1.400 

mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Tuy số lượng ĐLTTHQ đã tăng đáng kể trong 

thời gian qua, hoạt động ĐLTTHQ còn khá nhiều tồn tại. Tình trạng khá phổ biến là DN 

ĐLTTHQ không sử dụng chữ ký số của ĐLTTHQ, không sử dụng mã nhân viên đại lý 

được Tổng cục Hải quan cấp mà hầu hết DN chủ hàng khi thuê các đại lý làm thủ tục ký 

một loạt các giấy giới thiệu khống để biến nhân viên đại lý thành nhân viên của DN chủ 

hàng. Tức là ĐLTTHQ làm việc khai thuê hải quan dưới hình thức sử dụng Giấy giới thiệu 

thay mặt chủ hàng để làm thủ tục hải quan, đối với hàng của công ty. Thực trạng này chiếm 

tới 90-95%.  Trên thực tế, việc thực hiện chưa đúng quy định pháp luật dẫn tới những hậu 

quả mà chính DN gánh chịu đã được Tổng cục Hải quan cảnh báo tới các DN. Một số DN 

XNK giao chữ ký số và tài khoản đăng nhập hệ thống VNACCS cho ĐLTTHQ hoặc các 

tổ chức, cá nhân khác không phải  ĐLTTHQ để thực hiện khai báo và truyền tờ khai hải 

quan, chữ ký số, tài khoản này sau đó đã được sử dụng không đúng mục đích, đơn cử như: 

Dùng để khai báo cho các chủ hàng khác hoặc lợi dụng thông tin của chủ hàng để mở tờ 

khai hải quan. Bên cạnh đó, việc lỏng lẻo trong quản lý, cấp phát, sử dụng giấy giới thiệu, 

giấy ủy quyền đã tạo cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi trục 
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lợi, ẩn chứa nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại. Cơ quan Hải quan đã phát hiện ra và 

phối hợp với cơ quan Công an điều tra một số vụ việc. 

Mục tiêu sắp tới của ngành logistics là 100% hoạt động thông quan thực hiện 

qua đại lý hải quan. Tuy nhiên đa phần các doanh nghiệp hiện nay trong lĩnh vực dịch vụ 

hải quan chủ yếu là người “khai thuê hải quan” trong khi đại lý hải quan không được sử 

dụng rộng rãi vì vai trò của đại lý hải quan không rõ ràng. Chủ trương đại lý hải quan đã 

có cách đây 5 năm, hiện nay vẫn đang cầm chừng và chưa phát triển, chưa thể hiện được 

vai trò các đại lý hải quan phải là cánh tay nối dài của Cục hải quan để tư vấn cho khách 

hàng. Các doanh nghiệp là đại lý hải quan phải cập nhật các quy định chính sách chuyên 

ngành, thủ tục hải quan. Mặc dù được ưu tiên trong một số hoạt động như: được hỗ trợ về 

thủ tục hải quan thủ tục thuế liên tục cập nhật các quy định mới và tập huấn bồi dưỡng 

pháp luật hải quan nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ lớn hơn không đi đôi với quyền lợi nên 

chưa tạo được môi trường thuận lợi để phát triển đại lý hải quan. Trong việc hoàn thành 

thủ tục hàng hóa XNK hiện nay thủ tục hải quan chiếm khoảng 28% và kiểm tra chuyên 

ngành chiếm khỏang 72% thời gian. Những cố gắng của Hải quan trong việc cải tiến thủ 

tục hành chính và áp dụng công nghệ thông tin là đáng kể nhưng sẽ ít có tác dụng nếu các 

ngành liên quan vẫn mất nhiều thời gian và chi phí. Gần đây, được phép của Thủ tướng 

Chính phủ, Liên minh Tạo thuận lợi cho thương mại thế giới đang cùng các Bộ ngành liên 

quan tiến hành nghiên cứu để trình lên Thủ tướng kiến nghị về việc áp dụng bảo lãnh hải 

quan (customs bond) ở Việt Nam. Việc áp dụng bảo lãnh hải quan sẽ có tác dụng tích cực 

trong kiểm tra liên ngành bởi được hỗ trợ kỹ thuật trong việc kết nối mạng với cơ quan 

Hải quan. Trong thời gian tới để nâng cao năng lực cạnh tranh, Nhà nước cũng như các 

Hiệp hội cùng phối hợp thực hiện các hoạt động để hạn chế các yếu tố rủi ro cho doanh 

nghiệp; khắc phục các yếu kém phát sinh trong từng khâu dịch vụ của hoạt động logistics; 

tăng cường các ưu điểm của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực. Từ đó tăng hiệu 

quả của ngành logistics Việt Nam nói chung và khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn 

tham gia vào thị trường logistics đầy tiềm năng và chuyên nghiệp. 

Nâng cao vai trò của hiệp hội trong việc cải thiện dịch vụ đại lý thủ tục hải quan. 

Các tổ chức hiệp hội như VLA, VATA, các hiệp hội doanh nghiệp ngành cần thúc đẩy sự 

hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp DN cung ứng dịch vụ logicstics hợp 

tác, kết hợp tốt hơn đưa dịch vụ đại lý thực sự chuyên nghiệp so với các nước trong khu 

vực. Hoạt động ĐLTTHQ có thành công hay không tất nhiên còn có vai trò quan trọng từ 

phía DN. Các hiệp hội sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với cơ quan Hải quan 

nhằm thúc đẩy vai trò của DN trong quá trình xây dựng pháp luật và ngược lại nắm bắt 

nhanh chóng, tuyên truyền hiệu quả những chính sách mới từ cơ quan Hải quan để tăng 

cường tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. 
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Hình  11 - Số lượng doanh nghiệp logistics theo lĩnh vực dịch vụ chính 

 
Nguồn: VLA 

 

4.3. Doanh nghiệp và thủ tục hải quan 

Doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao năng lực về thủ tục hải quan, ví dụ như 

về những nguyên tắc phân luồng, đánh giá rủi ro trong quản lý hải quan. Trên thực tế, 

việc phân luồng dựa trên 4 phân lớp nhóm tiêu chí: Các quy định của pháp luật quản lý 

chuyên ngành; các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế; kết quả đánh giá rủi ro 

tuân thủ DN; thông tin nghiệp vụ hải quan và kết quả phân tích, đánh giá rủi ro. Trong đó, 

kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ DN được tự động thực hiện qua các thông tin về DN được 

cập nhật vào hệ thống trên cơ sở tiêu chí đánh giá tuân thủ DN. Khi DN đăng ký tờ khai, 

hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin trên tờ khai hải quan với các phân lớp nhóm tiêu 

chí nêu trên, kết hợp với sử dụng các thuật toán để ra quyết định phân luồng tờ khai. Việc 

khai báo của DN vì vậy cũng sẽ tác động trực tiếp đến đánh giá tuân thủ của DN, mà đây 

là một trong những lớp tiêu chí quan trọng tác động đến kết quả phân luồng của tờ khai. 

Trên thực tế, các DN cần lưu ý các lỗi thường gặp phải trong khai báo như: Khai thủ công, 

khai báo sai thông tin trên tờ khai so với hồ sơ, chứng từ; khai báo tên hàng không đầy đủ, 

rõ ràng, cụ thể, không phù hợp với mã số hàng hóa. Như vậy, ngoài các biện pháp từ phía 

nhà nước nhằm giảm tỷ lệ tờ khai thuộc luồng vàng, luồng đỏ bởi cơ quan nhà nước như 

phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện bổ sung, sửa đổi các quy định kiểm 

tra chuyên ngành theo hướng đơn giản, không chồng chéo về quy định kiểm tra, các DN 

cũng cần chủ động để nâng cao mức độ tuân thủ đối với pháp luật hải quan và pháp luật 

thuế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực hiện 

đúng các quy định về chính sách quản lý; tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trong thực 

hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.  Đồng thời, thực hiện khai báo đầy đủ, 

cụ thể, chính xác, rõ ràng các thông tin trên tờ khai, hạn chế việc bổ sung, sửa đổi tờ khai; 

hạn chế hủy tờ khai hoặc bỏ không làm thủ tục đối với tờ khai đã khai báo. Việc giảm tỷ 

lệ tờ khai luồng đỏ sẽ giúp DN không chỉ đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa mà 
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còn giúp giảm được các chi phí, nhân lực cho việc phải kiểm tra hàng hóa thực tế, tiết kiệm 

chi phí. 

