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Abstract: This study aims to assess the performance efficiency of 22 ports 
listed in the stock market in Vietnam. A hybrid method of AHP and Malmquist 
DEA was applied to handle the problem of efficiency measurement. The AHP 
method was employed to define the efficiency evaluation criteria whilst the 
Malmquist DEA was applied to measure the performance efficiency. The results 
show that capital, operation expenses, labour, revenue, and cargo throughput are 
considered input and output metrics in the port efficiency assessment. In addition, 
it is also concluded in the study that technology and management skills have a 
great impact on the total productivity of ports. On top of that, a comprehensive 
evaluation of the port system may bring plenty of benefits not only to individual 
ports but also to the port authorities in the course of port performance efficiency 
improvement.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VIỆT NAM: ỨNG 
DỤNG MÔ HÌNH MALMQUIST DEA

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của 22 cảng 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp kết hợp giữa AHP 
và Malmquist DEA đã được áp dụng để xử lý vấn đề đo lường hiệu quả. Phương 
pháp AHP được sử dụng để xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả trong khi 
Malmquist DEA được áp dụng để đo lường hiệu quả hoạt động. Kết quả cho thấy 
vốn, chi phí hoạt động, lao động, doanh thu và sản lượng hàng hóa được dùng 
làm các biến đầu vào và đầu ra trong đánh giá hiệu quả cảng. Ngoài ra, nghiên 
cứu cũng kết luận rằng công nghệ và trình độ quản lý có tác động lớn đến tổng 
năng suất của cảng. Ngoài ra, việc đánh giá toàn diện hệ thống cảng có thể mang 
lại nhiều lợi ích không chỉ cho từng cảng mà còn cho cơ quan quản lý cảng trong 
quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng.

Từ khóa: Cảng, Hiệu quả hoạt động, Malmquist DEA.
1. Introduction
The fast growth of global economics has been recognized by the exceptional 

development of the world port systems, the hubs for transporting goods to all 
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regions of the world, through which connects different countries to an integrated entity 
(Cullinane, Song, & Wang, 2005). Given its utmost importance in world transportation 
and being an economic driver, port performance efficiency needs to be analyzed regularly 
(annually, even quarterly or monthly) to promptly detect uncertainties in business operations, 
especially those caused by the outbreak of the Covid-19 pandemic. It is, therefore, a necessity 
for countries and port operators to evaluate their port performance efficiency to improve the 
performance efficiency of ports themselves and the national port system. In this study, the 
author measured the port performance efficiency for a period before and after Covid-19 from 
2015 to 2021 to see the differences in ports’ efficiency in this special era. 

On the world maritime map, Vietnam is one of the widely-known focal transport hubs 
with a vast territorial sea of over one million square kilometres and a long coast of more 
than 3,260 kilometres. From Vietnam’s ports, vessels can sail to different foreign regions 
including the Strait of Malacca, the Indian Ocean, the Middle East, Europe, Africa, and 
America... (Wang, Nguyen, Fu, Hsu, & Dang, 2021). Thus, any changes in Vietnam’s port 
system may cause a considerable impact on the global maritime industry. Apart from its 
internationally important role, Vietnam’s port system has shown its special in the whole 
national economy, whereby transports 90% of import-export goods. For the mentioned 
reasons, it can be affirmed that measuring performance efficiency is practically necessary 
for Vietnam’s port system in the post-Covid and global integration context. 

To measure the port performance efficiency, various methodologies have been applied 
such as data envelopment analysis (DEA), stochastic translog cost frontier, stochastic Cobb-
Douglas production function... Among them, DEA is the most common method (Wang et 
al., 2021), a non-parametric efficiency measurement technique, that handles a multitude of 
inputs and outputs concurrently. There are different types of DEA for different research 
purposes including CCR-oriented DEA in case constant returns-to-scale (CRS) is assumed 
in the research whilst BCC-oriented DEA for the case of variable returns-to-scale (VRS), 
or Malmquist DEA to measure the performance efficiency changes over a period. To study 
the performance efficiency of Vietnam’s port system over a long period, in this study, the 
author suggested utilizing Malmquist DEA. To the extent of the author’s knowledge, little 
research applying the Malmquist DEA approach to measure the performance efficiency of 
Vietnamese ports have been conducted, especially from the year 2015 to 2021. 

The study is structured into five sections. Section 1 presents an introduction to the study. 
Section 2 reviews the literature on previous research, followed by the research design and 
methodology which are highlighted in Section 3. An empirical case applying the proposed 
research process into measuring the performance efficiency of Vietnamese ports is then 
conducted in section 4. Conclusion and policy implications are finally presented in Section 5.

2. Literature review
2.1 Common methodologies used in port efficiency measurement
Literature review depicts that numerous techniques have been applied in measuring 

the performance efficiency of ports, namely ratio analysis, stochastic frontier, DEA, etc. 
(Görçün, 2021; Quintano, Mazzocchi, & Rocca, 2020; Wiegmans & Witte, 2017; Nguyen, 
Nguyen, Chang, Chin, & Tongzon, 2016). Amongst them, DEA is the most popular approach 
(Wang et al., 2021) because of its exact and comprehensive results. It is, therefore, in this 
study the author did an intense review of DEA in correspondence with the time range. 
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2.1.1. Port efficiency measurement at a point in time 
To evaluate the performance efficiency of ports at a point in time, an approach of a 

single DEA is favourable. The first research was introduced by Roll and Hayuth (1993) 
to measure the efficiency of seaports with input orientation and an assumption of constant 
returns-to-scale (CRS), which is named as CCR model. The same approach was also 
conducted by numerous later authors (Tongzon, 2001; Seo, Ryoo & Aye, 2012; Castellano, 
Ferretti, Musella, & Risitano, 2020). The CCR-DEA technique aside, other authors also 
made another assumption with variable returns-to-scale (VRS) (Zahran, Alam, Al-Zahrani, 
Smirlis, Papadimitriou & Tsioumas, 2017; Da Cruz & de Matos Ferreira, 2016; Lu, Park & 
Huo, 2015; Zheng & Park, 2016; Beuren, Andriotti, Vieira, Ribeiro & Neto, 2016; Kutin, 
2017; Mustafa, 2020; da Costa, de Assis, de Figueiredo, de Moraes, & Ferreira, 2021). 
To have a comprehensive analysis, researchers tend to combine the DEA with different 
techniques such as Free Disposal Hull (FDH), Stochastic Cobb-Douglas, Stochastic frontier 
analysis (SFA), DEA - Super - Efficiency, Cluster analysis, etc. to serve various research 
purposes. For instance, Cullinane et al. (2005) combined FDH with DEA to evaluate the 
port performance efficiency, in which FDH assumes input and output availability relaxing 
the convexity proposition. The results revealed that the integrated approach mattered in case 
ranking decision-making units (DMUs) regarding their efficiency and making an endeavour 
to determine the most reasonable course of action for improving the inefficient DMUs are 
emphasized on. Cullinance, Wang, Song, and Pi (2006) utilized the Stochastic Cobb-Douglas 
approach to provide evidence of the performance efficiency rankings of chosen ports. In 
2018, Hlali applied both DEA and SFA models to compare the technical efficiency of ports. 
The findings show that the SFA model has higher efficiency scores than the DEA one. In 
2022, Kim, Kim, Kim, and Choi (2022) introduced an integrated methodology of DEA and 
cluster analysis to propose rationalization plans based on supply base rationalization theory 
for the country logistics system. 

2.1.2 Port efficiency measurement
To analyze the performance efficiency of ports for a period, some researchers applied 

single because of its easy-to-use feature. Martinez-Budria, Diaz-Armas, Navarro-Ibanez, and 
Ravelo-Mesa (1999), for instance, applied the DEA - BCC model to evaluate the efficiency of 
26 Spanish ports during the 1993 - 1997 period or Chao, Yu, and Hsieh (2018) utilized DEA 
to measure the performance efficiency of 13 global container shipping companies from 2013 
to 2015. Additionally, to understand more the impact of input and output on the performance 
efficiency, researchers proposed to use a hybrid approach, whereby DEA was combined with 
other techniques like Tobit regression to define the seaport performance efficiency drivers after 
taking DEA analysis steps (Barros, 2003; Nikolaou & Dimitriou, 2021; Liu, Wang, & Guo, 
2021), Mann-Whitney U-test to test for the significance of size, containerization and labour 
in the efficiency of seaports (Barros, 2006) or principal component analysis to validate the 
suggested input and output variables before analyzing the efficiency of ports. In addition to 
the single DEA method, numerous researchers extended DEA into Malmquist DEA (Barros, 
2003; Park & Lee, 2015; Schøyen & Odeck, 2017; Monteiro, 2018; Tovar & Wall, 2019; 
Iyer & Nanyam, 2021; Wang et al., 2021), a useful approach for the measurement of ports’ 
productivity, which is divided into technical and technological efficiency (Malmquist, 1953). 
Many of these authors also considered integrating Malmquist DEA with other approaches, 
namely Tobit regression (Barros, 2003), slack-based measure to minimize the slack issues 
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in efficiency measurement (Wang, Li, & Xiao, 2019), Epsilon-based measure (Wang et al., 
2021) to calculate the inefficiency and efficiency score of each port. 

In the case of Vietnam, there has been little research on the Vietnamese port system 
performance efficiency measurement. In 2019, Pham and Yeo evaluated the service quality 
of container terminals by proposing to use the Consistent Fuzzy Preference Relation. 
Another research was conducted in 2020 by Kuo, Lu, and Le, which utilized DEA to assess 
the performance efficiency of 53 ports in Vietnam from 2012 to 2016. In 2021, Wang et 
al. introduced a hybrid methodology of Malmquist DEA and Epsilon-based measures to 
analyze the performance efficiency of 14 ports in Vietnam from 2015 to 2020. In 2022, Nong 
solved the efficiency problem of 22 Vietnamese ports by combining the Delphi method, 
Kamet principle and DEA, whereby Delphi and Kamet approaches were proposed to define 
the input and output variables whilst DEA was employed to calculate the efficiency scores.

To summarize, there has been a multitude of methodologies to the performance 
efficiency measurement for a period, in which Malmquist DEA is the most preferable one 
because of its effectiveness. For this reason, the author proposed to use Malmquist DEA to 
assess the efficiency of 22 ports in Vietnam in their performance from 2016 to 2021.

2.2 Input-output measures
To measure performance efficiency, it is of utmost importance for researchers to identify 

efficiency variables including input and output variables (Cullinane et al., 2005). It is noted 
that the port operations involve a wide range of subjective and objective factors including 
government regulation, weather, labour, infrastructure, etc., which causes complexity in 
their management activities. Additionally, research results on efficiency assessment often 
vary because of various objectives and strategic policies of different areas (Cullinane et 
al., 2006). It is, therefore, the reason the author of this study paid her only attention to 
the Vietnamese port system context. Until now there have been three articles studying the 
performance efficiency of the Vietnamese port system (Nong, 2022; Wang et al., 2021; 
Nguyen et al., 2016). In terms of output, cargo throughputs and sales revenue are the two 
most concerned variables of researchers (Nong, 2022; Wang et al., 2021), followed by net 
profit (Wang et al., 2021). Regarding input, operational expenses, port area, and quay length 
are the most considered by all authors. Additionally, Nong (2022) also proposed capital, 
labour, water depth, and area as needed inputs for efficiency measurement whilst Wang et al. 
(2021) considered total assets, owner’s equity, and liabilities, and Nguyen et al. (2016) used 
warehouse capacity, and cargo handling equipment for their port performance efficiency 
evaluation. These variables remain valid for the operation efficiency assessment problem in 
the Vietnamese port system context. 

To derive input and output indicators, most of the authors based on a literature review 
to select the most suitable ones for their studies. Apart from the literature review, in 2017, 
Min, Ahn, Lee, and Park proposed applying Analytic Hierarchy Process (AHP) to identify 
factors that improve port performance. In 2022, Nong (2022) employed Delphi method with 
Kamet principle to explore input and output indicators based on the high agreement of port 
operators and experts. 

In this study, the set of input and output variables applied for the Vietnamese port 
system was shortlisted from the above criteria by using Analytic Hierarchy Process (AHP) 
since it has been known as one of the simplest, easy-to-use, and most effective methods 
which may be used in any industry (Nong & Ha, 2021).
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3. Research design and methodology
3.1 Research design
As presented in the abovementioned sections, AHP and Malmquist DEA are applied 

to measure the performance efficiency of the Vietnamese port system, which is illustrated 
in the research process of Fig. 1. Accordingly, the first two steps involve research objective 
determination, input and output selection which is decided by using AHP method. Then, 
the Malmquist DEA method is employed to assess the efficiency of Vietnamese ports. 
Research results are finally analyzed before managerial implications and recommendations 
are suggested for the efficiency improvement of the Vietnamese port system.

Fig. 1. Research process
Justification for the selection of AHP and Malmquist DEA method
Regarding the AHP method, literature in selection decision-making shows that among 

MCDM methods, AHP is the most effective approach for defining weights of quantifiable 
as well as unquantifiable variables which are then ranked easily (Nong & Ha, 2021). It 
is, therefore, applied to rank the current input and output variables for Vietnamese port 
operational efficiency evaluation. The highest weighted variables would be chosen for the 
study and must fit with the required number of variables used in the DEA method. 

Regarding Malmquist DEA, an extensive review of common methods in the port 
performance efficiency measurement shows that it is of paramount necessity and effectiveness 
for researchers to consider this approach in case of efficiency assessment in a time range. 

3.2 Research methodology
3.2.1 Analytic Hierarchy Process
Introduced by Saaty in 1980, the AHP method is got familiar with its process as follows:
Step 1: Pairwise comparisons between variables are constructed based on questionnaires. 

Equal significance to extreme significance is presented on a scale from 1 to 9 (Tzeng & 
Huang, 2011). The pairwise comparison matrix is set up as follows:
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Where aij is the level of significance between the ith and the jth variables.
aij > 0, aij = 1/aji, aii = 1. 
Step 2: Estimate the priority vectors. 
The priority matrix is presented as follows:

Multiply W with w:

or (W-nI) w = 0 
The priority vectors can be developed by multiplying the variable priority vector w 

by λmax such that Aw = λmax. w, where λmax is the greatest value of the matrix A, which 
means find the variable priority vector w with corresponding λmax for (A- λmax I)w = 0.

Step 3: Check the consistency ratio - CR.
The limitation for CR value is 10%. If the CR is lower than 0.1, the result will be 

reliable, or else there remains inconsistency in the expert’s evaluations which then need to 
be re-evaluated. The formula of CR is as follows:
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With CI as Consistency Index:  
Where  is the greatest value of the matrix, and n is the number of variables.
The Random Index (RI) can be defined based on the number of variables (Tzeng & 

Huang, 2011).
3.2.2 Malmquist DEA 
DEA model 
Performance efficiency analysis applying output-oriented DEA including both BCC 

and CCR models was employed for this study. DEA - CCR model assumes to have constant 
returns-to-scale (CRS) (Roll & Hayuth, 1993) whilst DEA - BCC model assumes to have 
variable one (VRS) (Martinez-Budria, Diaz-Armas, Navarro-Ibanez, & Ravelo-Mesa, 1999). 
The BCC - DEA score presents the overall technical efficiency whereas the CCR - DEA 
score includes pure technical efficiency and scale efficiency which is constituted by a ratio 
of the CRS efficient score and the VRS efficient score (Barros, 2006).

Malmquist productivity index 
The performance efficiency of ports is evaluated from year t to year t+1, including 

technical efficiency (catch-up, Ct->t+1), technological gap (frontier shift, Ft->t+1), and total 
productivity (Malmquist productivity index - MPIt->t+1), which can be illustrated in following 
equations (Bichou, 2018).

Ct->t+1 = 

Ft->t+1 = 

where x and y represent ports.
MPIt->t+1  = Ct->t+1  x Ft->t+1 

MPI scores are based on ranking ports. If MPIt->t+1 < 1, performance efficiency is 
decreasing. If MPIt->t+1 > 1, performance efficiency is increasing. If MPIt->t+1 = 1, performance 
efficiency remains unchanged. 

Sample size and data collection 
This study measured the performance of 22 port companies listed on the Vietnamese 

stock market from 2015 to 2022. The dataset was extracted from the financial statements and 
annual reports of companies on the Vietnamese stock market (IET Stock, 2022), from the 
website of port companies and the official website of the Vietnam Seaport Association (vpa.
gov.vn). The minimum sample size in the DEA method must be larger than three times the 
number of input and output indicators (Raab và Lichty, 2002).

