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MỞ ĐẦU 

1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu  

Logistics là một mắt xích quan trọng trong quá trình phân phối hàng hoá từ 

nơi sản xuất đến người tiêu dùng. Hoạt động logistics ngày nay không chỉ gắn liền 

với hoạt động kho vận, giao nhận vận tải, mà còn lên kế hoạch, sắp xếp dòng chảy 

nguyên vật liệu từ nhà cung ứng đến nhà sản xuất, sau đó hàng hóa được luân 

chuyển từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, tạo nên sự liên thông trong 

toàn xã hội theo những phương án tối ưu hóa, giảm chi phí vận chuyển và lưu kho  

Hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh của 

ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia  Đối với những nước phát triển như 

Nhật và Mỹ logistics đóng góp khoảng 10% GDP  Đối với những nước kém phát 

triển thì tỷ lệ này có thể hơn 30%  Sự phát triển dịch vụ logistics có ý nghĩa đảm 

bảo cho việc vận hành sản xuất, kinh doanh các dịch vụ khác được đảm bảo về thời 

gian và chất lượng. Logistics phát triển tốt sẽ mang lại khả năng tiết giảm chi phí, 

nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 

Lĩnh vực dịch vụ logistics ở Việt Nam đã và đang bước vào một thời kỳ 

mới, có rất nhiều cơ hội để phát triển  Tuy nhiên, bài toán năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp logistics vẫn còn quá nhiều ẩn số  Năng lực cạnh tranh của ngành 

dịch vụ logistics của Việt Nam còn khá thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và 

trên thế giới thể hiện ở phần lớn thị trường logistics Việt Nam được nắm giữ bởi các 

công ty vốn sở hữu nước ngoài không chỉ tiềm lực mạnh về tài chính mà còn có sự 

vượt trội về mặt công nghệ. Thị trường Việt Nam hầu như chưa có một công ty nội 

nào có thể đáp ứng được dịch vụ trọn gói cho khách hàng  Trong khi đó, theo thống 

kê của Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) năm 2015, các 

công ty nước ngoài đang tham gia vào thị trường logistics Việt Nam chiếm khoảng 

80% thị phần, chiếm lĩnh những hoạt động có giá trị gia tăng cao như vận tải hàng 

hải, kho bãi,… Chỉ số năng lực hoạt động logistics Việt Nam (LPI) đứng thứ 64 trên 

thế giới (2016), thứ 5 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), logistics 

có tốc độ phát triển trung bình 20%/năm, tuy nhiên, đây chủ yếu là hoạt động từ các 

doanh nghiệp ngoại tham gia thị trường logistics khi thị trường đã mở cửa. Hoạt 
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động logistics của các doanh nghiệp nội đang gặp nhiều khó khăn do các bất cập từ 

hệ thống pháp lý; hạ tầng cơ sở thiếu và yếu kém; các nhà cung ứng dịch vụ có quy 

mô nhỏ, phân đoạn rời rạc, không tập trung; công nghệ, cơ sở vật chất yếu kém.  

Trong 10 năm vừa qua, Việt Nam đã tích cực và chủ động hội nhập sâu và 

rộng hơn với khu vực và thế giới. Cụ thể, năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành 

thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tiếp đó, Việt Nam đã 

tham gia đàm phán, ký kết hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như 

FTA Việt Nam – Nhật Bản, FTA Việt Nam – Hàn Quốc, FTA Việt Nam – EU,… 

Đặc biệt, sự hình thành của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 

và việc Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức với nền kinh tế Việt Nam nói chung 

và ngành logistics nói riêng.  Hội nhập quốc tế dẫn tới gia tăng hoạt động xuất nhập 

khẩu, từ đó khiến logistics trở thành ngành dịch vụ quan trọng của hoạt động 

thương mại quốc tế. Hội nhập quốc tế gáp phần đẩy mạng cải thiện bộ máy nhà 

nước theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành 

logistics phát triển. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế cũng đặt ra nhiều thách thức với 

ngành logistics Việt Nam, đặc biệt là vấn đề năng lực cạnh tranh của ngành.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động logistics sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư 

quốc tế và nội địa tìm nguồn hàng với tổng chi phí thấp hơn so với các quốc gia 

khác  Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics cũng phù hợp với 

định hướng dài hạn về thúc đẩy tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam. Các 

hoạt động xuất khẩu bắt buộc phải có sự tương tác với nhiều yếu tố của hệ thống 

logistics quốc gia, từ cung cấp hạ tầng cơ sở cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

cung ứng dịch vụ, môi trường thể chế, luật định, đồng thời cũng phụ thuộc vào 

những yếu tố này để tồn tại.  

Cùng với xu hướng phát triển trên, việc nghiên cứu những vấn đề về năng 

lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics cũng như hội nhập ngành dịch vụ 

logistics Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng. Những nghiên cứu này sẽ là cơ sở 

để có những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành 

logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, luận án “Nâng 
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cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế” đáp ứng tính lý luận và thực tiễn cần thiết để nâng cao năng 

lực cạnh tranh logistics cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế quốc gia.  

2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

2.1 Khái quát tình hình nghiên cứu 

2.1.1 Tình hình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh hiện nay chủ yếu hướng vào năng 

lực cạnh tranh của quốc gia hoặc của doanh nghiệp hay sản phẩm chứ chưa chú 

trọng đến phạm vi ngành. Ở Việt Nam, năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ với 

những nội dung cập nhật, đầy đủ, toàn diện của nó vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ, 

kể cả về cả hệ thống lý luận và thực tiễn. 

Công trình nghiên cứu khoa học quy mô đầu tiên liên quan đến năng lực 

cạnh tranh của ngành dịch vụ là đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Giải pháp nâng 

cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc” do PGS TS  

Nguyễn Hữu Khải thực hiện vào năm 2005  Bài viết đã đánh giá thực trạng năng lực 

cạnh tranh của các ngành dịch vụ Việt Nam trong tương quan so sánh với các nước 

ASEAN và Trung Quốc, những thách thức và cơ hội đối với các ngành dịch vụ của 

Việt Nam khi hội nhập và thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung 

Quốc. Nghiên cứu còn tập trung làm rõ các phân ngành dịch vụ mà Việt Nam có 

khả năng cạnh tranh cao và những phân ngành dịch vụ kém khả năng cạnh tranh so 

với ASEAN, Trung Quốc và kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao năng lực 

canh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam.  

Năm 2007, tác giả Nguyễn Hữu Khải và Vũ Thị Hiền đã xuất bản cuốn 

sách chuyên khảo “Các ngành dịch vụ Việt Nam: Năng lực cạnh tranh và hội nhập 

kinh tế quốc tế” nhằm mục đích hệ thống lại một số vấn đề lý luận liên quan đến 

năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ, tìm hiểu những cam kết song phương và 

đa phương về dịch vụ của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Bên cạnh đó, nhóm 

tác giả cũng đưa ra một số nhận định về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ 
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của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đó 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.  

Nghiên cứu khác liên quan đến năng lực cạnh tranh ở cấp độ quốc gia là 

“Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam năm 2009-2010” do Viện Quản lý Kinh tế 

Trung ương (CIEM) và Học viện Năng lực Cạnh tranh Châu Á (ACI) của Singapore 

phối hợp thực hiện, với sự tham gia của chuyên gia về năng lực cạnh tranh hàng đầu 

là Micheal Porter. Bản báo cáo đề cập toàn diện về hiện trạng, năng lực nền kinh tế 

Việt Nam hiện nay, phân tích khả năng cạnh tranh kinh tế vĩ mô cũng như vi mô để 

từ đó khuyến nghị những chính sách cần thiết về năng lực cạnh tranh cho Việt Nam. 

Đặc biệt, báo cáo xác định những ưu tiên và phương pháp cụ thể về năng lực cạnh 

tranh trong các lĩnh vực được coi là mũi nhọn chủ lực phát triển của Việt Nam như 

đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu,… 

Luận án tiến sĩ kinh tế “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch 

vụ hướng về xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” do 

tác giả Vũ Thị Hiền (2012) phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của một số 

ngành dịch vụ hướng về xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Trong nghiên cứu, tác 

giả trình bày cơ sở khoa học của nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành dịch vụ 

hướng về xuất khẩu, các lý thuyết về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ 

trong xuất khẩu và phân tích năng lực cạnh tranh của một số ngành dịch vụ hướng 

về xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam  Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra tình hình xuất 

khẩu dịch vụ Việt Nam trong những năm qua và các yếu tố ảnh hướng đến năng lực 

cạnh tranh một số ngành dịch vụ xuất khẩu của nước ta như dịch vụ vận tải biển, 

dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ viễn thông  Từ đó, tác giả nêu ra những điểm mạnh, điểm 

yếu về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ này và kiến nghị các giải pháp 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ hướng về xuất khẩu của 

Việt Nam.  

Một nghiên cứu khác cũng liên quan đến vấn đề này, tác giả Nguyễn Thị 

Huyền Trâm (2013) với đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, tác giả nêu ra ba vấn đề lớn là cơ sở lý thuyết của 

năng lực cạnh tranh, thực trạng về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay 
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trên các phương diện như số lượng, quy mô, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp; tình hình thực hiện các chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp Việt Nam. Từ những phân tích trên, tác giả cũng đưa ra những giải pháp và 

kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghệp trong thời kì hội nhập. 

Để giúp các doanh nghệp nắm bắt rõ hơn về vai trò của năng lực cạnh tranh 

động đối với năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tác giả Đào Duy Huân (2015) 

đã viết bài báo trên tạp chí Phát triển kinh tế địa phương về “Đánh giá năng lực 

cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ”  Bài viết sử dụng lý thuyết về 5 

áp lực cạnh tranh của M. Porter để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 

thành phố Cần Thơ và lấy du lịch Tiền Giang, Bến Tre, An Giang làm đối thủ phân 

tích, để rút ra những lợi thế - bất lợi và các kết luận về những bất lợi về sản phẩm, 

dịch vụ chưa tốt, cơ sở hạ tầng chưa hiện đại, nguồn nhân lực chưa tốt của du lịch 

Cần Thơ  Trên cơ sở kết quả đó, đề xuất 6 nhóm giải pháp tương ứng với các yếu tố 

trên để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Những nghiên cứu trong nước đã chỉ ra một thực tế rằng các nhà cung cấp 

dịch vụ của Việt Nam đang phải cạnh tranh trên cả thị trường trong nước và thị 

trường thế giới, tuy nhiên năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ Việt 

Nam vẫn chưa cao  Hơn nữa, hầu hết các công trình trên đều có quan điểm nhất 

quán rằng hoạt động dịch vụ của Việt Nam đang gặp phải những vấn đề khó khăn 

như: thiếu một chiến lược phát triển tổng thể, toàn diện cho khu vực dịch vụ làm cơ 

sở cho các nỗ lực phát triển chung; thiếu cơ sở dữ liệu và thông tin chính xác về các 

hoạt động dịch vụ để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý từ trung ương 

đến địa phương đưa ra các quyết sách phát triển thích hợp; năng lực phân tích và 

hoạch định chính sách liên quan đến phát triển dịch vụ còn hạn chế; năng lực con 

người cũng như cơ chế phối hợp trong quản lý tổ chức triển khai các kế hoạch hành 

động về dịch vụ ở cả trung ương và địa phương còn yếu. 

2.1.2 Tình hình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics 

Logistics mới hình thành ở Việt Nam gần hai thập niên qua từ khi đất nước 

mở cửa và ngành vận tải biển bắt đầu phát triển. Trong Luật Thương mại, thuật ngữ 
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“dịch vụ logistics” được đưa vào từ năm 2005, Nghị định hướng dẫn đối với dịch vụ 

này mới ra đời năm 2007, các luật khác có liên quan như Luật Hàng hải, các Luật 

Giao thông… còn thiếu nhiều nghị định hướng dẫn  Trước thời điểm đó, có rất ít 

công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này được viết và xuất bản ở Việt Nam. 

Sau thời điểm năm 2005, đã xuất hiện một số lượng đáng kể các công trình nghiên 

cứu liên quan đến logistics được công bố. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về 

năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam còn rất hạn chế, rất ít công 

trình đánh giá tổng thể về năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ này.  

Một số nghiên cứu tiêu biểu cho đến nay như nghiên cứu “Nâng cao năng 

lực cạnh tranh dịch vụ logictics của các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam 

trong thời kỳ hội nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)” do tác giả Lê Thị 

Minh Thảo thực hiện vào năm 2008  Trong bài viết tác giả đã nêu lên những lý luận 

tổng quan về năng lực cạnh tranh dịch vụ logictics và năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp dịch vụ hiện nay  Theo đó, tác giả phân tích thực trạng năng lực cạnh 

tranh dịch vụ logistics của các DN vận tải giao nhận Việt Nam, từ đó đưa ra các giải 

pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đó. Tác giả cho rằng, nâng cao năng lực 

cạnh tranh dịch vụ logistics để trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp 

thay vì chỉ tập trung các hoạt động giao nhận truyền thống như lâu nay là hướng 

phát triển không thể khác được nếu các doanh nghệp giao nhận – vận tải Việt Nam 

muốn tồn tại và đứng vững trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành logistics Việt Nam” 

của nhóm tác giả Thái Anh Tuấn, Lê Thị Minh Tâm, Thái Thị Tú Phương (2014) về 

những vấn đề chung của ngành logistics Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO  Đầu 

tiên, các tác giả nêu lên những đóng góp quan trọng của ngành logistics vào sự phát 

triển nền kinh tế Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dịch vụ này tại Việt Nam 

trên các phương diện như số lượng doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của các 

doanh nghiệp  Tiếp đến, các tác giả chỉ ra các hạn chế còn tồn tại về khung thể chế 

pháp lý, hạ tầng cơ sở cũng như hoạt động chính của bản thân các doanh nghiệp 

logistics và sự thiếu kết nối giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với các doanh nhiệp 
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logistics  Cuối cùng, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho các doanh nghiệp và ngành dịch vụ logistics Việt Nam.  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của TS, Đoàn Thị Phin và TS, Nguyễn 

Văn Chương: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống Logistics ở Việt Nam” (2005) phân 

tích hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng và dịch vụ logistic của nước ta, từ đó chỉ ra 

những khó khăn, bất cập về kết cấu hạ tầng, khung pháp lý trong cung cấp dịch vụ 

logistics. Xây dựng mô hình phát triển và quản lý nhà nước về logistics, áp dụng mô 

hình logistics cho một số mặt hàng xuất nhập khẩu có khối lượng lớn cảu nước ta, 

đồng thời đề xuất một số cơ chế chính sách và biện pháp để phát triển có hiệu quả 

logistics ở Việt Nam. 

Công trình cấp Bộ “Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics ) trong tiến trình 

hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN” năm 2009 (chủ nhiệm đề tài: TS, Phạm 

Thanh Bình) - Viện kinh tế và chính trị thế giới đã nghiên cứu thực trạng phát triển 

một số dịch vụ hậu cần chủ yếu phục vụ thương mại nội địa và xuất nhập khẩu 

trong khu vực ASEAN bao gồm tình hình tăng trưởng chung của dịch vụ logistics, 

đặc biệt là logistics bên thứ 3 (3PL), các dịch vụ khác hỗ trợ cho sự phát triển của 

dịch vụ logistics như dịch vụ vận tải, dịch vụ công nghệ thông tin viễn thông, dịch 

vụ kho bãi để bảo quản và dự trữ hàng hóa. Bên cạnh đó công trình cũng tập trung 

nghiên cứu các nhân tố khách quan và chủ quan thúc đẩy sự cần thiết phải hội nhập 

nhanh lĩnh vực dịch vụ logistics, lộ trình và các giải pháp phát triển dịch vụ logistics 

trong ASEAN  Đồng thời đề xuất gợi ý có tính tham khảo về lộ trình và một số giải 

pháp nhằm phát triển lĩnh vực logistics cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm 

tham khảo quí báu cho phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam.   

Bên cạnh đó, các tạp chí và các diễn đàn online, xuất hiện một số bài viết, 

tham luận,    đề cập đến một vài khía cạnh liên quan đến năng lực cạnh tranh ngành 

dịch vụ logistics, nhưng nhìn chung mới dừng lại ở những nhận xét mang tính chất 

khái quát, định tính, trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp, chưa phải là nghiên cứu 

mang tính chất chuyên sâu như “Doanh nghiệp logistics Việt Nam và bài toán năng 

lực cạnh tranh” (2009); “Nâng cao năng lực cạnh tranh từ liên kết DN xuất nhập 

khẩu và logistic” (2010) do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, 
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Thời báo Kinh tế Việt Nam thực hiện; “Gắn kết xuất nhập khẩu và logistics: Giảm 

chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh” của nhóm tác giả Hướng Dương, Mỹ Duyên, 

Hoàng Bình; báo cáo tóm tắt lại các nhận định trong nghiên cứu của Blancas và các 

tác giả khác (2013) về hiệu quả, khó khăn, cơ hội của trong lĩnh vực kho vận Việt 

Nam “Nâng cao độ tin cậy để thúc đẩy tăng trưởng: Nâng cao năng lực cạnh tranh 

trong lĩnh vực kho vận có lợi gì cho Việt Nam?”; Diễn đàn “logistics2014” do Hiệp 

hội chuỗi cung ứng Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia 

của 400 doanh nghiệp logistics hàng đầu nhằm tạo góc nhìn đa chiều trong việc 

đánh giá các cơ hội cũng như thách thức của ngành logistics Việt Nam. Qua các 

nghiên cứu trên có thể thấy, các thách thức chính đối với việc nâng cao năng lực 

cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam là các quy định, điều luật liên quan 

hiện nay còn phức tạp và khó áp dụng. Bên cạnh đó, vấn đề kho bãi cũng có tác 

động không nhỏ đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ này, đặc biệt là kho 

ngoại quan  Các công ty nước ngoài rất quan tâm đến việc đầu tư kho ngoại quan vì 

tính cần thiết và thiết thực của nó trong quá trình xuất nhập khẩu. Nếu kho ngoại 

quan của Việt Nam được đầu tư đúng mức thì không chỉ giảm được chi phí mà còn 

tận dụng được thời cơ không phải tập kết ở kho ngoại quan của nước ngoài như 

Singapore. Chi phí xuất khẩu càng được nhắc đến nhiều hơn khi các doanh nghiệp 

Việt Nam hiện phải chịu sức ép phí từ các hãng tàu rất cao  Điển hình như các phí: 

phụ phí xăng dầu, phụ phí đảm bảo container, phí truyền dữ liệu, phí lưu bãi    Họ 

áp đặt các loại phí mà không có biện pháp nào ngăn chặn được và có xu hướng tăng 

trong thời gian tới. Ngoài ra những bất cập trong việc vận chuyển giữa các cảng 

trung chuyển là rất phổ biến. Trong nhiều trường hợp, chủ hàng có thể không biết 

lịch trình dự kiến của chuyến hàng, do đó có thể dẫn đến các rủi ro về giao hàng sai 

cũng như lưu kho không hợp lý hay nhầm lẫn  Chưa kể đến phương thức giao nhận 

truyền thống vẫn tiếp tục phổ biến trong suốt quá trình vận chuyển, nhiều loại hàng 

hóa vẫn được giao nhận bởi công nhân bốc vác. 

Ngoài những công trình đánh giá tổng thể về năng lực cạnh tranh của ngành 

dịch vụ logistics, một số nghiên cứu khác tiếp cận ở góc độ vi mô hơn về năng lực 

cạnh tranh của các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch vụ logisctics 

cũng như các yếu tố cấu thành nên hệ thống logistics. Công trình nghiên cứu khoa 
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học quy mô đầu tiên phải kể đến là đề tài NCKH cấp nhà nước “Nghiên cứu các 

giải pháp tăng năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế” do PGS TS Đinh Ngọc Viện làm chủ nhiệm đề tài năm 

2001, tập trung nghiên cứu về các tiêu thức thể hiện sức cạnh tranh trong kinh 

doanh hàng hải và các yếu tố tác động lên các tiêu thức đó như lợi thế so sánh, năng 

suất, chính trị và pháp luật, hoạt động chiến lược và môi trường kinh doanh của 

doanh nghiệp. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm tăng năng lực cạnh tranh 

của ngành hàng hải. Nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành vận tải 

biển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Nguyễn Thị 

Thanh Thảo (2010) là sự kế thừa và tiếp nối những nghiên cứu năng lực cạnh tranh 

ngành hàng hải Việt Nam; tác giả phân tích năng lực cạnh tranh ngành hàng hải VN 

trên các khía cạnh như năng lực cạnh tranh của đội tàu, hệ thống cảng biển Việt 

Nam; đồng thời chỉ ra những hạn chế và tồn tại của ngành vận tải biển Việt Nam; 

phân tích nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém đó  Những nghiên cứu trên đã 

làm nổi bật những mặt hạn chế khiến năng lực cạnh tranh của ngành vận tải giảm 

như: cơ cấu đội tàu không phù hợp với xu thế vận tải biển thế giới; tuổi trung bình 

của đội tàu cao; đầu tư đội tàu manh mún, nhỏ lẻ; tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị 

đội tàu còn hạn chế. Hội nhập quốc tế là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức 

đối với các hãng tàu biển Việt Nam khi các hãng tàu biển nước ngoài được hoạt 

động bình đẳng tại Việt Nam (trừ vận tải biển nội địa) trong khi năng lực cạnh tranh 

của đội tàu biển Việt Nam phát triển tương đối chậm, các hãng tàu nước ngoài với 

tốc độ phát triển ngày càng mạnh, đội tàu hiện đại, nguồn tài chính hùng hậu, khả 

năng cung cấp dịch vụ vận tải biển ngày càng vượt xa các doanh nghiệp việt Nam. 

Mặt khác, các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam thiếu sự liên kết với nhau và liên 

kết với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại và bảo hiểm. Các doanh 

nhiệp trong nước còn có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh về giá cước vận tải 

để thu hút nguồn hàng, điều này không những không mang lại hiệu quả kinh doanh 

mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh chung 

của ngành vận tải biển. 

Có rất ít số liệu và nghiên cứu về thực trạng hệ thống công nghệ thông tin 

liên lạc và tác động của nó đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics của Việt 
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Nam hiện nay  Báo cáo “Giao thông vận tải và logistics – thách thức và cơ hội” chỉ 

ra rằng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (ICT) của Việt Nam vẫn còn thấp kém so 

với các nước châu Á khác như Singapore, Thái Lan,    Ở Việt Nam, việc sử dụng 

phương pháp trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) để gửi và nhận dữ liệu thông tin giữa 

các doanh nghiệp logistics và hải quan mới được áp dụng và chưa đưa ra được hiệu 

quả lớn. Ngoài ra, hệ thống định vị vị trí phương tiện vận tải GPS cũng chưa được 

đưa vào vận hành đối với các phương tiện giao thông vận tải  Điều này cho thấy sự 

kém phát triển của hệ thống ITC trong ngành logistics của Việt Nam hiện nay và tác 

động không nhỏ đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ này. 

2.1.3 Tình hình nghiên cứu về hội nhập và hợp tác logistics 

Trong đề tài độc lập cấp nhà nước “Phát triển các dịch vụ logistics ở nước 

ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” do tác giả Đặng Đình Đào (2010) làm 

chủ nhiệm, đã đưa ra được các cơ hội và thách thức cho ngành dịch vụ logistics của 

nước ta trong quá trình hội nhập, tác giả cũng chỉ ra được việc nâng cao năng lực 

cạnh trạnh của hoạt động logistics là một trong các yếu tố quan trọng và cần được 

quan tâm trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay. 

Tiếp đó, đến năm 2011, tác giả Đặng Đình Đào và Nguyễn Minh Sơn trong 

sách tham khảo “Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, đã 

đưa ra nghiên cứu lý luận và thực tiễn về logistics ở nước ta  Theo đó, dịch vụ 

logistics cùng với công nghệ thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ 

trợ kinh doanh và dịch vụ giáo dục được coi là các ngành dịch vụ "cơ sở hạ tầng", 

"dịch vụ có giá trị gia tăng cao" trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai 

trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả, phát triển kinh tế nhanh và bền vững ở nước ta. Tác giả 

cũng phân tích kinh nghiệm từ chính sách phát triển ngành logistics của Singapore, 

Malaysia và Thái Lan từ đó nêu ra những vấn đề cần khắc phục trong hệ thống 

logistics của nước ta: năng lực cạnh tranh của ngành còn thấp, khung thể chế pháp 

lý cho hoạt động logistics và việc tổ chức quản lý hoạt động này còn chồng chéo, 

chưa phù hợp. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục 

những vấn đề nêu trên như: ban hành và thực thi những chính sách tạo điều kiện 
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thuận lợi cho logistics phát triển; định hướng phát triển logistics cần cân đối với 

tiềm lực kinh tế, vị thế quốc gia trong hệ thống logistics khu vực và thế giới; cần có 

chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp, phục vụ cho sự phát triển của ngành 

logistics. 

Tác giả Đinh Lê Hải Hà (2013), trong luận án tiến sĩ “Phát triển logistics ở 

Việt Nam hiện nay”, đã đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn đề lý luận về logistics và 

phát triển logistics ở góc độ vĩ mô – logistics của nền kinh tế. Tác giả cũng chỉ ra 

các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics ở Việt Nam trong thời gian qua. Tác 

giả tập trung vào các nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô, chính sách của 

chính phủ và sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực logistics. 

Trong đề tài khoa học “Phát triển dịch vụ logistics trong giao nhận vận tải 

hàng hóa XNK trong bối cảnh Viêt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Hà 

Văn Hội (2011) phân tích các khái niệm khác nhau về logistics đồng thời làm rõ đặc 

điểm của logistics, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược hội nhập logistics một 

cách phù hợp  Đồng thời, đề tài cũng đi sâu phân tích thực tiễn áp dụng logistics của 

một số quốc gia như khu vực ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, để rút ra kinh 

nghiệm cho việc áp dụng và phát triển dịch vụ này tại Việt Nam  Trên cơ sở khảo 

sát thực tiễn hoạt động logistics Việt Nam từ đầu những năm 2000 trở lại đây, tác 

giả đã phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng logistics trong lĩnh vực giao nhận, vận 

tải hàng hóa xuất nhập khẩu từ đó nêu bật những đóng góp nhất định của ngành 

logistics đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam  Trên cơ sở vận dụng phương pháp 

phân tích SWOT, đề tài đã xây dựng ma trận SWOT làm cơ sở cho việc xây dựng 

các giải pháp phát triển logistic trong giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại 

Việt Nam trong thời gian tới.  

Bài nghiên cứu “Hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN góc nhìn từ ngành 

dịch vụ logistics Thái Lan và vận dụng kinh nghiệm phát triển logistics tại Việt 

Nam” của tác giả Phạm Hùng Tiến (2012) đưa ra xu hướng hội nhập hoạt động 

logistics khu vực ASEAN, đề cập đến vấn đề giao thông vận tải trong lộ trình hội 

nhập  Đồng thời tác giả cũng phân tích tác động tích cực của Cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC) đối với ngành dịch vụ logistics Thái Lan và vận dụng kinh nghiệm 
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phát triển ngành này tại Việt Nam  Theo đó các quốc gia ASEAN đánh giá cao vai 

trò của các hoạt động logistics đối với hoạt động thương mại và GDP, coi việc hội 

nhập các hoạt động logistics là một điều tất yếu. Lợi ích của xu hướng này có thể kể 

đến như tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, hành khách quá cảnh; giao thông vận 

tải đa phương thức; và các hoạt động vận tải liên quốc gia. 

Báo cáo của Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (2015): “Doanh 

nghiệp logistics trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào các hiệp định 

thương mại tự do” phân tích những cơ hội của ngành logistics khi gia nhập các hiệp 

định thương mại tự do như gỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, gia tăng 

thương mại quốc tế, thúc đẩy di chuyển các nguồn lực sản xuất, trong đó có máy 

móc, thiết bị và nguyên liệu, mở thêm cơ hội lớn cho ngành logistics  Đồng thời, 

báo cáo cũng đi sâu vào phân tích những khó khăn, thách thức khi hội nhập đòi hỏi 

các doanh nghiệp logistics cần phát huy tính chủ động, đổi mới tư duy và tăng 

cường năng lực cạnh tranh thông qua liên kết với các doanh nhiệp cùng ngành, đẩy 

mạnh kết nối vận tải với các quốc gia trong khu vực và tăng cường, nâng cao trình 

độ nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kiến thức về thương mại quốc tế và thương 

mại điện tử.  

Nhìn chung, những nghiên cứu về cơ bản đã làm rõ được những nội dung 

khái quát về hội nhập cùng như hội nhập logistics. Xu thế hội nhập đã, đang và sẽ 

tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các quốc gia  Tuy nhiên, cho đến 

nay, có rất ít công trình nghiên cứu một cách hệ thống, chuyên sâu vào năng lực 

cạnh tranh logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế. 

2.2 Đánh giá chung về các công trình công bố và khoảng trống nghiên 

cứu 

2.2.1 Đánh giá chung 

Có thể thấy, với vai trò xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nhập nguyên vật 

liệu làm đầu vào cho sản xuất, sản xuất ra hàng hóa, đưa hàng hóa vào các kênh lưu 

thông và phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng, logistics được coi là "xương 

sống" của hoạt động thương mại giữa các quốc gia  Theo đó, hội nhập dịch vụ 

logistics được kỳ vọng sẽ là phương tiện để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình liên kết 
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giữa các ngành sản xuất trong nội bộ từng quốc gia cũng như giữa các quốc gia 

khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, sự tiến bộ và tính đòi hỏi cao của những Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới luôn đi kèm với đó là những cơ hội và 

thách thức lớn hơn. Do vậy, ngành logistics càng cần phải trang bị tốt hơn để nâng 

cao năng lực cạnh tranh bởi chính bản thân ngành dịch vụ này đóng vai trò quan 

trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh cho nhiều ngành khác của nền kinh tế khi gia nhập 

thị trường thế giới. 

Bên cạnh đó, từ tổng quan các công trình nghiên cứu có thể thấy liên quan 

đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam, các công trình chuyên 

sâu vẫn còn rất hạn chế; chủ yếu là các nghiên cứu sơ bộ, mang tính chất khái quát, 

định tính. Các nghiên cứu chủ yếu chỉ tập trung vào một khía cạnh nội dung của 

logistics như năng lực cạnh tranh của các yếu tố cấu thành hệ thống logistics. Các 

công trình nghiên cứu trên thế giới theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau, cả định 

tính và định lượng với mục đích tìm ra một thang đo về năng lực cạnh tranh của hệ 

thống logistics ở các cấp độ khác nhau. Qua phân tích và tổng lược các nghiên cứu 

đã đề cập, cho thấy rằng có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 

của hệ thống logistics như vị trí địa lý, hạ tầng cơ sở, những quy định của chính 

phủ, hệ thống pháp luật liên quan đến logistics, nguồn nhân lực,… Ngoài ra khi 

nghiên cứu cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh, mặc dù không hình thành một 

công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, nhưng một số chuyên gia về lĩnh vực này cũng 

đã đề cập đến một số nhân tố khác cũng có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 

hệ thống logistics như khả năng cải tiến, tiềm năng phát triển trong tương lai của 

dịch vụ này,… 

2.2.2 Khoảng trống nghiên cứu 

Như vậy, có thể thấy nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics 

Việt Nam là bài toán lớn cần được chú trọng trong bối cảnh hội nhập, tuy nhiên, vẫn 

chưa thực sự được quan tâm đúng mực và phát triển chưa tương xứng với tiềm 

năng, lợi thế của nó trên cả lý thuyết và thực tiễn. Theo kết quả của các công trình 

đã công bố, hầu như chưa có nghiên cứu nào xây dựng một mô hình đầy đủ về các 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hệ thống logistics ở cấp độ ngành, 
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và tất cả chỉ dừng lại ở việc lập luận hoặc khảo sát để tìm ra các nhân tố có ảnh 

hưởng nhưng chưa kiểm định lại lý thuyết về các nhân tố đó cũng như chưa xác 

định mức độ ảnh hưởng cụ thể của các nhân tố được nhận diện có tác động khác 

nhau lên năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ này như thế nào  Điều đó cho thấy sự 

cần thiết phải có một nghiên cứu ở giác độ vĩ mô một cách đầy đủ, toàn diện về 

năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics.  

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh 

của ngành dịch vụ logistics Việt Nam và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh 

tranh của ngành trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Các mục tiêu cụ thể của luận án: 

- Hệ thống hóa, luận giải và bổ sung những vấn đề lý luận về năng lực cạnh 

tranh của ngành dịch vụ logistics 

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập 

- Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành 

logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành 

logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là năng lực cạnh tranh của ngànhdịch 

vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế uốc tế.  

4.2 Phạm vi nghiên cứu 

Thời gian: Nghiên cứu từ năm 2009 – 2016  Đề tài nghiên cứu có phạm vi 

thời gian khá dài, nên các số liệu nghiên cứu có nhiều biến động phức tạp. Giai 

đoạn 2009 – 2016 cũng đánh dấu rất nhiều sự thay đổi trong nền kinh tế Việt Nam 

sau khi gia nhập WTO, sự phát triển của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và 
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sự hình thành của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), từ đó tác động mạnh mẽ đến 

ngành dịch vụ logistics. 

Không gian: Ngành logistics của VN  Trong đó, nghiên cứu tập trung tại 

các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi có hoạt động logistics phát triển mạnh. 

Luận án tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tác động tới năng lực 

cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics.  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Khi tiến hành hoạt động nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp phổ 

biến trong nghiên cứu kinh tế như: phương pháp phân tích tổng hợp, các phương 

pháp kỹ thuật như thống kê, mô tả, so sánh, đánh giá và phỏng vấn chuyên gia. 

Thu thập dữ liệu: Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu gồm dữ liệu sơ cấp và 

dữ liệu thứ cấp. 

Dữ liệu thứ cấp: trích dẫn từ các báo cáo, công trình nghiên cứu của các tác 

giả đi trước; các tổ chức đơn vị trong lĩnh vực liên quan như Tổng cục Thống kê, 

Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục hàng hải Việt Nam, Cục hàng không Việt Nam; 

và các báo cáo của một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Hội nghị 

của Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển với 170 nước thành viên 

(UNCTAD), Số liệu thứ cấp được tác giả thu thập để phục vụ nghiên cứu trong giai 

đoạn 2008 – 2016. 

Dữ liệu sơ cấp: được thu thập thông qua các điều tra khảo sát thực tế thông 

qua bảng hỏi và các cuộc phỏng vấn được thực hiện từ tháng 6/2016 đến tháng 

2/2017. 

- Việc thu thập kết quả điều tra qua bảng hỏi được thực hiện thông qua ba 

hình thức chính là phỏng vấn trực tiếp, điều tra qua bảng hỏi và trên internet. 

Phương pháp chọn mẫu của tác giả, khoa học và đảm bảo phù hợp với từng đối 

tượng nghiên cứu, dữ liệu điều tra được xử lý bằng phương pháp thống kê đa biến. 

Tác giả thực hiện khảo sát thu thập từ các doanh nghiệp có các hoạt động trong 

chuỗi cung ứng logistics như vận tải, giao nhận hàng hóa, quản lý dự trữ,…Số 

lượng bản khảo sát thu về là 423 phiếu điều tra. 
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- Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu được tiến hành như sau: 

Phân tích dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu nghiên cứu, tác giả sủ dụng kỹ 

thuật phân tích đa biến (kiểm tra tin cậy thang đo; phân tích nhân tố và phân tích hồi 

quy) với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. 

- Phương pháp thu thập và xủ lý số liệu được thể hiện trong mô hình sau: 

Sơ đồ quy trình nghiên cứu tổng quát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: tác giả tự tổng hợp 

6. Những đóng góp của luận án 

6.1 Đóng góp về mặt lý luận 

- Luận án đưa ra quan niệm về năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Luận án đã xây dựng và kiểm định mô 

hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics 

Việt Nam  Đây là nghiên cứu đầu tiên xay dựng và kiểm định mô hình nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành logistics tại Việt Nam.  

Thông tin 

thứ cấp 

Thông tin 

thứ cấp 

Đầu vào 

Website, văn bản  

công bố của các 

 Bộ, Cục, tổ chức,  

công ty Việt Nam 

 và quốc tế 

Điều tra, phỏng  

vấn nhà quản lý,  

doanh nghiệp,  

chuyên gia 

Hoàn  

thiện 

 đề tài 

Phân tích 

Xử lý  

dữ liệu 

(Dùng SPSS) 

 

Đánh giá  

tổng quan 
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- Kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 

ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và xác định mức 

độ ảnh hưởng khác nhau của từng nhân tố.  

6.2 Đóng góp về thực tiễn 

- Luận án là một công trình khoa học có giá trị, sẽ là tài liệu tham khảo hữu 

ích cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học, độc giả trong qua trình học tập và 

nghiên cứu.  

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược 

phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam cũng như các giải pháp để nâng cao khả 

năng cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế.  

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, cam kết của tác giả, các phụ lục, các tài liệu 

tham khảo, luận án gồm 4 chương: 

Chương I: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics 

tại một quốc gia trong bối cảnh hội nhập. 

Trong chương này, tác giải đưa cơ sở lý luận về các vấn đề liên quan đến đề 

tài như cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ, các cấp 

độ của cạnh tranh. Tiếp đó tác giả phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh 

tranh của ngành dịch vụ logistics và các mô hình lý thuyết phân tích năng lực cạnh 

tranh ngành dịch vụ logistics. Những vấn đề lý luận được đề cập tới trong chương 1 

tạo tiền đề, cơ sở đề tác giả phân tích tực trạng cũng như đưa ra các giải pháp phù 

hợp.  

Chương II: Phương pháp nghiên cứu 

Trong chương này, tác giả trình bày về phương pháp nghiên cứu định lượng 

các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt 

Nam như: mô hình và giả thuyết nghiên cứu, quy trình nghiên cứu, thiết kế nghiên 

cứu và phương pháp phân tích dữ liệu. 
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Chương III: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

Trong chương này, tác giả thu thập các thông tin, số liệu để làm rõ thực 

trạng ngành dịch vụ logistics Việt Nam cũng như vị thế của ngành dịch vụ này so 

với các quốc gia trong khu vực. Tiếp đó, tác giả đi sâu vào phân tích thực trạng 

năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam thông qua việc phân tích 

hạ tầng cơ sở, khung pháp lý, nguồn nhân lực,…  

Chương IV: Định hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong những năm tới 

Trong chương này, tác giả đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc 

nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam. Tiếp đến, tác giả 

đề cập đến yêu cầu và những định hướng cơ bản tăng cường năng lực cạnh tranh 

của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ đó, tá giả 

đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics. 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT QUỐC GIA TRONG BỐI 

CẢNH HỘI NHẬP 

1.1 Khái quát chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 

1.1.1 Cạnh tranh 

1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 

Cạnh tranh là một khái niệm có thể được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. 

Tùy vào từng bối cảnh cụ thể và mức độ của nó mà khái niệm cạnh tranh được 

nhiều tác giả trình bày khác nhau.  

Trong học thuyết giá trị thặng dư, Karl Marx định nghĩa “cạnh tranh là sự 

ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản để nhằm giành giật những điều 

kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngạch”  Có 

thể thấy, trong điều kiện tư bản, cạnh tranh được xem là các hoạt động chèn ép lẫn 

nhau, bằng mọi giá phải tạo ra được sự độc tôn trên thị trường. Và lúc này, mục 

đích của cạnh tranh chính là đạt được lợi nhuận tối đa  Làm sao để lợi nhuận cao 

nhất thì đó chính là mục tiêu cuối cùng của các nhà tư bản khi cạnh tranh. 

Cũng theo Từ điển kinh doanh của Anh (xuất bản năm 1992), cạnh tranh 

được xem là sự ganh đua,  sự kình địch giữa các nhà kinh doanh nhằm giành tài 

nguyên sản xuất cùng một loại hàng hoá về phía mình. 

Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế không chỉ dừng lại ở 

việc mua rẻ bán đắt, mua nhiều bán ít, bản chất của cạnh tranh ngày nay cũng thay 

đổi theo. Theo Micheal Porter (1996), mục tiêu của cạnh tranh lúc này là tạo ra 

những hàng hóa hay những sản phẩm có khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường, từ 

đó thỏa mãn khách hàng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Do vậy, kết quả của cạnh tranh 

là tạo ra và đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc mới lạ hơn 

so với đối thủ cạnh tranh để định hướng khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình 

thay vì đối thủ.  

Để đạt được điều này, các chủ thể kinh tế đều cố gắng huy động, khai thác 

và tận dụng hợp lý nguồn lực hiện có hoặc tiềm ẩn để “thực hiện các chiến lược tạo 

ra giá trị vượt trội hơn các chiến lược thực hiện bởi đối thủ cạnh tranh hiện tại vào 

tiềm năng” (Barney, McWilliams, & Turk, 1989). Chiến lược tạo ra giá trị có thể là 
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“nâng cao chất lượng sản phẩm, làm nổi bật nét đặc sắc của sản phẩm, cải tiến kỹ 

thuật sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất” (Micheal Porter, 1996). Có thể nhận 

thấy rõ ràng rằng, cạnh tranh lúc này không còn quá chú trọng đến việc có giành 

được vị trí độc tôn trên thị trường hay không  Thay vào đó, các tác giả nhấn mạnh 

đến sự cạnh tranh lành mạnh. Khách hàng là trung tâm của cạnh tranh, vì khách 

hàng mà cạnh tranh tồn tại. Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp không còn là tối 

đa hóa lợi nhuận, mà là làm thế nào hay bằng biện pháp nào đó để định hướng 

người tiêu dùng tin dùng sản phẩm của mình. 

Định nghĩa trong Từ điển Bách khoa Việt Nam năm 1995 cho rằng cạnh 

tranh là “hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa những 

thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan 

hệ cung – cầu, nhằm giành được các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và có lợi nhất”  

Định nghĩa này phần nào đã giải thích sự xuất hiện của cạnh tranh. Trong một nền 

kinh tế, khi khách hàng có nhu cầu về một hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụ nào đó, 

người sản xuất sẽ cố gắng đáp ứng những nhu cầu đó một cách tối đa nhất  Người 

sản xuất ở đây có thể là các doanh nghiệp, ngành kinh tế hay các quốc gia. Một thị 

trường mà số lượng người mua hạn chế trong khi số lượng người sản xuất lại nhiều, 

chắc chắn cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là khó tránh khỏi trong việc thu hút 

khách hàng và giành lấy thị phần tiêu thụ. Do vậy, có thể thấy, cạnh tranh là hoạt 

động kinh tế tất yếu, dù muốn hay không, trong quá trình theo đuổi lợi ích của 

mình, quá trình cạnh tranh vẫn diễn ra và nằm ngoài ý định của các chủ thể kinh tế. 

Tóm lại, cạnh tranh là quy luật khách quan của nền sản xuất hàng hóa; là 

quan hệ kinh tế tất yếu mà ở đó các chủ thể kinh tế, có thể là các doanh nghiệp, các 

ngành kinh tế hay các quốc gia tranh đua với nhau trong việc tạo ra những giá trị 

cao hơn cho khách hàng thông qua những hành động, nỗ lực và các biện pháp để 

nhằm đạt được những lợi ích kinh tế cụ thể trên một thị trường tự do và lành mạnh.  

1.1.1.2 Nguồn gốc và bản chất của cạnh tranh 

Các học thuyết về kinh tế thị trường hiện đại đều khẳng định: cạnh tranh là 

động lực phát triển nội tại của mỗi nền kinh tế, cạnh tranh chỉ xuất hiện và tồn tại 

trong điều kiện của kinh tế thị trường  Người tiêu dùng và các doanh nghiệp tác 
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động qua lại lẫn nhau trên thị trường để xác định ba vấn đề trọng tâm: sản xuất cái 

gì? như thế nào? và cho ai? Do đó, người tiêu dùng giữ vị trí trung tâm trong nền 

kinh tế và là đối tượng hướng tới của mọi doanh nghiệp  Dưới sự tác động của quy 

luật cung cầu và quy luật giá trị, các chủ thể kinh doanh cạnh tranh với nhau để 

cung ứng sản phẩm cho người tiêu dùng  Dưới tác động của cạnh tranh, thị trường 

tự thân nó luôn giải quyết mâu thuẫn giữa sở thích của người tiêu dùng và năng lực 

sản xuất hạn chế, do đó cạnh tranh là lực lượng điều tiết trong hệ thống thị trường. 

