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LỜI NÓI ĐẦU

Thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại trong gần hai thập kỷ qua đạt được là nhờ tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế, giảm dần các rào cản thương mại và tham gia các hiệp định với đối tác.  Tuy nhiên, cùng với
tiến bộ trong quá trình thực hiện cam kết quốc tế, lợi thế của tự do thương mại trong việc đóng góp vào
tăng trưởng thương mại đang đạt đến những giới hạn nhất định.  Đây là thời điểm cần có một cách tiếp cận
mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam.

Nghiên cứu “Tạo thuận lợi thương mại, Tạo giá trị, và Năng lực cạnh tranh - Gợi ý Chính sách cho Tăng trưởng
Kinh tế của Việt Nam” là một hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực thi Kế hoạch
Hành động Quốc gia nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ
tài chính, kỹ thuật và phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế triển khai thực
hiện, với mục tiêu giúp Việt Nam xây dựng, thực thi các hoạt động nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh
thương mại, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập
kinh tế quốc tế.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới và Văn phòng Ủy ban Quốc
gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế trong thời gian qua.  Tôi tin rằng sự hợp tác và hỗ trợ trong tương lai của
Ngân hàng Thế giới sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế
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Báo cáo này được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia Ngân hàng Thế giới gồm ông Phạm Minh Đức
(chủ biên), ông Deepak Mishra, ông Kee-Cheok Cheong, và ông John Arnold, dưới sự chỉ đạo của ông
Shudhir Shetty và bà Victoria Kwakwa.

Báo cáo này là kết quả của nghiên cứu tổng thể “Đánh giá Tạo thuận lợi Giao thông và Thương mại” (TTFA)
do Quỹ Tín thác TF097373 tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Tạo thuận lợi Thương mại của Ngân hàng
Thế giới (TFF).  Mục tiêu chung của nghiên cứu này là tìm kiếm giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh
xuất khẩu của Việt Nam.   Thách thức đối với Việt Nam không chỉ là giảm chi phí và thời gian hậu cần cho
xuất khẩu mà còn là tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tạo giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu, và hỗ trợ thương
mại các mặt hàng giá trị gia tăng cao.  Nghiên cứu này hỗ trợ các hoạt động làm cầu nối về mặt chính sách
trong tạo thuận lợi thương mại logistics và hỗ trợ việc hoạch định kế hoạch chiến lược tạo thuận lợi thương
mại quốc gia.  Chiến lược này, một khi được thực hiện, sẽ tăng cường sức cạnh tranh và giúp nền kinh tế
tăng trưởng bền vững.  

Một nghiên cứu với chiều rộng và độ sâu như thế không thể thành công nếu thiếu sự đóng góp của nhiều
thành viên.  Chúng tôi xin cảm ơn những cá nhân đã tham gia đóng góp soạn thảo báo cáo gồm ông Thomas
Farole, ông Gerard McLinden, ông Jose Barbaro, ông Jean-Francois Gautrin (Ngân hàng Thế giới); ông Trịnh
Minh Anh, bà Nguyễn Lương Hiền (Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế - NCIEC); bà Ngô Thị Ngọc
Huyền, ông Nguyễn Đức Trí (Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh-UEH); bà Nguyễn Thị Phương
Hiền, bà Nguyễn Diễm Hằng (Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải-TDSI, Bộ Giao thông Vận tải);
và ông Nguyễn Ngọc Anh (Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển).

Các cá nhân khác tham gia góp ý cho nghiên cứu bao gồm: nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới gồm ông
Habib Rab, ông Steven Jaffee, ông Paul Vallely, ông Luis Blancas, ông Đinh Tuấn Việt, ông Đoàn Hồng Quang,
ông Hoàng Anh Dũng, ông Jean Francois Arvis, bà Monica Alina Mustra, ông Baher El-Hifnawi, ông Ivailo V.
Izvorski, bà Hamid R.  Alavi, ông Đinh Thế Hinh, bà Myla Taylor Williams, và ông Julian Latimer Clarke; nhóm
chuyên gia của NCIEC gồm bà Lâm Thị Quỳnh Anh, ông Lê Gia Thanh Tùng; nhóm chuyên gia thuộc Bộ Công
Thương (MOIT) gồm ông Phạm Đình Thưởng, bà Trương Chí Bình, ông Phạm Ngọc Hải và bà Trần Minh Thư;
ông Nguyễn Thành Hưng từ Văn phòng Chính phủ (OOG); ông Trần Công Thắng và bà Đinh Bảo Linh từ Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); nhóm chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải (MOT) gồm bà
Nguyễn Thị Vượt, bà La Trà Linh, bà Lê Thanh Nhàn, ông Lê Tuấn Anh, ông Lê Đức Nghĩa, bà Ngô Thị Nhượng,
ông Nguyễn Như Thắng, và bà Huỳnh Minh Huệ; ông Nguyễn Thắng từ Viện Khoa học Xã hội (VASS); ông
Nguyễn Toàn từ Tổng cục Hải quan Việt Nam (GDC); nhóm chuyên gia từ trường Đại học Kinh tế Thành phố
Hồ Chí Minh (TP.  HCM) gồm bà Nguyễn Kim Thảo, bà Hoàng Thị Phương Thảo, ông Trần Hồng Hải và bà Lê
Kim Loan;  bà Phạm Lan Hương từ  Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM); ông Phạm Gia Túc và ông Đậu
Anh Tuấn từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Lương Văn Tự từ Hiệp hội Cà phê Việt
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Nam (VICOFA), bà Đặng Phương Dung từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS); ông Nguyễn Hữu Dũng từ
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Hải sản (VASEP); ông Đỗ Xuân Quang từ Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận,
Vận tải Đông Nam Á; ông Nguyễn Minh Phong từ Báo Nhân dân; bà Phạm Chi Lan (Chuyên gia Kinh tế cao
cấp); ông Hoàng Tích Phúc (Chuyên gia Thương mại cao cấp); ông Nguyễn Đức Nhật (Chuyên gia Kinh tế
cao cấp); ông Phạm Minh Nghĩa (Chuyên gia Giao thông cao cấp), bà Đoàn Thị Phin (Chuyên gia Giao thông
cao cấp), và ông Nguyễn Tương (Chuyên gia cao cấp về Giao thông và Logistics).

Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế (NCIEC) và  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
là cơ quan chủ trì và đồng chủ trì trong việc thực hiện nghiên cứu này.  Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn to
lớn tới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Cẩm Tú, Tổng Thư ký NCIEC, Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Phạm
Gia Túc, Phó Chủ tịch VCCI.   NCIEC và VCCI đã hỗ trợ triển khai nghiên cứu khảo sát TTFA và tổ chức một loạt
các hội thảo tham vấn, hội thảo công bố có sự tham gia của các viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ và các
doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ.

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp
tác Kinh tế Quốc tế, người đã ủng hộ nghiên cứu và ký lời nói đầu của báo cáo tổng thể này.  Chúng tôi cũng
xin bày tỏ lòng biết ơn tới ông Shudhir Shetty, bà Victoria Kwakwa, ông Shubham Chaudhuri, và bà Mona
Haddad đã chỉ đạo, hỗ trợ  trong suốt quá trình nghiên cứu.

Nhóm tác giả xin cảm ơn ông Charles Kunaka, ông Richard Record và ông Nguyễn Đình Cung đã góp ý phản
biện chính cho báo cáo.

Nghiên cứu cũng nhận được sự hỗ trợ hiệu đính và hậu cần của ông Ibrahim Ndoma, bà Mara Baranson,
ông Charles Warwick, bà Vũ Thị Anh Linh, và bà Lê Thị Khánh Linh.
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Báo cáo này gồm có ba tập.  Đầu tiên, Báo cáo tóm tắt, mô tả những đặc điểm nổi bật và thông điệp chính
của toàn bộ báo cáo.  Tập 1 đi vào phân tích chi tiết các chủ đề, và Tập 2 gồm các nghiên cứu tình huống về
tạo thuận lợi thương mại trong sáu ngành hàng khác nhau.

Báo cáo tóm tắt mô tả các đặc điểm chính và thực trạng của tạo thuận lợi thương mại.  Ở đây, tạo thuận lợi
thương mại được xem như là gồm có ba cấu phần chính -- hạ tầng “cứng” liên quan đến thương mại, hạ
tầng “mềm” liên quan đến khuôn khổ pháp quy và tổ chức, và tổ chức chuỗi cung ứng.  Các cấu phần này
được xem xét trong bối cảnh thay đổi môi trường thương mại đang diễn ra tại Việt Nam, và vận hành trong
khung thể chế quốc gia.  Phần này mô tả các điểm mạnh và điểm yếu của các cấu phần trong tạo thuận lợi
thương mại và phân tích vai trò của chính phủ trong quá trình khai thác các điểm mạnh và khắc phục các
điểm yếu.  Phần cuối báo cáo là các khuyến nghị.

Tập 1 bao gồm phân tích chi tiết tạo cơ sở cho các khuyến nghị và kết luận.  Chương 1 đưa ra khung nghiên
cứu, bắt đầu bằng việc nêu đặc điểm của tạo thuận lợi thương mại và minh họa các cấu phần kết nối có tác
động như thế nào lên năng lực cạnh tranh xuất khẩu.  Chương 2 nghiên cứu các động lực thúc đẩy thương
mại của Việt Nam và cho thấy vì sao Việt Nam phải quan tâm nghiêm túc đến vấn đề tạo thuận lợi thương
mại mặc dù thành tích xuất khẩu hiện tại đã rất khả quan.  Chương 3 mô tả thành tựu của Việt Nam trong
vấn đề này, nhận dạng các lỗ hổng để có cải thiện thích hợp.   Chương 4 đến Chương 6 sẽ tập trung phân
tích chi tiết các “trụ cột” của tạo thuận lợi thương mại.  Chương 4 xem xét hiện trạng hạ tầng liên quan đến
thương mại của Việt Nam, cụ thể là các mạch giao thông chính.  Chương 5 phân tích khung pháp quy biên
mậu trên quan điểm nền kinh tế nội địa và các cam kết tạo thuận lợi thương mại với các nước khác, nhất là
với khối ASEAN mà Việt Nam là một thành viên.  Chương 6 nghiên cứu vai trò và hiện trạng chuỗi cung ứng
tại Việt Nam.  Đây là một lĩnh vực quan trọng trong tạo thuận lợi thương mại, nhưng chưa được quan tâm
thích đáng.  Nghiên cứu này dựa trên kết quả khảo sát của sáu ngành thiết kế riêng cho báo cáo.   Chủ đề
của Chương 7 là khung thể chế mà trong đó các trụ cột thương mại vận hành.  Khung thể chế được xem xét
ở cấp vĩ mô, trung gian và cấp doanh nghiệp.  Chương cuối tóm tắt các khuyến nghị chính sách nhằm giải
quyết các khiếm khuyết đã được chỉ ra trong các chương trước.  Trong ma trận chính sách, các khiếm khuyết
được tóm tắt lại và đi kèm là từng phương án giải quyết phù hợp.

Tập 2 bao gồm các nghiên cứu thực tiễn về chuỗi cung ứng trong sáu ngành -- ba ngành công nghiệp chế
biến và ba ngành nông nghiệp.  Các ngành công nghiệp chế biến gồm có dệt/may, giày dép, điện tử và
thiết bị điện.  Các ngành nông nghiệp/thủy sản gồm có ngành hàng gạo, cà phê và thủy sản.   Tuy xuất khẩu
trong các ngành này đều tăng trưởng mạnh, nhưng trong chuỗi cung ứng của ngành nào cũng còn tồn tại
yếu kém.  

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHÍNH

CỦA BÁO CÁO
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  AFET Thị trường tương lai hàng nông sản của Thái Lan

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

BMP Tiêu chuẩn Thực hành Quản lý Tốt hơn

C&F (CNF)/ CIF Tiền hàng và Cước phí / Giá thành, Bảo hiểm và Cước

CMT Cắt may gia công

CoC Nguyên tắc nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm

DWT Đơn vị đo năng lực vận tải của tàu thuỷ -- tính bằng tấn

EMS Công ty dịch vụ chế tạo điện tử

ERP Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp

EU Liên minh Châu Âu

FOB Giao lên tàu

FDI Đầu tư nước ngoài trực tiếp

G-to-G Thương mại giữa Chính phủ-với-Chính phủ

GAP Tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt

HACCP Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

HCMC Thành phố Hồ Chí Minh

ICD Cảng thông quan nội địa

ICT Khoa học công nghệ thông tin

MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

MDB Ngân hàng Phát triển Đa quốc gia

OBM Nhà sản xuất thương hiệu gốc

ODM Nhà sản xuất thiết kế gốc

OEM Nhà sản xuất thiết bị gốc

PCU Đơn vị xe và hành khách mỗi ngày

QR Hạn ngạch

SOE Doanh nghiệp vốn nhà nước

TBT Rào cản kỹ thuật

TEU Đơn vị đo sức chứa công-ten-nơ, tương đương 6.1m chiều dài

THC Phí dịch vụ tại cảng

UK Anh quốc

UN Liên Hợp Quốc

US$ / USD Đô-la Mỹ

USA Hoa Kỳ

USDA Cục Nông nghiệp Hoa Kỳ

VF Nhà máy sản xuất

WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 
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1 Giá trị xuất khẩu của Trung Quốc cao gấp 6 lần đối thủ cạnh tranh gần nhất.
http://www.vietnamtextile.org.vn/en/statistics/other-markets/10590/worlds-clothing-exports-%282000---
2010%29/newsdetail.aspx.

2 http://www.vietnamtextile.org.vn/en/statistics/vietnam/10290/vietnams-textile-and-garment-export-by-category-in-july-
2011/newsdetail.aspx.

1.1  Giới thiệu

Dệt may là ngành có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.  Ngành dệt may Việt Nam hiện chiếm 14%
tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam và 4% tổng giá trị xuất khẩu dệt may toàn cầu năm 2011. Tuy nhiên, nếu
so với thị phần 40% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu mà ngành dệt may của Trung Quốc đang nắm giữ, thì
thị phần của dệt may Việt Nam hiện vẫn còn quá nhỏ.1 Sản phẩm dệt may của Việt Nam thường có giá trị
tương đối thấp với các mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ lệ cao nhất năm 2011 là áo phông, áo jacket và quần.2

1.2 Sản xuất và thương mại

Giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng trung bình 20% trong suốt 15 năm
qua (Hình 1.1).  Xuất khẩu hàng may mặc ước đạt 16 tỷ USD năm 2011 và dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong
năm 2012. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, thị phần hàng dệt may của Việt Nam trên thị trường quốc tế đã
tăng lên gấp bốn lần.  Thành công này có được là nhờ một số yếu tố tác động sau.  Thứ nhất, các nhà sản
xuất đã và đang tiếp tục dịch chuyển nhà xưởng tới Châu Á nhằm giảm thiểu chi phí lao động đầu vào.  Thứ
hai, các nhà bán lẻ và các thương hiệu sản xuất lớn đã đặt hàng ở nhiều quốc gia khác nhau để giảm thiểu
rủi ro nguồn cung ứng.  Thứ ba, Việt Nam đã có được cơ chế tiếp cận ưu đãi đối với các thị trường lớn thông
qua các hiệp định thương mại tự do và song phương.  Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại song phương
với Hoa Kỳ năm 2001, và kết quả là 10 năm tiếp theo xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã tăng lên gấp 15
lần, từ 45 triệu USD lên gần 7 tỷ USD năm 2011.  Với tư cách là thành viên của ASEAN, Việt Nam cũng tham
gia các hiệp định thương mại tự do với các nước phát triển như Nhật Bản và Úc.

Chương 1

DỆT MAY

1



Các thị trường xuất khẩu hàng may mặc chính của Việt Nam gồm có Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Nhật
Bản (Hình 1.2).  Trong khối EU, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan3 là những đối tác lớn nhất của Việt Nam.
Tuy nhiên, thị phần của hàng xuất khẩu Việt Nam tại các quốc gia này đang có chiều hướng suy giảm so với
các thị trường mới khác.

Xuất khẩu hàng dệt may thường bao gồm cả hàng dệt thoi và dệt kim.  Tỷ lệ hàng dệt kim đã dần tăng lên
và hiện đã chiếm khoảng một nửa giá trị xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam (Hình 1.3).  Do hàng dệt thoi có
giá cao hơn hàng dệt kim, sự tăng trưởng của hàng dệt kim chủ yếu đi vào số lượng.

Các nước khác

Tr
iệ

u 
U

SD

Nhật Các nước EU USA

3 http://www.vietnamtextile.org.vn/en/statistics/vietnam/10901/vietnams-textile-and-clothing-exports-in-2011-%28by-
markets%29/newsdetail.aspx.

Hình 1.1: Xuất khẩu dệt may của Việt Nam theo giá trị, 1996-2011

Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam.
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Nguồn:  UN Comtrade. Nguồn:  UN Comtrade.

Hình 1.3: Hàng may mặc dệt thoi và dệt
kim, 2002-2011

Hình 1.2: Thị trường dệt may Việt Nam,
2000-2010
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4 http://www.keepandshare.com/doc/1514992/onderzoek-bandolera-870k?da=y.
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Hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng được chia thành nhiều thị phần.  Việc phân chia cơ bản phân biệt quần
áo nam, nữ và các loại khác.  Tiếp đến là phân biệt giữa các sản phẩm quần áo thể thao, áo phông và áo len.
Tỷ lệ quần áo nữ trong tổng giá trị xuất khẩu tăng liên tục bốn năm liền cho tới năm 2005, sau đó giảm dần
xuống còn 34% vào năm 2011. Tỷ lệ giá trị xuất khẩu từ quần áo nam đã giảm liên tục trong suốt 10 năm
qua.  Ngược lại, tỷ lệ trong xuất khẩu các sản phẩm áo phông và áo len chui đầu đã tăng tới 35% trong
những năm gần đây (Hình 1.4). Những sản phẩm dệt may thuộc “các loại khác” với giá trị thấp thường tăng
nhiều về số lượng.  Những xu hướng này cho thấy, tăng trưởng trong xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
chủ yếu là về số lượng sản phẩm, trong khi giá trị mỗi sản phẩm lại có chiều hướng giảm.

Ngành dệt Việt Nam thuộc loại kém phát triển so với thế giới.  Việc sản xuất sợi tổng hợp nội địa còn rất hạn
chế, bởi vậy, phần lớn tơ phục vụ cho ngành kéo sợi phải nhập khẩu.  Hiện mới chỉ có 4% nguyên liệu bông
sử dụng được trồng trong nước.  Hầu hết các sản phẩm vải sản xuất trong nước có chất lượng thấp và chỉ
được sử dụng để phục vụ sản xuất hàng may mặc trong nước.  Vì thế, Việt Nam hiện phải nhập khẩu khoảng
80% nguyên liệu vải sử dụng trong ngành may mặc, chủ yếu từ các nước trong khu vực Châu Á.  Tỷ lệ nguồn
nguyên liệu nội địa đầu vào đang có xu hướng gia tăng đáng kể (Hình 1.5), một phần là do kết quả của việc
thu mua nguyên liệu nhập khẩu từ các nhà bán buôn địa phương.

Việt Nam hiện có khoảng 2,400 nhà sản xuất hàng may mặc và khoảng 750 doanh nghiệp sản xuất hàng
dệt.  Hai lĩnh vực này hiện thu hút khoảng hai triệu lao động.  Phần lớn các nhà máy được xây dựng xung
quanh TP.  HCM, nhưng một số nhà máy được xây dựng ở khu vực nông thôn để được hưởng mức thuế ưu
đãi của chính phủ (Bảng 1.1).4 Có ít doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này, ngoại trừ  Vinatex hiện đang chiếm
khoảng 20% thị phần, với phần lớn sản phẩm được sản xuất phục vụ thị trường trong nước.

Phần lớn các sản phẩm dệt may được sản xuất bởi các nhà máy lớn với 1000-5000 lao động.  Tuy nhiên, cũng
có nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn sản xuất phục vụ nhu cầu của thị trường nội địa, hoặc gia công theo đơn
hàng của các doanh nghiệp lớn.  Hơn một nửa sản phẩm dệt may xuất khẩu của Việt Nam được sản xuất
bởi các doanh nghiệp nước ngoài, hoặc doanh nghiệp có Vốn Đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI). Tỷ lệ sản
phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp quốc doanh (SOE) đang có chiều hướng suy giảm theo số lượng
doanh nghiệp quốc doanh trong lĩnh vực này.

Hình 1.4: Hàng dệt may nam và nữ,
2002-2010

Hình 1.5: Hàm lượng nhập khẩu trong sản
phẩm hàng dệt may xuất khẩu,

2005-2011

Nguồn: UN Comtrade và ITC. Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam.

2002

Khác Đồ nam Đồ nữ

100%

90%
80%
70%

60%
50%
40%

30%
20%

10%
0%

2004 2006 2008 2010

% xuất khẩu trong giá trị nhập khẩu 

2005

75%

70%

65%

75%

55%

50%

45%

40%
2006 2007 2008 2010 20112009



TP.  Hồ Chí Minh 1090 Nguyên liệu và con quay 9

TP.  Hà Nội 17 Vải dệt thoi 382

Tỉnh Đồng Nai 142 Vải không dệt thoi 6

Tỉnh Bình Dương 116 Quần áo 1446

Tỉnh Long An 27 Phụ kiện 35

TP.  Đà Nẵng 55 Dịch vụ 26

Khác 364

1.3 Cấu trúc ngành dệt may

Sản xuất hàng dệt may có thể được chia thành sáu lĩnh vực riêng biệt (xem Hình 1.6).  Hoạt động chính của
sản xuất dệt may là quá trình gia công công nghiệp, bao gồm cắt, may gia công và đóng gói.  Quá trình này
được gọi là Cắt-may-gia công (CMT), đòi hỏi nhiều lao động.   Đầu vào của quá trình này là các nguyên liệu
dệt may và các nguyên liệu đầu vào khác, còn đầu ra chính là các kênh phân phối sản phẩm dệt may.  Quá
trình này thể hiện cả đầu vào và đầu ra của chuỗi cung ứng, bao gồm cả các dịch vụ logistics và buôn bán
sản phẩm.   Các công đoạn còn lại như xây dựng thương hiệu và thiết kế sản phẩm được thực hiện một cách
riêng biệt dựa trên thông tin thu thập được qua quá trình phân phối và tiếp thị.
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Nguồn:  “Ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam: Nghiên cứu về Các Nhà sản xuất Dệt may tại Việt Nam", International
Business Research Vietnam, 2008.

Hình 1.6: Công nghiệp dệt may Việt Nam

Nguồn: Khảo sát TTFA Việt Nam, 2012.
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Bảng 1.1: Các doanh nghiệp trong ngành may mặc Việt Nam, 2006



Nguồn: Các tác giả.
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5 Một mô hình hiện chưa được áp dụng phổ biến hiện nay chính là mạng lưới các nhà thầu phụ.  Theo đó, các doanh nghiệp lớn sẽ
tăng cường đặt hàng đối với từng bộ phận sản phẩm cụ thể cho các doanh nghiệp nhỏ hơn thuộc mạng lưới sản xuất của họ.

Thuật ngữ Giá trị gia tăng Rủi ro

Nhà máy gia công CMT Chỉ có sức lao động Không

Tại Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào quá trình gia công.  Chỉ có một số lượng nhỏ
doanh nghiệp tham gia vào cả sáu hoạt động nói trên.5 Các nhà máy gia công có vốn đầu tư nước ngoài hiện
chiếm khoảng 60% số lượng nhà máy tại Việt Nam.   Các nhà máy gia công hoạt động dưới sự điều hành của
chủ người nước ngoài và thường liên quan rất ít tới chuỗi cung ứng đầu ra và đầu vào.   Nhóm doanh nghiệp
lớn thứ hai tại Việt Nam là các nhà sản xuất theo đơn hàng.   Cũng như mô hình Cắt-may-gia công (CMT), các
doanh nghiệp này cũng mua các nguyên liệu đầu vào cần thiết.   Tại Việt Nam, các doanh nghiệp này được
gọi là “Freight on Board” (FOB) loại 1 bởi họ được thanh toán với giá thành trọn gói cho sản phẩm xuất khẩu,
chứ không chỉ tiền gia công sản phẩm (như trường hợp các nhà máy gia công).  Nhóm các doanh nghiệp sản
xuất thiết bị gốc (OEM) hay FOB loại II tại Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp có khả năng tự chủ động tìm
nguồn nguyên liệu đầu vào.   Khoảng 98% các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam thuộc một trong ba loại
nhóm nói trên.  

Nhóm doanh nghiệp thứ tư là các công sản xuất thiết kế gốc (ODM). Các doanh nghiệp này mở rộng hoạt
động của họ sang cả các hoạt động thiết kế, phân phối và tiếp thị.   Mô hình doanh nghiệp thứ năm, công
ty sản xuất thương hiệu gốc (OBM), bao gồm tất cả các công đoạn trong sản xuất hàng dệt may, trong đó
có cả phát triển thương hiệu.   Hiện nay, các sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất mới chỉ được bán
trong khu vực.  Đây là bước khởi đầu để họ có thể vươn lên chiếm lĩnh một thị trường lớn, với nhiều doanh
nghiệp thành viên, bao gồm cả đội ngũ thiết kế riêng, nhằm tăng giá trị đối với sản phẩm của mình.

Năm loại hình doanh nghiệp này có giá trị gia tăng khác nhau và đối diện với rủi ro thương mại ở từng cấp
độ khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực họ tham gia.  Những rủi ro này được tóm lược trong Bảng 1.2.

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm trên cơ sở những đơn hàng có sẵn và giữ một mối liên hệ tối
thiểu với các nhà cung ứng nguyên liệu đầu vào.  Nguyên liệu đầu vào chỉ được đặt mua sau khi đã có đơn
hàng.  Thời gian từ khi đơn hàng được xác nhận cho đến khi giao hàng cho người mua thay đổi tùy thuộc
vào hoạt động của doanh nghiệp, khoảng từ 40-60 ngày, hoặc 90-120 ngày.  Thời gian thay đổi chủ yếu phụ
thuộc vào nguồn hàng cung ứng, từ một vài ngày đối với nguyên liệu trong nước cho tới ba tháng đối với
nguyên liệu vải nhập khẩu.  Phần lớn nguyên liệu nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung
Quốc), Hàn Quốc và các quốc gia khác thuộc Châu Á.  Đối với các nguyên liệu thông thường, thời gian giao
hàng từ 2-4 tuần.  Đối với các nguyên liệu vải đặc biệt, thời gian giao hàng có thể thay đổi từ 45 ngày đối
với các loại vải dày và 60 ngày đối với các loại vải sọc.

Bảng 1.2: Đặc điểm các mô hình kinh doanh
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đơn hàng

CMT 
(FOB 1)
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Giảm chi phí đầu vào nhưng ít có cơ hội được
mua từ các nhà cung cấp lớn do quy mô nhỏ

Có thể giảm chi phí, gia tăng giá trị từ việc
thiết kế

Nếu nhà cung cấp chuyển
hàng với giá FOB
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Nguồn:  Viện Phát triển và Chiến lược Vận Tải (TDSI).
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Tuyến Đường 

Lưu lượng giao thông trên QL5, tuyến kết nối chính đến cảng Hải Phòng, hiện nay đang bị quá tải.  Vì tuyến
đường này đi qua khu vực đông dân cư, tốc độ xe lưu thông bị hạn chế và tỷ lệ tai nạn giao thông cao.   Một
cuộc điều tra giao thông năm 2010 trên tuyến đường này đã chỉ ra rằng, lưu lượng giao thông qua trạm Hải
Dương (km58+700) là 54.000 PCUs (đơn vị xe và hành khách mỗi ngày) trong khi trọng tải của trục đường
chỉ là  30.000 PCUs/ngày.  Lượng xe tải cũng quá lớn với gần 6.000 xe tải đa trục mỗi ngày.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên QL1A.  Năm 2011, lượng xe quá tải là 150.000 PCUs/ngày trên
đoạn Đồng Nai - Hồ Chí Minh , với hơn 20.000 lượt xe tải và xe tải ba trục hoặc hơn nữa.  Đoạn từ Cần Thơ
đến TP.  HCM cũng có lưu lượng giao thông cao, trung bình 56.700 PCUs/ngày.  Các tuyến đường bộ kết nối
với các cảng tại TP.  HCM, bao gồm đường Nguyễn Văn Linh -- đoạn qua cầu Phú Mỹ và đường cao tốc Hà
Nội - Nguyễn Thị Định thường xuyên trong tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, làm gia tăng thời gian vận
chuyển hàng hóa tới các cảng.  

1.3.1 Vận chuyển

Hình 1.7 cho thấy các khu vực sản xuất và luồng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam.  Hiện nay, ngành
sản xuất hàng dệt may được phân bố trên khắp cả nước.  Tuy nhiên, 88% hàng dệt may được xuất khẩu từ
hai trung tâm lớn: một ở khu vực phía Bắc (31%) và một ở phía Nam (57%). Các màu xanh khác nhau trên
bản đồ biểu thị giá trị xuất khẩu theo từng tỉnh.  Bản đồ này cũng cho thấy các cửa khẩu quốc tế chính cho
các luồng hàng may mặc xuất khẩu.  Số liệu thống kê năm 2010 của Tổng Cục Thống kê cho thấy 80% hàng
dệt may được xuất khẩu qua đường biển, 13% bằng đường hàng không, và chỉ có 7% bằng đường bộ.  Trung
tâm vận chuyển hàng xuất khẩu khu vực phía Bắc bao gồm cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.  Các
trung tâm vận chuyển hàng xuất khẩu khu vực phía Nam gồm các cảng biển tại TP.  HCM và cảng hàng
không Tân Sơn Nhất.   

Hiện nay, chi phí nhập khẩu nguyên liệu dệt may đầu vào chiếm tỷ lệ khá cao, trung bình khoảng 60% tổng
giá trị xuất khẩu.  Theo số liệu thống kê năm 2010 của Tổng Cục Hải quan, nguyên liệu dệt may nhập khẩu
chính thức qua đường biển Việt Nam là 8,7 tỷ USD (tương đương 89% tổng giá trị nguyên liệu nhập khẩu)
và qua đường hàng không là 780 triệu USD (chiếm 8% tổng giá trị nhập khẩu, chủ yếu qua cảng hàng không
Nội Bài và Tân Sơn Nhất).  Tuyến giao thông đường biển chính là cụm cảng TP.  HCM (khoảng 6 tỷ USD, chiếm
68%) và cảng Hải Phòng (2,5 tỷ USD, chiếm 29%).  Phần nguyên liệu còn lại được nhập khẩu thông qua các
cảng Đà Nẵng, Vũng Tàu và Cần Thơ.  Bản đồ cũng cho thấy khối lượng và điểm đến của các sản phẩm dệt
may xuất khẩu qua các cửa khẩu chính.  Các biểu đồ hình tròn trên bản đồ biểu thị khối lượng và điểm đến
của các sản phẩm dệt may xuất khẩu qua các cửa khẩu chính.  Khối lượng xuất khẩu được biểu thị thông
qua kích cỡ của biểu đồ hình tròn, với đơn vị tính chuẩn là 50,  000 TEUs.  Hàng dệt may xuất khẩu và nguyên
liệu nhập khẩu được vận chuyển qua đường bộ giữa các tuyến giao thông chính, cảng, nhà máy thông qua
các trục vận tải chính như Bảng 1.3 dưới đây thể hiện.  

Bảng 1.3: Các tuyến giao thông quốc nội chính

Khu vực Đồng bằng sông Hồng đến Hà Nội và Hải Phòng QL 5

QL 2, QL 3, đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài và
QL 5

Khu vực Bắc Trung Bộ đến Hải Phòng QL 1A, QL 10, QL 5.