DEAP1 version 2.1 was utilized for estimating the performance efficiency in the study.
Empirical study
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4.1 Input-output measures
Fig.1 presents the research process, whereby inputs and outputs are defined by AHP 

method. A meeting between the author and three experts was executed via Google Meet. 
They were requested to make pairwise comparisons between input variables and output 
variables. Superdecision software 3.2 was used concurrently to calculate the inconsistency 
ratio. The result of priority is presented in Table 2. It is noted that cargo throughput, sales 
revenue, capital, operational expenses, and labour are the most important output and input 
variables, which will be used in this study and satisfied the rule that the total number of 
inputs and outputs must be three times larger than the number of DMUs (Raab & Lichty, 
2002). In addition, according to the experts, these variables are necessary and able to be well 
used in port performance efficiency assessment regardless of regions of the country. 

Table 1. Input and output results from AHP analysis

Metrics Normalized by 
cluster

Limiting Ranking

Input
Capital 0.29677 0.148386 3
Operational expenses 0.21468 0.107342 4
Labour 0.14521 0.072603 5
Total assets 0.11341 0.056704 6
Quay length 0.0648 0.032399 7
Depth 0.04799 0.023996 9
Area 0.0430 0.021499 10
Owner’s equity 0.03011 0.015056 11
Liabilities 0.02896 0.014478 12
Warehouse capacity 0.01507 0.007536 13
Cargo handling equipment 0 0 14
Output
Cargo throughput 0.47059 0.235294 1
Sales revenue 0.47059 0.235294 2
Net profit 0.05882 0.029412 8

 
4.2 Data in the DEA method
This study assesses the operational efficiency of 22 port companies listed in the 

Vietnamese stock market including 07 ports in the South, 09 ports in the Central and 06 ports 
in the North. Data were extracted from these companies’ financial reports and annual reports 
from 2015 to 2021 which were downloaded from their official websites or Vietstock page. 

4.3 Efficiency scores
Technical efficiency change 
The technical efficiency changes of 22 Vietnamese ports for the period 2015 - 2021 

are shown in Table 2. The efficiency index with a score higher than one expresses DMU’s 
technical efficiency growth whereas a less-than-one score corresponds to its inefficient status 
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(Wang et al., 2021). As can be seen in Table 2, only 5 out of 22 achieved progressive technical 
efficiency on average, namely Sai Gon port (1.003), Nha Trang port (1.314), Quang Ninh 
port (1.024), Doan Xa port (1.251) and Cua Cam port (1.358). Among these, Nha Trang port 
and Cua Cam port are the two best technical efficiency achievers for the whole period. All 
remaining ports got regressive technical efficiency with scores of less than one on average, 
in which Cai Lan port and Vip Greenport and Phu Huu port are the three least technical 
efficient ports whilst other ports got scores of around 0.9. 

In terms of yearly changes, also from Table 2, it can be noted that most of the ports 
achieved high progressive technical efficiency in 2016 compared to 2015 (except Cai Lan 
port with its score of 0.365), and in 2019 compared to 2018 (except Can Tho port with a 
score of 0.573). The number of efficient performers decreased a lot in 2020 compared to 
2019, from 21 to 12. Most ports show their regressive performances during 2017 - 2018, and 
2020 - 2021. Especially, Doan Xa port showed its deep slump from 9.359 in 2015-2016 to 
0.293 in 2016-2017, as did Dong Nai port, Tan Cang port, Phu Huu port, An Giang port, Da 
Nang port, Quy Nhon port, Thanh Hoa port, Nghe Tinh port, Cam Ranh port and Chan May 
port. The slump in technical efficiency re-occurred in the period of 2021 compared to 2020. 

In terms of region, ports in the North have higher average efficiency scores than those 
in the South and Central.

Technological efficiency change
The technological change reflects DMUs’ performance in terms of different situations 

such as technological, legal and political environmental change, innovations, competition, 
etc., which is expressed through frontier-shift indexes. Table 4 shows the detailed frontier-
shift values of 22 Vietnamese ports. Accordingly, more than three of fourth ports (18 out of 
22) achieved progressive efficient frontier-shift indexes on average, excluding Hai Phong 
port, Chan May port, Quang Ninh port, and Vip Greenport. Da Nang port (1.202) and Dinh 
Vu port (1.218) are the two best frontier-shift achievers for the whole period, contributing 
to the high overall average technological efficiency gain of the Vietnamese port industry 
(1.056).

It can be seen in Table 3 that all ports had significantly low technological performance 
in 2016 compared to 2015 and 2019 compared to 2018 with their frontier-shift values of far 
less than one. However, these ports reached high performance in 2016-2017 and 2020-2021. 
Specifically, in 2020 - 2021, Cai Lan port experienced remarkable frontier-shift progress 
from 0.949 in 2019-2020 to 8.975 in 2020-2021. Cat Lai port and Cua Cam port are the two 
exceptional cases of the 2020 - 2021 period, whereby they had the least stable performance 
with a slump from 0.977 to 0.703 and from 11.838 to 0.424, respectively. 

In terms of region, three regions (North, Central, and South) in Vietnam got technological 
efficiency with scores of more than one, in which the ports in the South have a little bit higher 
average efficiency scores than those in the South and Central 

Total productivity change    
Productivity change is expressed through Malmquist Productivity Indexes. It can be 

seen from Table 4 that half of the ports obtained performance efficiency on average, namely 
Cat Lai, Dong Nai, Tan Cang, Sai Gon, An Giang, Da Nang, Nha Trang, Quang Ninh, Dinh 
Vu, Doan Xa and Cua Cam. Among these, Sai Gon, Nha Trang, Doan Xa and Cua Cam port 
had more stable performance in both technical and technological efficiency than the others 
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did. The others in this group only performed well in technical or technological efficiency. 
Take Tan Cang port as a case in point, which got total productivity efficiency with its index 
of 1.045, but its technological performance score was 0.875. A similar pattern was also 
obtained by Cat Lai, Dong Nai, An Giang, Da Nang, Quang Ninh and Dinh Vu port. 

For the less productivity efficiency group (Phu Huu, Can Tho, Quy Nhon, Thanh Hoa, 
Thi Nai, Nghe Tinh, Hai Phong, Cam Ranh, Chan May, Vip Greenport, and Cai Lan port), 
Hai Phong and Vip Greenport got the lowest scores of total productivity on average for 
the whole. This result was conspicuous as they experienced the worst performance in both 
technical and technological efficiency.

In terms of the time range, Fig.2 depicts that Vietnamese ports had lower productivity 
efficiency in the period from 2015 to 2019 than they did in 2020 and 2021, in which many 
ports achieved remarkable progressive efficiency. For instance, in 2019-2020 Cua Cam port 
obtained an efficiency score of 12.513 and Cam Ranh port got 4.671; in 2020 - 2021, Nha 
Trang reached the peak of 14.292 - the highest index in the whole period, followed by Vip 
Greenport at 8.512 and Doan Xa at 5.265. 

In terms of region, ports in the North have higher average efficiency scores than those 
in the South and Central.

Table 2. Technical efficiency change from 2015 to 2021 

Ordinal 
No. Port name

2015 
=> 
2016

2016 
=> 

2017

2017 
=> 

2018

2018 
=> 

2019

2019 
=> 

2020

2020 
=> 

2021
Mean

1  Cat Lai 1.000 1.000 0.275 1.627 0.988 1.443 0.928
2 Dong Nai 3.324 0.891 0.425 1.624 1.043 0.286 0.921
3 Tan Cang 3.100 0.527 0.228 2.279 2.202 0.241 0.875   
4 Phu Huu 2.004 0.354 0.356 2.227 1.748 0.188 0.754   
5  Sai Gon 4.308 1.000 1.000 1.000 0.319 0.740 1.003   
6 Can Tho 5.035 1.082 1.000 0.573 0.790 0.233 0.912   
7 An Giang 5.842 0.937 0.481 1.798 2.287 0.063 0.938   
8 Da Nang 3.737 0.869  0.718 1.281 0.580 0.388 0.936   
9 Quy Nhon 4.700 0.835 0.737 1.009 3.900 0.062 0.944   
10 Nha Trang 5.138 1.000 1.000 1.000  0.418 2.391 1.314   
11 Thanh Hoa 8.270 0.634 1.108 1.050 1.156 0.101 0.945   
12 Thi Nai 8.132 1.016 0.561 1.608 1.744 0.041 0.899   
13 Nghe Tinh 5.690 0.796 0.551 1.621 1.891 0.065 0.889   
14 Hai Phong 1.484 0.725 0.569 1.893 1.085 0.179 0.780   
15 Cam Ranh 4.890 0.695 0.639 1.311 2.099 0.063 0.849   
16 Chan May 5.899 0.725 0.633 1.897 0.292 0.529 0.962   
17 Quang Ninh 6.532 1.534 1.064 1.505 1.203 0.060 1.024   

18 Vip 
Greenport 1.000 1.000 0.197 2.489 0.226 2.024 0.779   

19 Dinh Vu 3.511 0.513 0.533 2.146 1.025 0.293 0.923   
20 Doan Xa 9.359 0.293 1.088 3.548 0.342 1.060 1.251   
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21 Cua Cam 3.512 3.178 0.716 1.321 1.057 0.562 1.358   
22 Cai Lan 0.365 1.121 0.279 1.896 1.741 0.189 0.644   

Mean 3.521 1.121 0.572 1.555 0.998 0.253
* Geometric mean

Table 3. Technological change from 2015 to 2021 

Ordinal 
No. Port name

2015 
=> 
2016

2016 
=> 

2017

2017 
=> 

2018

2018 
=> 

2019

2019 
=> 

2020

2020 
=> 

2021
Means*

1  Cat Lai 0.326 3.048 3.994 0.663 0.977 0.703 1.103
2 Dong Nai 0.323 1.268 2.358 0.524 0.808 4.557 1.109
3 Tan Cang 0.324 1.991 4.535 0.437 0.643 3.514 1.194
4 Phu Huu 0.237 1.628 3.150 0.414 0.728 4.244 1.076
5  Sai Gon 0.177 0.933 1.338 0.986 1.080 5.893 1.056
6 Can Tho 0.221 2.897 0.896 0.565 1.886 2.219 1.052
7 An Giang 0.176 1.331 1.724 0.560 1.005 7.261 1.087
8 Da Nang 0.284 1.349 1.644 0.673 1.031 6.902 1.202
9 Quy Nhon 0.236 0.901 1.351 0.952 1.146 4.311 1.052
10 Nha Trang 0.195 1.085 2.838 0.467 0.949 5.977 1.080
11 Thanh Hoa 0.151 1.132 1.261 0.802 1.324 6.099 1.058
12 Thi Nai 0.154 1.284 1.694 0.616 2.115 3.298 1.063
13 Nghe Tinh 0.149 1.283 1.692 0.598 0.884 6.302 1.013
14 Hai Phong 0.161 1.545 1.809 0.492 0.506 3.778 0.866
15 Cam Ranh 0.166 1.220 1.512 0.713 2.226 2.218 1.013
16 Chan May 0.127 1.233 1.591 0.600 1.891 3.084 0.977
17 Quang Ninh 0.177 1.237 1.492 0.790 1.910 1.769 0.977

18 Vip 
Greenport 0.086 0.865 3.938 0.322 0.662 4.205 0.801

19 Dinh Vu 0.271 1.948 2.077 0.578 1.012 5.088 1.218
20 Doan Xa 0.201 3.888 0.842 0.575 1.046 4.965 1.119
21 Cua Cam 0.263 0.986 1.167 0.914 11.838 0.424 1.057
22 Cai Lan 0.212 0.933 3.010 0.483 0.949 8.975 1.161

Mean 0.200 1.410 1.873 0.601 1.211 3.614 1.056
* Geometric means

Table 4. Total factor productivity changes from 2015 to 2021 

Ordinal 
No. Port name

2015 
=> 
2016

2016 
=> 

2017

2017 
=> 

2018

2018 
=> 

2019

2019 
=> 

2020

2020 
=> 

2021
Mean*

1  Cat Lai 0.326 3.048 1.100 1.079 0.965 1.015 1.024
2 Dong Nai 1.073 1.130 1.003 0.851 0.843 1.303 1.022
3 Tan Cang 1.006 1.049 1.035 0.996 1.415 0.846 1.045
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4 Phu Huu 0.474 0.577 1.120 0.921 1.272 0.796 0.812
5  Sai Gon 0.761 0.933 1.338 0.986 0.345 4.360 1.059
6 Can Tho 1.112 3.136 0.896 0.324 1.489 0.517 0.959
7 An Giang 1.026 1.248 0.829 1.007 2.298 0.458 1.019
8 Da Nang 1.060 1.172 1.180 0.862 0.598 2.676 1.124
9 Quy Nhon 1.112 0.753 0.996 0.960 4.469 0.268 0.993
10 Nha Trang 1.001 1.085 2.838 0.467 0.397 14.292 1.419
11 Thanh Hoa 1.253 0.718 1.397 0.843 1.531 0.614 0.999
12 Thi Nai 1.253 1.304 0.951 0.991 3.689 0.134 0.955
13 Nghe Tinh 0.850 1.021 0.933 0.970 1.671 0.408 0.901
14 Hai Phong 0.239 1.120 1.029 0.932 0.549 0.677 0.676
15 Cam Ranh 0.813 0.848 0.966 0.935 4.671 0.139 0.860
16 Chan May 0.749 0.894 1.007 1.138 0.553 1.632 0.940
17 Quang Ninh 1.155 0.898 1.588 1.189 2.297 0.105 1.000

18 Vip 
Greenport 0.086 0.865 0.775 0.800 0.149 8.512 0.624

19 Dinh Vu 0.952 1.000 1.106 1.241 1.037 1.490 1.124
20 Doan Xa 1.882 1.138 0.916 2.040 0.358 5.265 1.400
21 Cua Cam 0.925 3.134 0.836 1.207 12.513 0.238 1.435
22 Cai Lan 0.077 1.046 0.841 0.915 1.653 1.698 0.748

Mean 0.703 1.177 1.072 0.934 1.209 0.914 0.985
* Geometric mean

Table 5. Scale efficiency changes from 2015 to 2021 

Ordinal 
No. Port name

2015 
=> 
2016

2016 
=> 

2017

2017 
=> 

2018

2018 
=> 

2019

2019 
=> 

2020

2020 
=> 

2021
Mean*

1  Cat Lai 1 1 0.275 1.627 0.988 1.443 0.928
2 Dong Nai 2.448 1.016 0.581 1.573 1.084 0.162 0.858
3 Tan Cang 2.917 0.647 0.257 2.187 1.853 0.163 0.827
4 Phu Huu 2.004 0.855 0.377 2.155 1.368 0.181 0.837
5  Sai Gon 4.308 1 1 1 0.974 0.242 1.003
6 Can Tho 2.162 1 1 0.998 0.971 0.176 0.848
7 An Giang 2.275 0.998 0.692 1.42 0.8 0.179 0.827
8 Da Nang 3.561 0.88 0.802 1.262 1.088 0.129 0.874
9 Quy Nhon 5.392 0.998 0.93 1.097 0.762 0.117 0.888
10 Nha Trang 1.478 1 1 1 0.418 2.391 1.067
11 Thanh Hoa 3.843 0.992 0.912 1.128 0.904 0.259 0.986
12 Thi Nai 0.795 1.974 0.889 0.833 1.512 0.102 0.751
13 Nghe Tinh 2.726 1.116 0.674 1.292 1.067 0.072 0.768
14 Hai Phong 1.484 0.725 0.569 1.893 1.085 0.179 0.78
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15 Cam Ranh 1.879 0.994 0.815 1.248 1.085 0.124 0.788
16 Chan May 2.135 1.102 0.764 1.329 1.017 0.14 0.835
17 Quang Ninh 3.394 1.22 0.829 1.216 1.003 0.111 0.881

18 Vip 
Greenport 1 1 0.197 2.489 1.883 0.242 0.779

19 Dinh Vu 3.11 0.653 0.704 1.826 1.162 0.222 0.936
20 Doan Xa 2.555 0.413 1.135 2.141 0.257 1.169 0.958
21 Cua Cam 0.327 3.178 0.716 1.321 1.057 0.562 0.914
22 Cai Lan 0.365 1.121 1.193 2.028 0.381 0.671 0.795

Mean  1.901 1.001 0.675 1.436 0.941 0.243 0.866
* Geometric mean

Fig. 2. Total productivity change
4.4 Discussion
Taking the results from the Malmquist DEA model into consideration, it can be revealed 

that many Vietnamese port companies achieved high performance over the period, except 
in 2018 with only 7 efficient performers. Especially, in 2020 and 2021, numerous ports 
gained impressively significant efficiency values like Nha Trang (14.292), Vip Greenport 
(8.512), Quy Nhon (4.469), Cam Ranh (4.671), Sai Gon (4.36), Thi Nai (3.689), An Giang 
(2.298), Quang Ninh (2.297), Da Nang, (2.676) (see Table 4) regardless of the great impact 
of Covid-19. This result is compatible with the steadily growing trade volume of the country, 
especially the spectacular growth from 6.54% in 2016 to 21.76% in 2021 or 5.4% in 2020 
to 22.6% in 2021. This finding is also confirmed by the research of Wang et al. (2021) and 
Nong (2022).