Tham gia thực hiện các sáng kiến nhằm cải thiện về thủ tục hải quan, ví dụ như 

về nộp thuế điện tử đối với đối với hàng xuất, nhập khẩu hoặc Hệ thống quản lý, giám 

sát hàng hóa tại cảng biển.  Để đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian thông quan cũng như 

khắc phục những vướng mắc và tối ưu hóa công tác thu, nộp thuế điện tử, Tổng cục Hải 

quan đang triển khai thực hiện đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và 

thông quan 24/7”. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận phối hợp thu với 36 

ngân hàng thương mại, thực hiện thu thuế XNK qua Cổng thanh toán điện tử. Triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát hàng hóa tại cảng biển và sử dụng chữ ký số 

khi khai báo thông tin thực hiện TTHC liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và 

quá cảnh. Tính đến hết ngày 11/9/2017 đã có 03 doanh nghiệp tham gia Hệ thống quản lý, 

giám sát hàng hóa tại cảng biển, giám sát hơn 86 nghìn container ra vào cảng. Các kết quả 

ban đầu cho thấy, Hệ thống giám sát hàng hóa tại cảng biển đã tạo nhiều thuận lợi cho 

doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan và các cơ quan 

liên quan. Đây sẽ tiền đề cho việc triển khai mở rộng tại các cảng biển trong cả nước. 

Ngoài ra, từ 01/01/2018, Tổng cục Hải quan yêu cầu các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao 

nhận sử dụng chữ ký số khi khai báo thông tin thực hiện TTHC liên quan đến tàu thuyền 

xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh qua Cơ chế Một cửa Quốc gia. 

Các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và logistics cần chuẩn bị 

nguồn nhân lực, hạ tầng kĩ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện Cơ chế Một cửa Quốc gia. 

Các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện 

các TTHC trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia. Đồng thời, tích cực tham gia ý kiến vào 

các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia; tham dự đầy 

đủ các buổi tập huấn do cơ quan Hải quan và các Bộ ngành tổ chức. Cơ chế Một cửa 

ASEAN và Cơ chế Một cửa Quốc gia mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có 

doanh nghiệp dịch vụ logistics nhiều lợi ích như: giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm số 

hồ sơ phải nộp cho các cơ quan quản lý, đơn giản hóa quy trình giao tiếp với cơ quan quản 

lý. Tại Việt Nam, việc thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN và Cơ chế Một cửa Quốc gia đã 

được nội luật hóa tại Luật Hải quan 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Vấn đề này còn được Chính phủ hết sức quan tâm và chỉ đạo sát sao thông qua các nghị 

quyết nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... 

Theo kế hoạch trong ASEAN, Cơ chế Một cửa ASEAN sẽ tiếp tục trao đổi hàng loạt các 

chứng từ thương mại và vận tải bằng phương thức điện tử. Khi đó, việc thực hiện các 

TTHC để lưu thông hàng hóa, dịch chuyển phương tiện giữa các quốc gia ASEAN sẽ thực 

hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử với hồ sơ điện tử. Như vậy, hàng loạt các chứng từ 

phải nộp, phải xuất trình sẽ được đơn giản hóa, thậm chí loại bỏ và kéo theo lợi ích mang 

lại cho dịch vụ logistics về mặt chi phí và thời gian thực hiện TTHC trong hoạt động 

logistics. 
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Các doanh nghiệp vận tải nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin theo 

hướng tích hợp, thông minh nhằm cải cách, hiện đại hóa công tác giám sát của cơ quan 

hải quan tại các cảng biển. Ví dụ như các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho việc áp dụng 

seal định vị. Việc ứng dụng công nghệ seal định vị GPS trong hoạt động quản lý, giám sát 

hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container đem lại hiệu quả cao trong công tác 

quản lý, phù hợp với tiến trình hiện đại hóa Hải quan với phương thức quản lý, giám sát 

hải quan hiện đại, giúp cơ quan hải quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình trạng của phương 

tiện vận chuyển hàng hóa tại mọi thời điểm từ khi gắn seal giám sát tại nơi đi đến khi hải 

quan nơi đến xác nhận hàng đã đến đích, như cảnh báo thời gian dừng đỗ, đi lệch tuyến 

đường, mở container trái phép, vị trí và tốc độ hiện tại. Giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

quản lý được hàng hóa vận chuyển trong container được đảm bảo an toàn trong khi vận 

chuyển giữa các cửa khẩu. Bên cạnh đó, trường hợp có vấn đề phát sinh thì cơ quan chức 

năng cũng như doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ nhanh chóng có cơ 

sở thông tin để xác định trách nhiệm. 

Chuẩn bị các cơ sở vật chất, cán bộ và nguồn lực cần thiết cho việc triển hai hệ 

thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi. Thực hiện nghị quyết 19-2018/NQ-

CP ngày 15/05/2018 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm 

tiếp theo, trong giai đoạn từ tháng 08 năm 2017 đến nay hệ thống Quản lý hải quan tự động 

(VASSCM) đã được triển khai tại 4 đơn vị: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng (Đã triển 

khai tại 04 Chi cục với 53 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng biển tham gia), Cục Hải 

quan Thành phố Hà Nội (Đã triển khai tại Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Nội bài với 

03 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng hàng không tham gia), Cục Hải quan Thành 

phố Hồ Chí Minh (Đã triển khai tại 04 Chi cục với 04 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, 

cảng biển tham gia), Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu (Đã triển khai tại 04 Chi cục với 14 

doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng biển tham gia). Việc triển khai hệ thống đã đem 

lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp XNK (góp phần giảm thời gian giải phóng hàng, chi 

phí, giấy tờ, thời gian đi lại,...), cơ quan Hải quan (tăng cường năng lực quản lý giám sát 

hàng hóa vào, ra, tồn đọng tại các kho, bãi, cảng) và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, 

cảng biển, cảng hàng không (chủ động trong việc xây dựng kế hoạch khai thác, kinh doanh 

từ đó góp phần giảm chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lưu lượng hàng hóa). Trong 

thời gian tới, hệ thống Quản lý hải quan tự động sẽ được triển khai mở rộng trên phạm vi 

toàn quốc, đặc biệt chú trọng tới các doanh nghiệp, đơn vị hải quan có tần suất giao dịch, 

lưu lượng hàng hóa XNK lớn. Do vậy, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị sẵn sàng, đặc 

biệt về hệ thống công nghệ thông tin và nguồn lực về con người, trình độ quản lý để tham 

gia các chương trình này. 

Xây dựng mối quan hệ đối tác công tư hiệu quả, phối hợp công tác trong phát 

triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp. Ví dụ vào giữa năm 2018, Cục Hải quan 

tỉnh Quảng Ninh ký kết Quy chế phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Quy chế phối 

hợp công tác trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp giữa Cục Hải quan 
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tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh là một trong những hoạt động 

tích cực của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-

CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về 

tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp. Hiệp hội và doanh nghiệp cần tự tin, mạnh dạn chuyển từ mối quan hệ giữa 

"đối tượng bị quản lý" sang mối quan hệ "đối tác" đồng hành tin cậy, bền vững với chính 

quyền và các cơ quan Nhà nước. Tích cực thành lập các kênh đối thoại kết nối nhằm kịp 

thời phản ánh, góp ý đối với hoạt động của cơ quan hải quan các cấp. Thực tiễn tốt từ nhiều 

quốc gia cho thấy, Hiệp hội DN đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến trình 

minh bạch hóa và tiến độ xử lý thủ tục hải quan. 