Khu vực Đông Nam Bộ đến  TP.  HCM QL 13, QL 22, QL 51

Khu vực ĐBSCL đến TP.  HCM QL 1A từ Cà Mau đến TP.  HCM

Khu vực Miền Trung đến TP.  HCM QL 1A

Khu vực Miền núi phía Bắc đến Hải Phòng



50.000  TEUs 

EXPORT VOLUME 

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THEO TỈNH

CÁC LUỒNG XUẤT KHẨU

KHỐI LƯỢNG XUẤT KHẨU 

100 Triệu USD

500 Triệu USD

>1,000 Triệu USD

10,000 TEUs

50,000 TEUs

100,000 TEUs

KHỐI LƯỢNG XUẤT KHẨU 
QUA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

USA 
47%

Hàn 
Quốc 
11%

Khác 
42%

TỶ LỆ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC 
VẬN TẢI 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Export

Import

Seaport Border gate Airport

KHỐI LƯỢNG XUẤT KHẨU 
QUA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

USA 
48%

Nhật 
19%

Đức 
5%

Khác 
28%

KHỐI LƯỢNG XUẤT KHẨU 
QUA ĐƯỜNG BIỂN

USA 47%

Nhật 8%
Hàn Quốc 

5%

Đức 5%

Tây Ban 
Nha  5%

Khác    
30%

Nhập khẩu 

Xuất khẩu 

Cảng biển Sân bay Cửa khẩu biên giới 

 

Hà Nội 

TP Hồ Chí Minh 

LÀO 

CAMPUCHIA 

Vũng Tàu 
Sài Gòn 

Đà Nẵng 

Quy 
Nhơn 

Cái Lân 
Hải Phòng 

KHỐI LƯỢNG XUẤT KHẨU QUA 
ĐƯỜNG BIỂN 

USA 

59%

Khác 

41%

7

GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Hình 1.7: Dòng xuất khẩu hàng may mặc, 2010

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.



Sản phẩm dệt may thường được đóng gói trong các công-ten-nơ và vận chuyển bằng đường bộ tới các khu
vực xuất khẩu.  Chi phí vận chuyển từ các tỉnh phía bắc tới cảng Hải Phòng ở mức 1,5-2 USD/TEU/km.  Chi
phí xếp dỡ hàng hóa tại cảng là 30 USD/TEU.  Thời gian vận chuyển công-ten-nơ từ Hà Nội tới Hải Phòng là
3-4 giờ.  Ở khu vực phía Nam, chi phí vận chuyển khoảng 1,3-2 USD/TEU/km, với chi phí xếp dỡ hàng hóa
tại cảng khoảng 27 USD/TEU.  Các thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam gồm có Mỹ
(43%), các nước EU (16%), Nhật Bản (11%) và Hàn Quốc (6%). Các tuyến đường xuất khẩu chính bao gồm:

n Đường biển từ cảng Hải Phòng và cụm cảng TP.  HCM, quá cảnh tại Singapore, qua kênh đào Suez và
biển Địa Trung Hải để sang Châu Âu và tới bờ biển phía Đông Mỹ

n Đường biển từ cảng Hải Phòng và cụm cảng TP.  HCM, quá cảnh tại Hồng Kông SAR (Trung Quốc)/Nhật
Bản tới bờ biển phía Tây Mỹ.

n Đường hàng không từ sân bay Nội Bài tới Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Mỹ,
Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh và Hàn Quốc.

Chi phí vận chuyển đường biển quốc tế phụ thuộc vào tuyến đường và trọng tải tàu hàng: Chi phí từ các cảng
Hồ Chí Minh tới Mỹ ở vào khoảng 2,200-2,500 USD/TEU, tới Châu Âu vào khoảng 1,500-2,500 USD/TEU, tới Hàn
Quốc, Nhật Bản vào khoảng 900-1,200 USD/TEU.  Thời gian vận chuyển thông thường là 30-40 ngày tới Mỹ,
25-35 ngày tới Đức và khoảng 7-10 ngày tới Nhật Bản.

1.3.2 Dự báo xuất khẩu hàng dệt may

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam tới năm 2020 xác định sẽ di chuyển dần các nhà máy sản xuất
hàng dệt may về các tỉnh có lượng lao động nông nghiệp địa phương dồi dào và lợi thế về giao thông vận tải.  Các
trung tâm thời trang, nghiên cứu thiết kế và các trung tâm cung cấp nguyên liệu và buôn bán sẽ được xây dựng tại
Hà Nội, Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác.  Từ năm 2011 tới năm 2015, tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may
được dự báo sẽ đạt mức 12%/năm.   Kim ngạch xuất khẩu dự báo sẽ tăng từ 11,2 tỷ USD năm 2010 lên 18 tỷ USD năm
2015. Từ 2016 tới 2020, ngành dự báo tăng trưởng trung bình là 9%/năm, và tổng giá trị xuất khẩu dự báo sẽ tăng lên
25 tỷ USD vào năm 2020.  Theo Chiến lược Phát triển ngành Công nghiệp dệt may đến năm 2015, Quyết định số
36/2008/QĐ-TTg,  một số khu vực phát triển trọng tâm trong ngành như sau:

n Khu vực I - Đồng bằng sông Hồng.  Hà Nội dự kiến sẽ trở thành một trung tâm dịch vụ, cung cấp vật liệu,
công nghệ, thiết kế và tập trung các nhà máy sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng cao.  Các nhà máy khác
sẽ được chuyển tới các khu công nghiệp địa phương như Hòa Xá (Nam Định), Nguyễn Đức Cảnh (Thái
Bình), Phố Nối B (Hưng Yên), Đồng Văn (Hà Nam), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Ninh Bình.

n Khu vực II - Khu vực Đông Nam.  TP.  HCM dự kiến sẽ trở thành trung tâm thương mại, thiết kế thời trang,
dịch vụ dệt may và các nhà máy sản xuất sản phẩm thời trang giá trị gia tăng cao.  Các nhà máy nhuộm
và hoàn thiện sẽ được đặt tại TP.  HCM, bên cạnh các nhà máy hoàn thiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) và
Quảng Trị.

n Khu vực III - Khu vực ĐBSCL.  Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm của cụm công nghiệp dệt may xuất khẩu, với
một khu công nghiệp nhuộm tại Trà Vinh.

n Khu vực IV - Khu vực Đông Bắc và Tây Bắc.  Một khu công nghiệp dệt may sẽ được phát triển tại Phú Thọ.
Các nhà máy may mặc khác sẽ được đặt tại các tỉnh khác.  Khu vực trồng bông và sản xuất lụa cũng sẽ
được phát triển ở Sơn La và Điện Biên.

n Khu vực V - Khu vực Bắc Trung Bộ.  Các nhà máy dệt may dự kiến sẽ được đặt dọc theo QL 1A tại một số
khu công nghiệp ở Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An) và Huế (Thừa Thiên Huế). Ba khu công nghiệp
hỗn hợp dệt và nhuộm sẽ được thành lập ở Diễn Châu (Nghệ An), Hà Tĩnh và Quảng Trị trong giai đoạn
2012-2015.

n Khu vực VI - Khu vực Tây Nguyên.  Khu vực này sẽ trở thành trung tâm trồng bông và cây dâu tằm, tập
trung sản xuất các nguyên liệu chế biến cho xuất khẩu và thị trường trong nước.
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1.3.3 Dự báo nhập khẩu nguyên liệu thô/Đầu vào cho ngành công nghiệp dệt may 

Định hướng chung trong Chiến lược Xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2011-2020 là thúc đẩy sản xuất
trong nước đối với các nguyên liệu thô cần thiết cho ngành công nghiệp dệt may, qua đó giảm nhập khẩu
nguyên liệu từ các thị trường ngoài nước.

Trong vài năm tới, nhập khẩu nguyên liệu trong lĩnh vực dệt may sẽ tiếp tục tăng lên.  Trong giai đoạn 2011-
2015, giá trị nhập khẩu bông dự kiến sẽ tăng 15,7%/năm, lên mức 1,4 tỷ USD; giá trị nhập khẩu sợi sẽ tăng
8,9%/năm, lên mức 1,8 tỷ USD; nhập khẩu sợi sẽ tăng 10,9%/năm lên mức 6,3 tỷ USD; và giá trị phụ kiện
nhập khẩu tăng 7,7%/năm, lên mức 2,6 tỷ USD.  Trong giai đoạn 2016-2020, giá trị bông và sợi nhập khẩu
dự kiến sẽ tăng nhẹ do nguồn cung hàng nguyên liệu nội địa đang dần dần thay thế hàng nhập khẩu.

Nguyên liệu dệt may sẽ được tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.  HCM, từ đó phân phối tới các doanh nghiệp.
Bông nhập khẩu sẽ được cung cấp chủ yếu cho khu vực các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa,
Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Tây Ninh và Tiền Giang.  Sợi nhập khẩu sẽ được cung cấp
cho một số tỉnh thuộc bốn khu vực chính: Khu vực đồng bằng sông Hồng, khu vực Miền Trung, khu vực
Đông Nam Bộ và ĐBSCL.  Vải nhập khẩu sẽ được cung cấp cho các tỉnh có nguồn lao động dồi dào.

1.3.4 Dự báo thị trường xuất khẩu

Các thị trường xuất khẩu hàng dệt may dự kiến sẽ là các nước phát triển như Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Úc và một số thị trường nhỏ hơn như Hồng Kông SAR (Trung Quốc), Singapore, Thụy Sĩ, Anh, v.v.  Ngoài
ra, một số thị trường mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Angola, Niu Di Lân, Ấn Độ và Nga cũng được xem là
thị trường xuất khẩu tiềm năng của hàng dệt may Việt Nam.

1.3.5 Dự báo hệ thống giao thông vận tải

Theo chiến lược phát triển ngành, các tuyến đường xuất khẩu chính sẽ được xác định trên cơ sở di dời các
nhà máy từ Hà Nội và TP.  HCM tới các tỉnh lân cận.  Việc phát triển các cảng biển khu vực Miền Trung và
tăng cường hoạt động trung chuyển tại cảng Vũng Tàu sẽ giúp giảm thiểu lưu lượng vận chuyển cho hai
trung tâm xuất khẩu lớn là sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng ở Miền Bắc và trung tâm xuất khẩu TP.  HCM
ở miền Nam.  Sân bay Long Thành-Đồng Nai dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động và thu hút một lượng vận
chuyển xuất nhập khẩu từ TP.  HCM.  Thông qua việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Phát triển Mạng lưới
Đường cao tốc, dự kiến mạng lưới giao thông đường bộ trong nước sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải trong
lĩnh vực dệt may.

Vì thế trong tương lai, hơn 90% hàng may mặc sẽ được xuất khẩu bằng đường biển, phần còn lại sẽ qua
đường hàng không, trong khi đó toàn bộ nguyên liệu đầu vào sẽ được nhập khẩu bằng đường biển.  Các
tuyến giao thông nội địa sẽ được hình thành như sau:

n Khu vực Đồng bằng sông Hồng: Hành lang QL2-QL5, QL10-QL5 đến cảng Hải Phòng và sân bay Nội Bài;

n Khu vực Miền núi phía Bắc: Hành lang QL2, QL3, QL1A-QL5 đến cảng Hải Phòng;

n Khu vực Bắc Trung Bộ và Ven biển miền Trung: QL1A đến cảng Đà Nẵng;

n Khu vực Ven biển miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Hành lang QL1A (Khánh Hòa-TP.  HCM),
QL20-QL1A, QL13 và QL14-QL1, QL51-QL1, QL1A (Cà Mau-TP.  HCM) tới cụm cảng Sài Gòn; và

n Khu vực Đông Nam Bộ: QL13-QL1A, QL1A tới sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
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Hình 1.8: Dòng vận chuyển hàng dệt may xuất nhập khẩu, 2020

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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1.4 Chiến lược phát triển

Nhìn chung, tới năm 2020 dòng vận chuyển hàng xuất khẩu sẽ được thay đổi bằng việc di dời các nhà máy
tại Hà Nội và TP.  HCM tới các tỉnh lân cận.  Sự phát triển các nhóm cảng biển khu vực Miền Trung và tăng
cường sử dụng cảng công-ten-nơ trung chuyển Vũng Tàu sẽ giúp giảm mật độ cho hai trung tâm xuất khẩu
lớn: sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng ở phía Bắc và trung tâm xuất khẩu TP.  HCM ở phía Nam.  Sân bay
Long Thành - Đồng Nai dự kiến khi vào hoạt động sẽ thu hút dòng chảy xuất nhập khẩu từ TP.  HCM đến
khu vực này.  Với mạng lưới đường cao tốc như kế hoạch tổng thể, vận tải đường bộ trong nước dự kiến sẽ
đáp ứng được nhu cầu vận tải.

Trong khi Việt Nam đã thành công trong việc gia tăng thị phần của mình trong thương mại dệt may toàn
cầu, thành công này chủ yếu dựa vào việc gia tăng khối lượng hàng may mặc có giá trị thấp hơn.  Quá trình
này đã làm giảm giá trị gia tăng có thể đạt được của các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.  Dù cho chiến
lược này đã thu được thành công trong quá khứ, nhưng hàng may mặc xuất khẩu Việt Nam trong tương lai
vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí lao động tăng, hoặc sự cạnh tranh từ Bangladesh và các
quốc gia có nguồn lao động giá rẻ khác, hay sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, quốc gia có lợi thế về quy
mô và hiệu quả hoạt động trong ngành dệt may.  Bởi vậy, hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam cần tập trung
vào các sản phẩm giá trị gia tăng cao hơn.  Ngành dệt may Việt Nam tương đối đa dạng với các mô hình
kinh doanh và các thị trường khác nhau.  Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm
xuất khẩu cũng sẽ là sự thay đổi từng phần và từng bước.

Có nhiều cách gia tăng giá trị hàng dệt may khác nhau.  Hộp dưới đây sẽ thảo luận  năm cách tiếp cận.  Các
doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện đang áp dụng riêng lẻ một trong các cách tiếp cận đó, và sẽ tiếp tục
phát triển theo các hướng khác nhau.  Một phần lớn các doanh nghiệp của ngành sẽ tiếp tục tập trung vào
khu vực giá trị thấp của thị trường nhưng sẽ bị loại dần bởi các nhà sản xuất từ các quốc gia có giá lao động
rẻ.  Vì vậy, mục đích của ngành dệt may Việt Nam là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này.

Để có thể tăng thêm giá trị gia tăng cho ngành dệt may Việt Nam cần có sự đồng thuận về định hướng phát
triển ngành, đặc biệt là giữa các chủ sở hữu nhà máy địa phương.  Định hướng này không chỉ bao gồm việc
gia tăng giá trị hàng dệt may mà còn cả việc gia tăng giá trị hàm lượng nội địa trong sản phẩm, ví dụ như
thông qua việc tham gia nhiều hơn vào quá trình mua nguyên liệu đầu vào và thiết kế sản phẩm.  Định
hướng này đưa ra các thay đổi lớn không chỉ trong vấn đề sản phẩm và thị trường, mà còn cả trong các chu
kỳ sản xuất và mô hình kinh doanh.  Bảng 1.4 dưới đây đưa ra một ví dụ.
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Hộp 1.1: Những con đường hướng tới hàng dệt may giá trị cao

Có một số phương thức để gia tăng giá trị hàng dệt may.  Phương pháp đầu tiên liên quan đến việc di chuyển
lên các bậc cao hơn của kim tự tháp thời trang, con đường mà Ý, Pháp và gần đây là Nhật Bản đã áp dụng.  Một
con đường khác mà các quốc gia lựa chọn là sản xuất các phụ kiện cho ngành dệt may có giá trị gia tăng cao
nhất.  Con đường thứ ba là tập trung vào thị trường nào có nhu cầu sản phẩm đầu vào mang giá trị cao hơn và
quy trình sản xuất phức tạp hơn.  Đây là lựa chọn mà Srilanka đã thành công, còn Nepal thì ngược lại.  Con đường
thứ tư mà Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang theo đuổi là cung cấp các dịch vụ bổ sung như thiết kế, tìm nguyên liệu đầu vào
và tiếp thị.  Con đường cuối cùng chính là tiếp cận các thị trường có giá thành cao, thời gian giao hàng ngắn và
linh hoạt hơn.  Ví dụ, phần lớn các nhà bán lẻ đại trà Mỹ thường đặt mua số lượng hàng lớn các sản phẩm thống
nhất và quan tâm nhiều tới giá cả hơn là chất lượng và thời gian.  Ngược lại, các nhà bán lẻ EU đặt hàng với số
lượng nhỏ hơn, với yêu cầu cao hơn về chất lượng và nội dung thiết kế.  Do vậy, thời gian giao hàng và tính linh
hoạt thường quan trọng hơn giá cả.  Các nhà bán lẻ ở thị trường Nhật Bản cũng có yêu cầu tương tự.

Nguồn: Các tác giả.



Bảng 1.4: Các yếu tố tiềm năng của viễn cảnh cho ngành dệt may

Giá trị cao hơn, nội dung thời trang hạn chế, yêu cầu lao động có kỹ năng (ví dụ như áo
khoác nam, quần áo thể thao, đồ lót phụ nữ và quần áo trẻ em)

Các thị trường quốc gia Tăng cường hiện diện ở thị trường khu vực, giảm thiểu sự hiện diện trong hàng chợ

Bán hàng trực tiếp cho các bên bán lẻ hàng giá trị cao đang mở rộng thị phần trong khu
vực (ví dụ như Uniqlo, Esprit, Forever 21, H&M, Zara).

Nguyên liệu đầu vào Vải nhập khẩu được hoàn thiện tại địa phương.

Chu trình đặt hàng 2-3 tháng từ thời điểm xác nhận đơn hàng cho tới khi giao hàng.

OEM và OBM, tìm nguồn nguyên liệu đầu vào kết hợp giao hàng với giá FOB và C&F.

Đối tượng của định hướng này được giả định là các chủ sở hữu nhà máy sản xuất trong nước và các nhà sản
xuất hợp đồng có vốn đầu tư nước ngoài.  Mục tiêu dài hạn là làm sao tăng tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng
mô hình kinh doanh ODM và OBM.  Một số doanh nghiệp đã thực hiện quá trình chuyển đổi này, nhưng
gặp phải nhiều khó khăn do đòi hỏi chuyển dịch cơ cấu chuỗi cung ứng để phát triển nguồn nguyên liệu
đầu vào mới và đa dạng hóa các kênh phân phối.  Tình hình có khác hơn đối với các doanh nghiệp gia công.
Họ hoạt động dưới sự điều hành của chủ nước ngoài, là người tự quản lý toàn bộ logistics và sắp xếp cung
ứng đầu vào và đầu ra.  Các doanh nghiệp này sẽ hưởng lợi từ bất kỳ sự cải tiến nào trong logistics, nhưng
ít có khả năng thay đổi mô hình kinh doanh hay thị trường hiện tại.  

Việc hướng tới các sản phẩm mang giá trị cao hơn đòi hỏi những thay đổi tương tự trong chuỗi cung ứng.
Để giảm thời gian đặt hàng thì cần phải có chuỗi cung ứng đầu vào hiệu quả hơn, và muốn đảm bảo được
các đơn hàng nhỏ hay các lô hàng đặc biệt, thì chuỗi cung ứng đầu ra và đầu vào đều phải đa dạng hơn.
Điều này có nghĩa là cần phải có nhiều lựa chọn hơn các dịch vụ vận tải hiệu quả và đáng tin cậy trong các
hành lang thương mại chính và các thủ tục nhập khẩu đầu vào và xuất đầu ra cần được cải cách theo hướng
đơn giản và hiệu quả hơn.  Mục tiêu này cũng đòi hỏi phải có kế hoạch đầu tư cho các hành lang thương
mại phục vụ cho khu vực đô thị để cải thiện hiệu suất thương mại tổng thể đối với các ngành chính, bắt
đầu từ việc hoàn thành các con đường kết nối tới cảng Cái Mép.  Các thủ tục tạm nhập tái xuất và kiểm tra
thanh toán bằng việc sử dụng các phòng thí nghiệm tư nhân có chứng chỉ và phân tích rủi ro cũng cần đơn
giản hóa để tiết kiệm thời gian.  

Cần tăng cường các nỗ lực để hội nhập ngược trở lại với các chuỗi cung ứng đầu vào thông qua việc phát
triển các cụm công nghiệp dệt may.  Đối với khu vực tư nhân, các cụm công nghiệp này sẽ mang đến cơ hội
mở rộng nền kinh tế trên cả phương diện quy mô và phạm vi.  Đối với chính phủ, các cụm công nghiệp sẽ
đơn giản hóa việc cung cấp các tiện ích sản xuất như điện nước và cơ sở hạ tầng logistics phục vụ cho ngành.
Chính phủ cũng có thể cải thiện và mở rộng hơn nữa các hiệp định thương mại song phương và khu vực
nhằm giảm thiểu các rào cản tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng, giúp phát triển ngành dệt may xuất
khẩu.  Cuối cùng, các cụm công nghiệp có thể cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng sản xuất cơ bản,
quản lý chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm để nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong lĩnh vực may
mặc.

Nguồn: Các tác giả.
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Sản phẩm ngách

Kênh phân phối

Mô hình kinh doanh



1.5   Thực hiện chiến lược 

Những nỗ lực xây dựng tầm nhìn này đòi hỏi một nghiên cứu thị trường nhằm xác định các cơ hội về sản phẩm,
thị trường và các kênh phân phối.  Đây là công việc của cả chính phủ và khu vực tư nhân.  Nghiên cứu cần đánh
giá các cơ hội để thực hiện các công nghệ thiết kế hiện đại nhất nhằm bắt kịp với xu hướng hiện tại.

Việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng đầu ra có thể là một thách thức lớn hơn.  Một số doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh đã bắt đầu quá trình này, nhưng phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn đang tiếp tục hướng
tới việc gia tăng số lượng sản phẩm thông qua các kênh phân phối sẵn có.  Ngoài ra, hầu hết các nhà sản
xuất chỉ mới tập trung vào một khu vực cụ thể như Mỹ, EU hoặc Đông Á.  Với việc cải tiến các cảng công-
ten-nơ xung quanh TP.  HCM, năng lực cung cấp hàng hóa tới nhiều thị trường hơn được kỳ vọng sẽ cải
thiện đáng kể.  

Một cơ hội khác đang được theo đuổi nhằm nâng cao chất lượng sản xuất trong nước đối với hàng dệt may
và phụ kiện.  Đây được xem như một quá trình mở rộng tất yếu của hoạt động kinh doanh và sẽ giúp gia
tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.  Do Việt Nam không thể sản xuất đủ lượng sợi tự nhiên và ít
kinh nghiệm trong việc sản xuất các loại vải dệt thoi nên Việt Nam chủ yếu phát triển các loại vải dệt kim
làm từ sợi tổng hợp và pha trộn.  Các nhà máy may mặc sản xuất phục vụ xuất khẩu vẫn phải nhập khẩu vải
chất lượng cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng khác nhau.  Thiếu sự hội nhập nguồn nguyên
liệu đầu vào này không hẳn làm giảm lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.  Trên thực tế, xu hướng hiện đại đang
hướng tới việc tách sản xuất hàng dệt và hàng may như Hình 1.9 thể hiện.
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Hình 1.9:  Quá trình liên kết nguồn nguyên liệu đầu vào

Nguồn: Gary Gereffi, Nền kinh tế thế giới: Tổ chức, quản lý, và phát triển, trong Neil J.  Smelserand Richard Swedberg,
Sổ tay Xã hội học Kinh tế, Tái bản lần 2 (Nhà in Đại học Princeton, 2005), trang 172.

Các giai đoạn trong Chuỗi Giá trịQuốc gia

Nhật

thập kỷ 50 và 

đầu 60

Cuối thập kỷ 60, 70 

và đầu 80

Cuối thập kỷ 80

Cuối thập kỷ 80 

và thập kỷ 90

thập kỷ 60 trở đi

Thập kỷ 90

thập kỷ 70 trở đi

Sợi

Sợi

Máy móc 

(quay, dệt, 

cắt, khâu)

Dệt 

Dệt 

Dệt 

May mặc

May mặc

May mặc

May mặc

Thấp 

Giá trị Gia tăng

M
ứ

c 
đ

ộ
 p

h
á

t 
tr

iể
n

Cao

Giữa thập kỷ 90 đến 

đầu những năm 2000

Hồng Kông SAR (TQ)

Hàn Quốc

Đài Loan (TQ)

Trung Quốc

Indonesia

Thái Lan

Ấn Độ

Pakistan

Bangladesh

Sri Lanka

Việt Nam



14

TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TẠO GIÁ TRỊ, VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Việc sản xuất các sản phẩm mang giá trị cao hơn sẽ giúp tăng lượng vốn lưu động cần thiết trên mỗi đơn vị
sản phẩm, nhưng bù lại vòng quay đơn hàng sẽ giảm có nghĩa là vòng xoay tiền mặt cũng sẽ ngắn hơn.
Cho tới nay, các nhà máy có vẻ không gặp khó khăn trong việc huy động tài chính thương mại chủ yếu nhờ
vào chủ nước ngoài.  Tuy nhiên, để các nhà sản xuất trong nước có thể cạnh tranh hiệu quả hơn, họ cần tiếp
cận ngoại tệ với lãi suất tương đương so với các đối thủ cạnh tranh của họ.  

Ngành dệt may Việt Nam đã bắt đầu áp dụng các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường áp
dụng các chương trình quản lý khách hàng và kiểm soát hàng tồn kho.  Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang hệ
thống Lập kế hoạch Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) vốn được sử dụng để quản lý các hoạt động và giao
dịch giữa nhà cung cấp, nhà sản xuất và người mua vẫn chưa được áp dụng.



2.1 Giới thiệu

Giày dép là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, chiếm 7% kim ngạch
xuất khẩu năm 2011.  Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm có giày thể thao, giày vải, giày dép thời trang và
dép xăng đan.  Việt Nam là nước xuất khẩu giày dép lớn thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Ý, chiếm
7.4% thị phần toàn cầu.6

2.2 Sản xuất và thương mại

Xuất khẩu giày dép đã tăng trưởng nhanh chóng về giá trị trong 10 năm qua và đạt mức 7 tỷ USD năm 2011
(Hình 2.1).  Việt Nam xuất khẩu khoảng 80% lượng giày dép sản xuất ra.  Các sản phẩm xuất khẩu đa dạng,
từ giày dép nhựa giá trị thấp (kể cả dép xăng đan) cho tới các sản phẩm giày thể thao giá trị cao sản xuất
cho các thương hiệu quốc tế (như Nike, Reebok và Adidas).  Năm 2010, trong khi giá trị xuất khẩu trung
bình tính trên một đơn vị sản phẩm của thế giới chỉ ở mức 6,5 USD thì giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt
gần 7,5 USD/đơn vị sản phẩm xuất khẩu.7
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Chương 2

GIẦY DÉP

6 Trung tâm thương mại quốc tế (ITC)
7 Giá trị xuất khẩu trung bình cho một đơn vị sản phẩm trên thế giới năm 2010 là khoảng 6,5 USD, Trung  Quốc là  khoảng 3,3 USD, Ấn

Độ là 12,5 USD, và Ý là 24 USD.



Da Cao su/nhựa Vải Các phụ kiện giày Vải không thấm nước Khác

Mười năm trước, giày vải là sản phẩm mang lại giá trị cao nhất cho giày dép xuất khẩu Việt Nam.  Tuy nhiên
trong suốt một thập kỷ qua, giày da, giày cao su và nhựa đã dần mang lại giá trị cao hơn.  Sản xuất giày nhựa
đòi hỏi nguồn vốn lớn, đặc biệt là khi quá trình ép phun được áp dụng.  Ngược lại, giày da đòi hỏi nhiều lao
động hơn do yêu cầu gia công bằng tay và khâu bằng các thiết bị bán tự động (Hình 2.2)
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Hình 2.1: Xuất khẩu giày dép Việt Nam, 2001-2011

Nguồn: UN Comtrade và Hải quan Việt Nam.

Hình 2.2: Xuất khẩu giày Việt Nam theo chủng loại, 2002-2011

Nguồn: UN Comtrade và ITC.
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Các thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam là EU và Mỹ, chiếm tới hơn 70% kim ngạch xuất
khẩu (Hình 2.3).  Tại EU, các thị trường chính của giày dép xuất khẩu Việt Nam là các nước giàu như Anh,
Đức, và Hà Lan.  Việc áp dụng thuế chống bán phá giá giày dép của EU vào năm 2006 đã ít nhiều làm chậm
sự tăng trưởng xuất khẩu giày dép Việt Nam sang thị trường EU.  Tác động của việc gỡ bỏ các loại thuế chống
bán phá giá năm 2011 của EU đối với tăng trưởng xuất khẩu giày dép Việt Nam vẫn chưa rõ rệt.

Chi phí nguyên liệu thường chiếm khoảng 80% giá thành xuất xưởng8 sản phẩm giày dép.   Việt Nam sản
xuất rất ít các nguyên liệu đầu vào cần thiết cho sản xuất giày dép; vì vậy, 70% chi phí này phải trả cho việc
nhập nguyên liệu đầu vào.  Việt Nam có năng lực hạn chế trong sản xuất da thuộc và hầu hết da trong nước
chỉ phù hợp với sản xuất sản phẩm có giá trị thấp.   Do đó, hầu như tất cả các sản phẩm da đều được nhập
khẩu, chủ yếu là da tiền xử lý.9 Sản xuất giày vải hiện cũng ở trong tình trạng tương tự do sản xuất trong
nước không thể cung cấp nguyên liệu nhuộm đạt chất lượng phù hợp.   Đối với sản phẩm giày dép nhựa,
các sản phẩm nhựa hạt và nhựa tấm đều phải nhập khẩu do năng lực và chất lượng sản xuất trong nước
không đủ đáp ứng nhu cầu và chất lượng.   Do các sản phẩm này khá phổ biến và thường được nhập khẩu
từ các nước trong khu vực, thời gian giao hàng thường ngắn.   Phần lớn các nguyên liệu đầu vào được các
chủ nhà máy người nước ngoài đặt từ các nhà cung cấp đã có quan hệ trước.

Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam là các nước trong khu vực.  Trung Quốc hiện sản xuất khoảng
35% lượng xuất khẩu giày dép toàn cầu, nhưng hầu hết là sản phẩm chất lượng thấp, mặc dù đã đầu tư vào
các công nghệ tiên tiến nhằm bù đắp cho chi phí lao động đang tăng dần.   Tại các quốc gia khác trong
vùng, Ấn Độ hiện tập trung vào các sản phẩm giày dép giá trị tầm trung trong khi Indonesia và Bangladesh
thì sản xuất các sản phẩm từ giá trị thấp đến giá trị trung bình.   Tuy nhiên, cả hai quốc gia này đều kỳ vọng
sẽ chuyển lên chuỗi sản phẩm xuất khẩu mang giá trị cao hơn trong tương lai.   Sản xuất giày dép giá trị cao
vẫn tiếp tục tập trung ở Châu Âu với Ý, Đức, Bỉ, Hà Lan, hiện chiếm hơn 20% thị phần toàn cầu.

Theo Quy hoạch Tổng thể Phát triển Ngành Giày dép đến năm 2020 của Chính phủ, xuất khẩu giày dép được
dự báo sẽ tăng trung bình 7%/năm trong giai đoạn 2011-2015, và lên 8%/năm trong giai đoạn 2016-2020.
Nếu so sánh với mức tăng trưởng trung bình 15%/năm trong suốt một thập kỷ qua, thì dự báo này có vẻ
khiêm tốn.   Năm 2011, năm đầu tiên trong chuỗi dự báo tăng trưởng 7%/năm, tăng trưởng xuất khẩu của
Việt Nam đã đạt mức 27%.
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Hình 2.3: Xuất khẩu giày dép Việt Nam theo thị trường, 2010

8 Xuất xưởng ở đây đề cập tới các chi phí phi vận tải đối với hàng hóa.
9 Trung Quốc cũng gặp phải vấn đề tương tự.  Gần 80% nguyên liệu da sử dụng trong sản xuất được nhập khẩu từ nhiều quốc gia

khác nhau.

Nguồn: UN Comtrade.
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2.3 Cấu trúc ngành công nghiệp giày dép

Hiện ước tính có khoảng 700 nhà máy sản xuất giày dép tại Việt Nam, với công suất từ vài ngàn đến 10 ngàn
đôi giày mỗi ngày.  Nhìn chung, có bốn loại hình doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp da
giày Việt Nam.

Loại hình thứ nhất là các nhà máy sản xuất gia công, chiếm khoảng 45% số lượng nhà máy giày dép.  Đây là
các doanh nghiệp có chủ nước ngoài và là công ty con của các công ty quốc tế.  Các công ty quốc tế chỉ định
thiết kế và sắp xếp cung cấp nguyên liệu đầu vào và quản lý việc bán và phân phối sản phẩm.10

Thứ hai là các công ty sản xuất thiết bị gốc trong nước (OEMs), sản xuất hàng hóa theo hợp đồng và thiết kế
của các công ty giày dép quốc tế.  Các doanh nghiệp OEMs chiếm khoảng 40% số lượng doanh nghiệp giày
dép tại Việt Nam.  Khoảng một nửa các doanh nghiệp OEMs được cung cấp tất cả các nguyên liệu đầu vào
cần thiết từ công ty đặt hàng, trong khi nửa còn lại tự mình tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào.  Đối với
nhóm doanh nghiệp thứ hai, người mua thường cung cấp các chi tiết kỹ thuật và danh sách các nhà cung
cấp đã được phê duyệt.  Giày dép được sản xuất bởi các doanh nghiệp OEMs thường được bán với giá FOB
cùng một nhà vận chuyển logistic quốc tế được chỉ định.