Looking at Table 3 and Fig. 2, we can see that the total productivity efficiency of 
port companies follows the same pattern as that of technological ones, which means that 
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technology has a significant impact on a port’s productivity efficiency (Wang et al., 2021). 
However, through Table 2 and Fig. 2, it is obvious that technical efficiency values of ports 
over years have different patterns from those of Malmquist indexes from 2015 to 2018, 
but have a similar pattern with Malmquist from 2019 - 2021, the time of the Covid-19 
breakout. This result confirms the impact of technical efficiency on the port’s performance in 
the special case - The covid-19 pandemic, the time required high management skills of port 
operators to overcome the hassle era. 

Taking each port into consideration, the following points should be considered:
Saigon, Nha Trang and Doan Xa port have had a high and stable average performance 

on technical, technological, and productivity efficiency over the whole period. Therefore, it 
is suggested that they should remain their current activities and scope.  

Cua Cam port has had a high average performance in Malmquist, technical and 
technological efficiency over years as well. However, it had a regressive performance in the 
period of 2020 - 2021. It is, therefore, suggested that the Cua Cam port should have measures 
to utilize its input endowments more efficiently as its scale efficiency is less than one (Table 
5).

Cat Lai, Dong Nai, Tan Cang, An Giang, Da Nang, Quang Ninh and Doan Xa port 
are the group of efficient average productivity and technological performance. However, 
this group has low technical and scale efficiency. Is, thus, recommended that these ports 
should improve its management skills (Nong, 2021) and have measures to boost outputs or 
effectively exploit input resources.

The other ports have had less efficient total productivity, technical performance, and 
scale although they have good technological adaptability. As a result, they should implement 
numerous solutions to improve their overall efficiency simultaneously and decisively 
including management skill improvement, full and effective use of input resources and 
output boost.

5. Conclusion
The study employed a hybrid method of AHP and Malmquist DEA in the performance 

efficiency assessment of 22 ports in Vietnam from 2015 to 2021, in which AHP was 
utilized to choose input and output variables while Malmquist DEA was applied for the 
efficiency evaluation. The AHP result shows that capital, operational expenses, labour, 
cargo throughputs, and sales revenue are the most suitable variables in the Vietnamese port 
efficiency evaluation. Additionally, some significant points emerge from Malmquist DEA 
analysis as followed: Firstly, Sai Gon port, Nha Trang port, Doan Xa port, and Cua Cam 
port are the four most efficient performers over the period whilst Hai Phong port and Vip 
Greenport are the least efficiency performers; Secondly, technology has a great impact on 
the total productivity of ports; Thirdly, management skills affect the port’s total productivity. 
Sixthly, ports in the North have higher average efficiency scores than those in the South and 
Central. 

The theoretical contribution of this study is the suggestion of an integrated methodology 
(AHP and Malmquist DEA) to deal with various inputs and outputs to evaluate the performance 
efficiency of ports over a period. In addition, the input and output variables proposed in 
this study may contribute to the literature in the assessment of port operation efficiency. 
Regarding managerial contribution, the comprehensive assessment of ports may help port 
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operators assume a practical policy for their ports to reach the efficient frontier. In a similar 
vein, the efficiency analysis result also helps port authorities improve the performance of 
the Vietnamese port system within the limited endowment. However, the study findings 
only apply to the case of Vietnam. Thus, future research may be extended to other regions or 
countries. The other limitation involves the small data set with only 22 ports from 2015 to 
2021. On that basis, it is recommended to extend the data size on a geographic or time-series 
basis.  
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Abstract: Recent research has highlighted the role of learning to upgrading 
in the global value chains. This study takes a closer look at how garment 
manufacturers from emerging markets upgrade themselves within the global 
value chain (GVC) of the apparel industry and how they learn useful knowledge 
from partners in the business networks for upgrading. Employing the qualitative 
research approach, an explorative multiple case study method has been used in our 
study. Data were collected from five Vietnamese garment manufacturers through 
deep interviews with top management and direct observations gain insights 
from their ways of gradually integrating and upgrading in the GVC of apparel 
industry. The paper argues that Vietnamese garment suppliers have been mainly 
manufacturing as CMT and OEM for global buyers and focusing on product 
and process upgrading to leverage their production-based core competences. 
Such types of upgrading help businesses improve their competitiveness based 
on increasing productivity, manufacturing better quality products, and lowering 
production costs. To pursue this upgrading path, the Vietnamese garment firms 
have been learnt and acquired knowledge about sewing technology, new materials, 
and design skills from external actors in network. 

Keywords: apparel, global value chain, learning, network, upgrading 

HỌC HỎI VÀ NÂNG CẤP TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU CỦA 
NGÀNH MAY: TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tóm tắt: Nghiên cứu này hướng tới việc tìm hiểu các thức các doanh nghiệp may 
ở các nước đang phát triển tự nâng cấp trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành và cách 
mà các doanh nghiệp đó học hỏi từ các đối tác trong mạng lưới để từng bước nâng cấp. 
Dữ liệu được thu thập từ năm nhà sản xuất hàng may mặc Việt Nam thông qua các cuộc 
phỏng vấn sâu với ban lãnh đạo cao nhất và quan sát trực tiếp để hiểu rõ hơn về cách 
họ từng bước tích hợp và nâng cấp trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành may mặc. Các 
phát hiện chứng minh rằng các nhà cung cấp hàng may mặc Việt Nam chủ yếu sản xuất 
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dưới dạng CMT và OEM cho người mua toàn cầu và tập trung vào nâng cấp sản phẩm và quy trình 
để tận dụng năng lực cốt lõi dựa trên sản xuất của họ. Loại hình nâng cấp này giúp doanh nghiệp 
nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên việc tăng năng suất, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt 
hơn, hạ giá thành sản phẩm. Để theo đuổi con đường nâng cấp này, các doanh nghiệp may mặc Việt 
Nam đã được học hỏi và tiếp thu kiến thức về công nghệ may, vật liệu mới và kỹ năng thiết kế từ các 
tác nhân bên ngoài trong mạng lưới.

Từ khoá: may mặc, chuỗi giá trị toàn cầu, học hỏi, mạng lưới, nâng cấp
1. Introduction
The apparel industry has played an important role and had many contributions to the 

Vietnam’s economic development. During the last two decades, garment products for export 
has really become a key export when continuously holding an important position in the export 
structure of the country. Taking full advantages of low wages and high labour productivity, 
Vietnamese apparel industry has gradually built up for itself certain competitiveness 
in the world market and further participate in the apparel global value chain. Currently, 
Vietnam ranks among top three countries and territories with the highest export turnover 
of garment products worldwide (WTO’s report, 2021). The export market has constantly 
been expanding and now “made in Vietnam” garment products are exported to more than 50 
countries including several major markets such as EU, the US, and Japan. This industry also 
creates a large number of jobs for workers, especially for free and unskilled labours in rural 
areas. Moreover, the apparel industry is considered as an important factor that influences the 
development of several other related industries (e.g., textile industry, chemical industry, and 
agriculture) and helps to widen the international cooperation.

However, reality shows that the development of Vietnamese garment industry has not yet 
achieved its full growth potential (Frederick, 2017; Dao et al., 2021). Although the garment 
export turnovers have increased steadily over the years but the value-added content per unit 
of product contributed by Vietnamese enterprises is still very low and thereby the export 
performance and profits are not high as expected. This is due to the fact that Vietnamese 
garment manufacturers have been mainly focusing on the production phase which brings the 
least value in the value chain of the industry. Most enterprises are operating on processing 
contracts’ form whereby their foreign partners supply product designs, raw materials, or even 
production technology and then market the finished products in the international markets. 

So, the question is which upgrading pathway that Vietnamese garment enterprises 
have been approaching to improve the benefits gained from participating in the global value 
chain and how these firms learned valuable knowledge from their partners in the network to 
upgrade should be put under consideration. Many studies on the successful experiences of 
East Asian and Latin American garment enterprises have suggested that upgrading through 
moving to other activities beyond manufacturing such as R&D, design, or marketing could 
be solution to create conditions for firms from developing countries to strengthen their 
positions in the market and gain higher economic returns (Gereffi, 1999; Humphrey and 
Schmitz, 2002; Bazan and Navas-Aleman, 2004; Pietrobelli and Rabellotti, 2007). Scholars 
also emphasise the important role of network collaboration in supporting firms to enrich 
their knowledge base to upgrade in the GVC (e.g. Kogut, 2000; Singer & Helferich, 2008). 
These suggestions motivate us conduct qualitative research to investigate the upgrading path 
undertaken by the Vietnamese garment suppliers. Five garment companies in the Northern 
part of Vietnam have been selected for analysing in this qualitative research to gain insights 
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from their ways of gradually integrating and upgrading in the global value chain and how 
they learn knowledge from their network during the process of upgrading. 

2. Literature review
2.1 Global value chain
The concept of value chain was first introduced by Michael Porter in 1985, which is 

defined as a full ranges of activities that a firm perfomrs to deliver a valuable product or services 
to the market. The GVC framework is developed by Gereffi, Humphrey and Sturgeon (2005) 
for capturing the shifting governance structures in sectors manufacturing for global markets. 
The basic idea of GVC is relatively simple as this term refers “to nexus of interconnected 
functions and operations through which goods and services are produced, distributed, and 
consumed on global basis” (Kano et al., 2020, p.579). In particular, international products 
go to ultimate customers through a sequence of value-added activities carried out in different 
parts of the world during their journey from international upstream (procurement, inbound 
and outbound logistics, manufacturing) to downstream (marketing, sales, aftersales services) 
(Pham & Petersen, 2021). Business value creation and provision within GVCs require the 
cooperation between international firms and reside in greater networks of independent 
business actors, activities and resources (Kano et al., 2020). This framework is expected as 
a useful anlytical tool for scholars to get a comprehensive picture of international trade and 
analyze the entire structure of global industries from the production to consumption and the 
global scale of that process (Gibbon & Ponte., 2008; Gereffi et al., 2005). In addition, GVC 
perspective also provides insight into cross-border linkages and power dynamic between 
different actors in the global production process, particularly giant global buyers and their 
GVC suppliers (Sinkovics et al., 2018). 

2.2 Upgrading in the GVC of apparel industry
The concept of upgrading has been mentioned in many studies on competitiveness as 

a strategic approach for enterprises to improve their competitive positions in the markets 
through making higher quality products, increasing the efficiency in production, or moving 
into more value-added activities (Porter, 1990; Kaplinsky & Readman, 2001). Gereffi (1999), 
the pioneer of this literature, has defined upgrading as “... a process of improving the ability 
of a firm or an economy to move to more profitable and/ or technologically sophisticated 
capital and skill-intensive economic niches”. Upgrading is also considered as a term to refer 
to the increasing in competitive advantages of the firm within the industry (Pickles et al., 
2016). Within the GVC framework, upgrading is a core concept that is concerned with the 
main ways through which enterprise or industry in less developed countries could respond to 
the challenges of globalization and increased competition (Ponte & Ewert, 2009). 

By upgrading in the GVC, emerging market firms could improve their competitive 
advantages in the market through the acquisition of technological capabilities and market 
linkages. Cattaneo et al. (2013) suggested upgrading is a dynamic movement that helps firms 
to gain more benefits through the shifting from one stage of production to another within 
the value chain. When firms being intergrated into the GVCs, upgrading their position in 
the value chain may be considered as the best long-term strategy for capturing more values. 
Studies also recognized the linkage between the upgrading of developing country firms with 
learning and innovation. Innovation here is not always defined as inventing something totally 
new to the world but rather a matter of marginal, evolutionary improvements of products and 
processes that create conditions for firms to get more value added (Pietrobelli and Rabellotti, 
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2007; Schmitz, 2006). This linkage could lead to the vague awareness of “upgrading” and 
“innovation” concepts; however, Kaplinsky and Morris (2003) draw a distinction between 
these two notions. From their point of view, “innovation” related to the ability of “continuous 
improvement in product and process development” while upgrading could be understood as 
“innovation that is placed in a relative context”, i.e., how fast the process is undertaken 
compared to competitors.

2.3 Learning in network to upgrade in the global value chain
Scholars consider network as a mode of cooperation that facilitate members to tap into 

each other’s capabilities and informaton (Hakansson, 1989; Kogut & Zander, 1992; Powell, 
1990). For this reason, participating and becoming a member of a network may give a firm 
opportunities to tap into a major source of technology, knowledge (for market research, 
design, production, marketing, innovation...) and skills which are transferred among partners 
(Hamel, 1991). For firms originated from emerging markets, networks represent an effective 
tool for improving capabilities, and then, successful upgrading in the GVC through learning 
from other partners (Powell et al., 1996; Yoruk, 2019).

Learning in network, has recently become an issue of considerable interest amongst 
researchers, policy makers and practioners. Hakansson et al. (1999, p.443) expl learning 
in network as “learning directed from others”, which “means the transfer of knowledge 
embedded in products or processes or the transfer of knowledge in a more pure form”. 
It is clear that learning in network is a powerful method for firms to achieve superior 
performance and develop competitive advantage. Inter-firm learning differs from learning at 
the individual firm level because it also incorporates the synergies arise from the cooperation 
and interactions between firms (Larsson et al., 1998). Through participating in network 
alliance, a firms may combine knowledge, skills and physical aset on a multidimensional 
multifaceted scale to enhance their capibilities both in terms of technology and management 
(Liu, 2014; Rindfleisch & Moorman, 2011) ). Business network (e.g. suppliers, customers, 
competitors), therefore, can promote learning and also provide the resources for any firm 
to address uncertainties and enhancing the competitiveness (Gulati, 1999; Owen-Smith & 
Powell, 2004). 

Scholars found evidences to demonstrate the relationship between learning in network 
and firms’ upgrading in the global value chain. For instance, Miettinen et al. (2008) have 
found that a firm’s core competence is enhanced by accumulating new knowledge through 
network collaboration, and thus, they may be faster in upgrading within the GVC. Evidence 
of a positive link is also provided by Lynch and O’Toole (2006) when they recoginised 
that companies which shared the knowledge which obtained from external partners in the 
network had faster rates of new product speed to the market. Singer and Helferich (2008) 
have the similar finding as their study result show that knowledge transferred between firms 
in a specific network shortens product innovation and development time. Further supports 
come from the works of Johnson et al., (2009) and Van de Vrande et al. (2009) when they 
found that knowledge transfer within firms in a network may enhance product development 
speed and learning in product innovation networks also allows companies to overcome 
specific knowledge gaps in a cost-effective manner. This may facilitate firms to develop their 
capabilities in production, and then, can pursue the paths of process and product upgrading 
in the GVC.
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3. Methodology
3.1 Research design and sample
To have a better understanding of how Vietnamese garment manufacturers learning 

and upgrading the global value chain, in this study, the authors adopt qualitative approach 
with an exploratory multiple case study (Maxwell, 2013). This research design can provide 
us rich insights to explore and explain underlying mechanism and processes (Muhic & 
Bengtsson, 2019). In particular, five garment companies in the Northern part of Vietnam 
were purposefully selected as case companies for investigation in this study (Bell & Harley, 
2019). These selected cases represent the large variation of the population in terms of years 
of experience, business size, ownership structure, type of products, and exporting markets. 
To maintain the anonymity of these selected case study, we denote them as Alpha, Beta, 
Charlie, Delta, and Gamma (see Table 1) provide an overview on the five selected case 
companies.