4.4. Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý chuỗi cung ứng và logistics nội tại 

của doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh thuê ngoài logistics. Với một doanh nghiệp kinh 

doanh, hay sản xuất, việc tự mình thực hiện các khâu của chuỗi logistics sẽ tốn nhiều chi 

phí hơn so với việc thuê các công ty chuyên về logistics thực hiện việc các công việc này. 

Thuê ngoài logistics hiện đang là xu thế, không chỉ trên thế giới, mà tại Việt Nam nhiều 

doanh nghiệp cũng đang quan tâm. Tại Việt Nam, tỷ lệ thuê ngoài logistics hiện nay chỉ 

mới chiếm khoảng 35% - 40%. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có sự phối hợp, hợp tác 

giữa các nhà cung cấp dịch vụ logistics với các nhà sản xuất và các nhà xuất nhập khẩu. 

Quyết định số 200/QĐ-TTg về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics Việt Nam đã 

đề ra nhiệm vụ đến năm 2025, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50% - 60%. Nghị quyết 

19-2018/NQ-CP Chính phủ cũng xác định cần phải thúc đẩy phát triển thuê ngoài logistics. 

Thuê ngoài logistics các nhà cung cấp 3PLs, doanh nghiệp sẽ ít phải lo lắng hơn 

và dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi khác. Khi các doanh 

nghiệp phát triển và mở rộng kinh doanh họ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các chuỗi 

cung ứng hiệu quả trong đó cần tổ chức logistics một cách tinh vi hơn. Tuy nhiên, nếu 

logistics không hàng hóa, hỗ trợ bán hàng đa kênh hoặc logistics, xuất nhập khẩu. Vì vậy, 

doanh nghiệp nên thuê ngoài thay vì tự mình thực hiện các công đoạn logistics. Bởi rất 

nhiều lý do: 

- Có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi: Thay vì 

cố gắng tự mình thực hiện các dịch vụ logistics, hãy thuê một công ty có chuyên 

môn và kinh nghiệm chuyên sâu có thể thực hiện các hoạt động logistics một cách 

dễ dàng. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giải phóng tài nguyên và cho phép họ tập 

trung vào các hoạt động quan trọng khác. 

- Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Hầu hết các nhà cung cấp 3PLs chỉ chuyên 

về dịch vụ logistics. Họ biết những trang web tốt nhất và có thể đưa ra những ý 

tưởng và chiến lược sáng tạo nhất để giảm chi phí cho khách hàng, cũng như mang 

lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của doanh nghiệp. 
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- Quản lý hóa đơn: Các nhà cung cấp 3PLs giúp doanh nghiệp quản lý tất cả các hợp 

đồng vận chuyển liên kết, họ có những nhân viên văn phòng sẵn sàng làm việc với 

các phương thức lập hóa đơn, các quy trình kiểm soát nhà cung cấp dịch vụ, họ sẽ 

làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp,... 

- Các chi phí nhỏ như chi phí bảo hiểm, chi phí lắp ghép, vận chuyển hoặc chi phí 

kho cố định đều được các nhà cung cấp dịch vụ logistics xử lý và chăm sóc: Doanh 

nghiệp không nhất thiết phải đối phó với nó. 

- Về hiệu quả kinh tế: Nếu tự làm các công đoạn của logistics, doanh nghiệp sẽ phải 

chi tiêu rất nhiều vào việc cố gắng mở rộng đội ngũ nhân sự. Nếu thuê ngoài, nhà 

cung cấp dịch vụ 3PLs có thể giúp bạn giảm chi phí về lương nhân sự. 

- Theo dõi thời gian thực hiệu quả: Hầu hết các 3PLs có công nghệ chuyên nghiệp và 

cho phép theo dõi thời gian thực và khả năng quản lý dữ liệu. Một số nhà cung cấp 

dịch vụ phổ biến hơn thậm chí còn cung cấp tích hợp với WMS và ERP. Bằng cách 

có thể theo dõi lô hàng một cách dễ dàng, các nhà 3PLs thường sẽ sáng tạo hơn 

trong lĩnh vực công nghệ logistics, cung cấp công nghệ tiên tiến để giúp doanh 

nghiệp phục vụ khách hàng tốt hơn. Các loại công nghệ mà 3PLs sử dụng đang trở 

thành một yếu tố thuận lợi, khác biệt cho khách hàng của họ. 

Để khuyến khích nhu cầu thuê ngoài của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp 

logistics cần chuẩn hóa dịch vụ logistics bằng việc cung cấp dịch vụ logistics chất lượng 

cao, qua đó từng bước xây dựng niềm tin với doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu. 

Các doanh nghiệp logistics cũng cần mạnh dạn đầu tư vào công nghệ thông tin để cung 

cấp các dịch vụ tốt hơn. Cần sự phối hợp giữa các doanh nghiệp logistics với nhau để sử 

dụng năng lực sẵn có, dư thừa của nhau, tạo ra các sàn công nghệ về vận tải, về dịch vụ 

logistics nói chung tạo ra chi phí cạnh tranh. 

 

4.5. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển ngành dịch vụ logistics 

4.5.1. Kinh nghiệm phát triển logistics của Singapore 

Singapore là quốc gia tuy không giàu có về tài nguyên thiên nhiên, nhưng lại có 

một vị trí địa lý mang tầm chiến lược quan trọng đó là eo biển Malacca, cầu nối quan trọng 

nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Vị trí địa lý thuận lợi, có khả năng kết nối với các 

tuyến vận tải chính trên thế giới là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành 

công nghiệp logistics của Singapore. Đặc biệt, sự hình thành của Trung tâm vành đai đường 

bộ Trung Quốc (BRI) khiến Singapore trở thành một nút thắt quan trọng dọc theo con 

đường tơ lụa hàng hải thế kỷ 21. 

Ngay từ đầu, chính phủ Singapore đã nhận thức rằng ngành logistics chỉ phát triển 

khi ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng logistics tương ứng được quan tâm phát 

triển. Singapore đã trải qua quá trình chuyển đổi từ ngành công nghiệp thâm dụng lao động 

(thủ công mỹ nghệ truyền thống, dệt may, cao su) sang các ngành công nghiệp chuyên sâu 

(linh kiện điện tử, đóng tàu) rối đến các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn (hóa dầu, 
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hàng không) , các ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ (y sinh học, CNTT). Sự chuyển 

đổi này buộc ngành logistics phải cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng nhu 

cầu thay đổi. 

Theo Báo cáo xếp hạng Chỉ số hoạt động logistics 2018 của Ngân hàng Thế giới, 

chỉ số LPI của Singapore đạt 4 /5 điểm, xếp hạng 7/160 quốc gia, đứng vị trí cao nhất ở 

khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 2 châu Á (sau Nhật Bản). Tuy nhiên, nếu tính bình quân 

cho cả 4 kỳ điều tra (2012, 2014, 2016 và 2018) điểm số LPI của Singapore đạt 4.05/5 

điểm, xếp thứ 5/160 quốc gia, vượt  qua Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ nhất trong khu 

vực Châu Á.  

Những thành công mà ngành công nghiệp logistics của Singapore đạt được chủ yếu 

do các yếu tố sau: 

Thứ nhất là khả năng kết nối toàn cầu 

Singapore đã tận dụng được triệt để lợi thế vị trí của mình. Do diện tích nhỏ và 

không có tài nguyên nên ngay từ đầu chính phủ Singapore đã đưa ra chủ trương phát triển 

mạng lưới kết nối toàn cầu dựa trên thế mạnh là năng lực thương mại và hệ thống cảng 

biển, sân bay. Cơ quan hàng không dân dụng Singapore đã ký kết Thỏa thuận dịch vụ hàng 

không (ASAs) với 130 tiểu bang và vùng lãnh thổ khác để gia tăng số lượng kết nối chuyến 

bay. Các cảng biển cũng đã làm việc chặt chẽ với các hãng tàu để xây dựng một trong 

những mạng lưới giao thông hàng hải dày đặc nhất thế giới.  