Loại hình thứ ba là các doanh nghiệp sản xuất thiết kế gốc (ODMs), sản xuất các sản phẩm trên cơ sở mẫu
thiết kế chung của mình, tự tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào và tự bán thành phẩm cho thương nhân
dưới dạng sản phẩm chưa có nhãn mác.  Các thương nhân này sẽ gắn nhãn hiệu của mình trước khi bán
chúng.  ODMs thường là các doanh nghiệp trong nước và chiếm khoảng 10% số lượng nhà máy giày dép
tại Việt Nam.

Cuối cùng là doanh nghiệp sản xuất nhãn hiệu gốc (OBMs), chiếm khoảng 5% số lượng nhà máy, và sản xuất
giày dép từ mẫu thiết kế và nhãn hiệu của chính mình.  Các sản phẩm này được bán ở Việt Nam và xuất khẩu
sang một số nền kinh tế mới nổi.

Các nhà máy nội địa nhỏ hơn thường bán cho các đại lý, các đại lý lại bán cho các nhà bán buôn.  Các đại lý
mua hàng cung cấp địa chỉ liên hệ và đàm phán với các nhà bán buôn/bán lẻ.  Họ cũng đảm nhiệm vai trò
kiểm tra sản phẩm và đảm bảo việc giao hàng.  Các nhà máy nội địa lớn hơn không chỉ bán cho các đại lý
thu mua quốc tế mà còn cả các nhà bán buôn nước ngoài hoặc các nhà sản xuất có thương hiệu để họ bán
trực tiếp sản phẩm cuối cùng cho người bán lẻ.  Hầu hết các sản phẩm xuất khẩu được bán với giá FOB với
một bên vận chuyển quốc tế được người mua chỉ định.  Hình 2.4 cho thấy các đối tượng chính tham gia vào
chuỗi cung ứng.  

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận tài chính từ công ty mẹ, trong khi các nhà sản xuất nội
địa lại phụ thuộc vào các ngân hàng trong nước để có thể vay số lớn vốn đầu tư và vốn lưu động của doanh
nghiệp.  Vốn lưu động trở nên đặc biệt quan trọng do nguyên liệu nhập khẩu đầu vào chiếm một phần đáng
kể giá trị giày dép và vòng quay tiền thay đổi từ bốn đến sáu tháng.  Tỷ lệ cao các yếu tố đầu vào trong giá thành
phẩm cuối cùng làm giảm thiểu các rủi ro ngoại hối đối với các doanh nghiệp, do cả nguyên liệu đầu vào và sản
phẩm xuất khẩu đầu ra đều được định giá bằng đồng đô la Mỹ, đồng Euro hoặc các ngoại tệ khác.
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10 Theo yêu cầu về trách nhiệm xã hội (CSR) của các công ty quốc tế, các nhà bán buôn/bán lẻ đang ngày càng có khả năng để thực
hiện kiểm toán xã hội trong các nhà máy.. 
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Hình 2.4: Các đối tượng chính tham gia vào chuỗi cung ứng giày dép

Nguồn: Khảo sát TTFA và các tác giả.

Phần lớn nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu từ các nước trong khu vực và các nhà cung ứng thường đảm
nhiệm luôn vai trò logistics.  Do vậy các doanh nghiệp thường không gặp nhiều trở ngại về thời gian giao
hàng.  Thay vào đó, các doanh nghiệp nội địa thường phải đối diện với vấn đề chất lượng và tính đồng nhất
của nguyên liệu đầu vào.  Điều này dẫn đển tỷ lệ thực hiện đơn hàng của các doanh nghiệp này thường
thấp, dẫn tới sự chậm trễ trong sản xuất và quá thời hạn giao hàng xuất khẩu.  Để có được đầy đủ số lượng
và chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, một số doanh nghiệp dựa vào các nhà bán buôn trong nước để
duy trì một lượng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu tồn kho.  Tuy nhiên, điều này lại làm tăng thêm chi phí,
và quan trọng hơn là hạn chế các doanh nghiệp trong việc lựa chọn nguyên liệu sẵn có.  

Thị trường giày dép có thể chia thành các phân khúc với các yêu cầu khác nhau về chất lượng, giá thành và
thời gian.  Sự phân chia phổ biến nhất dựa trên chất lượng sản phẩm.  Các sản phẩm giá trị cao bao gồm
giày da nam, giày nữ và giày thể thao mang nhãn hiệu quốc tế.  Những sản phẩm này đòi hỏi nguồn nguyên
liệu đầu vào chất lượng cao và quy trình sản xuất tốt.  Thiết kế cũng là một yếu tố quan trọng làm gia tăng
giá trị của giày thể thao và giày nữ.  Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt được kéo dài trong toàn
bộ chuỗi cung ứng, từ việc tìm nguồn nguyên liệu đầu vào cho tới việc giao hàng cho bên mua.  Giá thành
xuất xưởng cho mỗi sản phẩm như vậy lên tới hơn 10 USD/đôi.  Khách hàng ở đây là các nhà sản xuất mang
thương hiệu lớn hoặc các bên bán lẻ cao cấp.  Thị trường chính của các sản phẩm này là Châu Âu và Bắc Mỹ,
mặc dù nhu cầu tại thị trường các nước có mức thu nhập trung bình đang ngày càng tăng.  Dịch vụ logistic
sử dụng cho phân khúc thị trường này chú trọng vào độ tin cậy cao cả đầu vào lẫn đầu ra của chuỗi cung
ứng và thời gian giao hàng tương đối ngắn.  Đối với chuỗi cung ứng đầu vào, sự đồng nhất về chất lượng
nguyên liệu đầu vào là rất quan trọng, trong khi đối với chuỗi cung ứng đầu ra, điều quan trọng là phải cung
cấp các lô hàng với đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và thời gian giao hàng chính xác.

Các mặt hàng giá trị tầm trung gồm năm sản phẩm cơ bản: giày nam, giày nữ, giày trẻ em, giày thể thao và
giày dép đặc biệt được sản xuất từ vải, nhựa (bao gồm cả giả da) và cao su.  Nguyên liệu đầu vào có giá cả
trung bình nhưng chất lượng đồng đều.  Thiết kế được thay đổi trên cơ sở thiết kế tiêu chuẩn.  Mức độ tự
động hóa thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm và quy mô sản xuất.  Người mua thường là các bên bán
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buôn và các chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn.  Dịch vụ logistic của loại hình này đơn giản hơn so với các sản phẩm
giá trị cao vì dễ quản lý hàng nguyên liệu trong kho, quy mô các đơn hàng lớn với ít mẫu mã hơn.  Kết quả
là các chuỗi cung ứng thương lượng giữa chi phí và độ tin cậy.

Giày dép giá trị thấp bao gồm giày và dép xăng đan loại đơn giản được sản xuất từ vật liệu tổng hợp.  Các
sản phẩm này sử dụng ít vật liệu đắt tiền và thường không bền.  Thiết kế chỉ ở mức tiêu chuẩn thông thường.
Quy trình sản xuất được tự động hóa nhiều hơn các dòng sản phẩm khác, và đơn hàng thường lớn hơn.  Giá
trị xuất xưởng trung bình cho một sản phẩm dòng này là 2-4 USD/đôi.  Người mua chủ yếu là các nhà bán
buôn mua về để phân phối lại cho các bên bán lẻ cấp thấp hơn.  Các sản phẩm này hướng tới phục vụ nhu
cầu của cả thị trường trong nước và thế giới.  Dịch vụ logistic phục vụ cho dòng sản phẩm này thường đề
cao giá thành thấp và khối lượng vận chuyển lớn.  Đối với dịch vụ logistic đầu vào, ưu tiên số một là phải
đảm bảo thời gian vận chuyển kịp thời với lịch sản xuất.  Đối với dịch vụ logistic đầu ra, yêu cầu đặt ra là
phải vận chuyển các lô hàng lớn, với ít mẫu nhưng nhiều kích cỡ, màu sắc, và chi phí vận chuyển thấp và
thời gian giao hàng trung bình.

2.3.1 Vận chuyển

Hình 2.5 cho thấy mật độ sản xuất và dòng xuất khẩu giày dép, bao gồm các tuyến kết nối nội địa và các
tuyến vận tải quốc tế, cũng như các phương thức vận chuyển.  Sản xuất giày dép được tập trung ở bốn khu
vực chính: khu vực Đông Nam (khu vực sản xuất lớn nhất, 79%), khu vực Đồng bằng sông Hồng (10%), khu
vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (6%) và khu vực ĐBSCL (5%). Có khoảng 77% giày dép xuất khẩu
được sản xuất tại khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL (các nhà máy được đặt chủ yếu ở TP.  HCM, Bình Dương
và Đồng Nai), 20% sản phẩm được sản xuất ở Đồng bằng sông Hồng (các nhà máy chính đặt ở Hải Phòng,
Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh và Hưng Yên), trong khi chỉ có 3% được sản xuất từ khu vực Bắc Trung Bộ
và Duyên hải miền Trung.

Các sản phẩm giày dép được đóng công-ten-nơ loại 6.1m tại nơi sản xuất (chứa được khoảng 4,000 đôi giày
thể thao và 10,000-15,000 đôi dép), được vận chuyển chủ yếu bằng đường bộ và giao hàng bằng đường
biển. 92% tổng lượng hàng xuất khẩu được giao bằng đường biển, và chỉ có 5% sản phẩm được giao bằng
đường hàng không và 3% đường bộ.  Các tuyến vận tải quốc tế chính gồm có cụm cảng TP.  HCM (73%),
cảng Hải Phòng (19%), sân bay Tân Sơn Nhất (4%) và sân bay Nội Bài (1%).  Giày dép được xuất khẩu sang
thị trường Trung Quốc bằng đường bộ (3%) qua cửa khẩu Lào Cai và Móng Cái.

Hiện tại, ngành giày dép Việt Nam sử dụng khoảng 60% nguyên liệu thô nhập khẩu trong mỗi sản phẩm
cuối cùng, chủ yếu từ các nước Châu Á.  Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam năm 2010, 35% lượng
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 21% từ Hàn Quốc, 16% từ Đài Loan (Trung Quốc), 9% từ Nhật Bản, 5% từ
Hồng Kông SAR (Trung Quốc), 3% từ Thái Lan, và 11% còn lại là từ các quốc gia khác.  Nguyên liệu thô được
nhập khẩu chủ yếu bằng đường biển (92%), hàng không (7%) và chỉ có 1% được nhập khẩu bằng đường
bộ.  Hàng nhập khẩu chủ yếu thông qua cụm cảng TP.  HCM (59%), cảng Hải Phòng (32%), sân bay Tân Sơn
Nhất (5%), sân bay Nội Bài và Gia Lâm (2%).
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Hình 2.5: Sản xuất và dòng xuất khẩu giày dép, 2010

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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Bảng 2.1 cho thấy các tuyến vận chuyển nội địa chính.  QL5, là tuyến kết nối chính đến cảng Hải Phòng, có
lưu lượng giao thông hiện đã quá tải.  Do đi qua khu vực đông dân cư, tốc độ xe lưu thông trên tuyến này
bị hạn chế trong khi tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xảy ra trên tuyến đường này.  Một cuộc điều
tra giao thông năm 2010 trên tuyến đường này đã chỉ ra rằng, lưu lượng giao thông qua trạm Hải Dương
(km58+700) là 54,000 PCUs/ngày, với lượng xe tải nặng từ 3 trục trở lên chiếm tới gần 6,000 xe/ngày, trong
khi trọng tải cho phép của tuyến đường này chỉ có 30,000 PCUs/ngày.

QL1A đoạn Đồng Nai-TP.  Hồ Chí Minh cũng có lưu lượng giao thông ở mức cao.  Số liệu điều tra năm 2011
cho thấy lưu lượng giao thông trên tuyến đường này đã vượt quá 150,000 PCUs/ngày, với hơn 20,000 lượt
xe tải và xe tải ba trục hạng nặng.  Đoạn từ Cần Thơ đến TP.  HCM cũng có lưu lượng giao thông cao, ở mức
trung bình 56,700 PCU/ngày.  Các tuyến đường bộ kết nối với các cảng tại TP.  HCM, bao gồm đường Nguyễn
Văn Linh -- đoạn qua cầu Phú Mỹ và đường cao tốc Hà Nội-đường Nguyễn Thị Định thường xuyên trong
tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, làm gia tăng thời gian vận chuyển hàng hóa tới các cảng.  

Từ khu vực miền Bắc tới cảng Hải Phòng, chi phí vận chuyển trung bình khoảng 1,5-2 USD/TEU/km.  Chi phí
bốc hàng tại cảng là 30 USD/TEU.  Thời gian vận chuyển giữa Hà Nội và Hải Phòng là 3-4 giờ.  Ở khu vực
Miền Nam, chi phí vận chuyển vào khoảng 1,3-2 USD/TEU/km, và chi phí bốc dỡ hàng tại cảng là 27 USD/TEU.
Các công ty xuất khẩu giày dép thường thuê các công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa đến cảng và làm
thủ tục hải quan.  Thủ tục khai báo hải quan cho một lô hàng giày dép xuất khẩu có thể mất từ nửa ngày
đến 3 ngày.  Chi phí mà một công ty phải trả cho công ty giao nhận là 280-340 USD cho mỗi công-ten-nơ
6,1 m và 330-440 USD cho mỗi công-ten-nơ 12,2 m.

Theo các công ty vận tải, xe quá tải khá phổ biến vì chi phí vận chuyển trong nước sẽ rất cao nếu xe tải thực
hiện khối lượng tiêu chuẩn cho phép, khiến cho giá sản phẩm sẽ cao hơn.  Hiện nay, việc thu lệ phí giao
thông vẫn chưa hợp lý ở một số nơi, do có quá nhiều trạm thu trên nhiều tuyến đường quan trọng.  Ví dụ,
đoạn từ thành phố HCM đến Bình Dương, Bình Phước, có tới ba trạm thu phí trên tuyến đường 100 km.  Đặc
biệt, một số trạm được đặt ngay gần các trạm khác, như từ trạm Suối Giữa (thị xã Thủ Dầu Một) đến trạm
Vĩnh Phú (thị trấn Lái Thiêu) chỉ cách nhau 16 km; từ trạm Vĩnh Phú tới trạm Bình Triệu chỉ cách nhau 8 km.
Tình trạng thu phí lặp lại trên thường diễn ra tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, là nơi có mật độ vận
chuyển hàng hóa cao nhất cả nước.

Theo Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam (VIFFAS), hiện các công ty vận tải đang chịu ảnh hưởng nặng nề
bởi sự gia tăng của giá nhiên liệu.  Khó khăn sẽ tăng lên nếu áp dụng phí sử dụng đường bộ trong thời gian
tới.  Các công ty vận tải sẽ phải tăng giá vận chuyển để bù đắp khoản phí phải nộp, kết quả là chi phí sản
xuất và kinh doanh của nền kinh tế sẽ tăng cao hơn.  Các thị trường xuất khẩu giày dép chính của Việt Nam
là EU (45%), Mỹ (25%), Nhật Bản (3%) và Mexico (3%). Các tuyến vận chuyển quốc tế bao gồm:
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Bảng 2.1: Các tuyến vận chuyển nội địa chính

Nguồn: Phân tích hành lang giao thông, TDSI 2012.
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n Bằng đường biển từ cảng Hải Phòng và cụm cảng TP.  HCM, quá cảnh tại Singapore tới Châu Âu; và từ
Châu Âu tới bờ biển phía Đông Mỹ;

n Bằng đường biển từ cảng Hải Phòng và cụm cảng TP.  HCM, quá cảnh tại Hồng Kông SAR (Trung Quốc)/
Nhật Bản tới bờ biển phía Tây Mỹ; và

n Bằng đường hàng không từ sân bay Nội Bài tới Ý, Mỹ, Anh, Đức và Tây Ban Nha và từ sân bay Tân Sơn Nhất
tới Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Nhật, và các nước khác.

Chi phí vận chuyển đường biển quốc tế phụ thuộc vào tuyến đường và trọng tải tàu hàng.  Chi phí từ các
cảng tại TP.  HCM tới Mỹ là 2,200-2,500 USD/TEU, tới Châu Âu là 1,500-2,500 USD/TEU, tới Hàn Quốc và Nhật
Bản là 900-1,200 USD/TEU.  Thời gian vận chuyển tới Mỹ khoảng 30-40 ngày, tới Đức khoảng 25-35 ngày, và
tới Nhật Bản khoảng 7-10 ngày.

Kể từ đầu năm 2012, gần như mỗi tháng, các công ty xuất nhập khẩu lại nhận được thông báo tăng phí và
phụ phí từ các công ty vận tải.  Hàng hóa từ Việt Nam tới Châu Âu và Mỹ phải trả mức phí 400 USD cho mỗi
công-ten-nơ 6.1m.  Đối với các điểm đến thuộc Châu Á, các công ty vận tải tăng giá phụ phí dịch vụ bến bãi
và phụ phí nhiên liệu với mức trung bình 8%. Chi phí vận tải đường biển đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm
2012.   Với việc chi phí vận chuyển tăng cao như vậy, việc các sản phẩm phải tăng giá là điều không thể
tránh khỏi.  Đặc biệt, việc gia tăng chi phí vận tải đường biển đã ảnh hưởng đáng kể tới các hợp đồng được
ký kết trước khi tăng giá vận tải.

2.3.2 Dự báo xuất khẩu giày dép

Theo Quy hoạch tổng thể Phát triển Ngành Da giày Việt Nam 2020 (Quyết định số 6209/QĐ-BCT ngày
25/11/2010) và tầm nhìn tới năm 2025, chiến lược phát triển ngành tập trung vào sản xuất và đầu tư tại bốn
khu vực trọng điểm, bao gồm:

n Khu vực Đồng bằng sông Hồng.  Hà Nội sẽ trở thành trung tâm gồm các hoạt động: dịch vụ, cung ứng
nguyên liệu, công nghệ, mẫu thiết kế, sản xuất giày dép giá trị cao, các nhà máy sản xuất túi quy mô phù
hợp và các trung tâm xúc tiến thương mại.  Các nhà máy khai thác nguồn nguyên liệu bên ngoài sẽ được
phát triển hoặc chuyển đến các khu vực như Hải Dương, Bắc Ninh, khu vực lân cận thành phố Hải Phòng,
Phố Nối (Hưng Yên), Đồng Văn (Hà Nam), Nam Định, Hà Nội, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

n Đông Nam Bộ.  TP.  HCM sẽ trở thành trung tâm của dịch vụ, cung ứng nguyên liệu, công nghệ, giày dép
giá trị cao, nhà máy sản xuất túi quy mô phù hợp và các trung tâm xúc tiến thương mại.  Các khu công
nghiệp nhỏ, làng nghề truyền thống sẽ được xây dựng gần thành phố.  Các nhà máy da trong trung tâm
và gần thành phố sẽ được chuyển tới các khu vực xa thành phố và các khu vực đông dân cư.  Nhà máy
sản xuất giày dép và túi sẽ được phát triển hoặc di dời tới các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh.

n Bắc Trung Bộ và Khu vực ven biển.  Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm sản xuất gia công phần mềm giày dép
và túi.  Các nhà máy sản xuất mũ giày, giày dép, túi và các sản phẩm từ da cá sấu và da đà điểu sẽ được
phát triển ở các tỉnh như Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa.

n Khu vực ĐBSCL.  Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm của khu vực.  Quy hoạch tổng thể khuyến khích các doanh
nghiệp mở rộng gia công phụ kiện và sản xuất giày dép, đồng thời xây dựng các nhà máy trong khu vực,
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tận dụng nguồn lao động sẵn có để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  Các doanh nghiệp cũng dự kiến
sẽ tập trung phát triển ngành da, giày, túi xách làm từ da cá sấu và da trăn.  Trên cơ sở đó khu vực này sẽ
lấy việc phát triển thành trung tâm sản xuất vật liệu da lớn nhất cả nước để làm lợi thế cạnh tranh.

Hiện nay, các sản phẩm giày thể thao và giày vải đang là trọng tâm sản xuất và xuất khẩu.  Trong tương lai
việc phát triển các sản phẩm này sẽ tập trung vào phân khúc sản phẩm thời trang và giày dép chất lượng
cao cho các thị trường mới và thị trường cao cấp.  Trong những năm gần đây thị trường xuất khẩu giày dép
đã được phát triển ở các nước có sức mua lớn như Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản, Hồng Kông SAR (Trung Quốc),
Hàn Quốc và Úc.  Ngoài ra, Việt Nam cũng xuất khẩu giày dép sang các thị trường có nhu cầu mua nhỏ hơn
nhưng chấp nhận một khối lượng hàng hóa phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.
Các thị trường này bao gồm Indonesia, Malaysia, Trung Đông, Châu Phi, Nam Á, Nga và các nước Đông Âu
cũ, v.v.

Đối với hàng nhập khẩu, đến năm 2015, tỷ lệ thay thế hàng nhập khẩu dự kiến sẽ là 60-65%, và tới năm
2020 sẽ thay thế 75-80% hàng nhập khẩu, tập trung phát triển thiết kế trong nước và công nghiệp nội địa.
Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam, các số liệu này ước tính có thể đạt được bởi hiện nay nguyên liệu nhập
khẩu chiếm khoảng 45% tổng giá trị nguyên liệu được sử dụng để sản xuất túi xách tay và giày.  Tới năm
2020, nhập khẩu và các nguyên liệu cho sản xuất giày ước đạt 4,8 triệu USD.  Các nhà cung ứng nguyên liệu
nhập khẩu cho sản xuất giày dép hiện nay chủ yếu là các nước Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan
(Trung Quốc), Hồng Kông SAR (Trung Quốc), Nhật Bản, v.v.

Đến năm 2020, tùy thuộc vào quá trình phát triển của các khu vực sản xuất lớn, dự kiến thay đổi sản xuất sẽ
tập trung vào việc di dời các nhà máy từ Hà Nội và TP.  HCM tới các khu vực lân cận.  Đến năm 2020, kế hoạch
phát triển cơ sở hạ tầng cũng sẽ thay đổi các tuyến đường vận chuyển giày dép xuất khẩu và nguyên liệu
nhập khẩu.

Theo Quy hoạch Tổng thể Mạng lưới Đường bộ Việt Nam đến năm 2020, các tuyến đường trong nước dự kiến
sẽ đáp ứng được nhu cầu giao thông hiệu quả.  Việc phát triển các cảng biển khu vực Miền Trung tới năm
2020 dự kiến sẽ thu hút hàng hóa vận chuyển từ Bắc Trung Bộ và khu vực ven biển Miền Trung để xuất khẩu
qua cảng Đà Nẵng.  Ngoài ra, cảng trung chuyển công-ten-nơ Vũng Tàu cũng sẽ được phát triển để vận
chuyển hàng hóa từ khu vực Đông Nam Bộ, qua cảng Vũng Tàu thay vì qua các cảng tại TP.  HCM, giúp giảm
mật độ tập trung vào các trung tâm xuất khẩu lớn nhất trong nước.  Sân bay Long Thành ở Đồng Nai dự
kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2020, thu hút lưu lượng xuất nhập khẩu từ sân bay Tân Sân Nhất tới khu vực
này (Hình 2.6). 
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Hình 2.6: Dòng vận chuyển giày dép xuất khẩu, 2020

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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2.4 Chiến lược phát triển

Trong việc xác định mục tiêu cho tăng trưởng trong tương lai, khả năng chính phủ can thiệp vào chính sách
của các công ty mẹ quốc tế là rất hạn chế, nhưng chính phủ có thể tập trung khuyến khích giá trị gia tăng
trong nước.  Đối với các công ty trong nước, mục tiêu rõ ràng là cần phải tăng được giá trị của hàng hóa
thành phẩm.  Điều này hết sức cần thiết bởi sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia có chi phí lao động rẻ
hơn sẽ làm hạn chế cơ hội tăng trưởng của hàng Việt Nam tại các thị trường lớn trong tương lai.  Quan trọng
hơn, Việt Nam có lợi thế so sánh về lao động có tay nghề cao trong sản xuất số lượng lớn các mặt hàng giày
dép thành phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của các thương hiệu quốc tế.

Để đạt được mục tiêu tăng giá trị hàng hóa thành phẩm, ngành công nghiệp trong nước nên tập trung vào
các sản phẩm có giá trị từ trung bình đến cao cấp, đặc biệt là giày nam nữ và giày thể thao có thành phần
da.  Để làm được điều này, cần thực hiện song song việc tăng cường chuỗi cung ứng mua sắm nguyên liệu
da nhập khẩu và tăng cường chất lượng và năng lực sản xuất da thuộc trong nước.  Trong sản xuất, cần
cung cấp thêm lao động lành nghề và nâng cấp thiết bị sản xuất.  Đối với chuỗi cung ứng đầu ra, cần phải
đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, bao gồm cả thị trường trong khu vực, và gia tăng tỷ lệ hàng hóa
thành phẩm được vận chuyển trực tiếp tới các nhà phân phối và bán lẻ.

Chiến lược này cần bao gồm cả việc phát triển hình ảnh Việt Nam trên thế giới như một nhà cung ứng các
sản phẩm chất lượng.  Điều này không đòi hỏi Việt Nam phải tạo dựng các thương hiệu, mà yêu cầu phải có
sự đầu tư đáng kể vào mạng lưới tiếp thị và phân phối.  Việt Nam cũng không cần quan tâm nhiều đến việc
giảm thiểu nhiều thời gian chu kỳ đặt hàng hoặc cải thiện khâu quản lý kho bãi.  Vấn đề mà Việt Nam cần
chú trọng là cải tiến cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển cảng biển.  Những giải pháp này giúp giảm thiểu
thời gian giao hàng đối với cả nguyên liệu nhập khẩu và hàng xuất khẩu hiện đang chiếm một phần lớn
thời gian trong chu kỳ đặt hàng.

2.5 Thực hiện chiến lược

Việc thực hiện chiến lược này cần được xây dựng dựa trên các xu hướng hiện nay của các nhà máy nội địa
lớn, tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm và thu hút kinh doanh từ các thương hiệu sản xuất
lớn trên thế giới.  Để thực hiện được điều đó, Việt Nam cần tiếp tục phát triển các mô hình doanh nghiệp
ODM/OBM, đơn giản hóa các kênh phân phối và gia tăng số lượng các sản phẩm tự thiết kế.

Không riêng các nhà máy trong nước mà ngay cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều có thể
hưởng lợi từ chiến lược này.  Chiến lược này sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực của các nhà sản xuất
và xuất khẩu các sản phẩm bằng da chất lượng từ trung đến cao cấp, đồng thời tiếp tục duy trì tăng trưởng
ở các thị trường cấp thấp.  Tuy nhiên, việc duy trì tăng trưởng ở thị trường cấp thấp sẽ có nhiều khả năng
vấp phải cạnh tranh lớn trong tương lai.

Việc chính phủ tiếp tục hỗ trợ các dòng vốn FDI trong ngành này là quan trọng bởi đầu tư nước ngoài giúp
cho các nhà sản xuất trong nước tiếp cận với các thị trường và công nghệ toàn cầu.  Nguồn vốn FDI cũng
có những hiệu ứng tích cực từ bên ngoài khác như nâng cao nhận thức về các xu hướng thị trường và tiêu
chuẩn quốc tế, nâng cao các kỹ năng quản lý và tăng thêm nhu cầu cho ngành nguyên liệu trong nước.
Đầu tư quốc tế cũng có thể giúp nền kinh tế tăng trưởng về phạm vi và quy mô mua sắm nguồn nguyên
liệu đầu vào, lĩnh vực vốn không phải là thế mạnh của các thị trường đang phát triển như Việt Nam.
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Có bốn sáng kiến cụ thể liên quan đến hợp tác công tư được xác định.  Những vấn đề này không còn mới
mẻ bởi đã từng được thảo luận nhiều trong quá khứ và đã có nhiều bài học kinh nghiệm phát triển từ các
nước.  Tuy nhiên, các ưu tiên này cần phải được thực hiện trong bối cảnh các mục tiêu và chiến lược đã được
thảo luận ở trên.

Các giải pháp dịch chuyển lên chuỗi sản phẩm mang giá trị cao hơn đòi hỏi nghiên cứu thị trường nhằm
xác định các thị trường và kênh phân phối tiềm năng, đồng thời xem xét nhu cầu của các thị trường này đối
với chất lượng sản phẩm và hiệu suất của dịch vụ logistic.  Mặc dù  các doanh nghiệp đã tự thu thập các số
liệu này, nhưng  cần có một nghiên cứu quy mô lớn hơn để giúp Việt Nam xây dựng một chiến lược chung
cho toàn ngành.

Việt Nam có thể thực hiện hai sáng kiến nhằm cải thiện việc cung cấp nguyên liệu đầu vào.  Sáng kiến thứ
nhất là tập trung đầu tư vào sản xuất nguyên liệu trong nước nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh.  Điều
này bao gồm cả các nỗ lực nhằm tăng cường sản xuất nguyên liệu da, vải và sự phát triển mạng lưới cung
ứng hàng hóa trung gian.  Các mục tiêu này hiện đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, do hầu hết lượng
vốn đã tập trung vào sự phát triển chuỗi cung ứng hiệu quả giữa nhà máy và các nguồn cung ứng.  Đối với
nguyên liệu da, cần tập trung nâng cấp bộ sưu tập các loại da sống và da thuộc, quy trình thuộc da và xử lý
da.  Đối với nguyên liệu vải, cần cải thiện chất lượng các loại sợi được sử dụng trong sản xuất.

Một sáng kiến nữa cần thực hiện song song là phát triển các cụm sản xuất.11 Các cụm sản xuất là cơ chế
chung nhằm khắc phục tình trạng không tập trung của ngành sản xuất da và sản phẩm da, đồng thời củng
cố các hoạt động mua sắm và tiếp thị.  Việc phân cụm ở một số khu vực có thể liên quan tới cơ sở hạ tầng
(ví dụ như các khu công nghiệp có khả năng thuộc và xử lý da đòi hỏi phải có các nhà máy xử lý nước thải
và kho bãi). Việc phân cụm cũng có thể dựa trên nền tảng giao dịch với các công ty hợp tác về thu mua
nguyên liệu đầu vào và thiết bị, xúc tiến sản xuất và gia nhập mạng lưới của các nhà cung ứng, sản xuất gia
công cho các đơn hàng lớn và giám sát  hoạt động của chuỗi cung ứng.

Sáng kiến cuối cùng là cải thiện việc tiếp cận nguồn tài chính.  Nhu cầu tăng đầu tư vào thiết bị nhằm tạo
ra những sản phẩm giá trị cao hơn.  Quan trọng không kém là nguồn vốn lưu động bởi vòng xoay tiền mặt
và phần chi phí  vào nguyên liệu đầu vào thường chiếm một tỷ lệ cao trong giá thành phẩm.  Do các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, Việt Nam cần cung cấp các cơ hội
tiếp cận các nguồn vốn tương ứng cho các doanh nghiệp trong nước.  Những cơ hội này có thể dưới hình
thức thanh toán dạng thư tín dụng hoặc tăng quyền sử dụng các khoản thu ngoại tệ.
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11 Các sản phẩm giày dép gồm nhiều sản phẩm trung gian như mũ giày, khuôn giày, đế ngoài, đế giữa, đế trong, gót giày, vải lót tương
ứng với từng bộ phận lao động sản xuất.
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3.1   Giới thiệu

Trong những năm gần đây, lĩnh vực điện tử và linh kiện điện tử đã và đang trở thành ngành công nghiệp
xuất khẩu quan trọng của Việt Nam.  Trong khi xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam chiếm chưa đầy 1%
của cả thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này đã chứng tỏ Việt Nam đang nâng tầm
chuỗi giá trị sản xuất của mình.

3.2   Sản xuất và thương mại

Công nghiệp điện tử của Việt Nam đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua là nhờ tự do
hóa thương mại và đầu tư nước ngoài.  Trong giai đoạn 2002-2008, tăng trưởng xuất khẩu trung bình hàng
năm đạt 35%, mặc dù đi lên từ một xuất phát điểm thấp.  Mức tăng này có chững lại trong năm 2009 do
ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu, nhưng tăng rất mạnh trong năm 2010 và 2011 nhờ vào quy mô của các
nhà máy sản xuất lớn.  Mặc dù xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn nhịp độ chung
của thế giới nhưng nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong khối lượng sản phẩm chung trên toàn cầu.