Table 1. Overview of five selected case companies
Name of company Alpha Beta Charlie Delta Gamma

Year of 
establishment 2005 2006 1991 1946 1992

Ownership L i m i t e d 
company

JSC L i m i t e d 
company

JSC (SOE 
until 2004)

JSC (SOE 
until 1999)

Number of 
employees

1,600 7,200 6,200 11,000 3,600

Export turnover in 
2020 (million USD)

27 183 97 129 50

Key products U n i f o r m , 
workwear

J a c k e t s , 
pants, jeans, 
skirts

H i g h - e n d 
sportswear, 
jackets

Office wear, 
f a s h i o n 
products

J a c k e t s , 
pants, shirts, 
skirts 

Key export markets Japan, US US, EU US, EU, 
Japan

US, EU, 
J a p a n , 
Korea

US, EU, 
Korea

Source: Summarised by authors
3.2 Data collection
Primary data collection had commenced through conducting in-depth interviews with 

top managers of the five selected garments firms. This method is appropriate because it 
provides the flexibility to address and adjust interview questions to recognize new surprises 
during the discussion between researchers and interviewees (Yin, 2018). The interviews 
were carried out in two rounds. In the first round, the researcher conducted quick interviews 
with top managers who working in these five selected companies to achieve an overview 
and general understanding about the current situation of Vietnamese garment firms. The 
interview guide involved questions about the inception and history of their company, critical 
incidents, opportunities and challenges that their businesses had to deal throughout the 
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developement process, the creating and nurturing relationships with partners in business 
network and with international buyers, and the future plans of their firms. When discussing 
about the relationships between interviewed firms with their partners in the network, a 
number of detail questions were mentioned such as the existence of cooperation contract, 
starting point and length of relationships, process of ordering, mechanism of exchange and 
share of knowledge and information, modes of contacting buyers and other sub-suppliers.

Then in the second round, five follow-up in-depth interviews were conducted with the 
respective executives of the selected companies, including four CEOs and one head of the 
strategy division for the purposes of gaining more spefic insights into the upgrading paths 
taken since inception by each company, the capabilities developed moving up to higher 
positions in the GVC, the learning process to acquired knowledge from other partners in 
network for the development of different functional capabilities. In average, each interview 
lasted two hours and they took place at the interviewees’ offices. The authors also spent time 
to visit the factories of these enterprises and observed their actual production activities with 
the aim at better understanding the micro-processes. The discussions with interviewees were 
recorded in an audio recording device and transcribed immediately afterwards by interviewers. 
Together with interview data and observations during the factory trips, secondary data 
were also collected from the documents provided by these five garment manufacturers i.e. 
annual reports, company websites, brochures of company brief and products, and relevant 
newspaper articles. Data triangulation was ensured by post-interview checking to verify the 
same information through in-depth interviews with secondary data collected from documents 
(Maxwell, 2013; Eriksson & Kovalainen, 2015). 

3.3 Data analysis
We used a pattern-matching technique which put forward by Sinkovics (2018) to 

analyse the collected data in this study. The flexible pattern matching is adopted in this 
research because it is well appropriated for exploration and theory development (Bouncken 
et al., 2021). Data were collected and then analysed by using of nested templates which 
supported adoption of a flexible pattern-matching technique (Sinkovics, 2018; Bouncken 
et al. 2021). This way of data analysis involves the iterative matching between theoretical 
patterns developed from existing literature and observed patterns emerging from empirical 
data. It includes techniques that provide greater flexibility for the matching of theoretical and 
observational patterns. Flexible pattern matching is most suited for exploraty research design 
as in this study when our purpose is to investigate how the Vietnamese garment enterprises 
learns and acquires knowledge in different upgrading paths of the GVC. The researchers 
frame the research questions through a literature review that synthesises the literature on 
the relationship between the capabilities of firms to upgrade in the GVC and organisational 
learning in network. In this study, the initial template builds on the three conceptual 
dimensions, include: (1) Learning in networks; (2) Capabilities; and (3) Upgrading in the 
GVC. Based on previous studies related to these conceptual dimensions, an initial theoretical 
framework of learning in network for upgrading in the GVC was deductioned by the authors 
to provide a roadmap for empirical data collections through face-to-face interviews with 
the garment firms. Then, the comparison between observed empirical data and the initial 
theoretical patterns in flexible pattern matching enables us to detect the matches and 
mismatches between theories and observation in the real world. The mismatch between the 
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two sets of patterns may provide us a ‘great opportunity’ to develop a new pattern and figure 
out how the garment firms in Vietnam learn and acquire knowledge to upgrade.       

3.4 Conceptual building blocks
3.4.1 Learning in networks
Learning in networks could be defined as “identify and acquire new, potentially useful 

and valuable external ideas and knowledge while in a relationship and to assimilate this 
externally acquired knowledge within firm” (Yoruk, 2019). Scholars assume that the learning 
and acquiring knowledge from others in a network is a two stage learning process, and it 
bases on the interaction between the two seperate learning process that happen in “reverse 
order”. These two stages include:

- Stage 1:
The first stage is learning from external sources. This is a process of exploring and 

expoloiting knowledge generated by others in the network when the firm has opportunities 
to access to this knowledge through its network (Almeda et al., 2003). At this stage, a 
manufacturer can learn valuable knowledge through various external sources in its network. 
The sources of knowledge may be gained through: (1) interaction with its upstream suppliers 
or downstream customers, and with other firms/organisation in the network such as trading 
companies or research institutions (Lundvall, 1992); (2) Linkages with universities and 
research institutions are another sources of knowledge (i.e. new advances in science and 
technology) for companies (Teece, 1989; Daim & Kocaoglu, 2008); (3) Acquisition of 
technological knowledge through interaction with technology and machinery suppliers 
(Radosevic, 1999). 

- Stage 2:
 The second stage of learning in networks is internalisation of external knowledge. This 

stage is about the absoption (Cohen & Levinthal, 1990) and internalisation (Hamel, 1991) 
of the knowledge has been learnt through relationships with other actors in the network, 
as an integrative part of inter-organisational learning. There are several mechanisms that 
a firm can adopt to internalise the externally acquired knowledge. These mechanisms are 
learning-by-doing (Arrow, 1962); learning-by-imitating (e.g. Geroski & Mazzucato, 2002); 
learning-by-failing (e.g. Arino & de la Torre, 1998); learning-by-using (Rosenberg, 1982); 
learning-by-monitoring (Sabel, 1994); learning-by research (e.g. Kim, 1998); and learning-
by- training (Von Tunzelmann & Wang, 2007).  

3.4.2 Capabilities
Capabilities are defined as the “resources needed to generate and manage technical 

changes, including skills, knowledge and experience, and institutional structure and linkages” 
(Bell & Pavitt, 1997:89). Organisational learning literature argues that tapping into sources 
of new knowledge through networks is a neccessary step for companies originated from 
emerging market to exploit opportunities for capability development (Yoruk, 2019). To 
adapt with the purpose of a study on learning process to upgrade in the GVCs of apparel 
manufacturers, we select the capability framework proposed by Fujita (2011) as a part 
of theoretical framework for analysis. According to Fujita’s classification, there are four 
categories of capabilities (Fujita, 2011:71):

- Planning capability  (pre-production): this category of capability includes market 
research, product concept development, new product design, and development capabilities.
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- Equipment/raw-material-related capability (production): this category refers to 
capabilities related to the operation, maintenance, design, and manufacture of equipment.

- Production management capability (production): this group of capabilities related to 
the organisation and management of the production process.

- Sales and marketing capability (post-production): this category include capabilities of 
marketing, branding, sales, and customer-relationship-building.

3.4.3. Economic upgrading in the GVC
In this study, we use the definition of economic upgrading proposed by Gereffi 

(1999:38) as “a process of improving the ability of a firm to move to a more profitable and/
or technologically sophisticated capital and skill-intensive economic niche”. To figure out 
the answers for our research questions, we adopt the typology of upgrading in the GVC 
proposed by Gereffi and Frederick in 2011. These typologies are selected for this research 
because they are not only standard categories that are suitable for any industry but also 
empirically easy to use in analysing upgrading path of firms in GVCs or global production 
networks (Sinkovics et al., 2018). These are as follow: 

- Cut, make and trim (CMT) producers 
- Package contractors sourcing or original equipment manufacturer (OEM) 
- Full package provider or original design manufacturer (ODM) 
- Original brand manufacturer (OBM) 

Figure 1. Theoretical framework of learning in network for upgrading in the GVC
Source: Developed by authors

4. Findings discussion
4.1 Overview of the Vietnamese garment industry
The apparel industry has played an important role and had many contributions to the 

Vietnam’s economic development. During the last two decades, garment products for export 
has really become a key export when continuously holding an important position in the 
export structure of the country. This industry also creates a large number of jobs for workers, 
especially for free and unskilled labours in rural areas. According to the data of General 
Statistics Office of Vietnam, in 2021, the total number of apparel companies in Vietnam 
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reached 16,740 companies, and 70.7 percent of which are micro size. It was also estimated 
that in 2021 there are nearly 1.45 million people working in the Vietnamese apparel industry 
which accounts for nearly 10% of total employees in active companies in Vietnam. 

In 2020, the COVID-19 pandemic has negative impact on the apparel industry globally. 
Many main import partners of Vietnamese apparel experienced a downturn. As a result, 
there were significant order cancellations and subsequently reported revenue loss for many 
garment companies in Vietnam. For the first time in many years, garment exports from 
Vietnam decreased. On the other hand, Vietnam signed several new Free Trade Agreements 
in 2020, promising more opportunities for exporting its clothing products in the future. 

4.1.1. Production capability
Within the observed timeline, the volume of clothes produced in Vietnam had been 

increasing steadily year on year before decreasing slightly in 2020 due to the impact of the 
COVID-19 pandemic. In 2010, the production volume of clothes in Vietnam amounted to 
2.6 million pieces that doubled to 5.2 million pieces in 2018 and reached 5.6 million pieces 
in 2021. These figures reflect the development of garment industry in Vietnam. 

Source: GSO from 2010 to 2021
Figure 2. Production volume of clothes in Vietnam from 2010 to 2021 (in million 

pieces)
Vietnam has also been among the leading clothing exporters worldwide in recent years, 

contributing to the growing demand for textile and fabrics for apparel production. Whereas 
the production volume of cotton in Vietnam sharply decreased from 12.6 metric ton in 2011 
to approximately 0.1 thousand metric tons of cotton were produced in Vietnam in 2018. As 
the production volume of cotton in Vietnam has been modest in the period of 2018 - 2020, 
Vietnam has been relying on imports for the cotton supply. In 2021-2022, the volume of 
cotton imported to Vietnam was forecasted to increase to over 1.63 million metric tons. 
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Vietnam is among the biggest cotton importers worldwide.
Vietnam’s production volume of fabrics steadily increased from approximately 1,700 

million square meter in 2016 to 2,531.5 million square meters in 2021, as shown in Figure 
4.4. The production volume of yarns also rose around 14% annually in period of 2016 - 
2018, however, it increased only 0.9% in 2019 and 5.4% in 2020. The domestics production 
volume of yarns reached 3,451.2 thousand tons in 2021. However, these volumes did not 
meet the demand of domestic production. In 2021, the value of textile fabrics which was 
imported by Vietnam amounted to about 14.3 billion U.S. dollars. 

4.1.2. Export and import activities
According to data of WTO (2020), Vietnam ranked sixth in leading exporting countries 

of apparel worldwide by value in 2020 (Figure 5.1) and ranked third in leading importing 
countries of apparel worldwide by value in 2020 (Figure 5.2). Statistics from General Statistics 
Office of Vietnam show that the volume of textile and apparel exports has significantly 
increased from nearly USD 1.7 billion in 2000 to USD 32.8 billion in 2021, with the annual 
average growth rate during the period of 2016 - 2019 achieved approximately 10%. In 2020, 
export value of textile and apparel dropped to 28.9 billion USD due to negative impact of 
Covid-19 pandemic. Many businesses faced corruption of global supply chain and decrease 
in demand due to the strict border control, implementation of lockdowns and unemployment. 
Nevertheless, this export value increased to 32.7 billion USD in 2021, which reflects the 
recovery of global economy post-pandemic.  

Source: GSO (2022)
Figure 3. Export value of textile and apparel from 2000 to 2021 (in million U.S. dollars) 
The export market has constantly been expanding and now “made in Vietnam” garment 

products are exported to more than 50 countries including several major markets such as 
EU, the US, China, and Japan. According to Communist Party of Vietnam, in 2021, United 
States accounted for 40.7% which is the largest part Vietnam’s textile and garment exports, 
amounting to about 15.9 billion U.S. dollars. Following by China and EU, which was 4.4 
billion U.S. dollars and 3.7 billion U.S. dollars, respectively. 

4.1.3 Vietnam’s garment companies in the Global value chain
- Production stage
In fact, most Vietnamese garment companies are only involved in the production stage in 
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the global value chain. Thanks to cheap labour and high-skilled workers, garment companies 
in Vietnam receive many orders from global buyers for production and processing fees. 
However, this advantage is unlikely to maintain in the long term because the minimum wage 
for employees is continuously adjusted to ensure a living for workers. As shown in Table 4.1, 
the average income of workers in the apparel manufacturing industry has increased steadily 
over the years. The average income in 2010 was about 2.8 million VND per month and it 
increased to more than 7.6 million VND in 2020 (equivalent to about 330 USD). 

Table 2. Average monthly income of garment worker in Vietnam

Year 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Average monthly income 
(Thousand VND) 2,824 5,585 6,119 6,638 7,184 7,437 7,633

Source: GSO, 2022
In comparison with the average salary of workers in the apparel industry in some 

other Asian countries (as shown in Figure 4.7), it can be seen that garment workers in Sri 
Lanka, Pakistan or Bangladesh are being paid much lower than garment workers in Vietnam. 
Therefore, if only relying on the advantage of cheap labor, it is difficult for Vietnam to 
maintain its position in the production stage, as buyers tend to move to countries with cheaper 
labor costs.

Figure 4. Average monthly basic wage of garment workers in selected Asian countries 
between March 2020 to March 2021

Source: Statista, 2022
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- Supplying raw material stage
Vietnam is a global supplier of yarns, fibre and fabrics to countries. By 2020, Vietnam 

surpass South Korea to become the sixth largest fibre and yarn exporter in the world. 
However, our country’s yarn products are not diverse in types, and the quality of yarn 
products is not high. Due to the fact that, Vietnam suppliers only focuses on the low-end and 
mid-end product segments, so they cannot meet the needs of high-end textile and garment 
enterprises that require many different types of yarn materials with special input materials. 
In addition, these companies highly depend on cotton supply from exported sources and 
cotton price fluctuations in the world market are increasingly complicated, which greatly 
affect the performance of yarn enterprises.

In the stage of supplying textile and garment accessories, garment companies in 
Vietnam have participated and put effort to control this stage, but they have not really done 
it yet. There are many factors that affect this stage including the shortage of cotton planting 
area, problem of production process, technology, and environmental pollution. Therefore, a 
large part of raw materials for production still have to be imported from abroad.

- Design and distribution stage
Design and distribution are two stages that generate highest added-value. Design is 

one of the weakest stages of garment companies in Vietnam. Due to limited design and 
investment capacity, most garment companies in Vietnam have not been participate in this 
stage. This stage is currently in the hands of large global buyers. Specifically, the design and 
distribution stages are in the hands of large enterprises in EU, US and Japan such as Zara 
(Spain), H&M (Sweden) and Uniqlo (Japan). They have their own design centers and a 
strong design team who enable to transform an idea into a commercial product in the fastest 
way. They have market sense and create fashion trends because they understand the insights 
of customers and quickly update the latest technologies in apparel industry. 

4.2 Findings from case study
The five selected Vietnamese garment enterprises in this study differ in terms of years 

of experiences, business size, types of ownership, and product categories. All the selected 
cases have more than 15 years of experience operating in the apparel industry. Half of these 
garment firms have production activities for both domestic and foreign markets, while the 
rest have been focusing only on manufacturing and doing as suppliers for global buyers. 
Among them, Delta is the biggest firm and one of the leading garment companies in the 
apparel industry of Vietnam. Through analysing interviews and collected secondary data, we 
recognize that the pathways these garment companies’ pursuit for upgrading to capture value 
and benefits in GVCs are not similar, and therefore, the knowledge that earch firm learns and 
acquires from their business network during the upgrading process may also have certain 
differences.

4.2.1 CMT stage
During the first period of participating into the GVC of garment industry, all five 

firms focused on production activities and working as suppliers for international buyers. 
The company Alpha even started with only four production lines and with 42 semi-skilled 
workers. In the early years, these firms approached their buyers with an offer to provide 
CMT services. They got orders from international buyers via the referrals of buying agents 
(company Beta, Delta, and Gamma) or based on personnal relationships of the company’s 
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top managers as in the cases of Alpha and Charlie. Marketing capability was less important 
in this period because businesses had not have to directly seek and approach buyers, even 
in the domestic market. The key capability must be equiped at this stage was the knowledge 
of factory set-up and how to manage the production operation of basic garments. It also 
required the ability and skills to execute the technology and design specifications provided 
by foreign buyers.  