Các áp lực liên tục của người tiêu dùng buộc các chủ thể kinh doanh phải phản ứng, 

phù hợp với các mong muốn thay đổi của người tiêu dùng. Cạnh tranh thúc đẩy lực 

lượng sản xuất xã hội phát triển, nâng cao năng suất, đẩy nhanh quá trình tích tụ và 

tập trung sản xuất trong điều kiện các yếu tố của sản xuất thiếu hụt. Cạnh tranh thực 

sự là một cuộc đua tranh, khi các chủ thể kinh doanh có lợi ích cơ bản là mâu thuẫn 

nhau.  

Cạnh tranh là một quy luật của kinh tế thị trường trong những điều kiện của 

những tiền đề pháp lý cụ thể  Đó là tự do thương mại mà theo đó tự do kinh doanh 

và quyền tự chủ của cá nhân được hình thành và bảo đảm. Cạnh tranh xuất hiện khi 

pháp luật thừa nhận và bảo vệ tính đa dạng của các loại hình sở hữu với tính cách là 

nguồn gốc của cạnh tranh. Cạnh tranh hiện thân là động lực phát triển của xã hội; là 

nhân tố làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội khi Nhà nước bảo đảm sự bình đẳng 

trước pháp luật của mọi thành phần kinh tế. Nhìn từ phía các chủ thể kinh doanh, 

cạnh tranh là phương thức giải quyết mâu thuẫn về lợi ích tiềm năng giữa các nhà 

kinh doanh với vai trò quyết định của người tiêu dùng. Trên quy mô toàn xã hội, 

cạnh tranh là phương thức phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu, do đó là động lực 

bên trong thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Cùng với mục đích tối đa hoá lợi nhuận, 

cạnh tranh đã thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn diễn ra không đều ở các 

ngành, lĩnh vực kinh tế khác nhau  Đây là tiền đề vật chất của các hình thái cạnh 

tranh.  

Cạnh tranh còn là môi trường đào thải các doanh nghiệp không thích nghi 

được với các điều kiện của thị trường  Theo đó, cạnh tranh là nhân tố hiệu chỉnh bên 

trong của thị trường. Bản chất kinh tế của cạnh tranh thể hiện mục đích vì lợi nhuận 
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và chi phối thị trường. Bản chất xã hội của cạnh tranh bộc lộ đạo đức và uy tín của 

mỗi chủ thể kinh doanh  Dưới tác động điều tiết vĩ mô, sự cạnh tranh ở mỗi nước 

còn có bản chất chính trị khác nhau. 

Tóm lại, cạnh tranh chỉ xuất hiện khi có các điều kiện sau: một là, phải có ít 

nhất hai chủ thể cùng tham gia cạnh tranh và các chủ thể có cùng mục đích phải đạt 

được; hai là, việc cạnh tranh phải được diễn ra trong một môi trường cụ thể, đó là 

các ràng buộc chung mà các chủ thể tham gia phải tuân thủ; ba là, cạnh tranh diễn ra 

trong khoảng thời gian không cố định, hoặc ngắn (từng vụ việc) hoặc dài (trong suốt 

quá trình tồn tại và hoạt động của mỗi chủ thể tham gia cạnh tranh); bốn là, sự cạnh 

tranh diễn ra trong không gian xác định hoặc hẹp (một tổ chức, một ngành, một địa 

phương), hoặc rộng (một quốc gia, giữa các quốc gia). 

1.1.1.3 Chức năng của cạnh tranh 

Đối với nền kinh tế, cạnh tranh đảm nhận một số chức năng quan trọng. 

Tuy nhiên, tầm quan trọng của những chức năng có thể thay đổi theo từng thời kỳ. 

Thứ nhất, cạnh tran có chức năng điều chỉnh cung cầu hàng hoá trên thị 

trường. Khi cung một hàng hoá nào đó lớn hơn cầu, cạnh tranh giữa những người 

bán làm cho giá cả thị trường giảm xuống dẫn đến giảm cung. Khi cung một hàng 

hoá nào đó thấp hơn cầu, hàng hoá đó trở nên khan hiếm trên thị trường, giá cả tăng 

lên tạo ra lợi nhuận cao hơn mức bình quân, nhưng đồng thời dẫn đến giảm cầu. 

Như vậy cạnh tranh điều chỉnh “cung cầu” xung quanh điểm cân bằng. 

Thứ hai, cạnh tranh có chức năng điều tiết việc sử dụng các nhân tố sản 

xuất. Do mục đích tối đa hoá lợi nhuận, các chủ thể kinh doanh khi tham gia thị 

trường phải cân nhắc các quyết định sử dụng nguồn lực về vật chất và nhân lực vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Họ luôn phải sử dụng một cách hợp lý nhất các 

nhân tố sản xuất sao cho chi phí sản xuất thấp nhất và hiệu quả cao nhất. Chính từ 

đặc điểm này mà các nguồn lực được vận động, chu chuyển hợp lý về mọi mặt để 

phát huy hết khả năng vốn có, đem lại năng suất cao. 

Thứ ba, cạnh tranh là “xúc tác” tích cực làm cho sản xuất thích ứng với biến 

động của cầu và công nghệ sản xuất  Điểm mấu chốt của kinh tế thị trường là quyền 
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lựa chọn của người tiêu dùng. Nếu một sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu thị 

trường, thì sự lựa chọn của người tiêu dùng và quy luật cạnh tranh sẽ buộc nó phải 

tự định hướng lại và hoàn thiện hơn  Do cạnh tranh, các chủ thể kinh doanh chủ 

động đổi mới công nghệ, áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và phương thức kinh doanh để thoả mãn yêu 

cầu thị trường, nâng cao vị thế của chủ thể cạnh tranh và sản phẩm. 

Thứ tư, cạnh tranh có chức năng phân phối và điều hoà thu nhập. Không 

một chủ thể kinh doanh nào có thể mãi mãi thu lợi nhuận cao và thống trị hệ thống 

phân phối trên thị trường. Trong từng thời điểm, một sản phẩm hàng hoá với những 

ưu việt nhất định thoả mãn yêu cầu của người tiêu dùng có thể chiếm được ưu thế 

trên thị trường, song vị trí của nó luôn bị đe dọa bởi các sản phẩm cùng loại khác 

tiến bộ hơn. Do cạnh tranh, các nhà kinh doanh không thể lạm dụng được ưu thế 

của mình. Vì vậy, cạnh tranh sẽ tác động một cách tích cực đến việc phân phối và 

điều hoà thu nhập. 

Thứ năm, cạnh tranh cũng là một động lực thúc đẩy đổi mới. Giống như 

quy luật tồn tại và đào thải của tự nhiên, cạnh tranh kinh tế luôn khẳng định chiến 

thắng thuộc về kẻ mạnh - những chủ thể kinh doanh có tiềm năng, có trình độ quản 

lý và tri thức về kỹ thuật công nghệ, có tư duy kinh tế và kinh nghiệm thương 

trường sẽ tồn tại, phát triển và ngược lại  Do đó, cạnh tranh trở thành động lực phát 

triển không chỉ thôi thúc mỗi cá nhân các chủ thể kinh doanh, mà còn là động lực 

phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia. 

1.1.2 Năng lực cạnh tranh 

1.1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 

Cạnh tranh gắn liền với hành vi của chủ thể như hành vi của doanh nghiệp 

kinh doanh, của một ngành kinh doanh hay của cả một nền kinh tế. Trong quá trình 

cạnh tranh với nhau, để giành được những lợi thế, các chủ thể kinh tế phải áp dụng 

những biện pháp để duy trì và phát triển vị thế của mình trên thị trường. Các biện 

pháp này thể hiện sức mạnh nào đó của chủ thể, được gọi là năng lực cạnh tranh của 

chủ thể đó  
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Hiện nay, cũng giống như cạnh tranh, năng lực cạnh tranh không có khái 

niệm chuẩn mực thống nhất và được sử dụng phổ biến (M. Porter, 1996), do đây là 

một khái niệm rộng và có thể tiếp cận nhiều góc độ khác nhau  Dưới đây là một số 

định nghĩa về năng lực cạnh tranh: 

Theo Laura D’Andrea Tyson (1992), năng lực cạnh tranh là “khả năng sản 

xuất hàng hóa dịch vụ đáp ứng nhu cầu cạnh tranh quốc tế, từ đó mức sống của mọi 

công dân được nâng cao và bền vững.” 

Theo báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh Armenia định nghĩa năng lực 

cạnh tranh là “sự tăng lên được duy trì liên tục trong hiệu quả sản xuất, từ đó nâng 

cao tiền lương và mức sống.” 

OECD cho rằng năng lực cạnh tranh là “khả năng của các doanh nghiệp, 

ngành, hay quốc gia trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện 

cạnh tranh quốc tế.” 

Trên góc độ tổng quát lấy con người làm trung tâm, khái niệm năng lực 

cạnh tranh được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) quan niệm: “Đối với doanh 

nghiệp, khả năng cạnh tranh có nghĩa là tạo ra những lựa chọn tăng trưởng mới, 

mang lại giá trị cho cổ đông  Đối với xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh là tạo ra 

việc là mới và điều kiện sống tốt hơn”  

Tựu chung lại, năng lực cạnh tranh nói chung là khả năng của các doanh 

nghiệp, các ngành kinh tế và các quốc gia trong việc đạt được những ưu thế vượt 

trội hơn so với đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngoài trong việc sản xuất và 

cung ứng hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên của người 

tiêu dùng trên một thị trường tự do và lành mạnh, từ đó nâng cao mức sống của 

công dân.  

1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

Trong vòng hai, ba thập kỷ vừa qua, các nhà kinh tế đã ngày càng chú ý 

nhiều hơn tới sự đóng góp của các ngành dịch vụ tới quá trình phát triển kinh tế 

toàn cầu. Dịch vụ được xem là ngành thiết yếu trong việc tạo ra việc làm  Thúc đẩy 

năng suất là chìa khóa phát triển đối với mọi ngành nhưng hầu hết tăng trưởng việc 
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làm đều xuất phát từ ngành dịch vụ. Bên cạnh đó có thể thấy hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh của một nền kinh tế phụ thuộc vào hiệu quả của các hoạt động cung ứng 

dịch vụ  Đây là một trong những nhân tố quan trọng nhất góp phần thúc đẩy sản 

xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa, thúc đẩy thương mại hàng hóa phát triển trong 

phạm vi quốc gia cũng như quốc tế  Hơn nữa, dịch vụ chính là cầu nối giữa các yếu 

tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Hoạt 

động cung ứng dịch vụ có phát triển thì mới tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển. 

Do vậy, có thể nói việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ là vấn đề ưu 

tiên hàng đầu đối với mỗi nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và sức ép 

cạnh tranh ngày càng gia tăng hiện nay. 

Năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ có thể hiểu là khả năng duy trì và 

nâng cao lợi thế so với đối thủ cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ trên một thị 

trường tự do và lành mạnh.  

1.1.3 Các cấp độ của năng lực cạnh tranh 

1.1.3.1 Năng lực cạnh tranh quốc gia 

Năng lực cạnh tranh quốc gia được định nghĩa là khả năng duy trì và nâng 

cao sức sản xuất so với đối thủ cạnh tranh nước ngoài trên thị trường tự do và lành 

mạnh, từ đó nâng cao tiền lương và mức sống của toàn bộ người dân  Năng lực cạnh 

tranh quốc gia đóng vai trò là yếu tố quan trọng tác động đến năng lực cạnh tranh 

của ngành và của doanh nghiệp. Một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh quốc gia 

cao phải có nhiều doanh nghiệp và ngành kinh tế có sức cạnh tranh, ngược lại để tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh, môi trường kinh doanh của nền kinh 

tế đó phải thuận lợi, các chính sách vĩ mô phải rõ ràng, nền kinh tế phải ổn định, bộ 

máy Nhà nước phải trong sạch, có tính chuyên nghiệp. Nhờ có năng lực cạnh tranh 

quốc gia mà có thể đảm bảo được năng lực thu hút đầu tư để đạt được sự tăng 

trưởng kinh tế một cách bền vững, từ đó đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội và nâng 

cao mức sống của nhân dân. 

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 

(OECD), Viện Phát triển quản lý (IMD),… đã tiến hành điều tra, so sánh xếp hạng 

năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế các nước trên thế giới. Kết quả so sánh 
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của các tổ chức này giống nhau về xu thế, còn về thứ hạng thì không hoàn toàn 

giống nhau. Hiện tại, phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia được áp 

dụng rộng rãi nhất do WEF thiết lập trong bản báo cáo cạnh tranh toàn cầu  Đây là 

báo cáo được thực hiện thường niên, với mục tiêu vẽ ra bức tranh toàn cảnh về yếu 

tố thúc đẩy cạnh tranh, năng suất và sự thịnh vượng tại các quốc gia.  

Diễn đàn kinh tế thế giới WEF (1999) sử dụng 8 nhóm tiêu chí sau để đánh 

giá năng lực cạnh tranh quốc gia, bao gồm: mức độ mở cửa của nền kinh tế; vai trò 

của Nhà nước; vai trò của các thị trường tài chính; môi trường công nghệ; kết cấu 

hạ tầng; chất lượng quản trị kinh doanh; hiệu quả và tính linh hoạt của thị trường 

lao động; môi trường pháp lý. Tám nhân tố trên bao gồm nhiều tiêu chí đã được 

lượng hoá bằng các con số thống kê và một số chỉ tiêu chỉ có tính chất định tính (do 

các chuyên gia được phỏng vấn cho điểm về từng chỉ tiêu được hỏi) để so sánh với 

nhau  Để có các số liệu về các tiêu chí trên ở các quốc gia, WEF khai thác nhiều số 

liệu của các cơ quan khác nhau của các quốc gia (thống kê, tài chính, ngân hàng, lao 

động,…) và phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia.  

Hiện nay, WEF tiến hành đánh giá năng lực cạnh tranh của các quốc gia 

trong “Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2010 – 2011 của WEF” được lượng 

hóa từ 12 chỉ tiêu, chia thành ba nhóm chỉ tiêu thành phần. Trong đó, nhóm các yếu 

tố cơ bản có bốn chỉ tiêu là thể chế, kết cấu hạ tầng, ổn định kinh tế vĩ mô, y tế và 

giáo dục phổ thông; nhóm các yếu tố cải thiện hiệu quả có sáu chỉ tiêu là đào tạo và 

giáo dục bậc cao, hiệu quả thị trường hàng hóa, hiệu quả thị trường lao động, trình 

độ phát triển của thị trường tài chính, mức độ sẵn sàng về công nghệ, quy mô thị 

trường; nhóm nhân tố sáng tạo có hai chỉ tiêu là sự tinh tế của doanh nghiệp và đổi 

mới. Mỗi chỉ tiêu lại gồm một số chỉ tiêu chi tiết, tổng số có 111 chỉ tiêu. Các chỉ 

tiêu chi tiết được tính toán chuyển đổi sang thang đo từ 1 – 7. 

1.1.3.2 Năng lực cạnh tranh ngành 

Có thể hiểu năng lực cạnh tranh của ngành là khả năng duy trì và nâng cao 

lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh đến từ nước ngoài trong việc tiêu thụ 

sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố 

sản xuất trên một thị trường tự do và lành mạnh.  
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Do đặc thù của từng ngành và dưới nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau, 

hiện nay chưa có những tiêu chí thống nhất được sử dụng để đánh giá năng lực cạnh 

tranh của ngành. Tuy nhiên, có thể chỉ ra bốn yếu tố quyết định đến sức hấp dẫn của 

một ngành bao gồm môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh của ngành, 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành và năng lực cạnh tranh của 

các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của ngành. 

Năng lực cạnh tranh của ngành phụ thuộc vào hai nhóm yếu tố, bao gồm 

môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Môi trường bên trong chính là nhóm 

yếu tố do ngành tự quyết định bao gồm chiến lược phát triển ngành, sản phẩm chế 

tạo, lực chọn công nghệ, đào tạo nhân lực, đầu tư nghiên cứu công nghệ và phát 

triển sản phẩm, chi phí sản xuất và quan hệ với đối tác. Đối với môi trường bên 

ngoài, năng lực cạnh tranh của ngành sẽ phụ thuộc vào hai nhóm yếu tố. Thứ nhất, 

nhóm các yếu tố tạo ra môi trường kinh doanh bao gồm thuế, lãi suất ngân hàng, tỷ 

giá hối đoái, hệ thống luật pháp điều chỉnh quan hệ giữa các bên tham gia thị 

trường. Nhóm yếu tố này được đưa ra hoàn toàn dựa trên những quyết định của 

Chính phủ. Thứ hai là nhóm các yếu tố hoàn toàn không thể quyết định được như vị 

trí địa lý, môi trường tự nhiên và quy luật kinh tế,… 

1.1.3.3 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, để tồn tại và đứng 

vững trên thị trường các doanh nghiệp cần phải cạnh tranh gay gắt với không chỉ 

các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các công ty, tập đoàn 

xuyên quốc gia. Quá trình cạnh tranh sẽ đào thải các doanh nghiệp không đủ năng 

lực cạnh tranh để đứng vững trên thị trường. Mặt khác cạnh tranh cũng buộc các 

doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng trong hoạt động tổ chức sản xuất kinh 

doanh của mình để tồn tại và phát triển. Do vậy, một doanh nghiệp muốn có vị trí 

vững chắc và thị trường ngày càng được mở rộng thì cần có tiềm lực đủ mạnh để có 

thể cạnh tranh trên thị trường  Đó chính là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh 

tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng 

có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững trên một 
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thị trường tự do và lành mạnh  Năng lực cạnh tranh có thể được hiểu là khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp mà không cần có sự hỗ trợ từ Nhà nước. 

Mặc dù có thể còn tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp, song xét về bản chất có thể nêu lên một số đặc trưng cơ bản 

của nó như sau: 

Thứ nhất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào cả yếu tố 

bên trong (thực lực, lợi thế) và yếu tố bên ngoài (môi trường kinh doanh).  

Thứ hai, năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp không phải được xác 

định một cách biệt lập riêng lẻ mà là trong sự đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh 

tranh hoạt động trong cùng một lĩnh vực, một thị trường.  

Thứ ba, những thực lực và lợi thế của doanh nghiệp phải hướng vào việc 

thỏa mãn khách hàng (mục tiêu trực tiếp) nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh 

tốt nhất, trong đó có lợi nhuận (mục tiêu cuối cùng).  

Để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, người ta dựa vào nhiều 

tiêu chí: thị phần, doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, thu nhập bình quân, 

phương pháp quản lý, bảo vệ môi trường, uy tín của doanh nghiệp đối với xã hội, tài 

sản của doanh nghiệp, đặc biệt là tài sản vô hình, tỷ lệ công nhân lành nghề, tỷ lệ 

đội ngũ quản lý giỏi, nghiên cứu và sáng tạo… Những yếu tố đó tạo nên năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có cơ sở, nền tảng để triển khai các 

kế hoạch, hoạt động với hiệu suất cao hơn, từ đó gia tăng giá trị cho khách hàng cao 

hơn so với đối thủ cạnh tranh dựa trên sự khác biệt hóa hay lợi thế chi phí, hoặc cả 

hai. 

1.1.3.4 Năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ 

Khi nói tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không 

thể không bàn tới năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp 

sản xuất cung cấp. Vì doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thì một trong những yếu 

tố quan trọng là các hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp phải có năng lực 

cạnh tranh  Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ thể hiện năng lực của sản 
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phẩm, dịch vụ đó thay thế một sản phẩm, dịch vụ khác đồng nhất hoặc khác biệt, có 

thể do đặc tính, chất lượng hoặc giá cả sản phẩm, dịch vụ. 

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ là năng lực nắm giữ và nâng 

cao thị phần của sản phẩm, dịch vụ do chủ thể sản xuất và cung ứng, đem ra để tiêu 

thụ so với sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các chủ thể sản xuất, cung ứng khác đem 

đến tiêu thụ ở cùng một khu vực thị trường và thời gian nhất định. 

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ có thể hiểu là sự vượt trội so với 

các sản phẩm, dịch vụ cùng loại trên thị trường về chất lượng và giá cả với điều 

kiện các sản phẩm, dịch vụ tham gia cạnh tranh đều đáp ứng được các yêu cầu của 

người tiêu dùng, mang lại giá trị sử dụng cao nhất trên một đơn vị giá cả làm cho 

sản phẩm, dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao hơn  

Khi đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, người ta thường sử 

dụng các chỉ tiêu chính như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thị phần. Các chỉ tiêu 

này là biểu hiện bên ngoài của năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ cho thấy kết 

quả của quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ. 

Như vậy, có thể nói bốn cấp độ của năng lực cạnh tranh mặc dù có sự độc 

lập tương đối nhưng giữa chúng vẫn luôn tồn tại mối quan hệ mật thiết với nhau. Do 

đó, dù nghiên cứu cấp độ cạnh tranh nào, chúng ta cũng cần có sự so sánh, đặt nó 

trong mối quan hệ với các cấp độ khác để có cái nhìn toàn diện và khách quan nhất. 

1.2 Khái quát chung về dịch vụ logistics và năng lực cạnh tranh ngành dịch 

vụ logistics  

1.2.1 Khái niệm dịch vụ logistics 

Thuật ngữ “logistics” vốn được sử dụng trong quân đội với ý nghĩa là hậu 

cần hay tiếp vận. Cùng với quá trình phát triển, logistics đã được chuyên môn hóa 

và phát triển trở thành một ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong thương mại 

quốc tế.  

Theo Hội đồng quản lý Logistics của Mỹ (The Coubcil of Logistics 

Management – CLM): “Logistics là một phần của quá trình cung ứng dây chuyền 

bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát hiệu quả, lưu thông hiệu quả và 

lưu giữ các loại hàng hóa và dịch vụ và có liên quan đến thông tin từ điểm cung cấp 
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cơ bản đến các địa điểm tiêu thụ một cách hiệu năng, hiệu quả để đáp ứng các nhu 

cầu của khách hàng ” 

Trên thế giới, thuật ngữ “dịch vụ logistics” ít được bàn tới, ở Việt Nam, 

khái niệm dịch vụ logistics đã được đề cập đến đến trong Luật Thương mại 2005. 

Cụ thể, điều 233 đưa ra định nghĩa: “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 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 hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao ” 

Theo định nghĩa của Luật thương mại 2005, dịch vụ logistics gần tương tự 

với hoạt động giao nhận hàng hóa những người kinh doanh cung cấp một trong các 

dịch vụ như: nhận hàng, vận chuyển, làm thủ tục…thì đều được coi là nhà cung cấp 

dịch vụ logistics. Theo đó, dịch vụ logistics mang nhiều yếu tố vận tải, người cung 

cấp dịch vụ logistics khá giống với người cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức 

(MTO – Multmodal Transport Operator). Tuy nhiên, dịch vụ logistics ở đây phải 

được hiểu là một dịch vụ liên hoàn của nhiều dịch vụ, các dịch vụ này thuộc các 

giai đoạn từ tiền sản xuất cho đến khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng. 

Theo đó, dịch vụ logistics gắn liền với cả giai đoạn nhập nguyên, nhiên liệu cho quá 

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

Các chuyên gia nghiên cứu về dịch vụ logistics đã rút ra một số đặc điểm cơ 

bản của ngành dịch vụ này như sau: 

Thứ nhất, logistics là tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp trên 3 khía 

cạnh chính, đó là logistics sinh tồn, logistics hoạt động và logistics hệ thống. 

Logistics sinh tồn có liên quan tới các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Logistics hoạt 

động là bước phát triển mới của logistics sinh tồn và gắn với toàn bộ quá trình và hệ 

thống sản xuất các sản phẩm của doanh nghiệp. Logistics hệ thống giúp ích cho việc 

duy trì hệ thống hoạt động. Các yếu tố của logistics hệ thống bao gồm các máy móc 

thiết bị, nguồn nhân lực, công nghệ, cơ sở hạ tầng nhà xưởng,… 

Thứ hai, logistics hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp: logistics hỗ trợ 

toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp, ngay cả khi sản phẩm đã ra khỏi dây 
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chuyền sản xuất của doanh nghiệp và đến tay người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có 

thể kết hợp bất cứ yếu tố nào của logistics với nhau hay tất cả các yếu tố logistics 

tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp mình. Logistics còn hỗ trợ hoạt động của doanh 

nghiệp thông qua quản lý di chuyển và lưu kho nguyên vật liệu đi vào doanh nghiệp 

và bán thành phẩm di chuyển trong doanh nghiệp. 

Thứ ba, logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải giao 

nhận, vận tải giao nhận gắn liền và nằm trong logistics. Cùng với quá trình phát 

triển của mình, logistics đã làm đa dạng hóa khái niệm vận tải giao nhận truyền 

thống. Từ chỗ chỉ thay mặt khách hàng để thực hiện các khâu rời rạc như thuê 

phương tiện, lưu cước, chuẩn bị hàng, đóng gói hàng, tái chế, làm thủ tục thông 

quan, … cho tới cung cấp dịch vụ trọn gói từ kho đến kho (Door to Door). Từ chỗ 

đóng vai trò đại lý, người được ủy thác trở thành một chủ thể chính trong các hoạt 

động vận tải giao nhận với khách hàng, chịu trách nhiệm trước các nguồn luật điều 

chỉnh.  

Thứ tư, logistics là sự phát triển hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức: 

trước đây, hàng hóa đi theo hình thức hàng lẻ từ nước xuất khẩu sang nước nhập 

khẩu và trải qua nhiều phương tiện vận tải khác nhau, vì vậy xác suất rủi ro mất mát 

đối với hàng hóa là rất cao, và người gửi hàng phải ký nhiều hợp đồng với nhiều 

người vận tải khác nhau. Khi vận tải đa phương thức ra đời, chủ hàng chỉ phải ký 

một hợp đồng duy nhất với người kinh doanh vận tải đa phương thức (MTO). MTO 

sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ việc vận chuyển hàng hóa từ khi nhận 

hàng cho tới khi giao hàng bằng một chứng từ vận tải duy nhất cho dù anh ta không 

phải là người chuyên chở thực tế. 

1.2.2 Vai trò của dịch vụ logistics 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới theo hướng toàn cầu 

hóa, khu vực hóa, dịch vụ logistics ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng thể 

hiện ở những điểm sau: 

Thứ nhất, dịch vụ logistics góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu 

chi phí trong quá trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
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Theo thống kê của một số tổ chức nghiên cứu về logistics cũng như Viện 

nghiên cứu logistics của Mỹ cho biết, chi phí cho hoạt động logistics chiếm tới 

khoảng 10-13% GDP ở các nước phát triển, con số này ở các nước đang phát triển 

thì cao hơn khoảng 15-20%  Điều này cho thấy chi phí cho hoạt động logistics là rất 

lớn. Vì vậy, với việc hình thành và phát triển dịch vụ logistics sẽ giúp các doanh 

nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân giảm được chi phí trong chuỗi 

logistics, làm cho quá trình sản xuất kinh doanh tinh giản hơn và đạt hiệu quả hơn  

Giảm chi phí trong sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao góp 

phần tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.  

Thứ hai, dịch vụ logistics có tác dụng tiết kiệm và giảm chi phí trong hoạt 

động lưu thông phân phối 

Giá cả hàng hóa trên thị trường chính bằng giá cả ở nơi sản xuất cộng với chi 

phí lưu thông  Chi phí lưu thông hàng hóa, chủ yếu là phí vận chuyển chiếm một tỷ 

lệ không nhỏ và là bộ phận cấu thành giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là 

hàng hóa trong buôn bán quốc tế. Vận tải là yếu tố quan trọng của lưu thông, có 

nhiệm vụ đưa hàng hóa đến nơi tiêu dùng  Trong buôn bán quốc tế, chi phí vận tải 

chiếm tỷ trọng khá lớn, theo số liệu thống kê của UNCTAD thì chi phí vận tải 

đường biển chiếm trung bình 10-15% giá FOB, hay 8-9% giá CIF. Mà vận tải là yếu 

tố quan trọng nhất trong hệ thống logistics cho nên dịch vụ logistics ngày càng hoàn 

thiện và hiện đại sẽ tiết kiệm cho phí vận tải và các chi phí khác phát sinh trong quá 

trình lưu thông dẫn đến tiết kiệm và giảm chi phí lưu thông  Nếu tính cả chi phí vận 

tải, tổng chi phí logistics (bao gồm đóng gói, lưu kho, vận tải, quản lý, …) ước tính 

chiếm tới 20% tổng chi phí sản xuất ở các nước phát triển, trong khi đó nếu chỉ tính 

riêng chi phí vận tải có thể chiếm tới 40% giá trị xuất khẩu của một số quốc gia 

không có đường bờ biển. 

Thứ ba, dịch vụ logistics góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh 

nghiệp vận tải giao nhận 

Dịch vụ logistics là loại hình dịch vụ có quy mô mở rộng và phức tạp hơn 

nhiều so với hoạt động vận tải giao nhận thuần túy  Trước kia, người kinh doanh 

dịch vụ vận tải giao nhận chỉ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đơn giản, 
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thuần túy và đơn lẻ. Ngày nay, do sự phát triển của sản xuất, lưu thông, các chi tiết 

của một sản phẩm có thể do nhiều quốc gia cung ứng và ngược lại một loại sản 

phẩm của doanh nghiệp có thể tiêu thụ tại nhiều quốc gia, nhiều thị trường khác 

nhau, vì vậy dịch vụ mà khách hàng yêu cầu từ người kinh doanh vận tải giao nhận 

phải đa dạng và phong phú  Người vận tải giao nhận ngày nay đã triển khai cung 

cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của khách hàng. Họ trở thành người 

cung cấp dịch vụ logistics (logistics service provider). Rõ ràng, dịch vụ logistics đã 

góp phần làm gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải giao nhận. 

Thứ tư, dịch vụ logistics phát triển góp phần mở rộng thị trường trong buôn 

bán quốc tế. 

Sản xuất có mục đích là phục vụ tiêu dùng, cho nên trong sản xuất kinh 

doanh, vấn đề thị trường luôn là vấn đề quan trọng và luôn được các nhà sản xuất và 

kinh doanh quan tâm. Các nhà sản xuất kinh doanh muốn chiếm lĩnh và mở rộng thị 

trường cho sản phẩm của mình phải cần sự hỗ trợ của dịch vụ logistics. Dịch vụ 

logistics có tác dụng như chiếc cầu nối trong việc chuyển dịch hàng hóa trên các 

tuyến đường mới đến các thị trường mới đúng yêu cầu về thời gian và địa điểm đặt 

ra. Dịch vụ logistics phát triển có tác dụng rất lớn trong việc khai thác và mở rộng 

thị trường kinh doanh cho các doanh nghiệp. 

Thứ năm, dịch vụ logistics phát triển góp phần giảm chi phí, hoàn thiện và 

tiêu chuẩn hóa chứng từ trong kinh doanh quốc tế 

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, chi phí về giấy tờ để phục vụ mọi mặt 

giao dịch thương mại trên thế giới hàng năm đã vượt quá 420 tỷ USD. Theo tính 

toán của các chuyên gia, riêng các loại giấy tờ, chứng từ rườm rà hàng năm khoản 

chi phí tiêu tốn cho nó cũng chiếm tới hơn 10% kim ngạch mậu dịch quốc tế, ảnh 

hưởng rất lớn tới các hoạt động buôn bán quốc tế  Logistics đã cung cấp các dịch vụ 

đa dạng trọn gói có tác dụng giảm rất nhiều các chi phí cho giấy tờ, chứng từ trong 

thương mại quốc tế. Dịch vụ vận tải đa phương thức do người kinh doanh dịch vụ 

logistics cung cấp đã loại bỏ đi rất nhiều chi phí cho giấy tờ thủ tục, nâng cấp và 

chuẩn hóa chứng từ cũng như giảm khối lượng công việc văn phòng trong lưu thông 

hàng hóa, từ đó nâng cao hiệu quả buôn bán quốc tế. 
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Bên cạnh đó, cùng với việc phát triển logistics điện tử (electronic logistics) 

sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong dịch vụ vận tải và logistics, chi phí cho giấy tờ, 

chứng từ trong lưu thông hàng hóa càng được giảm tới mức tối đa, chất lượng dịch 

vụ logistics ngày càng được nâng cao sẽ thu hẹp hơn nữa cản trở về mặt không gian 

và thời gian trong dòng lưu chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa. Các quốc gia sẽ 

xích lại gần nhau hơn trong hoạt động sản xuất và lưu thông  

1.2.3 Năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics 

Dựa vào khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ và khái niệm, 

đặc điểm cũng như vai trò của dịch vụ logistics, ta có thể hiểu năng lực cạnh tranh 

của ngành dịch vụ logistics là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh so với 

đối thủ cạnh tranh thông qua liên kết các nhà cung cấp, nhà sản xuất, kho bãi, cửa 

hàng một cách hiệu quả nhằm cung cấp đúng sản phẩm đến đúng vị trí vào đúng 

thời điểm với điều kiện và chi phí phù hợp, từ đó thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao 

của khách hàng về một dịch vụ logistics ngày càng hoàn thiện và hiệu quả. Như 

vậy, năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics được xây dựng trên năng lực 

của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sự liên kết của các doanh nghiệp trong và 

ngoài ngành cũng như sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý.  

Cùng với sự mở cửa của thị trường toàn cầu và quá trình chuyên môn hóa, 

logistics quốc gia trở thành mắt xích trong hệ thống logistics toàn cầu. Chính vì thế, 

việc đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics của một quốc gia cần 

dựa trên việc so sánh đánh giá với những quốc gia khác. Một trong số những cơ sở 

quốc tế đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành logistics của các quốc gia là chỉ số 

LPI (Logistics Performance Index) do Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành nghiên 

cứu và công bố. LPI đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics của các 

quốc gia dựa trên 6 tiêu chí, Hạ tầng cơ sở (infrastructure), Chuyển hàng quốc tế 

(shipments international), Năng lực logistics (Competence Logistics), Tracking & 

tracing, Sự đúng lịch (Timeliness) và Hải quan (customs). Đánh giá năng lực ngành 

logistics của quốc gia cũng dựa trên nhiều yếu tố khác và tùy theo mục đích nghiên 

cứu của từng tác giả.  
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1.3 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics 

1.3.1 Các yếu tố bên ngoài 

Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài có tác động đến năng lực cạnh tranh 

của ngành dịch vụ logistics có thể thay đổi theo các quốc gia khác nhau và cũng 

không giống nhau trong các thời kì phát triển. Bởi vậy, trong khuôn khổ bài viết, tác 

giả chỉ tập trung phân tích các yếu tố chung nhất trong những điều kiện, hoàn cảnh 

phổ biến nhất của ngành dịch vụ logistics như sau: 

1.3.1.1 Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý 

Yếu tố điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, địa hình, khí hậu,... là những nhân tố 

khách quan và mang tính ổn định tương đối đối với một quốc gia, có ảnh hưởng lớn 

và lâu dài đến ngành dịch vụ logistics, đến sự phát triển hệ thống các tuyến đường 

giao thông, đến chính sách phát triển kinh tế của quốc gia, thậm chí có tính chất 

quyết định đối với định hướng phát triển logistics. Ví dụ, một quốc gia không có 

đường bờ biển sẽ không phát triển hạ tầng cảng biển và vận tải biển hay một quốc 

gia có địa hình bằng phẳng với nhiều đường biên giới trên bộ sẽ hướng sự tập trung 

phát triển hạ tầng logistics tới phát triển hệ thống đường bộ xuyên quốc gia. Do tính 

chất khách quan và sự ảnh hưởng lớn như vậy, các quốc gia khi nghiên cứu phát 

triển ngành dịch vụ logistics đều dựa trên điều kiện tự nhiên địa lý của mình để xây 

dựng kế hoạch phát triển, thậm chí còn đưa ra những phương án tác động vào điều 

kiện tự nhiên, điều chỉnh một phần điều kiện địa lý theo hướng có lợi cho sự phát 

triển của ngành dịch vụ này. 

Logistics với các hoạt động chủ yếu liên quan nhiều đến vận tải biển - một 

hoạt động vốn chịu tác động nhiều nhất của những biến động thời tiết bất thường 

như thủy triều, bão, sóng thần,… Nếu trên hành trình xảy ra rủi ro sẽ khiến các hoạt 

động logistics diễn ra chậm hơn, khó khăn hơn và tốn chi phí hơn, ảnh hưởng đến 

chất lượng dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, có thể thấy những tác động nghiêm trọng 

do các biến động bất thường của thời tiết gây ra rất nhiều các thiệt hại nghiêm trọng 

như hư hại hệ thống cảng biển cũng như hạ tầng cơ sở cho ngành vận tải, logistics 

và ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ này. 
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1.3.1.2 Môi trường chính trị xã hội 

Môi trường chính trị - xã hội là nền tảng cơ bản của một quốc gia. Mọi hoạt 

động kinh tế của quốc gia, trong đó có logistics, đều diễn ra trong môi trường đó và 

chịu sự tác động từ môi trường này. Một quốc gia có điều kiện chính trị xã hội ổn 

định mới tạo dựng môi trường an toàn cho phát triển kinh tế nói chung và ngành 

dịch vụ logistics nói riêng. 

Ngoài ra, môi trường chính trị xã hội ổn định là tiền đề quan trọng trong thu 

hút đầu tư nước ngoài vào các ngành kinh tế trong đó có ngành dịch vụ logistics bởi 

lẽ một đất nước với sự ổn định và nhất quán về chính trị cũng như an ninh, trật tự xã 

hội được đảm bảo sẽ bước đầu gây cho được tâm lý yên tâm tìm kiếm cơ hội làm ăn 

cũng như có thể định cư, đầu tư lâu dài. 

1.3.1.3 Môi trường kinh tế 

Các hoạt động kinh tế nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng cũng 

chỉ có thể phát triển trong một môi trường kinh tế ổn định với các thể chế, chính 

sách kinh tế rõ ràng, nhất quán, công bằng, các chính sách, công cụ và khả năng 

điều tiết kinh tế của Nhà nước hoạt động hiệu quả đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô   

Có thể thấy, lạm phát là một biến số kinh tế có tác động sâu rộng đến mọi 

mặt của xã hội và ngành dịch vụ logistics cũng không nằm ngoài quy luật trên bởi 

lạm phát tác động trực tiếp đến giá cả nên sẽ gián tiếp làm thay đổi chi phí, chất 

lượng cũng như các yếu tố khác cấu thành nên hệ thống logistics. Ngoài ra tốc độ 

tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đều có 

những ảnh hưởng tích cực đối với năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics. Ví 

dụ như khi GDP của một quốc gia đạt giá trị cao thì chi tiêu mua sắm của hộ gia 

đình cho hàng hóa bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu tăng; chi tiêu của chính phủ 

cũng tăng bao gồm cả chi đầu tư cho hạ tầng cơ sở, cảng biển, sân bay và hạ tầng 

công nghệ thông tin - nền tảng của logistics, chi để hoàn thiện hóa bộ máy pháp luật 

trong đó có luật hải quan, luật thương mại, luật hàng hải chi phối hoạt động 

logistics. 
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1.3.1.4 Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất  

Trước hết, sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ dẫn đến chuyên môn hóa 

sản xuất ngày càng sâu vì thế hiệu quả hoạt động logistics ngày càng cao. Khi quy 

mô sản xuất còn nhỏ, người sản xuất thường đảm nhiệm mọi khâu của quá trình sản 

xuất, hoặc chỉ thuê ngoài dịch vụ mà họ không thể tự đảm nhiệm. Song khi sản xuất 

phát triển, quy mô sản xuất lớn hơn tất yếu dẫn đến sự chuyên môn hóa. Quá trình 

chuyên môn hóa càng phát triển sâu thì năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 

nguồn nhân lực càng cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh càng lớn và bởi vậy, việc 

thuê ngoài các dịch vụ nói chung và dịch vụ logistics nói riêng ngày càng trở thành 

xu hướng phổ biến dẫn đến sự phát triển của các ngành dịch vụ nói chung và ngành 

dịch vụ logistics nói riêng. 

Thứ hai, khi lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên, các 

ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ được mở rộng và phát triển, khối 

lượng hàng hóa được sản xuất ra ngày càng nhanh với số lượng ngày càng lớn sẽ 

hình thành lượng cầu cao về các dịch vụ logistics liên quan đến vận chuyển, phân 

phối hàng hóa đến người tiêu dùng và các dịch vụ logistics hỗ trợ. Nhu cầu về các 

hoạt động phục vụ sản xuất gia tăng là điều kiện thuận lợi thúc đẩy ngành dịch vụ 

logistics phát triển. 

Thứ ba, sự phát triển lực lượng sản xuất làm xuất hiện xu thế mở rộng hoạt 

động sản xuất kinh doanh ra thị trường thế giới. Xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa 

đã thêm một bước tạo điều kiện cho logistics có cơ hội phát triển mạnh. Chuyên 

môn hóa sản xuất không chỉ còn trong phạm vi một DN, một quốc gia mà mở rộng 

trên phạm vi thế giới tạo nên những sự dịch chuyển công nghệ, hàng hóa sôi động 

toàn cầu và trở thành điều kiện thuận lợi, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho logistics phát 

triển  Trình độ quản lý, trình độ sản xuất phát triển nhờ phân công lao động quốc tế 

không chỉ thúc đẩy logistics phát triển về mặt lượng do lưu lượng dịch chuyển hàng 

hóa tăng cao mà còn thúc đẩy logistics phát triển về chất với trình độ quản lý, thực 

hiện logistics, chất lượng dịch vụ ngày càng cao hơn  Thị trường toàn cầu hóa cũng 

là sân chơi đầy cơ hội và đầy thách thức cho mọi hoạt động kinh tế trong đó có 
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logistics, tạo nên sức ép cạnh tranh cho phát triển logistics khi hệ thống logistics 

quốc gia trở thành một khâu, một bộ phận của hệ thống logistics thế giới. 

Thứ tư, sản xuất phát triển vừa tạo ra nhu cầu phát triển hệ thống hạ tầng cơ 

sở logistics để đáp ứng yêu cầu cho sản xuất, vừa tạo điều kiện vật chất để phát triển 

hệ thống hạ tầng cơ sở. Một quốc gia có nền sản xuất phát triển sẽ có nhân lực, vật 

lực để dễ dàng thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở vốn đòi hỏi nguồn đầu tư 

rất lớn. Sự phát triển của hệ thống hạ tầng lại tác động trở lại, đóng vai trò nền tảng 

cho sự tăng trưởng và phát triển các ngành kinh tế nói chung, và do đó gia tăng hiệu 

quả của logistics. 

Có thể nói, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là yếu tố trực tiếp tác 

động đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics. 

1.3.1.5 Chính sách của chính phủ 

Các hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân đều chịu sự chi phối và 

tác động của hệ thống chính sách quốc gia, hay nói cách khác là các khung thể chế 

logistics là một hoạt động kinh tế nên tất yếu nó chịu tác động và chi phối từ hệ 

thống chính sách. Sự tác động và chi phối này rõ rệt hơn, sâu rộng hơn khi các 

chính sách đó là các hệ thống chiến lược, cơ chế chính sách hướng tới phát triển 

ngành dịch vụ logistics. Với tính chất phức tạp, tạo thành một chuỗi các hoạt động 

có liên quan chặt chẽ đến nhau và có nhiều chủ thể cũng như thu hút nhiều cá nhân 

tổ chức tham gia, ngành dịch vụ logistics rất cần đến sự hỗ trợ và tác động của hệ 

thống pháp luật. Một hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp không chỉ tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp logistics nội địa mà còn giúp quốc gia đó 

tận dụng được những cơ hội từ việc hội nhập thị trường này, từ đó nâng cao năng 

lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics. 

Chính phủ, ngoài việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, định hướng, 

xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy phát triển logistics thông qua hệ thống 

chính sách còn có vai trò chính yếu trong việc tạo lập môi trường, điều kiện cho 

ngành dịch vụ này phát triển. Cụ thể, Chính phủ có vai trò chủ đạo trong việc xây 

dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật, điều tiết nguồn lực, đào tạo nhân lực, 

mở rộng thị trường quốc tế,    Đối với nền kinh tế nói chung và logistics nói riêng, 
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vai trò của chính phủ, hệ thống cơ chế, chính sách, chiến lược luôn có ảnh hưởng 

quyết định đến sự phát triển. 