Trong khi có một danh mục lớn các sản phẩm điện tử được sản xuất tại Việt Nam thì sản lượng vẫn còn thấp
và sự thâm nhập của một nhà sản xuất mới có thể nhanh chóng thay đổi thị phần của các nhóm sản phẩm
khác nhau (Hình 3.1). Trong giai đoạn 2002-2009, dây/cáp, máy tính và máy in thuộc nhóm sản phẩm xuất
khẩu mang lại doanh thu lớn nhất -- máy tính và máy in là nhờ cơ sở sản xuất của công ty Canon.  Năm 2009,
Samsung thiết lập nhà máy sản xuất lớn tại Việt Nam, khiến cho điện thoại di động trở thành nhóm sản
phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong năm 2010. Gần đây, tỷ lệ xuất khẩu hàng linh kiện động cơ mô tô
và máy phát điện tăng lên do công nghệ sản xuất động cơ mô tô nano và sản xuất mạch tích hợp tại nhà máy
Intel mới.
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Năm 2009, năm gần đây nhất có số liệu thống kê khá đầy đủ, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu hàng điện
tử lớn nhất của Việt Nam, theo sau là Mỹ.  Các sản phẩm xuất khẩu tới hai thị trường này bao gồm sản phẩm
được lắp ráp như máy in, máy photocopy và các linh kiện như bảng mạch và hệ thống điện tử dùng trong
ô tô.  Dữ liệu từ Hải quan Việt Nam năm 2010 cho thấy Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu hàng đầu các
thiết bị điện tử Việt Nam, trong khi đó xuất khẩu tới Nhật Bản suy giảm rõ rệt.

Xuất khẩu hàng điện tử từ Việt Nam giữ vị trí nhất định trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cung ứng các linh
kiện của những sản phẩm điện tử cao cấp được lắp ráp tại các quốc gia khác.  Xuất khẩu loại mặt hàng này
thường được bán trong khu vực Châu Á tới các thị trường như Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc, Hồng Kông
SAR (Trung Quốc) và Ấn Độ.  Ước tính 90-95% nguyên phụ liệu đầu vào cho xuất khẩu hàng điện tử Việt
Nam là phải nhập khẩu.  Trung Quốc là nguồn cung chính cho các đầu vào này, kế đến là Nhật Bản và Hàn
Quốc.  Hầu hết nguyên vật liệu đầu vào được sử dụng để lắp ráp hàng điện tử hoặc linh kiện điện tử cốt
yếu.
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Hình 3.1: Xuất khẩu hàng điện tử Việt Nam, theo chủng loại, 2002-2011

Nguồn: UN Comtrade và ITC.

Hình 3.2: Thị trường xuất khẩu hàng điện tử Việt Nam, 2000-2010

Nguồn: UN Comtrade.
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Trong các nền kinh tế đang nổi với nền công nghiệp điện tử, Ấn Độ có lợi thế về lao động có kỹ năng có thể
tham gia thiết kế.  Trung Quốc cũng nỗ lực không kém bằng việc chú trọng đầu tư cho nghiên cứu, phát
triển và đào tạo với mức đầu tư trên GDP ước tính tăng gấp đôi trong giai đoạn 2006-2020.

Chỉ có khoảng 30% trong tổng số 350 doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử tại Việt Nam là doanh nghiệp có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.  Các doanh nghiệp FDI này chiếm tới 95% giá trị sản phẩm đầu ra.  Trong
đó chỉ chưa đến 3% số doanh nghiệp FDI đã sản xuất được hơn 50% sản lượng đầu ra.  Mặc dù mức độ tập
trung này khá cao, vẫn có các rào cản gia nhập thị trường và dự báo mức độ cạnh tranh giữa các nhà xuất
khẩu vẫn tiếp tục tăng.  

Hầu hết các doanh nghiệp FDI là từ Nhật Bản và Hàn Quốc với các thương hiệu hàng đầu như Samsung,
Canon, Fujitsu và các nhà cung cấp như Intel, Compal và Foxconn.  Quy mô đầu tư tăng trong các năm vừa
qua như Samsung đang đầu tư hơn 1 tỷ USD, Compal khoảng 500 triệu USD và Nokia với lượng đầu tư ban
đầu khoảng 200 triệu USD.  Các nhà máy này sử dụng từ 5000 tới 20,000 công nhân và đạt được công suất
sản xuất chỉ sau vài năm sau thành lập.  Chủ yếu sản xuất của các nhà máy này là để xuất khẩu, mặc dù phần
sản xuất cho thị trường nội địa cũng đang tăng trưởng.  Các nhà máy có quy mô lớn thường nằm trong các
khu công nghiệp chuyên biệt gần Hà Nội và TP.  HCM.  Các khu công nghiệp gần Hà Nội như Khu công nghệ
cao Láng Hòa Lạc, Khu công nghiệp Sài Đồng, Khu công nghiệp Quang Minh, Khu công nghiệp Thăng Long
và Khu công nghiệp Yên Phong.  Hơn 90% hàng điện tử xuất khẩu được sản xuất tại khu vực phía Bắc, gần
Hà Nội.

Ngành sản xuất hàng điện tử của Việt Nam tập trung vào đồ điện tử gia dụng và thiết bị truyền năng lượng
(như dây cách điện, máy biến thế, thiết bị chuyển mạch). Hầu hết việc sản xuất đồ điện tử gia dụng phục vụ
thị trường nội địa, trừ một số nhà sản xuất lớn như Midea và Hitachi có sản xuất để xuất khẩu trong vùng.
Hơn 200 công ty nước ngoài, trong nước và liên doanh tham gia sản xuất cáp nhôm, đồng và dây cách điện.

3.3   Cấu trúc của công nghiệp điện tử

Công nghiệp điện tử và các thiết bị điện có cấu trúc hình kim tự tháp như hầu hết các ngành công nghiệp
chế tạo hiện đại khác.  Ở trên cùng là các công ty chế tạo hoặc bán lẻ có thương hiệu.  Họ phân phối sản
phẩm thương hiệu tới người tiêu dùng.  Những công ty chế tạo có tên tuổi này được chỉ định là công ty sản
xuất thiết bị gốc (OEM).12 Nấc thứ hai là các công ty sản xuất sản phẩm có thương hiệu, hoặc là dạng nhà
sản xuất thiết kế gốc (ODMs) đáp ứng yêu cầu của công ty chế tạo nguyên bản hoặc là công ty dịch vụ chế
tạo điện tử (EMS) sản xuất theo thiết kế cung cấp bởi các công ty sản xuất thiết bị gốc (OEM).  Nấc thứ ba là
các nhà sản xuất linh kiện cung ứng đầu vào cho các công ty hợp đồng.  Nấc thứ tư là các nhà sản xuất
nguyên phụ liệu cơ bản để sản xuất linh kiện.  Như những ngành công nghiệp khác, trách nhiệm thiết kế
được phân phối trong cả chuỗi giá trị (Hình 3.3). Đổi mới công nghệ diễn ra từ đầu của chuỗi giá trị và được
hợp nhất trong thiết kế ở giai đoạn kế tiếp.  Những hoạt động xuôi chiều chú trọng vào lắp ráp diễn ra từ
đầu của chuỗi giá trị.

Tại Việt Nam có các công ty tham gia vào mọi cấp độ trong chuỗi cung ứng điện tử như Intel sản xuất
thiết bị bán dẫn, Foxconn và Compal với chức năng như các công ty chế tạo nguyên bản hoặc là công ty
dịch vụ chế tạo điện tử EMS và công ty sản xuất thiết kế gốc ODM, và Samsung và Canon hoạt động như
các công ty sản xuất thiết bị gốc OEMs và cả lắp ráp/chế tạo ở công đoạn cuối cùng.  Các công ty khác
sản xuất đồ điện tử gia dụng và thiết bị điện cũng tham gia vào cả bốn cấp độ nêu trên.
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12 Thuật ngữ được dùng trong ngành điện tử hơi khác một chút so với nghĩa thường dùng của nó trong các ngành công nghiệp khác,
đặc biệt liên quan tới vai trò của các công ty sản xuất thiết bị gốc OEMs.



Chất bán dẫn             Linh kiện 

Sản xuất thâm dụng vốn, 
đổi mới trong nguyên 
liệu và khả năng chế biến 

Đổi mới sản xuất và lắp 
ráp trong chức năng và 
hoạt động

Lắp ráp thâm dụng lao 
động và sản xuất hạn 
chế, thiết kế theo đơn đặt 
hàng phù hợp với các yêu 
cầu của mô hình OEM 

Chế tạo công đoạn cuối 
và phân phối, định hướng 
phát triển thị trường

Các chủ hãng nước ngoài quản lý cả chuỗi cung ứng đầu vào và đầu ra.  Nguyên phụ liệu được nhập khẩu
từ các nhà cung cấp, vận chuyển tới các nhà máy khác nhau của các tập đoàn.  Các tập đoàn mẹ sử dụng
mạng lưới phân phối của mình để điều phối sản phẩm đầu ra.  Các nhà máy cung cấp nhân công bản địa
và thu mua nguyên phụ liệu làm bao bì và các đầu vào khác.  Nhà máy có mối liên hệ hạn chế với các nhà
cung cấp và hầu như không có mối liên hệ nào với người tiêu dùng cuối cùng.  Việc thanh toán nguyên
liệu nhập khẩu và xuất khẩu phụ thuộc vào tập đoàn mẹ và chỉ có một phần tiền quay về nhà máy để trả
các chi phí hoạt động, số tiền này chiếm khoảng 10% giá trị sản phẩm.

Tại Việt Nam, thiết bị điện dùng để phân phối năng lượng được các công ty trong nước và nước ngoài
sản xuất theo mô hình gia công hoặc sản xuất có thương hiệu.  Những công ty này nhập khẩu nguyên
liệu hoặc thu mua nguyên liệu địa phương và bán sản phẩm cho các công ty hoặc nhà phân phối xây
dựng.  Hàng nhập khẩu và xuất khẩu được vận chuyển bằng đường biển theo phương thức FOB và C&F.

Hầu hết các nhà máy điện tử hoạt động theo kế hoạch hàng năm hoặc 6 tháng của công ty mẹ.  Các nhà
cung cấp nhận được đơn đặt hàng sáu tuần trước khi quá trình sản xuất bắt đầu và cung ứng nguyên
phụ liệu theo phương thức kịp thời (just-in-time).  Thành phẩm được đưa tới cửa hàng bán lẻ qua công
ty bán buôn khu vực và các kênh phân phối khác dưới sự chỉ định của công ty mẹ.  

Do số lượng sản phẩm phụ thuộc vào đơn hàng từ công ty mẹ, các nhà máy gia công lắp ráp tập trung
giảm chi phí sản xuất, duy trì độ tin cậy và cải thiện kiểm soát chất lượng nhằm hạn chế hàng lỗi bị trả lại.

Sự phát triển của công nghiệp điện tử Việt Nam được dẫn dắt bởi các công ty nước ngoài.  Các nhà sản
xuất với các thương hiệu nổi tiếng đặt nhà máy tại Việt Nam để giảm giá thành sản xuất, tiếp cận thị
trường tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc của họ vào một số quốc gia và nhà cung cấp.  Ban đầu, các nhà
máy còn nhập khẩu và lắp ráp bán thành phẩm, nhưng sau đó rất nhiều nhà cung cấp xây dựng cơ sở sản
xuất của họ ngay tại Việt Nam để giảm chi phí hậu cần đầu vào.  Những nhà cung cấp này nhập khẩu phụ
kiện để lắp ráp thành bán thành phẩm, sẽ được chuyển tới các nhà máy của khách hàng.  Qua thời gian,
khả năng là họ sẽ tăng số lượng các bán thành phẩm được sản xuất nội địa.  Rốt cuộc các tập đoàn tên
tuổi có thể mua bán thành phẩm từ các công ty sản xuất trong nước.  Hình thức này mới bắt đầu ở Việt
Nam và tương lai sẽ có sự tham gia của những công ty liên doanh và các nhà sản xuất trong nước.
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Hình 3.3: Mối quan hệ của các hoạt động trong chuỗi cung ứng hàng điện tử

Nguồn: Khảo sát VN TTFA 2012 và các tác giả.



3.3.1 Vận chuyển

Việc sản xuất hàng điện tử của Việt Nam chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp FDI với  những quan hệ
cung ứng và mạng lưới tiêu thụ toàn cầu.  Dựa vào chỉ đạo của công ty mẹ, các công ty xuất khẩu điện tử
chia sẻ những mối quan hệ chiến lược với các công ty khác trong chuỗi cung ứng của họ.  Nguồn cung ứng
và các sản phẩm cuối được các ban chuyên quản lý  thị trường chịu trách nhiệm tiêu thụ.  Các công ty giao
nhận hợp đồng cử nhân viên tới các công ty sản xuất điện tử trong chuỗi để cùng theo dõi tiến độ sản xuất
và giao hàng, bảo đảm rằng dịch vụ tổ chức giao nhận của họ khớp với nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất
hàng điện tử.  Được xếp vào loại hàng nhỏ giá trị cao đòi hỏi cách thức vận chuyển cụ thể, các sản phẩm
điện tử được đóng vào thùng các tông có thể xếp gọn vào các công-ten-nơ và vận chuyển qua đường biển.

Hình 3.4 cho thấy 92,1% hàng điện tử và linh kiện điện tử xuất khẩu toàn quốc là từ miền Bắc, với 90% vận
chuyển bằng đường biển qua cảng Hải Phòng và còn lại 10% qua cảng Cái Lân và sân bay Nội Bài.  Chỉ 5,7%
hàng điện tử được xuất khẩu qua TP.  HCM, với 3,4% vận chuyển qua đường hàng không và 2,3% qua đường
biển.  Lượng hàng hóa nhỏ còn lại được vận chuyển qua đường bộ.  Mặc dù miền Nam chỉ chiếm 5,7% tổng
lượng hàng điện tử xuất khẩu, số này chiếm 37% tổng giá trị xuất khẩu do các sản phẩm nhỏ, nhẹ có giá trị
cao được sản xuất tại các nhà máy tại Đồng Nai, TP.  HCM, Bình Dương và Bình Phước.  

25% sản phẩm và linh kiện điện tử của Việt Nam xuất khẩu tới Nhật Bản, 17% tới Mỹ, 7% tới Trung Quốc, 6%
tới Thái Lan và 6% tới Singapore.  Các tuyến vận chuyển quốc tế hàng điện tử bao gồm: (a) đường biển từ
cảng Hải Phòng, các cảng từ TP.  HCM tới Mỹ; (b) đường biển từ cảng Hải Phòng, các cảng từ TP.  HCM tới
Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông SAR (Trung Quốc), Nhật và các nước khác; (c) đường hàng không từ sân
bay Nội Bài tới Nhật, Hồng Kông SAR (Trung Quốc), Trung Quốc; và (d) đường hàng không từ sân bay Tân
Sơn Nhất tới Trung Quốc, Nhật, Mỹ và các nước ASEAN.  Chi phí vận chuyển đường biển từ Hải Phòng tới
Thượng Hải là 270 USD/TEU, đường hàng không từ sân bay Nội Bài tới Thượng Hải là 11,000 USD/TEU.  Chi
phí vận chuyển từ cảng TP.  HCM tới Los Angeles (Mỹ) là 2,200 USD/TEU và từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Los
Angeles là 23,100 USD/TEU.
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Hình 3.4: Các luồng xuất khẩu sản phẩm và linh kiện điện tử, 2010

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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Các sản phẩm và linh kiện điện tử được vận chuyển bằng đường bộ tới các cảng để xuất khẩu.  Chi phí vận
tải đường bộ vào khoảng 1,5-2 USD/TEU/km, chi phí xếp dỡ hàng tại các cảng khu vực miền Bắc là 30
USD/TEU, khu vực TP.  HCM là 27 USD/TEU, chi phí xếp dỡ hàng tại nhà máy khoảng 300 USD/TEU.

3.3.2 Dự báo xuất khẩu sản phẩm và linh kiện điện tử

Các dự báo cho thấy trong giai đoạn 2012-2015, giá trị xuất khẩu hàng điện tử sẽ tăng, trong khi giá trị nhập
khẩu sẽ giảm.  Giai đoạn 2016-2020, giá trị xuất khẩu và nhập khẩu được dự báo sẽ tương đương nhau và
giá trị thặng dư thương mại trong ngành công nghiệp điện tử sẽ được tạo ra bởi các lý do sau:

n Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong nước để có
nguồn linh kiện thay thế và nguyên phụ liệu;

nMặc dù việc tiêu thụ mặt hàng tivi dự kiến chỉ tăng 3%/năm, nhưng thị phần này sẽ được thay thế bằng
nhu cầu đối với các sản phẩm có chất lượng và tính năng cao hơn; và

n Thị phần hàng lắp ráp nội địa máy tính để bàn và máy tính xách tay sẽ tăng từ 30% năm 2010 đến 60%
năm 2020. Các công ty lắp ráp sẽ chỉ nhập khẩu các linh kiện thay thế vì vậy khối lượng nhập khẩu sẽ
không tăng mạnh nhưng giá trị nhập khẩu sẽ tăng trong giai đoạn 2012-2015.

Để đạt được mục tiêu xuất khẩu hàng điện tử giai đoạn 2011-2020, Việt Nam cần khuyến khích các công ty
FDI đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng điện tử thông qua ưu đãi thuế đất cũng như áp dụng ưu đãi thuế cho
các mặt hàng công nghệ cao cốt yếu nhất.

3.3.3 Thị trường xuất khẩu trong tương lai

Hiện tại, các thị trường xuất khẩu hàng điện tử chính là ASEAN, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.  Trong
tương lai, các thị trường sẽ mở rộng đến Trung Quốc, Hồng Kông SAR (Trung Quốc), Châu Âu (đặc biệt là
Đức) và các thành viên mới của Châu Âu là Ba Lan, Hungary, Séc, và Slovakia. 13

3.3.4 Thị trường nhập khẩu tương lai

Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ phát triển công nghiệp của Nhà nước, nhập khẩu đã từng bước
giảm và tỷ lệ thay thế hàng nhập khẩu tăng dần lên.  Doanh nghiệp có 100 % vốn nước ngoài được trông
chờ sẽ xây dựng các nhà máy vệ tinh và các công ty liên doanh tại Việt Nam để sản xuất linh kiện thay thế.
Nguồn nhập khẩu chính là từ Đài Loan (Trung Quốc),  Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hồng Kông SAR
(Trung Quốc).
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13 Chiến lược Xuất Nhập khẩu 2011-2020, Bộ Công Thương.

Bảng 3.1: Tuyến  giao thông nội địa

Nguồn: Phân tích hành lang giao thông, TDSI 2012.
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Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP.  HCM tới sân bay Tân
Sơn Nhất và các cảng tại TP.  HCM



3.3.5      Tuyến vận tải tương lai

Theo khảo sát các doanh nghiệp xuất khẩu hiện tại và các doanh nghiệp mới phát triển, các tuyến vận
chuyển số lượng nhỏ sản phẩm công nghệ cao  từ các tỉnh tới các cảng không cần sự thay đổi lớn.  Mạng
lưới vận chuyển nhanh để xử lý lượng xe cộ lớn được trông chờ xây dựng cũng không  đem lại thay đổi lớn
trong các tuyến vận chuyển hàng điện tử.  Tuy nhiên, khi sân bay Long Thành tại Đồng Nai đi vào hoạt động,
nó sẽ giảm tải cho các chuyến hàng hiện đang xuất khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất.
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Hình 3.5: Dòng hàng điện tử nhập khẩu và xuất khẩu đến năm 2020

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.



3.4 Chiến lược phát triển

Kế hoạch Tổng thể về Công nghiệp Điện tử của Chính phủ Việt Nam năm 2007 đưa ra tầm nhìn tham vọng
cho năm 2020 bao gồm việc tạo ra nửa triệu việc làm với một số lượng lớn kỹ sư, kỹ thuật viên và quản lý cấp
trung, đồng thời phát triển khả năng tăng cường năng lực nghiên cứu.  Định hướng ban đầu sản xuất các mặt
hàng tiêu dùng có giá trị thấp sẽ thay đổi theo hướng đa dạng hóa vào các sản phẩm điện tử chuyên dụng và
việc sản xuất các nguyên phụ liệu cho linh kiện.

Mặc dù công nghiệp điện tử  Việt Nam hiện đang ở giai đoạn phát triển sơ khai và đang tăng tốc nhanh chóng,
có thể xem lại những mục tiêu ban đầu cho phù hợp với những thay đổi hiện thời và sự thay đổi của ngành
công nghiệp điện tử tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.  Tăng trưởng ban đầu đến là nhờ đầu tư vào các
nhà máy lớn để sản xuất linh kiện cốt yếu hoặc hàng tiêu dùng.  Tăng trưởng tiếp theo phụ thuộc vào khả
năng cung cấp mặt bằng, lao động, năng lượng và dịch vụ logistics với số lượng và giá thành hợp lý.  Nó cũng
phụ thuộc vào độ lớn của thị trường.  

Qua thời gian, sản phẩm sẽ trở nên tinh tế hơn nhưng phương pháp sản xuất vẫn duy trì như trước đây.  Chi
phí lao động tăng nên tăng trưởng sẽ chậm lại, tuy vậy sản xuất vẫn tiếp tục tăng thông qua tăng năng suất
và thay đổi trong chuỗi sản xuất.  Nếu có đa dạng hóa  thì việc này sẽ ở hình thức phát triển các nhà cung ứng
đầu vào cho các nhà máy lớn.  Việc sản xuất các linh kiện chuyên biệt và phát triển năng lực nghiên cứu sẽ
được thực hiện thông qua cải cách giáo dục đào tạo và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.   

Mục tiêu trung hạn chính là duy trì tăng trưởng trong sản xuất và ổn định nhân công dựa trên nguồn tăng
trưởng đó.  Điều này sẽ giúp gia tăng giá trị thông qua tăng nguồn cung ứng trong nước.

Chiến lược có thể giúp đạt mục tiêu này là cần phải giải quyết các thách thức đang đặt ra đối với ngành công
nghiệp và Việt Nam.  Đối với ngành công nghiệp, các thách thức lớn bao gồm việc giảm thời gian đưa sản
phẩm mới ra thị trường và cải thiện khả năng dự báo nhu cầu và tính linh hoạt trong sản xuất để ứng phó với
các thay đổi về nhu cầu.

Đối với chính phủ Việt Nam, tăng trưởng nhanh chóng trong sản xuất điện tử đòi hỏi phải tăng chất lượng
logistics, bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông, tăng nguồn cung đất đai, nguồn lao động và mở rộng quan hệ
quốc tế.  Đây là những yếu tố rất quan trọng để có thể tiếp tục phát triển ngành công nghiệp này.  Chính phủ
cũng nên đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, đầy đủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là
những thủ tục liên quan tới tạo thuận lợi thương mại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong giao
dịch và thủ tục.

Những vấn đề nêu trên có thể được giải quyết bằng cách phát triển các tổ hợp công nghiệp liên kết với hành
lang kinh tế hiệu quả.  Tổ hợp công nghiệp sẽ được thiết kế để thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời đáp ứng
yêu cầu phát triển của các nhà cung cấp và thầu phụ trong nước.  Hành lang kinh tế sẽ được thiết kế hỗ trợ
giao thông và thông quan hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong một ngày và cho phép xuất đi nhiều chuyến
hàng trong cùng ngày đó.

Chiến lược nên được bắt đầu bằng thay đổi trong tầm nhìn của chính phủ.  Điều này không phải là bài tập
chính thống nhưng yêu cầu xác định mục tiêu ưu tiên và xây dựng khung thời gian có tính đến những công
việc đã và đang triển khai cũng như kinh nghiệm của các nước khác trong ASEAN, như Malaysia, Philippines
và Thái Lan.

Mặc dù có những quan ngại liên quan tới hạ tầng và thủ tục tạo thuận lợi thương mại, Việt Nam vẫn có thể
phát triển hiệu quả chuỗi cung ứng đầu vào và phân phối đầu ra cho các ngành công nghiệp nước ngoài và
nội địa.  Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện độ tin cậy và tận dụng những lợi thế tiết kiệm chi phí trong
việc nâng cấp dịch vụ cảng và hiện đại hóa hải quan.  Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ tăng trưởng vượt bậc trong
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thương mại.  Đồng thời, những bài học rút ra được từ ngành này có thể được áp dụng cho các ngành thương
mại khác để tăng cường lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đối với những ngành công nghiệp này như lợi ích từ
giảm thời gian chu kỳ đặt hàng và chi phí logistics.  

Các tổ hợp công nghiệp cho ngành hàng và linh kiện điện tử đã được hình thành (Hình 3.6). Tuy nhiên, việc
thiết lập này mới chỉ quan tâm tới quỹ đất và ít chú trọng tới năng lượng và tạo thuận lợi thương mại.  Trong
tương lai Việt Nam cần lưu tâm nhiều hơn tới tiếp cận lao động và cửa ngõ biên giới.

  

3.5 Thực hiện chiến lược

Việc thực hiện chiến lược này đòi hỏi có sự liên kết rộng hơn giữa các nhà đầu tư và chính phủ.  Trước kia, sự
liên kết này chủ yếu liên quan tới đất đai và ưu đãi, vì thế chỉ ảnh hưởng tới một vài cá nhân, cơ quan nhất
định.  Những nỗ lực hoạch định lớn hơn đòi hỏi sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương có
trách nhiệm lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ.  Nó cũng đòi hỏi sự tham gia của khu vực tư nhân, kể cả
các nhà cung ứng và thầu phụ trong nước và nước ngoài.  Cuối cùng là đòi hỏi sự tham gia của các cơ quan
quản lý pháp lý nhằm đơn giản hóa và tự động hóa các quy trình, thủ tục và cung cấp đầu vào cho hệ thống
công nghệ thông tin hiện đại được sử dụng để quản lý các hoạt động và nguồn lực.

Sự phát triển của các nhà cung cấp và thầu phụ sản xuất linh kiện nội địa liên quan tới các liên doanh và
việc đa dạng hóa ngành công nghiệp điện tử hiện tại.  Có thể khuyến khích sự phát triển này bằng cách
giảm thiểu các quy định đầu tư, tăng cường môi trường kinh doanh và minh bạch hóa các quy định của
chính phủ.  Cần tham vấn các doanh nghiệp ODM/EMS và các nhà đầu tư tiềm năng trong quá trình thực
hiện các nỗ lực khuyến khích phát triển ngành nhằm xác định rõ những nhu cầu và trở ngại.  Việt Nam cần
xây dựng một kế hoạch dài hạn về phát triển kỹ năng quản lý, thiết kế và sản xuất linh kiện.
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Cụm công nghiệp
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Hình 3.6:  Phân bố các khu công nghiệp liên hệ với cửa ngõ quốc tế

Nguồn: Tác giả, dựa theo bản đồ Google.



4.1 Giới thiệu

Trong năm 2011, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai toàn cầu với 20% thị phần gạo
thế giới, chỉ sau Thái Lan.  Sản lượng gạo toàn quốc tăng gần gấp đôi so với năm 1990, đưa Việt Nam từ một
quốc gia thiếu lương thực thành một nước xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới.14 Xuất khẩu gạo hiện
nay chiếm khoảng 4% giá trị xuất khẩu cả nước, góp phần phát triển kinh tế và giảm đói nghèo, đặc biệt ở
vùng nông thôn nơi sinh sống của hơn 80% dân cư Việt Nam.   Hai vùng trọng điểm trồng lúa gạo của Việt
Nam nằm ở hai đầu đất nước -- vùng châu thổ Đồng bằng Sông Hồng ở phía bắc và Sông Cửu Long ở phía
nam.  Dù chỉ chiếm hơn một nửa sản lượng gạo toàn quốc, nhưng vùng ĐBSCL cung cấp tới 95% lượng gạo
xuất khẩu của Việt Nam.15

4.2 Việt Nam trên thị trường gạo thế giới

Kinh doanh gạo toàn cầu dù tăng trưởng đều trong vòng hai thập kỷ qua nhưng vẫn chỉ chiếm ít hơn 15%
sản lượng gạo toàn cầu (Hình 4.1). Ấn Độ và Trung Quốc sản xuất khoảng một nửa lượng gạo toàn thế giới,
nhưng chỉ chiếm 10% tổng sản lượng xuất khẩu.  Ngược lại, Việt Nam và Thái Lan cung ứng tới 50% tổng
khối lượng xuất khẩu, nhưng chỉ đóng góp 10% trên tổng sản lượng sản xuất.  Cùng với Mỹ, Pakistan và Ấn
Độ, năm quốc gia này chiếm tới ¾ nguồn cung xuất khẩu toàn thế giới (Hình 4.2). Cũng không đáng ngạc
nhiên khi những quốc gia nhập khẩu thì đa dạng hơn và tập trung chủ yếu ở các nước Châu Á và Trung
Đông (Hình 4.3).
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14 Văn bản chính sách số 2, “Chuyện ngoài bát cơm”:  Phát huy thành tích nhằm tăng cường chất lượng, bền vững, và công bằng trong
tăng trưởng vùng ĐBSCL.

15 Theo nguồn trên, 1-2.



Trong số những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu, Ấn Độ có mức giá cao nhất khi quốc gia này xuất khẩu
chủ yếu gạo Basmati chất lượng cao.  Tiếp sau đó là Thái Lan với nhiều nhãn hiệu gạo khác nhau đi kèm với
chất lượng xay xát tốt.  Giá trị gạo xuất khẩu của Việt Nam tương đối thấp vì phần lớn là loại gạo trắng có
phẩm cấp trung bình (Hình 4.3). Trong vòng 10 năm qua, năm quốc gia xuất khẩu hàng đầu cùng chia sẻ
thị trường gạo thế giới và không có thay đổi lớn.  Xét về mặt giá trị, Thái Lan chiếm khoảng 25% tới 30%,
trong khi Việt Nam nắm giữ khoảng 12% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu (Hình 4.4).
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Hình 4.1: Những quốc gia sản xuất gạo chính,
2010-2011

Hình 4.2: Những quốc gia xuất nhập khẩu
gạo chính

Chú thích: Khối lượng và giá trị bình quân 2007-2011. Nguồn: USDA.
Nguồn: UN Comtrade, Trademap.
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Hình 4.3: Những quốc gia xuất khẩu gạo,
2007-2011

Hình 4.4: Thị phần giá trị xuất khẩu gạo

Ghi chú: Khối lượng và giá trị bình quân 2007-2011. Nguồn: UN Comtrade, Trademap.
Nguồn: UN Comtrade, Trademap.
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4.2.1 Những quốc gia xuất khẩu hàng đầu

Sự thành công của Thái Lan trên thị trường gạo thế giới là nhờ vào loại gạo trắng hạt dài, chất lượng cao với
giá cao hơn đáng kể so với những loại gạo có phẩm cấp thấp hơn.  Các công ty xuất khẩu tư nhân cung cấp
cho thị trường thế giới nhiều loại gạo có chất lượng khác nhau, trong đó có gạo thơm.  Ngành công nghiệp
tiếp thị và xay xát của Thái Lan cũng rất tinh vi và đáp ứng nhanh với nhu cầu biến đổi, nên có thể cạnh tranh
với Mỹ ở những thị trường cao cấp, với Ấn Độ và Việt Nam ở những thị trường cấp thấp và trung bình.  Một
lượng đáng kể gạo xuất khẩu của Việt Nam được chính phủ thu mua và được bán thông qua những hợp đồng
Chính phủ (G2G).

Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới vào năm 1997 nhưng chỉ cung cấp loại
gạo phẩm cấp thấp.  Những năm gần đây, đầu tư về cơ sở hạ tầng và xay xát, cùng với kinh nghiệm xuất nhập
khẩu đã dẫn đến sự cải thiện về cả chất lượng lẫn độ tin cậy.  Nhưng những vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn là
một thách thức khiến giá gạo của Việt Nam thấp hơn so với gạo có cùng phẩm cấp của Thái Lan.

Ấn Độ xuất khẩu những loại gạo thơm có giá trị cao như gạo Basmati.  Sau năm 2011, ngành xuất khẩu gạo
Ấn Độ có vẻ đã phục hồi trở lại nhờ việc bỏ quy định giới hạn xuất khẩu các loại gạo khác với Basmati của
chính phủ.  Để có thể giữ giá gạo trong nước luôn cao hơn một mức sàn cố định, Tập đoàn Lương thực của
chính phủ Ấn Độ đã mua gạo từ nông dân, thường với mức giá cao hơn giá thị trường.