At this stage, each of the firms relied on their top managers’ previous experiences 
and personal relationships of the owner to run business operation and establish networks. 
In particular, the owner of Alpha cooperated through the form of contributed capital with a 
friend who has extensive experience in the garment industry to jointly run the business. The 
owner of company Charlie is an Australian and he has a lot of experience in manufacturing 
apparel products before investing in Vietnam. The top manager of Gamma graduated from 
a university majoring in apparel in German before taking the responsbility of managing the 
company’s operation. These firms also recruited a few experienced managers and supervisors 
who provided on-the-job training to the workers in the production of basic apparel products, 
such as trousers, T-shirt, and chemise. 

The interview results show that, during this first period, all the firms, regardless of their 
size, have learnt knowledge and experiences on garment production and factory set-up from 
training provided by their machine suppliers (upstream) and also from the foreign buyers 
(downstream). For instance, in the case of Alpha, since the early days of establishment, this 
company signed a contract to process workwear products for a Japanese buyer. Due to the 
specific requirements of producing specialised workwear products for a number of Japanese 
companies, Alpha had to cooperate closely and frequently interacted with their Japanese 
business partner to acquire knowledge related to CMT production. In addition, to sastify the 
strict demands and standard of foreign partner, Alpha also decided to purchase industrial 
sewing machines and equipment made in Japan to produce workwear products. During the 
process of assembling and operating the system, this firm actively consulted the experience 
and technical knowledge from the experienced experts of the Japanese equipment supplier. 
In the case of Beta, this company chose machinery and equipment provided by Chinese 
suppliers to optimise investment costs while still meeting strict requirements from the US 
and EU buyers. This firm was also given business tours by Chinese suppliers to visit several 
garment factories which using similar technology and equipment located in China, India, and 
Bangladesh to learn from the experiences of these foreign garment manufacturers in setteing 
up factories and operating machinery systems. Also during these trips, the top manager took 
video record the operations of workers in foreign factories to analyse and learn how to 
optimise production activities.

All of these firms also received technical support and guidance from the buying agents in 
their early days in understanding and decoding buyers’ design instructions and requirements. 
Over the time these firms learned to understand the design speficication, especially with 
specialised products which have a high degree of complexity in production. Because these 
firms had been only focusing on processing apparel products for foreign buyers in this stage, 
the backward linkages was underdeveloped at that time, so the production of these firms 
mainly relied on raw materials imported from suppliers nominated by the foreign buyers. For 
this reason, at this stage the five selected firms only had limited knowledge of raw material 
production and could heavily rely on the external suppliers for quality inputs. In a number of 
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certain circumstances, these enterprises consulted raw material suppliers to achieve a better 
understanding of the new materials that adapt to requirements of foreign buyers’ orders.

Marketing knowledge was not really take an important role at this stage because of the 
relationship between these firms and their very first foreign buyers were mainly established 
based on buying agents or personal networks of the top managers. The company Alpha, 
Beta, and Charlie primaly used their owners’ pesonal contacts for connecting with different 
buying agents or foreign buyers. In particular, The founder of Charlie used his experience and 
personal business relationships in Hongkong to find orders for this business in the Vietnamese 
market. Meanwhile, the company Delta and Gamma recruited marketing graduates from 
local universities to carry out this duty. 

4.2.2 OEM stage
The interview results point out that after having accumulated the necessary experience, 

capital and other resouces, the five interviewed garment firrms accelerated their upgrading 
paths in the GVC. Another reason that drived these firms moving up to the OEM stage was to 
improve their competitiveness and effectively respond to the pressure by the foreign buyers 
for social compliance. They invested resources to expand existing and establish new factories 
in the same or neighboring provinces. As in the case of Alpha, this firm has gradually built 
5 factories in Hai Phong and increased the number of production lines from 4 to 67 to 
specialise in manufacturing garment products for Japanese partners. Meanwhile, Charlie 
has established 5 factories in Hanoi, Thai Binh, and Nam Dinh with a system of modern 
machinery. This firm is also known as an enterprise with a green working environment, 
providing employees and workers with health, safe and quality working conditions. Delta, the 
largest garment company among the interviewed firms, has been implementing production 
activities in 18 factories located in Hanoi and several other provinces. 

Along with the increase in the number of factories, when moving up to the OEM stage, 
these firms have also upgraded machinery and technology to increase productivity and sales. 
Manual machines was gradually replaced by automatic machines with the aim of producing 
more output with less labour cost. At this stage, all firms show a tendency to pursue process 
and product upgrading in the GVC of garment industry. They imported sophisticated 
garment machines such as automatic spreading machine and cutting machines, computer-
aided manufacturing for implementing complex production. Automation technologies have 
been mainly applied by these firms in repetitive or complex production processes in order 
to reduce dependence on workers’ skills and to increase the uniformity of product quality. 
These changes in technology and production process have facilitated the firms to significantly 
increase their volume of production and enhance the competitiveness. The interview results 
show that the investment of firms in purchasing of modern and automatic machines is to 
meet the requirements from foreign buyers as well as from customers in terms of improving 
productivity, product quality, and environmental protection. Gaining knowlege on setting 
up the large scale factories and operating mordern machinery was a top priority of these 
firm in this stage. Therefore, in the initial process of setting up new factories and upgrading 
machines, these firms often consulted consultant firms,  foreign buyers, and machinery 
suppliers to learn useful knowledge and experiences related to the operation and application 
of new technology in production. 

Despite having the same significant investment in scaling up the production and 
purchasing modern machines, the interviewed firms have their own choices about upgrading 
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paths in the OEM stage to achieve their goals. For instance, according to the interviews, Beta’s 
competitive advantage have been heavily relied on the firm’s ability to achieve economies of 
scale in production to manufacture apparel products ingood quality, while still fully meeting 
the stringent production-related standards set by famous fashion brands. For this reason, the 
top managers of Beta decided that only focusing on process upgrading to the improvement 
of firm’s abilities and skills to transform inputs into outputs more efficiently. 

The top management of this enterprise has also realized that competing with cheap 
labour is no longer an advantage of the enterprise. They consider process upgrading 
necessary to improve performance and reduce production costs. Therefore, Beta is focusing 
on improving the quality of employees, innovating technology, and optimizing production 
processes to improve competitiveness. Beta’s management team also regularly visits garment 
manufacturing enterprises in North America, Europe, China, Korea, and India to learn new 
know-how and useful experiences for product and process upgrading in the GVC. 

To ensure better control of price and lead time of raw materials, Beta developed its 
network of local raw material suppliers instead of being dependent on expensive imported 
raw materials. This firm has cooperated with reliable suppliers and relied on their knowledge 
for quality control and design of raw materials. Since 2020, Beta has sought to become 
OEM service providers by establishing its vertical integrated textile plants. The building of 
in-house raw material units has been creating favorable conditions for Beta to have more 
control over price, quality and delivery time, and also enhance the attractiveness of this firm 
in the eyes of foreign buyers. 

Besides pursuing process upgrading at the OEM stage, the three companies Alpha, 
Charlie, Delta have been also following product upgrading with the aim to improve the 
quality of existing products and produce more sophisticated products.  As in the case of 
Charlie,  this company has focused on upgrading products and production process with the 
desire to manufacture higher quality garment products to satisfy demand of foreign buyers. 
This company seems to pioneer in the sector in adopting modern technologies to in product 
development and production. For instant, Charlie invested $2.5 million in a software name 
SAP S/4HANA Fashion for Manufacturing which allows access to real-time data and analysis 
any time to effectively manage production activities. Pursuing technological orientation has 
kept Charlie highly competitive in terms of productivity and highly capable of manufacturing 
sophisticated sportwear products. 

For enhancing their production-based core competencies, this business also focuses 
on research and development (R&D) activities to test new materials as well as new sewing 
methods. They also have imported specialized machineries for synthetic production or for 
seamless fabric production. By doing this, Charlie can create better quality products that 
meet foreign buyers needs about quality and adapt with strict standards of foreign buyers.

In the R&D process to apply new technologies and materials for product upgrading, 
Charlie has learnt and acquired knowledge, experience and guidance from both material 
suppliers, research institutions, and global buyers in its network. Accordingly, this firm is 
cooperating with the School of Textile - Footwear and Fashion (Hanoi University of Science 
and Technology), and with Faculty of Garment Technology and Fashion Design (Hanoi 
University of Industry) to foster human resources and transfer knowledge. Beside, Charlies 
has also actively learnt knowledge about new sewing technologies, materials and products 
from its global buyers. 
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4.2.3 ODM stage
Not all the five companies in this study could progress to the ODM stage, due to the 

differences in business characteristics and strategy of each firm and the lack of required 
resources and capabilities. According to the interviews, financial contraints and potential 
risks were considered as the main barrier that hinder all the firms move into the ODM stage. 
The director of Beta argued that although his employees were now proficient in understanding 
the buyer’s design codes, they still do not have the necessary qualifications and capabilities 
to design the products on their own. It requires a huge investment of capital, human resources 
and time to become an ODM in the GVC of the apparel industry. Besides, the absence of 
tacit knowledge flow from the buyers and lack of knowledge about international markets 
also become obsacle for Vietnamese enterprises when moving to the product design stage. 
Therefore, Beta and Charlie have determined that at least in the next ten years these firms will 
still stay in the OEM stage instead of shifting to ODM. Even, the two companies Delta and 
Gamma, those have years of experience in designing and manufacturing apparel products 
for the Vietnamese customers in the domestic market also hesitate to invest in their in-house 
design facility for export. The top managers of these firms admitted that they have been 
challenged with limited knowledge of fashion design to adapt with consumer demand in 
international markets.

Interview results show that only Alpha is determined to move into the design stage 
for export. This business has been specialising in the production of workwear and medical 
clothing, so the owner of Alpha believes that there is still a niche market for apparel products 
designed by this company in the international market. During the process of becoming a 
reliable supplier to Japanese buyers, Alpha has learned the design and manufacturing 
experience from its partners. According to the interview, the CEO of Alpha has a great 
desire to gradually moving to a higher value-added stage in GVC by upgrade this firm as 
ODM in the future. To realize this ambition, since 2018, this company has boldly invested 
in improving design capacity to create high quality workwear products that meet the needs 
of domestic and international customers. Currently, Alpha has 35 employees working in the 
design centre and 40% of them are trained designers while the rest have high expertise with 
no formal degree. Along with the recruitment interns from reputatable from local university 
to facilitate knowledge sharing, Alpha has a plan to hire experienced international designers 
to quickly obtain knowledge of fashion trends in its buyers’ markets. In addition, the top 
managers and head of design department of this company often attend fashion showws and 
fairs, and participate in specialised conferences organised in Vietnam or abroad to keep up to 
date with the international fashion trends. 

4.2.4 OBM stage
Among selected cases in this study, the companies Alpha, Delta, and Gamma has gained 

OBM status but only in the domestic market. These firms has launched of their own brands 
sold in the Vietnamese markets through their own retail stores. For instance, Delta has nearly 
300 retail store across the country and provides all kinds of office fashion forr Vietnamese 
customers. Meanwhile, Gamma used to have nearly 20 stores in North region of Vietnam, 
and currently, due to the company’s business restructuring, there are only 5 retail stores 
operating in Hanoi. Despite owning well-known fashion brands in the domestic market, 
these firms have not yet moved into the OBM stage when participating in the GVC of the 
apparel industry. According to the interviews, all the top managers of these firms admitted 
that there may be unfeasible for the Vietnames firms to work as an OBM apparel supplier in 
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Figure 5. The garment firms in Vietnam learning in networks
Source: Developed by authors

5. Conclusions and recommendation
Bases on findings of the research, it can be seen that the two main strategic directions 

of garment companies in Vietnam in the global value chain are: (1) keeping the current 
structure of the value chain and focusing on upgrading current process; (2) extend the length 
of the value chain at higher value-added stages.

By the first strategic direction, garment companies strengthen their position in the 
production stage - the “bottom” of the global apparel value chain. Following this strategy 
allows companies to increase profits, limit risks compared to expanding the length of the 
value chain, as well as help companies stand firm in the domestic and international markets. 
To implement this strategy, businesses focus on moving from CMT to OEM to improve 
labour productivity and product quality. Through interviews, it can be seen that Charlie 
and Beta choose to follow this strategic direction. These two companies focus on learning 
about the production process from their partners in networks to improve the quality of FOB 
products and productivity of garment workers.

Second, companies can expand the stages in the value chain. In this strategic direction, 
companies have two choices: (1) being proactive in raw materials, (2) participating in 
higher value-added stages. Companies expand by being proactive in raw materials such as 
vertically integrating with domestic raw materials suppliers or/and establishing fabric or/
and accessories manufacturing company to reduce dependence on imported raw materials. 
Among the five case studies, Beta has now built a textile factory in the same area. Choosing 
this strategy to help strengthen the textile-garment linkage and receive more added value in 
garment industry. With a strategic direction to upgrade to pursue the ODM or OBM, it requires 
companies to enter stages such as R&D, design, marketing, distribution and creating their 
own brand. Currently, Alpha, Delta and Gamma choose to upgrade the process to continue to 
do FOB, and building their own brands in the domestic market at the same time. 

the international markets at present. This is because important stages in the GVC like design 
and marketing are still being handled by global buyers or brand-name companies. For this 
reason, at this stage, the interview results have not reflected the learning outcomes of these 
firms from their business and production networks.
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In order to to improve the efficieny of learning in networks for upgrading in the global 
value chain, the authors propose some recommendation to both the Vietnamese garment 
enterprises and the government authorities as below:  

- Improve quality of human resources. The quality of human resources is a prerequisite 
for improving the productivity, quality and value-added of the garment industry in general 
and of garment companies in particular. Investment in human resources is a vital requirement 
to improve the competitive advantage of a company. High quality human resources not only 
facilitate the Vietnamese garment companies recognise important knowledge to learn, but 
also help the internalisation process of knowledge more effectively.

- Upgrading machinery and equipment. To be able to upgrade in the global value chain, 
especially process upgrading and product upgrading, companies must have advanced and 
modern machinery and equipment. The Vietnamese garmetn enterprises can learn from the 
partners in the network about the innovation of machinery and equipment of the garment 
industry to keep up with the trend. Garment companies in Vietnam should approach in 
the direction of importing advanced machinery and equipment from countries that have 
advantages in the production of equipment and machinery for the garment industry such as 
Japan, the United States, etc.

- Encourage garment companies to promote R&D activities. To upgrade in garment 
value chain and implement production methods with high value-added such as ODM or 
OBM, companies need to oversee R&D activities. Enterprises can connect with research 
institutes, research centres, and training institutions to carry out research activities in the 
garment industry. In addition, strengthening connections with enterprises in networks and 
industry associations to improve research capacity and application of scientific and technical 
advances to production.

- Strengthening the role of Vietnam Textile and Apparel Association and Vietnam 
Chamber of Commerce and Industry. Vietnam Textile and Apparel Association, as a 
representative for garment companies in Vietnam, needs to further improve the connection 
among domestic garment enterprises to learn from each other about production and business 
experience, and connection between domestic garment companies and foreign partners to 
transfer production technology and learn business models. Vietnam Chamber of Commerce 
and Industry plays an important role in informing and helping Vietnamese companies to 
penetrate international markets and expand export markets./.
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Abstract: This study analyzes the social media marketing of e-commerce 
business in Vietnam. On the basis of a literature review, the article has built a 
theoretical basis according to the social media marketing framework of  Felix 
et al. (2017). Then, secondary statistics are also analyzed to clarify the current 
situation of e-commerce development in Vietnam, as well as the status of social 
media marketing in Vietnam. In-depth research by the method of expert interviews, 
the results have clarified the reality of this marketing activity in Vietnamese 
e-commerce business according to four detailed contents (scope, culture, 
structure and management). From there, the article proposes some solutions and 
recommendations for e-commerce businesses and Vietnamese state management 
agencies to support the promotion and management of social media marketing 
more effectively in the future.

Keywords: e-commerce, marketing, social media marketing, e-commerce 
business, Vietnam.

MARKETING QUA MẠNG XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích marketing qua mạng xã hội của các 
doanh nghiệp thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam. Trên cơ sở tổng quan tài 
liệu, bài viết đã xây dựng cơ sở lý luận theo khung marketing qua mạng xã hội 
của Felix và cộng sự (2017). Tiếp theo, các số liệu thống kê thứ cấp cũng được 
phân tích để làm rõ thực trạng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, cũng 
như thực trạng hoạt động marketing qua mạng xã hội tại Việt Nam. Đi sâu nghiên 
cứu bằng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, kết quả đã làm rõ thực trạng hoạt 
động marketing này tại các doanh nghiệp TMĐT Việt Nam theo bốn nội dung chi 
tiết (cách thức tiếp cận, văn hóa, cấu trúc và quản trị). Từ đó, bài viết đề xuất một 
số giải pháp và kiến nghị đối với các doanh nghiệp TMĐT và các cơ quan quản 
lý nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ thúc đẩy và quản lý hoạt động marketing qua 
mạng xã hội một cách hiệu quả và lành mạnh hơn trong thời gian tới.