1.3.1.6 Sự phát triển của công nghệ thông tin 

Đặc điểm của ngành dịch vụ logistics là bao gồm cả một chuỗi các hoạt 

động, vì vậy hạ tầng công nghệ thông tin chính là sợi dây kết nối đảm bảo cho bộ 

máy này được hoạt động hiệu quả và trơn tru  Hơn nữa, vị trí của logistics trong 

toàn bộ quá trình phân phối vật chất là sử dụng và xử lý thông tin để tổ chức quản lý 

chu trình di chuyển hàng hóa qua nhiều công đoạn, chặng đường, phương tiện, địa 

điểm khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kịp thời, đúng lúc  Do vậy, công nghệ thông 

tin cùng với thương mại điện tử chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển 

mạnh mẽ theo cả chiều dọc lẫn chiều rộng của ngành dịch vụ logistics. 

1.3.2 Các yếu tố bên trong 

Các nguồn lực của mỗi ngành rất đa dạng; tuỳ theo đặc điểm, hoạt động, 

quy mô, cơ cấu, đặc trưng của từng ngành mà có các yếu tố nội tại khác nhau ảnh 

hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của ngành đó  Đối với ngành 

dịch vụ logistics, sau quá trình nghiên cứu, tổng hợp, sàng lọc tác giả đã chọn ra 

những yếu tố được coi là quan trọng và có tác động lớn đối với năng lực cạnh tranh 

của ngành dịch vụ này như sau: 

1.3.2.1 Cơ sở vật chất của ngành dịch vụ logistics 

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics có hệ thống cơ sơ vật chất bao 

gồm các phương tiện vận tải, trang thiết bị vận chuyển, hệ thống kho bãi,… đủ về 

qui mô, phù hợp với chủng loại hàng sẽ là nhân tố quan trọng để đảm chất lượng 

dịch vụ logistics được cung cấp. 

Ví dụ trong trường hợp các nhà vận tải không đủ, thậm chí không có 

phương tiện chuyên chở các lô hàng, khi đó họ không thể chủ động để tổ chức vận 

tải, có thể phải kéo dài thời gian giao hàng vào mùa cao điểm, đồng thời tăng thêm 

chi phí khai thác làm tăng giá cước vận chuyển qua đó tác động đến chi phí vận tải 

và gián tiếp làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics. 
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Bên cạnh đó, việc bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ vận chuyển, 

xếp dỡ hàng hoá gồm: cần cẩu các loại, xe nâng hàng, máy bơm hút hàng rời, hàng 

lỏng, băng chuyền, ô tô, đầu máy kéo, chassis, container, pallet,… hay trang thiết bị 

phục vụ tàu ra vào, neo đậu là cầu tàu, luồng lạch, kè, đập chắn sóng, phao, trạm 

hoa tiêu, hệ thống thông tin, tín hiệu,… và máy móc cho hoạt động đóng gói sẽ giúp 

kết nối các phương thức vận tải và đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống vận tải, tối 

ưu hóa hiệu quả sử dụng phương tiện, trang thiết bị xếp dỡ giúp giảm thời gian tập 

hợp và giao nhận hàng hóa trên đường, tại các khu vực cảng qua đó giảm thiểu đáng 

kể tỷ lệ lô hàng giao chậm so với quy định và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics. 

1.3.2.2 Mức độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành 

Có thể nói sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã được ứng 

dụng mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống, trong đó bao gồm ngành dịch vụ 

logistics. Công nghệ thông tin, truyền thông đã được các nhà cung cấp dịch vụ này 

ứng dụng khá mạnh mẽ, điều đó không chỉ tăng tính thuận tiện và dễ dàng, nhanh 

chóng kết nối thông tin giữa các tổ chức liên quan đến vận chuyển lô hàng mà còn 

đảm bảo sự chính xác các thông tin của lô hàng, giúp giảm thiểu các lãng phí thời 

gian và tổn thất liên quan đến hàng hóa, góp phần tăng nhanh thời gian giao hàng, 

tiết kiệm chi phí logitics. 

1.3.2.3 Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong ngành 

Ngày nay, do ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực logistics và sự 

chuẩn mực các thông tin về hàng hóa giữa các nước nhập khẩu, nước xuất khẩu 

cũng như giữa các tổ chức liên quan lô hàng thương mại, đòi hỏi các nhân viên 

trong ngành phải có nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời cũng phải có kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ, chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực này. Các kiến thức và kỹ năng 

đó sẽ giúp cho họ thực hiện thành thạo chuyên nghiệp các nhiệm vụ được giao, làm 

giảm các thao tác công việc, góp phần giảm thời gian vận chuyển, tăng khả năng xử 

lý tình huống bất thường xảy ra và nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics. 
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1.3.2.4 Số lượng các doanh nghiệp hiện tại, doanh nghiệp tiềm ẩn, quy mô và tính 

liên kết của các doanh nghiệp trong ngành 

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành được xem là vấn 

đề cốt lõi ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành. Các doanh nghiệp cạnh 

tranh khốc liệt với nhau khi đối thủ ngày càng đông đảo và gần như cân bằng nhau. 

Sức ép cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành làm cho giá cả các yếu tố đầu 

ra và đầu vào biến động theo các xu hướng khác nhau  Tình hình đó đòi hỏi doanh 

nghiệp phải điều chỉnh hoạt động của mình nhằm giảm thách thức, tận dụng thời cơ 

để giành lợi thế trong cạnh tranh  Đó là động lực để mỗi doanh nghiệp nhanh chóng 

cải thiện hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, từ đó góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động toàn ngành. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ có thể chủ động liên kết 

với các ngân hàng đưa ra gói kết hợp dịch vụ tài chính hoặc cùng đầu tư thực hiện 

liên doanh, liên kết về vốn, công nghệ để cung cấp cho các công ty xuất nhập khẩu 

một dịch vụ trọn gói từ làm thủ tục hải quan, vận tải, thanh toán tiền ngay tại kho và 

chỉ thông qua một đầu mối. Nhờ có giải pháp logistics và tài chính khép kín có thể 

giảm đáng kể chi phí logistics và chi phí cho hoạt động thanh toán quốc tế.  

1.4 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics 

Năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics và những nội dung cập nhật, 

đầy đủ, toàn diện của nó vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ, đối với hệ thống lý luận 

và thực tiễn ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong bài 

nghiên cứu của mình, tác giả sẽ đưa ra một số nghiên cứu của một số nhà khoa học, 

từ đó tác giả rút ra được các tiêu chí riêng cho mô hình đánh giá của mình.  

1.4.1 Tiêu chí đánh giá theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI – 

Logistics Performance Index) của WB. 

Theo ngân hàng thế giới (WB), hiệu quả logistics được đánh giá dựa trên 

chỉ số LPI, tiến hành điều tra, nghiên cứu và công bố trong báo cáo mang tên “Kết 

nối để cạnh tranh - ngành logistics trong nền kinh tế toàn cầu”  Tác giả sử dụng LPI 

như một căn cứ để xây dựng tiêu chí đánh giá trong luận án là do việc đánh giá 

năng lực cạnh tranh quốc gia về logistics cũng chính là đánh giá năng lực cạnh tranh 
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ngành. Ngành logistics là nhân tố chính trong đánh giá năng lưc cạnh tranh quốc gia 

về logistics. Thực tế cho thấy những quốc gia được đánh giá cao về năng lực cạnh 

tranh ngành dịch vụ logistics luôn có chỉ số LPI dẫn đầu trên thế giới. Chỉ số LPI 

được WB tiến hành đánh giá bao gồm 2 phần: LPI quốc tế và LPI nội địa.  

LPI quốc tế được xác định căn cứ vào phần đánh giá của các chuyên gia 

logistics nước ngoài về 6 tiêu chí cơ bản cấu thành môi trường logistics của một 

quốc gia là: 

- Hiệu quả của quá trình thông quan, hải quan  

- Chất lượng của việc vận chuyển có liên quan đến hạ tầng cơ sở  

- Sự dễ dàng lựa chọn mức giá trong vận chuyển hàng hóa quốc tế  

- Năng lực và chất lượng dịch vụ logistics  

- Khả năng theo dõi tình hình hàng hóa sau khi gửi hàng  

- Tần suất hàng hóa được chuyển đến người nhận trong thời gian giao hàng 

kì vọng  

LPI nội địa được xác định căn cứ vào phần đánh giá của các chuyên gia 

logistics về nhiều chỉ tiêu cụ thể ở chính quốc gia họ đang làm việc, bao gồm cả 

đánh giá định tính và định lượng liên quan đến 2 vấn đề: Môi trường - thủ tục pháp 

lý và Năng lực thực hiện.  

Về “Môi trường- thủ tục pháp lý” có 6 tiêu chí, mỗi tiêu chí lại gồm rất 

nhiều chỉ tiêu khác nhau:  

- Số lượng các loại phí phải nộp 

- Chất lượng của hạ tầng cơ sở 

- Khả năng cạnh tranh và chất lượng của dịch vụ  

- Tính hiệu quả của các quy trình, thủ tục 

- Mức độ gặp chậm trễ nghiêm trọng  

- Mức độ cải thiện về môi trường logistics trong 2 năm gần nhất 
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Về “Hiệu quả một số hoạt động logistics chủ yếu” được định lượng bởi 

những giá trị cụ thể của các tiêu chí:  

- Xác định khoảng cách, chi phí và thời gian trung bình của hoạt động xuất 

khẩu và nhập khẩu qua chuỗi cung ứng cảng biển, sân bay, đường bộ. 

- Số bước trung gian xuất khẩu/nhập khẩu 

- Số lượng hồ sơ xuất khẩu/nhập khẩu 

- Thời gian hoàn thành nếu cần kiểm hóa và không cần kiểm hóa 

- Tỷ lệ kiểm hóa 

- Tỷ lệ kiểm định nhiều nội dung 

1.4.2 Đánh giá hệ thống logistics quốc gia theo quan điểm của Ngân hàng phát 

triển Châu Á (ADB) 

Theo quan điểm của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), năng lực của hệ 

thống logistics quốc gia được đánh giá dựa trên 4 yếu tố:  

- Sự phát triển hạ tầng cơ sở logistics: Yếu tố này được đánh giá dựa trên 

các tiêu chí như năng lực và hiệu quả của hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, năng 

lực và sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin, sự phát triển và năng lực của 

mạng lưới trung tâm logistics, kho bãi, cảng nội địa,… 

- Sự phát triển của khung thể chế, luật pháp liên quan đến logistics: Yếu tố 

này có thể đánh giá thông qua độ mở của nền kinh tế, các chính sách ưu đãi đối với 

kinh doanh logistics, sự phối hợp và năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về 

logistics và chính sách hải quan.  

- Năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ logistics: Yếu tố này được đánh 

giá thông qua số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, quy mô, năng 

lực các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, số lượng các dịch vụ logistics được 

cung cấp, chất lượng cung ứng dịch vụ logistics của các nhà cung cấp, mức độ kết 

nối thị trường logistics  trong khu vực và thế giới,… 

- Năng lực của của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics: Yếu tố này 

được dánh giá dựa trên quy mô doanh nghiệp, tập quán kinh doanh, trình độ phát 
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triển của dịch vụ logistics, các hệ thống logistics được thiết kế, số lượng các dịch vụ 

logistics thường được thuê ngoài, khả năng tiếp cận với các dịch vụ logistics,… 

Đây là cách tiếp cận trong các nghiên cứu của Ngân hàng phát triển châu Á 

(ADB) về logistics ở các quốc gia châu Á và trong các nghiên cứu của giáo sư Ruth 

Banomyonga - một chuyên gia cao cấp nghiên cứu về logistics của Thái Lan và khu 

vực Đông Nam Á  Sự phát triển mỗi một yếu tố cấu thành hệ thống được đánh giá 

bằng các tiêu chí khác nhau, trong đó: 

1.4.3 Tiêu chí đánh giá của hai tác giả Chengmin Zhang và Chuan Lu (2013) 

trong đánh giá năng lực logistics 

Trong nghiên cứu “An Evaluation Approach for Regional Logistics 

Abilities” (2013) do nhóm tác giả Chengmin Zhang và Chuan Lu thực hiện, sau khi 

xem xét những điểm mạnh và hạn chế thông qua các mô hình SWOT, PEST, mô 

hình phân tích thứ bậc (AHP – Analytic Hieracy Process) và mô hình chức năng 

(Functional Model), hai tác giả trên đã rút ra 12 tiêu chí riêng phù hợp với phạm vi 

nghiên cứu của mình bao gồm: 

Các nhân tố cơ bản:   

- Vị trí địa lý  

- Phân bổ nguồn tài nguyên  

- Phân bố dân cư  

- Hệ thống pháp luật  

- Nguồn nhân lực và hoạt động giáo dục đào tạo  

- Khí hậu  

- Hạ tầng cơ sở liên quan đến logistics  

Các nhân tố nâng cao 

- Nhu cầu về dịch vụ logistics  

- Dịch vụ logistics  

- Tác động của dịch vụ logistics đến nền kinh tế  
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- Khả năng cải tiến  

- Tiềm năng phát triển trong tương lai của dịch vụ logistics 

1.4.4 Các tiêu chí do tác giả lựa chọn nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh 

ngành dịch vụ logistics Việt Nam được đưa ra trong nghiên cứu  

Sau khi lựa chọn kỹ càng qua các bài nghiên cứu kết hợp với phân tích cụ 

thể tình hình thực tế về ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam, tác giả bên cạnh việc 

sử dụng số liệu, các kết quả điều tra, các văn bản chính sách và các kết quả nghiên 

cứu của các công trình hiện có sẽ lựa chọn sử dụng kết hợp cách tiếp cận trên từng 

yếu tố thành phần của hệ thống logistics của ADB với những tiêu chí phù hợp của 

chỉ số LPI nội địa làm nền tảng cơ sở cho nghiên cứu. Ngoài ra, tiêu chí của hai tác 

giả Chengmin Zhang, Chuan Lu sẽ được kết hợp sử dụng để có thể đưa ra hệ thống 

tiêu chí khả thi và phù hợp nhất trong đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics. Hệ thống tiêu chí của luận án gồm 7 tiêu chí như sau: nhu cầu và tiềm 

năng phát triển của dịch vụ logistics; sự phát triển hạ tầng cơ sở logistics; sự phát 

triển của khung thể chế, luật pháp liên quan đến logistics; tính hiệu quả của các quy 

trình, thủ tục, năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ logistics, chất lượng nguồn 

nhân lực ngành logistics và chi phí logistics  Đây là những nhân tố có ảnh hưởng 

trực tiếp và sâu sắc nhất đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics Việt Nam. 

Cụ thể:   

- Nhu cầu và tiềm năng phát triển của dịch vụ logistics; 

Nhu cầu thị trường quyết định khả năng cạnh tranh của ngành: nhu cầu 

càng lớn, dịch vụ logistics càng có cơ hội phát triển từ đó nâng cao sức cạnh tranh. 

Yếu tố này có thể xem xét theo các căn cứ như: 

+ Quy mô ngành logistics của quốc gia 

+ Vị thế của ngành logistics quốc gia so với các quốc gia trong khu vực và 

trên thế giới 

+ Mức độ phát triển của ngành logistics so với nhu cầu thị trường 

- Năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ logistics  
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Năng lực cạnh tranh của ngành được tạo dựng bởi chính là các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics. Khả năng cung cấp dịch vụ của các doanh 

nghiệp này chính là yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng của ngành. Yếu tố này có 

thể được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu: 

+ Số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 

+ Quy mô, năng lực các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 

+ Số lượng các dịch vụ logistics được cung cấp 

+ Chất lượng cung ứng dịch vụ logistics của các nhà cung cấp; độ tin cậy 

của nhà cung cấp; khả năng truy xuất tình trạng hàng hóa sau khi gửi; sự chính xác 

của chứng từ, hóa đơn, giấy tờ 

+ Mức độ kết nối thị trường logistics khu vực và thế giới 

+ Chất lượng nguồn nhân lực logistics;... 

- Sự phát triển hạ tầng cơ sở logistics  

Đối với lĩnh vực logistics, không có cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại thì 

khó có thể mang lại hiệu quả cao. Kết cấu hạ tầng và các phương tiện vật chất kĩ 

thuật của giao thông vận tải có vai trò hết sức to lớn trong việc phát triển các dịch 

vụ logistics. Bên cạnh đó, những tiến bộ trong công nghệ tin học, việc sử dụng hệ 

thống trao đổi thông tin điện tử với sự hỗ trợ của mạng lưới thông tin liên lạc và 

công nghệ xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý lưu kho hàng 

hóa, quá trình lưu chuyển và chứng từ của lô hàng đó  Việc ứng dụng công nghệ tin 

học hiện đại vào hoạt động logistics sẽ giúp công tác tìm kiếm khách hàng, quản lý, 

theo dõi và giải quyết kịp thời mọi vướng mắc đối với hoạt động logistics với chi 

phí tiết kiệm nhất. Chính vì vậy, sự phát triển của hạ tầng cơ sở là một yếu tố không 

thể thiếu trong đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics. 

Yếu tố này có thể được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu chủ yếu: 

+ Năng lực và hiệu quả của hệ thống hạ tầng giao thông vận tải 

+ Tỷ trọng của vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông vận tải trong GDP 
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+ Sự phát triển và năng lực của mạng lưới trung tâm logistics, kho bãi, cảng 

nội địa,… 

+ Sự gia tăng chất lượng dịch vụ logistics công liên quan đến hạ tầng cơ 

sở,... 

+ Năng lực và sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin 

- Sự phát triển của khung pháp lý liên quan đến logistics  

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh có 

vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, bình 

đẳng và lành mạnh cho các doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh ngành 

logistics. Hành lang - khung pháp lý càng mở và chọn lọc nhằm đảm bảo tính nhất 

quán, thông thoáng và hợp lý trong hệ thống văn bản, quy định có liên quan đến 

dịch vụ logistics thì khả năng cạnh tranh của ngành càng cao. Nguyên nhân là do 

khi đã có một hành lang pháp lý thuận lợi, các doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện 

đúng pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động của mình, tránh hiện tượng 

độc quyền hoặc lạm dụng những ưu thế về thị trường, giá cả, thương hiệu,… 

Yếu tố này có thể được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu chủ yếu: 

+ Các chính sách ưu đãi đối với kinh doanh logistics; chính sách phát triển 

nguồn nhân lực; chính sách thu hút DN logistics nước ngoài  

+ Sự phối hợp và năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về logistics 

+ Chính sách hải quan, quy định thông quan: thời gian bình quân để làm 

các thủ tục hành chính; số lượng chứng từ bình quân mỗi giao dịch (xuất khẩu/nhập 

khẩu); số chữ ký bình quân mỗi giao dịch; tỷ lệ % số container bị thanh tra, kiểm 

tra;... 

+ Tính đồng bộ và cập nhập thông tin khi thay đổi quy chế 

- Tính hiệu quả của các quy trình, thủ tục  

Các quy trình, thủ tục hành chính ảnh hưởng đáng kể đến thời gian cùng chi 

phí thực hiện hoạt hộng logistics  Công tác hành chính được thực hiện nhanh chóng, 
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hiệu quả, tiết kiệm chi phí được coi là ưu thế lớn đối với ngành dịch vụ logistics. 

Yếu tố này đước đánh giá thông qua: 

+ Tính hiệu quả của thông quan và giao nhận trong xuất khẩu 

+ Tính minh bạch trong thủ tục thông quan 

+ Tính đồng bộ và cập nhập thông tin khi thay đổi quy chế 

+ Mức độ nhiệt tình hỗ trợ của hải quan đối với thương nhân 

- Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành logistics 

Nhân lực là yếu tố quan trong trong sự phát triển của ngành dịch vụ nói 

chung và ngành logistics nói riêng. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ 

năng tốt sẽ giúp các hoạt động logistics hiệu quả hơn và đáp ứng những nhu cầu thị 

trường. Yếu tố này có thể được xem xét thông qua: 

+ Tỷ lệ nguồn nhân lực được đào tạo bài bản trong ngành logistics 

+ Mức độ đáp ứng của người lao động so với yêu cầu của doanh nghiệp 

+ Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành 

- Chi phí logistics 

Chi phí logistics hay giá cả của dịch vụ logistics cũng là yếu tố quan trọng 

để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành logistics ở các quốc gia khác nhau. Chi 

phí logistics giảm khi những yếu tố như hạ tầng cơ sở, thủ tục hải quan,…được tối 

ưu hóa  Yếu tố này được xem xét thông qua: 

+ Tỷ lệ chi phí logistics so với GDP của quốc gia 

+ Chi phí logistics so với các nước trong khu vực và trên thế giới 

+ Giảm chi phí logistics 

Có thể thấy, logistics hiện đại luôn tập trung vào sự hài lòng của người tiêu 

dùng, tức là tập trung vào phía nhu cầu của thị trường. Nhu cầu của người tiêu dùng 

trên phạm vi toàn cầu trong tình trạng nền kinh tế có nhiều biến động, nhiều ngành 

sản xuất dịch vụ mới phát sinh hiện nay ngày cảng trở nên đa dạng, phong phú và 

phức tạp Hơn nữa, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia vào hiệp định 
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thương mại tự do trong khu vực cũng như trên thế giới, việc đánh giá tiềm năng 

phát triển trong tương lai của ngành dịch vụ logistics khi hội nhập với những sân 

chơi chung này có tác động thế nào đến năng lực cạnh tranh là hết sức cần thiết. 

Bên cạnh đó, đặc trưng của ngành dịch vụ logistics là ngành chịu tác động rất lớn 

của pháp luật các quốc gia, điều ước quốc tế và thỏa thuận khu vực; hơn nữa hạ 

tầng cơ sở và công nghệ là yếu tố cấu thành lợi thế cạnh tranh ngành chính vì vậy 

tác giả chọn thêm ba tiêu chí thuộc về môi trường - thể chế logistics là hạ tầng cơ 

sở, khung thể chế pháp lý và tính hiệu quả của quy trình hải quan  Như đã trình bày 

ở trên, trong các nghiên cứu của World Bank, và hai tác giả Chengmin Zhang và 

Chuan Lu, tiêu chí năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ logistics không được đề 

cập đến. Tuy nhiên với những đặc trưng của ngành dịch vụ logistics Việt Nam, năng 

lực của nhà cung cấp là một yếu tố quyết định bởi lẽ sự không chắc chắn về cả công 

nghệ và chiến lược của các doanh nghiệp trong ngành, các hoạt động cung ứng nhỏ 

lẻ khác nhau vẫn đang đề ra những chiến lược về dịch vụ, phân đoạn thị trường, 

kênh phân phối,... khác nhau.  Vì vậy tiêu chí năng lực của nhà cung cấp được đưa 

vào điều tra. Yếu tố nhân lực trong các nghiên cứu trước đó được coi là một thành 

phần của yếu tố năng lực doanh nghiệp, tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế tại 

Việt Nam, tác giả đã chọn yếu tố này là một trong các tiêu chí điều tra. Cuối cùng, 

khi các yếu tố khác được tối ưu hóa thì chi phí logistics sẽ giảm và năng lực cạnh 

tranh của ngành sẽ được nâng cao nên yếu tố này được tác giả lực chọn là tiêu chí 

điều tra.  

Có thể thấy những tiêu chí tác giả sử dụng là sự kế thừa và phát triển của 

các kết quả nghiên cứu trước đó  Nhiều tiêu chí tuy tên gọi khác nhau nhưng đều có 

liên quan đến phát triển hạ tầng cơ sở, khung thể chế, tính hiệu quả của các quy 

trình thủ tục, năng lực của nhà cung cấp dịch vụ. Những tiêu chí này được hầu hết 

những công trình nghiên cứu hiện có sử dụng do đây là những yếu tố căn bản cần 

xét đến khi đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics. Trong khuôn khổ 

và thời gian nghiên cứu của luận án, tác giả cũng thực hiện cụ thể hóa các yếu tố 

tổng quát như môi trường chính trị - xã hội, môi trường kinh tế đồng thời lược bỏ 

những nhân tố ảnh hưởng một cách gián tiếp như năng lực của người sử dụng dịch 

vụ logistics, phân bổ nguồn tài nguyên, phân bổ dân cư  Nguyên nhân do đây là 
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những nhân tố ảnh hưởng một cách gián tiếp và bởi để xét hết các tiêu chí thuộc về 

những yếu tố này là không khả thi  Hơn nữa những tiêu chí cụ thể hóa được lựa 

chọn đều có mức độ ảnh hưởng sâu sắc nhất trong nhóm các nhân tố. 

1.5 Mô hình lý thuyết phân tích năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics 

Trên thực tế có nhiều quan điểm khác nhau đặt nền tảng cho việc phân tích 

và xác định năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ. Trong đó có thể kể đến mô hình 

phân tích PEST, mô hình phân tích AHP, mô hình đánh giá chức năng (Functional 

Evaluation Models), ma trận các yếu tố bên ngoài, ma trận các yếu tố nội bộ và mô 

hình phân tích SWOT.  

Phân tích PEST là một công cụ hữu ích để xem xét môi trường chính trị 

(Political), kinh tế (Economic), xã hội (Social) và công nghệ (Technological). Cụ 

thể, chính trị có nghĩa là sự can thiệp từ các chính sách của chính phủ, luật pháp và 

các quy định ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Kinh tế là bao gồm 

các yếu tố liên quan đến tình trạng phát triển của nền kinh tế và triển vọng tương lai 

cho những quốc gia cụ thể. Yếu tố xã hội xem xét sự khác biệt về văn hóa, trình độ 

giáo dục, lao động và xã hội. Yếu tố công nghệ lại bao gồm đổi mới công nghệ về 

quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự thiếu sót của mô hình đến từ việc bỏ qua các 

yếu tố thuộc về môi trường tự nhiên, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và các 

yếu tố nội bộ.  

Mô hình phân tích AHP được Tomas Saaty thiết lập những năm 1970. AHP 

là một công cụ hiệu quả cho việc phân tích những vấn đề phức tạp thông qua việc 

từng bước giải thích quan hệ nhân quả đến từ lựa chọn của các chuyên gia. Thông 

thường, AHP phân chia các nhiệm vụ thành các cấp độ hoặc giai đoạn khác nhau 

dựa trên mục tiêu chính. AHP có thể xây dựng một mô hình khung đa cấp bao gồm 

ít nhất 3 cấp độ chính để tạo ra sự so sánh thông qua tầm quan trọng của chúng. 

Thực tế, việc sử dụng mô hình này khá phức tạp và có thể đòi hỏi rất nhiều thời 

gian cùng công sức. 

Mô hình đánh giá chức năng được Yehua Lin xây dựng để phản ánh năng 

lực logistics của một thành phố  Trước tiên, ông cho rằng năng lực cạnh tranh 

logistics của 1 thành phố được phản ánh bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô: giao thông 
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vận tải, thông tin liên lạc và nhu cầu dịch vụ logistics  Ông cũng đưa ra các nhân tố 

ảnh hưởng đến những tiêu chuẩn này. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

mô hình này không thể áp dụng trên diện rộng hay cho tất cả mọi thành phố. Chẳng 

hạn như mô hình đánh giá cao vị trí gần với khu dân cư đông đúc mà bỏ qua thực tế 

rằng không phải tất cả hoạt động logistics đều cung cấp sản phẩm tiêu dùng. 

Tất cả những mô hình trên đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng trong 

việc đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics từ các khía cạnh khác 

nhau  Tuy nhiên, quan điểm tổng hợp với việc thực hiện cả những phân tích định 

tính và định lượng. Do vậy, để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ 

logistics tác giả sẽ xem xét sử dụng ma trận các yếu tố bên ngoài, ma trận các yếu tố 

nội bộ, mô hình phân tích SWOT. Mỗi mô hình trên sẽ đưa ra các yếu tố và phương 

pháp đánh giá khác nhau, từ đó góp phần đánh giá các khía cạnh khác nhau của 

năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics một cách hiệu quả. 

1.5.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 

1.5.1.1 Mô tả mô hình  

Ma trận các yếu tố bên ngoài (External Factor Evaluation Matrix) là mô 

hình đánh giá, tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của môi trường 

bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của ngành  Qua đó giúp nhà quản lý 

đánh giá được mức độ phản ứng của một ngành với những cơ hội, nguy cơ thuộc 

môi trường vĩ mô  Từ đó có thể hoạch định các chính sách để phát triển ngành, tăng 

năng lực cạnh tranh của ngành so với các nước khác  Để tiến hành xây dựng ma trận 

các yếu tố bên ngoài một cách chính xác và rõ ràng thì ta phải thực hiện tuần tự theo 

năm bước sau: 

Bước 1: Lập một danh mục từ 10 đến 20 yếu tố cơ hội và thách thức chủ 

yếu được cho là có thể ảnh hưởng chủ yếu đến sự thành công của ngành. Nên sắp 

xếp cơ hội và thách thức theo mức độ sự ảnh hưởng tăng dần đồng thời chia chúng 

thành hai nhóm lớn là cơ hội và thách thức. 

Để có thể tạo ra một ma trận các yếu tố bên ngoài chính xác, chúng ta phải 

chú ý đến các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường ngành  Vì đây là các yếu 

tố ảnh hưởng rất lớn đến việc ngành đang vận hành như thế nào và cần phải đưa ra 
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các chính sách điều chỉnh như thế nào để đạt được kết quả mà các nhà hoạch định 

mong muốn đối với một ngành. Các nhân tố bên ngoài được chia thành ba nhóm 

sau: 

- Các biến số về văn hóa, xã hội, nhân khẩu học và môi trường: cơ cấu dân 

số già hay trẻ; thu nhập bình quân đầu người; số lượng và loại nhóm lợi ích đặc 

biệt; mở rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo; số lượng các cuộc hôn 

nhân và ly hôn; dân tộc thiểu số hoặc phân biệt chủng tộc; giáo dục; xu hướng mua 

sắm, nghề nghiệp và kinh doanh; số trẻ sinh ra hoặc tử vong; tỷ lệ dân cư xuất nhập 

khẩu;… 

- Các biến số về kinh tế: mức độ tăng trưởng nền kinh tế; mức độ tiết kiệm, 

đầu tư và chi tiêu vốn; lạm phát; tỷ giá hối đoái; xu hướng thị trường chứng khoán; 

mức thu nhập dùng một lần; các yếu tố xuất nhập khẩu và rào cản; vòng đời sản 

phẩm; chi tiêu của chính phủ; tài sản ngành; tính kinh tế theo quy mô; các rào cản 

thâm nhập thị trường; đa dạng hóa sản phẩm; cấp độ của cạnh tranh;… 

- Các biến số về xu hướng kinh doanh, chính sách, luật pháp: xu hướng toàn 

cầu hóa; quy định và luật pháp của chính phủ; xu hướng toàn cầu hướng đến tiêu 

dùng giống nhau; internet và công nghệ truyền thông; bảo vệ quyền (bằng sáng chế, 

chống độc quyền, bảo vệ nhãn hiệu thương mại); mức trợ cấp chính phủ; các quy 

định về thương mại quốc tế; thuế; khủng bố; bầu cử và tình hình chính trị trong và 

ngoài nước;… 

Bước 2: Đánh giá tầm quan trọng theo thang điểm từ 0,0 (Không quan 

trọng) đến 1,0 (Rất quan trọng) cho từng yếu tố cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến 

ngành đã liệt kê ở trên. Sự phân loại này cho thấy tầm quan trọng tương ứng của 

yếu tố đó đối với sự thành công trong ngành kinh doanh  Các cơ hội thường có mức 

phân loại cao hơn mối đe dọa, tuy vậy, mối đe dọa cũng có thể nhận được mức phân 

loại cao nếu nó đặc biệt nghiêm trọng hay mang tính đe dọa. Mức phân loại thích 

hợp có thể được xác định bằng cách so sánh những ngành cạnh tranh thành công với 

những ngành cạnh tranh không thành công hoặc bằng cách thảo luận về yếu tố này 

và đạt được sự nhất trí của các DN trong ngành. Tổng số các mức phân loại được ấn 

định cho các nhân tố này phải bằng 1,0. 
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Bước 3: Tiếp tục đánh giá từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố quyết định sự thành 

công để cho thấy cách thức mà các giải pháp hiện tại của các doanh nghiệp trong 

ngành phản ứng với yếu tố này, trong đó 4 là phản ứng tốt, 3 là phản ứng trên trung 

bình, 2 là phản ứng trung bình và 1 là phản ứng ít. Các mức này dựa trên hiệu quả 

của giải pháp ở các doanh nghiệp trong ngành. 

Bước 4: Nhân tầm quan trọng của mỗi yếu tố với loại của nó để xác định 

điểm về tầm quan trọng. 

Bước 5: Cộng tổng số điểm về tầm quan trọng cho mỗi biến số để xác định 

tổng số điểm quan trọng cho ngành. 

Để có thể hình dung rõ hơn thì tác giả sẽ trình bày bảng biểu mẫu như sau: 

 ảng 1.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài 

STT 
Yếu tố bên ngoài chủ 

yếu 
Mức quan trọng Phân loại 

Số điểm quan 

trọng 

1 Yếu tố A 0,01        4 0,04 

2 Yếu tố B 0,03        2 0,06 

3 Yếu tố C 0,05        3 0,15 

4 Yếu tố D 0,07        2 0,14 

5 Yếu tố E 0,09        1 0,09 

6 Yếu tố F 0,10        4 0,4 

7 Yếu tố G 0,12        4 0,48 

8 Yếu tố H 0,14        2 0,28 

9 Yếu tố K 0,19        4 0,76 

10 Yếu tố L 0,20        1 0,20 

         TỔNG CỘNG 1  2,60 

Nguồn:Tác giả tự xây dựng  

Bất kể các cơ hội chủ yếu và mối đe dọa được bao gồm trong ma trận đánh 

giá các yếu tố bên ngoài, tổng số điểm cao nhất mà ngành có thể có là 4,0 và thấp 

nhất là 1,0. Tổng số điểm quan trọng trung bình là 2,5. Tổng số điểm quan trọng là 

4 cho thấy rằng tổ chức đang phản ứng rất tốt với các cơ hội và mối đe dọa hiện tại 

trong môi trường của họ. Nói cách khác, các giải pháp của ngành tận dụng có hiệu 
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quả các cơ hội hiện có và tối thiểu hóa các ảnh hưởng tiêu cực có thể có của các mối 

đe dọa bên ngoài. Nếu tổng số điểm quan trọng là 2,5 cho thấy rằng tổ chức đang 

phản ứng ở mức trung bình với các cơ hội và mối đe dọa hiện tại trong môi trường 

của họ. Và nếu tổng số điểm quan trọng là 1 cho thấy những chiến lược mà tổ chức 

đề ra không tận dụng được các cơ hội hoặc né tránh được các mối đe dọa từ bên 

ngoài. 

1.5.1.2 Ưu điểm của mô hình 

Qua việc nghiên cứu phát triển mô hình ma trận các yếu tố bên ngoài đối 

với ngành dịch vụ logistics, tác giả đánh giá điểm mạnh của mô hình như sau: 

Thứ nhất, mô hình ma trận các yếu tố bên ngoài nhìn rõ được những cơ hội 

hoặc những thách thức từ bên ngoài tác động vào ngành dịch vụ logistics  Đây là 

bước vô cùng quan trọng trong một kế hoạch ngắn và dài hạn bởi lẽ nhìn rõ được cơ 

hội và thách thức tức là nắm rõ được khả năng phát triển của ngành, những cơ hội 

cần nắm bắt và những thách thức cần vượt qua để nâng cao năng lực cạnh tranh của 

ngành. 

Thứ hai, mô hình giúp chúng ta đánh giá được đâu là những cơ hội hay 

thách thức quan trọng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ này. 

Từ việc rút ra được những cơ hội và thách thức đó, các nhà nghiên cứu có thể phát 

triển những điểm mạnh để nắm bắt những cơ hội thị trường sẵn có, hay cố gắng 

hoàn thiện những yếu điểm để có thể nắm bắt được những cơ hội mà hiện nay với 

nguồn lực hạn chế chưa nắm bắt được. 

Thứ ba, sự sẵn có của nhiều nguồn dữ liệu về các yếu tố bên ngoài do các 

yếu tố này thường được cập nhật bởi các cơ quan chủ quản của ngành, cơ quan 

thống kê và các hội chuyên ngành một cách nhanh chóng, chính xác. Do vậy, sử 

dụng mô hình ma trận các yếu tố bên ngoài giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho 

việc thu thập dữ liệu nghiên cứu. 

1.5.1.3 Nhược điểm của mô hình 

Tồn tại song song với những mặt mạnh của mô hình là những yếu điểm mà 

trong quá trình xây dựng mô hình như sau: 
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Thứ nhất, yếu điểm đầu tiên chúng ta phải đề cập đến là khó xác định, việc 

chọn lựa để lập danh sách từ 10 đến 20 yếu tố để xây dựng mô hình rất khó  Như đã 

trình bày ở trên, có rất nhiều biến số bên ngoài có ảnh hưởng đến ngành dịch vụ 

logistics như các biến số kinh tế (lạm phát, đầu tư trực tiếp nước ngoài, kim ngạch 

xuất nhập khẩu,…), môi trường tự nhiên, hệ thống pháp luật về logistics, tình hình 

chính trị, sự phát triển của công nghệ thông tin, chính sách của chính phủ,… Do 

vậy, việc chỉ lấy 10 dến 20 yếu tố cần thiết cần phải chọn lọc kỹ càng, tránh tình 

trạng chọn yếu tố không cần thiết nhưng lại loại yếu tố trọng điểm. 

Thứ hai, mô hình này rất phức tạp trong cách đánh giá và cho điểm. Danh 

mục được lựa chọn bao hàm nhiều yếu tố khác nhau có thể đo lường bằng cả định 

tính hoặc định lượng dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp hoặc sơ cấp với những thang 

đo lường khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố 

trong và ngoài nước biến động thất thường như kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân 

thương mại,... do vậy khá khó tính toán, đo lường  Hơn nữa, tuy có lượng hóa được 

các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến ngành nhưng việc cho điểm vẫn chưa thực sự 

chính xác vì nó dựa trên quan điểm chủ quan của người xây dựng. Chính vì vậy, 

nếu có sử dụng mô hình để đưa ra điểm cho từng yếu tố thì vẫn có sự sai số do 

nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. 

1.5.1.4 Sự phù hợp của mô hình 

Mô hình đánh giá được các yếu tố bên ngoài tác động đến ngành dịch vụ 

logistics là tiêu cực hay tích cực  Đồng thời mô hình còn giúp các nhà hoạch định 

xem xét được yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến ngành dịch vụ logistics, từ đó có 

thể hoạch định được các chính sách phù hợp thúc đẩy ngành phát triển bền vững. 

1.5.2 Ma trận các yếu tố nội bộ (IFE) 

1.5.2.1 Mô tả mô hình 

Yếu tố nội bộ là các yếu tố mà bản thân ngành có thể chi phối, kiểm soát 

được, đây được xem là những yếu tố rất quan trọng trong việc đánh giá năng lực 

cạnh tranh của ngành. Sau khi xem xét tới các yếu tố nội bộ, nhà quản trị chiến lược 

cần lập ma trận các yếu tố này nhằm xem xét khả năng phản ứng và nhìn nhận 

những điểm mạnh, yếu xuất phát từ nội tại ngành. Từ đó giúp các nhà hoạch định 
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chiến lược tận dụng tối đa điểm mạnh để khai thác, chuẩn bị nội lực đối đầu với 

những điểm yếu và tìm ra những phương thức cải tiến điểm yếu này nhằm nâng cao 

hơn nữa năng lực cạnh tranh của ngành  Để hình thành một ma trận IFE cần thực 

hiện qua 5 bước như sau: 

Bước 1: Lập danh mục từ 10 – 20 yếu tố, bao gồm những điểm mạnh, điểm 

yếu cơ bản có thể ảnh hưởng tới ngành hay những mục tiêu mà ngành đã đề ra. 

Tương tự như ma trận các yếu tố bên ngoài, nên sắp xếp cơ hội và thách thức theo 

mức độ sự ảnh hưởng tăng dần đồng thời chia chúng thành hai nhóm lớn là cơ hội 

và thách thức. 

Để có một ma trận các yếu tố nội bộ chính xác, việc xác định các yếu tố bên 

trong ảnh đến năng lực cạnh tranh của ngành được coi là bước quan trọng nhất làm 

tiền đề cho những phân tích, đánh giá tiếp theo.  

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất 

quan trọng) cho từng yếu tố đã liệt kê ở trên. Tầm quan trọng của những yếu tố này 

phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự thành công của ngành, 

không phân biệt yếu tố này đang là điểm mạnh hay điểm yếu của ngành. Tổng số 

tầm quan trọng của tất cả các yếu tố phải bằng 1,0. 

Bước 3: Xác định trọng số cho từng yếu tố để cho thấy tầm quan trọng của 

mỗi yếu tố đó trong việc quyết định năng lực cạnh tranh của ngành theo thang điểm 

từ 1 tới 4, trong đó 4 là rất mạnh, 3 điểm là khá mạnh, 2 điểm là khá yếu, 1 điểm là 

rất yếu.  

Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác 

định số điểm của các yếu tố. 

Bước 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố, để xác định tổng số điểm ma 

trận cho ngành. 

Để giúp người đọc có thể dễ dàng hình dung thì tác giả đã xây dựng mô 

hình sau: 
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 ảng 1.2 Ví dụ về ma trận các yếu tố nội bộ 

STT Yếu tố bên trong chủ 

yếu 

Mức quan 

trọng 

Phân loại Số điểm quan 

trọng 

1 Yếu tố A 0,02        4 0,08 

2 Yếu tố B 0,03        2 0,06 

3 Yếu tố C 0,05        3 0,15 

4 Yếu tố D 0,07        2 0,14 

5 Yếu tố E 0,09        1 0,09 

6 Yếu tố F 0,10        4 0,4 

7 Yếu tố G 0,12        4 0,48 

8 Yếu tố H 0,14        2 0,28 

9 Yếu tố K 0,19        4 0,76 

10 Yếu tố L 0,30        1 0,30 

       TỔNG CỘNG  1  2,78 

Nguồn:Tác giả tự xây dựng  

Tổng số điểm cao nhất mà ngành có thể đạt được là 4,0 và thấp nhất là 1,0, 

trung bình là 2. Số điểm quan trọng thấp hơn 2,5 có nghĩa là ngành cần xem xét lại 

các nguồn lực bên trong, bên cạnh đó phát huy hơn nữa những thế mạnh để có chiến 

lược phát triển lâu dài  Ngược lại, nếu số điểm quan trọng cao hơn 2 5 cho thấy 

ngành mạnh về nội bộ hay nói cách khác các giải pháp của ngành tận dụng có hiệu 

quả các cơ hội, nguồn lực hiện có và tối thiểu hóa các ảnh hưởng tiêu cực có thể có 

của các mối đe dọa từ bên trong.  

1.5.2.2 Ưu điểm của mô hình 

Cùng giống như mô hình ma trận các yếu tố bên ngoài, mô hình ma trận các 

yếu tố bên trong giúp các nhà hoạch trả lời các câu hỏi có tính chất nền tảng như 

những điểm mạnh và điểm yếu xuất phát từ nội tại của ngành dịch vụ logistics là gì, 

đâu là những nguồn lực và năng lực tạo ra các lợi thế hay bất lợi cho ngành  Đây là 

một bước vô cùng quan trọng giúp những nhà hoạch định chính sách có cái nhìn 

tổng thể về hoàn cảnh nội tại, từ đó xác định những cơ hội cần nắm bắt và những 

thách thức cần vượt qua để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ 

logistics. 
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Bên cạnh đó, mô hình giúp chúng ta đánh giá được những cơ hội hay thách 

thức có ảnh hưởng quan trọng đến năng lực cạnh tranh của ngành, đâu là các nguồn 

lực và năng lực cho phép ngành duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững,… Qua đó, giúp 

các nhà hoạch định tìm ra các năng lực riêng biệt cùng với những lợi thế cạnh tranh 

của ngành để làm cơ sở cho việc định hướng chiến lược trong tương lai  

1.5.2.3 Nhược điểm của mô hình 

Nhược điểm lớn nhất, tác giả muốn đề cập trong mô hình này là thông tin 

khó thu thập. Nếu tìm và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ngành thuộc môi 

trường bên ngoài đã rất mất thời gian và công sức mà thông tin còn chưa chính xác 

thì việc tìm các nhân tố nội tại lại càng khó khăn bởi hiện nay dữ liệu doanh nghiệp 

logistics và đơn vị trực thuộc vẫn còn thiếu, chưa được cập nhật vẫn chiếm một tỷ lệ 

khá lớn, tập trung vào các trường hợp như thiếu thông tin hoặc thông tin liên lạc với 

doanh nghiệp chưa chính xác; thông tin về tình trạng hoạt động của nhiều doanh 

nghiệp còn nhiều sai lệch,… Vì vậy, tình trạng dữ liệu đang thiếu và sai lệch nêu 

trên là một vấn đề lớn đặt ra trong quá trình triển khai mô hình các yếu tố bên trong 

để có những đánh giá tổng thể về năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics. 