Mỹ xuất khẩu loại gạo hạt dài, trung, ngắn có chất lượng tương đối cao tới hơn 100 quốc gia trên thế giới, bao
gồm gạo thô, gạo lức, gạo xay xát.  Việc này khiến Mỹ trở thành quốc gia xuất khẩu chủ chốt duy nhất không
khai thác giá trị gia tăng từ gạo được xay xát kỹ.  Hiện nay có khoảng hơn 10,000 nông trang sản xuất gạo tại Mỹ.

Pakistan xuất khẩu cả gạo thơm hạt dài có giá trị cao tới vùng Trung Đông và gạo phẩm cấp trung bình tới
Nam Á và Đông Nam Á.  Lúa được trồng dưới điều kiện khí hậu đa dạng và có nhiều loại lúa gạo gồm Basmati,
Japonica, và hạt dài.  Chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu xuất khẩu gạo của nước này là gạo đồ và
Pakistan hiện nay chỉ đứng sau Thái Lan trong mặt hàng này.

4.2.2 Những quốc gia nhập khẩu hàng đầu

Những quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất đều đến từ Châu Á và Trung Đông mặc dù các nước Châu Phi mới
là khu vực có tăng trưởng nhập khẩu thực sự.  Các loại gạo nhập khẩu thay đổi theo sở thích và sức mua của
từng thị trường.  Canada, Tây Âu, Ả Rập, và Nam Phi thường nhập khẩu loại gạo hạt dài có phẩm cấp cao.
Philippines, Indonesia, và những thị trường Trung Đông thì quan tâm đến giá nhiều hơn.  Do vậy, tùy vào
giá cả và tình hình nội địa mà mỗi nước sẽ chọn nhập khẩu loại gạo chất lượng cao hoặc trung bình.  Khối
lượng nhập khẩu cũng thay đổi đáng kể theo từng năm và giá gạo có xu hướng biến động nhiều hơn so với
giá của các loại hạt ngũ cốc khác.  

Nhìn chung, Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong thập kỷ vừa qua, mặc dù năm
2011, Indonesia có khối lượng nhập khẩu lớn hơn.  Ghi nhận những lo lắng về vấn đề an ninh lương thực
của chính phủ Philippines, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã cho phép quốc gia này thực hiện chính
sách hạn ngạch nhập khẩu (QR).  Một khi lượng gạo nhập khẩu trong năm đã đạt một mức cố định, bất kỳ
giao dịch nhập khẩu gạo bổ sung nào cũng sẽ bị đánh thuế rất cao.  Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo
chính cho Philippines, chiếm khoảng 75% tới 95% khối lượng nhập khẩu hàng năm trong vòng năm năm
qua.  Thái Lan là nguồn cung lớn thứ hai của đất nước này.

Những thị trường nhập khẩu Châu Á lớn khác là Malaysia và Indonesia.  Khoảng 50% lượng gạo nhập khẩu
của Malaysia là từ Việt Nam.  Đây là một sự thay đổi lớn khi 10 năm trước Malaysia nhập chủ yếu gạo của
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Thái Lan, còn Việt Nam cung ứng ít hơn 15%. Xu hướng tương tự cũng có thể thấy ở Indonesia, 10 năm trước
Việt Nam chỉ chiếm 15% thị phần nhập khẩu của nước này thì giờ đây con số này đã lên tới 60%.

Những nước nhập khẩu gạo quan trọng khác ở Trung Đông như Ả Rập, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống
nhất và Iran có sở thích đặc biệt với loại gạo giá cao như Basmati.  Do đó, họ nhập khẩu gạo chủ yếu từ Ấn
Độ và Pakistan.  Anh nhập khẩu nhiều loại gạo khác nhau, phản ánh sự đa dạng văn hóa trong dân cư.  Một
phần tư lượng gạo nhập khẩu của Anh là từ Ấn Độ, trong khi Pakistan, Tây Ban Nha, Ý và Thái Lan đáp ứng
10 đến 15% nhu cầu nhập khẩu của nước này.

4.3   Sản xuất và thương mại của Việt Nam

Kể từ năm 2000, sản lượng lúa16 của Việt Nam tăng bình quân khoảng 2% mỗi năm.17 Mức tăng trưởng này
cùng với cải tiến trong kỹ thuật xay xát và sự gia tăng đáng kể tỷ lệ xuất khẩu với tiêu dùng trong nước đã
khiến khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trung bình 7% một năm so với cùng kỳ.18 Năm 2011,
xuất khẩu đạt 36% tổng sản lượng sản xuất.19 Tăng khối lượng xuất khẩu kèm theo giá gạo thế giới tăng,
dẫn tới gia tăng đáng kể giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam.  Từ khoảng 1 tỷ USD năm 1999, giá trị xuất khẩu
gạo đã tăng hơn ba lần lên đến 3,5 tỷ USD năm 2011.  Trong khoảng thời gian này, giá gạo trung bình đã
tăng 123% trong khi khối lượng xuất khẩu tăng khoảng 56% (Hình 4.5).

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong vòng 10 năm qua.  Năm 2001 và 2002, Ghana
là quốc gia nhập khẩu quan trọng, nhưng kể từ năm 2005, Philippines đã trở thành thị trường chủ lực cho
ngành xuất khẩu gạo Việt Nam.  Xuất khẩu tới Indonesia chịu rất nhiều biến động.  Có một số năm, thị trường
này chiếm khoảng 20% tổng khối lượng xuất khẩu, sau đó quốc gia này gần như không nhập khẩu từ Việt
Nam, và lại tăng lên hơn 40% trong năm 2011 (Hình 4.6). 21
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16 Gạo vẫn còn vỏ trấu ở bên ngoài, hay còn gọi là gạo thô
17 http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=469&idmid=3&ItemID=11780
18 Hiệp hội Lương thực Việt Nam..
19 http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewStaticPage.do?url=http://usda01.library.cornell.edu/usda/ers/./

89001/2011/index.html
20 Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
21 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Hanoi_Vietnam_4-16-2012.pdf.

Hình 4.5:  Xuất khẩu gạo Việt Nam, 1989-2011

Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
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Khoảng ¼ lượng gạo Việt Nam xuất khẩu là chất lượng cao (5% tấm). Gần một nửa là loại chất lượng thấp
hơn (15% tấm), và gần 20% gạo phẩm cấp thấp.  Còn lại là gạo nếp và gạo thơm (Hình  4.7). 22

Theo dự báo của Cục Nông nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm nhẹ trong
vòng vài năm tới trước khi đạt mốc 8 triệu tấn vào năm 2020.23 Theo dự báo của NHTG, giá gạo được dự
đoán sẽ giảm khoảng 10% trong 10 năm tới.24
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22 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Hanoi_Vietnam_4-16-2012.pdf
   23 http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewStaticPage.do?url=http://usda01.library.cornell.edu/usda/ers/94005/./2012/

index.html
24 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1304428586133/Price_Forecast.pdf

Hình 4.6:  Những thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, 2001-2011

Nguồn: UN Comtrade, TradeMap

Hình 4.7: Thành phần gạo xuất khẩu

Nguồn:  Cục Nông nghiệp Mỹ (USDA).
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4.4   Cơ cấu ngành gạo Việt Nam

Nhìn chung, ngành lúa gạo Việt Nam bao gồm năm thành phần, như trong Hình 4.8.  Đầu tiên là đất canh
tác trồng lúa.  Đất canh tác ở Việt Nam gồm những thửa ruộng của các hộ nông dân có diện tích nhỏ hơn
0,2 ha cho đến những nông trường trồng lúa rộng hơn 3 ha.  Phần lớn lượng lúa gạo xuất khẩu được sản
xuất tại 300-400 ngàn nông trại lớn nhất.  Nguyên nhân của sự tăng cường tập trung canh tác trong vài năm
gần đây là do những hộ nông dân nhỏ đã không trồng lúa mà chuyển sang trồng những loại hoa màu khác.
Ở vùng ĐBSCL, năng suất lúa đã tăng đáng kể trong vòng 20 năm qua nhờ canh tác đa vụ trong năm.  Hiện
nay, một phần chủ yếu sản lượng gạo xuất khẩu đến từ những nông trại thu hoạch ít nhất hai vụ một năm.
Hơn ¼ diện tích trồng lúa ở ĐBSCL canh tác ba vụ một năm.  Do phần lớn diện tích lúa xuất khẩu phân tán
trên vùng rộng lớn của ĐBSCL, nên thành phần thứ hai của quá trình sản xuất gạo là người thu mua thóc từ
nông trường và vận chuyển trên xà lan để bán cho những nhà máy xay xát nhỏ.  Có khoảng vài ngàn người
thu mua, một số tập trung chủ yếu về gạo, nhưng phần lớn thu mua nhiều sản phẩm khác.

Thành phần thứ ba là những nhà máy xay xát nhỏ tập trung tương đối gần những nông trường lúa.  Họ thu
mua thóc đã sấy khô hoặc được phơi sấy qua rồi loại bỏ vỏ trấu để sản xuất gạo lức.  Các nhà máy có công
suất khoảng 3 đến 5 tấn thóc/giờ.  Nhưng vì khả năng dự trữ hạn chế, cùng với việc thóc thường bị để ngoài
trời hoặc dưới tấm lợp bình thường, gây tổn thất vào khoảng 2% mỗi năm.  

Thành phần thứ tư là những nhà máy xay xát lớn thu mua thóc đã xay để sản xuất gạo trắng được lau bóng
hoặc không lau bóng.  Những nhà máy này có công suất từ 20-50 tấn/giờ.  Một số còn làm luôn khâu xay
thóc để những nhà sản xuất gạo lớn có thể bỏ qua khâu này tại nhà máy xay xát nhỏ.

Thành phần cuối cùng là những công ty xuất khẩu và bán buôn mua gạo từ những nhà máy xay xát lớn rồi
xuất khẩu hoặc bán ra thị trường nội địa hoặc bán lại cho những nhà xuất khẩu khác.  Mặc dù có khoảng
200 công ty xuất khẩu đã đăng ký, nhưng chủ yếu trong số đó chỉ xuất khẩu ít hơn 1000 tấn mỗi năm.  Có
11 công ty chiếm 70% thị phần thương mại.  Các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện những
Hợp đồng Chính phủ (G2G), chiếm khoảng 80% thị phần gạo xuất khẩu25 và cung cấp gạo theo những
chương trình ưu đãi của chính phủ tại Philippines, Indonesia và Cuba.

Xuất khẩu thường được thực hiện theo giao thức FOB trong thời gian từ 7-21 ngày kể từ khi gạo được chất
lên tàu.  Thanh toán được đảm bảo bằng thư tín dụng.  Bên xuất khẩu cũng được nhận một khoản đặt cọc
tương ứng 10-30% giá trị hợp đồng từ bên nhập khẩu.  Quá trình đặt và giao hàng chỉ kéo dài chưa đến
một tháng nên chu kỳ tiền mặt của bên xuất khẩu được giới hạn trong vòng 6-8 tuần.  

Có rất ít hàng tồn kho được lưu trữ trong chuỗi cung ứng mặc dù cả thóc và gạo đóng bao đều có thời hạn
sử dụng khá dài.  Công ty nhập khẩu chỉ mua gạo sau khi một đơn hàng được xác nhận.  Các nhà máy xay
xát thu mua và xay thóc ngay sau khi nhận được đơn hàng xuất khẩu.  Nhà máy xay nhỏ hơn duy trì một
lượng thóc nhỏ và xay để bán cho các nhà máy xay xát lớn hơn khi vừa nhận đơn hàng.  Do gạo được bán
thông qua trung gian bằng hình thức giao hàng nên không cần thiết phải duy trì một lượng hàng tồn kho
nhất định để cung cấp cho khách hàng quen thuộc trong năm.  Vì vậy thời gian từ khi nhận đơn hàng đầu
tiên cho đến khi chuyển hàng lên tàu để giao hàng là khoảng 30 ngày hoặc ngắn hơn, trong đó phần lớn
thời gian dùng để xác nhận đơn hàng và ngày tàu rời cảng.

Cấu trúc ngành gạo như vậy tạo ra ba mức độ chất lượng gạo xuất khẩu (xem mũi tên ở Hình 4.8). Thóc có
phẩm cấp thấp được thu mua bởi người thu mua từ nông dân với khối lượng dao động từ 100 kg tới 50 tấn
mỗi giao dịch.  Thóc sau đó được chuyển tới những nhà máy xay xát nhỏ dọc bờ sông, nơi chúng sẽ được
phơi khô, bỏ vỏ trấu và lưu kho.  Một khi nhận được đơn đặt hàng hoặc đấu thầu từ nhà xuất khẩu, những
nhà máy xay xát này sẽ chuyển gạo nguyên liệu tới cảng do công ty xuất khẩu chỉ định, hoặc chuyển tới
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25 Công ty tư vấn lương thực quốc tế, Inc. (2009).  Phân tích kinh tế và ngành đối với nông nghiệp, phát triển nông thôn, và quản lý tài
nguyên thiên nhiên tại Việt nam năm 2009 và 2010 (Giai đoạn 1), Báo cáo cuối cùng cho NHTG.



nhà máy xay xát của công ty xuất khẩu để lau bóng gạo lức (mũi tên đỏ). Có một tỷ lệ lớn gạo bị vỡ hạt do
những nhà máy xay xát nhỏ với công nghệ lỗi thời, không có khả năng phân biệt những loại gạo khác nhau,
không giữ được độ ẩm cần thiết và phần lớn không có giấy chứng chỉ của hệ thống điểm đánh giá, kiểm
soát và phân tích các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm (HACCP).

Thóc có chất lượng cao hơn được thu mua từ những nông trường lớn hơn và chuyển tới nhà máy xay xát
lớn để xay và lau bóng (mũi tên vàng). Cách này cho năng suất khá cao, nhưng các loại gạo vẫn bị trộn lẫn
với nhau.  Gạo từ những nhà máy xay xát lớn thường được bán theo Hợp đồng Chính phủ (G2G) hoặc bán
cho công ty nhập khẩu tư nhân và được chuyển tới nước nhập khẩu theo những bao 50 kg bằng tàu biển
vận chuyển hàng hóa thông thường.  Gạo có phẩm cấp thấp hoặc cao hơn đều được đóng vào những bao
từ 25-50 kg tùy theo yêu cầu của khách hàng, sau đó được vận chuyển bằng xà lan tới cảng Sài Gòn để xếp lên tàu.

45

GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Nông trại 

nhỏ

Người thu 

mua

Vận chuyển 

bằng thuyền

Người thu mua 

hoặc Đại lý thu 

mua

Đại lý thu 

mua

Nông trại 

chuyên dụng

Nông trại lớn

N
ô

n
g

 t
rạ

i 
lớ

n
-C

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 b

ìn
h

 t
h

ư
ờ

n
g

N
ô

n
g

 t
rạ

i 
ln

h
ỏ

 -
 C

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 t

h
ấ

p

N
ô

n
g

 t
rạ

i 
c

h
u

y
ê

n
 d

ụ
n

g
 -

 C
h

ấ
t 

lư
ợ

n
g

 c
a

o

Vận chuyển 

bằng thuyền

Vận chuyển 

bằng thuyền

Nhà máy xay xát 

cỡ vừaXay xát, đánh bóng, 

phân loại, đóng gói 

với khối lượng lớn

Đóng hàng vào 

công-ten-nơ

Doanh nghiệp xuất 

khẩu tư nhân

 Nhà phân phối

 nước ngoài

Vận chuyển 

đường bộ
Doanh nghiệp kinh 

doanh gạo quốc tế

Doanh nghiệp xuất 

khẩu tư nhân

Thương nhân nước 

ngoài hoặc 

nhà môi giới

Nhà nhập khẩu do 

chính phủ chỉ định

Doanh nghiệp xuất 

khẩu nhà nước

Tập đoàn thương mại 

nhà nước

Nhà máy xay 

xát cỡ vừa

Hình 4.8: Chuỗi cung ứng gạo thay thế

Nguồn:  Khảo sát TTFA, 2011.



Loại gạo có chất lượng cao nhất (mũi tên xanh) là những giống đặc biệt được thu mua từ các nông trường
chuyên trồng lúa và được chuyển tới nhà máy xay xát lớn.  Mỗi giống lúa được chế biến riêng biệt.  Gạo
thành phẩm được làm sạch, tách màu và đóng gói theo yêu cầu của bên xuất khẩu.  Đó chủ yếu là loại gạo
thơm 5% tấm (ví dụ như gạo hương lài, gạo thơm). Loại này được đóng gói vào những bao nhiều lớp từ 1-
10 kg.  Các bao gạo được vận chuyển bằng đường bộ để đóng công-ten-nơ tại cảng cạn (ICD) gần cảng Sài
Gòn, rồi sau đó được chuyển tới nhà phân phối nước ngoài theo giao thức CNF (chi phí, không bảo hiểm,
vận tải; có nghĩa là chi phí cộng vận chuyển không có bảo hiểm), CIF hoặc FOB.  Địa điểm chủ yếu là những
quốc gia/thị trường có thu nhập cao như Hồng Kông SAR (Trung Quốc), Ả Rập Xeut và Hàn Quốc.

Đối với Hợp đồng Chính phủ, chính phủ của quốc gia nhập khẩu sẽ chỉ định người mua, còn đối với giao
dịch tư nhân, nhà xuất khẩu sẽ bán cho một bên môi giới trung gian, sau đó bán lại cho nhà phân phối nước
ngoài.  Việc dần tự do hóa giao thương lúa gạo đã gia tăng vai trò của những công ty tư nhân.  Tuy nhiên,
phần lớn giao dịch xuất khẩu vẫn được thực hiện thông qua doanh nghiệp nhà nước.  Trong tương lai điều
này có thể thay đổi khi thương gia nước ngoài có thể mua gạo Việt Nam trực tiếp mà không phải thành lập
một công ty liên danh với doanh nghiệp nội địa.

Mặc dù khối lượng giao hàng lớn, nhưng xét về nhiều khía cạnh, xuất khẩu gạo vẫn là một hoạt động quy
mô nhỏ bao gồm một số lượng lớn hộ nông dân, người thu mua, nhà máy xay xát, kể cả những công ty xuất
khẩu quy mô nhỏ.  Bản chất rời rạc của thương mại cùng với hạn chế về vốn lưu động dẫn tới việc phải giao
hàng nhiều lượt nhỏ lẻ.  Hơn nữa, chuỗi cung ứng không được thiết kế để duy trì tính nguyên vẹn của
thóc/gạo mà lại có xu hướng trộn lẫn tất cả với nhau.  Điều này bắt đầu từ những hộ nông dân khi họ trồng
những loại lúa giống được tích trữ từ vụ trước với chất lượng không đồng đều.  Thóc thu mua từ nhiều nơi
khác nhau được đóng vào cùng một kiện hàng và chuyển bằng xà lan tới nhà máy xay xát.  Sự trộn lẫn xảy
ra nghiêm trọng hơn với tập quán xay xát hai lần.  Những nhà máy xay xát nhỏ vẫn sử dụng công nghệ cũ
và rất hạn chế trong việc điều chỉnh độ ẩm, dẫn tới sản lượng gạo lức thấp.   Điều này không chỉ làm giảm
chất lượng của gạo xuất khẩu mà còn ảnh hưởng tới thu nhập của nông dân.

Chính bởi sự rời rạc này nên nông dân có rất ít sự tương tác với thị trường quốc tế, kể cả với bên xuất khẩu.
Vì vậy mà lợi ích của việc nâng cao chất lượng gạo không được truyền đạt tới nông dân.  Đây là một thách
thức đối với ngành sản xuất lúa gạo khi đất canh tác thì có hạn mà việc trồng hoa màu lại có tiềm năng
mang lại thu nhập lớn hơn.  Vai trò chủ đạo của Hợp đồng Chính phủ trong xuất khẩu gạo cũng củng cố
một hệ thống xuất khẩu gạo có phẩm cấp kém bởi vì các chính phủ nhập khẩu quan tâm đến giá cả nhiều hơn
chất lượng.

Phần lớn giao dịch xuất khẩu vẫn là gạo trắng mà giá trị được xác định dựa vào “phần trăm tấm.”   Tuy nhiên,
hiện nay Việt Nam cũng đã dần dần phát triển xuất khẩu gạo đồ và những nhãn hiệu gạo thơm.  Khu vực tư
nhân đi tiên phong và cũng là nhân tố chủ yếu xuất khẩu loại gạo có giá trị cao.  Thách thức không chỉ ở
việc sản xuất và xử lý gạo có phẩm cấp cao hơn mà còn phải tiếp thị và phân phối gạo ra thị trường theo
cách nào đó để có thể thu về được giá trị cao nhất.

4.4.1 Vận chuyển

Thóc (lúa chưa xay) được sản xuất chủ yếu tại các tỉnh ĐBSCL, là nơi cung cấp khoảng 96% sản lượng gạo
xuất khẩu của cả nước.  Ở Hình 4.9, mức độ đậm nhạt của màu xanh biểu thị mức độ sản lượng đầu ra khác
nhau của các địa phương.  Thóc được thu mua từ khu vực sông Mê Kông, sau đó được vận chuyển tới hai
trung tâm xay xát chính: một dọc theo sông Hậu phục vụ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần  

46

TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TẠO GIÁ TRỊ, VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

26 Tại Việt Nam, trung bình một nhà máy xay xát bình thường có khả năng chế biến 60-66 kg gạo lức từ 100 kg thóc, trong đó chỉ có từ 40-48
kg hạt gạo còn nguyên vẹn.  So sánh với năng suất điển hình của các nhà máy xay xát châu Á là 67-70 kg với 52 kg gạo nguyên hạt.



Do có nhiều phù sa, tuyến đường số 3 không được sử dụng thường xuyên như tuyến số 1 và 2.  Trong năm
2010, những tuyến đường thủy nội địa đã vận chuyển khoảng 5,9 triệu tấn gạo xuất khẩu, trong đó có 5,6
triệu tấn đi qua tuyến số 1 và 2.  Hai tuyến đường này nối với kênh Chợ Gạo, trên đường tới cảng sông Thị
Vải ở TP.  HCM.   Kênh Chợ Gạo do đó phục vụ như là tuyến đường huyết mạch để vận chuyển gạo xuất khẩu
từ ĐBSCL đến những cửa khẩu quốc tế chính (xem Hộp 4.1).  Điều này khiến việc vận chuyển hàng đến các
cảng và điểm thông quan nội địa (ICD) mất thời gian hơn và gây ra rủi ro về thời gian giao hàng.  Hầu hết
các tuyến đường thuỷ nội địa từ ĐBSCL đến TP.  HCM đều ở tình trạng không được tốt, nhiều cây cầu bắc
qua sông có từ trước đó không đạt chuẩn, gây hạn chế cho giao thông đường sông.  Quỹ bảo trì đường
thuỷ nội địa còn hạn chế, chỉ dành cho những công việc cấp bách nhất.

Hình 4.9 cho thấy vai trò của các cửa ngõ quốc tế trong việc xuất khẩu gạo.  Các cảng tại TP.  HCM, minh họa
bởi mũi tên màu đỏ, vận chuyển khoảng 87,9% lượng gạo xuất khẩu, trong khi các cảng ở ĐBSCL (cảng Mỹ
Thới, cảng Cần Thơ) chỉ chiếm 1,9% lượng gạo xuất khẩu.  Còn lại 8,7% lượng gạo xuất khẩu được vận chuyển
qua các điểm thông quan nội địa cảng cạn (ICD) (chủ yếu là các ICDs tại TP.  HCM).27 Các cảng biển chính
cho xuất khẩu gạo trong TP.  HCM bao gồm Bến Nghé, Tân Cảng, Cát Lái, VITC, Hiệp Phước, Khánh Hội và cảng Tân
Thuận.

Từ TP.  HCM, 87,9% lượng gạo được vận chuyển trực tiếp cho các tàu để xếp hàng.  Khoảng 600,000 tấn gạo
được thông quan tại các điểm thông quan nội địa bao gồm Phước Long-Thủ Đức, Tây Nam (cảng TP.  HCM-
Khu vực IV), Transimex III (cảng TP.  HCM-Khu vực IV) và các điểm thông quan nội địa khác tại TP.  HCM và
Đồng Nai.  Sau khi được đóng vào công-ten-nơ tại các cảng cạn ICDs và hoàn thành thủ tục hải quan, gạo
được vận chuyển bằng đường bộ đến các cảng để xuất khẩu.  Các tuyến đường từ các cảng cạn chủ yếu
thông qua đường cao tốc Hà Nội-Nguyễn Thị Định, đường đến cảng Cát Lái, các tuyến giao thông đến các
cảng tại TP.  HCM thường xuyên tắc nghẽn vì các cảng được đặt trong khu vực nội thành.  Do vậy, các tuyến
đường không thể đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực.  Gạo xuất khẩu theo hợp đồng chính phủ với
Indonesia và Philippines được vận chuyển trên tàu Việt Nam theo giao thức CIF.  Đối với các thị trường khác,
ví dụ như Châu Phi, gạo được xuất khẩu theo giao thức FOB và người mua lựa chọn hãng vận chuyển.

Chi phí vận chuyển đường sông từ ĐBSCL tới các cảng ở TP. HCM dao động từ 4-5 USD/tấn, chi phí xếp và
bốc dỡ hàng (tại các cảng sông và từ các địa điểm thông quan nội địa tới các tàu) từ 2,3-2,5 USD/tấn.  Bên
cạnh những chi phí hoạt động, chi phí phát sinh bao gồm chi phí cho các trạm kiểm soát sông ở mức trung
bình là 50 USD/lô hàng cũng như chi phí lao động bốc xếp ở mức trung bình là 0,75 USD/tấn, đưa tổng chi

Thơ; và một dọc theo sông Tiền cho các tỉnh Tiền Giang và Long An, v.v.  Khoảng 90% lượng gạo xuất
khẩuđược vận chuyển từ khu vực  ĐBSCL tới TP.  HCM theo đường thủy nội địa, và một lượng nhỏ được vận
chuyển theo quốc lộ 1A và tuyến cao tốc TP.  HCM-Trung Lương (dành cho gạo xuất khẩu từ Long An và Tiền
Giang). Bảng 4.1 cho thấy những tuyến đường thủy nội địa chính, cũng được đánh dấu trong Hình 4.9. 
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Bảng 4.1: Những tuyến đường thủy nội địa chính

Nguồn: Phân tích hành lang giao thông, TDSI, 2012.

Tuyến đường

Tuyến đường 1: TP.  HCM-Cà Mau qua kênh Xà No

Tuyến đường 2: TP.  HCM-Kiên Lương qua kênh Sa Đéc-Lấp Vò 

Tuyến đường 3: TP.  HCM-Kiên Lương qua kênh Tháp Mười số 1

Chiều dài (km)

338.3

322

288.8

27 According to Vietnam Customs statistics.
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phí đến 8,5 USD/tấn.  Thời gian vận chuyển kéo dài từ 18 đến 36 giờ tùy thuộc từng khu vực.    Xếp và bốc dỡ
hang thường mất hai ngày.  Như vậy, trong điều kiện thuận lợi, thời gian vận chuyển cho mỗi lô hàng là từ
3 đến 5 ngày.  Chi phí như vậy là hợp lý so với thời gian và chất lượng dịch vụ, do vậy vận tải đường thuỷ
phù hợp đối với gạo phẩm cấp thấp và trung bình.

Chi phí vận chuyển đường bộ dao động từ 12-20 USD/tấn, với tiền lệ phí trung bình khoảng 2 USD/tấn, bên
cạnh đó những chi phí hoạt động, chi phí phát sinh tại trạm kiểm soát đường bộ do những lỗi vi phạm như
quá tải hoặc xe chất lượng kém làm tăng thêm chi phí từ 15-20 USD/tấn.  Thời gian vận chuyển, xếp và bốc
dỡ hàng tổng cộng khoảng 8-10 giờ.  Do vậy vận tải đường bộ chủ yếu được sử dụng cho gạo chất lượng
cao đòi hỏi điều kiện cao hơn.

Hình 4.9:   Những luồng xuất khẩu gạo chính

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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Hộp 4.1:  Kênh Chợ Gạo 

Kênh Chợ Gạo là một trong những tuyến đường thủy được vận chuyển nhiều nhất của Việt Nam, kết nối khu vực
đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh (TP HCM). Được xây dựng vào năm 1877 và hoạt động kể từ đầu
những năm 1900, con kênh dài 28,6 km và rộng khoảng 80 mét bề mặt.  Con kênh này có đặc điểm là tương đối
hẹp nhưng có vị trí chiến lược liên kết với con sông rộng hơn, có sức chứa cao hơn là sông Tiền và sông Vàm Cỏ ở
mỗi đầu của kênh, cùng với sự gia tăng mức độ lưu lượng tàu thuyền và kích cỡ trung bình của tàu ngày càng lớn
trong vài năm qua, đã trả tạo thành điểm tắc nghẽn đối với vận tải hàng hoá đường thủy trong khu vực.  Hậu quả
của việc tắc nghẽn không chỉ làm tăng chi phí hậu cần cho các chủ hàng khu vực và nhà xuất nhập khẩu (trong
một khu vực tập trung 62% sản lượng công nghiệp của Việt Nam và 71% container được vận chuyển qua càng
biển tại đây), mà còn dẫn tới chuyển hướng không an toàn (ví dụ như, tỷ lệ va chạm cao hơn) và xói lở bờ nặng
(với những tác động nghiêm trọng về môi trường và xã hội).

Năm 2001, theo Dự án Phục hồi chức năng cảng và các tuyến đường thủy nội địa do Ngân hàng tài trợ, kênh Chợ
Gạo chính thức được nạo vét và nâng cấp để đạt tiêu chuẩn cấp III cho đường thuỷ nội địa quốc gia.  Tuy nhiên,
kể từ khi hoàn thành các công trình, để duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, cả quốc gia và trong khu vực, đã dẫn tới
việc vận chuyển hàng hóa đường thủy chảy đến/từ đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM thông qua Chợ Gạo - đã
liên tục tăng trưởng với một bội số của GDP.  Ví dụ, sản lượng hàng hóa qua kênh đào tăng từ 16,9 triệu tấn năm
1995 đến 65,0 triệu tấn vào năm 2010, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 9,4% trong giai đoạn này.  Tỷ lệ
này gấp 1,3 lần tăng trưởng bình quân hàng năm của GDP thực tế của Việt Nam trong khoảng 15 năm (7.2%). Hiện
nay, theo số liệu của chính phủ, trung bình có khoảng 1.400 tàu có kích thước khác nhau từ 200 DWT đến 1.000
DWT đi qua kênh mỗi ngày (với khối lượng cao điểm gần 1.800 tàu mỗi ngày).

Mặc dù vẫn còn hạn chế về sức chứa tại kênh Chợ Gạo, việc mở thêm tuyến đường thay thế đến/từ TP.HCM và Cần
Thơ vẫn còn chưa thực sự cần thiết với các chủ hàng, Chợ Gạo vẫn là tuyến đường trực tiếp nhất giữa hai nút quan
trọng trong mạng lưới đồng bằng sông Cửu Long.  Một lựa chọn khác cho một số chủ hàng là có thể bỏ qua các
cảng tại TP.HCM và sử dụng Cần Thơ như là một cửa ngõ quốc tế cho thương mại tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy nhiên, tàu lớn phải đối mặt với những hạn chế khắt khe khi cập cảng Cần Thơ như cửa sông Định An vẫn còn
nhiều phù sa.  Trừ khi có sự đầu tư lớn và gấp rút để nâng cấp cảng Cần Thơ cùng hệ thống đường thủy có liên
quan, thì hầu hết xuất nhập khẩu ra vào khỏi khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục đi qua kênh Chợ Gạo
để tới TP.  HCM và phạm vi cảng Vũng Tàu.

Nguồn: Biên bản kỹ thuật trong Dự án đề xuất nâng cấp kênh Chợ Gạo.