Từ khoá: Thương mại điện tử, marketing, marketing qua mạng xã hội, 
doanh nghiệp thương mại điện tử, Việt Nam
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1. Introduction
Since its appearance in the late 1990s, the Internet has been widely applied today 

on a global scale, paving the way for the development of many new technologies, as the 
foundation for online specialized e-commerce business models, financial transactions via 
internet channels, websites and mobile applications (Rose et al., 2011; Qin et al, 2014). In 
recent years, the world has witnessed a strong development of social networks, allowing 
users to exchange, interact and share information and knowledge almost instantaneously 
with each other; leads to changes in customer behavior, intensity and trading habits. In the 
marketplace, e-commerce businesses are also quick to adapt, grasp trends and strongly deploy 
compatible marketing methods, now popularly known as social media marketing, to reach 
and interact with its current and potential customer sets (Felix et al., 2017; Li et al., 2021).

In Vietnam, e-commerce is growing rapidly, especially from the Covid-19 crisis, with 
an average rate of 16%/year; in 2021, retail sales will reach 13.7 billion USD, accounting 
for 7% of total retail sales of consumer goods and services nationwide, up 27% compared to 
2020 (Ministry of industry and trade, 2022). If the reality is that the market (e-commerce) 
is expanding with many models and modes of operation with support from digitization 
and information technology, the research in this field will slow down and not attracted the 
right amount of attention from the scientific community. Leading to clear research gaps on 
e-commerce in our country.

This article, in the above context, focuses on an urgent current research gap on the 
type of social media marketing that is being widely deployed in practice, but lacks scientific 
research. The purpose is to clarify the status and contents of social media marketing of 
e-commerce business; then propose solutions and recommendations to promote and improve 
the efficiency of this activity in Vietnam.

2. Theoretical framework of social media marketing of e-commerce businesses
2.1. E-commerce business
The term E-commerce covers transactions related to the performance of financial 

activities, buying and selling of products and services through the Internet, Web and/or mobile 
applications (Qin et al., 2014; Li et al., 2021). In the theoretical basis, there is currently 
no unified definition of e-commerce, which has been developed and proposed by different 
approaches. Li et al. (2021) define e-commerce as “a type of business that provides services 
and products on electronic systems through marketing, distribution, buying and selling”. Qin 
et al. (2014) define e-commerce as “the process in which traditional commercial activities are 
carried out by electronic means”. Poon and Swatman (1999), according to the new electronic 
technology approach, define e-commerce as “the sharing of business information, the 
maintenance of business relationships and the conduct of business transactions by electronic 
technology based on the Internet”.

From the above concepts of e-commerce, e-commerce business refer to businesses that 
specialize in electronic transactions of buying and selling goods and services with customers 
via the Internet. This is an online business model in which the operational structure includes: 
exchange, purchase, sale, production, sales, marketing and distribution of products and 
services of participants through the internet system. E-commerce businesses operate in 
different market segments and can be conducted on computers, tablets, smartphones and 
other smart devices. All products and services are available through e-commerce transactions, 
including books, music, airline tickets, and financial services such as stock investments and 
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online banking. Business will post (directly or indirectly by suppliers) information about 
products and services on their e-commerce website, in accordance with the classification 
of transaction products and services. From there, buyers will search for products that match 
their needs and make payments directly when receiving products, or through other online 
payment methods such as Visa - Master bank card, PayPal, Amazon Pay, eBay, Google Pay, 
Apple Pay.

The development of science and technology promotes the e-commerce business model 
on the basis of advantages brought to both businesses and customers (Rose et al., 2011). 
Specifically, for businesses, e-commerce provides marketing and sales channels with a 
worldwide customer base; allows to save time and costs of business operations through 
electronic transactions; at the same time, the e-commerce system establishes and maintains a 
presence on the web, from which businesses affirm their position, identity and brand image, 
contributing to competitive advantages; as well as increasing the ability to learn, absorb 
and manage knowledge in the busines (Aydemir, 2013). On the other hand, for customers, 
e-commerce facilitates the shopping experience, takes less time, and is more convenient with 
rich product information available on e-commerce websites (Rose et al., 2011). 

Besides the benefits, e-commerce also comes with some risks and limitations. 
E-commerce risks are classified into 4 basic categories (Forsythe và cộng sự, 2007): 
financial risks related to payment information and personal data when performing online 
transactions; product risks including problems related to product misidentification and high 
delivery charges; time and convenience risks associated with delivery delays and unreliable 
e-commerce sites. Besides risks, e-commerce also has limitations such as: customers cannot 
directly experience products, lack of human interaction, difficulties in database integration 
and new technology changes (Lacka and Kai, 2014).  

2.2. Social media marketing 
In marketing, social networks are platforms in which people build networks and share 

information and/or affection with each other (Kaplan and Haenlein, 2010) The special nature 
of social networks is dynamism, the ability to connect widely and equally among interacting 
groups (Peters et al., 2013); thereby creating fundamental changes to the marketing 
activities of business, forming social media marketing. Specifically, social media marketing 
is understood as including marketing techniques to promote products and services using 
social media platforms and social media websites (Felix et al., 2017). This is a method to 
realize advertising activities for products and services by using social media channels on the 
internet. Accordingly, social media marketing is considered an online platform that connects 
business brands with consumers, and provides a channel to connect, interact, build brands 
and share information on social media. even user-centric. 

Social media marketing provides businesses with ways to reach a larger audience, 
increase their ability to attract new leads, and interact with existing customers (Peters et al., 
2013; Felix et al., 2017). Through social media marketing, businesses can create an authentic 
connection with potential customers instead of just conveying direct marketing messages. 
Therefore, it is a great tool to effectively influence, attract and engage customers. Another 
benefit of social media marketing is its broader reach. Resources on social media channels 
are larger and broader than offline sources. Social media marketing reinforces transparency 
within the company. Media data can serve as an important source of information for customer 
analysis, market research, and new ideas from the Community, simultaneously capture and 
create value, develop new strategic resources, improve marketing effectiveness.
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However, social media marketing also has some risks and disadvantages (Li et al., 
2021), including: first, the open space of the social network environment, businesses can 
be affected, by negative reviews from customers, thereby affecting business activities of 
business. Second, information is easily misleading, social media platforms are full of fake 
news, do not verify authenticity or validity. This has a significant impact on the company’s 
stock value and loss of potential customers. Third, cybersecurity risks - social media accounts 
can breach network security, violate customer confidentiality, leak intellectual property, and 
violate policy or corporate code of conduct. 

Figure 1: Theoretical framework of social media marketing
Source: Felix et al. (2017, page 4)

Social media marketing is considered a revolution of marketing and promotion, allowing 
e-commerce businesses to have a huge impact on the needs of customers globally and is an 
effective method to promote products and services. Felix et al. (2017) develop a theoretical 
framework for social media marketing, focusing on four contents including: scope (defender 
or explorer), culture (conservatism or modernism), structure (hierarchies or networks) and 
governance (autocracy or arnachy).

In terms of scope, e-commerce businesses using social media marketing have two basic 
approaches to target audiences. The first is a defender scope, whereby social media marketing 
acts primarily as a one-way communication tool. Businesses use social media marketing 
as a pure communication tool to deliver content to customers, communities or employees. 
However, this method only focuses on the retail customer aspect, so there are many limitations 
when applied in the B2B market. Second, the explorer scope to comprehensive interaction as 
a true collaboration tool, focusing on leveraging the potential for collaboration and integration 
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of technology into social media marketing, while emphasizing two-way interaction with 
various stakeholders such as customers, employees, suppliers and government agencies. The 
explorer scope facilitates fully open, two-way integrated communication and collaboration, 
rather than just one-way information transmission. This scope has many advantages over 
the conservative scope, and the potential for comprehensive growth in both B2C and B2B 
markets than the protective approaches, and at the same time, is suitable for development 
needs of the digital age.

In terms of social media marketing culture, there are also two different streams. The 
conservatism culture exhibits an encapsulated, internally focused and risk-averse nature; 
therefore almost incompatible with the type of social media marketing. Modernism marketing 
culture is characterized by flexibility, valuing customer engagement on social networking 
sites even though these opinions are contrary to the message intentions of the company. 
However, this approach also presents certain risks, because of the open space and dynamic 
characteristics of modernism culture, customers have many opportunities to control many 
aspects of the content business posting on social media. Therefore, e-commerce businesses 
must develop methods to evaluate the level of ownership they claim for marketing messages 
on social networking platforms.

Regarding the structure of social media marketing, this content refers to the 
organization and division of social media marketing tasks within the business. The social 
media marketing structure defines individual roles and responsibilities for the maintenance 
of online platforms. There are two main types of structures. Firstly, the hierarchical structure 
represents a centralized social media marketing structure, for example an e-commerce 
busines with a high need for control and an organization with an almost military nature. 
The advantage of this type of structure is transparent control over a business’s social media 
activities, when content ownership and overall social media maintenance is delegated to a 
specific department. Other entities and departments must get permission before uploading 
content, such as human resources who want to run apps through Twitter, they must contact 
social media. Secondly, the network structure represents a type of social media marketing 
structure with fragmentation, decentralization, decentralization, and cross-functional control. 
The idea of a network structure for social media marketing emphasizes that marketing 
activities are the shared responsibility of all departments and therefore a dedicated social 
media marketing director is no longer necessary again. This structure is similar to the modern 
quality management structure, where quality is the job of every employee in the busines, not 
simply the goal of a “quality department”.

Social media marketing management refers to how an e-commerce business establishes 
a set of rules and guidelines, as well as a way to control responsibilities for social media 
marketing within the business, including: autocratic and liberal governance. In the autocratic 
model of social media marketing management, a department or person is given full control 
and control of social media marketing and at the same time establish precise regulations on 
the duties of each individual in the company for interactions on social networking platforms. 
In contrast, the state of freedom manifests itself in the form of business freedom, in which 
there are no specific rules or guidelines that specify, departments/employees are responsible 
for participating in social media marketing activities and are free to act as they please on 
social media platforms.
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3. Research methodology
In order to carry out the research according to the theoretical framework built above, 

two basic research methods are deployed, namely the method of synthesis and analysis 
of documents and the method of expert interview corresponding to two types of primary 
and secondary data are collected and used. Secondary data is collected through secondary 
sources including scientific articles, research papers of domestic and foreign researchers, 
books, journals, reports and mass media sources. They aim to build a theoretical basis and 
actual data for research. At the same time, the collected data will be the basis for building the 
interview questionnaire for primary collection.

Primary data source was collected by conducting in-depth interviews with online 
marketing experts, leaders and marketing managers of a number of e-commerce businesses. 
Under the purposeful sampling strategy, experts are recruited according to their job position, 
experience, and direct exposure to social media marketing activities in the real industry 
context. The research conducted in-depth interviews with 16 marketing experts from typical 
businesses (Mobile World, Dien May Xanh, FPT Shop, Tiki, Shopee, VNP Group, Lazada, 
Sendo) in Vietnam. The experts interviewed came from a list of social media marketing 
experts identified through management magazines, business magazine interviews or because 
they are mentioned as experts with knowledge and experience in personal communication 
and marketing development orientation for e-commerce businesses.

After the information and data sources were fully collected, a number of qualitative 
analysis methods by interview method and case analysis method were conducted. Situation 
analysis is a set of methods used to analyze an organization’s internal and external environment 
in order to understand the organization’s capabilities, customers, business environment, 
these data help the author grasp the current situation of e-commerce development in general 
and the form of social media marketing in particular in Vietnam. The obtained statistical 
data will then be analyzed using quantitative analysis methods, from which the author can 
devise integrated strategies to address the limitations and related backlog issues to the form 
of marketing via social networks in e-commerce business.

4. Result and discussion
4.1. Situation of e-commerce development in Vietnam
With the growing popularity and importance of e-commerce itself, the number of 

people actively shopping online has grown significantly. According to the General statistics 
Office (2022), the service and tourism industries, including resort and catering, will decline 
sharply in 2021 due to the impact of the Covid epidemic, and the trading and retail sectors 
will decrease by 0.21 %, industries are still loading, warehousing decreased by nearly 5.02% 
compared to the same period in 2020. In general, in 2021, the operation of the commerce, 
communication and service industries in general will be strongly affected, the economy will 
be affected. Accordingly, Vietnam’s economy also achieved the lowest growth rate in the 
past 30 years, at only 2.58%. However, in the same period in 2021, under the strong impact 
of the Covid pandemic, the e-commerce industry made strong progress, keeping the growth 
rate stable at 16%. Vietnam compared to other Southeast Asian countries is considered as 
one of the countries with a prominently developed e-commerce retail market, second only 
to Indonesia. As of March 2022, an additional 1,446 electronic exchanges have entered the 
retail market in Vietnam; The proportion of revenue of the retailing of goods and services 
on e-commerce floors increased by 27% over the same period last year (Ministry of industry 
and trade, 2022).
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In 2022, the average annual growth in the number of online shoppers in e-commerce 
over the monitored period 2017 - 2022 will increase at an average rate of 1.09%, reaching 
from 57-60 million based on on forecast. The estimated value of one person’s online shopping 
is estimated to reach $260-285 in 2022, an increase of 1.14% compared to 2021. According 
to a report of the Department of E-commerce and Digital Economy - Ministry of Industry 
and Trade, compared to the total retail sales of consumer goods and services nationwide, the 
proportion of B2C e-commerce revenue will reach about 7.2%-7.8% in 2022 and the goal by 
2025 will reach 10% of the total retail market revenue in Vietnam. The percentage of people 
using the Internet is forecasted to increase by 2%, reaching 75% in 2022. These figures show 
an overview of the development status of Vietnam’s e-commerce, in which, this market is 
in a strong development phase and is reported to continue to grow at a high rate in the near 
future.

The e-commerce market in Vietnam is not only growing rapidly in size, but also 
expanding in many aspects. Firstly, the e-commerce market in Vietnam offers a variety 
of products. Secondly, building many utilities and improving the shopping experience on 
customers’ multi-platform systems, customers can experience shopping on websites and 
mobile applications. According to the statistics of Ministry of industry and trade (2022), 
There are 29,370 websites and 999 electronic trading floors nationwide. Thirdly, it is more 
convenient to integrate direct payment systems, eg COD and online shipping, e.g. debit, 
credit card payments, Apple Pay. Paypal...

However, there are still some limitations. Firstly, e-commerce floors only focus on 
business activities in the center, big cities without expanding to smaller markets such as: 
communes and rural districts. Secondly, the value of goods and services bought and sold 
on online platforms has a relatively small exchange value with about 70.4% of goods and 
services valued at less than 1 million VND. Thirdly, information security issues need to be 
paid more attention.

4.2. Current status of social media marketing activities in Vietnam
The medium for social media marketing is made up of internet-related applications 

based on Web principles of technology and ideology, allowing content to be produced and 
shared. Due to the interactive characteristics of social networks, which allow for knowledge 
sharing, collaborative activities and greater community participation compared to marketing 
media formats such as radio, TV and newspaper. Therefore, social media marketing is 
considered to be the most important communication channel to spread brand information, 
including blogs, internet forums, consumer review sites, social networking sites (Twitter, 
Bloggers, LinkedIn and Facebook).

In Vietnam, according to the report of VCCI (2021), the number of active social media 
users reached 65 million people, accounting for 67% of the total population, and this number 
is expected to continue to grow rapidly in the coming time. Social media users are also 
very active. Accordingly, the average time a Vietnamese uses a social network is 2 hours 22 
minutes and 89% of internet users have joined or contributed to a social network in the last 
one month. The most used social network in Vietnam is Facebook, accounting for 98% of 
the market, followed by Youtube with 89% and Zalo accounting for 74% of Internet users. In 
addition, Instagram, Tiktok, Printerest are also attracting many users, especially Z generation. 
Besides, to entertainment purposes, social networks also play an important role when up to 
58% of users when they use it for business purposes. Besides the popular global social 
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networks mentioned above, in Vietnam, there are also many smaller-scale social networks in 
the country, mainly in the form of forums such as Otofun, Tinhte, Webtretho, Lamchame, etc 
or some new forums appeared recently such as Hahalolo, Gapo, Lotus, etc. The number of 
users increases, the customer file is increasingly expanding for e-commerce businesses and 
high ability to interact and share information, showing that social media marketing play an 
important role in the promotion strategy for e-commerce businesses. Social media marketing 
in Vietnam thrives because it meets three core values: connection, interaction, and customer 
data. First, social networks have proven to be extremely effective, acting as a bridge and an 
online marketing channel to advertise to customers. This is also the most popular form of 
marketing with more than 94% of large and medium business and 79% of small businesses 
reporting using social networks as a marketing channel for products and services. According 
to Statista, spending on social media marketing is expected to double, from $36 million in 
2017 to $76 million in 2024. Second, interacting and exchanging products and services on 
social networks is always highly effective. According to the E-commerce White Paper of the 
Department of E-commerce and Digital Economy in 2022, 42% of consumers participating in 
the survey participate in interactive activities and make purchases through social networking 
sites such as Facebook, Tiktok, higher compared with the rate of 2020 (33%). Therefore, the 
efficiency of business activities via social networks is also appreciated compared to other 
online trading platforms. Specifically, 57% of businesses participating in business activities 
via social networks, 42.4% of websites and applications providing e-commerce services have 
revenue from advertising fees via social networks and social media trends. The direction 
of businesses participating in social media marketing activities is reported to continue to 
increase over the years. Third, social networks also have the effect of supporting other 
e-commerce platforms when the effectiveness of social media marketing affects the traffic 
volume and competitiveness of the exchanges (YouNet Media and Iprice Group). The reason 
for this result is because social networks have an impact on every stage of customer buying 
behavior, and are also an important communication channel for businesses to introduce 
products to customers and connect customers together.