Ngoài ra, việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (khoảng hơn 30 đối tác 

thương mại) giúp Singapore tăng cường khả năng tiếp cận đến các thị trường lớn trên toàn 

thế giới. Chính điều này đã khuyến khích các công ty trong chuỗi logistics hoạt động tại 

Singapore, vì những công ty này tin tưởng rằng họ có thể tiếp cận thị trường toàn cầu một 

cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trên thực tế, việc trung chuyển hàng hóa qua Singapore 

có thể nhanh hơn so với các chuyến hàng trực tiếp. 

Hiện tại, Cảng Singapore được xếp hạng là cảng lớn thứ 2 trên thế giới, với khả 

năng kết nối đến hơn 600 cảng biển lớn, nhỏ ở 123 quốc gia. Sân bay Changi, được bình 

chọn là sân bay tốt nhất thế giới trong năm năm liên tiếp, với khả năng tiếp nhận khoảng 

6.800 chuyến bay/tuần, kết nối đến 380 thành phố ở 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 

giới53.  

Thứ hai là phát triển cơ sở hạ tầng 

Theo thời gian, ngành logistics Singapore đã xây dựng và phát triển một cơ sở hạ 

tầng đẳng cấp thế giới. Nhà nước chú trọng đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng 

logistics như: hệ thống cảng biển, tuyến đường tàu điện ngầm, hệ thống đường cao tốc, 

trung tâm logistics hàng không, trạm không vận hàng tươi sống… 

                                                 
53 http://blogs.worldbank.org/transport/three-factors-have-made-singapore-global-logistics-hub 
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Sau khi hoàn thành kế hoạch phát triển thế hệ cảng biển tiếp theo vào năm 2030, hệ 

thống cảng Singapore sẽ có khả năng xử lý hơn 65 triệu container tiêu chuẩn và trở thành 

cơ sở hạ tầng tích hợp lớn nhất thế giới. Bên cạnh việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, Chính 

phủ Singapore cũng chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các tành tựu của CMCN 4.0, các công 

nghệ như: điều khiển tự động không người lái, tận dụng các cảm biến thông minh để phát 

hiện các dị thường vận chuyển như vi phạm bản quyền và phân tích dữ liệu để dự đoán các 

điểm tắc nghẽn giao thông.  

Trong lĩnh vực hàng không, Singapore cũng đưa ra kế hoạch tăng gấp đôi năng lực 

của hệ thống sân bay. Hàng hóa hàng không được khuyến khích vận chuyển ở Singapore 

qua việc phát triển cơ sở hạ tầng và các tiện ích đi kèm. Có một trung tâm logistics hàng 

không cho hàng hóa nhạy cảm với thời gian, trung tâm chuỗi cung ứng lạnh cho hàng dễ 

hỏng, các tiện ích để theo kịp sự phát triển của thương mại điện tử …Nhân viên cũng được 

đào tạo thường xuyên để đảm bảo họ có thể theo kịp các công nghệ mới và có kỹ năng phù 

hợp để xử lý các loại hàng hóa khác nhau. Ví dụ, một trong những trung tâm chuỗi cung 

ứng lạnh của sân bay trở thành trung tâm đầu tiên trên thế giới được trao Chứng nhận 

IATA CEIV Pharma để xử lý hàng hóa dược phẩm. 

Thứ ba là đi đầu trong ứng dụng công nghệ 

Singapore đang đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào ngành logistics nhằm 

hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia thông minh (smart nation). Với việc liên tục 

theo kịp những cải tiến công nghệ và nắm bắt những thay đổi, Singapore là quốc gia đầu 

tiên áp dụng dịch vụ thông quan một cửa với sự ra đời của TradeNet, một nền tảng điện tử 

thuận lợi hóa thương mại đầu tiên trên thế giới. Hệ thống này cho phép đơn giản hóa tất cả 

các thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả kiểm tra hàng hóa. 

Hình  12 - So sánh quy trình phê duyệt giấy phép thương mại trước và sau khi có 

TradeNet 
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Cơ chế một cửa quốc gia của Singapore được ra đời năm 1989, đã số hoá và sắp 

xếp hợp lý các quy trình phê duyệt giấy phép thương mại. Với hơn 35 cơ quan chính phủ 

hiện đang thực hiện nền tảng này, đòi hỏi toàn bộ chính phủ phải thay đổi tư duy của mình 

từ “kiểm soát thương mại” sang “tạo thuận lợi thương mại”. Ngày nay, giấy phép, chứng 

từ có thể được chấp thuận bằng hệ thống điện tử trong vòng vài phút. Tuy nhiên, quá trình 

gửi hàng có thể liên quan đến nhiều bên và nguyên liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ 

các nhà sản xuất đến các công ty hậu cần, công ty tài chính và người tiêu dùng. Cơ chế 

một cửa quốc gia nâng cao hiện đang trong quá trình thực hiện, nhằm tích hợp nhiều giao 

dịch B2B (Business To Business) nhất có thể dựa trên nền tảng kỹ thuật số duy nhất. 

 Thứ tư là khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân 

Singapore thừa nhận tầm quan trọng của việc đưa khu vực tư nhân vào trong các 

quyết định chính sách của Chính phủ. Việc tăng cạnh tranh trong khu vực tư nhân khiến 

các doanh nghiệp trong ngành phải không ngừng đầu tư, nâng cấp chất lượng và dịch vụ, 

thúc đẩy ngành logistics ở Singapore hoạt động hiệu quả hơn.  

Chính phủ Singapore chủ trương thu hút các nhà đầu tư đến nước mình thông qua 

việc đảm bảo một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, với các chính sách các ưu đãi 

phù hợp cho sự tham gia của khu vực tư nhân. Hiện nay, 20 trong số 25 công ty logistics 

hàng đầu thế giới đang quản lý hoạt động toàn cầu hoặc khu vực của họ đến từ Singapore. 

Việc xuất hiện của các ông lớn trong ngành sẽ góp phần thúc đẩy các công ty địa phương 

cạnh tranh với các tiêu chuẩn quốc tế. 

Mặt khác, Chính phủ Singapore cũng rất cầu thị, lắng nghe ý kiến từ khu vực tư 

nhân. Trước khi phê duyệt một dự án đầu tư công, Chính phủ sẽ tham vấn ý kiến khu vực 

tư nhân nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng được xây dựng đáp ứng được nhu cầu thực tế kinh 

doanh. Hơn nữa, chính phủ cũng khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

bổ sung. Ví dụ, các nhà khai thác khu vực tư nhân như SATS và FedEx đã đầu tư vào các 

cơ sở vận tải hàng không như các trung tâm chuỗi cung ứng lạnh và các trung tâm chuyển 

phát nhanh. Chính phủ sẽ giúp đỡ trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các khoản 

đầu tư đó. Như vậy, các thách thức sẽ được cả nhà nước và tư nhân cùng nhau giải quyết, 

đảm bảo rằng các sáng kiến bền vững về mặt thương mại trong dài hạn và không trở thành 

gánh nặng đối với quỹ công. 

Thứ năm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Theo Bảng xếp hạng năm 2017 của Economist Intelligence Unit, Singapore dẫn đầu 

thế giới về chính sách giáo dục. Chính phủ Singapore luôn chú trọng đến công tác đào tạo 

nhân lực nói chung và cho cho ngành logistics nói riêng. Một số chính sách được chính 

phủ Singapore đưa ra như: tổ chức các hoạt động như cấp học bổng và tài trợ nghiên cứu 

logistics cho sinh viên, thành lập học viện logistics châu Á – Thái Bình Dương và phát 

triển học viện này thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực logistics hàng đầu châu Á, thành 
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lập viện nghiên cứu logistics Singapore nhằm phát triển chiến lược và chương trình đào 

tạo logistics.  

Năm 2011, Trung tâm đổi mới quản lý chuỗi cung ứng (COI-SCM) được thành lập. 