Gạo xuất khẩu của Việt Nam đi theo hai tuyến đường quốc tế chính: một là tới các nước ASEAN, còn lại là tới
châu Âu và châu Phi.  Đối với các chuyến hàng đến các nước ASEAN, tàu 3000-5000 DWT được sử dụng phổ
biến nhất, còn các lô hàng tới các điểm đến xa xôi hơn như châu Phi và châu Âu được chuyên chở bằng tàu
lớn hơn trên 10,000 DWT.  Chi phí vận chuyển phụ thuộc vào các tuyến đường và trọng tải tàu: từ các cảng
tại TP.  HCM đến Cebu (Philippines) có giá 27 USD/tấn, tới Kobe (Nhật Bản) chi phí khoảng từ 12-20 USD/tấn,
tới Hamburg (Đức) chi phí dao động từ 30-45 USD/tấn; tốc độ tàu dao động từ 11 đến 13 hải lý/giờ.  Như
vậy, đối với các tuyến đường dài ví dụ như tới Châu Phi, thời gian vận chuyển sẽ vào khoảng một tháng.

4.4.2 Dự báo về xuất khẩu gạo

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tới năm 2020 Việt Nam sẽ có 3,8 triệu ha lúa
canh tác, chủ yếu nằm ở ĐBSCL, và xuất khẩu bốn triệu tấn gạo mỗi năm.  Trong những năm tới, trọng tâm
phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam sẽ là nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu, phát triển thương hiệu cho
gạo đặc sản và tăng khối lượng gạo xuất khẩu.



Theo quy hoạch phát triển cảng biển, đến năm 2020 việc xây dựng và nâng cấp các cảng ở ĐBSCL sẽ được
hoàn thành, bao gồm các cảng như bến Hoàng Diệu, Cái Cui, Trà Nóc với công suất 12-13,5 triệu tấn mỗi
năm, có thể tiếp nhận các tàu từ 5,000 đến 12,000 DWT.  Nhu cầu về các tuyến đường vận chuyển cho xuất
khẩu gạo sẽ thay đổi do gạo được xuất khẩu trực tiếp từ cảng ở ĐBSCL, giảm khối lượng gạo vận chuyển từ
ĐBSCL đến các cảng tại TP.  HCM.  Xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực ASEAN có thể được vận
chuyển trực tiếp từ cảng Cần Thơ.  Đối với các đơn đặt hàng số lượng lớn dành cho các thị trường ở xa, gạo
sẽ được vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa đến các cảng của TP.  HCM để xuất khẩu.  Xuất khẩu gạo sẽ
tiếp tục tập trung vào các thị trường truyền thống như Đông Nam Á và châu Phi cùng với việc mở rộng thị
trường tiềm năng vào Nam Mỹ và Trung Đông.  Đối với các tuyến đường trong khu vực Đông Nam Á, tàu từ
5,000-10,000 DWT sẽ được sử dụng đối với hàng xuất khẩu từ ĐBSCL để giảm thời gian vận chuyển và chi
phí.
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Hình 4.10: Dự kiến dòng di chuyển của gạo xuất khẩu, 2020

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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4.5 Chiến lược phát triển chú trọng vào chuỗi cung ứng

Trước đây, tăng trưởng trong xuất khẩu gạo đạt được là nhờ sự gia tăng khối đơn hàng và mở rộng sang các
thị truờng mới.  Tuy nhiên, cơ hội tăng khối lượng đang mất dần do hạn chế của đất canh tác và cạnh tranh
từ các hoạt động nông nghiêp khác.  Nếu Việt Nam muốn tăng giá trị trong xuất khẩu gạo thì cần phải tăng
giá trị của một đơn vị xuất khẩu, điều này cũng có thể gia tăng lợi suất cho nguồn nhân lực và đất đai.28 Ở
cấp nông trại, những cải tiến trong các loại hạt giống và biện pháp canh tác sẽ tăng sản lượng, nhưng điều
này đòi hỏi có thời gian và tỷ lệ tăng sẽ giảm theo thời gian.  Có thể tìm kiếm thêm các thị trường mới cho
xuất khẩu gạo nhưng sẽ khó hơn do đòi hỏi chất lượng gạo và độ tin cậy khi giao hàng.  Hầu hết các cải
thiện ngắn hạn sẽ đạt được nhờ thay đổi trong hoạt động chuỗi cung ứng kết nối nông trại với nhà máy,
nhà máy với cảng xếp hàng, và kênh phân phối kết nối tốt hơn với từng thị trường riêng lẻ.  Các chiến lược
cơ bản để cải thiện hoạt động của chuỗi cung ứng gồm 3 phần:

n Đối với chuỗi cung ứng đầu vào, sẽ có sự cải tiến trong việc tách riêng các loại gạo đi qua chuỗi cung
ứng, phối hợp tuần tự với các hoạt động và giảm số lượng giao dịch, tiến tới giảm bớt chi phí sản xuất,
tăng dự trữ và kết hợp quản lý chất lượng từ nông trường cho tới nhà máy xay xát.

n Đối với nhà máy xay xát, các cải tiến sẽ hiện đại hóa quy trình công nghệ chế biến, giúp tăng sản lượng
và độ đồng đều trong quá trình xay xát, và kết nối trực tiếp với nông dân hoặc các kho lưu trữ trung gian; và

n Đối với chuỗi cung ứng đầu ra, những cải thiện này sẽ làm giảm tỷ lệ bán hàng theo Hợp đồng Chính
phủ, tăng khả năng liên kết từ người phân phối tới người bán lẻ, phân biệt các sản phẩm theo nhu cầu
của từng thị trường riêng lẻ, và phát triển khả năng giao những đơn hàng nhỏ nhưng có giá trị cao hơn.

Những thành phần này sẽ làm tăng giá trị trên đơn vị sản phẩm tại các địa điểm khác nhau của chuỗi cung
ứng như Bảng 4.2 thể hiện.  Bổ sung những sự thay đổi này trong chuỗi cung ứng sẽ có nỗ lực nâng cao
chất lượng giống và gieo trồng, đơn giản hóa các giao dịch và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Những thay đổi này sẽ đòi hỏi sự kết hợp của khu vực nhà nước trong việc sửa đổi các chính sách, quy định
và khuôn khổ pháp lý, nỗ lực của khu vực tư nhân trong việc giới thiệu nền kinh tế quy mô về sản xuất và
phân phối, và những nỗ lực hợp tác nhằm phát triển các công cụ thể chế và tài chính để thúc đẩy đầu tư
cho cơ sở vật chất và giảm thiểu rủi ro tài chính của các khoản đầu tư đó.  Một vài thay đổi trong sản xuất
và xuất khẩu gạo phù hợp với chiến lược này đã được bắt đầu, bao gồm: (i) hình thành những hiệp hội người
trồng lúa cùng và gia tăng sử dụng hợp đồng nông sản, (ii) xóa bỏ dần quá trình xay xát 2 giai đoạn, (iii) xây
dựng các kho lưu trữ, (iv) đầu tư vào công nghệ sấy và chế biến hiện đại, và (v) tiếp cận tốt hơn với thông
tin thị trường cho cả nông dân và các cơ sở xay xát.

Có lẽ các cơ chế quan trọng nhất để tái cấu trúc chuỗi cung ứng là việc đưa ra các công cụ tài chính phù
hợp và một khuôn khổ pháp lý để thực thi quan hệ hợp đồng giữa người sản xuất, nhà chế biến và nhà xuất
khẩu gạo.  Bên cạnh đó, cần phổ biến thông tin về thị trường để cải thiện tính minh bạch của thương
mại/xuất khẩu gạo và các chuỗi cung ứng liên quan.  Các công cụ tài chính cần thiết để:  (i) giảm chi phí vốn
đầu tư trong lưu kho và chế biến; (ii) tăng cường vốn lưu động sẵn có để trữ kho và mua hàng; và (iii) giảm
nhẹ rủi ro gắn liền với những biến động về giá lúa và gạo đã xay.
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28 Nông dân cũng cần được hỗ trợ để đa dạng hóa cây trồng ngoài lúa nếu họ có thể đạt lợi nhuận cao hơn từ các cây trồng khác
hoặc tạo thêm thu nhập bằng cách làm việc trong các lĩnh vực khác.  Sự can thiệp của chính phủ  khuyến khích đa dạng hóa nên
nhằm mục đích tạo điều kiện cho người nông dân  nâng cấp hệ thống sản xuất của họ, hoặc di cư đến các khu vực có cơ hội tốt
hơn thông qua lao động làm thuê.



Một khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện các hợp đồng là cần thiết để khuyến khích việc sử dụng các hợp
đồng cung cấp và từ đó làm tăng độ tin cậy trong chuỗi cung ứng và tối đa hóa công suất chế biến.  Tăng
cường minh bạch không chỉ để cải thiện sự phối hợp giữa các bên trong chuỗi cung ứng mà còn nhằm phát
triển mục đích chung.  Kết hợp được ba cơ chế này với nhau thực sự sẽ giúp giảm thiểu rủi ro về tài chính
hiện là mối trở ngại chính cho việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng.  

Các công cụ tài chính được đưa ra là: 

n Cho vay vốn lưu động với kỳ hạn dài hơn và các điều kiện thuận lợi cho chuỗi cung ứng sẽ giúp lượng
hàng trong kho được nhiều hơn và thời gian quay vòng tiền mặt dài hơn.   Gạo sẽ được dự trữ nhiều hơn
trong khoảng thời gian giữa các vụ thu hoạch.   Với các hợp đồng nông sản, chu kỳ tiền mặt kéo dài từ lúc
thu mua đầu vào của nông sản tới khi giao hàng tới nhà máy xay xát và nó có thể bao gồm cả thời gian
lưu kho.   Đối với các nhà máy xay xát, chu kỳ tiền có thể kéo dài cho tới khi nhà xuất khẩu thanh toán tiền
cho họ;

n Thư tín dụng nội địa để đảm bảo cung cấp các nguồn cung ứng trong nước;

n Hợp đồng cung cấp bao gồm các hợp đồng kỳ hạn được thiết kế rõ ràng và dễ thực thi.   Nó không chỉ
đảm bảo việc giao hàng thực tế mà còn được sử dụng để giảm thiểu rủi ro của biến động giá trong suốt
chu kỳ tiền mặt.   Những công cụ này được sử dụng cho các hợp đồng nông sản, lưu kho trả sau và thỏa
thuận mua/bán cho các nhà khai thác kho chứa và nhà máy xay xát/xuất khẩu; và

n Hợp đồng tương lai cho phép bên vận hành kho chứa và nhà máy xay xát có thể đối phó với biến đổi giá
lúa và gạo.  Nó cũng có thể được sử dụng để giảm nhẹ rủi ro cùng với thỏa thuận mua/bán dựa trên giá
giao ngay.

52

TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TẠO GIÁ TRỊ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH     

Bảng 4.2: Những cơ hội tăng giá trị trong chuỗi cung ứng gạo

Nguồn:  Khảo sát TTFA.
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4.6 Chiến lược thực hiện

Việc cơ cấu lại các chuỗi cung ứng sẽ tạo ra một quá trình chuyển đổi trong thương mại lúa gạo:

n Từ các hộ sản xuất nhỏ, với hệ thống phân mảnh trong việc thu gom lúa, lưu kho tối thiểu, xử lý không
hiệu quả và phương thức giao hàng FOB do chính phủ quản lý chiếm ưu thế;

n Trở thành nhóm các hộ nông dân và các nông trường lớn, với việc thu gom và lưu kho tích hợp với nhau,
công nghệ chế biến hiện đại, và khu vực tư nhân chủ động trong khâu bán hàng và phân phối .  

Khởi đầu sẽ là những nỗ lực để phát triển các hiệp hội của nông dân, các thỏa thuận hợp đồng nông sản, và
các cơ chế khác làm tăng quy mô sản xuất và thu gom lúa.  Điều này cũng có thể tạo ra các cơ hội để phổ
biến kỹ thuật canh tác hiện đại và trao đổi thông tin thị trường giữa các bên trong chuỗi cung ứng.  Việc này
cũng làm tăng khả năng dự đoán nguồn cung cấp và thị trường giá cả lúa gạo và từ đó khuyến khích việc
sử dụng kho bãi và cho phép tối đa hóa công suất của nhà máy xay xát.

Điều này cũng dẫn đến sự gia tăng trong đầu tư vào các cơ sở dự trữ và quy trình chế biến hiện đại.  Nhiều kho
dự trữ sẽ được sử dụng để giảm thiểu sự biến động của nguồn cung cấp và cho phép hợp đồng cung cấp
được mở rộng thêm một vài tháng.  Các thiết bị xử lý mới sẽ làm tăng năng suất và cung cấp sự kiểm soát
tốt hơn về độ ẩm và tính đồng nhất của gạo sau khi xay xát.  Cả hai được thiết kế để phân biệt sản phẩm lúa
và gạo thông qua chủng loại và chất lượng.

Những cải tiến này sẽ cho phép các nhà máy chế biến gạo tư nhân lớn đảm bảo được vai trò lớn hơn trong
việc xuất khẩu gạo và phát triển các kênh phân phối khác nhau dựa vào chất lượng và chủng loại gạo khác
nhau.  Những thay đổi này sẽ cho phép chính phủ giảm bớt vai trò của mình trong xuất khẩu gạo và giảm
thiểu giao thương qua Hợp đồng Chính phủ.  Các bước liên quan trong việc thực hiện chiến lược này sẽ
tuân theo một trình tự tương tự, bao gồm:

n Xây dựng chính sách hỗ trợ và di chuyển rủi ro (công cụ pháp lý) để khuyến khích hợp đồng nông sản và
việc hình thành các hội nông dân;

n Cải thiện tài chính dành cho vốn lưu động và thủ tục thu mua lúa gạo nhằm đơn giản hóa cấu trúc chuỗi
cung ứng;

n Đưa ra những phương pháp thu hút đầu tư mới để hiện đại hóa thiết bị chế biến;

n Cho vay vốn để xây dựng lại cơ sở lưu kho và cung cấp các hợp đồng kỳ hạn và hỗ trợ khuôn khổ pháp lý để
cho phép việc sử dụng lưu kho để căn thời gian bán thóc và gạo;

n Nâng cao khả năng tiếp cận và năng lực của các cảng biển được sử dụng cho hàng rời, hàng công-ten-nơ
gạo, và phát triển hệ thống giao thông đường thủy nội địa để hỗ trợ các lô hàng lúa gạo lớn và nhỏ thuộc
các chủng loại khác nhau;

n Thực hiện cải cách chính sách để giảm bớt vai trò của nhà nước trong kinh doanh gạo và thiết lập giá gạo; và

n Xây dựng các chuẩn mực, sự trao đổi và khuôn khổ pháp lý cho việc phát hành hợp đồng tương lai để
quản lý tốt hơn rủi ro trong kinh doanh lúa gạo.  Người mua các hợp đồng này sẽ bao gồm các nhóm
nông dân, những người điều hành kho chứa và các nhà máy xay xát.
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Hỗ trợ của nhà nước

Trong thương mại lúa gạo, chính sách công tập trung vào giá trị gia tăng hơn là sản lượng.  Điều này cho
thấy sự thay đổi từ chiến lược tăng khối lượng hàng hóa tới chiến lược gia tăng giá trị cho các chủng loại
gạo cụ thể.  Để thực hiện được chiến lược này sẽ cần một kế hoạch để giảm thiểu tỷ trọng của giao dịch
xuất khẩu gạo giá trị thấp của các doanh nghiệp nhà nước thông qua các thỏa thuận của chính phủ.  Bên
cạnh đó, tăng cường các hợp đồng giao dịch bán hàng từ các nhà máy chế biến gạo có giá trị cao.

Để đơn giản hóa việc thu gom lúa gạo từ các nông trường, việc quan trọng là gia tăng tỷ lệ các giao dịch
trực tiếp giữa các nông trường nhỏ, nơi cung cấp gạo chính và các kho chứa cũng như nhà máy xay xát.
Việc này đòi hỏi sự hình thành của hiệp hội những người trồng lúa và tổ chức cấp thôn khác.  Các nhóm này
cũng tham gia vào việc mua các nguyên liệu đầu vào, cung cấp các phương tiện tại địa phương để làm khô
và lưu trữ, và bán hàng cho các bên điều hành kho chứa và các nhà máy.  Họ cũng đóng góp để giới thiệu
các chủng loại gạo có giá trị cao và các quy trình canh tác mới.  Tuy nhiên, sự phát triển những mối quan hệ
đó yêu cầu phải duy trì, nỗ lực nhiều năm để có thể xây dựng được lòng tin giữa các thành viên trong thị
trường.  Để hỗ trợ cho các nỗ lực này cần có cuộc đối thoại hiệu quả giữa khu vực tư và công với các chính
sách rõ ràng của chính phủ và sự đồng thuận rộng rãi của các bên điều hành kho chứa và nhà máy.  Sự đồng thuận
này có thể được phát triển thông qua một hiệp hội tương tự như Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan.

Sự phát triển của kho lưu trữ là vấn đề quan trọng đối với việc chuyển đổi sang kinh doanh lúa gạo chất
lượng cao.  Trong khi có một số kho chứa có sẵn, hầu hết các kho đều lưu trữ lúa gạo và gạo xay xát trong
bao tải.  Quan trọng hơn, hầu hết các kho lưu trữ được thiết kế để cho thuê hơn là sử dụng với mục đích căn
thời điểm bán lúa gạo và duy trì hệ thống lưu kho cho lô hàng xuất khẩu lớn và cung cấp liên tục sản phẩm
cho người mua.29 Khu vực tư nhân có thể xây dựng và quản lý kho chứa nhưng cần các quy định của nhà
nước để thực thi các hợp đồng kỳ hạn và thậm chí là các hợp đồng tương lai.  Sự hỗ trợ của nhà nước cũng
cần thiết để giới thiệu nguồn cho vay vốn với kỳ hạn dài hơn để bao trùm được chu kỳ tiền mặt dài hơn và
chấp nhận thế chấp bằng biên nhận ủy thác.

Trong thời gian này, chính phủ nên tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ tăng cường hiệu quả trong
chuỗi cung ứng.  Sự gia tăng diện tích của các nông trường và quy mô của các nhà máy đòi hỏi cơ sở hạ
tầng phù hợp với các đơn vị vận tải có sức chứa lớn hơn, đặc biệt là với vận tải đường thủy nội địa.  Sự tách
biệt các giống lúa có giá trị cao hơn đòi hỏi vận chuyển đa phương thức để có thể tách riêng các sản phẩm.
Việc giảm thiểu các hợp đồng thương mại chính phủ làm tăng các chuyến hàng đóng công-ten-nơ và giảm
kích thước của các lô hàng rời.  Điều này đòi hỏi tiếp tục cải tiến hoạt động của cảng biển bao gồm tăng
khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng cảng cũng như năng lực bốc xếp của cảng.  

Để nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu, các cơ sở hạ tầng cho việc kiểm nghiệm chất lượng và các thủ tục
quy trình khác cần được tích hợp trong chuỗi cung ứng để tăng cường chất lượng và tránh sự chậm trễ về
thủ tục.  Điều này đặc biệt quan trọng cho việc chứng nhận vệ sinh và kiểm định theo yêu cầu của các thị
trường cụ thể.  Ngành công nghiệp logistics và các nhà máy xay xát/nhà xuất khẩu đã áp dụng các giải pháp
dữ liệu điện tử, do vậy các tổ chức chính phủ cũng cần tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông hiện đại
để bắt kịp. 

Kinh nghiệm quốc tế: gia tăng giá trị đơn vị của gạo

Có một số cơ hội để gia tăng giá trị trên đơn vị lúa gạo.  Một trong những điều quan trọng là việc giới thiệu các
giống lúa có giá trị cao hơn, cải thiện trong quá trình chế biến và nắm bắt giá trị gia tăng ở phần sau của chuỗi
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29 Quyết định về việc ai nên cung cấp và vận hành các cơ sở và người sẽ sở hữu  lúa gạo đang được dự trữ đòi hỏi phải đánh giá thêm.
Vấn đề với việc quản lý lưu trữ công khai ủng hộ các nỗ lực của khu vực tư nhân.  Các nhà xuất khẩu lớn có thể phát triển các cơ sở
lưu trữ lớn, các hiệp hội của những người trồng có thể thích các cơ sở lưu trữ nhỏ hơn của họ, trong khi các bên thứ ba có thể thiết
lập các cơ sở quy mô trung bình.
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cung ứng.  Đầu tiên có thể có những tác động đáng kể như trong Hình 4.11, so sánh với giá giống gạo thơm
hạt dài từ Thái Lan.  Sự khác biệt về giá khoảng từ 75-100 %.  Có sự giống nhau nhưng ít gia tăng hơn đối với
nhiều loại gạo khác nhau được trồng tại Việt Nam như Hình 4.12 thể hiện.  Giá có sự khác biệt từ 40- 50%.

Cải tiến trong quá trình chế biến có thể dẫn đến việc kiểm soát tốt hơn độ ẩm và cải thiện hình thức bên ngoài
thông qua đánh bóng; tuy nhiên, biện pháp chính là tỷ lệ phần trăm tấm của gạo.  Sự khác biệt trong giá trị
đơn vị dao động với giá cả như thể hiện trong Hình 4.13 cho loại gạo trắng hạt dài của Việt Nam.  Sự khác biệt
giá là từ 10-15%. Một khác biệt ấn tượng hơn là giữa các mức giá được quan sát tại thời điểm bán hàng khác
nhau.  Biến động giá cả trong năm khoảng +/- 20%.   Phần mở rộng của chuỗi cung ứng để nắm bắt một số
giá trị gia tăng bao gồm việc sắp xếp cho lưu trữ và vận chuyển gạo và bao gồm đóng gói gạo thành các đơn
vị nhỏ hơn (túi và hộp) để phân phối bán lẻ. 
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Hình 4.11: Giá gạo Hom Mali và gạo Thái trắng hạt dài  5% tấm

Ghi chú:  Đường màu xanh–Gạo Thái hạt dài trắng 5% tấm;  
Đường màu đỏ - Gạo Hom Mali hạt dài trắng loại B 100%.

Nguồn:  Jackson and Sons.   http://livericeindex.com/members/rice-price-history?stock=56&compare=30
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Hình 4.12: Giá gạo thơm và gạo trắng 5% tấm

Ghi chú:  Đường màu xanh-Gạo Thái hạt dài trắng 5% tấm;  
Đường màu đỏ-Gạo hạt dài trắng, 5 % tấm của Việt Nam.

Nguồn:   Jackson and Sons.   http://livericeindex.com/members/rice-price-history?stock=56&compare=30.
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Hình 4.13:  Giá gạo trắng hạt dài,  5% và 25% tấm

Ghi chú:  Đường màu xanh-Gạo Việt Nam hạt dài trắng 5% tấm;  
Đường màu đỏ-Gạo Việt Nam hạt dài trắng, 25 % tấm.

Nguồn:  Jackson and Sons.  http://livericeindex.com/members/rice-price-history?stock=56&compare=30Source

30 Tóm lại, việc trao đổi trong tương lai là quan hệ giữa mỗi người mua và người bán.  Trung tâm xử lý thanh toán nhằm đảm bảo hợp
đồng được thực hiện và nhờ vậy mà loại trừ rủi ro cho các đối tác.  

Kinh nghiệm quốc tế:  hợp đồng kỳ hạn và tương lai

Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi hàng hóa ở mức giá cố định tại thời điểm nào đó
trong tương lai.  Nó thường được thanh toán bằng tiền mặt cho số hàng hóa đó hay đầu vào sử dụng để
sản xuất hàng hóa.  Nó cũng bao gồm điều khoản giao hàng thực và rủi ro của đối tác.  Ngược lại, hợp đồng
tương lai là thỏa thuận tiêu chuẩn để mua hay bán hàng tại một thời điểm trong tương lai được đảm bảo
bởi sự trao đổi trong tương lai chứ không phải là giao hàng thực.30 Hợp đồng này chủ yếu được sử dụng để
đề phòng những thay đổi trong giá cả trong suốt quá trình diễn ra hợp đồng.

Hợp đồng kỳ hạn quan trọng đối với các bên vận hành kho lưu trữ của bên thứ ba.  Các bên đầu cơ thu mua
gạo khi nông dân muốn bán, và giữ số gạo này cho tới khi nhà máy/người xuất khẩu muốn mua.  Người
nông dân thường vận chuyển gạo tới các nhà đầu cơ này và nhận thanh toán sau với mức giá tại thời điểm
đó.  Các bên đầu cơ này có quyền sở hữu gạo và có thể bán bất cứ lúc nào trước hoặc sau ngày đã được
thỏa thuận với nông dân.  Điều này vốn chứa đựng nhiều rủi ro do giá cả hàng hóa có thể thay đổi.  Nhà
kho có thể làm giảm nguy cơ rủi ro bằng cách sử dụng hợp đồng kỳ hạn để bán gạo họ chưa mua hoặc để
dự đoán giá sẽ được đưa ra bởi nông dân về số gạo đã mua.

Hợp đồng tương lai được dùng để quản trị rủi ro về giá bằng cách đề phòng sự thay đổi của giá cả trong
tương lai.  Chúng được sử dụng để bù trừ với vị thế trong hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng định giá sau.  Để
có thể dùng hợp đồng tương lai nhằm giảm bớt rủi ro về giá trong cả trường hợp có sự biến động giá hay
giao hàng, cần thực hiện những thay đổi trong hệ thống mua bán gạo hiện nay, bao gồm: (i) khung pháp
lý hiệu quả cho việc thực thi hợp đồng tương lai; và (ii) khả năng dự trữ của những công ty tư nhân có đủ
năng lực lưu trữ gạo trong thời gian được yêu cầu ở hợp đồng tương lai.

Để có thể sử dụng hợp đồng tương lai phòng vệ rủi ro biến động trong quá trình xử lý hàng hóa, hệ thống
thương mại lúa gạo cần phải thay đổi hơn nữa và những thay đổi này cần có thời gian.  Những thay đổi này
bao gồm: (i) một mức giá chuẩn và cơ chế liên hệ giữa mức giá này với chủng loại và chất lượng gạo (đây
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chính là vấn đề vì có sự chênh lệch lớn giữa chủng loại và chất lượng của cả thóc và gạo, gạo Thái trắng 5%
tấm đã được sử dụng làm chuẩn cho thị trường tương lai hàng nông sản của Thái Lan (AFET) nhưng mức
giá này lại không phản ánh gạo hạt dài 5% tấm của Việt Nam như trong Hình 4.14); (ii) đủ số lượng hợp đồng
kỳ hạn để thành lập giá thị trường thời gian thực; (iii) sự chênh lệch giá cả để tạo ưu thế trong phòng vệ; (iv)
hệ thống pháp luật hỗ trợ việc thực thi hợp đồng tương lai; (v) hạn chế sự can thiệp của chính quyền trong
việc thu mua và xuất khẩu gạo; (vi) giảm thiểu các khoản trợ cấp, hỗ trợ giá hoặc các cơ chế khác hạn chế
sự cạnh tranh của thị trường, và (vii) phổ biến rộng rãi thông tin về điều kiện thị trường lúa gạo để đảm bảo
tính minh bạch.
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Hình 4.14:  Giá thị trường gạo trắng hạt dài, 5% tấm

Ghi chú: Đường màu xanh: Gạo Thái hạt dài trắng 5% tấm;  
Đường màu đỏ: Gạo Việt hạt dài trắng 5% tấm.

Nguồn:  Jackson and Sons, http://livericeindex.com/members/rice-price-history?stock=56&compare=30
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5.1 Giới thiệu

Cà phê là cây trồng theo mùa và thường được chế biến chủ yếu ở các nước vùng xích đạo với khí hậu nhiệt
đới như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Colombia, Brazil, và Ethiopia.  Trong những năm 1990, việc phát triển
nhanh chóng các hoạt động này đã đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới,
hiện nay đang chiếm 13% sản lượng toàn cầu, chỉ đứng sau Brazil (33%).  Tiếp theo là Colombia và Indonesia
(đóng góp tương ứng với khoảng 7% và 6% tổng sản lượng thế giới).31 Arabica và Robusta là hai loại cà phê
chính giúp Việt Nam trở thành nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.  Arabrica được trồng ở độ cao cao
hơn, nhạy cảm hơn với điều kiện thời tiết trước khi thu hoạch và có giá trị cao hơn Robusta do hương vị
thơm hơn.  Tuy nhiên, Robusta có hàm lượng cafein cao hơn lại là sự thay thế giá rẻ được ưu chuộng cho
hỗn hợp cà phê hòa tan trên thị trường.  Khoảng 70% khối lượng xuất khẩu thế giới là cà phê nguyên liệu
hạt được dùng để chế biến thành cà phê hòa tan và 95% sản lượng cà phê của Việt Nam là cà phê Robusta
chưa rang cũng đuợc sử dụng với mục đích này.  Tăng trưởng của ngành cà phê Việt Nam được đánh dấu
bằng sự tăng trưởng của thương mại thế giới và sản xuất cà phê Robusta.  

5.2 Sản xuất và thương mại

Trong 15 năm qua, ngành cà phê của Việt Nam có những tăng trưởng nhanh chóng, với mức tăng trung
trung bình gần 12% một năm.  Kết quả là trong vòng 10 năm trở lại đây thị phần thị trường xuất khẩu của
Việt Nam đã tăng đáng kể (đạt gần 17%) và giá trị xuất khẩu tăng trung bình 25% mỗi năm.  Robusta chiếm
phần lớn trong sự tăng trưởng của sản xuất và thương mại thế giới.  Phần lớn cà phê xuất khẩu của Việt
Nam là hạt cà phê xanh được chế biến khô với chất lượng thấp.  Chỉ có 5% còn lại được xuất khẩu dưới dạng
cà phê đã rang, xay hoặc hòa tan.
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31 Vụ mùa 2011/12, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO).
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Việt Nam xuất khẩu cà phê tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả những nước nhập khẩu hàng đầu
tại EU và Bắc Mỹ.  Mỹ và các nước EU là thị trường chính cho xuất khẩu cà phê, chiếm gần 50% sản lượng xuất
khẩu của thế giới.  Đây cũng là thị trường nhập khẩu lớn các sản phẩm cà phê của Việt Nam.  Hình 5.2 cho thấy
những thị trường xuất khẩu chính của ngành cà phê Việt Nam giai đoạn 2000-2010.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD) ước tính xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam đạt
1,25 triệu tấn trong năm 2011, tăng 2,7% so với năm 2010.  Giá trị xuất khẩu tăng khoảng 45,8% lên 2,193 USD
mỗi tấn.  Năm 2012, xuất khẩu thương mại dự kiến sẽ giảm 1,1 triệu tấn, với doanh thu đạt mức 2 tỷ USD, nghĩa
là khoảng 1,820 USD một tấn theo giá FOB.  Theo dữ liệu của UN Comtrade (2010), Brazil vẫn là nước xuất khẩu
cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 20,54% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê trong năm 2010.  Mặc dù Brazil sản
xuất cả hai loại Arabica và Robusta tự nhiên, nhưng xuất khẩu chủ yếu vẫn là Arabica có giá trị cao hơn.  Việt
Nam là nước xuất khẩu lớn thứ tư trong năm 2010, với 6,78% thị phần xuất khẩu cà phê trên thế giới.  Hình 3
cho thấy Việt Nam duy trì vị thế của mình trên cơ sở sản lượng, phần lớn là loại cà phê robusta giá rẻ.   Tuy nhiên,
tăng trưởng sản xuất của Việt Nam vẫn giữ ấn tượng, từ dưới 300,000 tấn năm 2002 lên hơn một triệu tấn vào
năm 2011 (ITC 2012).
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Sản lượng (nghìn tấn) (RHS) Giá trị xuất khẩu (triệu USD) (LHS)

Giá cà phê Arabica, cents/kg (LHS)Giá cà phê Arabica, cents/kg (LHS)

Hình 5.1:  Sản xuất cà phê Việt Nam và giá trị xuất khẩu và giá cà phê thế giới

Nguồn: FAO/Ngân hàng Thế giới.

Hình 5.2:  Những thị trường xuất khẩu chính của cà phê Việt Nam, 2000-2010

Nguồn: UN Comtrade.



Ở Việt Nam, cà phê chủ yếu được trồng tại vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên (Bảng 5.1). Vùng Tây Nguyên
rất thích hợp cho việc trồng cà phê Robusta với diện tích rộng lớn và sản lượng tương đối cao.  Vùng trồng
cà phê Robusta chiếm 95% tổng diện tích đất trồng cà phê.  Hai vùng trồng cà phê nói trên chiếm tới 91%
diện tích trồng cà phê của cả nước và 93% sản lượng cà phê của Việt Nam.  Abrica thường được trồng ở phía
Nam và vùng núi phía Bắc nhờ có độ cao, nhưng những vùng này chỉ có diện tích hẹp và cho sản lượng
thấp.