In terms of the growth potential of social commerce, according to VCCI, global social 
commerce revenue will reach $22 billion in 2019, forecast to grow more than 200% over 
the next 5 years, to $67 billion in 2023. Therefore, surveying consumers about shopping 
habits, 70% of buyers said they search for information about an item on Facebook, Twitter, 
Instagram, or Snapchat. In recent years, social networking platforms have been providing more 
utilities for businesses to take advantage of and turn it into an effective tool in marketing. For 
example, in 2016, Facebook experimented with a marketplace product introduction booth, 
allowing to display information and images about items to buyers and exchange information 
with customers through various methods different communication methods. Similarly, Zalo 
also has Zalo Shop feature, which helps businesses create a virtual store displaying many 
items, relatively complete communication about their goods, prices, business information, 
shipping policies to customers. It can be seen that the common point of social networks when 
developing e-commerce at this time is to provide features to post products with detailed 
information (price, product description information and other information). At the same 
time, social networks also provide utilities in finding information about products, exchanging 
information and making transactions with sellers right on the platforms.

4.3. Actual situation of implementing social media marketing content in e-commerce 
businesses in Vietnam
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In-depth analysis of the current situation of social media marketing in e-commerce 
business in Vietnam according to the developed theoretical framework, the interview results 
show that:

The reality of the scope, according to the results of in-depth interviews, shows that 
the majority of e-commerce businesses in Vietnam focus on using the explorer scope rather 
than the defensive scope. Firstly, when it comes to the defensive scope, in general, social 
networking sites only act as a static marketing tool, ie the main purpose is still to focus 
on one-way presentation of general information about products and services, but has not 
yet integrated online support tools to provide two-way interactions between customers and 
businesses. Large business in Vietnam still use this strategy as a brand protection strategy. 
For example, Apple’s promotion strategy in Vietnam market, Apple’s marketing does not 
focus on increasing RAM of iOS devices by copying other brands. This gives tech-savvy 
people confidence in brand quality. According to experts, a defensive scope is the simplest 
way to protect a business’s position through efforts to neutralize the various effects of rival 
businesses. For example, almost all beauty brands in the Vietnamese market have incorporated 
marketing of organic products to counter the growing popularity of purely organic brands. 
This increases the product range and helps the business grow at the same time. 

However, the discovery strategy is still applied by nearly 60% of e-commerce 
businesses in Vietnam because: firstly, in the context of the limited means of communication 
on social networks, it is necessary to focus on to develop a social busines. A social busines 
means a business that has extended interactions with its customers. One airline in Asia, 
for example, used social media not only as an external communication tool, but also as an 
internal communication tool. They integrate business activities and processes with social 
networks, thereby improving business performance. Secondly, according to experts, the use 
of social networks is not only from a marketing perspective but is also more holisticly, the 
explorer scope. From there, social media can be used for many different purposes. According 
to statistics, the number of Facebook users in 2021 will reach 65.56 million people, Youtube 
with 66.33 million people and Zalo with 62 million people, businesses need an open and 
flexible approach to create meaningful interactions on these social networks to maximize the 
benefits achieved, therefore, the discovery approach has been adopted by most of the small 
and medium business. B2B marketing statistics show nearly a third of B2B professionals 
think that selling via social media allows them to build deeper and better relationships with 
their clients and customers. Social media marketing events further show that up to 70% of 
B2B companies find that the explorer scope helps in better lead generation and conversions.

The current state of culture in social media marketing, according to experts interviewed, 
conservatism is less applied by e-commerce businesses, especially young businesses. 
Industry experts say this trend occurs because the conservative culture is mostly internally 
focused. Employees and senior management have not formed the necessary confidence in 
the success of social media marketing, and have not formed strategies to accept and deal with 
the risks that this activity poses can bring. And this is also the most important thing, senior 
managers must be convinced, from which they can build a suitable and effective social 
media marketing strategy.

For businesses that adopt a modern culture, it shows that they can reach a more diverse 
set of customers. According to statistics, the number of active visitors on social networks 
reaches 56.6% of the total population, by 2022, about 72% of the Vietnamese population 
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uses social networks. Therefore, in order to promote the effectiveness of marketing activities, 
more than 67.8% of e-commerce businesses have applied modern culture to their marketing 
strategies. B2B social media statistics show that the vast majority of B2B and B2C marketers 
choose Facebook as their primary advertising medium, with 89% and 96% of them active 
on the platform respectively. The second most popular platform is LinkedIn, used by 81% of 
B2B marketers and 53% of B2C marketers. The third place goes to Instagram, where B2C 
advertisers lead, with 83% using the platform, compared to 72% for B2B marketers.

However, due to the openness of synergism, as opposed to traditional media, consumers 
and customers can control many aspects of the content a company posts on social media. 
Therefore, e-commerce businesses are forced to have policies to re-evaluate the necessary 
level of ownership for marketing messages on these platforms. As a business, it’s important 
to consider what brand image or content will be marketed on social media. When a business 
uploads a message, it is likely to be falsified in some way as a fake or prank, i n a positive 
light, the business is attracting attention. However, there should also be controls to protect 
the image and brand of the business. In 2019, around 66% of social shoppers said they wrote 
an online review at least once, while 2020 saw a massive increase in online reviews, with 
72% of consumers Social media users report that they have written online reviews for local 
businesses. Therefore, applying modern culture in marketing strategy will make it easier for 
businesses to deal with customer reviews.

The current state of structure in social media marketing: Although many interviewees 
underestimated the hierarchical structure, this is the current common structure in e-commerce 
businesses for their marketing activities but some of the perceived advantages in the 
hierarchical social media marketing structure mentioned include: content ownership and 
overall social media retention should be assigned to one department only. For a hierarchical 
marketing structure, an effective marketing strategy requires a KPI (key performance 
indicator), 30% of marketing professionals list KPIs as the top control over marketing activity.

When talking about the structure of social media marketing, there is a view of experts 
that: Social media marketing should be a function that crosses all processes and parts of the 
organization, and therefore, must have the supervisor. Marketing director or special specialist 
will take on the leadership role. And then it can take five or ten years for the marketing 
to merge into the sub-fields of the business. According to the network structure, the skills 
required by a customer relationship manager will be integrated with social skills, including 
social media marketing. After that, the business will no longer need social media specialists, 
which will only be part of the job descriptions in the respective jobs.

The experts in the responses from the in-depth interviews assessed the advantage of 
the network structure (compared to the hierarchical structure). For example, respondents 
emphasized the importance of a “flat hierarchy” and the belief that “social media works best 
as an interdepartmental structure.” 90% of business owners and marketing professionals 
say that this marketing structure can promote increased brand exposure between businesses 
and customers through social networks, pushing the brand’s image to the top positions more 
competitive advantage. According to GlobalWebIndex, 54% of internet users use social 
networks to research products. 33% of internet users prefer to contact a brand via social 
media rather than calling a call center directly. At the same time, 77% of marketing experts 
assess that social networking can have an impact on increasing traffic on business websites. 
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Therefore, this requires cooperation between departments such as customer care, sales in the 
enterprise rather than with a specific department.

The reality of social media marketing management, the results of expert interviews show 
that most of the e-commerce businesses are currently following the autocratic management 
model. Several experts interviewed emphasized the importance of guidelines and policies 
for employees to determine who in an e-commerce business is empowered to market their 
respective areas and content through specified society websites. Interviewed experts revealed 
a paradox of the management of social media marketing activities, in which the number of 
authorized personnel performing social media tasks is negatively correlated with the need 
for rules and guidelines set forth by top management. Therefore, to increase the quality of 
communication, the communication team must be well-trained and professional. 

Social media can be a powerful tool for increasing brand exposure, with social media 
traffic statistics indicating this type of marketing is an effective way to drive traffic to business 
websites. 58.5% of marketing professionals say that social media is very important to the 
overall marketing strategy. As a result, e-commerce businesses should establish guiding 
policies that define certain fundamentals and make policy non-compliance a serious penalty. 
If this is not determined, it will be difficult to infer the consequences of misconduct, because 
the employee may say that he does not know the consequences. It can be overcome by 
clear binding principles when signing a contract between an employee and an e-commerce 
enterprise. Interviewees also emphasized the importance of employee training to enhance 
the effectiveness of social media marketing guidelines. Effective training in social media 
marketing activities can bring a commercial enterprise closer to the “autocratic” pole of the 
social media marketing management aspect, but the interviewees agreed note that without 
adequate training, the quality and professionalism of social media marketing will suffer.

5. Solutions and recommendations
On the basis of analyzing the current status of social media marketing of e-commerce 

businesses in Vietnam, the article proposes some solutions and recommendations as follows:
Solutions for Vietnamese e-commerce businesses
Regarding human resources, Vietnamese e-commerce enterprises need to develop 

measures to formalize guidelines for social media marketing activities by involving 
employees in creating out these instructions and thus accelerate their acquisition. Being 
proactive in the training process can give employees more freedom and autonomy as their 
knowledge of business processes allows them to make their own decisions.

In terms of strategy, first of all, e-commerce businesses need to build knowledge about 
customers and the social networking platforms that their customers frequently use. Second, 
they should build their brand identity, including the marketing message that the business 
wants to convey and the response from customers that the business expects to receive. Third, 
build the right content marketing strategy. While there is a degree of spontaneity on social 
media, e-commerce businesses need structured content strategies so that they can have a 
consistent and regular voice to create quality content. Using trends and technologies to 
improve marketing performance, recommendations are made to develop marketing strategies, 
including: Chatbots - provide a record of user interaction; Attach videos and advertising 
content. In fact, 94% of marketers say that using video content has helped improve users’ 
understanding of a product or service.
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Some recommendations to the state and relevant agencies
The first, support from the main source: currently, the budget of e-commerce businesses 

for social media marketing accounts for a very small part compared to the economic potential 
that these websites can bring. Therefore, in order to further promote these businesses’ 
activities on social networking sites, the state needs to build support funds, reduce loan 
interest rates and have supportive financial policies for e-commerce businesses, especially 
small and medium enterprises.

The second, develop regulations on the use of celebrity images for marketing activities 
on social networks. Marketers use celebrity images to make advertising believable and 
increase consumer awareness of the brand. However, once a direct link has been established 
from a celebrity to a brand, negative information about that celebrity can affect the brand of 
the business. To protect the interests of businesses and customers, the state needs to put in 
place regulations that businesses and celebrities must clearly indicate which advertisements 
contain commercial and non-commercial information.

The third, the state’s strict control over commercial advertising information posted on 
social networking sites. This not only minimizes the possibility of receiving false information, 
but also reduces the possibility of creating conflicts between e-commerce businesses and 
customers. In addition, this will ensure that there is a standard that social network users must 
follow, improving network security.

The fourth, develop clear commercial standards on social media platforms. Specify 
the items that are allowed and not allowed to be traded on social networking sites. Business 
associations can act as a bridge between e-commerce enterprises and the state to convey 
necessary information, to remove inappropriate items, not allowed to be marketed nor posted 
on social networks.

The last but not least, develop specific and strict regulations and processes for tax 
management and customs procedures for e-commerce goods. There should be flexible and 
clear regimes for registration, declaration and tax payment for e-commerce enterprises. This 
will make it easier for e-commerce businesses to manage online business activities.

6. Conclusion
A long with the development of electronic science and technology, social networks are 

becoming an indispensable part of the daily lives of a large part of the global population; 
thereby forming a type of social media marketing that businesses, especially e-commerce 
businesses, have strongly and effectively deployed in recent times. The research results have 
clarified the theoretical basis of e-commerce and social media marketing in businesses. At 
the same time, the study analyzed the current status of social media marketing of Vietnamese 
e-commerce businesses, especially analyzed the status of the component content according 
to social media marketing theory framework of Felix et al. (2017).

Simultaneously, this research recommendation to improve the effectiveness of marketing 
activities for e-commerce businesses in Vietnam market. In general, social media marketing 
contents are interdependent, so e-commerce businesses need to position themselves on all 
four of these contents (scope, culture, structure and governance) in an integrated way, rather 
than just isolated, independent decisions. A flexible combination of four contents of social 
media marketing is necessary for e-commerce businesses to successfully deploy it in the 
current competitive and digital era.
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THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM TỪ DƯỢC 
LIỆU: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HTX THẢO DƯỢC 

CỘNG ĐỒNG A &Y NGỌC YÊU, TUMORONG

Nguyễn Thị Minh Chi
Lê Thị Hồng Nghĩa

Đỗ Hoàng Hải
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Email: ntmchi@kontum.udn.vn

Tóm tắt: Sự ưu tiên cũng như các chính sách hỗ trợ gần đây của Việt Nam, 
giải thích phần nào tầm quan trọng của mô hình hợp tác xã (HTX) đối với phát 
triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa trong tổng số các HTX hoạt 
động kinh doanh có lợi nhuận. Vì vậy, để các HTX trở thành mô hình kinh tế tạo 
sinh kế bền vững cần chú trọng hơn nữa các dịch vụ đầu ra, đặc biệt thúc đẩy 
thương mại, lưu thông hàng hóa nhanh hơn nữa. Trong nghiên cứu này, phương 
pháp định tính (case-study), được sử dụng để có cái nhìn bao quát, nhiều chiều 
cũng như chi tiết các hoạt động kinh doanh của HTX Thảo dược cộng đồng A&Y 
Ngọc Yêu. Thêm nữa, vận dụng những lý thuyết về thương mại và phân phối, từ 
đó nhóm nghiên cứu đã nhận diện năm chủ thể tác động chính đến trường hợp 
được chọn. Cấu trúc hệ sinh thái (HST) thúc đẩy thương mại cho các sản phẩm 
của HTX đã được hình thành và phát triển. Mặc dù thiết kế nghiên cứu sử dụng 
một trường hợp, nhưng kết quả của nghiên cứu đã đóng góp những thảo luận 
mang tính lý thuyết và thực tiễn về HST thúc đẩy thương mại sản phẩm cho HTX 
ở bối cảnh phát triển kinh tế tập thể, nâng cao đời sống bà con Xơ Đăng tại xã 
Ngọc Yêu, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum.

Từ khóa: bền vững; dược liệu; hợp tác xã; sinh kế; thương mại

PROMOTE COMMERCE OF HERBAL PRODUCTS: THE CASE 
STUDY OF COOPERATIVE OF A&Y NGOC YEU HERBAL 

COMMUNITY

Abstract: Vietnam’s priorities as well as recent supportive policies, partly 
explain the importance of cooperatives to socio-economic development. However, 
approximately half of all cooperatives have operated a profitable business. 
Therefore, to promote cooperatives as an economic model, which creates 
sustainable livelihoods, it is essential to pay more attention to output services, 
especially trade and distribution. In this study, the qualitative method (case study) 
was used to capture an overview, multi-dimensional as well as detailed business 
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activities of the Cooperative of A&Y Ngoc Yeu Herbal Community. In addition, applying 
theories of trade and distribution, our research identified five key influencers in the selected 
case study. Next, an ecosystem framework of commercial promotion for case-study products 
has been developed. Despite using a single-case research design, this study contributed to 
theoretical and practical discussions of the commerce ecosystem for cooperatives in the 
context of collective economic development, improving the lives of the Xo-Dang ethnic group 
in Ngoc Yeu commune, Tumorong district, Kon Tum province.