Thứ hai, do thông tin khó thu thập nên dẫn tới thời gian để xây dựng mô 

hình là lâu. Mà trong thị trường đầy biến động như hiện nay, chỉ cần một thời gian 

ngắn cũng làm các biến số không chính xác, vì vậy mô hình không còn thích hợp. 

Thứ ba, cũng như mô hình các nhân tố bên ngoài, việc chọn lựa để lập ra 

danh mục từ 10 đến 20 yếu tố để xây dựng mô hình là rất khó bởi lẽ có rất nhiều 

biến số có ảnh hưởng đến ngành dịch vụ logistics nên chỉ lấy 10 đến 20 yếu tố sẽ dễ 

dẫn đến tình trạng chọn yếu tố không cần thiết nhưng lại bỏ qua những yếu tố có tác 

động lớn đến năng lực cạnh tranh của ngành. Bên cạnh đó, việc cho điểm các yếu tố 

vẫn còn mang nặng tính chủ quan của cá nhân người xây dựng cũng là một nhược 

điểm lớn của mô hình trên. 

1.5.2.4 Sự phù hợp của mô hình 

Tương tự như mô hình ma trận các yếu tố bên ngoài, mô hình trên đánh giá 

được các yếu tố bên trong tác động đến ngành một cách tiêu cực hay tích cực đồng 
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thời giúp các nhà hoạch định xem xét được yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến 

ngành. Việc phân tích, so sánh và đánh giá đúng mức các nguồn lực hiện tại và tiềm 

năng trong từng kỳ sẽ giúp nhà hoạch định chiến lược thấy rõ sự tiến bộ của ngành 

trong quá trình phát triển và có cơ sở đưa ra các chiến lược cạnh tranh hữu hiệu, 

quyết định nắm bắt các cơ hội hoặc ngăn chặn hạn chế các nguy cơ trong môi 

trường kinh doanh hiện nay. 

Mặt khác, theo mô hình này, việc đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành 

dịch vụ logistics sẽ thông qua đánh giá năng lực cạnh tranh của những doanh nghiệp 

riêng rẽ trong ngành  Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp có thể 

phụ thuộc vào các yếu tố đặc thù mà chỉ có doanh nghiệp đó có (như bí quyết, quan 

hệ, người lãnh đạo,…) mà không thể sử dụng cho doanh nghiệp khác, vì vậy không 

thể tạo sức mạnh cạnh tranh cho toàn ngành. Do vậy, đánh giá năng lực cạnh tranh 

của một số doanh nghiệp đơn lẻ để đại diện cho năng lực cạnh tranh của ngành dịch 

vụ logistics sẽ mang lại kết quả không chính xác. 

1.5.3 Ma trận SWOT 

1.5.3.1 Mô tả mô hình 

Ma trận SWOT lần đầu tiên được đưa ra bởi nhà nghiên cứu Andrews 

(1971) trong cuốn sách “Concepts of Coporate Strategy”  SWOT là viết tắt của bốn 

từ: Strengths, Weaknesses, Oppoturnities và Threats, đại diện cho hai nhóm nhân 

tố: nhóm nhân tố bên trong gồm Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), và 

nhóm nhân tố môi trường, gồm Oppoturnites (cơ hội) và Threats (thách thức).   

Ma trận SWOT được xây dựng trên quan điểm cho rằng: một chiến lược 

kinh doanh hiệu quả là chiến lược giúp chủ thể kinh tế khi tham gia thị trường có 

thể tận dụng tối đa những điểm mạnh nội bộ và những cơ hội do thị trường đem lại, 

đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu những điểm yếu và thách thức. Mục đích ban 

đầu của ma trận SWOT là để giúp các doanh nghiệp thành công trong việc lựa chọn 

và đưa ra những quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, theo thời gian, phạm vi ứng 

dụng của ma trận SWOT được mở rộng. Ngày nay, ma trận SWOT đã trở thành 

công cụ rất hữu ích trong việc phân tích năng lực cạnh tranh và hoạch định chiến 

lược cho một ngành kinh tế. Bằng việc nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu và xác 
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định những cơ hội và thách thức mà một ngành kinh tế phải đối mặt, phân tích 

SWOT có thể cung cấp những hiểu biết về tiềm năng phát triển và nguy cơ sụt giảm 

của mỗi ngành đó trong hiện tại và tương lai  

Để thực hiện phân tích SWOT cho một ngành kinh tế cần nhận diện cơ hội, 

thách thức mà ngành đang phải đối mặt, đồng thời xác định được điểm mạnh điểm 

yếu của nội bộ ngành  Sau khi đã xác định các yếu tố cơ bản của các điều kiện bên 

trong và bên ngoài, các nhà quản trị cần tiến hành phân tích và đề xuất các chiến 

lược cho phù hợp  Qui trình phân tích SWOT được tiến hành theo 4 bước như sau: 

Bước 1: Xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ, liệt kê tự 

theo mức độ quan trọng vào các ô tương ứng, trong đó: 

- Cơ hội: một sự kiện xảy ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của ngành, tác động 

tích cực tới sự phát triển của ngành đó   

- Thách thức: là những sự kiện xảy ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của một 

ngành, có tác động tiêu cực tới sự phát triển của ngành đó   

- Điểm mạnh: Những khả năng của ngành mang lại lợi thế so sánh với 

những ngành kinh tế khác.  

- Điểm yếu:  Những hạn chế của ngành ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 

của ngành đó   

Chất lượng phân tích của ma trận SWOT phụ thuộc rất lớn vào chất lượng 

thông tin thu thập được do vậy, khi tìm kiếm thông tin cần tránh cái nhìn chủ quan 

từ một phía, nên tìm kiếm thông tin từ mọi phía. 

Bước 2: Tiến hành phân tích từng cặp các nhóm yếu tố để xác định các 

phương án chiến lược cần xem xét. Nếu chỉ dừng lại ở việc xác định 4 yếu tố trong 

SWOT thì việc phân tích này sẽ không thể phát huy bất kì tác dụng đặc biệt nào. 

Phân tích SWOT thường hướng tới 4 chiến lược giúp các nhà hoạch định có những 

giải pháp thích hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bao gồm: 

- Phối hợp S-O: xây dựng phương án chiến lược dựa trên ưu thế của ngành 

để tránh các nguy cơ của thị trường. 
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- Phối hợp W-O: xây dựng phương án chiến lược để khắc phục điểm yếu 

của ngành và khai thác được cơ hội từ thị trường. 

- Phối hợp S-T: xây dựng phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh của 

ngành và giảm thiểu/loại bỏ nguy cơ  

- Phối hợp W-T: xây dựng phương án chiến lược để khắc phục điểm yếu 

của ngành và phòng tránh những nguy cơ của thị trường. 

Bước 3: Đưa ra sự kết hợp giữa bốn yếu tố S + W + O + T 

Mục đích của sự kết hợp này là nhằm tạo ra một sự cộng hưởng giữa bốn 

yếu tố để hình thành một chiến lược, mà qua đó, giúp cho DN sử dụng mặt mạnh để 

khai thác tốt nhất các cơ hội, lấp dần những yếu kém, và giảm bớt các nguy cơ từ đó 

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. 

Bước 4: Tổng hợp và xem xét lại các chiến lược 

Trong quá trình thực hiện bước 2 ở trên, có thể không đảm bảo tính toàn 

diện và tính hệ thống của chiến lược.Vì thế, cần phải tổng hợp và xem xét lại các 

chiến lược sau khi đã thực hiện các bước trên  Trong bước này cần chú ý hai vấn đề 

đó là phân nhóm chiến lược và phối hợp các chiến lược. Phối hợp các chiến lược 

thành một hệ thống có tính hỗ trợ cho nhau, và tất nhiên có thể loại bỏ chiến lược 

không phù hợp với hệ thống chiến lược chung. 

1.5.3.2 Ưu điểm của mô hình 

Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc đánh giá 

hiện trạng của ngành dịch vụ logistics thông qua việc phân tích tình hình bên trong 

và bên ngoài ngành  Đây là một công cụ hữu hiệu để cung cấp những hiểu biết và 

nhận thức về vị trí hiện tại của ngành trước khi đưa ra những quyết định về chiến 

lược trong tương lai của ngành đó hay thực hiện một ý tưởng, ngụ ý về chính sách 

nào đó  Bằng ma trận này, các nhà hoạch định chiến lược cũng có thể xác định được 

mức độ ảnh hưởng của một nhân tố tới khả năng cạnh tranh của ngành, từ đó đưa ra 

quyết định có nên thêm biến mới vào việc phân tích không. 
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Một ưu điểm nữa phải kể đến là SWOT thực hiện lọc thông tin theo một trật 

tự dễ hiểu và dễ xử lý hơn so với các mô hình khác. Việc thực hiện phân tích 

SWOT rất dễ dàng, không yêu cầu, đòi hỏi những kỹ năng cao cấp. 

1.5.3.3 Nhược điểm của mô hình 

Thứ nhất, ma trận SWOT mới chỉ cung cấp những thông tin cơ bản, chung 

chung; thông tin được đưa ra sau khi phân tích SWOT chỉ dừng ở mức tổng quan về 

ngành  Do phân tích SWOT không lượng định được các tiêu chí, nên trong quản trị 

chiến lược ngoài việc dùng SWOT, các nhà hoạch định còn phải kết hợp sử dụng 

các công cụ khác để có cái nhìn chính xác và toàn diện hơn về năng lực cạnh tranh 

ngành dịch vụ logistics.  

Thứ hai, ma trận SWOT cũng có phần hạn chế khi sắp xếp các thông tin với 

xu hướng giản lược  Điều này làm cho nhiều thông tin có thể bị gò ép vào vị trí 

không phù hợp với bản chất vấn đề, nhiều đề mục có thể bị trung hòa hoặc nhầm lẫn 

giữa hai thái cực S-W và O-T do quan điểm của nhà phân tích. 

1.5.3.4 Mức độ phù hợp của mô hình 

Phân tích SWOT rất đơn giản nhưng là một cơ chế rất quan trọng và thích 

hợp để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu cũng như lượng hóa được những cơ hội, 

nguy cơ từ môi trường bên ngoài mà ngành dịch vụ logistics phải đối mặt để từ đó 

có sự phối hợp thích hợp giữa khả năng nguồn lực của ngành và tình hình môi 

trường. 

1.5.4 Lựa chọn mô hình khi đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics của tác giả 

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sẽ kết hợp mô hình ma trận các yếu tố 

bên ngoài và ma trận phân tích SWOT. Dựa trên phân tích SWOT để có cái nhìn 

tổng quan nhất về các các điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics, sau đó áp dụng phương 

pháp tính của IFE  để tính tầm quan trọng của mỗi yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh ngành. 

Danh mục được đưa ra để đánh giá sẽ bao hàm những yếu tố khác nhau có 

thể đo lường bằng cả định tính và định lượng dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp hoặc 
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sơ cấp với những thang đo lường rất khác nhau. Bởi vậy, quan điểm chung trong 

việc đo lường/ đánh giá chúng là sử dụng những phương pháp khác nhau thích hợp 

với từng loại yếu tố. Không thể và cũng không nên chỉ dùng một phương pháp duy 

nhất hoặc đồng nhất để đánh giá  Đối với những yếu tố mà giá trị của chúng có thể 

tính toán định lượng bằng các con số từ những dữ liệu thứ cấp thì những số liệu này 

có thể thu thập từ nguồn báo cáo của các DN, từ các cơ quan quản lý nhà nước hoặc 

từ một số nguồn tài liệu thương mại khác. Cách tính toán từng yếu tố cần được dựa 

trên những công thức tính toán phù hợp đã được công bố trong những tài liệu khoa 

học có liên quan  Đối với những chỉ tiêu, yếu tố mà việc xác định giá trị của chúng 

không thể định lượng, không thể đo lường/xác định từ những nguồn dữ liệu có sẵn 

hoặc không đủ tin cậy thì phải áp dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông 

qua điều tra khảo sát. 

Sau khi đưa ra được danh mục các yếu tố, để xác định được tầm quan trọng 

của các bộ phận cấu thành năng lực cạnh tranh ta có thể sử dụng nhiều phương pháp 

khác nhau tránh tình trạng kết quả của mô hình phụ thuộc quá lớn vào quan điểm 

chủ quan của cá nhân như: phương pháp hồi quy đa biến và phương pháp tổng hợp. 

Hai phương pháp đầu tiên được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu kinh tế 

nhưng mỗi phương pháp đều bộc lộ những nhược điểm riêng của mình  Nhược 

điểm cơ bản của phương pháp chuyên gia là nhân tố chủ quan có tác động nhiều đến 

kết quả tính toán từ việc lựa chọn chuyên gia cho đến các nhận định, đánh giá của 

chuyên gia  Trong khi đó phương pháp hồi quy đa biến dù kết quả rất khách quan 

nhưng chỉ phản ánh khách quan quá khứ và hiện tại do sử dụng các số liệu quá khứ 

để tính toán  Các xu hướng tương lai thường không được phản ánh rõ các kết quả 

tính toán của phương pháp hồi quy đa biến trong khi phương pháp chuyên gia lại 

khắc phục khá tốt nhược điểm này. Chính vì thế, tác giả sẽ sử dụng kết hợp hai 

phương pháp này để xác định tầm quan trọng của các yếu tố bên ngoài tác động đến 

năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics  Phương pháp chuyên gia sẽ được 

sử dụng trước, sau đó ta sẽ dụng các kết quả thu được từ phương pháp chuyên gia 

để tiến hành hồi quy đa biến.  
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CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

2.1 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu: 

Như tác giả đã trình bày trong phần 1.3 của nghiên cứu, có 2 nhóm nhân tố 

ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics là nhóm yếu tố 

thuộc môi trường bên trong và nhóm yếu tố thuộc môi trường bên ngoài. Các yếu tố 

thuộc môi trường bên ngoài bao gồm: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, môi trường 

chính trị xã hội, điều kiện kinh tế, chính sách của chính phủ,… Các yếu tố thuộc 

môi trường bên trong bao gồm: cơ sở vật chất phục vụ ngành, mứdc độ ứng dụng 

công nghệ thông tin, chất lượng nguồn nhân lực,… Tuy nhiên, trong mô hình 

nghiên cứu, tác giả chỉ chọn lọc và đưa vào những yếu tố mà theo tác giả là có ảnh 

hưởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics  Thêm vào đó, 

đây là những yếu tố có thể thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định và mang 

tính đặc thù với ngành logistics, chính vì thế, những yếu tố như điều kiện tự nhiên, 

vị trí địa lý hay điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội,… không được đưa vào mô hình 

nghiên cứu.  

Bên cạnh đó, việc lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 

của ngành logistics Việt Nam cũng được tác giả căn cứ theo kết quả nghiên cứu của 

phần 1.4 về những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành logistics theo 

các nghiên cứu của Ngân hàng thế giưới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB), hay hai tác giả Chengmin Zhang và Chuan Lu (2013) trong đánh giá năng 

lực logistics  Các tiêu chí đánh giá này cũng đồng thời là những nhân tố ảnh hưởng 

đến năng lực cạnh tranh ngành logistics. Hơn nữa, tác giả cũng căn cứ vào những 

kinh nghiệm quốc tế trong phát triển logistics để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh của ngành và căn cứ vào tình hình thực tế ở Việt Nam để lựa 

chọn các nhân tố sao cho phù hợp để đưa vào mô hình   
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Mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm giả thuyết nghiên cứu bao gồm các giả thuyết: 

H1: Chất lượng hạ tầng cơ sở ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành 

dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

Hạ tầng giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả logistics, cụ thể là tới 

thời gian, chi phí, độ tin cậy mức độ an toàn của dịch vụ này, qua đó ảnh hưởng tới 

tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp nói riêng. Theo thống kê trung bình tại Mỹ và các nước, chi phí logistics 

thương mại bao gồm chi phí vận, chi phí tồn kho và phí quản, trong đó chi phí vận 

tải chiếm từ 50 - 60% (Dan Gilmor 2014)  Như vậy, vận tải là hoạt động quan trọng 

nhất trong các hoạt động logistics, chiếm khoảng 1/3 đến 2/3 chi phí logistics của 

doanh nghiệp. Chính vì thế, sự phát triển của hạ tầng giao thông là yếu tố quan 

trọng hàng đầu giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt 

Nam. 

Công nghệ thông tin là một phần quan trọng trong hạ tầng mềm của lĩnh 

vực logistics với nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng từ các dịch vụ sử dụng ứng 

Các yếu tố bên ngoài Các yếu tố bên trong 

Chất lƣợng 

hạ tầng cơ sở 

Khung pháp lý 

Nguồn nhân lực 

Chất lƣợng 

dịch vụ logistics 

Tiềm năng 

phát triển dịch vụ 

Năng lực 

cạnh tranh 

ngành logistics 

 Việt Nam 

Nhu cầu về 

dịch vụ logistics 

 Hình 2.1 Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh ngành logistics 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
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dụng công nghệ thông tin trực tiếp đến gián tiếp. Kết quả từ một cuộc khảo sát của 

Crowley được thực hiện vào năm 2014 cho thấy, chỉ có 6,7% công ty logistics nhận 

định rằng công nghệ thông tin là một trong những yếu tố cạnh tranh chính của các 

doanh nghiệp logistics. Chính vì thế, hạ tầng công nghệ thông tin phát triển sẽ tạo 

tiền đề giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam 

nói riêng và ngành logistics Việt Nam nói chung. 

H2: Chất lượng khung pháp lý ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành 

dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

Khung thể chế logistics của một quốc gia bao gồm: (i) Hệ thống các chính 

sách đối với các hoạt động logistics, bao gồm cả các chính sách trực tiếp và chính 

sách gián tiếp, trong đó chính sách tác động trực tiếp nhất là các chính sách về hải 

quan, thông quan, chính sách phát triển, quản lý và vận hành hạ tầng cơ sở...; (ii) Hệ 

thống các chính sách hỗ trợ phát triển ngành logistics như ưu đãi thuế, ưu đãi lãi 

suất vay vốn, hỗ trợ đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư nước ngoài,... Cùng với hạ tầng 

cơ sở, khung thể chế, pháp lý trực tiếp cấu thành hệ thống logistics và trực tiếp ảnh 

hưởng tới sự phát triển của logistics quốc gia bởi nó quyết định tốc độ, chi phí hoạt 

động logistics và khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng - những mục tiêu chủ yếu 

mà logistics hướng đến. Thêm vào đó, hệ thống pháp luật ở Việt Nam vốn được 

đánh giá là thiếu tính khoa học và minh bạch, do đó, hoàn thiện về khung thể chế, 

pháp lý là điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics 

Việt Nam. 

H3: Nhu cầu về dịch vụ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  

Nhu cầu về dịch vụ logistics tác động đến những chính sách đầu tư về hạ 

tầng cơ sở của các doanh nghiệp và cơ quan chức năng  Chính vì thế, nhu cầu tác 

động trực tiếp đến sự phát triển và năng lực cạnh tranh của ngành logistics  Đối với 

ngành logistics Việt Nam, nhu cầu về dịch vụ này vẫn còn rất lớn và tiềm năng phát 

triển của ngành vẫn chưa được khai thác đúng mức. Vì thế, nắm bắt và tận dụng nhu 

cầu là điều quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế.  
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H4: Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành 

dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  

Nguồn nhân lực, từ góc độ vĩ mô được hiểu là toàn bộ khả năng lao động xã 

hội của một quốc gia nói chung hay từng địa phương, từng tổ chức nói riêng. Hiện 

nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đặt vấn đề về con người và nguồn nhân lực 

là trung tâm, là linh hồn trong chiến lược phát triển đất nước, kinh tế và xã hội. Các 

nhà nghiên cứu cũng như doanh nghiệp ngày nay đều ý thức được tầm quan trọng 

của việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Vì nguồn nhân 

lực không những là yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế, quyết định đến phát 

triển lực lượng sản xuất, là động lực để phát triển kinh tế tri thức, là yếu tố thúc đẩy 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu nhập cho người lao động, mà còn là động 

lực hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh ngày nay, là chìa khóa cho sự thành 

công của doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với Việt Nam, nguồn nhân lực được đánh giá 

là còn thiếu về trình độ chuyên môn cũng như kĩ năng làm việc. Chính vì thế, phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh 

của ngành logistics. 

H5: Chất lượng dịch vụ logistics trong những năm gần đây ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

Năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam được tạo nên từ 

năng lực cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp logistics  Để đánh giá năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ là yếu tố được xem xét hàng đầu. 

Chất lượng dịch vụ logistics của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những 

năm qua, tuy nhiên, nếu so sánh với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế 

giới thì chất lượng dịch vụ logistics của Việt Nam vẫn chưa thực sự đáp ứng được 

nhu cầu về dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Vì thế, nâng cao chất 

lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh của ngành logistics 

Việt Nam 

H6: Tiềm năng phát triển dịch vụ trong tương lai ảnh hưởng đến năng lực 

cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
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Với các lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn lực và nhu cầu về ngành 

logistics ở Việt Nam, tiềm năng phát triển của ngành là rất lớn  Điều này được thể 

hiện ở thị phần cũng như tốc độ tăng trưởng của ngành trong nền kinh tế của nước 

ta. Tiềm năng phát triển tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ 

logistics và tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh hội 

nhập. 

2.2 Quy trình nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phương pháp nghiên cứu định lượng để 

lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của ngành 

logistics. Vì vậy, nghiên cứu được thiết kế theo chu trình phân tích định lượng với 

các bước phân tích sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung cụ thể của các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu  Để thực hiện nghiên cứu, trước hết 

tác giả xác định rõ vấn đề nghiên cứu. Cụ thể trong nghiên cứu là năng lực cạnh 

tranh của ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp 

Xác định 

vấn đề 

 nghiên cứu 

Các khái niệm 

và lý thuyết 

Các phát hiện,  

nghiên cứu trƣớc đây 

Đƣa ra  

giả thuyết  

nghiên  

cứu 

Thiết 

kế  

nghiên 

 cứu 

Thu thập 

dữ liệu 

Phân tích 

dữ liệu 

Kết luận và 

 báo cáo 

 
Hình 2.2 Quy trình thực hiện nghiên cứu 
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đến, tác giả xác định các yếu tố ảnh hưởng và đo lường mức độ mang tính định 

lượng tới năng lực cạnh tranh của ngành logistics. 

Bước 2: Nghiên cứu các khái niệm, lý thuyết, các mô hình và các phát hiện 

từ các nghiên cứu trong quá khứ về năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics. 

Đây là bước tác giả xem xét các khái niệm, lý thuyết có liên quan đến năng lực cạnh 

tranh ngành dịch vụ, đặc biệt năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics, nghiên 

cứu các mô hình và các kết quả đánh giá các nhân tố tác động đến năng lực cạnh 

tranh ngành logistics từ các công trình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam. 

Bước này sẽ giúp tác giả định hình các giả thuyết nghiên cứu trong mô hình nghiên 

cứu cụ thể. 

Bước 3: Đưa ra các giả thuyết nghiên cứu, trên cơ sở nghiên cứu, xác định 

các lý thuyết và các kết quả nghiên cứu trước đây, cùng với việc phân tích vấn đề 

nghiên cứu thực tế, tác giả đề xuất một mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên 

cứu để tiến hành thực hiện một thiết kế nghiên cứu và tiến hành thu thập dữ liệu, 

phân tích dữ liệu, giúp trả lời các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra từ mục đích nghiên 

cứu. 

Bước 4: Thiết kế nghiên cứu, sau khi xác định mô hình nghiên cứu, các giả 

thuyết nghiên cứu, tác giả sẽ thực hiện thiết kế nghiên cứu để trả lời các câu hỏi 

nghiên cứu. Cụ thể, tác giả sẽ thực hiện thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực 

logistics để hiệu chỉnh các câu hỏi điều tra tham khảo từ các nghiên cứu khác, xác 

định cỡ mẫu cần thiết để thu thập dữ liệu, xác định loại thang đo cho câu hỏi điều 

tra (biến quan sát) cho phù hợp với các kỹ thuật phân tích thống kê sẽ sử dụng. Kết 

thúc bước này, tác giả sẽ xây dựng bảng hỏi điều tra phục vụ cho việc thu thập dữ 

liệu nghiên cứu sơ bộ và thực nghiệm. 

Bước 5: Thu thập dữ liệu nghiên cứu, đây là việc tác giả thực hiện phát đi 

các phiếu điều tra tới các đối tượng điều tra để thu về các dữ liệu phục vụ cho việc 

thực hiện phân tích trả lời các vấn đề nghiên cứu  Đối tượng điều tra được xác định 

là các doanh nghiệp hoạt động trong ngành logistics. 

Bước 6: Phân tích dữ liệu, từ dữ liệu thu thập được, tác giả tiến hành các 

bước phân tích bằng các kỹ thuật phân tích thống kê như: thống kê mô tả, kiểm định 
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độ tin cậy của thang đo, phân tích khám phá nhân tố, phân tích hồi quy, kiểm định 

các giả thuyết của nghiên cứu bằng thống kê t và F,… 

Bước 7: Kết luận và báo cáo, sau khi tiến hành phân tích các dữ liệu, tác giả 

sẽ tiến hành đưa ra các kết luận và viết báo cáo để trả lời vấn đề nghiên cứu. Ngoài 

ra, tác giả cũng xác định những đóng góp, ý nghĩa, những hạn chế và hướng nghiên 

cứu tiếp theo trong tương lai   

2.3 Thiết kế nghiên cứu 

2.3.1 Thiết kế bảng hỏi và lựa chọn thang đo 

Từ các nghiên cứu trước đó, tác giả tổng hợp được mô hình gồm 8 yếu tố 

tác động đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics bao gồm: thị phần 

xuất nhập khẩu của ngành dịch vụ logistics, nhu cầu về dịch vụ logistics, sự phát 

triển hạ tầng cơ sở logistics, sự phát triển của khung pháp liên quan đến logistics, 

tính hiệu quả của các quy trình, thủ tục, năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ 

logistics, khả năng cải tiến dịch vụ logistics và tiềm năng phát triển trong tương lai. 

Bộ thang đo này được tiến hành hiệu chỉnh thông qua thảo luận với 2 nhóm đối 

tượng: 

Doanh nghiệp: quá trình phỏng vấn chuyên sau được tiến hành với 10 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Mục đích của quá trình này là tìm 

hiểu các nhân tố có ảnh hưởng đến hoạt động logistics của doanh nghiệp và đánh 

giá của các doanh nghiệp về môi trường kinh tế - chính trị - xã hội và công nghệ ở 

Việt Nam đối với sự phá triển ngành logistics. Kết quả của quá tình phỏng vấn tiếp 

tục được sử dụng để kết hợp, bổ sung, củng cố kết quả phân tích mô hình trong việc 

xây dựng các đề xuất và nội hàm các giải pháp. 

Chuyên gia: Sau khi kết thúc quá trình phỏng vấn với các doanh nghiệp, tác 

giả tiếp tục các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia trong lĩnh vực 

logistics, đang đảm nhận các vai trò khác nhau trong doanh nghiệp và các viện 

nghiên cứu có liên quan đến ngành logistics. Quá trình phỏng vấn tập trung vào các 

nhìn nhận, đánh giá của chuyên gia về môi trường phát triển ngành logistics Việt 

Nam, chất lượng dịch và các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành. Kết quả phỏng 
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vấn được tác giả so sánh, đánh giá để lựa chọn thang đo cũng như bảng hỏi phù 

hợp. 

Các biến quan sát sử dụng cho nghiên cứu thực nghiệm như sau: 

 ảng 2.1 Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu 

Mã Nội dung câu hỏi 

I Chất lượng hạ tầng cơ bản  

Hatang1 Ông/bà đánh giá thế nào về sự chất lượng của hạ tầng giao thông ở 

Việt Nam? 

Hatang2 Ông/bà đánh giá thế nào về các thiết bị viễn thông (Internet, điện 

thoại,…) ở Việt Nam? 

Hatang3 Ông/bà đánh giá thế nào về sự sẵn có của công nghệ hiện đại (Trao 

đổi dữ liệu điện tử EDI, mã số, mã vạch, RFDI, ERP,...) ở Việt Nam? 

II Chất lượng khung pháp lý 

Phapli1 Ông/bà đánh giá thế nào về khung pháp lý (Luật doanh nghiệp và các 

nguồn luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp logistics) của Việt 

Nam? 

Phapli2 Ông/bà đánh giá thế nào về chính sách thuế ỏ Việt Nam hiện nay? 

Phapli3 Ông/bà đánh giá thế nào về chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ 

logistics ở Việt Nam? 

Phapli4 Ông/bà đánh giá thế nào về chất lượng cung cấp các thủ tục hành 

chính ở Việt Nam? 

Phapli5 Ông/bà đánh giá thế nào về an ninh và hiệu quả của hệ thống pháp 

luật ở Việt Nam? 

Phapli6 Ông/bà đánh giá thế nào về tính minh bạch trong hệ thống pháp luật 

của Việt Nam? 

III Nhu cầu về dịch vụ logistics trong 5 năm gần đây 

Nhucau1 Ông/bà đánh giá thế nào về nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics trong 

nước? 

Nhucau2 Ông/bà đánh giá thế nào về chi phí logistics trên tổng chi phí kinh 

doanh của công ty? 

Nhucau3 Ông/bà đánh giá thế nào về lượng thuê ngoài dịch vụ logistics từ các 

nhà cung cấp nước ngoài? 

Nhucau4 Ông/bà đánh giá thế nào về lượng xuất khẩu dịch vụ logistics? 

IV Chất lượng nguồn nhân lực 

Nhanluc1 Ông/bà đánh giá thế nào về quy mô nguồn nhân lực ngành logistics 

Việt Nam hiện nay? 
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Nhanluc2 Ông/bà đánh giá thế nào về sự sẵn có về nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong ngành logistics Việt Nam? 

Nhanluc3 Ông/bà đánh giá thế nào về sự sẵn có về hệ thống giáo dục và các 

khóa đào tạo về logistics ở Việt Nam? 

V Chất lượng dịch vụ logistics trong những năm gần đây 

Chatluong1 Ông/bà đánh giá thế nào về sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ logistics 

của Việt Nam? 

Chatluong2 Ông/bà đánh giá thế nào về tính nhanh chóng và kịp thời của dịch vụ 

logistics ở Việt Nam? 

Chatluong3 Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ đáp ứng về độ tin cậy thời gian 

của dịch vụ logistics Việt Nam? 

Chatluong4 Ông/bà đánh giá thế nào về tính linh hoạt của dịch vụ logistics? 

Chatluong5 Ông/bà đánh giá thế nào về mức độ phù hợp về giá cả dịch vụ 

logistics ở Việt Nam? 

Chatluong6 Ông/bà đánh giá thế nào về sự an toàn của hàng hóa trong quá trình 

thực hiện dịch vụ logistics ở Việt Nam? 

VI Tiềm năng phát triển của dịch vụ 

Tiemnang1 Ông/bà đánh giá thế nào về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng ở 

Việt Nam? 

Tiemnang2 Ông/bà đánh giá thế nào về sự phát triển của hệ thống công nghệ 

thông tin ở Việt Nam? 

Tiemnang3 Ông/bà đánh giá thế nào về việc hoàn thiện cấu trúc hệ thống phân 

phối ở Việt Nam? 

Tiemnang4 Ông/bà đánh giá thế nào về giảm chi phí logistics ở Việt Nam? 

Tiemnang5 Ông/bà đánh giá thế nào về tận dụng giải pháp di động trong logistics 

ở Việt Nam? 

Tiemnang6 Ông/bà đánh giá thế nào về đa dạng hóa dịch vụ logistics cung cấp ở 

việt nam trong tương lai? 

Loại thang đo được sử dụng cho đo lường các biến quan sát trong mô hình 

nghiên cứu là thang đo Likert 5 điểm  Đây là loại thang đo được sử dụng khá phổ 

biến trong các nghiên cứu hiện nay. Mặc dù về nguyên tắc, cách chọn thang đo 

nhiều mức độ đánh giá hơn (thang đo Likert 7 hoặc 9 điểm) sẽ giúp việc đo lường 

chính xác hơn  Tuy nhiên, đối với việc sử dụng ngôn ngữ như Tiếng Việt, việc sử 

dụng thang đo quá nhiều mức độ đánh giá dễ gây sự nhầm lẫn cho người trả lời. Do 

đó, trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn thang đo Likert 5 điểm.  
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2.3.2 Tổng thể mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu 

Tổng thể của nghiên cứu này được xác định là toàn bộ các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng điều tra 

tổng thể là không khả thi. Do đó cách nghiên cứu chọn mẫu được tác giả lựa chọn là 

phù hợp hơn cả. Cỡ mẫu nghiên cứu được lựa chọn theo các quy tắc kinh nghiệm 

cho các phương pháp phân tích nhân tố. Việc xác định cỡ mẫu để đảm bảo tính tin 

cậy được tác giả xem xét từ các nghiên cứu trước đây và ý kiến từ các chuyên gia. 

Trong nghiên cứu này, cỡ mẫu tác giả lựa chọn là 400. 

Phương pháp thu thập dữ liệu được thực hiện bằng cả hai phương pháp: 

điều tra trực tiếp và điều tra qua internet  Để đánh giá sơ bộ thang đo với cỡ mẫu sơ 

bộ là 100, tác giả phát trực tiếp 97 phiếu, thu về được 83 phiếu điều tra hợp lệ  Điều 

tra qua internet được thực hiện thông qua công cụ google docs. Tác giả gửi email 

kèm đường link bảng hỏi đến các đơn vị tiềm năng và đề nghị họ trả lời. Kết quả 

sau 6 tháng điều tra (từ tháng 06 đến thắng 12 năm 2016) tác giả thu về được 423 

phiếu điều tra hợp lệ dùng cho phân tích, bao gồm 278 phiếu điều tra phỏng vấn 

trực tiếp và 145 phiếu điều tra online.  
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CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 

NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH 

HỘI NHẬP 

3.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics Việt Nam 

3.1.1 Nhu cầu và tiềm năng phát triển ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam 

Trong những năm gần đây, ngành kinh doanh logistics Việt Nam đang ngày 

càng phát triển và tạo ra nhiều nguồn lợi, đóng góp vào GDP của Việt Nam. Theo 

Tổng cục thống kê Việt Nam, quy mô doanh thu ngành dịch vụ logistics năm 2016 

đạt 694,350 tỷ VNĐ, chiếm 20,9% tổng sản phẩm quốc nội  Trong giai đoạn 2010 – 

2016, tăng trưởng doanh thu ngành đạt bình quân khoảng 20%, tỷ trọng doanh thu 

ngành so với GDP đạt bình quân 13,4%. Biểu đồ dưới đây thể hiện doanh thu kinh 

doanh ngành dịch vụ logistics Việt Nam qua các năm và tỷ lệ đóng góp vào GDP 

quốc gia. 

 

Hình 3.1 Biểu đồ quy mô doanh thu ngành dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 

2010-2016 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics năm 2017 

Dù đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm cao (khoảng 

20%/năm), tiềm năng ngành vẫn chưa được khai thác hết khi doanh nghiệp Việt 

Nam mới chỉ đáp ứng được dưới 1/4 nhu cầu logistics. Các doanh nghiệp Việt mới 

dừng lại ở vai trò cung cấp dịch vụ vệ tinh cho các hãng nước ngoài trong chuỗi 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Doanh thu ngành 249,350 324,675 355,844 403,752 504,690 590,487 702,679

Tăng trưởng doanh thu 30.20% 9.60% 13.46% 25% 17% 19.50%

Tỷ trọng doanh thu 
ngành/GDP 

12.05% 12.00% 8.86% 11.30% 12.80% 14% 20.90%
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hoạt động và phần lớn ở cấp độ 2PL chứ chưa cạnh tranh giành thị phần với những 

công ty chuyên nghiệp quốc tế hiện đang thực hiện dây chuyền quản trị điều hành 

toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất lưu thông, phân phối ở cấp độ 3PL, 4PL và 5PL. 

Mặc dù có tốc độ phát triển cao nhưng chất lượng dịch vụ logistics Việt 

Nam chưa thực sự phát triển tương xứng. Trong cuộc khảo sát thực hiện đầu năm 

2016, WB đã tiến hành khảo sát 160 quốc gia về thực trạng hoạt động logistics và 

chỉ số LPI của Việt Nam đã thay đổi nhưng theo chiều hướng giảm. Từ năm 2010 

đến năm 2014, LPI của Việt Nam tăng qua các năm, từ 2,96 năm 2010 lên 3,15 năm 

2014, đồng thời nâng vị trí của Việt Nam từ thứ hàng 53/155 theo thường lệ lên vị 

trí 48/166 quốc gia năm 2014  Tuy nhiên, đến năm 2016, LPI của Việt Nam đã giảm 

sút đáng kể, từ 3,15 năm 2014 xuống 2,98 năm 2016, khiến Việt Nam tụt xuống thứ 

hạng 64/160 quốc gia năm 2016   

Trong giai đoạn 2010 – 2014, ngành dịch vụ logistics Việt Nam được đánh 

giá có những chuyển biến tích cực khi các chỉ số về hạ tầng cơ sở được cải thiện từ 

vị trí 82 (2012) lên vị trí 44 (2014) và chỉ số về chất lượng và năng lực logistics 

được cải thiện từ vị trí 82 (2012) lên vị trí 49 (2014)  Đến năm 2016, hầu như tất cả 

các chỉ tiêu đánh giá của Việt Nam đều giảm thứ hạng, đặc biệt các chỉ số về hạ 

tầng cơ sở giảm từ vị trí 48 (2014) xuống vị trí 74 (2016) và khả năng truy xuất 

giảm từ vị trí 48 (2014) xuống vị trí 74 (2016). Biểu đồ dưới đây thể hiện thứ hạng 

các chỉ số đánh giá thành phần dịch vụ logistics của Việt Nam qua các năm, chỉ số 

LPI và thứ hạng của Việt Nam qua các năm  
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 ảng 3.1 LPI và các chỉ số đánh giá thành phần logistics của Việt Nam, giai 

đoạn 2010-2016 

Chỉ số 

         2010           2012 2014 2016 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 
Điểm số 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số 

Xếp 

hạng 
Điểm số 

Xếp 

hạng 

LPI    2,96  53    3,00  53   3,15   48     2,98   64 

Hải quan    2,68  53    2,65  63   2,81   61     2,75   63 

Cơ sở hạ tầng    2,56  66    2,68  72   3,11   44     2,70   69 

Vận tải quốc tế    3,04  58    3,14  39   3,22   42     3,12   50 

Năng lực 

logistics 
   2,89  51    2,68  82   3,09   49     2,88   62 

Khả năng truy 

xuất 
   3,10  55    3,16  47   3,19   48     2,84   74 

Thời gian    3,44  76    3,64  38    3,49   56     3,50   56 

Nguồn: Tổng hợp từ International LPI Report, World Bank, năm 2010 -2016 

Mặc dù vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, dẫn 

đầu về hoạt động logistics, nhưng thứ hạng của Việt Nam chỉ sau 2 năm đã có sự 

thay đổi đáng kể  Năm 2014, Việt Nam đứng đầu trong top 5 các quốc gia dẫm đầu 

về hoạt động logistics trong nhóm thu nhập trung bình thấp gồm Ấn Độ, Kenya, Ai 

Cập, Indonesia và Việt Nam  Tuy nhiên, đến năm 2016, Việt Nam đã tụt xuống cuối 

cùng trong top này. Có thể thấy, nếu không dành sự đầu tư đúng mức cho sự phát 

triển của ngành logistics thì ngành logistics Việt Nam rất dễ tụt hậu so với các quốc 

gia trong khu vực và trên thế giới. 

 ảng 3.2 Top 5 quốc gia dẫn đầu về hoạt động logistics trong nhóm thu nhập 

trung bình thấp 

    Quốc gia 
            2016            2014 

 Thứ hạng LPI   Điểm LPI Thứ hạng LPI   Điểm LPI 

       Ấn Độ 35         3,42 54         3,08 

       Kenya 42         3,33 74         2,81 

       Ai Cập 49         3,18 62         2,97 

    Indonesia 63         2,98 53         3,08 

    Việt Nam 64         2,98 48         3,15 

Nguồn: Tổng hợp từ International LPI Report, năm 2014 và 2016 
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Bằng quan sát trực quan hình dáng đường rađa biểu thị chỉ số LPI quốc gia 

trong biểu đồ dưới đây, có thể thấy rõ trình độ phát triển logistics của mỗi quốc gia. 

Nếu đường chỉ số LPI càng rộng cho thấy trình độ phát triển logistics càng cao, 

hình dạng biểu đồ càng cân đối cho thấy các tiêu chí LPI quốc gia càng đồng đều. 

Rất dễ dàng để nhận thấy Singapore có trình độ phát triển logistics cao nhất và đồng 

đều, tiếp đến là Malaysia, còn nhóm Thái Lan, Việt Nam có trình độ phát triển 

logistics còn khá thấp và sự không đồng đều trong phát triển ngành logistics Việt 

Nam, thể hiện qua biểu đồ. 

 

Hình 3.2 Biểu đồ so sánh chỉ số LPI 2016 của Việt Nam với một số quốc gia 

trong khu vực 

Nguồn: Tổng hợp từ International LPI Report, World Bank, 2016 

Sự giảm sút về thứ hạng cũng như một số chỉ số đánh giá dịch vụ logistics 

của Việt Nam theo đánh giá của WB cho thấy chất lượng dịch vụ logistics vẫn chưa 

được cải thiện  Do đó, sẽ là thách thức lớn cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam 

trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty nội địa và công ty 

nước ngoài hiện tại cũng như với các công ty nước ngoài đang chuẩn bị gia nhập thị 

trường logistics Việt Nam. 
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3.1.2 Năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ logistics 

Ngành dịch vụ logistics của Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh 

chóng về số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics  Tính đến hết năm 2015 

số lượng doanh nghiệp logistics đã đạt đến 2.200, với nhiều loại hình dịch vụ cơ bản 

và truyền thống  Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chiếm 

khoảng 72%, còn 10% là các doanh nghiệp tư nhân làm nhỏ lẻ tham gia làm từng 

phần, từng công đoạn. 18% thị phần logistics còn lại gồm 14% thuộc về các doanh 

nghiệp nhà nước và 4% là của các doanh nghiệp logistics nước ngoài. Biểu đồ dưới 

đây thể hiện cơ cấu thành phần kinh tế kinh doanh dịch vụ logistics. 

 

Hình 3.3 Biểu đồ cơ cấu thành phần kinh tế kinh doanh dịch vụ logistics 

Nguồn: Hoàng Phương, Tạp chí doanh nghiệp và thương mại số tháng 03/2016 

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển về số lượng doanh nghiệp cũng tăng lên 

nhanh chóng  Năm 2012, số lượng doanh nghiệp logistics đạt 1.200 doanh nghiệp, 

tăng 1,71 lần so với số doanh nghiệp logistics năm 2007  Trong giai đoạn 2012 – 

2016, tốc độ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp logistics đạt 1,83 lần. Tuy 

nhiên, sự tăng lên số lượng giữa các doanh nghiệp logistics Việt Nam chưa có sự 

đồng đều giữa các khu vực trên cả nước. Cụ thể, các doanh nghiệp logistics tập 

trung chủ yếu ở hai khu vực là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long.  