Trong những năm 1990, giá cà phê cao đã thúc đẩy nông dân chặt rừng và đổ xô vào trồng cà phê dù không
phải là đất thích hợp để canh tác.  Những hoạt động này cùng với việc khai thác đất quá mức và thu hoạch
cà phê chưa chín đã làm giảm năng suất và chất lượng cà phê, đe dọa sự phát triển bền vững của ngành.
Hiện nay, có khoảng 25-30% diện tích đã trồng, tương ứng gần 140,000 ha, các cây cà phê đã già cần được
thay thế.  Những yếu tố này dẫn đến khó khăn trong việc tăng sản lượng.  
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Hình 5.3:   Tính cạnh tranh của các bên xuất khẩu cà phê, 2011

Nguồn: UN Comtrade / ITC.

Bảng 5.1: Sản lượng cà phê theo tỉnh, 2010

Nguồn: GSO.
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Gia tăng tốc độ tăng trưởng cây cà phê ảnh hưởng đến chất lượng cà phê nhân và cà phê hạt.  Cà phê nhân
được phân loại theo kích cỡ và tỷ lệ hạt không đạt tiêu chuẩn.  Chất lượng bị ảnh hưởng bởi sự phân loại
kém (kích thước và màu sắc), quy trình chế biến sau thu hoạch (công nghệ chế biến) và các nhà máy, cơ sở
sấy khô còn hạn chế.

Việt Nam có gần 100 nhà máy chế biến với công suất hàng năm dao động từ 5,000 đến 60,000 tấn cà phê
hạt.  Hầu hết các nhà máy sử dụng chế biến khô với các thiết bị chủ yếu được sản xuất trong nước.32 Do đó,
sản phẩm ra lò có tỷ lệ các hạt đen, bị vỡ và phần trăm lẫn các tạp chất cao.  Ngoài ra, độ ẩm cao dễ sinh
nấm mốc.  Hơn nữa, sự rời rạc của chuỗi cung ứng, thiếu sự phối hợp giữa nhà máy và nông trại, cũng là yếu
tố dẫn đến chất lượng thấp.  Yếu tố khác phải kể đến là thiếu vốn lưu động dẫn tới hạn chế trong việc thu
mua và hạn chế trong hội nhập ngược dòng từ các nhà máy chế biến tới nông trường.

5.3 Cơ cấu ngành cà phê

Đóng góp chính của Việt Nam vào chuỗi cung ứng cà phê là ở cấp sản xuất nông nghiệp.  Nhiều nông dân
trồng cà phê theo quy mô gia đình có sở hữu đất và có những trang trại nhỏ với diện tích trung bình, từ 2-
5 ha.  Nhóm thứ hai, 10-15 % các hộ sản xuất cà phê là những nông dân làm thuê cho các hợp tác xã của
nhà nước và các công ty tư nhân.  Nhóm thứ ba là các nông dân không có đất nhưng canh tác trên đất
hoang hoặc đất rừng.  Những hộ gia đình thuộc nhóm thứ ba là bộ phận đông hơn, chiếm trên 50% tổng
số người trồng cà phê của Việt Nam.

Việc thu hoạch và xử lý sau thu hoạch chủ yếu được các hộ gia đình thực hiện, và việc kiểm soát chất lượng
trong giai đoạn này rất quan trọng.  Nói chung, ngành cà phê đang theo hai quy trình sau thu hoạch chính
sau đây (Hình 5.4).  Đầu tiên, cà phê được thu hoạch và chế biến đơn giản thành cà phê nhân.  Sau đó các
thương nhân thu mua và bán lại cho các công ty nước ngoài.  Các công ty này sau đó sẽ bán lại cho các nhà
chế biến.  Từ đó các sản phẩm được bán tới các cửa hàng bán lẻ khác nhau.  Khi thu hoạch, nông dân Việt
Nam thường thu các hạt trên từng nhánh không phân biệt quả chín và quả xanh để có được sản lượng cao.

Phần lớn các trang trại sấy khô cà phê hạt.  Cà phê được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng thời
gian bốn tuần sau thu hoạch, tách cùi và cuối cùng chuyển tới các nhà máy.  Theo phương pháp đó 4,5 tấn
cà phê chín cho ra 1 tấn cà phê khô.  Đây cũng là phương pháp được ưa chuộng bởi giá thành rẻ, dễ thực
hiện và cho ra sản phẩm với mức giá tốt hơn.  Rất ít nông dân được tiếp cận với các máy móc tốt hơn trong
quá trình xử lý sau thu hoạch.  Tuy vậy, việc phụ thuộc vào phương pháp phơi nắng gây ra một số vấn đề,
đặc biệt là thu hoạch vào mùa ẩm ướt dẫn tới nấm mốc làm ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm và
trong trường hợp nặng hơn, dẫn đến nhiễm độc từ Ochratoxin (OTA).

Cà phê nhân được lái buôn thu mua tại các nông trại và vận chuyển bán cho các đại lý, sau đó các đại lý sẽ
vận chuyển bán cho các nhà máy.  Nhân cà phê sẽ được tách ra từ hạt cà phê.  Lái buôn cũng mua cà phê
chín vừa thu hoạch và sau đó chuyển tới các nhà máy để chế biến khi còn tươi.  Lái buôn thường là các công
ty tư nhân tại các tỉnh hoặc địa phương.  Hầu hết các hợp đồng được ký với các nhà máy hoặc các công ty
con thuộc nhà máy đó.

Như vậy, các giao dịch chủ yếu xuất hiện trong chuỗi cung ứng cà phê bao gồm: (i) mua cà phê hạt từ nông
trại từ các nhà thu mua hoặc lái buôn, thông thường bằng tiền mặt; (ii) lái buôn bán cà phê hạt cho các nhà
sản xuất trên cơ sở thanh toán tiền mặt; và (iii) bán hạt cà phê cho các thương nhân nước ngoài dưới thỏa
thuận FOB theo phương thức trả tiền trước hoặc trả ngay.
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32 Trong các nhà máy sử dụng quy trình chế biến ướt, các thiết bị chất lượng tốt được nhập khẩu từ Brazil.  Các nhà máy khác cũng áp
dụng công nghệ lọc hạt từ Nhật Bản.
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Hình 5.4:  Chuỗi sản xuất cà phê

Nguồn:  Khảo sát TTFA và các tác giả.

Bảng 5.2: Các ví dụ hội nhập các hoạt động trong chuỗi cung ứng

Nguồn: Khảo sát TTFA và các tác giả.
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Mức độ kiểm soát của các nhà xuất khẩu khác nhau, từ việc nhập khẩu cà phê hạt cho đến việc thực hiện
tất cả các khâu từ sản xuất tới bán lẻ.  Các cơ hội khác nhau để hội nhập trong chuỗi cung ứng trong và
ngoài nước được thể hiện trong Bảng 5.2.  Cột đầu tiên phản ánh tình hình của hầu hết các nông trại trong
khi cột thứ hai áp dụng đối với số ít các hiệp hội trồng cà phê.



Cột 3, 4 và 5 áp dụng chủ yếu cho các tổ chức quốc tế.  Hiện nay, việc cắt giảm các hàng rào thương mại khi
Việt Nam tham gia các hiệp định của WTO đang thu hút các nhà đầu tư quốc tế mở rộng hoạt động tại Việt
Nam.  Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ sẽ mở rộng sự tham gia đối với các sản phẩm cà phê nhân.

Việt Nam có ít công ty kết hợp giữa đồ ăn và cà phê được thể hiện trong hai cột cuối.  Số này bao gồm các
công ty trong nước và quốc tế, đáng chú ý nhất là Nestle và Trung Nguyên.  Nestle kinh doanh một số mặt
hàng cà phê hạt nhưng chủ yếu là hoạt động trong sản xuất cà phê hòa tan.  Một số nhà sản xuất trong
nước về cà phê hòa tan bao gồm Highland, Trung Nguyên và Vina Café.   Gần đây, Olam và Ngon Café cũng
đầu tư lớn vào sản xuất cà phê hòa tan.  Hầu hết các công ty tích hợp này bao gồm các doanh nghiệp nhà
nước có khả năng tiếp cận nguồn vốn tốt hơn.  

Thách thức đối với các nhà máy chế biến là có đủ vốn lưu động để quay vòng duy trì hàng lưu kho đủ để
đáp ứng các đơn hàng.  Vốn đầu tư khó huy động được do lãi suất cao và quyết định của chính phủ hạn chế
cho vay nhằm thắt chặt tăng trưởng tín dụng.  Chính sách này kết hợp với việc tăng giá trong nước tới mức
kỷ lục là 2,468 USD/tấn trong tháng 5 năm 2011, khiến nông dân không còn tin tưởng vào các hợp đồng.
Kết quả là nhiều nhà xuất khẩu đã chậm trễ và đôi khi phải hủy đơn hàng dẫn tới việc các ngân hàng cắt
giảm các khoản vay đối với các nhà xuất khẩu này.  Tác động của dòng chảy này dẫn tới các nhà rang xay cà
phê mua với giá cao trên thị trường hàng hóa quốc tế và xem xét lại nguồn cung ứng cà phê nhân của họ
trong tương lai.  Điều này cho phép các công ty thương mại quốc tế tăng thị phần xuất khẩu của họ.33

Có nhiều loại hình tài chính thương mại cho người trồng cà phê.  Tuy nhiên, chủ yếu chỉ những người trồng
cà phê quy mô lớn mới tiếp cận được.  Hầu hết các nguồn của tài chính thương mại được cấp trước khi xuất
hàng, và chỉ là nguồn tài chính ngắn hạn cho chế biến để xuất khẩu và giao hàng.  Nguồn tài chính được
cấp trước khi giao hàng chỉ có hiệu lực khi hàng hóa được đóng thành lô hàng hoặc khi các giấy tờ vận
chuyển đã có sẵn.  Đối với các hợp đồng cung cấp dài hạn với nhà rang xay lớn thì có thể được cấp vốn có
thời hạn dài, có thể là nguồn vốn quốc tế với lãi suất thấp.  

Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột là một sàn giao dịch cà phê được thành lập ở Tây Nguyên.  Ở đó,
các thành viên đặt lệnh bán hoặc mua cho cà phê tiêu chuẩn.  Các giao dịch tài chính được thực hiện thông
qua một ngân hàng thanh toán được chỉ định.  Cà phê của người bán được lưu trữ trong một nhà kho được
chỉ định sẵn.  Một công ty kiểm tra chất lượng được chỉ định tham gia vào quá trình giao dịch.  Cuối cùng,
có 20 công ty đăng ký tham gia phiên giao dịch.  Tuy nhiên, khối lượng giao dịch ít.  Giao dịch hiện đang
được chuyển thành một phiên đấu giá mở.

Các công ty được khảo sát cho biết thị trường xuất khẩu chính của cà phê nhân là EU, Mỹ và Châu Á.  Khoảng
80% cà phê nhân là Robusta, được sử dụng chủ yếu để sản xuất cà phê trộn và cà phê hòa tan.  Khi yêu cầu
đặt hàng được xác nhận, nhà xuất khẩu sẽ mua cà phê thóc khô từ các thương nhân và người thu mua để
nghiền.  Thông thường, cà phê thóc khô sẽ được giao từ 1-7 ngày.  Thanh toán được thực hiện khi đặt hàng
hay khi hàng được giao tới nhà máy.

Vận chuyển

93,5% cà phê xuất khẩu được trồng ở Tây Nguyên.  Hình 5.5 cho thấy sản lượng sản xuất cà phê trên địa bàn
các tỉnh ở Tây Nguyên được ký hiệu từ màu xanh nhạt đến màu xanh đậm trong bản đồ.  Cà phê chủ yếu
được vận chuyển trên các tuyến đường từ các khu vực trồng đến các cảng hoặc địa điểm thông quan nội
địa (ICD) tại TP.  HCM và Đồng Nai.  Có hai tuyến đường chính kết nối các tỉnh Tây Nguyên đến TP.  HCM, bao
gồm NH14 và NH20 (xem Bảng 5.3 để biết thêm chi tiết).
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33 "Việt Nam lôi cuốn các công ty cà phê tìm nguồn cung", theo Dreyfus, Isis Almeida, Bloomberg, 17/10/2011.



Những điều tra trong năm 2010 cho thấy có 88,5% lượng cà phê xuất khẩu được vận chuyển qua các cảng
tại TP.  HCM.  Như trong hình 5.5 cho thấy, năm 2010, có 67,4% trên tổng sản lượng cà phê xuất khẩu được
thông quan tại các cảng biển, 22,1% tại ICDs ở TP. HCM và Đồng Nai, 0,2 % tại các cửa khẩu biên giới, chủ
yếu xuất sang Trung Quốc, và 10% là qua các con đường khác.
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Bảng 5.3: Các tuyến đường vận chuyển nội địa chính

Hình 5.5:  Dòng lưu chuyển cà phê xuất khẩu, 2010

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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Nguồn: Phân tích hành lang giao thông, TDSI, 2012.
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Khối lượng hàng hóa trên các tuyến đường hiện tại nằm ở mức trung bình, với công suất 18,000 PCUs/ngày.
Khảo sát khối lượng hàng hóa tại trạm Bảo Lộc (KM 108 + 800 NH20) cho thấy lưu lượng hàng hóa đạt 9,000
PCUs/ngày.  Tuy nhiên, tuyến đường NH13 và NH1A, tuyến đường kết nối NH14 và NH20 tới T.P.  HCM cho
thấy lượng hàng hóa lớn hơn, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 1A.  Điều tra số liệu về hàng hóa cho thấy tại
trạm Đồng Nai, lưu lượng hàng hóa đã vượt 15,000 PCUs/ngày với hơn 20,000 xe tải hạng nặng 3 trục.  Tuyến
đường tới TP.  HCM, lượng phương tiện chủ yếu đi qua xa lộ Hà Nội-Nguyễn Thị Định đến cảng Cát Lái, dẫn
đến tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường này.

Chi phí vận tải đường bộ từ Tây Nguyên đến TP.HCM ở mức 260-400 USD/TEU.  Bên cạnh đó, chi phí cho vận
hành tiêu chuẩn, các công ty bắt buộc phải trả thêm một khoản chi phí tại các trạm kiểm soát như phí quá
tải, hay chất lượng xe kém.  Thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Tây Nguyên về TP.  HCM là xấp xỉ hai
ngày.  Thời gian hàng hóa chờ tại cảng cạn ICD trước khi được bốc xếp lên tàu phụ thuộc vào lịch trình của
tàu và khối lượng vận chuyển dựa trên hóa đơn vận chuyển.  

Cảng Cát Lái là cảng chính cho xuất khẩu cà phê.  Tuyến đường vận chuyển cho xuất khẩu cà phê của Việt
Nam bao gồm các tuyến đường quốc tế tới các nước Châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc, còn Nhật Bản và các nước
ASEAN khác thường sử dụng các tàu lớn hơn 10,000 DWT, trung chuyển chủ yếu ở Singapore hoặc các cảng
ở Hồng Kông SAR (TQ).

Chi phí vận chuyển quốc tế phụ thuộc vào các tuyến đường và trọng tải tàu: từ các cảng TP.  HCM sang Mỹ
có chi phí từ 2,200-2,500 USD cho mỗi TEU, tới Châu Âu là từ 1,500-2,500 USD cho mỗi TEU, tới Hàn Quốc và
Nhật Bản là từ 900-1,200 USD cho mỗi TEU.  Thời gian giao hàng đến Mỹ mất khoảng 30-40 ngày, thị trường
EU khoảng 25-35 ngày, và từ 7-10 ngày đến Nhật Bản trong những  điều kiện bình thường.

Hình 5.6 cho thấy dự kiến các dòng cà phê xuất khẩu năm 2020 dựa trên Chiến lược Xuất khẩu Cà phê đến
năm 2020.  Chiến lược này tập trung vào việc tăng hàm lượng giá trị trong khâu chế biến cà phê thành phẩm
bằng cách tăng cường quá trình chế biến nội địa, xúc tiến đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến hạt cà
phê cho ra thành phẩm, và đa dạng hóa các sản phẩm cà phê và kênh phân phối.  

Chiến lược này đã dự báo sản lượng xuất khẩu cà phê dựa trên tổng diện tích cà phê (500,000 ha với năng
suất 2,4 tấn một ha), và tổng công suất của ngành công nghiệp chế biến cà phê (từ 120,000 đến 130,000
tấn sản phẩm mỗi năm).  Dự báo cho biết từ năm 2011 đến năm 2015, xuất khẩu cà phê hạt và cà phê đã
được chế biến sẽ tăng ở mức trung bình là 8,6% mỗi năm, với giá trị cho cà phê hạt xuất khẩu lên tới 2.500
USD/tấn.  Tổng xuất khẩu với 1,1- 1,2 triệu tấn mỗi năm, với giá trị tăng từ 1,85 tỷ USD trong năm 2010 tới
2,8-3 tỷ USD vào năm 2015.  Giá cà phê xuất khẩu được dự báo sẽ đạt khoảng 3.000 USD/tấn trong giai đoạn
2016-2020. Dự kiến xuất khẩu cà phê sẽ đạt khoảng 0,9 triệu tấn với giá trị khoảng 2,7 tỷ USD, và bổ sung
0,25 triệu tấn cà phê rang, xay và đã chế biến với giá trị xuất khẩu khoảng 1,1 tỷ USD.  Vì vậy, khối lượng giá
trị xuất khẩu của sản phẩm cà phê Việt Nam sẽ tăng lên đạt khoảng 3,8 tỷ USD vào năm 2020.

Dự báo này cũng dựa trên việc tăng giá trị cho chuỗi cung ứng cà phê và các ngành công nghiệp tiềm năng
khác, bao gồm khả năng nâng cao năng suất cà phê và tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm cà
phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Có thể dự đoán rằng, vào năm 2020, vận tải đường bộ sẽ tiếp tục là con đường duy nhất để vận chuyển sản
phẩm cà phê từ các tỉnh tới các cảng chính.  Các cảng này hiện là các cửa ngõ quốc tế quan trọng cho cà
phê xuất khẩu.  Cảng Vũng Tàu phát triển là tiềm năng cho các tàu quá cảnh, và trong tương lai cà phê xuất
khẩu được kỳ vọng sẽ được vận chuyển từ kho Biên Hòa- Đồng Nai ở cảng cạn ICD thông qua tuyến QL51 tới
các cảng Vũng Tàu phục vụ cho việc xuất khẩu.  Bên cạnh đó, theo như nội dung của Kế hoạch Phát triển cảng-
-Cụm số 3, cảng Quy Nhơn sẽ được phát triển bổ sung vào hệ thống cảng xuất khẩu cho cà phê, và trong
trường hợp này, một phần của xuất khẩu cà phê sẽ vận chuyển thông qua tuyến đường QL19 từ Gia Lai tới
cảng Quy Nhơn.
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Có thể dự báo đến năm 2020, Mỹ, Đức, Ý và Nhật Bản sẽ vẫn là thị trường chính của cà phê Việt Nam.  Việt
Nam dự kiến sẽ duy trì thị phần xuất khẩu cà phê chính tại 10 quốc gia khác và tiếp tục xuất khẩu sang 80
quốc gia trên khắp thế giới hiện đang nhập khẩu cà phê Việt Nam.

67

GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Hình 5.6: Dòng lưu chuyển cà phê xuất khẩu, 2020

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.
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5.4 Chiến lược phát triển

Mục tiêu chính của thương mại cà phê Việt Nam trong thập kỷ qua là tăng thị phần cà phê Robusta trên thị
trường thế giới bằng cách tăng cả diện tích trồng và sản lượng.  Đã có những thành công đáng kể trong
mục tiêu đề ra này, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại trong tương lai.  Ví dụ, Chiến lược Xuất
nhập khẩu đến năm 2020 của Việt Nam dự báo xuất khẩu cà phê hạt và cà phê chế biến sẽ tăng trưởng
chậm, trung bình khoảng 8,6% mỗi năm, từ năm 2011 tới 2015. Trong tương lai, cần thay đổi mục tiêu chỉ
gia tăng giá trị hơn là mục tiêu về tăng số lượng.  Chiến lược này có bốn phần:  (i) nâng cao chất lượng xuất
khẩu cà phê nhân; (ii) nâng cao năng lực chế biến hạt cà phê theo chiều sâu; (iii) mang lại giá trị cho nông
dân; và (iv) cải thiện hiệu suất của các hành lang thương mại chính.

Khác với Abrica, chất lượng của Robusta ít phụ thuộc vào điều kiện canh tác hơn là vào quy trình chế biến
sau thu hoạch và kiểm soát chất lượng.34 Vì thế, vẫn còn cơ hội đáng kể để cải thiện sản phẩm cà phê hạt.
Đầu tiên là đòi hỏi tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong nước để: (i) tăng quy mô và hiệu quả của hoạt động
thu gom;35 (ii) đơn giản hóa các giao dịch và chuyển đổi từ hệ thống thu mua cà phê khô giao ngay tại thị
trường tới một hệ thống hợp đồng thu mua cà phê khô và cà phê tươi; (iii) cải thiện việc sấy qua năng lượng
mặt trời và tăng cường việc sử dụng quy trình chế biến làm ướt.; và (iv) tích hợp các hoạt động kiểm soát
chất lượng (đặc biệt là lựa chọn và phân loại) tại các điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng.  

Hỗ trợ cho nỗ lực này đòi hỏi những thay đổi trong chuỗi cung ứng đầu ra, bao gồm: (i) cải thiện quản lý lưu
trữ và hàng tồn kho; (ii) tăng cường thực hiện đơn hàng; và (iii) yêu cầu nhà xuất khẩu trở thành nhà xay
xát.

Thành phần thứ hai -- tăng giá trị thông qua hội nhập liên kết đầu ra -- đòi hỏi sự mở rộng trong bốn quá
trình: rang và pha trộn, chiết xuất cafein, chế biến cà phê hòa tan, và bán lẻ.  Quá trình này được sử dụng
cho các sản phẩm bán trên thị trường trong nước và tới các nước láng giềng, nhưng sẽ ít hiệu quả hơn khi
bán ra thị trường nước ngoài.  Tuy nhiên, thị trường trong nước lại dễ tiếp cận hơn, vận chuyển và giao nhận
hàng hóa đơn giản hơn và quay vòng tiền ngắn hơn.  Thị trường nước ngoài khó tiếp cận hơn bởi cần phải
có thêm sự đầu tư trong chiến lược tiếp thị và hệ thống phân phối, chịu áp lực cạnh tranh từ các công ty lớn
nước ngoài và độ rủi ro liên quan tới hoạt động trong môi trường kinh doanh nước ngoài.    

Thành phần thứ ba -- cung cấp giá trị cho người nông dân -- là cần thiết để đảm bảo rằng họ không chuyển
sang các cây trồng khác thu được nhiều lợi nhuận hơn, bởi việc chuyển đổi cây trồng là đặc biệt khó khăn
trong sản xuất cà phê.36 Nó yêu cầu việc đơn giản hóa chuỗi cung ứng từ nông trại tới nhà máy, giới thiệu
các hợp đồng sản xuất thay thế việc mua ngay tại chỗ, và cung cấp cho nông dân những thông tin tốt hơn
về các cơ hội để nâng cao sản xuất và giá cả tại thị trường cho sản phẩm cà phê quả tươi và cà phê thóc sấy.

Thành phần cuối cùng bao gồm các cải thiện bổ sung trong giao thông và tạo thuận lợi thương mại.  Mặc
dù đã có những cải tiến đáng kể trong những năm gần đây như: nâng cao độ tin cậy của việc giao hàng,
giảm thời gian và chi phí giao hàng.  Thay vì những cách tiếp cận như các sáng kiến riêng biệt, cần có nỗ lực
cung cấp một hàng lang hiệu quả, kết nối các nông trại, nhà máy với các cảng xếp dỡ hàng hóa thông
thường và hàng công-ten-nơ.  Điều này có thể bao gồm tăng cường các thủ tục kiểm tra và thông quan
hàng xuất khẩu, được thực hiện tại nhà máy hơn là tại cảng.
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34 Có một vài điểm khác biệt giữa các hạt Robusta dựa vào nguồn gốc.  Ví dụ, hiện tại các loại hạt xuất xứ từ các vùng sau thì được ưa
chuộng hơn: Châu Phi (Uganda, Congo, Guinea India, Madagascar) và Châu Á (Ấn Độ và Lào), nhưng cũng không rõ sự ưa chuộng
này có liên quan gì tới hương vị hay khan hiếm.

35 Ngụ ý trong hoạt động này là khuyến khích thành lập hiệp hội những người trồng cà phê và sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bao
gồm các đồn điền cà phê, tuy nhiên nó sẽ xảy ra theo cách tự nhiên mà không cần phải ưu tiên.

36 Cây cà phê cần từ 5-7 năm sau khi canh tác mới có thể đạt được năng suất tối đa.



5.5 Chiến lược thực hiện

Nỗ lực để thực hiện chiến lược này sẽ xây dựng trên các sáng kiến của khu vực tư nhân để cải thiện chất
lượng cà phê nhân xuất khẩu và quá trình hội nhập xuôi chiều của cà phê nhân.  Chính phủ có thể xây dựng
chính sách ngành tập trung vào giá trị gia tăng và phối hợp cùng với khu vực tư nhân giới thiệu các công
cụ tài chính để giải quyết các yêu cầu về vốn đầu tư và bổ sung thêm vốn lưu động.

Thách thức chủ yếu sẽ là cơ cấu lại chuỗi cung ứng liên kết các trang trại với các nhà máy bắt đầu bằng sự
thay đổi trong việc thu mua cà phê thóc sấy và cà phê quả tươi.  Hệ thống thu gom nhỏ hiện thời tại các
nông trại cần được thay thế bởi các nhóm nông dân bán trực tiếp cà phê thóc khô và cà phê quả tươi tới
các nhà máy.  Tỷ lệ cà phê quả tươi sẽ tăng cùng với việc nâng cao quy trình chế biến ướt trong khi chất
lượng của cà phê thóc sấy sẽ tăng thông qua việc sấy khô bằng ánh nắng mặt trời và tách vỏ quả tươi.  Các
nhà máy sẽ đưa ra hợp đồng để đảm bảo nguồn cung cấp thường xuyên và tăng cường thực hiện các hợp
đồng này thông qua giá liên kết với thị trường giao ngay và các nghĩa vụ tài chính được bảo đảm thông
qua thư tín dụng trong nước.  Các nhà máy cũng có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để trồng lại cây cũ và tăng
năng suất của các cây trồng hiện có.

Đầu tư vốn để nâng cấp chế biến cà phê thóc sấy, tăng cường năng lực cho việc chế biến ướt cà phê quả
tươi và áp dụng xử lý hơi nước cho cà phê nhân37 có thể bắt đầu trước khi tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong
nước, nhưng các đầu tư quan trọng chỉ có thể xảy ra khi tái cấu trúc được triển khai tốt.  Tại điểm này, các
nhà máy cũng cần phát triển hệ thống phân phối để cung cấp cho các cơ sở rang xay và các bên bán lẻ cà
phê nhân trong cả năm.  Đầu tư vốn cho quá trình chế biến xuôi dòng để sản xuất hỗn hợp rang và cà phê
hòa tan cho các cửa hàng bán lẻ tại các thị trường địa phương và khu vực có thể xảy ra đồng thời.

Các công cụ tài chính khác có thể giúp phát triển ngành này bao gồm: (i) các dòng tín dụng cho các nhà
xuất khẩu trong nước được hỗ trợ bởi Thư Tín Dụng không cần thương lượng từ các khoản tín dụng từ người
mua hoặc người lưu kho; (ii) các khoản cho vay tới các hiệp hội những người trồng cà phê để cải thiện quá
trình xử lý sau thu hoạch, khuyến khích thay thế các giống cũ, và thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng đầu vào
nông nghiệp; (iii) Thư Tín Dụng trong nước được sử dụng để đảm bảo cho việc giao hàng từ hiệp hội người
trồng cà phê tới các nhà máy; và (iv) hàng hóa tương lai được sử dụng cùng với hợp đồng cho cà phê nhân
và bao gồm một điều khoản điều chỉnh giá bán.

Một nguồn khác bên cạnh các công cụ này là vay từ Ngân hàng Phát triển Đa quốc gia (MDBs).38 Các sáng
kiến khác đòi hỏi sự tham gia của chính phủ là: (i) lựa chọn nguồn đất nông nghiệp thích hợp để trồng cà
phê có trong kế hoạch phân bổ đất đai quốc gia; (ii) thực thi các tiêu chuẩn quốc tế cho xuất khẩu cà phê
tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu cà phê.  Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng các phòng kiểm định tư
nhân được cấp phép; và (iii) xác định và loại bỏ càng sớm càng tốt các vấn đề tắc nghẽn quan trọng dọc
theo hành lang phục vụ thương mại cà phê.
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37 Hệ thống xử lý hơi nước ngày càng được sử dụng để xử lý nhân cà phê Robusta, làm nhạt cà phê với một ít chất  chua.  Điều này cho
phép nhà rang xay tăng phần trăm Robusta trong hỗn hợp của họ.

38 MDBs bao gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Liên Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ.  Một ví dụ là khoản vay 55
triệu USD do IFC cung cấp cho công ty thương mại Ecom Agro.  Nó được sử dụng làm vốn lưu động cho việc lưu kho và trả trước cho
nhà cung cấp trong các hoạt động giao dịch cà phê tại châu phi và châu Á và hoạt động giao dịch ca cao tại Indonesia và Papua
New Guinea.
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6.1 Giới thiệu

Thủy sản là một trong sáu ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, góp phần quan trọng vào tăng
trưởng kinh tế, thu nhập và phát triển nông thôn.  Năm 2010, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt trên 5 tỷ USD,
tăng gấp 1,5 lần so với năm 2006. Sự phát triển ngành công nghiệp thủy sản Việt Nam hiện nay phù hợp với
xu hướng chung của toàn cầu, với việc mở rộng nuôi trồng thủy sản khu vực ĐBSCL và một số khu vực nội
địa, đồng thời giảm thiểu đánh bắt trên biển do ảnh hưởng của việc khai thác quá mức.  Từ chỗ chỉ chiếm
một phần nhỏ trong sản lượng chung của toàn thế giới năm 1990, thủy sản Việt Nam đã tăng lên tới 3%
tổng sản lượng thủy sản của toàn thế giới năm 2010. Thành công của ngành công nghiệp nuôi trồng thủy
sản một phần là do đã biết hướng mục tiêu xuất khẩu vào một số sản phẩm chủ lực-tôm sú và cá tra đại
diện cho hai phần ba sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.  Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào
các sản phẩm này cũng làm tăng rủi ro kinh tế trong xuất khẩu.   

6.2 Sản xuất và thương mại

Sự tăng trưởng sản xuất thủy sản mạnh mẽ trong hơn hai thập kỷ qua xuất phát từ sự gia tăng hoạt động
nuôi trồng thủy sản.  Năm 2010, 52% trong tổng số 5,2 triệu tấn thủy sản được sản xuất từ các cơ sở nuôi
trồng thủy sản (Hình 6.1).
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Tỷ lệ phần trăm sản phẩm xuất khẩu đã gia tăng đáng kể, gấp tám lần so với mức 7% năm 1997.  Tỷ lệ phần
trăm xuất khẩu năm 2010 đạt mức 1,35 triệu tấn tương đương 5,03 tỷ USD, chiếm 26%, tổng sản lượng.  Các
sản phẩm xuất khẩu chủ lực bao gồm 2,11 tỷ USD từ tôm, 1,44 tỷ USD từ cá tra, 49 tỷ USD từ nhuyễn thể, và
0,29 tỷ USD từ cá ngừ.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá tra liên tục tăng ổn định cho tới năm 2008, nó đã giảm sau thời điểm này
khi các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đều đồng loạt có những biện pháp hạn chế thương mại.  Xuất
khẩu tôm cũng dao động do nhiều yếu tố tác động khác nhau.  Việt Nam đã đưa sản phẩm thủy sản của
mình tới hơn 160 quốc gia, trong đó có ba nhà nhập khẩu chính chiếm tới 61% giá trị xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam (Hình 6.2), với Đức và Anh là hai thị trường nhập khẩu lớn nhất của Châu Âu.
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Nuôi trồng thủy sản Đánh bắt thủy sản 

Hình 6.1: Sản xuất thủy sản Việt Nam theo nguồn, 1990-2010

Nguồn: FAO.