Bên cạnh vai trò là trung tâm một cửa hỗ trợ các doanh nghiệp logistics Singapore nâng 

cao năng suất, cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc đổi mới công nghệ, đổi mới 

quản lý, COI-SCM còn hỗ trợ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh 

nghiệp bằng cách cung cấp các khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Những 

giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp logistics Singapore nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh và phân phối sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng.  

Có thể thấy, sự kết hợp của các yếu tố nói trên đã tạo ra một hệ sinh thái tích hợp 

cho phép ngành logistics phát triển nhanh và hiệu quả. Thành công của Singapore cho thấy, 

với một tầm nhìn xa về tư duy, chiến lược cùng sự quyết tâm của Chính phủ, một nước 

đang phát triển với nguồn lực hạn chế có thể trở thành một trung tâm hậu cần hàng đầu. 

Hộp 4:  Smart Logistics ở Singapore 

Là một phần trong kế hoạch Smart Nation, sáng kiến Smart Logistics đã chỉ 

ra con đường cho sự phát triển của ngành logistics tiên tiến ở Singapore. Kế hoạch 

này ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật để cho phép các chủ hàng và các 

nhà cung cấp dịch vụ logistics mở rộng khả năng kiểm soát trong chuỗi cung ứng 

của họ, đồng thời giúp chia sẻ tài nguyên để tạo ra mạng lưới  logistics hiệu quả 

hơn. Cùng với việc cải thiện kết quả kinh doanh của khách hàng, công nghệ Smart 

Logistics còn giúp giảm đáng kể chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics tại 

Singapore, với mức tiết kiệm hàng năm dự kiến cho ngành logistics đạt khoảng 56 

triệu USD. 

Công nghệ cung cấp năng lượng cho Smart Logistics 

Sáng kiến Smart Logistics đưa ra những giải pháp ứng dụng các công nghệ 

mới trong vận chuyển hàng hóa toàn cầu, thúc đẩy hiệu quả các chuỗi cung ứng 

nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trong nhiều năm tới. 

Bước đầu tiên là giải quyết những hạn chế trong các mạng lưới phân phối 

hiện có thông qua việc phân tích dữ liệu để tăng cường sự hợp tác giữa các công ty 

vận chuyển hàng hóa. Trao đổi dữ liệu mới sẽ chia sẻ thông tin về các tuyến giao 

hàng, loại hàng hóa và lịch giao hàng giữa các công ty, cơ quan chính phủ và nhà 

cung cấp dịch vụ logistics, với mục tiêu tối ưu hóa quy trình phân phối. 

Ví dụ, các công ty có thể sử dụng hệ thống trao đổi dữ liệu để điều phối lịch 

giao hàng của họ đến các múi giờ đã chọn, ngoài ra họ cũng có thể chia sẻ các 

phương tiện, tài xế và kho bãi để cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả. 

Một vấn đề khác cần giải quyết là khả năng theo dõi thời gian thực tế để giám 

sát hàng hóa nhạy cảm trong quá trình vận chuyển, tránh xảy ra tình mất hàng và 
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chậm trễ. Smart Logistics sẽ  giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập  hệ thống 

cảm biến ở các sân bay  và cảng biển, sử dụng cảm biến nhận dạng tần số vô tuyến 

(RFID) để theo dõi tình trạng hàng hóa trong thời gian thực. Từ đó, giúp chủ hàng 

và các nhà cung cấp dịch vụ logistics tăng cường khả năng theo dõi và truy xuất 

hàng hóa trên toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời cho phép họ theo dõi được các 

điều kiện về môi trường đối với các hàng hóa nhạy cảm trong quá trình vận chuyển.  

Ngoài ra, loại bỏ những lỗi do con người gây ra và giảm sự tiêu hao nguồn 

nhân lực trong kho hàng cũng là một nội dung mà sáng kiến Smart Logistics đang 

xem xét.  Internet of Things (IoT) cũng sẽ đóng một vai trò trung tâm như thiết bị 

kho kết nối internet giúp giảm gánh nặng cho các bộ xử lý mặt đất để theo dõi vị trí, 

điều kiện và trạng thái của hàng hóa.  

Smart Logistics trong thực tế 

Trong khi các hệ thống cảm biến được trang bị RFID và trao đổi dữ liệu vẫn 

là các khái niệm đang được phát triển như là một phần trong sáng kiến Smart 

Logistics, thì các công ty quản lý chuỗi cung ứng lớn tại Singapore đang sẵn sàng 

khai thác tiềm năng của Smart Logistics. 

Một ví dụ là Mobility Suite của CEVA Logistics - một ứng dụng điện thoại 

thông minh đa nền tảng đi kèm với các tính năng như các mốc thời gian thực, chữ 

ký điện tử, hiệu suất phân phối, tính khả dụng của trình điều khiển, trạng thái chuyến 

đi, khả năng hiển thị vị trí hiện tại, công văn động, bảng điều khiển di động và báo 

cáo, danh sách kiểm tra điện tử, biên nhận giao hàng và quản lý công việc, phát hiện 

và loại bỏ hàng hóa bị hỏng. Với bộ Mobility Suite này, CEVA Logistics có thể 

cung cấp "giao tiếp thông minh" từ hàng hóa đến container để cung cấp cho khách 

hàng khả năng hiển thị, kiểm soát chuỗi giá trị và tăng hiệu quả hoạt động chuỗi 

cung ứng của họ.  

Cùng với đó, CEVA Logistics cũng đã phát triển một Hệ thống ma trận quản 

lý kho (Matrix Warehouse Management System - WMS) giúp trong việc tự động 

hóa các quy trình quản lý kho. Công nghệ này cho phép người vận hành nhận hướng 

dẫn từ WMS của CEVA qua tai nghe thay vì hiển thị trên thiết bị tần số vô tuyến và 

việc chọn lựa các chức năng có thể được xác nhận bằng giọng nói hoặc bằng máy 

quét. 

Như vậy, với sự hỗ trợ của RFID, phân tích dữ liệu cuối và công nghệ tự 

động hóa kho, sáng kiến Smart Logistics của Singapore được kỳ vọng sẽ tạo điều 

kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics hợp tác với nhau nhằm tạo ra các mạng 

lưới phân phối hợp tác.  

Phát triển hệ sinh thái Smart Logistics  
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Trong tương lai, các công nghệ theo dõi và truy xuất dựa trên điện toán đám 

mây với các thẻ RFID, mã vạch và GPS sẽ phát triển. Quản lý chuỗi cung ứng tự 

động với các quy trình thông minh hơn thông qua dữ liệu lớn, phần mềm quản lý 

rủi ro và tối ưu hóa dựa trên điện toán đám mây sẽ trở nên phổ biến hơn khi 

Singapore chuyển sang phát triển một hệ sinh thái Smart Logistics.  

Smart Logistics ứng dụng các công nghệ thông minh để tạo ra các giải pháp 

mới hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, đổi mới trong logistics không thay đổi nhu cầu cơ bản 

của ngành. Thay vào đó, nó cho phép cải tiến trong các giải pháp dịch vụ, cải thiện 

hiệu quả trong các quy trình nội bộ và tạo ra giá trị mới thông qua việc đưa thêm 

vào các tính năng giúp tăng hiệu suất, năng suất và khả năng sinh lời trong quản lý 

chuỗi cung ứng,  

Và khi Singapore tiến sâu hơn vào hệ sinh thái smart logistics, điều này sẽ là 

cơ sở để các công ty đa quốc gia tìm cách cải thiện mạng lưới logistics địa phương 

và mở rộng sự hiện diện của họ trong khu vực châu Á đang phát triển ngày càng 

nhanh chóng. 

Nguồn:https://www.edb.gov.sg/en/news-and-

resources/insights/innovation/singapore-builds--smart--into-logistics.html 

 

4.5.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics của Thái Lan 

Theo xếp hạng Chỉ số năng lực hoạt động logistics 2018, Thái Lan xếp thứ 32/160 

quốc gia, đứng thứ 2 Đông Nam Á, sau Singapore. Bình quân 4 kỳ điều tra (2012, 2014, 

2016, 2018), Thái Lan đạt 3.36/5 điểm xếp thứ 34/160 quốc gia.  

