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Kính thưa các vị đại biểu.
“Chuỗi cung ứng toàn cầu” là một hệ thống các tổ chức, con người,
hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc chuyển sản phẩm
hay dịch vụ từ nhà cung cấp chuỗi cung ứng đến khách hàng. Hoạt
động chuỗi cung ứng liên quan đến chuyển đổi các tài nguyên thiên nhiên,
nguyên liệu và các thành phần thành một sản phẩm hoàn chỉnh để giao
cho khách hàng cuối cùng. Khái niệm “chuỗi cung ứng” hình thành từ cuối
thập niên 80 dựa trên các định lượng giá cả, giá trị, chi phí tính toán trong
suốt quá trình hình thành và đưa sản phẩm ra thị trường. Từ đó đến nay,
khái niệm này không ngừng phát triển và trở thành một trong những tiêu
chí đánh giá mức độ thành công của kinh doanh đa quốc gia. Trong quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập các chuỗi cung ứng toàn cầu là một
trong những mục tiêu chủ đạo của các doanh nghiệp Việt Nam.
Có thể nói, “chuỗi cung ứng toàn cầu” hiện đã đạt đến trình độ tinh vi
trong đó việc quản lý nhu cầu khách hàng, các vùng nguyên liệu, dòng sản
xuất, vận tải quốc tế, thuê ngoài sản xuất và dịch vụ mang tính đa quốc gia.
Chúng ta dễ dàng chứng kiến sự thâm nhập, mở rộng thị phần của các
thương hiệu đa quốc gia tại Việt Nam trong 10-20 năm qua, trong cả lĩnh
vực sản xuất và dịch vụ, ví dụ như: Samsung, Apple, Amazon, Grab... Trong
những năm gần đây, khái niệm cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đã được
nhắc tới và ngày càng rộng khắp, rõ rệt hơn trên các diễn đàn. Với các khái
niệm “Industry 4.0” và “Logistics 4.0”. Cuộc chạy đua trong việc thiết kế lại
hay “xây mới” các chuỗi cung ứng đã thực sự bắt đầu, trong đó ứng dụng kỹ
thuật tự động hóa, kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo với tỷ lệ rất cao. Mọi thứ
đều “thông minh” – từ nhà cung cấp, tới nhà máy, và công cụ đa kênh kết nối
với người dùng.
Tại Việt Nam, với sự Lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, hội
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đã có một số trường hợp khẳng định được
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thương hiệu ở nhiều nước trên thế giới như: Vinamilk, Trung Nguyen
Legend, Masan Consumer, Viet Jet Air và sắp tới có thể là Vinfast… Tuy vậy,
phải nhìn nhận rằng, việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh
nghiệp Việt còn ở mức sơ khai. Theo thống kê, mới chỉ có khoảng 21%
doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong khi đó còn số
này ở Thái Lan là 34% và Malaysia là 46%. Đa số các trường hợp doanh
nghiệp Việt Nam thường là người gia công và cung cấp các sản phẩm phụ,
thậm chí không phải trực tiếp mà gián tiếp cho những nhà thầu sản xuất của
các thương hiệu toàn cầu, điển hình nhất là trong lĩnh vực thời trang, may
mặc, giày dép, đồ gỗ và hàng gia dụng…
Kính thư các vị đại biểu,
Mặc dù sự tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế của các doanh nghiệp
Việt Nam còn muộn hơn so với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, với tốc
độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu và tiềm năng để các
doanh nghiệp Việt phân phối hàng hoá toàn cầu là rất lớn. Theo báo cáo
phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ, Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng
đầu năm 2018 đạt 238 tỷ USD, tăng 11,2%. Cơ cấu chuyển dịch tích cực theo
hướng giảm xuất khẩu thô, tăng tỷ trọng hàng chế biến, nông sản và tăng
nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Hiện nay,
đánh giá sơ lược nhu cầu tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các
doanh nghiệp Việt Nam có thể thấy như sau:
- Đối với sản phẩm truyền thống: Việt Nam là nước nông nghiệp
ven biển, do đó các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn về gia nhập các chuỗi
cung ứng nông lâm thủy hải sản thế giới và ngày càng đặt ra những mục tiêu
lớn hơn, đi sâu về chất lượng-giá trị hơn là sản lượng.
- Với sản phẩm công nghiệp: Việt Nam có hơn 250 khu công nghiệp,
nhiều khu kinh tế, trải dài hơn 2000 km, khả năng tiếp cận vận tải quốc tế
đều rất thuận lợi. Như vậy nhu cầu cần khai thác sản xuất mang tính
logistics, chọn sản phẩm mà việc vận hành các chuỗi cung ứng toàn cầu đặt
cơ sở sản xuất và phân phối chính tại Việt Nam, giao hàng đi các thị trường
châu lục.
- Với dịch vụ: cùng với việc gia nhập thị trường thì hoạt động dịch vụ
logistics và quản lý chuỗi cung ứng, mạng cung ứng kỹ thuật số vừa là điều
kiện, vừa là cơ hội. Việt Nam phải tạo dựng lợi thế cạnh tranh từ việc đưa
sản phẩm ra thị trường nhanh và rẻ hơn với chất lượng dịch vụ cao hơn.