Hình 6.2:  Các thị trường xuất khẩu  thủy sản chính theo giá trị, 2000-2010

Nguồn: UN Comtrade.
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Hầu hết gia tăng thị phần xuất khẩu là kết quả của việc tăng sản lượng tôm thẻ chân trắng, vốn mới được
phát triển trong thời gian gần đây.  Việt Nam có truyền thống trong việc sản xuất tôm sú, nhưng tôm thẻ
chân trắng mới là sản phẩm đem lại thu nhập cao hơn nhanh hơn.39 Trong năm 2010, xuất khẩu mặt hàng
này của Việt Nam đã tăng 241 nghìn tấn, một phần do sự suy giảm hàng xuất khẩu từ Mexico sau sự cố tràn
dầu và sự gia tăng nhu cầu trên thế giới.  Sự gia tăng giá trị tôm xuất khẩu còn ấn tượng hơn do giá tôm
tăng cao một cách nhanh chóng, khiến con tôm trở thành mặt hàng hải sản đem lại nguồn thu lớn trong
khi chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn so với các mặt hàng xuất khẩu khác (Hình 6.3).

Nhật Bản hiện là điểm đến hàng đầu cho tôm xuất khẩu Việt Nam (Hình 6.4), tiêu thụ khoảng 30% sản lượng
tôm xuất khẩu của toàn thế giới.  Việt Nam hiện chiếm 20% thị phần Nhật Bản, bất chấp sự cạnh tranh mạnh
mẽ từ Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc.  Các thị trường lớn khác như Mỹ và châu Âu cũng đang rất
tiềm năng cho các quốc gia xuất khẩu do sự suy giảm của ngành công nghiệp thủy sản nội địa.  Hầu hết các
đơn đặt hàng đều là tôm chế biến, tức là tôm đã bóc vỏ và/hoặc đã được làm sạch.  Khoảng 65% tổng lượng
tôm xuất khẩu là tôm tươi, đông lạnh hoặc sấy khô, còn tôm đã qua chế biến chiếm 35%. Cạnh tranh trong
xuất khẩu tôm tập trung vào chất lượng, bao gồm độ tươi của sản phẩm và không nhiễm khuẩn.  

Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới đối với cá tra, sản phẩm phổ biến có giá trị thấp.  Những
quốc gia xuất khẩu cá tra khác là Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Bangladesh và Trung Quốc.  Tuy nhiên,
Việt Nam hiện chiếm 90% tổng sản lượng cá tra xuất khẩu trên toàn thế giới.  Sản lượng cá tra Việt Nam đã
tăng từ 160 nghìn tấn năm 2003 lên tới 1,3 triệu tấn năm 2008 và từ đó đến nay dao động trong khoảng từ
1 đến 1,4 triệu tấn.  Hầu hết sản phẩm đều được xuất khẩu dưới dạng phi-lê với khối lượng dao động trong
khoảng 700 nghìn tấn.  Khoảng 1/3 tổng lượng xuất khẩu cá tra được chuyển sang thị trường EU.  Thị trường
xuất khẩu hiện nay cũng khá đa dạng với khoảng 10 quốc gia nhập khẩu hàng đầu, chiếm 43,5% khối lượng
và 42,5% giá trị xuất khẩu toàn thế giới.
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Hình 6.3:  Khối lượng và giá trị xuất khẩu tôm và cá tra, 2003-2009

Nguồn: FAO.

39  Chất lượng tôm thẻ chân trắng Châu Á (P.  Vannamei) tương tự với tôm sú (P.  Monodon), nhưng tôm thẻ chân trắng cho lợi nhuận
cao hơn.  Điều này khiến cho tôm sú Việt Nam có nguy cơ bị loại bỏ khỏi các hợp đồng nhập khẩu như một số trường hợp từng xảy
ra tại Thái Lan.



Tỷ lệ thủy sản Việt Nam được chế biến dựa trên nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Scandinavia dưới dạng
cá đông lạnh nguyên con, sau đó được chế biến và tái xuất qua thị trường Đông Á đang có chiều hướng gia
tăng.  Hình thức này trở nên vô cùng quan trọng nhằm gia tăng hiệu suất sử dụng của các nhà máy vốn
không được đảm bảo đủ nguồn cung nguyên liệu từ địa phương.

6.3 Cấu trúc của ngành công nghiệp thủy sản

Ngành công nghiệp thủy sản Việt Nam có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.  Có tới hàng ngàn
nông dân tham gia nuôi trồng thủy hải sản cùng với một số lượng lớn các thương lái thu mua ngay tại hộ
nuôi trồng.  Ngoài ra còn có một số lượng đáng kể ngư dân tham gia đánh bắt cá trên biển.  Có khoảng 455
nhà máy chuyên chế biến nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu.  Tuy nhiên lợi nhuận thấp trong suốt chuỗi
cung ứng thủy sản và công suất không sử dụng hết do nguồn cung nguyên liệu có hạn.40 Để tăng cường
hiệu suất sử dụng các nhà máy, một số nhà máy nhập khẩu cá nguyên con từ Bắc Âu để chế biến sau đó
xuất khẩu sang khu vực Đông Á.

Cấu trúc chuỗi cung ứng đầu ra và đầu vào của ngành được thể hiện ở Hình 6.5, trong đó mô tả các hoạt
động lớn đối với ba nguồn đầu vào và năm kênh phân phối đầu ra chính.  Khâu trung gian chủ yếu trong
chuỗi cung ứng là các thương lái có vai trò thu mua và giao các mặt hàng thủy sản nước mặn và nước ngọt
từ thị trường bán buôn hay các cơ sở nuôi trồng thủy sản.  Các nhà máy chế biến đóng vai trò quan trọng
nhất trong quy trình sản xuất, chiếm ¾ giá trị gia tăng của toàn bộ chuỗi cung ứng.41
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40 Theo ước tính, các nhà máy hiện mới chỉ sử dụng hết khoảng 30% công suất.
41 Bush, S., Khiem, N., và Sinh, Le (2009). ‘Governing the environmental and social dimensions of Pangasius production in Vietnam: a

Review’, Aquaculture Economics and Management 13: 4, trang 271-293

Hình 6.4:  Thị trường nhập khẩu tôm theo giá trị, 2009

Nguồn:  UN Comtrade / ITC.
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Phần lớn các nhà máy chế biến thuộc sở hữu nhà nước, do UBND tỉnh quản lý.  Tuy nhiên, tỷ lệ các nhà máy
chế biến tư nhân đang có chiều hướng gia tăng và hầu hết các nhà máy chế biến lớn hiện nay đều thuộc sở
hữu tư nhân.  Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ Bắc Âu và khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao
gồm cả Trung Quốc.  Ngoài ra còn có hoạt động đầu tư nước ngoài cho các hoạt động đầu vào, ví dụ như
công ty CP Foods của Thái Lan đã đầu tư vào các trang trại và các nhà máy thức ăn cho tôm.  Nhật Bản cũng
đầu tư cho các cơ sở sản xuất công nghệ hiện đại nhất để sản xuất các sản phẩm thủy sản cao cấp cho thị
trường Nhật Bản.42

Hầu hết các công ty xuất khẩu thủy sản đều có cơ sở chế biến.  Tuy vậy, vẫn có một số lượng đáng kể đối
tượng xuất khẩu chỉ là thương nhân đơn thuần.  Năm 2010, có khoảng 341 đơn vị xuất khẩu tôm (bao gồm
149 tôm chân trắng và 163 tôm sú).  Đối với cá tra, Việt Nam có 290 đơn vị xuất khẩu cho 140 thị trường.
Mười đơn vị xuất khẩu lớn nhất chiếm khoảng 13% tổng khối lượng sản phẩm xuất khẩu, hầu hết là sản
phẩm có giá trị cao hơn, và chiếm khoảng 20% giá trị.
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42 Mike Urch, SeafoodSource.com, 26 September 2011.

Hình 6.5:  Chuỗi cung ứng xuất khẩu thủy sản

Nguồn: Khảo sát TTFA và tác giả.



Hầu hết sản phẩm xuất khẩu Việt Nam được bán cho các công ty bán buôn và bán lẻ nước ngoài.  Các đối
tác bán buôn của Việt Nam thường giới hạn trong một khu vực địa lý cụ thể, trong khi các đối tác bán lẻ,
bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì lại không thuộc chuỗi thủy sản lớn hơn, khiến cho sự phân phối
hàng xuất khẩu rất phân tán.

Cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí sản xuất.  Giá nguyên liệu đầu vào
thường chiếm khoảng 70-90% chi phí sản xuất sản phẩm xuất khẩu.  Giá sản phẩm xuất khẩu phụ thuộc
vào giá trên thị trường quốc tế.  Do đó, chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ trong chi phí hay chất lượng của
nguyên liệu đầu vào cũng tác động đáng kể đến lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới.
Vấn đề đặt ra đối với các hộ nông dân nuôi trồng thủy sản và ngư dân là làm sao để tăng sản lượng thông
qua việc sử dụng hiệu quả hơn các yếu tố đầu vào và giảm thiểu hao phí sau thu hoạch.  Còn thách thức đối
với các nhà máy chế biến là phải làm sao để cung cấp được những sản phẩm chất lượng, đảm bảo các tiêu
chuẩn về y tế với một mức giá cạnh tranh.

Các cơ sở sản xuất chế biến thường áp dụng mô hình sản xuất độc lập, được phân biệt trên cơ sở loại thủy
sản chế biến, nguồn đầu vào, thị trường cung ứng và quan hệ hợp đồng với các hộ nông dân và ngư dân,
mức độ chế biến (thể hiện trong ma trận tại Bảng 6.1).

Các cơ sở chế biến thủy sản thường sản xuất thành phẩm cung cấp cho các cửa hàng và dịch vụ thực phẩm,
hoặc sản xuất dưới dạng bán thành phẩm có thể chế biến thêm trước khi bán lẻ.  Các cơ sở chế biến lớn sẽ
làm công tác thị trường và tự bán sản phẩm của mình, trong khi các cơ sở chế biến nhỏ hơn thì phụ thuộc
vào các công ty xuất khẩu.  Các công ty xuất khẩu cũng được tính đến như là một cách thức giảm thiểu rủi
ro thương mại hay rủi ro trong kiểm dịch y tế cho các cơ sở chế biến.

Các cơ sở chế biến có mức độ tham gia khác nhau đối với hoạt động đầu ra và đầu vào của chuỗi cung ứng.
Đối với các hoạt động đầu vào, các cơ sở sản xuất thường mua nguyên liệu từ các đầu mối cơ sở hay cá nhân
thu gom.  Trong đánh bắt hải sản, các đầu mối thu mua cá tại các thị trường bán buôn hoặc ký hợp đồng
trực tiếp với các tàu cá.  Trong nuôi trồng thủy sản, một số nhà máy lớn thiết lập hợp đồng cung cấp với các
trang trại lớn hoặc nhóm nông dân, và một số ít cũng xây dựng trang trại riêng.  Đối với hợp đồng nhập
khẩu cá đông lạnh nguyên con, các nhà máy ký hợp đồng dài hạn với các đối tác cung cấp nước ngoài.
Sự tham gia của các nhà máy trong chuỗi cung ứng đầu ra thường chỉ giới hạn ở khâu vận chuyển các sản
phẩm đông lạnh vào công-ten-nơ và thu xếp vận chuyển hàng tới cảng.  Một số nhà máy chế biến nước
ngoài lớn hơn cũng tham gia vào việc sắp xếp vận tải quốc tế, chế biến sâu, và phân phối, đặc biệt đối với
các chuyến hàng tới thị trường Đông Á.  

Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau cả về chất lượng và giá cả.  Để tăng khối lượng trao đổi thương mại,
các doanh nghiệp đang mở rộng ra các thị trường và phát triển các kênh phân phối mới.  Nhằm tăng giá trị
sản phẩm, các doanh nghiệp cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư mới thiết bị và đa dạng hóa các sản phẩm
chế biến.  Xuất khẩu hải sản chế biến sẵn cũng rất được quan tâm, tuy nhiên hiện mới chỉ có một nhà máy
làm việc này.

6.3.1 Vận chuyển

Hình 6.6 cho thấy dòng lưu thông hàng thủy sản.  ĐBSCL là vùng sản xuất thủy sản lớn nhất Việt Nam, chiếm
khoảng 72% lượng thủy sản nuôi trồng và 41% lượng hải sản đánh bắt.  Khu vực ven biển Bắc Trung Bộ
chiếm 39% lượng thủy sản đánh bắt.  Vùng ĐBSCL cũng là nơi tập trung phần lớn các doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản, chiếm tới 70% tổng khối lượng xuất khẩu từ Việt Nam.  Các địa phương có giá trị xuất khẩu
thủy sản cao nhất năm 2010 là Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp và TP.  HCM.
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Nhìn chung, thủy sản xuất khẩu chủ yếu được vận chuyển qua đường bộ giữa ĐBSCL-thành phố HCM và từ
khu vực Trung bộ tới TP. HCM qua đường biển tới các thị trường nước ngoài.  Năm 2010, 91% tổng lượng
thủy sản xuất khẩu của Việt Nam được vận chuyển qua các cảng tại TP. HCM, 4,6% lượng thủy sản xuất khẩu
từ các cảng khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, v.v và 1,8% được vận chuyển bằng đường hàng không,
qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và 2,6% được vận chuyển bằng đường bộ qua các cửa khẩu ở Quảng
Ninh và các khu vực khác.43 (Xem biểu đồ cột trong Hình 6.6).

Bảng 6.1 chỉ ra các tuyến đường giao thông nội địa cho hàng thủy sản xuất khẩu.  Đoạn QL1A từ Cần Thơ
tới TP.  HCM là tuyến đường quan trọng nhất với lưu lượng giao thông rất cao.  Theo số liệu điều tra từ năm
2010 tại trạm Tân An, lưu lượng giao thông khu vực này đạt mức 56,700 PCUs/ngày.  Mặc dù đường khu vực
này đã được mở rộng lên mức 2 (4 làn), nhưng vào giờ cao điểm, tuyến đường này vẫn bị quá tải, dẫn tới ùn
tắc giao thông.  Đường Nguyễn Văn Linh-Cầu Phú Mỹ và cao tốc Hà Nội-Nguyễn Thị Định nối tới QL1A từ
ĐBSCL và khu vực miền Trung tới cảng Cát Lái thường xuyên trong tình trạng bị tắc nghẽn, làm tăng thời
gian giao hàng tại cảng.
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Hình 6.6:  Dòng lưu thông thủy sản

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.

43 Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam.
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Sản phẩm thủy sản xuất khẩu sau khi được chế biến tại khu vực ĐBSCL sẽ được vận chuyển bằng các xe tải
lạnh đến khu lưu trữ tại TP. HCM, sau đó được đóng công-ten-nơ để vận chuyển tới các cảng.  Chỉ có một
lượng nhỏ các sản phẩm thủy sản từ khu vực gần TP. HCM được vận chuyển trực tiếp bằng công-ten-nơ
lạnh tới cảng để xuất đi.  Chi phí vận chuyển từ ĐBSCL đến các kho tại TP. HCM là từ 15 đến 20 USD/tấn tùy
thuộc vào khoảng cách vận chuyển.  Chi phí vận chuyển từ kho tới cảng là khoảng 200-250 USD/TEU.  Thời
gian vận chuyển từ Cà Mau đến TP. HCM khoảng 10-12 giờ.  

Các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam là EU (26%), Nhật Bản (18%), Mỹ (17%) và Hàn Quốc
(7%). Tuyến vận chuyển quốc tế chính của các mặt hàng thủy sản thường xuất phát từ các cảng tại TP.  HCM,
sau đó đi tới các thị trường Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản-Hàn Quốc.  Tuyến vận chuyến đến Châu Âu và Mỹ
thường sử dụng tàu lớn với trọng tải khoảng 10,000 tấn, trung chuyển qua Singapore hoặc Hồng Kông SAR
(TQ).  Thời gian vận chuyến tới Mỹ thường mất khoảng 30-40 ngày, tới Châu Âu khoảng 25-35 ngày, đến
Nhật hay Hàn Quốc khoảng 7-10 ngày.  Chi phí vận chuyển đường biển quốc tế phụ thuộc vào tuyến đường
và khối lượng vận chuyển: chi phí vận chuyển từ các cảng tại TP. HCM tới Mỹ vào khoảng 2,200-2,500
USD/TEU, tới Châu Âu vào khoảng 1,500-2,500 USD/TEU, tới Hàn Quốc hay Nhật Bản khoảng 900-1,200
USD/TEU.  

6.3.2 Dự đoán xuất khẩu thủy sản

Theo Chiến lược Xuất Nhập khẩu của Việt Nam tới năm 2020 và Chiến lược Phát triển Ngành Thủy sản tới
năm 2020, việc phát triển xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào các sản phẩm chất lượng
cao, có giá trị gia tăng cao, phát triển và bảo vệ các thương hiệu, đa dạng hóa thị trường để phân tán rủi ro,
có phương án ứng phó với các rào cản thương mại và bảo vệ các hành vi cạnh tranh lành mạnh.

Khối lượng thủy sản Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 6-7%/năm trong giai đoạn 2011-
2015.  Tổng sản lượng dự kiến sẽ tăng từ 5,2 triệu tấn năm 2010 lên 7-7,2 triệu tấn vào năm 2015. Trong giai
đoạn từ 2016-2020, sản lượng thủy sản được dự báo sẽ tăng trung bình 5%/năm, trong đó chủ yếu là các
mặt hàng thủy sản đông lạnh, đóng hộp và xuất khẩu.  Hiện nay, trở ngại chính trong lĩnh vực xuất khẩu
thủy sản là việc các quốc gia thường áp dụng các hành vi bảo hộ thương mại, rào cản kỹ thuật và các cách
ly nghiêm ngặt.  Bên cạnh đó, các nước cũng thường xuyên ban hành các tiêu chuẩn mới và khắt khe hơn
về dư lượng kháng sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm.  Những yếu kém trong khâu tiếp thị quốc tế, trình độ
quản lý và lao động cũng là các vấn đề cản trở sự phát triển ngành thủy sản.

Đối với khu vực đồng bằng và ven biển, mục tiêu tới năm 2020 là duy trì kích thước các khu vực đánh bắt
cá và đảm bảo số lượng cá tự nhiên phát triển ổn định.  Trong khu vực đồng bằng sông Hồng, mục tiêu
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Bảng 6.1: Các tuyến giao thông nội địa chính 

Nguồn: Phân tích hành lang giao thông, TDSI 2012.
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chính là phát triển các khu vực ấp nở công nghiệp, đồng thời thúc đẩy đánh bắt thủy sản tại khu vực nước
ngọt và nước lợ truyền thống (Hình 6.7).  Tại khu vực ven biển miền Trung và miền Bắc, mục tiêu chính là
duy trì sự phát triển các khu nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ ở các cửa sông, ven biển và các khu
vực đầm lầy, đồng thời phát triển mạnh thương hiệu cá ngừ Việt Nam.  Đối với khu vực phía Đông Nam,
mục tiêu trong giai đoạn tới là phát triển các trang trại sản xuất giống thủy sản trên biển và trong các khu
vực ven biển và hải đảo.  Đối với khu vực ĐBSCL, mục tiêu đặt ra là cần tiếp tục phát triển mạnh năng lực
nuôi trồng thủy sản để tăng hiệu quả sản xuất thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến và các mô hình,
các tiêu chuẩn mới theo các Tiêu chuẩn Thực hành Nuôi trồng Thủy sản tốt (GAP), Thực hành Quản lý Tốt
hơn (BMP), và Nuôi trồng Thủy sản có trách nhiệm (CoC).

Dự kiến tới năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì thị phần tại các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Mỹ và
Nga, đồng thời mở rộng thêm thị phần tại các thị trường khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Trung Đông,
Canada, Úc, Đông Âu, Trung và Nam Mỹ.  Như vậy, sản xuất thủy sản xuất khẩu sẽ được tập trung chủ yếu ở
ĐBSCL và khu vực ven biển Bắc Trung Bộ.  Tuy nhiên, các tuyến đường vận chuyển sẽ thay đổi do sự phát
triển hệ thống cơ sở hạ tầng của các tổ hợp cảng đã được xác định.  Dự kiến tới năm 2020, năng lực cảng
Đà Nẵng và Quy Nhơn sẽ tăng lên,đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu của khu vực miền Trung, giảm thiểu thời
gian và chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu từ khu vực ven biển miền Trung tới TP.  HCM.

Với sự phát triển khu phức hợp cảng Vũng Tàu thành cảng chung chuyển công-ten-nơ quốc tế, dự kiến sẽ
có một lượng hàng xuất khẩu đáng kể từ các tỉnh khu vực ven biển Miền Trung và TP.  HCM qua QL51 đến
các cảng Vũng Tàu.

6.4 Chiến lược phát triển

Thủy sản là ngành đóng góp lớn thứ ba cả nước về giá trị thương mại và đã tạo ra một lượng đáng kể việc
làm, đặc biệt ở các khu vực nông thôn.  Sự phát triển mạnh mẽ của ngành thủy sản trong hơn một thập kỷ
qua là nhờ việc mở rộng các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng như phát triển các nhà máy chế biến và
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.  Tuy nhiên, việc phát triển ngành thủy sản trong thời gian tới cần chú
trọng tới các vấn đề môi trường trong quá trình mở rộng đánh bắt và nuôi trồng.  Hạn chế về sản lượng
đánh bắt thủy sản cũng là một trong những trở ngại cho sự tăng trưởng của ngành, dẫn tới hậu quả là các
doanh nghiệp phải nhập khẩu cá đông lạnh nguyên con nhằm đảm bảo đủ nguồn cung cho chế biến.  

Các rào cản thương mại như: quy định về bảo hộ thương mại, rào cản kỹ thuật, các quy định về kiểm dịch
và tiêu chuẩn mới khắt khe hơn về dư lượng kháng sinh và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tiếp
tục là những thách thức cho sự phát triển của ngành.  Thiếu tài liệu và kiến thức về sản xuất cũng là vấn đề
do chưa có mối quan hệ chính thống giữa cơ sở sản xuất và chế biến (liên quan tới việc đặt cọc, hoặc hiểu
biết về yêu cầu sản phẩm).

Chiến lược Xuất nhập khẩu của Việt Nam tới năm 2020 và Chiến lược Phát triển ngành Thủy sản tới năm
2020 dự kiến sản lượng xuất khẩu thủy sản sẽ tăng trung bình 6-7%/năm trong giai đoạn 2011-2015, và
tăng trưởng chậm lại ở mức 5%/năm trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.  Đến năm 2020, giá trị xuất khẩu cá
da trơn ước đạt 3,6 tỷ USD và tôm đạt 3,2 tỷ USD.

Các chiến lược cũng xác định một số lĩnh vực trọng tâm cho phát triển ngành, bao gồm tập trung phát triển
các sản phẩm mới có chất lượng và giá trị gia tăng cao hơn, phát triển và bảo vệ thương hiệu và danh tiếng
của Việt Nam, đa dạng hóa thị trường nhằm phân tán rủi ro, đối phó với các rào cản thương mại và thúc đẩy
cạnh tranh lành mạnh.  Duy trì đà tăng trưởng cũng là một ưu tiên với các biện pháp tập trung vào các mục
tiêu phát triển bền vững như tái tạo nguồn tài nguyên, an toàn cho ngư dân và giảm thiểu các hoạt động
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Hình 6.7:  Các tuyến vận chuyển thủy sản xuất khẩu,  2020

Nguồn: Dựa trên số liệu luồng hàng của TDSI.



Bên cạnh các vấn đề về môi trường, cũng cần xem xét cải thiện triển vọng tăng trưởng trung hạn của ngành
nuôi trồng thủy sản, thông qua các giải pháp như quản lý trang trại cá, lựa chọn giống tốt, ưu tiên sử dụng
có chọn lọc các công nghệ dây chuyền lạnh thay vì mở rộng về số lượng các trang trại.  Việc chuyển đổi từ
phương thức nuôi tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng cũng đang diễn ra nhằm tăng sản lượng và lợi
nhuận cho người nông dân.

Ngành thủy sản Việt Nam cũng có thể gia tăng giá trị thủy sản xuất khẩu thông qua việc gia tăng hàm lượng
chế biến và lựa chọn thêm các kênh phân phối mới.  Vì vậy, mục tiêu chính của ngành thủy sản là phải làm
gia tăng giá trị xuất khẩu và lợi nhuận cho các hộ nông dân chứ không phải là gia tăng khối lượng xuất khẩu
hay việc làm.

Để có thể hoàn thành được mục tiêu này, chiến lược phát triển ngành cần dựa trên nhu cầu và sự thay đổi
của thị trường thủy sản.  Có thể thấy hai xu hướng quan trọng đang nổi lên hiện nay.  Thứ nhất, môi trường
pháp lý đang ngày càng trở nên phức tạp hơn với các tiêu chuẩn y tế ngày càng phức tạp đi kèm với trách
nhiệm giải trình thông qua truy xuất nguồn gốc.  Thứ hai, chuỗi các cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả cửa hàng
tạp hóa và dịch vụ thực phẩm, đang có xu hướng thống trị hệ thống các kênh phân phối.  Ngoài các tiêu
chuẩn y tế, các cửa hàng phân phối cũng đòi hỏi nghiêm ngặt ở các nhà cung cấp các yếu tố khác như quy
mô sản xuất, tính đồng nhất về cả chất lượng và mẫu mã sản phẩm.

6.5 Thực hiện chiến lược

Ngành thủy sản Việt Nam có thể thích nghi được với các xu hướng nói trên bằng cách tái cấu trúc chuỗi
cung ứng trong nước kết hợp với các trang trại và nhà máy thủy sản, với ba bước cơ bản sau: (i) lồng ghép
quy trình kiểm soát tiêu chuẩn y tế trong chuỗi cung ứng;44 (ii) cải tiến quy trình quản lý nuôi trồng thủy
sản nhằm tạo ra nguồn cung cấp chất lượng các sản phẩm hải sản tươi sống và đáp ứng các đơn hàng lớn
hơn; và (iii) tăng giá trị gia tăng trong chế biến và đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận thu được từ
hải sản tươi sống.

Yếu tố đầu tiên đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa khu vực tư nhân và chính phủ để cải thiện quá trình
thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm.  Khu vực tư nhân cần đóng vai trò lớn hơn trong việc giám sát chất
lượng vận chuyển thủy sản thông qua chuỗi cung ứng và tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định
chất lượng sản phẩm.  Tiếp đó, chính phủ có thể tập trung vào việc giám sát chung các thủ tục kiểm tra.
Hoạt động này cần xây dựng trên cơ sở tăng cường áp dụng Hệ thống Quản lý Phân tích Nguy cơ (HA) và
Điểm Kiểm Soát Tới Hạn (HAACP) trong các nhà máy chế biến cũng như áp dụng các chương trình chứng
nhận khác nhau phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Để các cuộc kiểm dịch động thực vật đạt hiệu quả, trách nhiệm kiểm tra nên được chuyển giao cho các cơ
sở thí nghiệm tại địa phương, được quốc tế chứng nhận và thực hiện với mức phí cạnh tranh.  Chính phủ
nên hạn chế việc tiến hành các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên dựa trên phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro, thay
vào đó cần phối hợp với khối tư nhân để tăng cường khả năng kiểm tra cơ bản tại các trang trại, các vườn
ươm và trại giống.

Yếu tố thứ hai đòi hỏi phải có một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các nông hộ và nhà máy chế biến,
đặc biệt là tăng cường việc sử dụng các hợp đồng nông sản.  Điều này thực sự cần thiết để đảm bảo nguồn
cung cấp đầu vào được liên tục, nhân rộng các mô hình hiệu quả, và tạo thuận lợi cho quy trình giám sát vệ
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44 Dịch bệnh ở ĐBSCL đã ảnh hưởng tới ¼ diện tích nuôi trồng thủy sản.



sinh và chất lượng các mặt hàng thủy sản được vận chuyển thông qua chuỗi cung ứng.  Hoạt động này
cũng sẽ góp phần giúp các nhà máy có thể tiếp nhận được các đơn hàng lớn hơn, đồng thời thúc đẩy xu
hướng mua hải sản tươi sống thông qua mạng lưới các thương nhân trên thị trường tự do, mua hàng từ
nhiều nông hộ nhỏ trên cơ sở các hợp đồng cung ứng với một số lượng giới hạn các nhà cung cấp đáng tin
cậy.

Yếu tố thứ ba đòi hỏi có sự đầu tư vào các nhà máy chế biến để tăng cường khả năng chế biến sâu, đa dạng
hóa các kênh phân phối nhằm cung cấp cho các thị trường ngách như cửa hàng dịch vụ thực phẩm.  Hoạt
động này hiện đã được áp dụng trong xuất khẩu tôm như sản phẩm chế biến sẵn riêng lẻ.  Tuy nhiên, các
doanh nghiệp vẫn cần tập trung hơn nữa vào khâu nghiên cứu tìm kiếm thêm các thị trường nhằm tăng
cường cơ hội kinh doanh mới, cũng như bổ sung các kỹ năng lao động cần thiết cho người lao động.

Đồng thời, ngành thủy sản Việt Nam cũng cần tăng cường năng lực của mỗi thành viên trong quản lý chuỗi
cung ứng, cải thiện hơn nữa các thỏa thuận hợp đồng giữa hộ nông dân và các cơ sở chế biến, tăng tính
minh bạch cho các chuỗi cung ứng.  Cuối cùng, bên cạnh việc tăng cường hợp tác giữa các thành viên tham
gia vào chuỗi cung ứng thủy sản, chính phủ Việt Nam cũng   cần chú trọng tới việc cải thiện hiệu quả các
hoạt động nuôi trồng thủy sản.  Để thực hiện mục tiêu này, ngành thủy sản Việt Nam cần phối hợp với các
cơ quan chính phủ có liên quan và các tổ chức nghiên cứu để xây dựng một cổng thông tin, có thể truy cập
một cách dễ dàng và tự do trên internet, hoặc cung cấp dịch vụ thông tin qua tin nhắn SMS cho các hộ
nông dân.  Cổng thông tin này có thể cung cấp thông tin trong năm lĩnh vực: (i) các chỉ số thị trường, bao
gồm giá đầu vào của các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, giá thị trường hiện hành của các mặt hàng thủy
sản, giá quốc tế của các sản phẩm thủy sản tiêu chuẩn; (ii) thông tin môi trường, bao gồm các bản tin dự
báo thời tiết; (iii) thông tin pháp luật, bao gồm các quy định mới về thương mại và y tế của Việt Nam và của
các đối tác thương mại lớn; (iv) các công nghệ và nỗ lực mới để tăng cường kiểm soát vệ sinh và chất lượng
sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; và (v) các chương trình và sự kiện có liên quan đến ngành thủy
sản.

Cổng thông tin này sẽ cung cấp các thông tin cập nhật từ các nguồn dữ liệu khác nhau, đồng thời duy trì
một kho lưu trữ các bài báo và tài liệu nghiên cứu liên quan đến ngành thủy sản Việt Nam.

Để thực hiện những giải pháp này, chính phủ nên bắt đầu từ việc đưa ra một định hướng và chính sách
chung để phối hợp hiệu quả với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng như các
hiệp hội ngành hàng có liên quan khác.  Sự phối hợp này có thể mở rộng sang cả lĩnh vực nghiên cứu tiềm
năng thị trường nhằm xác định các thị trường ngách cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu giá trị cao hơn và
các kênh phân phối cung cấp cho các thị trường ngách này.  Từ đó, cá nhân các doanh nghiệp có thể được
khuyến khích nghiên cứu sâu các nhóm sản phẩm xác định.

Chính phủ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc xây dựng và thực thi tốt các quy định nhằm đảm bảo
chất lượng và an toàn sản phẩm thủy sản xuất khẩu trong cả nước.  Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, đây
phải là một nỗ lực hợp tác với khối tư nhân.  Một vai trò liên quan khác của chính phủ là khuyến khích các
đối tác nhập khẩu thủy sản chính mở các văn phòng tại địa phương để kiểm tra chất lượng sản phẩm trước
khi xuất hàng.

Chính phủ cũng cần đưa ra cách tiếp cận chủ động đối với các rào cản kỹ thuật (TBTs) thông qua việc sử
dụng các nghiên cứu quốc tế và trong nước nhằm hỗ trợ các phiên đàm phán thương mại, cũng như trong
các trường hợp tranh chấp trong WTO.  Điều đó không chỉ giúp ngăn ngừa một số biến động lớn về nhu
cầu thị trường có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ nuôi trồng thủy sản, mà còn giúp tăng cường
hình ảnh của đất nước như một nhà cung cấp đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.

Cuối cùng, chính phủ cần tiếp tục tài trợ cho các nghiên cứu về giống và các kỹ thuật canh tác nhằm tăng
cường sản lượng và giảm bớt các mối đe dọa dịch bệnh.
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