Với mục đích nâng cao tỷ trọng xuất khẩu và năng lực cạnh tranh, từ năm 2001, 

chính phủ Thái Lan đã nhận thấy tầm quan trọng của phát triển logistics và đây được xem 

là một trong những ưu tiên quốc gia. Dưới áp lực cạnh tranh từ thị trường trong nước và 

quốc tế, logistics trở thành một vấn đề cấp bách, cần được cải thiện hiệu quả trên cả góc 

độ vi mô và vĩ mô. Chính phủ Thái Lan coi phát triển logistics là giải pháp quan trọng để 

nâng cao khả năng cạnh tranh của quốc gia và là động cơ tăng trưởng kinh tế. Hai chiến 

lược phát triển logistics cấp quốc gia đã được Chính phủ Thái Lan ban hành. Chiến lược 

phát triển logistics quốc gia lần thứ nhất (2007-2011) đặt ra mục tiêu nâng cấp hệ thống 

logistics đạt tiêu chuẩn thế giới, thiết lập vai trò là trung tâm thương mại và kinh tế ở Tiểu 

vùng Đông Dương. Chiến lược phát triển logistics quốc gia lần thứ hai (2013- 2017) mở 

rộng mục tiêu, đưa Thái Lan trở thành “Trung tâm thương mại và dịch vụ” ở Tiểu vùng 

sông Mê Kông mở rộng và cửa ngõ vào châu Á.  

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng ban hành một Chiến lược phát triển giao 

thông quốc gia với 4 kế hoạch lớn: (i) Đầu tư cơ sở hạ tầng bằng việc phát triển các cung 

đường kết nối và áp dụng công nghệ thông tin; (ii) Tạo cửa ngõ giao thương với bên ngoài 

https://www.edb.gov.sg/en/news-and-resources/insights/innovation/singapore-builds--smart--into-logistics.html
https://www.edb.gov.sg/en/news-and-resources/insights/innovation/singapore-builds--smart--into-logistics.html
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thông qua việc tạo dựng mạng lưới liên kết, đầu tư công nghiệ và đạo điều kiện hỗ trợ kỹ 

thuật phát triển;  (iii) Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm: ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng 

tại các vùng kinh tế trọng điểm, tạo hạ tầng kết nối giữa các vùng này, phát triển cơ sở hạ 

tầng của khu vực miền đông Thái Lan, đồng thời đầu tư cho phát triển công nghiệp và 

nông nghiệp; (iv) Đầu tư pát triển nguồn nhân lực.  

Ngoài ra, Chính phủThái Lan cũng chú trọng việc mở rộng hợp tác với các nước 

trong khu vực. Một số dự án trọng điểm hợp tác với quốc tế của Thái Lan như: (i) Phát 

triển mối liên kết với các nước trong khu vực Đông Nam Á; (ii) Phát triển vùng kinh tế 

theo lưu vực sông Mekong; (iii) Phát triển liên kết với các nước vùng Nam Á; (iv) Dự án 

hợp tác phát triển giữa Thái Lan, Indonexia và Malayxia.  

Với sự đầu tư và quan tâm từ Chính phủ, Thái Lan đã xây dựng được một hệ thống 

hạ tầng cơ sở đường bộ khá lớn với tổng chiều dài hơn 4.100km. Trong đó, bao gồm các 

hệ thống đường liên thông, đường quốc lộ và cao tốc với rất nhiều các điểm nút giao đa 

phương tiện cho cả vận chuyển hàng không và đường biển, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho việc 

vận chuyển hàng hóa thương mại. Các điểm nút này bao gồm: Các bến xe tải (Truck 

Terminals), Các bãi container ngoại quan (Off-Dock Container Freight Station (CFS), Các 

bãi container nội địa (Inland Container Depots (ICDs), Các kho container (Container 

Yards), và Hệ thống kho hàng (Product Storage Areas)54. 

 Mặc dù có một hệ thống hạ tầng cơ sở đường bộ, đường hàng không, đường thủy 

tương đối phát triển, tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và năng lực vận chuyển đường sắt ở Thái 

Lan còn rất hạn chế (thời gian không chính xác; chất lượng đầu kéo và toa xe không đáp 

ứng được nhu cầu vận tải thường xuyên…). Thực tế, hệ thống đường sắt của Thái Lan 

không tham gia nhiều vào các hoạt động vận chuyển, chỉ chiếm 1,5% tổng lưu lượng vận 

tải, trong khi đó, vận tải đường bộ chiếm khoảng trên 80%. Tuy nhiên, với việc không 

ngừng tăng lên của giá xăng dầu thì vận chuyển đường bộ sẽ ngày càng kém ưu thế so với 

vận chuyển đường sắt do chi phí cao. Hơn nữa, trong quá trình lưu thông, vận tải đường 

bộ cũng bộc lộ nhiều hạn chế như gây ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và 

tiêu hao năng lượng. Do đó, Thái Lan đưa ra chủ trương đầu tư, phát triển vận tải đường 

sắt nhằm giảm tải cho đường bộ. Nếu quá trình chuyển đổi này thành công sẽ giúp Chính 

phủ đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí logisctics, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, xây dựng dịch vụ logistics xanh, thân thiện với môi trường. Đồng thời, việc 

phát triển vận tải đường sắt cũng sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển vận tải đa 

phương thức, một hình thức vận tải với chi phí tối ưu ngày càng trở nên phổ biến trong 

logistics.  

Để phát triển hệ thống hạ tầng đường sắt, hiện nay, Chính phủ Thái Lan đang tập 

trung đầu tư cho việc nâng cấp, sửa chữa toàn bộ hệ thống đường sắt nhằm chuyển những 

hoạt động vận tải hạng nặng từ đường bộ (xe tải) sang hệ thống đường ray, từ đó, giúp việc 

                                                 
54 http://www.truyentainhau.com/nghien-cuu-truong-hop-noi-bat/dinh-huong-phat-trien-logistic-viet-nam-tu-kinh-

nghiem-quoc-te-tac-gia:-ts-.-hoang-dinh-minh-ts-.-truong-bao-thanh-ths-.-nguyen-quang-minh-a459.html 
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di chuyển đường dài đạt hiệu quả cao hơn, cũng như tiết kiệm chi phí logistics. Mục tiêu 

mà Chính phủ Thái Lan đưa ra, đến năm 2020, Thái Lan sẽ có 1744 km đường sắt đơn, 

173 đường sắt đôi, tại 47 tỉnh trong cả nước. Trong 5 năm tới, tỷ trọng đóng góp của đường 

sắt tăng lên, chiếm 10% tổng lượng hàng hóa lưu thông trong cả nước. Theo đó, nhờ sự 

chuyển đổi này mà chi phí vận chuyển sẽ giảm ước tính khoảng 15%.  

Hiện, Cục đường sắt Thái Lan đang tiến hành dự án xây dựng hệ thống đường sắt 

đôi trên khắp cả nước, bắt đầu từ trung tâm ở Bangkok rồi mở rộng đến các thành phố lớn 

như Chiang Mai, Nong Khai, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Chum Pon, Hat Yai và các 

tỉnh EEC. Hiện dự án đã xong giai đoạn đầu, tính từ thủ đô Bangkok ra bán kính 150km, 

sau đó tiếp tục mở rộng lên bán kính 450km trong giai đoạn 2, kết quả đến giai đoạn 3, dự 

án sẽ mở rộng đến các tỉnh cuối cùng của Thái Lan theo hướng Đông Bắc và phía Nam.  