Trong số các doanh nghiệp logistics đang hoạt động tại Việt Nam, ngoài 

các doanh nghiệp FDI có quy mô tương đối lớn, còn lại hầu hết các doanh nghiệp 
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kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa dựa trên số vốn 

điều lệ và quy mô lao động của doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp rất nhỏ, vốn 

đăng ký chỉ một vài trăm triệu đồng, hoạt động tản mạn, manh mún. Các doanh 

nghiệp Nhà nước hiện đang được cổ phẩn hóa nhưng xu thế cổ phần hóa hiện nay 

của các doanh nghiệp đi ngược lại quy luật “tích tụ vốn” và quy luật phát triển 

doanh nghiệp. Vì vậy, kể cả những doanh nghiệp đã có lịch sử kinh doanh trên 30 

năm, những doanh nghiệp Nhà nước trước đây đã được đầu tư vốn, trang bị kỹ 

thuật, đất đai nhà kho, về chính sách tài chính và nhân lực   chưa có doanh nghiệp 

nào có năng lực đù mạnh để tham gia cung ứng dịch vụ logistics hoặc cung ứng 

dịch vụ vận tải tổng hợp tại nước ngoài. 

Sự hình thành của các trung tâm logistics góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh dịch vụ logistics. Tuy nhiên, những trung tâm này còn đang trong 

giai đoạn sơ khai và hoạt động chưa hiệu quả. Về số lượng, cả nước hiện có 6 trung 

tâm logistics đã đi vào hoạt động: trung tâm logistics Cái Lân – VOSA (Quảng 

Ninh - 2012), trung tâm logistics Green – Đình Vũ (Hải Phòng - 2012), trung tâm 

logistics Geodis Wilson Cát Lái (TP Hồ Chí Minh - 2012), trung tâm tiếp vận 

Schenker Germadept (Bình Dương - 2009), trung tâm logistics Germadept Sóng 

Thần (Bình Dương - 2011), trung tâm logistics Damco (Bình Dương – 2011). Ngoài 

ra, còn một số trung tâm logistics khác đang được xây dựng hoặc mới được cấp 

phép đầu tư và cấp đất  Như vậy, có thể thấy, về số lượng và phân bố, các trung tâm 

logistics Việt Nam có số lượng không nhiều, mới phát triển trong những năm gần 

đây và tập trung chủ yếu ở một số khu công nghiệp phía Nam. 

Có thể thấy, ngành dịch vụ logistics Việt Nam vẫn đang trong quá trình 

phát triển ở những giai đoạn đầu. Mặc dù đã có những bước tăng trưởng đáng kể ở 

quy mô và năng lực ngành, hoạt động của ngành cũng dần đi vào quy củ, có kế 

hoạch và định hướng, song tính chất hoạt động của ngành vẫn mang tính tự phát, 

chủ yếu phục vụ nhu cầu khách hàng của từng vùng mà chưa có sự liên kết và cung 

cấp cho các ngành liên quan trong phạm vi nội địa. Từ đó có thể thấy, hiệu quả kinh 

tế của ngành không cao và vẫn chưa được khai thác đúng hiệu quả tiềm lực vốn có. 
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Các doanh nghiệp trong ngành cần phải chủ động hơn nữa trong hoạt động kinh 

doanh dịch vụ logistics để đưa ngành phát triển hiệu quả và bền vững. 

3.1.3 Hạ tầng cơ sở cơ bản 

Hạ tầng cơ sở là một trong những nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy 

logistics phát triển, đảm bảo sự sẵn có và thông suốt của hàng hóa cũng như dịch vụ 

trên thị trường  Để có thể đánh giá thực trạng hạ tầng cơ sở logistics của Việt Nam 

hiện nay, tác giả thực hiện phân tích hạ tầng cơ sở phục vụ logistics dựa trên hai 

thành tố cơ bản, bao gồm hạ tầng cơ sở giao thông vận tải và hạ tầng cơ sở công 

nghệ thông tin. 

3.1.3.1. Hạ tầng cơ sở giao thông vận tải 

a. Cảng, đội tàu và vận tải biển 

Nhận thấy được tầm quan trọng của hệ thống cảng biển, việc xây dựng mới, 

nâng cấp và cải tạo hệ thống cảng biển đã thu hút được sự quan tâm đầu tư và dần 

phát triển. Theo Quyết định số 540/QĐ – BGTVT năm 2015 của Bộ Giao thông vận 

tải, Việt Nam có 49 cảng biển (234 bến cảng) với công suất thiết kế 470 – 500 triệu 

tấn/năm, được phân bố trên 3 miền Bắc – Trung – Nam và được chia thành 6 nhóm, 

bao gồm lần lượt cảng biển miền Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, cảng biển Bắc 

Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cảng biển miền Trung từ Quảng Bình đến 

Quảng Ngãi, cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận, cảng biển 

miền Đông Nam Bộ, cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long.  
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Hình 3.4 Phân bố vị trí cảng biển Việt Nam 

Nguồn: FPT Securities, Báo cáo Ngành logistics năm 2015 

Sản lượng hàng hóa qua hệ thống Cảng Việt Nam nhỏ hơn đáng kể khi so 

với các nước trong khu vực và thế giới có chiều dài bến cảng tương đương như 

Singapore hay Malaysia. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của Việt 

Nam hàng năm chỉ bằng 1/8 so với Singapore và 1/2 so với Malaysia. Tuy nhiên, 

trong những năm gần đây, sản lượng hàng thông qua hệ thống cảng Việt Nam luôn 

duy trì mức tăng trưởng ổn định khoảng 11%  Năm 2015, sản lượng hàng hóa thông 

qua các cảng Việt Nam đã đạt mốc 437.5 triệu tấn, tăng 14,6% so với năm 2014. 

Biểu đồ dưới đây thể hiện sự tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng Việt 

Nam qua các năm: 
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Hình 3.5 Biểu đồ sản lƣợng hàng hóa thông qua hệ thống cảng Việt Nam giai 

đoạn 2010-2015 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục hàng hải Việt Nam 

Cơ cấu cảng hiện nay của Việt Nam được đánh giá là chưa hợp lý, trước hết 

thể hiện ở số cầu cảng có thể tiếp nhận tàu cỡ 50.000 DWT rất ít, chỉ chiếm có 1,4% 

tổng số cầu cảng và chủ yếu dành cho tàu chuyên dụng, không có một cầu tổng hợp 

nào. Chủ yếu số cầu tàu được xây dựng nhằm phục vụ cho tàu dưới 20.000 DWT 

với tỷ lệ 77,2%. Tỷ lệ bến chuyên dùng dành cho hàng container quá thấp, trong đó 

nhu cầu vận tải loại hàng này rất cao, đặc biệt ở trong các khu vực kinh tế trọng 

điểm phía Nam. Hầu hết các cảng trung chuyển quốc tế và cảng cửa ngõ nước sâu 

chưa có công nghệ tiên tiến đủ tiếp nhận tàu hàng tổng hợp và tàu container cỡ lớn 

từ 8.000 TEU trở lên (trừ Tân cảng Cái Mép). Biểu đồ dưới đây thống kê tỷ lệ của 

cơ cấu cầu cảng của hệ thống cảng Việt Nam theo cỡ tàu. 
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Hình 3.6 Biểu đồ tỷ trọng cơ cấu cầu cảng của hệ thống cảng Việt Nam theo cỡ 

tàu 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của “Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường biển 

Việt Nam đến năm 2020, dự báo đến năm 2030” 

Bên cạnh đó, các cảng của Việt Nam hầu hết nằm sâu trong sông, luồng tàu 

vào hạn chế; kết nối giao thông đường sắt – đường bộ – đường thủy với cảng còn 

thiếu đồng bộ, đặc biệt là các bến cảng thuộc khu vực Đình Vũ – Hải Phòng, các 

cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu  Cho đến nay, 

có thể nói hạ tầng cơ sở cảng biển Việt Nam vẫn luôn được xếp vào hàng yếu kém 

trong khu vực. Trừ một số bến mới được xây dựng đưa vào khai thác gần đây được 

trang bị các thiết bị xếp dỡ tương đối hiện đại, còn lại hầu hết các bến cảng vẫn sử 

dụng các thiết bị bốc xếp thông thường, quản lý điều hành quá trình bốc xếp, bảo 

quản giao nhận hàng hóa với kỹ thuật công nghệ lạc hậu nên trọng tải tàu cho phép 

và năng suất xếp dỡ của các cảng rất thấp. Một số cảng quốc tế của Việt Nam hiện 

nay vẫn không thể đón nhận tàu vận tải thuộc loại trung bình của thế giới có trọng 

tải 50.000 DWT hoặc 2.000 TEUs.   
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 ảng 3.3 Trọng tải tàu cho phép và năng lực xếp dỡ của năm cảng lớn nhất 

Việt Nam năm 2016 

Tên cảng Trọng tải tàu cho phép Năng lực xếp dỡ 

Cảng Cát Lái Container 2.000 TEUs 4,3 triệu TEUs/năm 

Cảng Cái Mép Container  18.000 TEUs 1,6 triệu TEUs/năm 

Cảng Tiên Sa Tổng hợp 45.000 DWT 5,8 triệu tấn/năm 

Cảng Cái Lân Tổng hợp 50.000 DWT 6,2 triệu tấn/năm 

Cảng Hải Phòng Tổng hợp 40.000 DWT 1,8 triệu TEUs/năm 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Tân 

cảng Sài Gòn năm 2016 

Xét về đội tàu biển Việt Nam, theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, 

tính đến năm 2015 đội tàu chở hàng của Việt Nam có 2,453 tàu (chưa kể 38 tàu 

mang cờ quốc tịch nước ngoài) với tổng trọng tải là 7,3 triệu DWT.  

 

Hình 3.7 Phân loại đội tàu Việt Nam năm 2017 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2017 

Có thể thấy, cơ cấu đội tàu Việt Nam nhìn chung còn chưa hợp lý. Theo 

thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam năm 2017,  tàu container của Việt Nam chỉ có 

76 chiếc, chiếm 3,1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ trọng trung bình 13% của thế 

giới. Gần đây, tốc độ tăng trưởng tàu container của thế giới khoảng 7,7% thì Việt 

Nam mới chỉ tăng khoảng hơn 3%  Ngược lại, tàu chở hàng tổng hợp chiếm số 

lượng lớn nhất với 1.399 chiếc, tương đương 57,03%. Tiếp theo đó là tàu chở hàng 
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khô với 568 chiếc (chiếm 23,17%). Tàu chở dầu và hóa chất với 219 chiếc (chiếm 

8,9%) nhưng được sở hữu phân tán bởi nhiều chủ tàu. Tàu chở hàng rời có 192 

chiếc (chiếm 7,8%) nhưng khả năng khai thác của đội tàu biển Việt Nam vẫn chưa 

đạt hiệu quả. 

Các tàu biển Việt Nam hầu như mới chỉ hoạt động trên các tuyến vận tải nội 

địa (với thị phần chiếm hơn 90%), các tuyến quốc tế thì chủ yếu chạy các ngắn 

quanh khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á (đội tàu Việt Nam chỉ chiếm khoảng 

12%). Dù vậy, vận tải biển nội địa vẫn đang đối mặt với khó khăn về giá cước thấp, 

nguồn hàng khan hiếm và mất cân đối giữa hai chiều Bắc – Nam (chiều từ Bắc vào 

Nam chỉ đạt khoảng 60% so với chiều từ Nam ra Bắc). Theo số liệu từ đề án tái cơ 

cấu ngành GTVT, tỷ lệ thị phần vận tải hàng hóa bằng đường biển hiện nay trong 

tổng sản lượng vận tải của các phương thức vận tải mới chỉ đạt 17.6%, tỷ trọng này 

chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vận tải biển, trong khi vận tải đường 

bộ hiện vẫn ở mức cao, chiếm 75.3% tổng sản lượng vận tải. 

Để đo lường tính thuận tiện trong hoạt động vận tải biển của một quốc gia, 

UNCTAD đã đưa ra chỉ số kết nối tàu biển quốc gia (Liner Shipping Connectivity 

Index – LSCI), nhằm đo lường khả năng kết nối với mạng lưới vận chuyển đường 

biển toàn cầu của quốc gia đó  Chỉ số được UNCTAD tính toán dựa trên 5 thành 

phần của ngành vận tải biển: (1) số lượng tàu, (2) sản lượng container chuyên chở, 

(3) kích cỡ tàu tối đa, (4) số lượng dịch vụ vận tải biển, (5) và số lượng các công ty 

khai thác các tàu container ở các cảng của nước đó  
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Hình 3.8 Biểu đồ chỉ số kết nối tàu biển quốc gia năm 2015 

Nguồn: Báo cáo của UNCTAD, năm 2015 

Từ biểu đồ có thể thấy, các quốc gia có vị trí giáp biển, có đội tàu biển lớn 

và hệ thống cảng biển phát triển cũng thường là quốc gia có LSCI cao nhất. Trung 

Quốc với lợi thế đường bờ biển dài và hệ thống cảng biển phát triển mạnh, đã thể 

hiện sự vượt trội về khả năng kết nối vận tải biển so với các quốc gia khác. 

Singapore, Hongkong, Hàn Quốc… là những quốc gia có LSCI xếp kế tiếp, nhưng 

khoảng cách là khá xa so với Trung Quốc. 

Việt Nam xếp thứ 28 về khả năng kết nối vận tải biển trong năm 2015 với 

điểm số là 45. Với vị trị địa lý thuận lợi, có đường bờ biển dài hơn 3,200 km, nước 

ta có nhiều cơ hội để phát triển đội tàu biển quốc gia  Tuy nhiên, do năng lực quản 

lý không tốt, nên nhìn chung đội tàu biển của Việt Nam còn phát triển manh mún, 

tải trọng đội tàu còn khá thấp, nhiều công ty khai thác tàu biển hoạt động không 

hiệu quả, thậm chí thua lỗ nặng  Hơn nữa, do lượng hàng xuất nhập khẩu của Việt 

Nam còn thấp, và hệ thống cảng biển thiếu tập trung, nên tàu mẹ của các hãng vận 

tải biển lớn cũng thường không ưu tiên cập các cảng ở Việt Nam  Điều này làm hạn 

chế khả năng kết nối vận tải biển của Việt Nam so với nhiều nước khác và khiến 

nước ta chỉ đứng ở vị trí thứ 28 khá khiêm tốn trên bản đồ vận tải biển toàn cầu. 
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b. Đường thủy nội địa 

Việt Nam là một quốc gia có hệ thống mạng lưới sông ngòi dày đặc, với 

khoảng 47 130 km đường sông và kênh rạch, đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông 

Hồng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo Cục đường thủy nội địa Việt 

Nam năm 2016, trong khoảng 47 nghìn km có khoảng 8 000 km được sử dụng cho 

vận tải đường thủy nội địa với 180 cảng đường thủy đang hoạt động, nhiều cảng có 

khả năng tiếp nhận container. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, mà vận tải bằng 

đường thủy nội địa là phương thức vận tải được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, đứng 

thứ hai sau phương thức vận tải bằng đường biển. Bên cạnh đó, giao thông đường 

thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải biển của Việt Nam, đặc 

biệt trong hệ thống vận tải đối với các loại tàu thuyền cỡ nhỏ, phù hợp với các loại 

hàng hóa có giá trị thấp như: than đá, gạo, cát, đá và các loại vật liệu khác. Biểu đồ 

dưới đây thể hiện lượng hàng hóa và tỷ trọng lượng hàng hóa được chuyên chở 

bằng đường thủy nội địa. 

 

Hình 3.9 Biểu đồ lƣợng hàng hóa và tỷ trọng lƣợng hàng hóa đƣợc chuyên chở 

bằng đƣờng thủy nội địa giai đoạn 2010-2016 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam 2010 - 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Đường thủy nội địa 144,227160,164174,385181,212186,200193,276218,433

Tổng số 800,886885,681961,1281,010,4141,069,5811,125,6211,213,519

Tỷ trọng hàng hóa vận 

chuyển bằng đường thủy 

nội địa/tổng số 
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Từ biểu đồ trên có thể thấy, mặc dù tỷ trọng đứng thứ hai, song so với ưu 

thế điều kiện tự nhiên để phát triển hoạt động vận tải đường thủy nội địa, thì lượng 

hàng hóa được chuyên chở bằng đường thủy đang có xu hướng giảm qua các năm  

Thực trạng này xuất phát từ nguyên nhân là hạ tầng cơ sở phục vụ vận tải 

đường thủy nội địa vẫn chưa phát triển. Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam 

năm 2015, trong 180 cảng thủy nội địa đang hoạt động, thì chỉ có 27 cảng có khả 

năng tiếp nhận tàu biển với mớn nước thấp (cao nhất là 5m) và trọng tải không lớn. 

Trong đó phần lớn các cảng, chiếm 29,6% chấp nhận tàu ra, vào với mớn nước nhỏ 

hơn hoặc bằng 2,5m, thậm chí có cảng khả năng tiếp nhận tàu chỉ ở mớn nước nhỏ 

hơn hoặc bằng 1m  Đối với giới hạn trọng tải mà các cảng sông có thể chấp nhận 

được cũng tương đối thấp, chỉ có một cảng duy nhất có khả năng tiếp nhận tàu có 

trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 15.000T. Bảng dưới đây đưa ra số liệu chi tiết về số 

lượng cảng phân theo mớn nước và trọng tải. 

 ảng 3.4 Số lƣợng cảng sông phân theo mớn nƣớc và trọng tải năm 2015 

Mớn nước (m) Số cảng Trọng tải (T) Số cảng 

   1        1 

     1        1 

     1        3 

     8        2 

   1         3 

     2         1 

   2   

   3   

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2015 

Bên cạnh đó, những nguyên nhân khác có thể dẫn đến hoạt động giao thông 

đường thủy chưa được khai thác và tận dụng triệt để xuất phát từ một số lý do như 

hệ thống sông không được nạo vét thường xuyên nên gây gián đoạn trong vận 

chuyển, đặc biệt là trong mùa cạn, hơn thế nữa, các DN thường hạn chế về hệ thống 

dịch vụ cảng, kho bãi, vận chuyển, thiếu thiết bị dẫn luồng và hệ thống phao tiêu 

báo hiệu. 



89 

 

 

c. Đường bộ và đường sắt 

Hệ thống đường sắt và đường bộ tại Việt Nam tương đối đầy đủ, cho phép 

vận chuyển hàng hóa vào từng địa phương và giao thương với các nước láng giềng 

có chung biên giới với chi phí rẻ.  

Trước hết là hạ tầng cơ sở giao thông đường bộ, theo số liệu báo cáo của 

Tổng cục đường bộ Việt Nam năm 2017, mạng lưới đường bộ Việt Nam có tổng 

chiều dài 574.395 km trong đó đường quốc lộ có tổng chiều dài là 23.816 km, 

đường xã phường có tổng chiều dài dài nhất, 429.671 km, chiếm 74.8%.  

 ảng 3.5 Hạ tầng đƣờng bộ Việt Nam năm 2017 

T

T 
Loại đƣờng 

Tổng số 

tuyến 

Tổng 

chiều 

dài 

(km) 

Phân loại theo kết cấu mặt đƣờng 

Bê 

tông xi 

măng 

Bê 

tông 

nhựa 

Đá 

dăm 

Cấp 

phối 
Đất 

Loại 

khác 

1 Cao tốc 12   746     

2 Quốc lộ 146 23.816 970 14.586 6.585 333 80 1.262 

3 Đường tỉnh 998 27.176 3.143 8.530 13.647 1.647 730 430 

4 Đường huyện 8.680 57.294 9.308 7.532 24.455 8.041 10.566 530 

5 Đường xã 61.402 173.294 66.949 5.086 18.420 28.486 53.268 4.835 

6 Đường đô thị 23.495 27.910 5.480 30.598 5.519 2.109 1.497 174 

7 Đường GTNT khác 168.888 256.377 94.500 10.585 12.113 36.152 100.647 6.633 

8 Đường chuyên dụng 2.476 8.528 878 5.945 894 2.676 1.541 150 

Nguồn: Bộ Công Thương, Báo cáo ngành logistics Việt Nam năm 2017 

Tuy nhiên, hầu hết mạng lưới đường bộ đều rất hẹp và chất lượng mặt 

đường rất kém. Về điều kiện mặt đường của các tuyến quốc lộ, có tới 20% các 

tuyến đường trong tình trạng kém và rất kém, 37% ở mức trung bình và chỉ có 43% 

trong tình trạng tốt. Trên mạng lưới đường bộ có khoảng 7.200 cầu, trong đó số cầu 

có chất lượng tốt chiếm khoảng dưới 80%. 

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch Đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải tính 

đến năm 2017, Việt Nam đã hoàn thành, đưa vào khai thác 745 km đường cao tốc 

gồm 12 tuyến, tập trung ở phía Bắc: Đại lộ Thăng Long (30km); Liên Khương - Đà 

Lạt (19km); Pháp Vân - Cầu Giẽ (30km); Cầu Giẽ - Ninh Bình (50km); đường vành 

đai 3 Hà Nội đoạn Phù Đổng - Mai Dịch (28km); Hà Nội - Lào Cai (264km); Hà 

Nội - Thái Nguyên (62km); Hà Nội - Hải Phòng (105km); Hà Nội - Bắc Giang 

(46km); TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương (40km); TPHCM - Long Thành - Dầu 

Giây (51km) và tuyến nối Nội Bài - Nhật Tân (21km). Tổng kinh phí đầu tư 12 
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đoạn này là 173.422 tỉ đồng. Các dự án đang thi công có tổng chiều dài  525 km 

gồm 9 tuyến: La Sơn - Túy Loan (66km); Đà Nẵng - Quảng Ngãi (127km); Bến 

Lức - Long Thành (57,8 km); Hòa Lạc - Hòa Bình (26km); Thái Nguyên - Bắc Kạn 

(40km); Trung Lương - Mỹ Thuận (51km); Bắc Giang - Lạng Sơn (64km); Hạ 

Long - Vân Đồn (59km); Hải Phòng - Quảng Ninh (25km). Tổng kinh phí đầu tư 

các đoạn cao tốc này là 133.492 tỉ đồng. 

Mạng lưới đường bộ vẫn giữ vai trò chủ yếu trong việc nối liền các khu 

công nghiệp và hệ thống cảng biển của Việt Nam. Hai tuyến đường vận chuyển 

hàng hóa chính của Việt Nam là quốc lộ 5 ở miền Bắc, nối liền các khu công nghiệp 

ở các tỉnh thành lân cận với cảng Hải Phòng và quốc lộ 51, nối liền thành phố Hồ 

Chí Minh với cảng Cái Mép – Thị Vải ở phía Nam. Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng 

của các tuyến đường này rất kém và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Do miền Bắc thu 

hút được nhiều hoạt động sản xuất hơn nên tình trạng ùn tắc tại các tuyến được dẫn 

đến các cảng khu vực Hải Phòng đang ngày một trầm trọng hơn  Tương tự, tình 

trạng ùn tắc ngày càng tăng trên các tuyến quốc lộ khu vực TP Hồ Chí Minh kết nối 

giữa các cảng, ICD, khu vực sản xuất, trung tâm kho vận. Chất lượng đường bộ 

ngày càng suy giảm do hệ thống xe tải lỗi thời, chở quá tải gây hỏng đường. Hiện 

chưa có nhiều đường vượt, cầu vượt để xe từ một hệ thống đường này hòa tuyến với 

hệ thống khác, giúp lưu thông liền mạch  Ngoài ra, đường quốc lộ chưa được thiết 

kế để chịu tải trọng xe lớn hiện nay như các xe chở container cỡ lớn, dài 45 foot, 

hoặc các xe chở container cỡ nhỏ chở hàng nặng. 

Về hạ tầng cơ sở đường sắt, hiện nay, Việt Nam có khoảng 3 146 km đường 

sắt, trong đó có khoảng 2 600 km là đường sắt có khẩu độ 1.000 mm, còn lại là 

đường sắt khẩu độ 1 435 mm  Ngoài ra, đường ngang và đường dân sinh giao cắt 

đường sắt có mật độ rất cao, cụ thể có 1 200 đường ngang hợp pháp và 4 233 đường 

giao dân sinh tự mở (VAM, 2013)  Điều này cho thấy sự yếu kém của hạ tầng cơ sở 

đường sắt Việt Nam. Mạng lưới đường sắt nối liền các khu công nghiệp và cảng 

biển còn ít. Tuyến đường sắt chính là tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh dài 

1.726 km, tuy nhiên, chủ yếu được sử dụng để vận tải hành khách, năng lực vận tải 

còn hạn chế. 
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Hạ tầng cơ sở đường sắt của Việt Nam không chỉ yếu kém về chất lượng 

mà còn ít được đầu tư phát triển. Mạng lưới đường sắt hầu như không thay đổi so 

với trước đây  Đầu tư hàng năm cho hạ tầng cơ sở đường sắt rất thấp, chỉ chiếm 3% 

trong tổng đầu tư cho hạ tầng cơ sở giao thông vận tải so với 90% đầu tư cho hạ 

tầng cơ sở đường bộ. 

   ảng 3.6 Thực trạng mạng lƣới đƣờng sắt Việt Nam 2015 

TT Tuyến chính 
Chiều dài 

(km) 
Khổ đường Số cầu Số ga 

1 Hà Nội – TP.HCM 1.726 1.000 mm 1.465 166 

2 Gia Lâm – Hải Phòng 96 1.000 mm 10 15 

3 Yên Viên – Lào Cai 285 1.000 mm 147 31 

4 Hà Nội – Đồng Đăng 167 Khổ lồng 50 21 

5 Đông Anh – Quán Triều 55 Khổ lồng 9 8 

6 Kép – Hạ Long 106 1.435 mm 36 11 

7 Kép – Lưu Xá 56 1.435 mm 21 4 

 Cộng 2.491  1.738 256 

Nguồn: Báo cóa của Cục Đường sắt Việt Nam, 2015 

d. Sân bay và vận tải hàng không 

So với các phương thức vận tải khác, vận tải hàng không chỉ chiếm chưa 

đến 1% sản lượng hàng hóa vận chuyển của Việt Nam, nhưng chiếm tới 25% giá trị 

vận chuyển thương mại (29 tỷ USD) của Việt Nam năm 2015  Từ năm 2009 đến 

năm 2015, tốc độ tăng trưởng của vận tải hàng hóa qua các cảng hàng không Việt 

Nam đạt 9,2%/năm  Năm 2015, tổng lượng vận chuyển hàng hóa qua đường hàng 

không chiếm khoảng 741 nghìn tấn, tăng 18,5% so với năm 2014  Trong đó, vận 

chuyển hàng hóa quốc tế chiếm 587 nghìn tấn, tăng 19,6%, vận chuyển nội địa đạt 

154 nghìn tấn, tăng 14,5%  Trong giai đoạn 2007 – 2015, tăng trưởng của vận 

chuyển hàng không đạt mức trung bình 13,8%/năm  

Theo thống kê của Cục hàng không Việt Nam năm 2016, Việt Nam có 37 

sân bay lớn nhỏ, trong đó có 24 sân bay dân dụng, trong số này có 10 sân bay quốc 

tế, đó là Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay quốc tế Nội Bài, Sân bay quốc tế 

Cát Bi, Sân bay quốc tế Vinh, Sân bay quốc tế Phú Bài, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, 
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Sân bay quốc tế Chu Lai, Sân bay quốc tế Cam Ranh, Sân bay quốc tế Cần Thơ và 

Sân bay quốc tế Phú Quốc. Trung bình cứ cách chưa đầy 100 km là có một sân bay, 

dẫn đến mật độ sân bay ở VN cao hơn hẳn so với các nước khác  Nhưng trên thực 

tế, chỉ có ba cảng hàng không nhộn nhịp và năng động nhất cả nước là Nội Bài, Tân 

Sơn Nhất và Đà Nẵng. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của ba cảng hàng không này chưa 

thực sự đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành dịch vụ logistics.  

Đáng nói là hiện nay ở Việt Nam chưa có một trung tâm logistics hàng 

không nào  Trong khi đó, ở Singapore, Trung tâm logistics hàng không được thiết 

lập năm 2003, nằm trong khu tự do thương mại, liền kề trung tâm hàng hóa của sân 

bay Changi. Dự án này là liên doanh của sân bay Changi và 2 đơn vị khác. Hiện tại, 

có rất nhiều tập đoàn lớn có mặt ở trung tâm này bao gồm các hãng hàng không 

chuyển phát nhanh, các tập đoàn logistics UPS, DHL, EGL, Schenker… Việc xây 

dựng các trung tâm logistics hàng không sẽ tạo cơ sở cho ngành logistics phát triển, 

thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và hoạt động xuất 

nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa.  

Đến thời điểm năm 2016, tại Việt Nam đang có gần 50 hãng hàng không 

quốc tế (Eithah Airways, Finnair, China Southern Airlines, Jet Airways, Air Asia...) 

và 4 hãng hàng không nội địa (Vietnam Airlines – VNA, Công ty bay dịch vụ Hàng 

không –VASCO, Jetstar Pacific Airlines – JPA, VietJet Air – VJA) đang hoạt động. 

Hiện tại, Vietnam Airlines và VietJet Air đang khai thác 52 đường bay quốc tế đến 

30 thành phố thuộc 17 quốc gia và vùng lãnh thổ  Có 50 hãng hàng không nước 

ngoài khai thác thường lệ 71 đường bay từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ đến Việt Nam 

và 05 hãng khai thác thuê chuyến thường lệ đến Nha Trang (Cam Ranh). Các hãng 

hàng không Việt Nam đang khai thác 40 đường bay từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ 

Chí Minh đến 18 cảng hàng không địa phương. 
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Hình 3.10 Thị phần vận tải hàng hóa hàng không quốc tế 2014 theo sản lƣợng 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục hàng không VN, năm 2014 

Thị phần của các hãng hàng không nội địa Việt Nam trong vận tải hàng hóa 

quốc tế vẫn còn rất thấp so với các hãng hàng không nước ngoài. Mặc dù là hãng 

hàng không quốc gia, nhưng thị phần vận chuyển hàng hóa của Vietnam Airline so 

với các hãng hàng không nước ngoài còn khá thấp, cho thấy khả năng cạnh tranh 

của ngành vận tải hàng không Việt Nam vẫn chưa cao  Hơn nữ, ngoài Vietnam 

Airline, chỉ có Vietjet Air chiếm 1% thị phần  Điều này cũng cho thấy tính cạnh 

tranh trong ngành hàng không nước ta chưa cao, dẫn đến sự phát triển còn chậm đối 

với một ngành rất giàu tiềm năng  

3.1.3.2 Hạ tầng công nghệ thông tin 

Cùng với sự phát triển và hiện đại hóa hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ giao 

thông, Việt Nam cũng đã định hướng và thực hiện phát triển logistics dựa trên việc 

kết hợp với hệ thống hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin viễn thông hiện đại. Tuy 

nhiên, ở Việt Nam, hạ tầng cơ sở thông tin chưa được phát triển đồng bộ và chất 

lượng dịch vụ còn yếu kém. Chi phí Internet tại Việt Nam hiện nay được xếp vào 

loại cao gây khó khăn cho doanh nghiệp khi ứng dụng và phát triển công nghệ tin 

học. Hỗ trợ của Nhà nước trong đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ công nghệ 

thông tin như lắp đặt hệ thống đường dây, tăng tốc độ đường truyền còn hạn chế.  

Theo số liệu trong báo cáo về hiện trạng internet trên thế giới, cả tốc độ truy 

cập internet của Việt Nam đều thuộc nhóm quốc gia đứng cuối bảng. Cụ thể, tốc độ 

truy nhập internet trung bình của Việt Nam tại thời điểm quý IV/2015 đạt mức 3,8 

18% 

1% 

81% 

Vietnam Airlines

VietJet Air

Hãng hàng không nước ngoài 
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Mb, tăng 13% so với quý trước và tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, 

tốc độ kết nối Internet trung bình của Việt Nam chỉ bằng 2/3 so với tốc độ Internet 

trung bình toàn cầu đạt 5,6 Mb/giây. Còn so với các quốc gia, tính riêng Đông Nam 

Á, Việt Nam có tốc độ Internet trung bình xếp sau Singapore, Thái Lan, Malaysia 

và Indonesia. Bảng dưới đây thể hiện tốc độ kết nối Internet trung bình của Việt 

Nam và một số quốc gia. 

 ảng 3.7 Tốc độ kết nối Internet trung bình của Việt Nam so với các quốc gia 

trên thế giới năm 2015 

Xếp 

hạng 
Quốc gia 

Tốc độ truy nhập 

trung bình quý 

IV/2015 (đơn vị: Mb) 

So với quý 

III/2015 

So với quý 

IV/2015 

1 Hàn Quốc 26,7 30% 20% 

4 Nhật Bản 17,4 16% 15% 

6 Hồng Kông 16,8 6% 0% 

16 Singapore 13,9 11% 19% 

21 Đài Loan 12,9 28% 22% 

41 New Zealand 9,3 8% 27% 

48 Malaysia 8,2 4% 11% 

89 Trung Quốc 4,1 12% 20% 

92 Indonesia 3,9 32% 109% 

95 Việt Nam 3,8 13% 43% 

107 Philippines 3,2 12% 18% 

114 Ấn Độ 2,8 11% 36% 

Nguồn: Akamai Technologies, năm 2015 

Bên cạnh việc hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin còn yếu kém, việc áp dụng 

các ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động dịch vụ logistics của Việt Nam cũng 

không đạt được kết quả rõ rệt. Chẳng hạn, để hoạt động logistics đạt hiệu quả, cần 

có sự vận động các luồng thông tin cho phép người giám sát theo dõi được toàn bộ 

quá trình vận động thực của hàng hóa, đây là ứng dụng công nghệ không thể thiếu 

trong hoạt động logistics. Việc sử dụng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử EDI trong 

giao dịch và quản lý đóng vai trò quan trọng đối với sự di chuyển hàng hóa và 

chứng từ. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp cùng triển khai EDI 
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một cách đồng bộ. Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ 

logistics Việt Nam (VLA) số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống trao đổi dữ liệu 

EDI chỉ chiếm khoảng 10%. Nếu chỉ một doanh nghiệp triển khai một cách đơn lẻ 

thì thông điệp điện tử truyền đi cũng không được tiếp nhận và trở nên vô nghĩa  

Trong số các cảng biển ở Việt Nam hiện nay, hầu hết các cảng container đều chưa 

thể ứng dụng được EDI, ngoại trừ cảng Container Quốc tế Việt Nam – VICT tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Do vậy, có thể nói các doanh nghiệp vẫn chưa áp dụng công nghệ thông tin 

một cách có hiệu quả trong các hoạt động logistics. So với các cảng biển trong khu 

vực, thì cảng Việt Nam còn một khoảng cách khá xa về khía cạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin. Theo kết quả điều tra của Ngân hàng thế giới (Domestic LPI Report, 

World Bank, 2016) về chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin tại Việt Nam năm 

2016 có 26,67% ý kiến phản hồi cho rằng chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin là 

kém hoặc rất kém. Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá kém/rất kém là 0% về hạ tầng cơ sở 

công nghệ thông tin tại Singapore và Thái Lan. 

Tóm lại, so với các quốc gia trong khu vực, hạ tầng cơ sở phục vụ ngành 

dịch vụ logistics của Việt Nam còn rất hạn chế và cần được cải tiến, nâng cấp trong 

thời gian tới  Theo đánh giá của khách hàng sử dụng dịch vụ logistics của Việt 

Nam, chất lượng hạ tầng cơ sở giao thông của Việt Nam đang ở mức rất thấp, đặc 

biệt là hạ tầng cơ sở đường sắt, khi có đến 80% số người được khảo sát đánh giá 

thấp hoặc rất thấp  Còn đối với cơ sở giao thông đường bộ, đường thủy, và hàng 

không có hơn 60% khách hàng đánh giá rất hoặc rất thấp, trong khi hạ tầng cơ sở 

giao thông của Singapore, Thái Lan và Malaysia được đánh giá tương đối cao, 

không có khách hàng đánh giá tiêu cực về thực trạng hạ tầng cơ sở cảng biển, cảng 

hàng không hay đường bộ. 

3.1.4 Thực trạng khung pháp lý  

Có thể thấy, hoạt động logistics đóng vai trò quan trọng, liên quan đến 

nhiều khía cạnh khác nhau trong hoạt động kinh tế, từ việc quản trị nguyên vật liệu, 

vận tải, sản xuất, nhân lực, phân phối, marketing, và bán hàng. Do vậy, hệ thống 

văn bản pháp luật liên quan đến logistics rất đa dạng, ở mỗi mảng lại có một văn 
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bản pháp luật điều chỉnh riêng. Chẳng hạn, đối với yếu tố vận tải, có các luật, bộ 

luật tham gia điều chỉnh như: Bộ luật Hàng hải năm 2015, luật Giao thông đường 

thủy năm 2014, luật Giao thông đường bộ năm 2017, luật Giao thông đường sắt 

2017, luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2014, chưa kể hàng loạt văn bản dưới 

luật như thông tư, nghị định tham gia quy định chi tiết hơn trong từng phạm vi bộ 

luật điều chỉnh. Trong số các luật, bộ luật trên, văn bản luật quan trọng nhất điều 

chỉnh trực tiếp dịch vụ logistics là luật Thương mại sửa đổi 2017, luật Hải quan 

2014. 

Luật Thương mại 2005 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc dịch vụ 

logistics được thể chế hóa  Tuy nhiên, các quy định về logistics lúc này vẫn còn sơ 

sài, không rõ ràng và còn thiếu nhiều điều khoản và kém chặt chẽ. Những lỗ hổng 

lớn này khiến cho hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động ngành cũng như việc thực 

hiện kinh doanh dịch vụ logistics gặp nhiều khó khăn  Để khắc phục những nhược 

điểm này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hơn 

về điều kiện kinh doanh và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 

dịch vụ logistics. Từ đó, luật Thương mại và Nghị định 140/2007 đã mở ra cơ hội 

cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả những 

quy định chi tiết của Nghị định 140/2007 vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với 

điều kiện kinh doanh logistics tại Việt Nam và còn nhiều điểm cần sửa đổi, bổ sung 

như vấn đề hợp đồng dịch vụ, vấn đề thuyền bộ, quy định về tổn thất do khuyết tật 

của hàng hóa hay quy định về chứng từ trong hoạt động dịch vụ logistics. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập các lĩnh vực trong 

hoạt động dịch vụ logistics, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành quản lý đã ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải, cảng biển, xuất nhập khẩu, 

hải quan, thuế  Đối với việc Việt Nam ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến ngành vừa có tác động tích cực cũng vừa có tác động tiêu cực đối với 

hoạt động ngành. Có thể nói, khi nhiều văn bản pháp luật được đưa ra khiến hoạt 

động kinh doanh dịch vụ logistics của doanh nghiệp cũng như hoạt động quản lý 

của các cơ quan có thẩm quyền trở nên dễ dàng và minh bạch hơn, nhưng mặt khác 

cũng gây ra những bất cập như hiện tượng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản, 
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gây bất lợi cho các bên liên quan. Những bất cập trong khung thể chế hoạt động 

logistics nổi cộm lên ở ba khía cạnh, đó là hoạt động tổ chức quản lý, hệ thống thủ 

tục hải quan, và chính sách phát triển hoạt động ngành. 

Về tổ chức quản lý hoạt động logistics: Việc tổ chức quản lý hoạt động 

logistics còn tồn tại nhiều bất cập. Trong lĩnh vực logistics, hiện nay chưa có một cơ 

quan quản lý nhà nước về mặt chuyên môn, có chức năng quản lý các loại giao dịch 

kinh doanh logistics. Ngoài ra, trong vận tải, thực hiện cơ chế phân cấp quản lý theo 

ngành dọc như Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng hải quản lý vận tải biển, Cục hàng 

không dân dụng quản lý vận tải đường hàng không, còn Bộ Công thương quản lý 

giao nhận và kho vận. Sự phân cấp trên tuy tạo ra sự chuyên biệt trong kinh doanh 

giao nhận và vận tải như là hai lĩnh vực kinh doanh riêng rẽ, trong khi sự phối hợp 

của các cơ quan quản lý còn lỏng lẻo, do vậy tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù, Việt 

Nam đã có Quyết định số 2599/QĐ-BCĐASW ban hành ngày 21/10/2009 về việc 

thành lập Ban chỉ đạo cơ chế một cửa ASEAN nhằm mục đích thay mặt Chính phủ 

điều hành, chỉ đạo các Bộ, ban, ngành trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và 

kết nối với cơ chế một cửa ASEAN. Tuy nhiên, việc thực hiện còn vướng mắc do 

tồn tại một số thách thức liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin của các Bộ 

tương đối khác biệt, chưa có cơ chế chia sẻ thông tin giữa các bộ và khu vực tự 

nhân và hạn chế về nguồn nhân lực và tài chính. 

Về hệ thống thủ tục hải quan: Hệ thống thủ tục hải quan ở Việt Nam đã bắt 

đầu đạt được những kết quả theo hướng hiện đại, chuyên sâu theo chuẩn mực của 

hải quan hiện đại. Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ kiểm 

tra, giám sát hải quan đã quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của các 

bên tham gia. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hải quan cũng từng 

bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế thông qua việc ban hành các 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan 2014. Tuy nhiên, hệ thống 

chính sách quản lý nhà nước về hải quan vẫn còn chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu 

cầu của phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Hệ thống quy trình thủ tục về 

hải quan còn chưa đầy đủ, đồng bộ, một số văn bản ban hành nhằm giải quyết tình 

thế chưa lường trước được những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 
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Về chính sách phát triển ngành dịch vụ logistics: Hiện nay, khi nhận ra 

được tầm quan trọng của logistics đối với nền kinh tế, Chính phủ và các Bộ, ban 

ngành đã ban hành các chính sách phát triển ngành và tập trung vào ba hoạt động 

lớn, đó là cảng biển, vận tải và điều phối logistics. 

Thứ nhất, đối với quy hoạch khai thác cảng biển, Chính phủ đã tập trung 

vào việc quy hoạch phân chia hệ thống cảng biển thành các nhóm từ Bắc đến Nam, 

đồng thời đưa ra những quy hoạch phát triển về hệ thống cảng cạn nội địa bằng việc 

ban hành các văn bản pháp luật như Nghị quyết 09-NQ/TW về chiến lược biển Việt 

Nam đến năm 2020, Quyết định 1037/QĐ-TTg, Quyết định 2367/QĐ-BGTVT,… 

nhằm phát triển hệ thống sân sau cho cảng biển, giúp lưu thông hàng hóa xuyên 

suốt. 

Thứ hai, đối với hoạt động vận tải, Chính phủ tập trung vào phát triển đội 

tàu biển Việt Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả, chú trọng phát triển các loại tàu 

chuyên dụng có trọng tải lớn  Đồng thời, tái cơ cấu vận tải biển theo hướng chủ yếu 

đảm nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, tuyến quốc tế, các tuyến ven biển, 

vận tải than nhập khẩu phục vụ các nhà máy điện, vận chuyển dầu thô phục vụ các 

nhà máy lọc dầu, da, khí hóa lỏng, xi măng. Các chính sách về quy hoạch vận tải 

nội địa, vận tải đường bộ, quy hoạch tổng thể phát triển ngành hàng không được cụ 

thể hóa, giúp doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn và định hướng cụ thể hoạt động 

của doanh nghiệp. 

Tóm lại, Chính phủ đã bước đầu đề ra những chính sách tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp logistics phát triển. Khung thể chế, pháp luật về lĩnh vực 

logistics khá đầy đủ, nhưng qua thời gian, một số quy định không còn phù hợp, 

thiếu cập nhật các định chế cần thiết, thiếu đầu mối quản lý thống nhất. Bên cạnh 

đó, sự chồng chéo các quy định thiếu tính thống nhất giữa các văn bản khiến cho 

hoạt động doanh nghiệp trở nên khó khăn, thiếu rõ ràng. Do vậy, để ngành dịch vụ 

logistics Việt Nam thực sự phát triển bền vững thì Chính phủ, các Bộ liên quan cần 

xây dựng hệ thống pháp lý vững chắc để tạo ra thị trường minh bạch, cạnh tranh, 

tạo tiền đề cho thị trường logistics Việt Nam phát triển. 
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3.1.5  Tính hiệu quả quy trình thủ tục hải quan 

Từ năm 2014 đến nay, quy trình thủ tục hải quan, thông quan Việt Nam đã 

có những bước tiến tích cực  Đặc biệt, năm 2015, Tổng cục Hải quan hoàn thành 

mục tiêu 5 “e” trong tự động hóa hải quan để tiệm cận trình độ hải quan của các 

nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới  Đó là, e-Declaration (thủ tục hải quan 

điện tử), e-Manifest (bản lược khai hàng hóa điện tử); e-Payment (nộp thuế, lệ phí 

quan phương thức điện tử), e-CO (cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử), 

e-Permit (cấp giấy phép các bộ, ngành). Do vậy, hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan 

cũng như thời gian thông quan đã có sự cải thiện đáng kể. 