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Nhu cầu về phát triển chuỗi dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giao lưu văn hóa
cũng không nằm ngoài nguyên tắc này.
Để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì
Chính phủ cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp quản lý mang tính vĩ mô.
Trong khuôn khổ Hội thảo này, tôi muốn đề cập đến giải pháp đẩy mạnh
phát triển các trung tâm logistic ở châu Âu, châu Mỹ. Việt Nam có vị trí
địa lý chiến lược trong khu vực, bờ biển dài hơn 3 nghìn km là những lợi thế
rất lớn cho việc phát triển các trung tâm logistic mang tầm quốc tế. Tuy
nhiên, về thực tế, hiện đa số doanh nghiệp logsitics nội địa đang hoạt động
do quy mô nhỏ nên năng lực tài chính, trình độ quản lý hạn chế, chủ yếu vẫn
dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ logistics 2PL mà cụ thể là dịch vụ vận tải
hàng hóa. Trong khi đó, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, thường tìm
kiếm các gói dịch vụ logistics tích hợp (phổ biến là 3PL) vốn không đơn
thuần là vận chuyển hàng hóa mà còn đi kèm với nhiều dịch vụ giá trị gia
tăng khác (thủ tục hải quan, lưu kho, đóng gói và phân phối sản phẩm).
Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của ngành logistics Việt Nam
có thể kể đến như:
- Thứ nhất, hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ, chưa
phát triển tương xứng với tốc độ công nghiệp hóa dẫn đến tình trạng quá tải
và ùn ứ.
- Thứ hai, quy trình thủ tục hải quan còn nhiều chồng chéo và cứng
nhắc làm chậm tốc độ luân chuyển hàng hóa.
- Thứ ba, vận tải biển nội địa chưa được phát huy hết tiềm năng để
giảm tải cho vận tải đường bộ.
Thứ tư, sự phát triển thiếu quy hoạch và thiếu tính liên kết của các
cảng và dịch vụ hậu cảng như kho, bãi, trung tâm logistics.
- Và thứ năm là việc thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp logistics với
nhau. Đây là những nguyên nhân cản trở sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp logistics nội địa và đẩy chi phí logistics ở Việt Nam tăng cao.
Kính thư quý vị đại biểu!
Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch phát
triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, đinh
hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg. Vê cơ bản, để quản lý
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hiệu quả, một Trung tâm Logistics phải được quy hoạch với quy mô phù
hợp ngay từ ban đầu, được trang bị tất cả các phương tiện công cộng cần
thiết để thực hiện các hoạt động. Để khuyến khích vận chuyển đa phương
thức và xử lý hàng hóa, cần hỗ trợ một Trung tâm Logistics bằng nhiều
phương thức vận chuyển (như: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường
thủy nội địa, đường hàng không). Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này tại
một số trung tâm logistic của Châu Âu và châu Mỹ.
Điều quan trọng là Trung tâm Logistics phải được quản lý như một cơ
quan pháp lý duy nhất và trung lập, cần phải đảm bảo sự hợp tác đồng bộ và
hợp tác thương mại. Cần có các quy định rõ ràng và hợp lý cho hoạt động
chuyên môn, nhất là các khâu kiểm tra chuyên môn, chuyên ngành.
Cuối cùng, một Trung tâm Logistics phải đạt được các tiêu chuẩn và
hiệu suất chất lượng tương đương của Châu Âu để cung cấp các giải pháp
vận chuyển thương mại mang tính toàn cầu và phát triển bền vững.
Kính thư quý vị đại biểu!
“Chuỗi cung ứng” và “hạ tầng logistics” được ví như quả tim và mạch
máu để phân phối hàng hoá của doanh nghiệp. Có thể nói sức khỏe của
doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào sự tuần hoàn của chuỗi cung ứng
hàng hóa, mua nguyên liệu, bán thành phẩm, quản lý hàng tồn kho…Với
chiến lược gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang từng bước tổ
chức hiệu quả những “cầu nối thương mại” với các châu lục mà trong đó vận
tải là công cụ kết nối và các trung tâm logistics ở hai đầu là những “trụ cầu”
vững chắc, cả hai kết hợp hỗ trợ hiệu quả cho dòng luân chuyển và tồn trữ
hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt các chuỗi cung ứng. Thông qua Hội thảo ngày
hôm nay, tôi mong muốn các doanh nghiệp quốc tế có cái nhìn toàn diện và
tăng cường đầu tư, hợp tác nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng hàng hoá của
Việt Nam.
Với mong muốn được nghe ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội, các
nhà nghiên cứu… để Bộ Công Thương thực hiện thành công Kế hoạch hành
động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam
đến năm 2025, trong đó, có nhiệm vụ vận động, thu hút đầu tư xây dựng
trung tâm logistics để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam tại khu
vực châu Âu, châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Viện
nghiên cứu chiến lược Thương hiệu & Cạnh tranh tổ chức hội thảo “Xây
dựng năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng và logistics khu
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vực châu Âu, châu Mỹ” ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong quý vị có nhiều ý
kiến đóng góp quý báu.
Trên tinh thần đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội thảo!
Xin trân trọng cám ơn! Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.
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