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống đường sắt đôi, Chính phủ Thái Lan cũng chú trọng 

đầu tư phát triển các trạm tập trung, tập kết vận chuyển bằng đường sắt nhằm chuyển đổi 

phương thức, ví dụ từ tàu hỏa sang xe tải. Các điểm tập trung này được xây dựng tại các 

tỉnh, thành phố lớn của Thái Lan, nơi có lưu lượng hàng hòa nhiều, hoặc tại các khu công 

nghiệp, khu kinh tế trọng điểm. Hiện, trên cả nước có 17 điểm tập trung, bao gồm 1 điểm 

ở phía Bắc tại cảng Laem Chabang, 16 điểm  ở Đông Bắc và 9 điểm ở miền Nam.  

Không những thế, đối với mảng dịch vụ xe tải, năm 2010, Chính phủ Thái Lan đã 

triển khai một chương trình về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ trong vận hành xe tải (Q 

Mark). Mục tiêu của Chương trình này nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các nhà vận 

hành xe tải ở Thái Lan, giúp họ có sự chuẩn bị sẵn sàng khi phải cạnh tranh với các doanh 

nghiệp vận tải khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đồng thời nâng cao cao chất 

lượng dịch vụ xe tải và nhận thức của khách hàng.  QMark gồm 5 tiêu chí chính với 44 

yêu cầu và 24 điều kiện bắt buộc. Nếu đảm bảo được đầy đủ các điều kiện và yêu cầu, 

doanh nghiệp vận tải sẽ được cấp 1 chứng nhận QMark do Ủy ban đảm bảo chất lượng 

cấp. Chứng nhận này có giá trị trong thời hạn 2 năm, sau 2 năm, các nhà lái xe tải phải tự 

đánh giá để duy trì hiệu lực của chứng nhận.  Việc tham gia QMark là tự nguyện, tuy nhiên 

các doanh nghiệp vận tải được cấp chứng nhận QMark sẽ có nhiều ưu đãi như: dễ dàng 

hơn trong việc xin giấy phép vận chuyển đường bộ quốc tế, có quyền sử dụng các bến xe 

tải của chính phủ, được vào danh sách ưu tiên tham dự các chương trình quan trọng của 

chính phủ….  

Hộp 5: Thái Lan và CMCN 4.0 

Thái Lan đang hướng tới một mô hình kinh tế chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào 

sản xuất sang nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự đổi mới, nghiên cứu và phát triển, nhằm 

hướng đến 3 mục tiêu chính: trở thành quốc gia có thu nhập cao; tiến tới một xã hội 

toàn diện; tăng trưởng và phát triển bền vững.  

Ba lĩnh vực chính được Thái Lan chú trọng đầu tư phát triển bao gồm: tăng cường 

chuỗi giá trị công nghiệp; xây dựng và thu hút đầu tư; và tạo cơ hội kinh doanh cho 
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DNNVV. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng xác định 10 ngành công nghiệp trọng tâm 

ưu tiên phát triển, trong đó logistics được xác định là ngành tăng trưởng nhanh và giữ 

vai trò quan trọng trong tương lai, do đó chính phủ sẽ có những chính sách phù hợp để 

thúc đẩy ngành này phát triển. 

Thông qua Hội đồng Đầu tư, một loạt các chính sách, ưu đãi được Chính phủ 

Thái Lan đưa ra, cụ thể: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 15 năm; Miễn thuế 

nhập khẩu đối với máy móc, nguyên liệu thô và thiết yếu phục vụ cho sản phẩm xuất 

khẩu và các sản phẩm sử dụng cho R & D;  Các ưu đãi tài chính cho đầu tư vào R & D, 

đổi mới hoặc phát triển nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp trọng điểm;  Giấy 

phép sở hữu đất đối với các dự án do Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) cấp; Tạo thuận lợi 

trong việc cấp thị thực và giấy phép lao động, như “Visa thông minh” 

          Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng đã phê duyệt Chiến lược quốc gia nhằm 

giúp Thái lan dễ dàng tiếp cận CMCN 4.0. Các kế hoạch này bao gồm: (i) Tạo thuận 

lợi kinh doanh, triển khai Trung tâm dịch vụ một cửa trong đăng ký kinh doanh; (ii) Áp 

ụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa và số hóa các thủ tục, quy trình, cho phép 

người dân tương tác với Chính phủ thông qua Internet; (iii) Cải tiến quy trình, tập trung 

vào các ngành, lĩnh vực tạo giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả bằng cách giảm các nhiệm 

vụ không cần thiết. 

Một ví dụ trong hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp 

          Theo một thỏa thuận với Chính phủ Thái Lan, Alibaba đã đồng ý giúp phát triển 

ngành công nghiệp thương mại điện tử của Thái Lan. Cụ thể: (i) Xây dựng một trung 

tâm logistics là dịch vụ một cửa kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà sản xuất, 

các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác logistics; (ii) Đào tạo thương mại điện tử cho 

30.000 DNNVV Thái Lan, giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận được với 

nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế; (iii) Tư vấn cho dịch vụ bưu chính 

của Thái Lan về vận chuyển và giao nhận.   

        Logistics 4.0 

         Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư cung cấp khả năng hiển thị, tiếp cận và kết 

nối dọc theo chuỗi cung ứng. Phạm vi của thương mại điện tử và và  Logistics 4.0 bao 

gồm: Cổng B2B / B2B2C; Theo dõi GPS; Điện toán di động; Phân tích dữ liệu lớn; 

Tháp điều khiển chuỗi cung ứng; Wearable technology; Robotic butlers; Internet vạn 

vật (IoT) & Cảm biến nhận dạng tần số vô tuyến (RFID); Hệ thống tải và xếp dỡ hàng; 

Khả năng hiển thị chuỗi cung ứng (theo dõi thời gian thực của các đơn đặt hàng trong 

sản xuất); Hệ thống giao nhận vận chuyển hàng hóa, nơi khách hàng có thể đặt, quản lý 

và theo dõi lô hàng và nhận được các trích dẫn trực tuyến ngay lập tức. 

        Từ đó, các cơ hội được mở ra cho ngành logistics như: (i) Đầu tư đổi mới và nâng 

cấp cơ sở hạ tầng logistics; (ii) Đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số, IoT, v.v; (iii) Giảm 
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gánh nặng hành chính đối với DNNVV; (iv) Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư tư nhân; (v) 

Tập trung giảm / loại bỏ tham nhũng 

Nguồn: https://www.logisticsbureau.com/ 

 

4.5.3. Kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ logistics của Nhật Bản 

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và được đánh giá là một trong những 

quốc gia có trình độ phát triển logistics thuộc top đầu thế giới. Chỉ số Năng lực hoạt động 

logistics năm 2018 của Nhật Bản theo xếp hạng của WB đạt 4.03/5 điểm xếp thứ 5/160 

quốc gia (tăng 7 bậc so với năm 2016), đứng vị trí thứ nhất ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, 

tính bình quân cho cả 4 kỳ điều tra (2012, 2014, 2016 và 2018), chỉ số LPI của Nhật Bản 

đạt 3.99 điểm, xếp thứ 7/160 quốc gia, xếp thứ 2 khu vực Châu Á (sau Singapore).  

Để hỗ trợ ngành logistics phát triển, Chính phủ Nhật Bản đã tập trung đầu tư phát 

triển hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm hạ tầng thông tin và hạ tầng giao thông hiện đại. Hệ 

thống đường cao tốc đã bao trùm lên tất cả 4 đảo lớn của Nhật Bản (bao gồm: Hokkaido, 

Honshu, Kyushu và Shikoku) với đặc tính chính xác và đúng giờ. Đặc biệt, hệ thống cầu 

vượt biển giúp kết nối các đảo trên toàn đất nước. Nhật Bản hiện có 128 cảng biển lớn và 

trung bình cùng hàng nghìn cảng nhỏ, trong đó có 23 cảng quốc tế cỡ lớn và 105 cảng hạng 

trung. Các cảng được phân bố đều khắp Nhật Bản: vịnh Tokyo, vịnh Oska, vịnh Ise là 3 

vịnh chính của Nhật được trang bị thiết bị hiện đại, những cần cẩu lớn. 