Về hồ sơ hải quan, đối với hàng hóa xuất khẩu, đã loại bỏ 5 loại chứng từ, 

bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu thực hiện 

xuất khẩu ủy thác) đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có 

yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế; hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến 

hợp đồng xuất khẩu; hóa đơn xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất 

khẩu; bảng kê chi tiết hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại 

hoặc đóng gói không đồng nhất; văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan; các 

chứng từ khác theo quy định của các bộ, ban, ngành có liên quan  Đối với hàng hóa 

nhập khẩu, bãi bỏ 4 loại chứng từ, gồm hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu; 

chứng thư giám định đối với hàng hóa được thông quan trên cơ sở kết quả giám 

định; văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ và các chứng từ khác 

có liên quan theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể  Như vậy, 

đến nay, trong hồ sơ hải quan Việt Nam chỉ còn tờ khai hải quan, nếu là hàng hóa 

nhập khẩu có thể có thêm vận đơn hoặc hóa đơn (nếu có)  Như vậy, hồ sơ hải quan 

đã được đơn giản hóa rất nhiều. 

Về thời gian thông quan, theo nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của 

Chính phủ về thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ đã đưa ra đánh giá về việc 

thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo hệ thống VNACCS/VCIS và Cơ chế một cửa 

quốc gia tại cảng biển quốc tế đã giảm thời gian thông quan hàng hóa bình quan từ 

21 ngày xuống còn 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu, giảm 
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được 10 – 20% chi phí và 30% thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu cho doanh 

nghiệp. 

Theo đánh giá của WB, hoạt động hải quan, thông quan của Việt Nam đã có 

những thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ năm 2013  Điều này được thể hiện 

cụ thể hơn thông qua bảng dưới đây về chi tiết thực trạng thủ tục hải quan và thông 

quan của Việt Nam qua các năm   

 ảng 3.8 Thủ tục hải quan, thông quan của Việt Nam qua các năm 2010-2016 

 2010 2012 2014 2016 

Số bước trung gian – xuất 

khẩu  

3 4 4 4 

Số bước trung gian – nhập 

khẩu 

5,5 4 4 3 

Số lượng hồ sơ – xuất khẩu - 5 3 4 

Số lượng hồ sơ – nhập khẩu - 4 5 3 

Thời gian hoàn thành nếu 

khôngcần kiểm hóa 

1,41 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày 

Thời gian hoàn thành nếu cần 

kiểm hóa 

3,46 ngày 2 ngày 2 ngày 3 ngày 

Tỷ lệ kiểm hóa 41,83% 7,61% 53,5% 16,71% 

Tỷ lệ kiểm định nhiều nội 

dung 

4,24% 8,31% 6,79% 9,38% 

Nguồn: Tổng hợp từ Domestic LPI Report, World Bank, 2010 – 2016 

Nhìn chung, số bước trung gian hay số lượng hồ sơ phục vụ hoạt động xuất 

nhập khẩu có xu hướng giảm  Năm 2016, số nước trung gian thực hiện nhập khẩu là 

3 (giảm 1 bước so với năm 2007) với số lượng hồ sơ nhập khẩu là 3 (giảm 1 so với 

năm 2012)  Số lượng các bước trung gian và hồ sơ nhập khẩu cũng có cùng xu 

hướng. Cùng với đó, thời gian hoàn thành thủ tục hải quan, thông quan cũng giảm. 

Cụ thể, năm 2016 để hoàn thành thủ tục hải quan cần 1 ngày, giảm 41% so với năm 

2007 nếu không cần kiểm hóa. Nếu cần kiểm hóa, năm 2016 thời gian hoàn thành 

thủ tục giảm 0,46 ngày, tương đương 15%  

Tuy nhiên, trong khi Việt Nam đã đạt được một số cải thiện nhất định và áp 

dụng nhiều cách tiếp cận mới, các quốc gia trong khu vực cũng không ngừng đổi 
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mới và hiện đại hóa các nghiệp vụ của họ. So sánh với các quốc gia trong khu vực, 

cụ thể là Singapore và Thái Lan có thể nhận thấy, hiện nay, thủ tục hải quan, thông 

quan của Việt Nam bao gồm 4 bước trung gian, gấp 2 lần Singapore, gấp 4 lần Thái 

Lan và với số lượng hồ sơ là 4, gấp 4 lần Singapore và gấp 2 lần Thái Lan để thực 

hiện xuất khẩu. Số lượng bước trung gian cần thông qua và số lượng hồ sơ nhập 

khẩu của Việt Nam cũng nhiều hơn so với Singapore và Thái Lan. Bên cạnh đó, khi 

cần kiểm hóa, thời gian để hoàn thành các thủ tục hải quan, thông quan của Việt 

Nam là 3 ngày, lâu gấp 3 lần so với Singapore và gấp 1,5 lần so với Thái Lan  Điều 

này cho thấy, thủ tục hành chính hải quan, thông quan của Việt Nam tương đối 

rườm rà, phải trải qua nhiều khâu, nhiều cấp quản lý, gây lãng phí thời gian, tiền 

bạc của các bên liên quan. Bảng dưới đây được tổng hợp từ bộ Chỉ số hiệu quả hoạt 

động logistics thương mại của Việt Nam, Singapore và Thái Lan trong năm 2016  

 ảng 3.9 So sánh thủ tục hải quan, thông quan của Việt Nam với Singapore và 

Thái Lan năm 2016 

 Việt Nam Singapore Thái Lan 

Số bước trung gian – xuất khẩu 4 2 1 

Số bước trung gian – nhập khẩu 3 2 1 

Số lượng hồ sơ – xuất khẩu 4 1 2 

Số lượng hồ sơ – nhập khẩu 3 1 1 

Thời gian hoàn thành nếu không cần kiểm hóa       1 ngày      0 ngày   1 ngày 

Thời gian hoàn thành nếu cần kiểm hóa       3 ngày      1 ngày   2 ngày 

Tỷ lệ kiểm hóa 16,71% 1,28% 1% 

Tỷ lệ kiểm định nhiều nội dung 9,38% 1,18% 1% 

Nguồn: Tổng hợp từ Domestic LPI Report, World Bank, 2016 

Từ những số liệu trên, có thể nhận thấy, mặc dù được cải thiện, song 

khoảng cách giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực trong hoạt động hải 

quan, thông quan vẫn còn xa. Theo khảo sát của WB về tính hiệu quả của quy trình 

hải quan, tỷ lệ đánh giá cho là có hiệu quả cao hoặc rất cao về các tiêu chí hải quan 

của Việt Nam còn rất thấp, đặc biệt là tiêu chí tính minh bạch trong các thủ tục 

thông quan (14,29%) và các thủ tục biên giới khác (7,14%)  Tiêu chí được đánh giá 

cao nhất là hoạt động thông quan và giao nhận trong xuất khẩu, được 64,29% số 
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người khảo sát đánh giá cao hoặc rất cao. Còn những tiêu chí còn lại được đánh giá 

ở mức tương đối thấp  Như vậy, so với Singapore và Thái Lan, khi gần như 100% 

số người được khảo sát đánh giá cao hoặc rất cao hiệu quả quy trình hải quan, thông 

quan của hai nước này. Bảng dưới đây thể hiện tính hiệu quả của các quy trình hải 

quan, thông quan của Việt Nam so với Singapore và Thái Lan năm 2016  

 ảng 3.10 Tính hiệu quả của các quy trình hải quan, thông quan của Việt Nam 

so với Singapore và Thái Lan năm 2016 

 Việt Nam Singapore Thái Lan 

Tỷ lệ các đánh giá cho là có hiệu quả (cao/rất cao) 

Thông quan và giao nhận trong nhập khẩu 28,57% 100% 100% 

Thông quan và giao nhận trong xuất khẩu 64,29% 100% 100% 

Tính minh bạch trong thủ tục thông quan 14,29% 100% 100% 

Tính minh bạch trong các thủ tục biên giới 

khác 
7,14% 90,91% 100% 

Tính đồng bộ và cập nhật 21,43% 100% 100% 

Thủ tục hải quan nhanh cho các thương nhân 

có mức độ tuân thủ cao 
21,43% 90,91% 100% 

Nguồn: Tổng hợp từ Domestic LPI Report, World Bank, 2016 

3.1.6 Nguồn nhân lực 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ năng 

cao là nhân tố vô cùng quan trọng để hoạt động logistics đạt hiệu quả, là yếu tố 

quyết định sự thành công của các doanh nghiệp logistics trong môi trường cạnh 

tranh ngày càng gay gắt. Theo báo cáo của WB, hiện nay, số lượng lao động hoạt 

động trong ngành logistics đạt khoảng gần 1,5 triệu người, tuy là con số rất lớn, 

nhưng hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu lao động của ngành. Bên 

cạnh đó, tỷ lệ nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về logistics còn chiếm khá thấp, 

chỉ từ 5 – 7%. Thông tin từ Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics (2014) cho biết, 

trong ba năm tới, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics cần thêm khoảng 

18 000 lao động, các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ cần đến hơn 1 

triệu nhân sự có chuyên môn về logistics. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang rất 

lúng túng và gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm lao động làm trong lĩnh vực này. 
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Nhân lực logistics ở Việt Nam hiện nay chủ yếu được lấy từ các đại lý hãng 

tàu, các công ty giao nhận vận tải biển và sử dụng theo khả năng hiện có. Kết quả 

khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 về chất 

lượng nguồn nhân lực logistics cho thấy, có đến 53,3% doanh nghiệp thiếu đội ngũ 

nhân viên có trình độ chuyên môn và kiến thức về logistics, 30% doanh nghiệp phải 

đào tạo lại nhân viên và chỉ có 6,7% doanh nghiệp hài lòng với chuyên môn của 

nhân viên. Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu và Phát triển trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân (2015), hiện có tới 80,26% nhân viên trong các doanh nghiệp 

logistics được đào tạo thông qua các công việc hàng ngày, 23,6% nhân viên tham 

gia các khóa đào tạo trong nước, 6,9% nhân viên được các chuyên gia nước ngoài 

đào tạo, chỉ có 3,9% được tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài. Các số liệu 

nghiên cứu này đã cho thấy nguồn nhân lực logistics của Việt Nam không những 

thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng. Sự phát triển nguồn nhân lực thực sự 

vẫn chưa tương xứng với một ngành dịch vụ có quy mô lên đến 22 tỷ USD. 

Cũng theo đánh giá của WB năm 2014 về nguồn nhân lực logistics, có thể 

nhận thấy hiện nay nhân lực hoạt động trong ngành dịch vụ logistics của Việt Nam 

đang yếu ở tất cả các mảng, từ nhân viên thực hiện, nhân viên hành chính cho đến 

các nhà quản lý logistics. Có gần 30% số người được khảo sát đánh giá đánh giá 

thấp hoặc rất thấp về chất lượng lao động logistics của Việt Nam ở tất cả các vị trí. 

So sánh với Singapore cho thấy nguồn nhân lực quản trị cấp cao của Singapore 

được đánh giá tương đối cao, chỉ có 9% số người được khảo sát đánh giá thấp hoặc 

rất thấp nhân lực quản trị logistics của Singapore. Nguồn nhân lực của Thái Lan 

được đánh giá cao, có 3/4 vị trí không có người được khảo sát nào đánh giá thấp 

hay rất thấp về nguồn nhân lực logistics ở quốc gia này. 

Trước thực trạng khan hiếm, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho 

ngành logistics đang trở nên hết sức cấp thiết. Hiện nay, chương trình đào tạo, nâng 

cao tay nghề trong ngành này được thực hiện ở ba cấp độ: (i) đào tạo tại các cơ sở 

đào tạo chính quy; (ii) đào tạo theo chương trình của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch 

vụ logistics (VLA) hoặc các trung tâm nghiên cứu, đào tạo về logistics hoặc các 

chương trình phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam với các Chính phủ, tổ chức tư vấn; 
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(iii) đào tạo trong nội bộ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tất cả các khóa đào tạo của 

VLA, trung tâm và doanh nghiệp đều là các khóa học ngắn hạn, thường hạn chế số 

người tham gia và chỉ mang tính nội bộ. Một số sơ sở đào tạo đại học của Việt Nam 

đã đưa môn học logistics hoặc có liên quan đến logistics lồng ghéo vào chương 

trình đào tạo của một số chuyên ngành như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, 

Vận tải đa phương thức hoặc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn các nghiệp vụ có 

liên quan đến logistics như nghiệp vụ khai hải quan, nghiệp vụ kinh doanh xuất 

nhập khẩu, nghiệp vụ kho vận  Như vậy, có thể thấy, hoạt động đào tạo nguồn nhân 

lực phục vụ cho ngành dịch vụ logistics đã được các trung tâm, các doanh nghiệp 

chú trọng, nhưng chưa thực sự bài bản và chỉ giúp học viên nắm được các kiến thức 

tổng quan nhất về ngành mà chưa đi sâu vào từng hoạt động cụ thể trong ngành dịch 

vụ logistics. Do vậy, trong thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền, các trung tâm 

và doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược dài hạn và bài bản tập trung vào phát triển 

nguồn nhân lực logistics có chất lượng. 

3.1.7 Chi phí logistics 

Chi phí logistics tại Việt Nam cao hơn nhiều so với thế giới. Trong khu vực 

ASEAN, một số nước như Thái Lan, Singapore,… đã giảm được chi phí logistics, 

trong khi chi phí của Việt Nam vẫn ở một mức cao, một rào cản đối với năng lực 

cạnh tranh. 

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), chi phí logistics (vận tải, lưu 

kho, làm thủ tục hải quan…) ở Việt Nam bằng khoảng 20,9-25% GDP. Mức chi phí 

này cao hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12%, còn so với Singapore thì cao hơn tới 3 

lần. Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), chi phí logistics trung bình chiếm 12% tổng 

sản phẩm nội địa thế giới. Trong nền kinh tế Hoa Kỳ, chi phí logistics chiếm 9,9% 

GDP của nước này  Đối với các doanh nghiệp, chi phí logistics thay đổi từ 4% đến 

trên 30% doanh thu. Riêng tại Việt Nam, chi phí logistics  chiếm khoảng 25% GDP 

của Việt nam, trong đó vận tải chiếm khoảng 50%-60%, quá cao so với thế giới. 
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Hình 3.11 Chi phí logistics so với GDP của một số quốc gia năm 2010 

Nguồn: Báo cáo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), năm 2010 

Các doanh nghiệp Việt Nam chưa ý thức rõ về vai trò của logistics/chuỗi 

cung ứng: Bộ phận quản trị logistics thường được kết hợp vào các phòng ban hành 

chính khác khiến việc quản lý chi phí logistics rời rạc, chưa liên kết chặt chẽ. Bên 

cạnh đó, hàng hóa để tới tay người dùng phải đi qua quá nhiều khâu trung gian, và 

các bên đều cố gắng trục lợi cho chính mình. Chi phí cho các khâu trung gian này 

làm đội cước phí vận tải lên cao. Do vậy, cần phải hình thành một bộ phận riêng 

biệt cho logistics/chuỗi cung ứng để các nhà quản trị bộ phận này có thể phối hợp 

chặt chẽ với các chức năng khác. 

Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng: chuỗi 

cung ứng có quá nhiều trung gian, chạy lòng vòng từ khâu cung ứng nguyên liệu 

cho sản xuất, đến khâu phân phối hàng hóa tới tay người tiêu dùng, làm tăng chi phí 

giao dịch, tăng giá bán, và trong chuỗi này, các bên tham gia đều cố gắng trục lợi 

cho mình là chính, và vì thiếu thông tin (tức chưa hình thành được mối quan hệ chặt 

chẽ giữa nhà cung ứng với nhà sản xuất và giữa nhà sản xuất với khách hàng thông 

qua hệ thống EDI), nên các thành viên trong chuỗi chỉ biết có bên quan hệ trực tiếp 

với mình. Các doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen thuê các công ty logistics 

3PL ở bên ngoài mà thường tự mình đảm nhận việc vận chuyển. Khi doanh nghiệp 

tự làm đồng nghĩa với việc đầu tư nguồn vốn khổng lồ để xây dựng kho hàng, thiết 

25% 

19% 

18% 

12% 

13% 

11% 

10% 

8% 

7.70% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Việt Nam 

Thái Lan

Trung Quốc 

Malaysia

Ấn Độ 

Nhật Bản 

Châu Âu

Singapore

Mỹ 



106 

 

 

bị và phương tiện vận tải. Giải pháp thuê công ty 3PL ở ngoài sẽ hiệu quả và giảm 

chi phí logistics rất nhiều. 

Tổng phí logistics (phần lớn là chi phí vận tải) rất cao. Tình hình này dẫn 

đến giá bán lẻ trên toàn quốc rất khác nhau  Đây là một điều gây bất lợi cho việc mở 

rộng thị trường đối với các doanh nghiệp  Trước hết, quãng đường quá xa nhưng 

các loại kho bãi khác nhau đã không được bố trí một cách tối ưu, nên mất thời gian 

để đưa hàng đến nơi quy định và do đó chi phí vận tải cao  Điều này có ảnh hưởng 

rất lớn đến lượng tồn kho phải nắm giữ, nhất là tồn kho an toàn, và kết quả là thổi 

phồng chi phí logistics. 

3.2 Đánh giá định lƣợng các nhóm nhân tố ảnh hƣởng tới năng lực cạnh 

tranh của ngành logistics Việt Nam 

3.2.1 Phương pháp phân tích 

3.2.1.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha 

Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha được sử dụng để xác định 

độ tin cậy của thang đo, đồng thời loại bỏ các biến không phù hợp trước khi tiến 

hành phân tích nhân tố vì các biến này có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình 

Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). Hệ số tin cậy Cronbach Alpha chỉ cho biết 

các đo lường có liên kết với nhau hay không; nhưng không cho biết biến quan sát 

nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại  Khi đó, việc tính toán hệ số tương 

quan giữa biến - tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều 

cho sự mô tả của khái niệm cần đo (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 

2008). 

Các tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo: 

 - Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng nhỏ hơn 0,3; tiêu 

chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Cronbach Alpha lớn hơn 0,6 (Alpha càng lớn 

thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao) (Nunally & Burnstein, 1994). 

Các mức giá trị của Alpha:  

lớn hơn 0,8 là thang đo lường tốt; 

từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được;  
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từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm nghiên cứu là 

mới hoặc là mới trong bối cảnh nghiên cứu (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc, 2008). 

- Các biến quan sát có tương quan biến - tổng nhỏ hơn 0,4 được xem là biến 

rác thì sẽ loại ra khỏi thang đo  Khi đó, thang đo được chấp nhận khi hệ số tin cậy 

Cronbach Alpha đạt yêu cầu (lớn hơn 0,7)  

3.2.1.2 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) 

Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA thuộc nhóm phân tích đa 

biến phụ thuộc lẫn nhau, dựa vào mối tương quan giữa các biến để rút gọn một tập k 

biến quan sát thành một tập F nhân tố với F < k. Các nhân tố này có ý nghĩa hơn, 

được hình thành dựa trên việc kết hợp và gộp các biến quan sát của các nhân tố 

được đưa vào phân tích  Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính 

của các nhân tố với các biến quan sát ban đầu. Trong phân tích nhân tố khám phá, 

phương pháp trích Pricipal Components Analysis đi cùng với phép xoay Varimax là 

cách thức được sử dụng phổ biến nhất (Mayers, L.S., Gamst, G. & Guarino A.J., 

2006). 

Khi phân tích nhân tố khám phá, các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến 

các tiêu chuẩn: 

Thứ nhất, hệ số KMO (Kaiser - Meyer - Olkin) ≥ 0,5; mức ý nghĩa của 

kiểm định Bartlett ≤ 0,05  KMO là một chỉ tiêu dùng để xem xét sự thích hợp của 

EFA, 0,5 ≤ KMO ≤ 1 thì phân tích nhân tố là thích hợp. Kiểm định Bartlett xem xét 

giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý 

nghĩa thống kê (Sig  ≤ 0,05) thì các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong 

tổng thể (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

Thứ hai, hệ số tải nhân tố (Factor loading) là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý 

nghĩa thiết thực của EFA (Hair và cộng sự, 2006): 

Factor loading > 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu 

Factor loading > 0,4 được xem là quan trọng 

Factor loading ≥ 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. 
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Cũng theo Hair & các cộng sự (2006), nếu chọn tiêu chuẩn Factor loading > 

0,3 thì cỡ mẫu ít nhất phải là 350, nếu cỡ mẫu khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn 

Factor loading ≥ 0,55, nếu cỡ mẫu khoảng 50 thì Factor loading phải > 0,75. 

Thứ ba, giá trị phương sai trích phải đạt từ 50% trở lên (Hair & các tác giả, 

2006). Giá trị phương sai trích này cho biết các nhân tố trích được giải thích được 

bao nhiêu phần trăm sự biến thiên của các biến quan sát. 

3.2.1.3 Phân tích hồi quy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

Để đánh giá năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế, tác giả sử dụng mô hình gồm 7 nhân tố, trong đó 6 nhân tố 

đóng vai trò là biến độc lập bao gồm: chất lượng hạ tầng cơ sở, chất lượng khung 

pháp lý, nhu cầu về dịch vụ logistics, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch 

vụ logstics và tiềm năng phát triển dịch vụ và 1 nhân tố đóng vai trò biến phụ thuộc 

là năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam. 

Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố được thể hiện thông qua các con số 

trong phương trình hồi quy. Những nhân tố nào có chỉ số Beta lớn hơn sẽ có mức độ 

ảnh hưởng cao hơn, những nhân tố có chỉ số Beta là số âm sẽ có ảnh hưởng tiêu cực 

và ngược lại. 

Để đánh giá ý nghĩa thống kê của các nhân tố, tác giả sử dụng quy tắc kiểm 

định sử dụng giá trị xác suất: Nếu giá trị xác suất Sig  tương ứng với giá trị quan sát 

của thống kê kiểm định là nhỏ hơn mức ý nghĩa α (α = 0,05%) thì hệ số có ý nghĩa 

thống kê (Nguyễn Quang Dong, 2012). 

Độ chấp nhận của biến (Tolerance) đều nhỏ hơn 1 và các hệ số phóng đại 

phương sai (VIF) nhỏ hơn 5 để đảm bảo không có hiện tượng đa cộng tuyến. 

(Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

Trong mô hình hồi quy, giá trị R
2
 đại diện cho mức độ phù hợp của mô hình 

(Nguyễn Quang Dong, 2012). Giá trị R
2
 cao là một dấu hiệu cho thấy mối liên hệ 

chặt chẽ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, đồng thời thể hiện mô hình sử dụng để 

phân tích có khả năng giải thích tốt khác biệt về biến phụ thuộc giữa các quan sát 

(Brooks, 2008). 



109 

 

 

3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh ngành logistics trong bối 

cảnh hội nhập 

3.2.2.1 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo (chỉ số Cronbach Alpha) 

Việc kiểm định hệ số tin cậy của thang đo đóng một vai trò rất quan trọng 

tới tính chính xác và phù hợp của kết quả nghiên cứu. Nó giúp loại bỏ các biến quan 

sát không đủ độ tin cậy đồng thời giúp nghiên cứu điều chỉnh và phát triển thang đo 

chính thức. 

Theo phương pháp kiểm định hệ số tin cậy của thang đo (chỉ số Cronbach 

Alpha), những biến quan sát nào có chỉ số Cronbach Alpha lớn hơn chỉ số Cronbach 

Alpha chung của thang đo và chỉ số tương quan tổng biến nhỏ hơn 0,4 thì có thể 

xem xét kiến nghị loại bỏ biến quan sát đó khỏi thang đo  Thang đo chính thức sẽ 

được xây dựng và cấu trúc lại dựa trên những biến quan sát có đủ độ tin cậy. 

a. Thang đo: Chất lượng hạ tầng cơ sở cơ bản 

Nhóm các nhân tố về Chất lượng hạ tầng cơ sở cơ bản được đo kiểm qua 3 

biến quan sát: CSHT1 (Sự hiện diện của hạ tầng cơ sở giao thông có chất lượng), 

CSHT2 (Thiết bị viễn thông: Internet, điện thoại…) và CSHT3 (Sự sẵn có của công 

nghệ hiện đại: Trao đổi dữ liệu điện tử EDI, mã số, mã vạch, RFDI, ERP,…)   

 ảng 3.11 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo “Chất lƣợng hạ tầng cơ sở cơ 

bản” 

Nhân tố Biến quan sát Cronbach's 

Alpha 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Chất lượng 

hạ tầng cơ 

sởcơ bản 

CSHT1 

0.772 

0.598 0.702 

CSHT2 0.538 0.765 

CSHT3 0.698 0.584 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

Hệ số Cronbach Alpha thu được theo kết quả điều tra là 0.772. Kết quả 

thống kê trên cho thấy tất cả các biến quan sát đều có giá trị Cronbach Alpha nếu 

loại biến nhỏ hơn hệ số Cronbach Alpha chung và tương quan tổng biến đều lớn 

hơn 0,4  Vì vậy, tất cả các biến của thang đo này đều được chấp nhận và thang đo 

có độ tin cậy cao. 
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b. Thang đo: Chất lượng khung pháp lý 

Nhân tố Chất lượng khung pháp lý được kiểm định thông qua 6 biến quan 

sát: Phapli1 (Khung pháp lý (Luật doanh nghiệp và các nguồn luật điều chỉnh hoạt 

động của doanh nghiệp logistics), Phapli2 (Chính sách thuế), Phapli3 (Chính sách 

hỗ trợ phát triển dịch cụ logistics), Phapli4 (Chất lượng cung cấp các thủ tục hành 

chính), Phapli5 (An ninh và hiệu quả của hệ thống pháp luật), Phapli6 (Tính minh 

bạch trong hệ thống pháp luật). 

 ảng 3.12 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo “Chất lƣợng khung pháp lý” 

Nhân tố Biến quan sát Cronbach's 

Alpha 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Chất lượng 

khung pháp 

lý 

Phapli1 

0.876 

0.708 0.850 

Phapli2 0.693 0.852 

Phapli3 0.693 0.860 

Phapli4 0.703 0.850 

Phapli5 0.608 0.866 

Phapli6 0.724 0.847 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

Căn cứ số liệu phân tích của bảng 1.2, hệ số Cronbach Alpha chung của 

thang đo là 0,876 > 0,7  Điều này cho thấy thang đo có độ tin cậy cao. Tất cả các 

biến quan sát đều có giá trị Cronbach Alpha nếu loại biến nhỏ hơn hệ số Cronbach 

Alpha chung và tương quan tổng biến đều lớn hơn 0,4 vì vậy tất cả các biến trong 

thang đo này đều được chấp nhận. 

c. Thang đo: Nhu cầu về dịch vụ logistics trong 5 năm gần đây  

Nhu cầu thị trường là nhân tố có ý nghĩa quyết định khả năng cạnh tranh 

của ngành. Nhóm nhân tố Nhu cầu về dịch vụ logistics trong 5 năm gần đây được 

đo kiểm thông qua 4 biến: Nhucau1 (Nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics trong nước), 

Nhucau2 (Chi phí logistics trên tổng chi phí kinh doanh của công ty), Nhucau3 

(Lượng thuê ngoài dịch vụ logistics từ các nhà cung cấp nước ngoài), Nhucau4 

(Lượng xuất khẩu dịch vụ logistics).  
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Bảng kết quả thống kê 3.15 cho thấy tất cả các biến quan sát đều có giá trị 

Cronbach Alpha nếu loại biến nhỏ hơn hệ số Cronbach Alpha chung và tương quan 

tổng biến đều lớn hơn 0,4, vì vậy tất cả các biến trong thang đo này đều được chấp 

nhận. Hệ số Cronbach Alpha chung: 0,717 > 0,7  Do đó, thang đo này có độ tin cậy 

cao và các biến quan sát đều được chấp nhận. 

 ảng 3.13 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo “Nhu cầu về dịch vụ logistics 

trong 5 năm gần đây” 

Nhân tố Biến quan 

sát 

Cronbach's 

Alpha 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Nhu cầu về 

dịch vụ 

logistics trong 

5 năm gần 

đây 

Nhucau1 

0.717 

.515 .650 

Nhucau2 .637 .685 

Nhucau3 .515 649 

Nhucau4 .548 .632 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

d. Thang đo: Chất lượng nguồn nhân lực 

Nhân tố Chất lượng nguồn nhân lực được kiểm định thông qua 3 biến quan 

sát: Nhanluc1 (Quy mô nguồn nhân lực), Nhanluc2 (Sự sẵn có về nguồn nhân lực), 

Nhanluc3 (Sự sẵn có về hệ thống giáo dục và các khóa đào tạo).  

Kết quả thống kê cho thấy hệ số Cronbach Alpha chung của thang đo này là 

0,731 (> 0,7)  Điều này cho thấy độ tin cậy của thang đo là khá cao  Thêm vào đó, 

tất cả các biến quan sát đều có giá trị Cronbach Alpha nếu loại biến nhỏ hơn hệ số 

Cronbach Alpha chung (0,731) và tương quan tổng biến đều lớn hơn 0,4  Vì vậy, có 

thể kết luận tất cả các biến của thang đo này đều được chấp nhận và có độ tin cậy. 

 ảng 3.14 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo “Chất lƣợng nguồn nhân lực” 

Nhân tố Biến quan sát Cronbach's 

Alpha 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Chất lượng 

nguồn nhân 

lực 

Nhanluc1 

0.731 

0. 476 0. 730 

Nhanluc2 0. 637 0. 536 

Nhanluc3 0. 559 0. 637 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 
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e. Thang đo: Chất lượng dịch vụ logistics trong những năm gần đây 

Nhóm các nhân tố về Chất lượng dịch vụ logistic trong những năm gần đây 

bao gồm 6 biến quan sát: Chatluong1 (Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ logistics), 

Chatluong2 (Tính nhanh chóng và kịp thời của dịch vụ logistics), Chatluong3 (Mức 

độ đáp ứng về độ tin cậy thời gian của dịch vụ), Chatluong4 (Tính linh hoạt của 

dịch vụ logistics), Chatluong5 (Mức độ phù hợp về giá cả dịch vụ logistics) và 

Chatluong6 (Sự an toàn của hàng hóa trong quá trình thực hiện dịch vụ).  

 ảng 3.15 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo “Chất lƣợng dịch vụ logistics 

trong những năm gần đây” 

Nhân tố Biến quan sát Cronbach's 

Alpha 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Chất lượng 

dịch vụ 

ogistics 

trong 

những năm 

gần đây 

Chatluong1 

0.454 

0.260 0.413 

Chatluong2 0.401 0.388 

Chatluong3 0.443 0.367 

Chatluong4 0.399 0.377 

Chatluong5 0.230 0.730 

Chatluong6 0.377 0.376 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

Kết quả thống kê cho thấy giá trị Cronbach Alpha của thang đo ở mức thấp: 

0,454 < 0,6. Tuy nhiên, biến quan sát Chatluong5 có giá trị Cronbach Alpha nếu 

loại biến ở mức khá cao: 0,730  Do đó, nghiên cứu sẽ loại bỏ biến Chatluong5 ra 

khỏi thang đo để làm tăng mức độ tin cậy cho thang đo  Kết quả kiểm định thu được 

sau khi điều chỉnh như sau: 

 ảng 3.16 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo “Chất lƣợng dịch vụ logistics 

trong những năm gần đây” sau khi điều chỉnh 

Nhân tố Biến quan sát Cronbach's 

Alpha 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Chất lượng 

dịch vụ 

logistics 

trong 

những năm 

gần đây 

Chatluong1 

0.730 

0.426 0.710 

Chatluong2 0.521 0.675 

Chatluong3 0.579 0.649 

Chatluong4 0492 0.683 

Chatluong6 0.455 0.699 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 
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Hệ số Cronbach Alpha chung của thang đo sau khi điều chỉnh là 0,730 > 

0,7  Điều này cho thấy thang đo đã có độ tin cậy cao. Ngoài ra, tất cả các biến quan 

sát đều có giá trị Cronbach Alpha nếu loại biến nhỏ hơn hệ số Cronbach Alpha 

chung (0,730) và tương quan tổng biến đều lớn hơn 0,4  Vì vậy, có thể kết luận tất 

cả các biến còn lại của thang đo này đều có độ tin cậy và được chấp nhận. 

f. Thang đo: Tiềm năng phát triển dịch vụ 

Nhân tố Tiềm năng phát triển dịch vụ được kiểm định thông qua 6 biến 

quan sát: Tiemnang1 (Tính minh bạch trong chuỗi cung ứng), Tiemnang2 (Hệ thống 

công nghệ thông tin phát triển), Tiemnang3 (Cấu trúc hệ thống phân phối được 

hoàn thiện), Tiemnang4 (Chi phí logistics được cắt giảm), Tiemnang 5 (Tận dụng 

giải pháp di động) và Tiemnang6 (Đa dạng hóa dịch vụ logistics cung cấp). 

 ảng 3.17 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo “Tiềm năng phát triển của dịch 

vụ” 

Nhân tố Biến quan sát Cronbach's 

Alpha 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Tiềm năng 

phát triển 

của dịch vụ 

Tiemnang1 

0. 741 

0.503 0. 698 

Tiemnang2 0.475 0. 706 

Tiemnang3 0. 520 0. 693 

Tiemnang4 0. 415 0. 722 

Tiemnang5 0. 508 0. 696 

Tiemnang6 0. 450 0. 713 
 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

Kết quả thống kê cho thấy hệ số Cronbach Alpha chung của thang đo này là 

0,741 (> 0,7)  Điều này cho thấy độ tin cậy của thang đo là khá cao  Thêm vào đó, 

tất cả các biến quan sát đều có giá trị Cronbach Alpha nếu loại biến nhỏ hơn hệ số 

Cronbach Alpha chung (0,741) và tương quan tổng biến đều lớn hơn 0,4  Vì vậy, có 

thể kết luận tất cả các biến của thang đo này đều được chấp nhận và có độ tin cậy. 
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g. Tổng hợp hệ số tin cậy Cronbach Alpha của các thang đo 

 ảng 3.18 Tổng hợp hệ số tin cậy Cronbach Alpha của các thang đo 

STT Tên thành phần 
Số biến 

quan sát 

Cronbach 

Alpha 

1 Đánh giá về chất lượng hạ tầng cơ sởcơ bản 3 0.772 

2 Đánh giá về chất lượng khung pháp lý 6 0.876 

3 
Nhu cầu về dịch vụ Logistics trong 5 năm gần 

đây 
4 0.717 

4 Đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực 3 0.731 

5 
Chất lượng dịch vụ Logistics trong những năm 

gần đây 
5 0.730 

6 
Tiềm năng phát triển dịch vụ Logistics trong 

tương lai 
6 0.741 

 Tổng 27  

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

3.2.2.2 Phân tích nhân tố (EFA) 

Mục tiêu chính của phần này là xác định xem nhân tố nào trong các nhân tố 

được giả định ở mô hình nghiên cứu đề xuất có tác động tới năng lực cạnh tranh 

ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trong mô hình nghiên cứu đề xuất, có 6 nhân tố (tương ứng với 28 biến 

quan sát) được giả định là có ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm 

định hệ số tin cậy của thang đo, tác giả đã loại bỏ biến Chatluong5 do có chỉ số 

Cronbach Alpha nếu loại biến lớn hơn chỉ số Cronbach Alpha chung của thang đo  

Hiện tại, thang đo chính thức còn lại 27 biến quan sát. Kết quả phân tích nhân tố 

EFA thu được như sau: 

 ảng 3.19 Chỉ số KMO và kết quả kiểm định Bartlett 

Chỉ số KMO  0.890 

Kết quả kiểm định 

Bartlett 

Approx. Chi-Square 2496.258 

Df 351 

Sig. 0.000 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 
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Hệ số KMO = 0,89 (> 0,5) cho thấy phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu 

nghiên cứu. 

Kết quả kiểm định Bartlett’s là 2496,258 với mức ý nghĩa Sig  = 0 (< 0,05), 

bác bỏ giả thuyết H0: các biến quan sát không có tương quan với nhau trong tổng 

thể  Như vậy. dữ liệu dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp. 

 ảng 3.20 Ma trận các nhân tố ảnh hƣởng đến tiềm năng phát triển dịch vụ 

logistics trong tƣơng lai của các doanh nghiệp logistics Việt Nam sau 

khi xoay 

 Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 

An ninh và hiệu quả của hệ thống 

pháp luật 
.807       

Chất lượng cung cấp các thủ tục 

hành chính 
.752       

Tính minh bạch trong hệ thống 

pháp luật 
.747       

Khung pháp lý (Luật DN và các 

nguồn luật điều chỉnh hoạt động 

của DN logistics) 

.680       

Chính sách thuế .638       

Chính sách hỗ trợ phát triển dịch 

cụ logistics 
.514       

Lượng thuê ngoài dịch vụ 

logistics từ các nhà cung cấp 

nước ngoài 

 .730      

Nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics 

trong nước 
 .707      

Lượng xuất khẩu dịch vụ logistics  .690      

Chi phí logistics trên tổng chi phí 

kinh doanh của công ty 
 .575      

Quy mô nguồn nhân lực  .564      

Sự sẵn có về hệ thống giáo dục và 

các khóa đào tạo 
  .789     

Sự sẵn có về nguồn nhân lực chất 

lượng cao 
  .648     

Sự an toàn của hàng hóa trong   .490     
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quá trình thực hiện dịch vụ 

Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ 

Logistics 
  .434     

Tận dụng giải pháp di động    .694    

Hệ thống công nghệ thông tin 

phát triển 
   .688    

Đa dạng hóa dịch vụ logistics 

cung cấp 
   .644    

Cấu trúc hệ thống phân phối được 

hoàn thiện 
   .469    

Tính minh bạch trong chuỗi cung 

ứng 
   .452    

Thiết bị viễn thông (Internet, điện 

thoại,…) 
    .789   

Sự sẵn có của công nghệ hiện đại 

(Trao đổi dữ liệu điện tử EDI, mã 

số, mã vạch, RFDI, ERP,…) 

    .660   

Sự hiện diện của cơ sở hạ tầng 

giao thông chất lượng 
    .504   

Mức độ đáp ứng về độ tin cậy 

thời gian của dịch vụ 
     .698  

Tính linh hoạt của dịch vụ 

logistics 
     .686  

Tính nhanh chóng và kịp thời của 

dịch vụ logistics 
     .586  

Chi phí logistics được cắt giảm       .802 

Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

Áp dụng phương pháp xoay chuyển các nhân tố, kết quả cho thấy tất cả 27 

biến đều có ý nghĩa (giá trị > 0,43) và được trích thành 7 nhóm nhân tố với tổng 

phương sai trích = 64,493% đạt yêu cầu lớn hơn 50%  

Kết quả phân tích cho thấy có sự thay đổi về số lượng các nhân tố: từ 6 

nhân tố ban đầu, kết quả thu được 7 nhân tố mới, đồng thời có sự xáo trộn giữa các 

biến quan sát trong một nhân tố. Các nhân tố mới được nhận diện bao gồm các biến 

quan sát vốn có của nó và các biến quan sát của các nhân tố khác. Thuật ngữ để chỉ 

7 nhóm nhân tố mới này lần lượt là: (1) PHAPLI, (2) NHUCAU, (3) NHANLUC, 
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(4) TIEMNANG, (5) CSHT, (6)CHATLUONG, (7)GIAMCHIPHI  Do đó, mô hình 

nghiên cứu được điều chỉnh lại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ảng 3.21 Hệ số Cronbach Alpha của các thành phần mới trích đƣợc 

STT Tên thành phần trích được Số lượng biến Cronbach Alpha 

1 PHAPLI 6  0.876 

2 NHUCAU 5 0.762 

3 NHANLUC 4 0.752 

4 TIEMNANG 5 0.722 

5 CSHT 3 0.772 

6 CHATLUONG 3 0,769 

7 GIAMCHIPHI 1 - 

 Tổng 27  

Chất lƣợng dịch vụ logistics 

Năng lực 

cạnh tranh 

của ngành 

logistics 

Việt Nam 

Chất lƣợng hạ tầng cơ sở 

Chất lƣợng khung pháp lý 

Nhu cầu về dịch vụ logistics 

Chất lƣợng nguồn nhân lực 

Giảm chi phí logistics 

Tiềm năng phát triển dịch vụ 

 

 Hình 3.12 Mô hình nghiên cứu sau khi điều chình 
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3.2.3 Phân tích hồi quy 

Trong mô hình nghiên cứu điều chỉnh, biến độc lập “Năng lực cạnh tranh” 

chịu sự tác động của 7 biến phụ thuộc, vì vậy, để ước lượng mô hình nghiên cứu sự 

ảnh hưởng của các nhân tố tới năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tác giả sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính bội. 

Phương trình có dạng: 

NANGLUCCANHTRANH = β0 + β1*PHAPLI + β2*NHUCAU + 

β3*NHANLUC + β4*TIEMNANG + β5*CSHT + β6*CHATLUONG + 

β7*GIAMCHIPHI 

Trong đó:  

PHAPLI: Chất lượng khung pháp lý 

NHUCAU: Nhu cầu về dịch vụ logistics trong 5 năm gần đây tại VN 

NHANLUC: Chất lượng nguồn nhân lực 

TIEMNANG: Tiềm năng phát triển dịch vụ trong tương lai 

CSHT: Chất lượng hạ tầng cơ sởcơ bản. 

CHATLUONG: Chất lượng dịch vụ logistics trong những năm gần đây 

GIAMCHIPHI: Chi phí logistics được cắt giảm 

Kết quả phân tích mô hình hồi quy được thể hiện thông qua bảng 1.12 và 

1 13 dưới đây: 

 ảng 3.22 Kết quả giá trị thống kê của các nhân tố tác động tới năng lực cạnh 

tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

Mô 

hình 
R R2 R2 hiệu chỉnh  

Giá trị sai số 

chuẩn 

Durbin-

Watson 

1 0.939a 0.882 0.877 0.172 1.492 

Biến độc lập: HAPLI, NHUCAU, NHANLUC. TIEMNANG, CSHT, 

CHATLUONG, GIAMCHIPHI 

Biến phụ thuộc:NANGLUCCANHTRANH 
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Mô hình Tổng bình 

phương 

Df Toàn 

phương 

trung bình 

Trị số 

thống kê F 

Sig. 

1 Hồi quy 44.906 7 6.415 215.887 0.000b 

Số dư 6.032 203 0.030   

Tổng 50.938 210    

 Biến phụ thuộc: NANGLUCCANHTRANH 

 Biến độc lập: PHAPLI, NHUCAU, NHANLUC. TIEMNANG, CSHT, 

CHATLUONG, GIAMCHIPHI 

Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 

 ảng 3.23 Kết quả phân tích hồi quy ảnh hƣởng của các nhân tố tới năng lực 

cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

quốc tế 

Mô hính Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số hồi 

quy 

chuẩn 

hóa 

t Sig. Đa cộng Tuyến 

B Sai số Beta Độ 

chấp 

nhận 

của 

biến 

VIF 

1 Biến độc lập 0.282 0.099  2.861 0.005   

PHAPLI 0.199 0.025 0.292 7.971 0.000 0.436 2.295 

NHUCAU 0.138 0.023 0.183 6.079 0.000 0.645 1.551 

NHANLUC 0.175 0.025 0.259 7.133 0.000 0.443 2.258 

TIEMNAN

G 

0.144 0.027 0.165 5.387 0.000 0.623 1.605 

CSHT 0.137 0.023 0.194 5.856 0.000 0.531 1.883 

CHATLUO

NG 

0.059 0.026 0.074 2.315 0.022 0.575 1.739 

GIAMCHIP

HI 

0.061 0.016 0.103 3.783 0.000 0.781 1.280 

Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS và tông hợp của tác giả 
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Từ kết quả phân tích của hai bảng 3.24 và 3.25 ta có thể đánh giá được mức 

độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc là “Năng lực 

cạnh tranh” như sau: 

So sánh hai quá trị R Square (R2) và Adjusted R Square (R
2
 điều chỉnh) ta 

thấy R
2
 điều chỉnh = 0,877 nhỏ hơn R

2
 = 0,882  Do đó dùng R2 điều chỉnh để đánh 

giá mức độ phù hợp của mô hình sẽ an toàn hơn vì nó không thổi phồng mức độ 

phù hợp của mô hình. Ngoài ra R
2
 = 0,882 cho thấy biến độc lập giải thích được 

88,2% mức độ biến thiên của biến phụ thuộc. Ngoài ra, giá trị sai số chuẩn 

(Std Eror of the Estimation) cũng đạt yêu cầu. 

Trị số thống kê F được tính từ giá trị của R
2
 của mô hình đầy đủ với mức ý 

nghĩa (giá trị sig.) rất nhỏ cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập 

dữ liệu và có thể sử dụng được  Độ chấp nhận của biến (Tolerance) đều nhỏ hơn 1 

và các hệ số phóng đại phương sai (VIF) nhỏ hơn 10 nên hiện tượng đa cộng tuyến 

hầu như không xảy ra. 

Mức ý nghĩa t (sig ) của các biến đều đạt Sig  < 0,05  Điều này cho thấy các 

biến đều có ý nghĩa trong mô hình, đồng nghĩa với việc sự biến thiên tăng hay giảm 

hệ số của các biến độc lập đều tạo ra sự ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành 

dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Kết quả phân tích của bảng 3.25 cho thấy, trong các nhân tố ảnh hưởng tới 

năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, 

nhân tố có mức ảnh hưởng lớn nhất là “PHAPLI” với Beta = 0,199. Mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố giảm dần theo trình tự: NHANLUC, TIEMNANG, 

NHUCAU, CSHT, GIAMCHIPHI và CHATLUONG. Kết quả hồi quy cũng cho 

thấy các biến độc lập đều có tác động tích cực tới năng lực cạnh tranh ngành dịch 

vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  Phương trình hồi quy các nhân 

tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế được viết lại như sau: 

NANGLUCCANHTRANH = 0,282+ 0,199*PHAPLI + 0,138*NHUCAU 

+ 0,175*NHANLUC + 0,144*TIEMNANG + 0,137*CSHT + 

0,059*CHATLUONG + 0,061*GIAMCHIPHI 
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Từ kết quả phân tích trên có thể thấy chất lượng khung pháp lý và chất 

lượng nguồn nhân lực là hai yếu tố tác động mạnh nhất tới năng lực cạnh tranh của 

ngành dịch vụ logistics của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trong khi đó, yếu tố chất lượng dịch vụ logistics và giảm chi phí logistics có mức 

độ ảnh hưởng tương đối thấp tới năng lực cạnh tranh của ngành. Logistics là một 

ngành dịch vụ, và hơn thế nữa còn là một ngành dịch vụ đặc thù với việc đòi hỏi sự 

liên kết và vận hành chặt chẽ của nhiều chủ thể khác nhau như các cơ quan quản lý, 

các nhà cung cấp dịch vụ ngành logistics và các ngành có liên quan. Do đó, những 

thay đổi nhỏ trong khung thể chế, chính sách của Chính phủ cũng có thể mang đến 

những thay đổi đáng kể đối với năng lực cạnh tranh của ngành. Nguồn nhân lực là 

động lực để phát triển và tạo ra sự khác biệt trong năng lực cạnh tranh của ngành 

logistics mỗi quốc gia. Đặc biệt, với những quốc gia có nguồn nhân lực được đánh 

giá thấp như Việt Nam, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo động lực mạnh 

mẽ cho ngành logistics.  

Chi phí logistics là yếu tố vẫn được cho là tác động lớn đến năng lực cạnh 

tranh của ngành logistics nhưng lại là yếu tố có tác động nhỏ nhất theo kết quả của 

mô hình nghiên cứ định lượng  Điều này không hề mâu thuẫn với thực tế bởi chi phí 

logistics phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố khác của mô hình. Cụ thể, khi khung thể 

chế, chính sách của Chính phủ được cải thiện, hạ tầng cơ sở được nâng cấp, chất 

lượng người lao động được nâng cao,… sẽ giúp hệ thống logistics hoạt động hiệu 

quả hơn, giảm thời gian và chi phí logistics. Chi phí logistics không phải là yếu tố 

có thể trực tiếp cải thiện mà cần thực hiện thông qua các yếu tố khác nên yếu tố này 

có mức ảnh hưởng thấp nhất trong mô hình nghiên cứu.  

Xác định được mức độ ảnh hưởng khác nhau của từng nhân tố là cơ sở quan 

trọng để tác giả đưa ra những giải pháp cần được ưu tiên thực hiện để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong thời gian tới  Đây 

là điểm mới và cũng là đóng góp quan trọng của luận án.  

  



122 

 

 

3.3 Đánh giá chung về năng lực cạn tranh ngành dịch vụ logistics Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế cùng với những cam kết gỡ bỏ các rào cản thương mại sẽ 

thúc đẩy lưu thông hàng hoá giữa các quốc gia. Gia tăng thương mại quốc tế là cơ 

hội để mở rộng thị trường, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực. 

Dù với kịch bản nào, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hay “công xưởng gia 

công” hay là thị trường tiêu thụ, thì lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam 

sẽ đều gia tăng khi quá trình hội nhập diễn ra ngày càng mạnh mẽ  Đây là điều kiện 

thuận lợi để logistics Việt Nam có cơ hội tiếp cận với thị trường logistics rộng lớn 

hơn  Cùng với gia tăng thương mại là sự vận động mạnh mẽ của các luồng đầu tư 

sản xuất đến Việt Nam. Hoạt động này cũng thúc đẩy di chuyển các nguồn lực sản 

xuất, trong đó có máy móc, thiết bị và nguyên liệu, mở thêm cơ hội lớn cho vận tải 

và logistics. 

Bên cạnh đó, với triển vọng phát triển logistics như trên, cùng mức đánh giá 

tốc độ tăng trưởng của ngành logistics khá cao, ở mức 20%/năm và được dự báo sẽ 

duy trì được trong 5 - 10 năm tiếp theo (VCCI-HCM, 2015), sẽ có làn sóng đầu tư 

nước ngoài đổ vào lĩnh vực logistics  Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức đối 

với các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước có cơ hội kêu gọi 

thêm nguồn đầu tư từ nước ngoài hoặc triển khai hợp tác với các doanh nghiệp nước 

ngoài. Với xu hướng M&A hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài thường có xu 

hướng mua lại một doanh nghiệp trong nước, nắm giữ cổ phần chi phối rồi tái cấu 

trúc lại hoạt động của doanh nghiệp để tránh các thủ tục đầu tư hoặc rào cản về sở 

hữu nước ngoài  Đồng thời, sự tham gia của các doanh nghiệp logistics quốc tế sẽ 

giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như cải thiện chỉ số LPI quốc gia. 

Trước sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp FDI, những đối thủ hơn hẳn về 

năng lực tài chính, công nghệ, nhân lực, năng lực quản lý và mạng lưới toàn cầu, 

các doanh nghiệp Việt Nam sẽ buộc phải tự đổi mới, liên kết để nâng cao năng lực 

cạnh tranh, cải tiến về công nghệ và quy trình, chất lượng phục vụ. Từ đó nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho ngành logistics. Thêm một cơ hội đó là sự sôi động của thị 

trường xuất nhập khẩu, có đà tăng trưởng 8 - 10%/năm, sẽ tạo ra nhiều nhu cầu về 

dịch vụ logistics ở tất cả các khâu đoạn  Cơ hội tham gia của doanh nghiệp Việt vào 
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cấp độ 3PL, 4PL sẽ nhiều hơn, tạo ra khí thế và động lực cho doanh nghiệp nội địa 

đầu tư sâu, rộng hơn vào cung cấp các dịch vụ gia tăng trong logistics. Hội nhập 

quốc tế cũng tạo nhiều điều kiện cho phát triển thương mại điện tử. Đây là tiền đề 

quan trọng để triển khai logistics ở cấp độ 5PL với sự vận hành hài hoà 3 hệ thống: 

Hệ thống quản lý đơn hàng (OMS), Hệ thống quản lý kho hàng (WMS) và Hệ thống 

quản lý vận tải (TMS). 

Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội lớn cho phát triển kinh tế Việt Nam nói 

chung và ngành logistics nói riêng  Tuy nhiên, các cơ hội không tự đến mà phải do 

sự nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ của các cơ quan nhà 

nước  Để tận dụng được các cơ hội, thu nhận các lợi ích từ hội nhập quốc tế thì 

logistics Việt Nam phải đối diện và tìm cách vượt qua rất nhiều thách thức. Thách 

thức về tự do cạnh tranh: Tự do thương mại trong các FTA mang đến cơ hội tiếp 

cận thị trường mới, nhưng đồng thời với đó là mở cửa thị trường nội địa. Do vậy, 

các doanh nghiệp nội chịu sức ép cạnh tranh từ những doanh nghiệp nước ngoài, 

đặc biệt là các hãng logistics toàn cầu, luôn hơn hẳn về năng lực tài chính, công 

nghệ, chất lượng dịch vụ  Năng lực tài chính yếu khiến cho các doanh nghiệp Việt 

không thể tạo cho mình một hạ tầng logistics tốt, không xây dựng được mạng lưới 

hoạt động ở nước ngoài. Các doanh nghiệp này chỉ có thể cung cấp các dịch vụ cơ 

bản, ít giá trị gia tăng  Hơn nữa, các doanh nghiệp sản xuất FDI có tính “dân tộc” 

cao, thường lựa chọn sử dụng dịch vụ vận tải và logistics từ các công ty dịch vụ có 

vốn từ nước của họ. Do vậy, mức độ cạnh tranh để giành những hợp đồng lớn càng 

trở nên gay gắt hơn   

Cùng với đó là thách thức về chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp logistics 

Việt Nam chưa cung cấp được dịch vụ logistics hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của nó. 

Đa phần chỉ đảm nhận vai trò vệ tinh cho các công ty logistics nước ngoài, thực 

hiện các nghiệp vụ đơn lẻ khai báo hải quan, cho thuê phương tiện vận tải nội địa, 

kho bãi, mua bán cước phí… Những dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao như đóng 

gói, quản lý đơn hàng, thay mặt chủ hàng thực hiện các nghĩa vụ với bên thứ ba…, 

đặc biệt là dịch vụ logistics trọn gói “door to door” chưa được quan tâm. Hoạt động 

logistics chưa tạo thành một chuỗi liên tục trong chuỗi cung ứng. Thách thức về ứng 
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dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử: Trong hoạt động giao nhận vận 

tải, việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch và quản trị là 

một yếu tố quan trọng, đánh giá độ tin cậy và năng lực của doanh nghiệp Logistics. 

Các doanh nghiệp Việt Nam thường quản lý thủ công, mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin còn thấp. Các nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới đang hoạt 

động ở Việt Nam như APLL, Maesk Logistics sử dụng những ứng dụng chuyên 

dụng để quản lý và cung cấp cho khách hàng khả năng nhìn thấy và kiểm soát đơn 

hàng (visibility) ở bất kỳ thời điểm nào. Mức độ ứng dụng thương mại điện tử (bao 

gồm cả trao đổi EDI và vận đơn điện tử, chứng từ điện tử…) của các doanh nghiệp 

Việt Nam yếu và thua kém so với các doanh nghiệp logistics nước ngoài, chưa có 

khả năng liên kết với các mạng lưới dịch vụ logistics khác. Do vậy, doanh nghiệp 

logistics Việt Nam chỉ có thể làm các dịch vụ đơn lẻ cho các doanh nghiệp logistics 

nước ngoài. 

Chúng ta còn phải đối mặt với thách thức về nguồn nhân lực. Tại Việt Nam, 

hiện chưa có cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về logistics. Nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu là tự đào tạo theo kinh nghiệm thực tế, mức độ 

chuyên nghiệp còn kém. Khi thị trường bùng nổ, các doanh nghiệp logistics sẽ phải 

đối mặt thêm với xu hướng thiếu hụt nhân lực giỏi do sức hút của các doanh nghiệp 

ngoại hoặc tự tách ra thành lập công ty riêng. Thách thức về cơ chế chính sách quản 

lý và hạ tầng logistics: Việc quản lý các hoạt động logistics không nhất quán, còn 

chồng chéo. Mỗi bộ quản lý một khâu đoạn như thuế và hải quan do Bộ Tài chính 

quản lý, vận tải và hạ tầng do Bộ Giao thông Vận tải, xúc tiến thương mại do Bộ 

Công Thương phụ trách… 
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CHƢƠNG 4. ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG 

LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT 

NAM NHỮNG NĂM TỚI 
4.1 Các bài học quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics 

Là một trong 12 ngành ưu tiên trong quá trình hình thành Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN (AEC), ngành logistics đã thực hiện lộ trình hội nhập với mục tiêu đẩy 

nhanh việc tự do hóa và thuận lợi hóa các phân ngành dịch vụ logistics, đưa 

ASEAN trở thành trung tâm logistics trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; phù 

hợp với định hướng chung của ASEAN về tăng cường kết nối trong khu vực. Với 

vai trò là chất “kết dính” các công đoạn, hội nhập dịch vụ logistics đã đẩy nhanh 

tiến trình liên kết giữa các ngành sản xuất trong nội bộ từng quốc gia thành viên 

cũng như giữa các quốc gia ASEAN với nhau, góp phần biến ASEAN thành một thị 

trường đơn nhất, một không gian sản xuất chung như mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 

tổng thể của AEC. 

Singapore, Thái Lan và Malaysia được đánh giá là 3 quốc gia dẫn đầu về 

phát triển ngành dịch vụ logistics trong khu vực Đông Nam Á  Mặc dù Việt Nam có 

nhiều điểm tương đồng, thậm chí thuận lợi hơn về về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, 

xã hội để phát triển ngành dịch vụ logistics, nhưng năng lực cạnh tranh của ngành 

logistics Việt Nam vẫn bị đánh giá khá thấp so với Singapore, Thái Lan và 

Malaysia. Mỗi quốc gia có một chiến lược phát triển ngành logistics khác nhau, căn 

cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội cũng như định hướng phát triển của mình. Việc 

phân tích, đánh giá những bài học kinh nghiệm phát triển ngành logistics của 3 

nước trong khu vực là cơ sở quan trọng để tác giả căn cứ vào tình hình cụ thể tại 

Việt Nam và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.  

4.1.1 Bài học từ Singapore 

Điểm nổi bật trong chính sách phát triển logistics của Singapore là tập trung 

vào 2 yếu tố: xây dựng khung thể chế pháp lý và phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao.  

Thiết lập khung thể chế thúc đẩy phát triển logistics và tạo thuận lợi hóa 

thương mại: Chính phủ Singapore đã ban hành các chính sách ổn định tài chính, 
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tiền tệ và tỷ giá để gia tăng tiết kiệm và thu hút đầu tư nước ngoài. Thực thi chính 

sách ưu đãi thuế đối với các công ty vận tải và logistics. Singapore chủ động 

khuyến khích các công ty đa quốc gia và một số các nhà cung ứng dịch vụ logistics 

quốc tế đặt trụ sở tại Singapore, xây dựng các trung tâm phân phối khu vực và toàn 

cầu tại Singapore với nhiều ưu đãi như giảm thuế đối với khoản thu lợi nhuận, miễn 

thuế đối với đầu tư mạo hiểm, miễn thuế thu nhập từ tàu biển trong 10 năm, hưởng 

tỷ lệ thuế ưu đãi nhỏ hơn 10% trên mức tăng doanh thu trong 5 năm, cho vay ưu đãi 

với tàu và container. Các chính sách này không dàn trải, mà hướng tới những mục 

tiêu xác định, tập trung vào những công ty vận tải, kinh doanh tàu biển và logistics 

“có kết quả kinh doanh tốt, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và cam kết mở rộng 

hoạt động tại Singapore” đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty có quy mô lớn 

và hiệu quả phát triển. 

Minh bạch hóa và đơn giản hóa thủ tục hải quan để giảm chi phí logistics: 

Các chính sách về thủ tục hải quan của Singapore được minh bạch hóa với những 

quy định rõ ràng, chặt chẽ và hiệu lực thi hành nhanh chóng. Thông qua mạng 

Trade Net, quy trình hải quan được tự động hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

hoạt động thương mại và trung chuyển hàng hóa tại Singapore  Singapore luôn đổi 

mới, áp dụng kỹ thuật hiện đại, nhất là công nghệ thông tin nhằm cải cách hoạt 

động quản lý, thông quan và phân loại hàng hoá như hệ thống thông quan điện tử, 

hệ thống thông quan trước đối với hàng chuyển phát nhanh, hệ thống nộp phí và 

thuế điện tử, hệ thống TradeXchange, kho ngoại quan ZGT 0% thuế... Chất lượng 

dịch vụ hải quan và các dịch vụ có liên quan (môi giới, kiểm định, giám định) cùng 

hiệu quả của các quy trình của Singapore được các chuyên gia của Ngân hàng Thế 

giới đánh giá rất cao. 

Đầu tư cho công tác đào tạo, nghiên cứu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành logistics: Chính phủ Singapore 

thường xuyên giới thiệu những kỹ thuật logistics mới nhất cho công chúng và các 

công ty; đề ra các biện pháp hợp tác giữa nhà trường với nhà nước và các tổ chức 

quốc tế; xây dựng các giáo trình giảng dạy chuyên ngành logistics. Ngay từ năm 

1999, Chính phủ đã hỗ trợ cho Đại học Quốc gia Singapore thành lập Viện Nghiên 

cứu logistics – Châu Á Thái Bình Dương nhằm đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên 
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logistics trình độ cao. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng hợp tác với các hiệp hội mở 

triển lãm, hội thảo về logistics nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực logistics. 

4.1.2 Bài học từ Malaysia 

Dù khởi đầu phát triển logistics khá muộn - khi mà quốc gia láng giềng 

Singapore đã vươn lên trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng trong khu vực, 

nhưng một trong những yếu tố quyết định sự thành công hiện nay của logistics 

Malaysia là nhờ tập trung vào 2 yếu tố: hoàn thiện thể chế logistics và định hướng 

phát triển ngành logistics trong dài hạn, phù hợp với điều kiện địa lý và kinh tế, xã 

hội.  

Xây dựng, củng cố khung thể chế, pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi phát 

triển ngành dịch vụ logistics: Chính phủ Malaysia chú trọng đến việc thuận lợi hóa 

các quy trình thủ tục, trong đó có các thủ tục về hải quan, thông quan, áp dụng công 

nghệ cao vào các khâu quản lý, giám sát và điều hành các hoạt động logistics; thay 

đổi quy định thông quan, cho phép thực hiện thông quan dưới cả hai hình thức ngay 

từ khi hàng hóa còn ở sâu trong lục địa; thực thi hàng loạt các chính sách tạo môi 

trường thuận lợi để thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ logistics tổng hợp như tiến 

hành các biện pháp ưu đãi thuế nhằm khuyến khích đầu tư, khuyến khích hợp nhất, 

chuyển đổi mô hình hoạt động cung cấp loại hình dịch vụ logistics tích hợp, khuyến 

khích các công ty địa phương đầu tư ra nước ngoài, tham gia vào chuỗi cung ứng 

toàn cầu… 

Đánh giá đúng vai trò tầm quan trọng của ngành logistics và có kế hoạch 

phát triển dài hạn, phù hợp với điều kiện quốc gia: Hiện nay, Chính phủ Malaysia 

coi logistics là một ngành độc lập, giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế với 

chương trình phát triển dài hạn đến năm 2020 trong Kế hoạch phát triển công 

nghiệp tổng thể lần thứ 3 giai đoạn 2006 – 2020. Trong quá trình phát triển 

logistics, Malaysia đã có những định hướng khá hợp lý với điều kiện địa lý và kinh 

tế quốc gia. Thứ nhất, Malaysia đã chọn con đường phát triển logistics toàn diện ở 

mọi loại hình vận tải trong chuỗi cung ứng gồm đường bộ, đường sắt, vận tải biển 

và hàng không  Trong đó, lấy vận tải hàng không làm bàn đạp để tạo cú hích cho 

dịch vụ logistics phát triển là bước đi chiến lược thành công của Malaysia. Thứ hai, 
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thành lập các cảng nội địa và các khu thương mại tự do (FCZ) là những hướng đi có 

tính đột phá và rất mới mẻ, giúp gia tăng khả năng trung chuyển hàng hóa trong 

chuỗi cung ứng, hình thành hệ thống vận chuyển liên thông giữa Thái Lan - 

Malaysia - Indonesia - Singapore. Thứ ba, không ngừng đẩy mạnh phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin vào logistics  Malaysia đứng thứ hai trong khu vực về 

phát triển công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ cao trong logistics đã 

nâng tầm chất lượng cũng như vị thế của Malaysia trên thị trường logistics quốc tế. 

4.1.3 Bài học từ Thái Lan 

Trong 3 quốc gia được xem xét, Thái Lan là quốc gia có địa hình, vị trí và 

điều kiện tự nhiên khác biệt, chỉ thuận lợi cho phát triển logistics nội địa với khả 

năng phát triển hạ tầng đường bộ. Tuy nhiên, với vị trí trung tâm Đông Nam Á, 

Thái Lan lại có điều kiện tốt cho phát triển vận tải đường bộ khi các tuyến vận 

chuyển hàng hóa trong khu vực Châu Á đều chạy qua lãnh thổ Thái Lan. Trong 

chính sách phát triển ngành ogistics, Chính phủ Thái Lan tập trung vào 2 yếu tố cơ 

bản: tập trung phát triển hệ thống logistics quốc gia và đẩy mạnh phát triển hạ tầng 

cơ sở cơ bản.  

Đẩy mạnh phát triển vận chuyển nội địa,tạo thuận lợi giao dịch thương mại 

qua biên giới và tận dụng triệt để lợi ích của thỏa thuận thương mại tự do ASEAN 

nhằm cắt giảm chi phí logistics: Chính phủ Thái Lan đã tạo được sự gắn kết chặt 

chẽ giữa các Bộ, ngành trong phát triển hệ thống logistics như Bộ Giao thông vận 

tải, Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông, Bộ Thương mại,… để giúp các nhà 

xuất khẩu giảm chi phí logistics. Với vị trí địa lý là một trung tâm logistics đối với 

tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã tập trung cho phát triển 

vận chuyển nội địa. Một số tuyến đường đã được xây dựng để kết nối các nước với 

nhau. Logistics Thái Lan là một trong những cấu thành quan trọng của logistics 

ASEAN: điểm giao nhau của tuyến hành lang Đông-Tây chạy về phía đông của 

Thái Lan sang Lào, Campuchia, Việt Nam, và lên đến Trung Quốc và là điểm giao 

nhau của hành lang Bắc-Nam chạy về phía nam của Trung Quốc qua Lào, Thái Lan 

và Malaysia, Singapore. 

Đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng cơ sở cơ bản phục vụ sự phát triển ngành 

logistics: Chính phủ Thái Lan luôn coi logistics và phát triển hạ tầng logistics là 
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một trong những mục tiêu quan trọng. Bên cạnh việc định hướng phát triển, xây 

dựng kế hoạch, tạo dựng môi trường thông qua xây dựng hệ thống thể chế, chính 

sách thì Chính phủ Thái Lan còn tham gia trực tiếp trong việc xây dựng nền tảng hạ 

tầng logistics. Hải quan Thái Lan chuyển sang sử dụng hệ thống Hải quan điện tử 

“e-Customs”, triển khai mạng lưới logistics điện tử E-Logistics và 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 quan tới hoạt động xuất khẩu nhằm đẩy nhanh việc giải 

quyết các thủ tục xuất khẩu.  

Tuy nhiên, mặc dù trong gần 10 năm trở lại đây, Chính phủ đã đặc biệt chú 

trọng phát triển logistics và đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả 

logistics, song, một trong những thiếu sót trong vai trò của Chính phủ Thái Lan về 

phát triển logistics là sự thiếu quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực và hệ thống hạ 

tầng công nghệ thông tin. Hai nhân tố này hiện vẫn đang là những cản trở sự phát 

triển logistics Thái Lan, đặc biệt là sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp logistics 

quốc gia.  

Tóm lại, trong phát triển ngành logistics ở cả 3 quốc gia Singapore, 

Malaysia và Thái Lan, 3 yếu tố được ưu tiên phát triển là: khung thể chế, chính sách 

của Chính phủ, nguồn nhân lực và hạ tầng cơ sở cơ bản bởi những yếu tố này quyết 

định tốc độ, chi phí hoạt động logistics và khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng - 

những mục tiêu chủ yếu mà logistics hướng đến. Cũng theo kết quả phân tích định 

lượng tác giả đã trình bày trong Chương, 3 yếu tố trên cũng là những yếu tố có tác 

động lớn đến năng lực cạnh tranh của ngành logistics ở Việt Nam. Chính vì thế, 

những bài học trên có ý nghĩa thực tiễn cao khi áp dụng với ngành logistics Việt 

Nam.  

4.2 Định hƣớng phát triển ngành logististics Việt Nam trong những năm tới. 

Mới đây nhất, ngày 14 tháng 02 năm 2017, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 200/QĐ-TTg 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  Đây được coi là bước đột phá mới đối với lĩnh 

vực logistics của Việt Nam, một lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn của cơ 

quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Kế hoạch hành động được cho 
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rằng sẽ mang lại luồng gió mới cho sự phát triển dịch vụ logistics Việt Nam trong 

thời gian tới.  

Quyết định này xác định mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của 

ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 8 – 10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15 - 

20%, tỷ lệ cho thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50 – 60%, chi phí logistics giảm 

xuống còn 16 – 20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics trên 

thế giới đạt thứ 50 trở lên 

Quyết định 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra 6 nhóm 

nhiệm vụ chủ yếu; trong đó, có nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch 

vụ logistics, hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics và phát triển thị trường dịch vụ 

logistics. Sự phát triển của ngành dịch vụ logistics đóng góp kết quả lớn đối với kim 

ngạch xuất nhập khẩu, là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.  

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1012/QĐ-TTg (ngày 

03.7.2015) phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa 

bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”  Theo quyết định số 1012 sẽ 

có 3 loại trung tâm logistics: hạng I, hạng II và trung tâm logistics chuyên dụng. 

Quyết định số 1012 đưa ra 2 phương hướng như sau: 

Thứ nhất, các trung tâm logistics hạng I có vai trò là trung tâm gốc. Từ các 

trung tâm gốc này, các trung tâm logistics hạng II cấp vùng, tiểu vùng và hành lang 

kinh tế sẽ được phát triển theo hình rẻ quạt; bám sát và hỗ trợ lưu thông hàng hóa từ 

sản xuất, nhập khẩu đến tiêu dùng, xuất khẩu của các vùng, tiểu vùng và trên các 

hành lang kinh tế; kết nối với các đầu mối giao thông vận chuyển đường biển và 

đường hàng không (cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không, ga đường sắt, mạng lưới 

giao thông đường bộ, các cửa khẩu quốc gia, cửa khẩu quốc tế và khu kinh tế cửa 

khẩu, các khu công nghiệp, khu sản xuất hàng hóa tập trung...). 

Thứ hai, các trung tâm logistics chuyên dụng, trước mắt được xây dựng là 

các trung tâm logistics chuyên dụng hàng không gắn liền với các cảng hàng không, 

kết nối cùng với hệ thống các trung tâm logistics hạng I và hạng II để hỗ trợ, thúc 

đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hoặc trung chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương 
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thức, phục vụ cho đầu vào và đầu ra của sản xuất công nghiệp tại các khu công 

nghiệp, trung tâm công nghệ cao, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. 

Theo bản quy hoạch này, Việt Nam hoàn toàn có thể có được các trung tâm 

logistics quy mô, không những cung cấp đồng bộ và trọn gói các dịch vụ hậu cần 

cho mạng lưới phân phối hàng hóa trên thị trường cả nước mà phục vụ đắc lực cho 

cả hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên theo bản quy hoạch 

này, câu hỏi đặt ra là: đầu tư cho các trung tâm này sẽ được thực hiện như thế nào 

nhằm đạt được các mục đích đề ra. 

Theo định hướng phát triển nói trên, hệ thống trung tâm logistics quốc gia 

được quy hoạch tại 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam) như sau: 

- Khu vực miền Bắc sẽ có 07 trung tâm logistics hạng I, hạng II và 01 trung 

tâm logistics chuyên dụng gắn liền với cảng hàng không tại địa bàn các vùng, tiểu 

vùng và hành lang kinh tế. 

- Khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ phát triển 06 trung tâm logistics 

hạng I, hạng II và 01 trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại địa bàn các 

vùng, tiểu vùng và hành lang kinh tế. 

- Khu vực miền Nam sẽ hình thành 05 trung tâm logistics hạng I, hạng II và 

01 trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại địa bàn các vùng, tiểu vùng và 

hành lang kinh tế. 

Như vậy có thể thấy số lượng trung tâm logistics ở miền Bắc là nhiều nhất 

(08), số lượng này ở miền Nam là ít nhất (06), điều này có vẻ mâu thuẫn với thực 

tiễn phát triển thương mại là hoạt động thương mại (trong đó có hoạt động xuất 

nhập khẩu) tập trung chủ yếu ở miền Nam. Tuy nhiên nếu nhìn vào quy mô của 

trung tâm logistics thì lại thấy quy hoạch 1012 rất phù hợp, trong khi trung tâm 

logistics miền Bắc có quy mô lớn nhất chỉ là 50ha thì quy mô tương ứng của trung 

tâm logistics miền Nam là 100ha. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng có quy 

hoạch quy mô không kém khu vực miền Nam, điều này thể hiện triển vọng phát 

triển kinh tế của khu vực này trong tương lai  

Như vậy, chỉ có khu vực miền Bắc sẽ được ưu tiên phát triển trung tâm 

logistics chuyên dụng. Khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên chưa phát 

triển các trung tâm logistics có diện tích lớn tới 50ha, tuy nhiên, khu vực miền Nam 
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đã phát triển các trung tâm có diện tích từ 30ha trở lên và có thể có những trung tâm 

có diện tích lớn nhất là 70ha, điều này chứng tỏ nhu cầu về trao đổi hàng hóa của 

khu vực miền Nam là rất lớn. 

Một loạt các biện pháp liên quan đến thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm 

logistics đã được đưa ra: 

Thứ nhất, Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế khác nhau đầu tư 

xây dựng, quản lý và khai thác các trung tâm logistics  Để làm được điều này, 

Chính phủ sẽ cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện hành nhằm 

huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước. Trong thời gian tới Nhà nước 

sẽ đưa ra các quy định cụ thể về hình thức đầu tư (BOT, BT, PPP,…) nhằm khuyến 

khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phát 

triển các trung tâm logistics theo quy hoạch. 

Thứ hai, Quy hoạch nhấn mạnh vào việc Nhà nước sẽ có các quy định 

nhằm mở rộng và đa dạng hóa các hình thức đầu tư theo hướng đẩy mạnh xã hội 

hóa; vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi hiện hành phù hợp với điều 

kiện cụ thể về kinh tế - xã hội của từng địa phương về tín dụng, thuế, giá, phí, lệ 

phí, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền    Quy định này tương đối rộng, nhưng 

cụ thể mỗi địa phương sẽ vận dụng sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên làm sao để 

tránh tình trạng độc quyền khi một doanh nghiệp (hoặc một nhóm doanh nghiệp) có 

thể đầu tư vào nhiều trung tâm logistics khác nhau. Kinh nghiệm của Úc về việc 

không cho doanh nghiệp đầu tư khai thác nhiều hơn 1 sân bay sẽ có thể là bài học 

rất đáng để học hỏi. 

Thứ ba, Nhà nước sẽ đánh giá, lựa chọn một số công trình trọng điểm và 

cấp thiết (07 dự án theo Quy hoạch), có vai trò quan trọng và có khả năng tạo được 

đột phá lớn để áp dụng thực hiện các quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công 

– tư  Bên cạnh đó Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp các trung tâm logistics hiện 

có, phù hợp quy hoạch và hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua. Thực tế, đã có 

một số công ty lớn đầu tư vào phát triển hệ thống kho hoặc trung tâm logistics một 

cách bài bản theo mô hình “One stop shop”  Như vậy Nhà nước nên phối hợp rà 

soát cùng các công ty nói trên để hạn chế đầu tư không hiệu quả từ phía Nhà nước 

cũng như doanh nghiệp (cả Nhà nước và công ty đều hạn chế được đầu tư lớn). 
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Hình thức hợp tác công-tư có thể được coi như là một mô hình hiệu quả trong việc 

xây dựng, quản lý và khai thác các trung tâm logistics. 

Thứ tư, Nhà nước sẽ lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm 

để thực hiện đầu tư các trung tâm logistics theo Quy hoạch này, đặc biệt là đối với 

các trung tâm logistics chuyên dụng hàng không có các yêu cầu, tiêu chuẩn riêng về 

an toàn, an ninh. 

Thứ năm, các địa phương (nằm trong khu vực quy hoạch các trung tâm 

logistics) sẽ phải chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện các chính sách đất đai để 

hỗ trợ cho xây dựng trung tâm logistics. Với các vị trí kinh doanh thuận lợi, việc 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là cần thiết và 

khách quan nhằm lựa chọn được nhà đầu tư tốt nhất. 

Thứ sáu, trong mọi doanh nghiệp, công tác nguồn nhân lực luôn hết sức 

quan trọng. Vì thế, Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ cho công tác này nhằm có được đội 

ngũ nguồn nhân lực làm công tác quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác các trung 

tâm logistics  Như vậy chính các doanh nghiệp đầu tư phát triển trung tâm logistics 

cũng sẽ được hưởng lợi khi có sự hỗ trợ từ phía nhà nước như thế này. 

4.3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Những giải pháp mà tác giả đề xuất dưới đây được dựa trên những phân 

tích đánh giá về thực trạng phát triển ngành logistics ở Việt Nam và kết quả phân 

tích định lượng chỉ ra mức độ ảnh hưởng khác nhau của từng nhân tố trong mô hình 

nghiên cứu. Những nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của ngành sẽ là 

những nhóm giải pháp được ưu tiên thực hiện. Ngoài ra, tác giả cũng căn cứ vào 

những định hướng phát triển ngành logistics Việt Nam đã được đề cập đến trong 

các văn bản ban hành của các cơ quan quản lý nhà nước và bài học thực tế từ các 

quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.  

4.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý và những chính sách tạo điều kiện thuận lợi 

cho logistics phát triển 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, khung pháp lý là yếu tố tác động mạnh mẽ 

nhất đến năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam  Thêm vào đó, từ kết 

quả phân tích thực trạng cho thấy, khung thể chế pháp lý về ngành logistics của Việt 

Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Chính vì vậy, hoàn thiện khung pháp lý và ban 
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hành các chính sách tạo thuận lợi để phát triển là vấn đề cần được ưu tiên nhất để 

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, về thể chế pháp lý cho hoạt động 

logistics, Chính phủ cần tập trung đến 2 vấn đề chính là (i) thuận lợi trong các thủ 

tục thông quan và (ii) thuận lợi trong hoạt động thương mại và đầu tư  Singapore 

tạo lập một môi trường mở hết sức thông thoáng, song cũng hết sức chặt chẽ. Các 

chính sách liên quan đến môi trường logistics, môi trường thương mại và đầu tư của 

Singapore rất hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài và các nhà đầu tư, đặc biệt là 

các chính sách về thuế, thu nhập doanh nghiệp và chính sách tài chính. Các thủ tục 

thông quan của Singapore được công nghệ thông tin hỗ trợ tối đa để tạo thuận lợi cả 

về thời gian thực hiện lẫn quy trình thủ tục  Trong khi đó, Malaysia lại thực thi 

nhiều chính sách tạo thuận lợi và thu hút đầu tư nước ngoài nhằm thu hút vốn, kinh 

nghiệm và trình độ quản lý, kinh doanh logistics, nhất là logistics 3PL của các công 

ty logistics quốc tế  Qua đó, tạo sức ép phát triển cho các nhà cung ứng dịch vụ 

logistics trong nước nhưng cũng đồng thời gián tiếp hỗ trợ cho logistics trong nước 

dưới hình thưc đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất trong nước để tăng 

cầu logistics nội địa. 

Với Việt Nam, cần áp dụng bài học kinh nghiệm về vấn đề tạo dựng khung 

thể chế, tạo dựng môi trường thuận lợi để logistics phát triển, cụ thể: 

Một là, tạo thuận lợi trong các thủ tục hải quan, giảm thiểu số công đoạn, 

thủ tục trong công tác thông quan thông qua các quy định, quy trình thông quan và 

tiêu chuẩn kiểm hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.  

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, theo 

đó đã có 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm 

vi toàn quổc với 100% Cục Hải quan và 100% Chi cục; theo đó hơn 99,56% doanh 

nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan qua VNACCS/VCIS. Kim ngạch xuất 

nhập khẩu đạt 285,6 tỷ USD; tổng số tờ khai xuất nhập khẩu đạt 7,21 triệu tờ. Sau 

hơn 1 năm triển khai trên phạm vi toàn quốc, hệ thống VNACCS/VCIS đã chứng tỏ 

tính ưu việt, mang lại hiệu quả rõ rệt và lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu và công tác quản lý nhà nước về hải quan; rút ngắn thời gian làm thủ tục 
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hải quan, giảm thiểu giấy tờ trong bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan nhờ việc sử dụng 

chữ ký số, tiết kiệm chi phí... 

Tính đến tháng 11/2015, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 

9 Bộ. Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), 21 thủ tục hành chính của 

8 Bộ còn lại đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, gồm: Bộ Công 

Thương (3 thủ tục), Bộ Giao thông vận tải (8 thủ tục), Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (4 thủ tục), Bộ Tài nguyên và Môi trường (1 thủ tục), Bộ Y tế (2 thủ tục), 

Bộ Khoa học và Công nghệ (1 thủ tục), Bộ Thông tin và Truyền thông (1 thủ tực), 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 thủ tục).  

Từ 17/8/2015 đến giữa tháng 9/2015, trong khuôn khổ Dự án thí điểm Cơ 

chế một cửa ASEAN, Việt Nam đã lần lượt thực hiện thành công kết nối kỹ thuật và 

trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử theo Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ASEAN (C/O mẫu D) giữa Cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam với Cơ 

chế một cửa quốc gia của các nước thành viên. Từ ngày 26/10/2015, Việt Nam, 

Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia bắt đầu thực hiện giai đoạn 2 kết nối thử 

nghiệm để trao đổi C/O mẫu D, dự kiến kết thúc vào cuối 2015 để chuyển sang giai 

đoạn kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN. 

Tổng cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Y tế, Bộ 

Khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... triển khai địa điểm 

kiểm tra chuyên ngành đầu tiên trên cả nước tại khu vực Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ 

Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh  Đây là giải pháp quan trọng để cải cách, đơn 

giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo chỉ 

đạo của Thủ tướng  Điều này sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thực hiện 

eông tác kiểm tra chuyên ngành, rõ nhất là thời gian chuyển đăng ký gốc giảm từ 2 

ngày xuống còn 1 ngày; thời gian lấy mẫu và nhận kết quả kiểm tra từ cơ quan quản 

lý chuyên ngành giảm từ 10 đến 15 ngày xuống còn 7 hoặc 10 ngày... 

Bên cạnh những bước tiến lớn mà ngành Hải quan đã thực hiện được trong 

thời gian gần đây, trong thời gian sắp tới, chúng ta cần tập trung cải cách hành 

chính thuế tập trung vào 3 nhóm chỉ tiêu là kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản 

lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời hạn và kết quả xử lý những khiếu nại về 

thuế. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn 
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quốc; trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện 

tử có xác thực của cơ quan thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế 

điện tử và phối họp với các cơ quan liên quan để triến khai dịch vụ nộp thuế đất đai, 

lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng; nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan điện tử, 

thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN.  

Thêm vào đó, nên triển khai nộp thuế điện tử, thực hiện quản lý rủi ro trong 

thanh tra, kiểm tra, thực hiện hoàn thuế điện tử, giám sát chặt chẽ tình hình hoàn 

thuế, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khiếu nại của doanh 

nghiệp; triển khai áp dụng quản lý rủi ro đầy đủ, hiệu quả trong các lĩnh vực nghiệp 

vụ hải quan theo các quy định của Luật Hải quan. Ngoài ra, cần hoàn thiện và nâng 

cấp hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT phục vụ thực hiện thủ tục hải 

quan điện tử, thanh toán điện tử, các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc 

gia ổn định, an toàn 24/7; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hệ thống CNTT 

trong lĩnh vực thông quan, quản lý thu thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, 

điều tra chống buôn lậu.  

Hai là, xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý phát triển ngành 

logistics. Chính phủ cần xây dựng hành lang, khung pháp lý mở và chọn lọc, đảm 

bảo tính nhất quán, thông thoáng và hợp lý trong các văn bản, quy định. 

Dịch vụ logistics chỉ phát triển hiệu quả trên cơ sở có sự hỗ trợ của luật 

pháp các lĩnh vực liên quan như luật giao thông vận tải, thương mại điện tử hay chữ 

ký điện tử. Vì vậy, để hỗ trợ tốt cho dịch vụ logistics phát triển thì ngoài việc xây 

dựng, ban hành luật về logistics, Nhà nước cần hoàn thiện các luật hỗ trợ để phát 

triển ngành dịch vụ logistics.  

Nhà nước cần hoàn thiện hơn về luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cụ 

thể là luật hàng hải, luật hàng không, luật giao thông đường bộ, luật đường sắt,… để 

có một hệ thống luật hoàn chỉnh cho hoạt động vận tải nói riêng và hoạt động 

logistics nói chung. Luật giao thông đường bộ cần được sử đổi quy định thêm trách 

nhiệm dân sự của người vận tải đường bộ nhằm tạo thuận lợi cho vận tải đa phương 

thức. Bên cạnh đó, vận tải trong chuỗi logistics không chỉ là vận tải nội địa, mà còn 

là vận tải quốc tế. Vì thế, các cơ quan Nhà nước cũng cần cung cấp cho các doanh 
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nghiệp những thông tin liên quan về luật quốc tế liên quan đến dịch vụ logistics và 

các luật liên quan. 

Về phát triển thương mại điện tử, Nhà nước cần sớm ban hành các văn bản 

pháp lý để hỗ trợ thương mại điện tử phát triển, nhằm tạo điều kiện phát triển cho 

ngành logistics. Hệ thống pháp lý cho thương mại điện tử cần xây dựng trên cơ sở 

đạo luật mẫu về Thương mại điện tử của ủy ban liên hợp quốc về Thương mại quốc 

tế nhằm tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và luật quốc tế, bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp cho các giao dịch điện tử. 

4.3.2 Chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp, phục vụ cho sự phát triển 

của ngành dịch vụ logistics 

Cùng với khung thể chế, pháp lý, nguồn nhân lực, theo kết quả của, cũng là 

yếu tố tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam. 

Cũng theo kết quả nghiên cứu, nguồn nhân lực phục vụ ngành logistics của nước ta 

tồn tại một số hạn chế như lực lượng lao động hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu 

cầu của ngành, tỷ lệ lao động được đào tạo bài bản rất thấp, chỉ chiếm 5 – 7% và 

việc đào tạo, phát triển nhân lực cho lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức. 

Thêm vào đó, khi Cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành xu hướng phát triển, cạnh 

tranh về con người sẽ là yếu tố chính của cạnh tranh.  

Singapore có thể coi là hình mẫu tốt cho việc tập trung phát triển nguồn 

nhân lực. Sở dĩ hệ thống logistics của Singapore hoạt động mạnh mẽ và trơn tru như 

hiện nay không chỉ nhờ vào mức độ hiện đại của hệ thống mà còn nhờ vào khả năng 

vận hành hệ thống dựa trên trình độ cao của nguồn nhân lực. Ở Malaysia và Thái 

Lan, nội dung phát triển nguồn nhân lực cũng được coi trọng và được Chính phủ 

dành nhiều ưu tiên hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, bài học từ Thái Lan cho thấy, nếu 

không có các biện pháp cụ thể thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực sẽ bị hạn 

chế. Thực trạng này của Thái Lan chính là nguyên nhân dẫn đến việc thiếu năng lực 

trong quản lý và vận hành hoạt động logistics và là nguyên nhân ngành dịch vụ 

logistics nội địa của Thái Lan chưa phát triển. 

Trong suốt thời gian qua, ở nhiều lĩnh vực, nguồn nhân lực của Việt Nam 

chỉ có lợi thế về giá rẻ chứ chưa thực sự có lợi thế về trình độ logistics. Những điểm 

yếu của nguồn nhân lực Việt Nam nếu nhìn nhận theo yêu cầu cho một hệ thống 
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logistics là mặt bằng trình độ chưa cao, tính kỷ luật và tác phong làm việc thiếu 

chuyên nghiệp, tính ổn định không đảm bảo, sức khỏe thể chất chỉ ở mức trung 

bình. Do vậy, khi áp dụng bài học phát triển nhân lực tại Việt Nam, ngoài việc nâng 

cao trình độ của nguồn nhân lực thì điều Việt Nam cần nhất là đào tạo kỹ năng, kỷ 

luật.  