Đối với hệ thống cảng hàng không, hiện Nhật Bản có 173 sân bay lớn nhỏ phân bố 

tại hầu hết các vùng trong cả nước. Tại các hệ thống sân bay lớn đều được được xây dựng 

hệ thống kho bãi để có thể chứa và lưu trữ lượng hàng hóa được vận chuyển. Trong vận 

tải đường thủy, Nhật Bản có 31 con sông, đường thủy nội địa có vai trò quan trọng trong 

vận chuyển hàng hóa từ các cảng biển vào sâu trong đất liền bằng tàu thủy nội địa với trọng 

tải nhỏ. 

Nhật Bản hiện có 1.177.278 km đường bộ được hiện đại hóa và 23.577 km đường 

sắt gồm tàu siêu tốc, cao tốc, tàu thường. Hệ thống kho bãi ở Nhật cũng được đầu tư xây 

dựng với  4 trung tâm kho vận logistics ở Kansai, Hoping Island, Oshima và Adachi, và 

hơn 22 bãi kho vận quy mô lớn tại 20 thành phố là vùng tam giác Tokyo, Nagoya, Osaka. 

Đặc điểm của hệ thống kho bãi là được tập trung xây dựng gần các thành phố lớn và các 

tuyến giao thông huyết mạch, được cơ giới hóa, trang thiết bị hiện đại. Hàng hóa trong kho 

được quản lý toàn bộ bằng hệ thống máy tính. Hạ tầng thông tin được ứng dụng các công 

nghệ hiện đại, sử dụng hệ thống định vị GPS, hệ thống Internet 4G55. 

Để đạt được những kết quả nói trên, một trong những yếu tố quan trọng là vai trò 

lãnh đạo và định hướng của Chính phủ Nhật Bản. Chính phủ luôn coi việc phát triển ngành 

                                                 
55 http://vietnamexport.com/trung-tam-logistic-cua-nhat-ban/vn2528680.html 
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logistics hiện đại là chiến lược quan trọng để nâng cao vị thế quyền lực quốc gia. Chiến 

lược phát triển logistics đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản triển khai từ năm 1997. Năm 

2005, Chính phủ Nhật Bản ban hành chương trình phát triển logistics mới với tên gọi The 

New Comprehensive Program of Logistics Policies (2005 – 2009). Chương trình này nhằm 

đưa ra những giải pháp hiệu quả để bắt kịp xu hướng biến động của thị trường. Hai mục 

tiêu chính của Chương trình là: (i) thiết lập một hệ thống logistics tiên tiến, hiệu quả toàn 

diện nhằm thực hiện một xã hội cạnh tranh quốc tế; và (ii) thiết lập một hệ thống logistics 

để có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội và môi trường. 56 

Theo đó, một loạt nhóm giải pháp được đưa ra, bao gồm: đầu tư nâng cấp và hiện 

đại hóa kết cấu hạ tầng logistics gồm cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không và hệ 

thống cầu cảng, trong đó nâng cao hiệu quả mạng lưới vận tải biển và logistics hàng không 

quốc tế; lựa chọn vị trí thuận lợi để xây dựng các trung tâm logistics; đồng thời khuyến 

khích phát triển công nghệ thông tin phục vụ logistic và tạo dựng môi trường kinh doanh 

logistics.  

Nhật Bản sở hữu một hệ thống logistics rất quy hoạch trên toàn bộ lãnh thổ. Các 

kho vận logistics được xây dựng tại những vị trí thích hợp, gần các khu liền kề thành phố, 

bên cạnh các tuyến giao thông nội bộ và các đường giao thông huyết mạch chính nối liền 

các thành phố lớn. Kho chứa hàng được xây dựng ở gần các cảng biển lớn, có hệ thống 

giao thông vận tải thông suốt trên khắp nước Nhật. Hệ thống kho bãi với nhiều dịch vụ đa 

dạng như: kho lạnh, kho giữ ấm, các dịch vụ bảo quản thực phẩm, thuốc men… 

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng quan tâm đến việc tạo dựng môi trường kinh 

doanh thông thoáng, thuận lợi. Các biện pháp được đưa ra như: giảm thiểu sự can thiệp 

trực tiếp của chính phủ vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

logistics, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến giao nhận, vận tải, hải quan, ban hành các 

tiêu chuẩn, hệ thống mã vạch… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics và 

giảm chi phí liên quan đến vận tải, bốc dỡ hàng hóa. 

Song song với đó, nhiều chính sách hỗ trợ khác được ban hành như phát triển mạng 

lưới giao thông vận tải liên kết, thành lập những tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là 

chính sách bán đất với giá thấp hơn đối với doanh nghiệp xây dựng các khu kho vận và 

cung cấp các khoản vay lãi suất thấp. Chẳng hạn, đối với những dự án xây dựng các khu 

kho vận cần nhiều vốn, tái lợi nhuận trong dài hạn, có hiệu quả xã hội đáng kể, đặc biệt là 

cải thiện giao thông đô thị, Chính phủ sẽ xem xét và yêu cầu ngân hàng cho vay vốn với 

lãi suất thấp trong dài hạn hoặc vay không lãi suất để xây dựng dự án. 

  

                                                 
56 http://www.dntm.vn/index.php/news/Dien-dan-Doi-thoai/Phat-trien-dich-vu-logistics-tai-mot-so-nuoc-va-bai-

hoc-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam-12084/ 
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Chương V. Một số đề xuất giải pháp hiện thực hóa cách mạng công nghiệp 4.0 trong 

ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam 

- Hoàn thiện, thống nhất chính sách pháp luật về hoạt động logistics. Khái niệm 

logistics bao trùm nhiều lĩnh vực, mà có những lĩnh vực trong pháp luật Việt Nam chưa 

quy định rõ ràng. Vì vậy, cần có một hành lang pháp lý đầy đủ, thông suốt, trực tiếp điều 

chỉnh các dịch vụ logistics. 

- Gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết để tạo hành lang thông thoáng 

cho doanh nghiệp logistics hoạt động, đổi mới, cải tiến sáng tạo các quy trình cũ. Ban hành 

các chính sách khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ logistics ứng dụng công nghệ thông tin 

hiệu quả hơn nữa trong hoạt động kinh doanh như hỗ trợ về tài chính, tín dụng,... 

- Chính phủ cần có biện pháp quản lý tập trung hoạt động logistics, có thể thông 

qua một Ủy ban quốc gia về logistics như một số quốc gia đã làm, ví dụ như Australian 

Logistics Council, Freight Logistics Councils (ở cấp trung ương), Transport and Logistics 

Centre, the Integrated Logistics Network (Australia); Japan Institute of Logistics Systems 

(Nhật Bản); Malaysian Logistics Council (Malaysia); National Logistics Committee (Thái 

Lan). 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, thực hiện đồng bộ, hiệu quả một cửa quốc gia, 

điện tử hóa khai hải quan, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng thương mại điện tử. Việc 

cải cách thủ tục hải quan theo hướng tinh gọn sẽ tạo bước đột phá, giảm thời gian lưu hàng, 

lưu kho, lưu bãi, giảm thời gian làm thủ tục giấy tờ, từ đó sẽ giảm chi phí giao dịch cho 

các doanh nghiệp logistics của Việt Nam. Để làm được như vậy, hải quan Việt Nam cần 

triển khai tốt hoạt động thông quan hàng hóa điện tử, thiết lập hệ thống kiểm tra sau thông 

quan trên toàn quốc và phối hợp, triển khai, thực hiện ban hành danh mục thuế, cách thức 

thu thuế điện tử thuận lợi cho doanh nghiệp.. 

- Hoàn thiện hệ thống thống kê về dịch vụ logistics. Có thể tham khảo kinh nghiệm 

của Trung Quốc (chia thành 4 nhóm: vận tải, tiện ích logistics, chính sách chương trình xã 

hội liên quan, dịch vụ hỗ trợ liên quan). Ngoài ra, cũng nên xem xét bộ công cụ đảm bảo 

hiệu quả logistics của Singapore (Logistics Productivity Toolkit). 
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