Để phát triển nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ logistics ở nước ta, cần 

triển khai một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, cần có sự hợp tác sâu sắc hơn giữa các bộ – ban – ngành có liên 

quan tới khu vực dịch vụ logistics để có thể phân định rõ khả năng và trách nhiệm 

mỗi bên trong việc phát triển khu vực dịch vụ logistics, trong đó có phát triển nguồn 

nhân lực logistics. 

Thứ hai, cần tiếp tục phát huy vai trò của các chương trình đào tạo trung và 

ngắn hạn được thực hiện bởi các viện, trung tâm, hiệp hội và các công ty đào tạo. 

Động viên các tổ chức này có kế hoạch hợp tác đào tạo với các chuyên gia hoặc tổ 

chức nước ngoài tại các quốc gia có dịch vụ logistics phát triển mạnh và hiệu quả. 

Các khóa học ngắn hạn này nên tập trung vào các mảng nghiệp vụ hoặc tác 

nghiệp chuyên biệt phục vụ cho một nhiệm vụ cụ thể của công việc, hoặc đào tạo 

kiến thức tổng thể hoặc nâng cao cho các cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao. Các 

khóa học nghiệp vụ là các khóa có thể giúp học viên ứng dụng kiến thức ngay vào 

công việc đang đảm nhiệm cũng như giới thiệu tác phong làm việc có kỷ luật và 

tính hợp tác cao của logistics. Do vậy, các khóa học này có vai trò quan trọng trong 

quá trình bổ sung nhanh nguồn nhân lực cho khu vực dịch vụ logistics. 

Các khóa học nâng cao giúp cán bộ quản lý có cái nhìn tổng quan toàn diện 

về chuỗi dịch vụ mà doanh nghiệp mình đang/hoặc mong muốn cung cấp, từ đó có 

các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Các hiệp hội có trách 

nhiệm tìm kiếm các nguồn kinh phí đào tạo thường xuyên, thu hút các đối tác nước 

ngoài tham gia đào tạo cho nhân viên của các công ty dịch vụ logistics Việt Nam 

nhằm đẩy nhanh số lượng nhân viên được đào tạo. 

Thứ ba, các công ty, doanh nghiệp cần có kế hoạch nguồn lực cụ thể bắt 

đầu từ khâu xây dựng kế hoạch, cử người đi tham quan, học hỏi ở nước ngoài, có 

chính sách đãi ngộ tốt và xứng đáng với các nhân viên giỏi chuyên môn, kỹ thuật. 
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Nên xây dựng kế hoạch tuyển dụng sớm và định kỳ nhằm tuyển dụng được người 

có năng lực (ví dụ nhận sinh viên năm cuối đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành 

gần vào thực tập tại công ty để có nhiều sự lựa chọn về nhân sự). Đào tạo và tái đào 

tạo nguồn lực hiện có, thu hút lao động có trình độ chuyên ngành liên quan, am 

tường ngoại ngữ, có kiến thức địa lý, ngoại thương, cập nhật thường xuyên kỹ thuật 

mới trong nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế. 

Thứ tư, muốn có nguồn nhân lực giỏi, các công ty dịch vụ logistics lớn cần 

có chương trình hỗ trợ sinh viên thực tập để hấp dẫn sinh viên vào công ty mình từ 

đó tăng cơ hội lựa chọn người giỏi. Các công ty có thể tổ chức thuyết trình về thực 

tiễn hoạt động ngành hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới cho sinh viên để sinh 

viên có định hướng việc làm trước khi ra trường. 

Các công ty nên liên kết với một số trường đại học có uy tín để tham gia 

vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ cũng như có quyền thuyết trình và quyền 

tuyển dụng tại các trường này. Muốn vậy các công ty cần xây dựng quỹ đào tạo tại 

trường, hỗ trợ chuyên môn cho các trường nếu muốn có sinh viên tốt nhất và được 

đào tạo bài bản nhất cho mình. 

Thứ năm, người lao động cũng nên có định hướng công việc ngay từ khi 

đang trong quá trình đào tạo. Sinh viên cần năng động hơn nữa trong quá trình tìm 

kiếm và tiếp cận các công ty dịch vụ logistics nếu muốn làm việc trong khu vực 

dịch vụ này, sau đó cần tích cực học hỏi trau dồi nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để 

có thể bắt kịp với công việc ngay sau khi tốt nghiệp  Còn nhóm lao động trực tiếp 

cần được đào tạo không chỉ kỹ năng làm việc mà còn phải được đào tạo cả tinh 

thần, thái độ làm việc cũng như thái độ chấp hành kỷ luật lao động. 

4.3.3 Đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ logistics 

Từ những năm 1980, với chủ trương biến Singapore trở thành Trung tâm 

trung chuyển hàng hóa trong khu vực, chính phủ Singapore đã tạo điều kiện cho 

trung chuyển hàng hóa và logistics ở Singapore phát triển mạnh  Năm 2012, 

Singapore được Ngân hàng thế giới xếp hạng là Trung tâm logistics số 1 của thế 

giới. Hệ thống hạ tầng cơ sở ở Singapore được đầu tư phát triển hiện đại ở mọi 

phương thức: vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không từ 
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những năm 1980 và từ đó đến nay không ngừng nâng cấp, hiện đại hóa. Việc đầu tư 

vào hạ tầng cơ sở, sân bay, cảng, kho bãi… hiện đại đã góp phần cắt giảm được 

nhiều chi phí logistics, thúc đẩy quá trình tối ưu hóa từ đầu vào đến đầu ra của hoạt 

động logistics ở Singapore. 

Trong thời kỳ nền kinh tế còn dựa trên nông nghiệp, Malaysia chưa từng 

quan tâm phát triển logistics. Khi phát triển theo hướng thúc đẩy thương mại hướng 

về xuất khẩu, Malaysia đã nhận thức được tầm quan trọng của việc có hệ thống 

phân phối ít tốn kém và chiến lược phân phối hiệu quả, vì vậy, Malaysia đã quan 

tâm phát triển logistics. Từ đó, ngành logistics Malaysia được thúc đẩy phát triển 

với nhiều ưu đãi từ Chính phủ. 

Malaysia liên tục duy trì sự phát triển hạ tầng cơ sở và đã gặt hái nhiều 

thành công, trở thành quốc gia có hệ thống hạ tầng cơ sở phát triển nhất trong số các 

nước công nghiệp mới của Châu Á. Chính phủ Malaysia cương quyết dồn toàn bộ 

nỗ lực để mở rộng và phát triển hạ tầng cơ sở. Thứ hai, không ngừng nâng cấp, hiện 

đại hóa hạ tầng cơ sở thông tin, viễn thông. Chính phủ Malaysia chú trọng xây dựng 

các trạm container và các cảng thông quan nội địa (ICD). Việc phát triển các ICD 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp và liên kết các phương tiện vận tải 

mang lại hiệu quả trong phân phối hàng hoá. Thứ tư, xây dựng các khu thương mại 

tự do (FCZ) với vai trò hỗ trợ các cảng chính trở thành trung tâm chuyển tải trong 

khu vực.  

Thái Lan đã xây dựng một hệ thống hạ tầng cơ sở đường bộ khá lớn, tổng 

chiều dài hơn 4 100km 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 (TTs), Các bãi container ngoại quan 

(CFSs), Các bãi container nội địa (ICDs), Các kho container (CY), và Hệ thống kho 

hàng (PSA). 

Có thể nói, tính đến năm 2010, Thái Lan đã có một hệ thống hạ tầng cơ sở 

tương đối phát triển cả ở đường bộ, đường hàng không, đường thủy, song hạ tầng 

cơ sở và năng lực vận chuyển đường sắt còn rất hạn chế: giờ tàu chạy chưa chính 

xác, chất lượng đầu kéo và toa xe không đáp ứng được nhu cầu vận tải thường 
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xuyên.  Thực tế, hệ thống đường sắt của Thái Lan gần như không tham gia vào các 

hoạt động vận chuyển của Thái Lan, chất lượng kém và xuống cấp. Ở Thái Lan 

83% khối lượng hàng hóa được vận chuyển qua đường bộ. Với giá xăng dầu không 

ngừng tăng lên thì vận chuyển đường bộ sẽ ngày càng kém ưu thế so với vận 

chuyển đường sắt do chi phí cao. Song hạ tầng cơ sở đường sắt và vận chuyển 

đường sắt hiện nay không thể đáp ứng nhu cầu chuyên chở hàng hóa. Sự yếu kém 

đó còn dẫn đến hạn chế trong hình thức vận tải đa phương thức - một hình thức vận 

tải với chi phí tối ưu ngày càng trở nên phổ biến trong logistics vận tải. Nhận thức 

được sự yếu kém trong vận tải đường sắt, cùng với vai trò quan trọng của vận tải 

đường sắt trong phát triển thương mại nội địa cũng như giữa các quốc gia trong khu 

vực, từ năm 2010 và cả trong kế hoạch năm 2012, Chính phủ Thái Lan đã tăng 

cường đầu tư vào hệ thống hạ tầng đường sắt, đầu tư cho việc nâng cấp, sửa chữa 

toàn bộ hệ thống đường sắt để chuyển những hoạt động vận tải hạng nặng từ đường 

bộ (xe tải) sang hệ thống đường sắt nhằm đạt được hiệu quả cao cho việc di chuyển 

đường dài cũng như tiết kiệm chi phí logistics. Chính phủ Thái Lan đang lên kế 

hoạch triển khai 1 số tuyến đường sắt chính có điểm đầu xuất phát từ thủ đô 

Bangkok thuộc miền Trung Thái Lan tới các vùng miền như tuyến Bangkok-Chiang 

Mai phía Bắc Thái Lan giáp Myanmar dài 745 km và Bangkok-Nong Khai phía 

Đông Bắc giáp Lào dài 615 km. Hai tuyến đường sắt được xây dựng đường sắt khổ 

rộng 1,435m và tốc độ chạy tầu tương ứng là 200km/h và 160km/h. 

Có thể thấy, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở là một yếu tố quyết 

định trong phát triển ngành logistics. Trong thời gian sắp tới, nhiệm vụ của chúng ta 

là đồng bộ hóa hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin, từng bước hiện đạ hóa cơ 

sở vật chất kỹ thuật của các ngành phụ trợ cho sự phát triển của ngành dịch vụ 

logistics.  

Trong thời gian tới, chúng ta cần phải tập trung xây dựng và phát triển cảng 

biển cho hợp lý, đồng thời cần có tầm nhìn phát triển cần thiết cho tương lai. Phát 

triển logistics luôn gắn với quá trình phát triển hàng hải và sự phát triển của phương 

thức vận chuyển bằng container để đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, an toàn và hiệu 

quả. Vì vậy, cần tập trung xây dựng cảng container và các cảng trung chuyển để 

phục vụ cho nhu cầu vận chuyển container trong nước và khu vực nhằm nâng cao 
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hiệu quả của chuỗi cung ứng cho doannh nghiệp sản xuất, kinh doanh, và từ đó 

nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics. 

Có thể nói, ở nước ta, hệ thống vận tải có rất nhiều loại hình với nhiều 

tuyến đường khá thuận lợi. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, nhà nước cần tiếp tục 

nghiên cứu và thực hiện việc mở mới các tuyến vận tải để đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao về lưu thông hàng hóa ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian vừa qua, 

nhà nước chủ yếu tập trung vào đầu tư phát triển các cảng biển còn việc xây dựng 

và phát triển các đội tàu là do các ngành và doanh nghiệp tự bỏ vốn. 

Trong thực tiễn, việc đầu tư để phát triển đội tàu là một việc cần vốn đầu tư 

rất lớn nên việc này không thể để các ngành và doanh nghiệp tự làm mà cần phải có 

sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong thời gian tới, các đội tàu ở nước ta cần phải được 

đầu tư theo hướng hiện đại hóa và chuyên dụng hóa  Để làm được điều này, Nhà 

nước cần có các chính sách hỗ trợ đầu tư để các công ty vận tải biển có thể thuê, 

mua hay vay mua tàu biển mới  Nhà nước cần có các chính sách thuế phù hợp để 

tạo điều kiện phát triển đội tàu theo yêu cầu của sự phát triển. Mặt khác, nhà nước 

cũng cần có các chính sách phát triển đội tàu bằng cách đầu tư vào ngành công 

nghiệp đóng tàu để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, khuyến khích đóng các 

loại tàu biển có trọng tải lớn và các tàu container. 

Đối với hệ thống đường sắt, trong thời gian tới cần mở rộng các tuyến 

đường, đặc biệt là các tuyến đường Bắc nam để đảm bảo tốc độ chạy, mở rộng các 

tuyến đường tới các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các nhánh đến các 

cảng Hải Phòng, Cái Lân, Sài Gòn,… để đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Thêm vào 

đó, cần quy hoạch hợp lý hệ thống các ga hàng hóa và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ 

thuật trên tàu và các ga. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các phương 

thức vận tải khác để thực hiện vận chuyển từ kho đến kho, vận tải đa phương thức 

một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Đối với ngành hàng không, có một chiến lược nâng cấp và mở rộng hạ tầng 

hợp lý là một yếu cầu cấp thiết trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay. Cần có 

chính sách quy hoạch một cách hợp lý hệ thống các sân bay nội địa và quốc tế, bên 

cạnh đó, việc nâng cấp những hệ thống sân bay trọng điểm tại các thành phố lớn 

như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Trong thời gian tới, vận chuyển hàng hóa 
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bằng đường hàng không được dự báo sẽ gia tăng nhanh chóng  Vì thế, yêu cầu hiện 

đại hóa ngành này là điều kiện tiên quyết để phát triển ngành logistics Việt Nam.  

Hạ tầng công nghệ thông tin là một trong những yếu tố kĩ thuật có ảnh 

hưởng rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kì lĩnh vực nào. Theo các chuyên 

gia thì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho phát triển logistics bao gồm 

rất nhiều yếu tố như mạng lưới thông tin phục vụ sản xuất, trao đổi dữ liệu điện tử... 

Để phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ logistics, nhà nước cần đẩy 

mạnh việc thiết lập hệ thống thông tin giữa các bên liên quan trong quá trình kinh 

doanh để có thể cập nhật một cách nhanh chóng những thông tin về phương tiện vận 

chuyển cũng như các hàng hóa được vận chuyển, triển khai kịp thời các dịch vụ về 

hải quan, tổ chức xếp dỡ và giao hàng, giảm được thời gian vận chuyển và giải 

phóng nhanh chóng phương tiện vận chuyển, hạn chế các chi phí phát sinh trong 

quá trình logistics  Ngoài ra, Nhà nước cần có kế hoạch hiện đại hóa hệ thống viễn 

thông để đảm bảo thông tin được truyền đi nhanh chóng và an toàn, góp phần nâng 

cao hiệu quả các dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp logistics cũng như các 

doanh nghiệp khác  Đảm bảo được hạ tầng viễn thông thì sẽ nâng cao hiệu quả và 

sức cạnh tranh của lĩnh vực logistics Việt Nam cũng như của các doanh nghiệp 

logistics. 

Về vốn đầu tư, cần đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện việc xây dựng hệ 

thống các cơ sở hạ tầng logistics bao gồm vốn ngân sách, vốn ODA, vốn vay nước 

ngoài. Các nguồn vốn này cần được sử dụng để xây mới, cải tạo và nâng cấp các 

cảng biển lớn, nạo vét luồng lạch, trang bị các thiết bị, cải tạo và xây mới hệ thống 

kho cảng để đủ sức tiếp nhận các tàu container lớn phù hợp với xu hướng phát triển 

hàng hải của thế giới. Tại các địa phương, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cảng 

cũng phải được sử dụng có hiệu quả và thiết thực theo quy hoạch phát triển. 

Việc đầu tư một cách hiệu quả vào hạ tầng cơ sở logistics sẽ làm gia tăng 

hiệu suất của nền kinh tế Việt Nam, giúp cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam 

giảm được các chi phí logistics, vốn là một trong những loại chi phí chiếm tỉ trọng 

cao để từ đó giúp cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam gia tăng được sức cạnh 

tranh. Hàng loạt giải pháp cần được thực hiện, mà quan trọng nhất là công tác đầu 

tư này cần tạo ra một hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn chỉnh với tầm nhìn xa để 
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việc lưu thông hàng hóa trong nội địa Việt Nam cũng như với khu vực và thế giới là 

an toàn và hiệu quả.  

4.3.4 Phát triển logistics phù hợp với tiềm lực kinh tế quốc gia và vị thế quốc gia 

trong hệ thống logistics khu vực và thế giới 

Sau yếu tố khung pháp lý, kết quả phân tích cho thấy, nguồn nhân lực là 

yếu tố tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam. 

Bên cạnh đó, là một quốc gia đang phát triển nên tiềm lực đầu tư cho phát triển 

logistics, đặc biệt là phát triển hạ tầng cơ sở còn rất hạn chế, Việt Nam cần phải cân 

nhắc lựa chọn phương án đầu tư hợp lý, tập trung trọng điểm như Singapore hay 

dàn trải như Malaysia, đầu tư một lần cho hạ tầng quy mô lớn và hiện đại như Thái 

Lan hay đầu tư nâng cấp từng giai đoạn như Malaysia đầu tư vào cảng biển…  Bên 

cạnh đó, việc đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại và vị thế của Việt Nam trong 

bản đồ logistics khu vực và thế giới rất cần thiết  Singapore và Malaysia đều là 

những quốc gia mà hệ thống logistics có năng lực cạnh tranh rất cao. Vì vậy, khai 

thác những điểm mạnh của Việt Nam cũng như khắc phục những hạn chế mà các 

nước trong khu vực đang gặp phải sẽ giúp cho logistics Việt Nam phát triển thuận 

lợi và hiệu quả hơn  

Phát triển logistics phải dựa trên kế hoạch đầu tư theo từng giai đoạn nhưng 

cần đảm bảo khả năng phát triển dài hạn, đặc biệt là khả năng kết nối các kênh hạ 

tầng trong tương lai  Malaysia có kế hoạch dài hạn, trung hạn và có các bước triển 

khai khá rõ ràng nhưng đến thời điểm hiện tại, logistics của Malaysia gặp nhiều vấn 

đề do các kế hoạch chưa có sự điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm thực tế. Trong 

khi đó, Thái Lan mới xây dựng lộ trình phát triển trong khoảng 8 năm gần đây và 

chưa có tính toán cho những phát triển dài hạn đã dẫn đến tình trạng quá tải vận tải 

đường bộ. Với điều kiện của Việt Nam hiện nay, trong khi chưa có kế hoạch phát 

triển riêng cho ngành logistics một cách toàn diện, để tránh gặp phải tình huống hệ 

thống hạ tầng cơ sở đang mất dần tính đồng bộ hay quá tải như Malaysia và Thái 

Lan thì Việt Nam cần xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, cần dự báo khả năng 

phát triển của logistics để có những phương án đón đầu phù hợp. Mô hình kế hoạch 

phát triển dài hạn hợp lý nhất cho Việt Nam là một kế hoạch tổng thể nhưng trong 
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đó bao gồm nhiều lộ trình ngắn hạn, xây dựng kế hoạch phát triển logistics trên cơ 

sở kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. 

Cần có “bàn tay hữu hình” của Nhà nước, thành lập Ủy ban quốc gia về 

logistics trong giai đoạn hiện nay để gắn kết, thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện 

những chương trình trọng điểm và phối hợp các ngành hiệu quả hơn  Tái cấu trúc 

logistics, khuyến khích áp dụng rộng rãi quản trị chuỗi cung ứng, quản trị logistics 

trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, khuyến khích việc thuê ngoài 

(outsourcing) logistics, điều chỉnh và bổ sung luật, chính sách nhằm tạo điều kiện 

phát triển hoạt động dịch vụ Logistics cũng như các doanh nghiệp 3PL trong nước; 

gỡ bỏ các hạn chế, cản trở để các công ty 3PL, 4PL nước ngoài hoạt động thuận lợi 

hơn; có chính sách hỗ trợ đào tạo các chuyên viên logistics; triển khai các hệ thống 

EDI và hệ thống giao dịch không giấy tờ tại các điểm hải quan, cửa khẩu, cải cách 

hành chính và minh bạch trong các dịch vụ công… 

Về phía Hiệp hội ngành, cần tạo mối gắn kết giữa hiệp hội và thành viên, 

hỗ trợ tư vấn thiết thực và giúp đỡ doanh nghiệp nâng cao tính chuyên nghiệp, đạo 

đức trong cạnh tranh. Khuyến khích sự cộng tác giữa các thành viên trên cơ sở sử 

dụng lợi thế từng doanh nghiệp (cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống thông tin…) 

để thực hiện dịch vụ trọn gói (one stop shop), mở rộng tầm hoạt động trong nước và 

quốc tế  Có chương trình đẩy mạnh quá trình liên kết, xúc tiến phát triển thị trường 

mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong các doanh nghiệp dịch vụ logistics. 

4.3.5 Đẩy mạnh liên kết vùng nhằm tăng cường nguồn vốn đầu tư cho ngành 

logistics 

Liên kết kinh tế vùng thực chất là sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế khác 

nhau trong một vùng, dựa trên lợi ích kinh tế là chính, nhằm phát huy lợi thế so 

sánh, tạo ra tính cạnh tranh kinh tế cao hơn cho một vùng. Các hình thức liên kết 

kinh tế vùng có thể trên các khía cạnh không gian kinh tế theo lãnh thổ, chuỗi ngành 

hàng, tổ chức sản xuất. Chủ trương, chính sách phát triển vùng, liên kết vùng không 

những tạo động lực phát triển kinh tế mà còn giúp các vùng khó khăn thực hiện tốt 

chức năng bảo tồn tài nguyên, sinh thái, ổn định an ninh, chính trị, xã hội. Trong 

điều kiện hội nhập, đặc biệt sau sự kiện Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên 

Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), liên kết vùng để 
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phát triển nhanh hơn, bền vững hơn đang là vấn đề đặt ra đối với mỗi địa phương, 

nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của từng đơn vị, đóng góp nhiều hơn cho ngân 

sách địa phương và tạo chuỗi giá trị bền vững.  

Thời gian qua, vấn đề liên kết vùng ở nước ta đã được thúc đẩy, tạo ra sự 

phối hợp liên kết giữa các vùng kinh tế, các địa phương trong nội vùng để giải 

quyết một số vấn đề cấp thiết trước mắt như phát triển kinh tế, giao thông, đào tạo 

nghề, ứng phó biến đổi khí hậu,… Điển hình về thực hiện liên kết, đó là Diễn đàn 

hợp tác kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDEC), Diễn đàn hợp tác các tỉnh 

miền Trung, liên kết những địa phương phát triển kinh tế tốt với vùng lân cận (đồng 

bằng sông Cửu Long hợp tác liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh; Bắc Ninh hợp 

tác liên kết với Hà Nội, Bắc Giang,…). Chính sách liên kết xây dựng các Trung tâm 

logistics tại các vùng kinh tế cũng đang được đẩy manh thực hiện. 

Trong liên kết phát triển vùng, nổi bật nhất, rất đáng được ghi nhận để nhân 

rộng mô hình cho các vùng khác học tập bước đầu phải kể đến liên kết phát triển 

vùng duyên hải miền Trung của 7 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, đã tự thỏa thuận ký kết vào “Biên 

bản cam kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung” với 9 nội dung liên kết: huy 

động đầu tư, phát triển nguồn lực, phát triển một số ngành công nghiệp, giao thông, 

du lịch, thương mại, cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chia sẻ thông tin và ứng 

phó biến đổi khí hậu  Để hiện thực hóa liên kết, các tỉnh đã thành lập: Ban điều phối 

vùng, với chức năng trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng các chương trình hành 

động cụ thể để triển khai các nội dung liên kết; Nhóm tư vấn hợp tác phát triển 

vùng, quy tụ một số nhà khoa học để nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp thực hiện liên kết vùng; Trung tâm tư vấn - nghiên cứu phát triển vùng để theo 

dõi, tổng hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các hoạt động liên kết 

phát triển vùng. 

Trên thực tế, việc thực hiện liên kết vùng ở nước ta hiện nay còn tồn tại 

nhiều bất cập. Nhiều chuyên gia đặt vấn đề về tình trạng manh mún, rời rạc, nhỏ lẻ 

trong phát triển kinh tế địa phương  Đặc biệt ở các khu vực trọng điểm, tiềm năng 

lớn. Thực tế cho thấy, do giới hạn mức độ địa giới hành chính mà nhiều tỉnh đã trở 

nên kém hấp dẫn dưới mắt nhà đầu tư trong những dự án quy mô  Ngoài ra, đặc thù 
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địa phương về công tác hành chính, thuế má cũng tạo ra những rào cản vô hình. 

Thêm vào đó, vì chưa phối hợp, chưa có điều chỉnh tổng thể, nhiều khả năng dẫn 

đến “tâm lý bầy đàn”  Xu hướng này đáng lo ngại do song hành với những yếu tố 

cộng sinh như: đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang tăng, cơ chế cấp phép dự án 

còn khiếm khuyết, quản lý chi tiêu công chưa minh bạch… 

Điều này dẫn đến tình trạng địa phương nào cũng có sân bay, cảng biển, 

khu công nghiệp, trường đại học. Một tỉnh nếu có lợi thế cơ sở hạ tầng, sân bay, 

cảng sâu có thể là một lợi thế về cạnh tranh  Nhưng xét tổng thể, đó chưa chắc là 

một quyết định tối ưu  Như mô hình chủ đạo, và các vệ tinh ngành bao bọc trình bày 

ở trên, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh không phải nằm ở số lượng, mà nằm ở 

câu hỏi làm sao xây dựng được chuỗi giá trị mang tính hiệu năng nhất. Nếu mỗi địa 

phương đồng loạt đầu tư tạo một chuỗi giá trị riêng cho mình, trong khi khả năng 

chỉ có thể tối ưu hóa từ một đến hai giá trị, thì nguy cơ lãng phí sẽ rất cao. Hoặc giả 

như chuỗi giá trị vẫn hình thành, nhưng bị bó hẹp trong một khuôn giới hạn nhất 

định, thì năng lực cạnh tranh với các vùng khác sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. 

Như vậy, nhìn từ bên trong, lẫn bên ngoài: bài toán “liên kết vùng” hiện nay 

không chỉ nhắm đến mục tiêu tạo lực, mà còn làm sao phân chia nguồn lực một 

cách hiệu năng  Bài toán này khó bởi những hạn chế trong việc quản lý kinh tế vùng 

hiện nay  Xu hướng liên kết có, nhưng để thực hiện hiệu quả cần có một chính sách 

hợp lý và dài hạn.   

Trong thời gian tới Việt Nam cần nâng cấp hệ thống trung tâm logistic ở 

các vùng kinh tế trọng điểm với để đáp ứng được yêu cầu của một Hub logistic. Từ 

hạ tầng thông tin liên lạc, hệ thống kho bãi, cần có thêm các kho chuyên dụng như 

kho đông lạnh, kho xăng dầu, kho sấy khô  Phương pháp quản lý trung tâm logistic 

cũng cần được học tập theo các nước trong khu vực, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý 

từ Singapore. 
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KẾT LUẬN 

Về tổng quan nghiên cứu, luận án đã trình bày một cách có hệ thống các 

nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến năng lực cạnh tranh của ngành dịch 

vụ nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng. 

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu đã đề cập tới các khái niệm về cạnh tranh, 

năng lực cạnh tranh và các cấp độ của năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, luận án 

cũng hệ thống lại cơ sở lý thuyết của các nhân tố tác động và ảnh hưởng tới năng 

lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics. 

Về phương pháp nghiên cứu, khi tiến hành nghiên cứu, tác giả sử dụng các 

phương pháp phổ biến trong nghiên cứu như: phân tích tổng hợp, thống kê, mô tả, 

so sánh để nhận định đánh giá về thực trạng năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics Việt Nam hiện nay. Tiếp theo, bằng phương pháp phân tích định lượng, 

nghiên cứu đã đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động lên năng lực cạnh 

tranh ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh kinh tế quốc tế. Sau khi lựa 

chọn kỹ càng qua các bài nghiên cứu kết hợp với phân tích cụ thể tình hình thực tế 

về ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam, tác giả lựa chọn những nhân tố có ảnh 

hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics Việt 

Nam. Bao gồm: nhu cầu và tiềm năng phát triển của dịch vụ logistics; sự phát triển 

hạ tầng cơ sở logistics; sự phát triển của khung thể chế, luật pháp liên quan đến 

logistics; tính hiệu quả của các quy trình, thủ tục, năng lực của các nhà cung cấp 

dịch vụ logistics, chất lượng nguồn nhân lực ngành logistics và chi phí logistics. 

Về vấn đề nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ 

logistics Việt Nam, sau khi tiến hành nghiên cứu thực trạng và hồi quy các nhân tố 

ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics Việt Nam, luận án tập 

trung vào 5 nhóm giải pháp sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và những chính sách tạo điều kiện 

thuận lợi cho logistics phát triển 

Thứ hai, chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp, phục vụ cho sự phát 

triển của ngành dịch vụ logistics 
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Thứ ba, đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ logistics 

Thứ tư, định hướng phát triển logistics phù hợp với tiềm lực kinh tế quốc 

gia và vị thế quốc gia trong hệ thống logistics khu vực và thế giới 

Thứ năm, đẩy mạnh liên kết vùng nhằm tăng cường nguồn vốn đầu tư cho 

ngành logistics 

Căn cứ vào mục đích nghiên cứu đã được trình bày ở phần mở đầu của luận 

án, có thể thấy các kết quả nghiên cứu đã giải quyết được các vấn đề đề ra và đảm 

bảo được mục tiêu nghiên cứu của tác giả. Tuy nhiên, các kết quả này vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, năng lực cạnh tranh cấp ngành là một lĩnh vực mới, chưa có 

nhiều nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh ở cấp độ này. Bên cạnh đó, khả 

năng liên kết của các doanh nghiệp logistics nước ta còn thấp, cũng như việc minh 

bạch hóa thông tin chưa cao nên có nhiều khó khăn trong việc lựa chọn và xây dựng 

các tiêu chí tác động tới năng lực cạnh tranh của ngành 

Thứ hai, việc định hướng và phát triển logistics nước ta còn chưa đồng bộ 

giữa các vùng, tạo ra khoảng cách và quy mô của các doanh nghiệp logistics. Nhiều 

doanh nghiệp còn nhỏ lẻ nên việc thu thập số liệu còn gặp nhiều khó khăn  

Trước những vấn đề nêu trên, một số hướng nghiên cứu tiếp theo để hoàn 

thiện hơn luận án là: 

Thứ nhất, việc sự phát triển của ngành dịch vụ logistics trên thế giới nói 

chung và tại một số quốc gia có tiềm năng nói riêng, sẽ có thêm hướng gợi ý về việc 

xây dựng tốt hơn các tiêu chí ảnh hưởng và tác động tới năng lực cạnh tranh của 

ngành dịch vụ logistics  Tuy nhiên để triển khai được nội dung này, đòi hỏi phải có 

sự chuyên sâu và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về cách bộ tiêu chí riêng để đánh giá năng 

lực cạnh tranh của các quốc gia 

Thứ hai, việc xây dựng mô hình đánh giá chung cho nâng cao năng lực 

cạnh tranh ngành dịch vụ logistics là nội dung cần thu thập thông tin trong các 

nghiên cưú tiếp theo. 
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PHỤ LỤC 
 

PHỤ LỤC 01: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LOGISTICS  

TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Quý Ông/bà lãnh đạo doanh nghiệp! 

Xin chân thành cảm ơn Quý ông/bà đã tham gia khảo sát về vấn đề “Các nhân 

tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế” để giúp tác giả hoàn thành công trình nghiên cứu. 

Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn tìm hiểu mức độ tác động của 

các nhân tố tới năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics, qua đó đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ này. Vì vậy, tác giả rất 

mong Quý ông/bà lãnh đạo doanh nghiệp giúp đỡ hoàn thành bảng hỏi và hi vọng 

nhận được những đóng góp chân thành từ Quý ông/bà. 

Tất cả những thông tin cá nhân do Quý ông/bà cung cấp đều được giữ bí mật 

và chỉ được sử dụng trong nghiên cứu này. 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG  

Tên công ty:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:              Fax: 

Email:              Website:  

Loại hình doanh nghiệp:  

Vốn điều lệ của công ty:   

Số nhân viên của công ty đến năm 2015 là:  

 <10  10 – 200  200 - 500  >500 

Những dịch vụ mà Quý Công ty cung cấp 

Vận tải  Xử lí đơn hàng  

Giao nhận hàng hóa  Thanh tóan hóa đơn  

Logistics ngược  Kho bãi  

Quản lý dự trữ  Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu (Product 

customization) 

 

Hệ thống thông tin  Khác (nêu rõ)  

Dịch vụ cung cấp chủ yếu là:   



 

 

PHẦN 2: TÌM HIỂU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS 

Xin Quý Ông/bà vui lòng  cho biết ý kiến của mình về những vấn đề sau:  

(Mỗi quan điểm có 5 mức đánh giá tương đương với thang điểm từ 1 đến 5 với mức 1: 

Rất kém (thấp) cho đến mức 5: Rất tốt (cao). Quý Ông/bà vui lòng tích dấu (√) vào ô 

thích hợp). 

Đánh giá về chất lượng cơ sở hạ tầng cơ bản  

 1 2 3 4 5 

Sự hiện diện của cơ sở hạ tầng giao thông chất lượng      

Thiết bị viễn thông (Internet, điện thoại,…)      

Sự sẵn có của công nghệ hiện đại (Trao đổi dữ liệu điện tử 

EDI, mã số, mã vạch, RFDI, ERP,… ) 

     

Đánh giá về chất lượng khung pháp lý  

 1 2 3 4 5 

Khung pháp lý (Luật doanh nghiệp và các nguồn luật điều 

chỉnh hoạt động của doanh nghiệp logistics) 

     

Chính sách thuế      

Chính sách hỗ trợ phát triển dịch cụ logistics      

Chất lượng cung cấp các thủ tục hành chính      

An ninh và hiệu quả của hệ thống pháp luật      

Tính minh bạch trong hệ thống pháp luật      

Nhu cầu về dịch vụ logistics trong 5 năm gần đây tại Việt Nam 

 1 2 3 4 5 

Nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics trong nước      

Chi phí logistics trên tổng chi phí kinh doanh của công ty      

Lượng thuê ngoài dịch vụ logistics từ các nhà cung cấp 

nước ngoài 

     

Lượng xuất khẩu dịch vụ logistics      

Đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực 

 1 2 3 4 5 

Quy mô nguồn nhân lực      

Sự sẵn có về nguồn nhân lực chất lượng cao      

Sự sẵn có về hệ thống giáo dục và các khóa đào tạo      



 

 

Chất lượng dịch vụ logistics trong những năm gân đây 

 1 2 3 4 5 

Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ logistics      

Tính nhanh chóng và kịp thời của dịch vụ logistics      

Mức độ đáp ứng về độ tin cậy thời gian của dịch vụ      

Tính linh hoạt của dịch vụ logistics      

Mức độ phù hợp về giá cả dịch vụ logistics      

Sự an toàn của hàng hóa trong quá trình thực hiện dịch vụ      

Tiềm năng phát triển trong tương lai của dịch vụ logistics tại Việt Nam trong những 

năm tới 

 

 1 2 3 4 5 

Tính minh bạch trong chuỗi cung ứng      

Hệ thống công nghệ thông tin phát triển      

Cấu trúc hệ thống phân phối được hoàn thiện      

Chi phí logistics được cắt giảm      

Tận dụng giải pháp di động      

Đa dạng hóa dịch vụ logistics cung cấp      

Xin hãy cho biết ý kiến của Quý Ông/bà về những giải pháp cần thiết để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam (lưu ý đánh số thứ tự từ 1 

đến 4 theo mức độ quan trọng của các giải pháp). 

 Phát triển và ứng dụng logistics tổng thể và quản lí chuỗi cung ứng 

 Cải thiện cơ sở hạ tầng 

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 Tăng cường sử dụng các dịch vụ thuê ngoài 

 Khác (xin nêu rõ):  

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/bà! 

  



 

 

PHỤ LỤC 02: THỐNG KÊ CƠ CẤU DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT 

Tổng số phiếu khảo sát thu về: 423 

Khu vực địa lý 

Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh 

139 77 207 

 

Loại hình doanh nghiệp 

Công ty cổ phần Công ty TNHH Công ty hợp danh 
Doanh nghiệp 

tư nhân 

89 239 37 58 

 

Quy mô lao động 

<10 10 - 200 200 - 500 >500 

62 213 120 28 

 

Dịch vụ cung cấp 

Vận tải  Xử lí đơn hàng 

Thanh tóan hóa đơn 

Kho bãi 

Hoàn thành sản phẩm theo 

yêu cầu (Product 

customization) 

Khác (nêu rõ) 

Thanh tóan hóa đơn 

Kho bãi 

Hoàn thành sản phẩm theo 

yêu cầu (Product 

customization) 

Khác (nêu rõ) 

 

Giao nhận hàng hóa 238 Thanh tóan hóa đơn 271 

Logistics ngược 87 Kho bãi 232 

Quản lý dự trữ 219 Hoàn thành sản phẩm theo 

yêu cầu 

146 

Hệ thống thông tin 182   

 

Dịch vụ cung cấp chủ yếu 

Dịch vụ bốc xếp hàng hoá 87 Dịch vụ đại lý vận tải 114 

Dịch vụ kho bãi và lưu giữ 

hàng hóa 

142 Dịch vụ bổ trợ khác 80 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỪ PHẦN MỀM SPSS 

Kết quả kiểm định hệ số tin cậy của thang đo 

  Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Sự hiện diện của cơ sở hạ tầng 

giao thông có chất lượng 

 
7.65 2.162 .598 .702 

Thiết bị viễn thông (Internet, 

điện thoại,…) 

 
7.37 2.491 .538 .765 

Sự sẵn có của công nghệ hiện 

đại (Trao đổi dữ liệu điện tử 

EDI, mã số, mã vạch, RFDI, 

ERP,…) 

 

7.62 1.838 .698 .584 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items  

.772 3  

 

 Scale Mean  

if Item Deleted 

Scale Variance 

 if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total  

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item  

Deleted 

Khung pháp lý (Luật doanh 

nghiệp và các nguồn luật điều 

chỉnh hoạt động của doanh 

nghiệp logistics) 

17.03 13.466 .708 .850 

Chính sách thuế 17.27 13.312 .693 .852 

Chính sách hỗ trợ phát triển  

dịch vụ Logistics 
17.20 13.696 .644 .860 

Chất lượng cung cấp các  

thủ tục hành chính 
17.32 12.896 .703 .850 

An ninh và hiệu quả của hệ  

thống pháp luật 
17.14 13.942 .608 .866 

Tính minh bạch trong 

hệ thống pháp luật 
17.14 12.881 .724 .847 

Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

.876 6 



 

 

 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Nhu cầu sử dụng dịch vụ 

logistics trong nước 
10.56 4.571 .515 .650 

Chi phí logistics trên tổng chi phí 

kinh doanh của công ty 
11.03 4.856 .452 .685 

 Lượng thuê ngoài dịch vụ 

logistics từ các nhà cung cấp 

nước ngoài 

10.84 4.494 .515 .649 

 Lượng xuất khẩu dịch vụ 

logistics 
11.15 3.859 .548 .632 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.717 4 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Quy mô nguồn nhân lực 
6.51 3.261 .476 .730 

Sự sẵn có về nguồn nhân lực chất 

lượng cao 

6.89 2.402 .637 .536 

Sự sẵn có về hệ thống giáo dục 

và các khóa đào tạo 

6.73 2.810 .559 .637 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.731 3 

 



 

 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ 

logistics 
19.03 22.185 .260 .413 

Tính nhanh chóng và kịp thời của 

dịch vụ logistics 
19.00 21.943 .401 .388 

Mức độ đáp ứng về độ tin cậy 

thời gian của dịch vụ 
19.09 21.258 .443 .367 

Tính linh hoạt của dịch vụ 

logistics 
19.09 21.431 .399 .377 

Mức độ phù hợp về giá cả dịch 

vụ logistics 
18.91 8.362 .230 .730 

Sự an toàn của hàng hóa trong 

quá trình thực hiện dịch vụ 
19.03 21.199 .377 .376 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.454 6 

 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ 

logistics 
15.11 5.736 .426 .710 

Tính nhanh chóng và kịp thời của 

dịch vụ logistics 
15.08 5.994 .521 .675 

Mức độ đáp ứng về độ tin cậy 

thời gian của dịch vụ 
15.17 5.533 .579 .649 

Tính linh hoạt của dịch vụ 

logistics 
15.16 5.726 .492 .683 

Sự an toàn của hàng hóa trong 

quá trình thực hiện dịch vụ 
15.10 5.580 .455 .699 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.730 5 



 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

An ninh và hiệu quả của hệ thống pháp luật .807       

Chất lượng cung cấp các thủ tục hành chính .752       

Tính minh bạch trong hệ thống pháp luật .747       

Khung pháp lý (Luật doanh nghiệp và các 

nguồn luật điều chỉnh hoạt động của doanh 

nghiệp logistics) 

.680       

Chính sách thuế .638       

Chính sách hỗ trợ phát triển dịch cụ logistics .514       

Lượng thuê ngoài dịch vụ logistics từ các 

nhà cung cấp nước ngoài 
 .730      

Nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics trong 

nước 
 .707      

Lượng xuất khẩu dịch vụ logistics  .690      

Chi phí logistics trên tổng chi phí kinh 

doanh của công ty 
 .575      

Quy mô nguồn nhân lực  .564      

Sự sẵn có về hệ thống giáo dục và các khóa 

đào tạo 
  .789     

Sự sẵn có về nguồn nhân lực chất lượng cao   .648     

Sự an toàn của hàng hóa trong quá trình 

thực hiện dịch vụ 
  .490     

Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ logistics   .434     

Tận dụng giải pháp di động    .694    

Hệ thống công nghệ thông tin phát triển    .688    

Đa dạng hóa dịch vụ logistics cung cấp    .644    

Cấu trúc hệ thống phân phối được hoàn 

thiện 
   .469    

Tính minh bạch trong chuỗi cung ứng    .452    

Thiết bị viễn thông (Internet, điện thoại,…)     .789   

Sự sẵn có của công nghệ hiện đại (Trao đổi 

dữ liệu điện tử EDI, mã số, mã vạch, RFDI, 

ERP,… ) 

    .660   



 

 

Sự hiện diện của cơ sở hạ tầng giao thông 

chất lượng 
    .504   

Mức độ đáp ứng về độ tin cậy thời gian của 

dịch vụ 
     .698  

Tính linh hoạt của dịch vụ logistics      .686  

Tính nhanh chóng và kịp thời của dịch vụ 

logistics 
     .586  

Chi phí logistics được cắt giảm       .802 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.890 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2496.258 

Df 351 

Sig. .000 

Model Summaryb 

Model  R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .939a .882 .877 .172 1.492 

a. Predictors: (Constant), PHAPLI, NHUCAU, NHANLUC. TIEMNANG, 

CSHT, CHATLUONG, GIAMCHIPHI 

b. Dependent Variable: NANGLUCCANHTRANH 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 44.906 7 6.415 215.887 .000b 

Residual 6.032 203 .030   

Total 50.938 210    

a. Dependent Variable: NANGLUCCANHTRANH 

b. Predictors: (Constant), PHAPLI, NHUCAU, NHANLUC. TIEMNANG, 

CSHT, CHATLUONG, GIAMCHIPHI 

                                                                        Coefficientsa 



 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .282 .099  2.861 .005   

PHAPLI .199 .025 .292 7.971 .000 .436 2.295 

NHUCAU .138 .023 .183 6.079 .000 .645 1.551 

NHANLUC .175 .025 .259 7.133 .000 .443 2.258 

TIEMNANG .144 .027 .165 5.387 .000 .623 1.605 

CSHT .137 .023 .194 5.856 .000 .531 1.883 

CHATLUONG .059 .026 .074 2.315 .022 .575 1.739 

GIAMCHIPHI .061 .016 .103 3.783 .000 .781 1.280 

a. Dependent Variable: nlct 

 