Keywords: sustainability; herbal; cooperative; livelihoods; commerce
1. Đặt vấn đề
HTX Thảo dược Cộng đồng A &Y Ngọc Yêu được thành lập ngày 30 tháng 11 năm 

2020. Có trụ sở chính tại Thôn Long Láy 2, xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông với số lượng 
70 xã viên đều là người đồng bào dân tộc thiểu số là các hộ gia đình thôn Long Láy 2. HTX 
có tổng số vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính hiện nay chủ 
yếu là trồng thảo quả dược liệu dưới tán rừng, trồng cây lấy tinh dầu và sản xuất pha chế tinh 
dầu. Hiện nay, các thành viên HTX tự nguyện cùng tổ chức làm ăn, cùng góp vốn cùng chịu 
rủi ro. HTX có nhiều thuận lợi để phát triển như: có nguồn lao động tương đối dồi dào, hoạt 
động trên nguyên tắc dân chủ, mang tính tập thể nên đã huy động được sức mạnh của các 
thành viên; diện tích đất rừng phong phú phù hợp cho việc sinh trưởng phát triển các loài cây 
thảo dược dưới tán rừng và các loài cây lấy tinh dầu khác. Với nhiều công dụng trong y dược 
và làm đẹp, cácc sản phẩm từ tinh dầu tiêu rừng có tiềm năng lớn để phát triển thị trường tiêu 
thụ, phục vụ nhu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đem lại thu nhập bền vững 
cho người dân HTX Thảo dược cộng đồng A&Y Ngọc Yêu.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng thành công thương hiệu tinh dầu tiêu rừng Elifoc, các sản 
phẩm của HTX cũng chỉ dừng lại ở mức độ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hoạt động xúc 
tiến bán hàng chưa được chú trọng. Bên cạnh đó, tính đặc thù và riêng biệt của sản phẩm 
giữa sản phẩm tinh dầu tại Kon Tum cũng như các loại sản phẩm tinh dầu khác ở những vùng 
miền khác của Việt Nam chưa được nhận diện. Hiện nay, ngoài các sản phẩm về tinh dầu, 
giữa các sản phẩm OCOP khác của tỉnh Kon Tum cũng đang tăng nhanh một cách ồ ạt khiến 
sản phẩm của HTX chưa thể được “nhớ mặt, đặt tên” đối với khách hàng ngoại tỉnh khi đến 
Kon Tum. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập cho bà con 
xã viên. Trước khi có được những chính sách và định hướng đúng đắn từ các đơn vị hỗ trợ, 
chủ thể là HTX cần sáng tạo hơn về sản phẩm; có kế hoạch đồng bộ, chi tiết trong hoạt động 
trồng trọt, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; cũng như nắm bắt thông tin về các sản phẩm tương 
đồng để xây dựng chiến lược kinh doanh riêng của HTX. 

Với những yêu cầu bức thiết từ thực tiễn của hoạt động kinh doanh đặc thù tại địa 
phương, nhóm nghiên cứu mong muốn đóng góp những giải pháp phù hợp đến với HTX, 
giúp HTX có thể tháo gỡ được những khó khăn trước mắt, vấn đề tồn tại hiện hữu ngay trong 
chính nội tại về quản lý hoạt động kinh doanh. Cụ thể hơn, nghiên cứu đề ra những gợi ý 
nhằm thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm địa phương, trường hợp điển hình từ HTX Thảo 
dược cộng đồng A&Y Ngọc Yêu tại huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum.

2. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn
2.1. Sản phẩm từ dược liệu
Theo báo cáo từ Cesti, (2012), dược liệu thiên nhiên có nguồn gốc từ động vật, thực vật 

và khoáng vật. Trong đó, nguồn từ thực vật - các cây thuốc - là chủ yếu. Các loại sản phẩm 
từ dược liệu được phân loại theo hình thức gồm: (1) Dược thảo là toàn bộ hay một bộ phận 
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cây thuốc chỉ qua giai đoạn xử lý đơn giản, chủ yếu là phơi, sấy khô; (2) Bán thành phẩm 
dược liệu là các dạng chiết xuất toàn phần, chế biến từ dược liệu thiên nhiên dưới dạng dịch 
chiết, cao chiết... với nhiều mục đích như giúp thuận lợi cho việc bào chế, giúp dễ tồn trữ, 
giúp tác dụng nhanh chóng hơn; (3) Chế phẩm từ dược liệu là thuốc từ dược liệu đã qua chế 
biến và sẵn sàng để sử dụng; (4) Các hợp chất chiết từ dược liệu; (5)Các chất bán tổng hợp 
đi từ sản phẩm thiên nhiên.

Ngoài ra theo công dụng, sản phẩm từ dược liệu còn được phân thành: (1) Thuốc: một 
loại thực phẩm chức năng. Chúng được bán dưới dạng viên nén, viên nang, bột, trà, chiết 
xuất và cây tươi hoặc khô; (2) Thực dược phẩm là một loại thực phẩm hoặc một phần của 
nó cung cấp cho cơ thể các lợi ích y tế hoặc sức khỏe, bao gồm cả việc ngăn ngừa và điều 
trị bệnh. Nó được coi là một cách tự nhiên hơn để đạt được kết quả điều trị với tác dụng phụ 
tối thiểu (Ishak, K.A., & cộng sự, 2017); (3) Thực phẩm chức năng là thực phẩm được thêm 
vào một hoặc nhiều thành phần mới làm cho nó trở thành một sản phẩm mới, có chức năng 
mới, thường làm tăng cường sức khỏe hoặc ngừa bệnh; (4) Thực phẩm bổ sung tuỳ theo công 
thức, hàm lượng vi chất và hướng dẫn sử dụng, thực phẩm chức năng còn được gọi thực 
phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sản phẩm 
dinh dưỡng y học.

2.2. Kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp và hoạt động phân phối 
Từ góc nhìn kinh tế vĩ mô, mục tiêu chính của kinh tế tập thể, HTX là đạt được sự phân 

bổ nguồn lực hiệu quả từ hoạt động kinh tế theo quy mô, từ đó giúp nông nghiệp đóng góp 
vào quá trình nông nghiệp hóa của nền kinh tế bằng cách chuyển giao nguồn lực phù hợp với 
lý thuyết về tích lũy tư bản sơ khai trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Preobrazhenskii 
(Schmitt, G. 2021). Mặc dù có nhiều đóng góp tích cực về mặt kinh tế - xã hội trong đời sống 
của dân vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS và MN nhưng số các mô hình kinh tế tập thể 
nói chung, HTX nói riêng thành công còn ít. Tỷ lệ HTX kinh doanh có lãi trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum trung bình năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 lần lượt là 46,0% và 55,7%. Những 
chỉ tiêu này so với cả nước không có sự khác biệt quá lớn, lần lượt là 51,1% và 58,7%. Theo 
Sách trắng HTX Việt Nam 2022, nguyên nhân của thực trạng trên là vì phần lớn HTX có quy 
mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, chất lượng nguồn nhân lực thấp, chưa gắn kết chặt chẽ lợi 
ích giữa HTX với thành viên; vai trò của Liên hiệp HTX chưa được phát huy. Nhiều HTX chỉ 
đáp ứng cung cấp các dịch vụ đầu vào cho thành viên là chủ yếu, các hoạt động khác không 
được chú trọng, dẫn đến hoạt động kinh doanh chung chưa hiệu quả. Nói cách khác, năng 
lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng 
lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực HTX còn hạn chế, không đáp ứng được nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay.

Hầu như trong các nghiên cứu về HTX các tác giả đều có xu hướng tìm phân tích các 
yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của HTX. Sau đây là hai ví dụ nghiên cứu điển hình. 
Trong những mô hình HTX thành công, không thể không nhắc đến Hợp tác xã Văn Đức 
(Phuong, N. V. & cộng sự, 2020), chuyên về sản xuất rau và cung cấp các dịch vụ đầu ra cho 
các thành viên. Mặc dù, thách thức từ cạnh tranh và nguồn vốn, thành công của HTX Văn 
Đức là kết quả của nhiều yếu tố, phải kể đến đó là kinh nghiệm và ý thức của người nông 
dân trong sản xuất rau an toàn, chiến lược sản xuất và quản lý tiến trình, sự năng động của 
người quản lý và hiệu quả của chiến lược marketing cũng như tận dụng các nguồn lực hỗ trợ 
bên ngoài. HTX Văn Đức được hưởng những lợi ích từ người dân địa phương và cộng đồng 
theo nhiều cách khác nhau; người lại người dân địa phương cũng tự hào về thương hiệu HTX 
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rau an toàn của mình. Tư duy của người nông dân thay đổi hướng đến thay đổi canh tác sản 
xuất rau an toàn, từ đó kinh tế và môi trường được cải thiện. Tuy nhiên, dịch vụ của HTX 
trong nghiên cứu của Nam, M. V., (2005) chưa đáp ứng đủ nhu cầu của xã viên và nông hộ, 
chủ yếu tập trung vào dịch vụ đầu vào như thủy lợi, giống cây con. Về hoạt động đầu ra, chế 
biến 53,75%, tìm thị trường tiêu thụ nông sản phẩm mới chỉ đáp ứng 20% nhu cầu của các 
xã viên, đây cũng chính là khâu yếu nhất trong hoạt động của các HTX hiện nay. 

Quản lý tốt hoạt động phân phối cũng chính là gợi ý giải quyết vấn đề đầu ra của các 
HTX. Và để tăng cường sự hợp tác giữ người nông dân và khách hàng (processors), một 
kênh phân phối mới được gọi là hệ thống phân phối địa phương đã ra đời và ngày một phát 
triên tại Nhật Bản. Trung gian cầu nối là một công ty, do chính những người nông dân làm 
chủ, những người hiểu rõ nhất về hành vi của người nông dân và nhận diện những cơ hội 
kinh doanh từ chính nguồn lực của người nông dân. Thông qua việc ủy thác kinh doanh, 
công ty trung gian này có thể hỗ trợ hoạt động sản xuất và kinh doanh của người nông dân. 
Khác với Nhật Bản, theo nghiên cứu của tác giả Ngân, N. K., (2019), hệ thống phân phối 
nông nghiệp tại Việt Nam có những đặc thù riêng. Địa bàn rộng nên rất ít nông dân bán trực 
tiếp nông phẩm, nên các bên trung gian trất quan trọng. Doanh ngiệp/HTX thiết kế lại hệ 
thống kênh phân phối sản phẩm cho mình một cách hiệu quả là rất cần thiết. 

3. Đặc điểm các sản phẩm từ dược liệu của tỉnh Kon Tum 
3.1. Hoạt động sản xuất và chế biến dược liệu 
Về sản xuất nguyên liệu, sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu được Tỉnh Kon Tum xác 

định là cây trồng chủ lực, được Tỉnh quan tâm đầu tư bảo tồn và phát triển thành trung tâm 
dược liệu của cả nước. Năm 2018, Tỉnh Kon Tum đã xây dựng “Đề án đầu tư, phát triển, chế 
biến dược liệu trên địa bàn Tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Đến 
hết năm 2020, toàn Tỉnh có khoảng 2.416,5 ha diện tích dược liệu, diện tích trồng Sâm Ngọc 
Linh khoảng 907,2 ha, diện tích trồng cây Đảng Sâm khoảng 628,9 ha, có trên 168 ha diện 
tích trồng cây Nghệ vàng, gần 123 ha diện tích trồng Sa nhân, diện tích trồng Đương quy 
khoảng 58 ha... và nhiều loại dược liệu khác như Lan kim tuyến, Ngũ vị tử, Sơn tra, Giảo 
cổ lam... trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Kon Tum đã thu hút nhiều dự án lớn nhỏ phát triển Sâm 
Ngọc Linh và các loại dược liệu khác dưới tán rừng. 

Về chế biến Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, trên địa bàn Tỉnh Kon Tum có một 
số hộ kinh doanh thu mua, sơ chế, chế biến các loại dược liệu, chủ yếu bán nguyên liệu. Sản 
lượng các loại dược liệu chủ yếu sơ chế tươi và sấy khô bằng phương pháp thủ công. Hoạt 
động chế biến sâu dược liệu trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe (vị thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm, thực phẩm chức năng) đã được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ để chế biến các sản phẩm và đã cho ra các sản phẩm 
tiêu thụ trên thị trường như: Rượu Ngọc Linh sâm dây - ngũ vị tử, rượu sâm Ngũ vị tử, rượu 
sâm Ngọc Linh, rượu sâm Ngọc Linh - Ba kích, rượu vang Sơn tra - Ngọc Linh, trà túi lọc 
chè dây Măng Đen, trà hòa tan Linh Chi Sâm, nước giải khát sâm dây, cao sâm dây, cà phê 
Hồng đảng sâm Kon Tum và một số sản phẩm khác từ dược liệu địa phương. Bệnh viện Y 
dược cổ truyền Kon Tum cũng đã hình thành cơ sở chế biến dược liệu và đã chế biến được 
một số vị thuốc từ nguồn dược liệu trồng, khai thác trên địa bàn tỉnh để sử dụng cho công tác 
khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện (Chương T. V, 2021).

3.2. Chất lượng sản phẩm từ dược liệu
Các sản phẩm từ dược liệu của Kon Tum phát triển với số lượng đáng kể, kể từ khi 
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phong trào mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được phát triển. Chứng nhận OCOP là hoạt động 
đánh giá, xác nhận về hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm là đạt các yêu cầu theo 
chương trình OCOP. Theo đó, sản phẩm đủ điều kiện cũng như được biết đến như một sản 
phẩm có chất lượng, đặc trưng, tiêu biểu, truyền thống của địa phương và người dân ở đó. 
Đối với các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, Kon Tum có hơn 148 sản phẩm OCOP đạt từ 
3 - 4 sao cấp Tỉnh và một sản phẩm tiềm năng đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình trung ương 
công nhận đạt 05 sao. Từ đó phát huy và làm tăng giá trị sản phẩm; nâng cao mức chuẩn hóa 
sản phẩm; xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các chủ thể OCOP. 

Định hướng đến 2025, mỗi huyện, thành phố phấn đấu có ít nhất 1-2 sản phẩm hàng 
năm được hỗ trợ theo chương trình OCOP. Đó là những sản phẩm chủ lực của các địa phương 
huyện, thành phố trong Tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất 10 sản phẩm 
tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Đến năm 2030, Đặc biệt lưu ý khuyến 
khích các cơ sở sản xuất đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, sản xuất các 
sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu tái sinh. 
Phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) lâm nghiệp, gồm các sản 
phẩm tinh chế từ Hồi, Quế, Sở, nhựa Thông, các loại dược liệu và sản phẩm cây giống lâm 
nghiệp đạt tiêu chí 3 sao trở lên.

Trước khi đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP, doanh nghiệp cần có chứng 
nhận sở hữu trí tuệ, cụ thể giấy chứng nhận (GCN) đăng ký nhãn hiệu hay còn được gọi là 
văn bằng bảo hộ. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng nhất bảo vệ doanh nghiệp khi có 
tranh chấp về nhãn hiệu xảy ra. Nhằm chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của 
mình. Theo đó, giấy chứng nhận ghi nhận các thông tin quan trọng liên quan đến nhãn hiệu 
như chủ sở hữu, nhóm ngành bảo hộ, phạm vi bảo hộ, thời gian bảo hộ... Theo các báo cáo 
của Sở NN và PTNT tỉnh Kon Tum, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 02 doanh nghiệp là Công 
ty TNHH Thái Hòa và Công ty Cổ phần Dược liệu sạch Kon Tum, được cấp GCN quyền sử 
dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho Đảng sâm, Đương quy, Nấm linh chi, Lan kim tuyến, Đinh 
lăng, Nghệ vàng, Sa nhân tím có nguồn gốc địa phương. Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc 
Linh và 09 dược liệu khác cũng đã được bảo hộ. Một số doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài 
chính đã tự trang bị máy móc, thiết bị, bao bì, truy xuất nguồn gốc. Trong khi phần doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô sản xuất nhỏ chưa quan tâm đến thương hiệu và 
nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm dẫn đến ảnh hưởng đến hoạt động đầu ra cho sản phẩm.

3.3. Hoạt động thương mại, phân phối 
Về mặt thị trường, hiện nay chủ yếu các doanh nghiệp phân phối sản phẩm ra hai thị 

trường lớn đó là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội thông qua việc sử dụng các đại lý giới thiệu và bán 
sản phẩm. Hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nhiều hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các 
buổi triển lãm, hội chợ về dược liệu đã thực hiện và nhận được sự quan tâm của Thủ tướng 
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cộng 
đồng doanh nghiệp... Đặc biệt, Hội nghị đầu tư, phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các 
dược liệu khác cùng với Triển lãm chuyên đề Di sản Văn hóa-Sâm Ngọc Linh Kon Tum báu 
vật đại ngàn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là hai sự kiện đặc sắc giới thiệu đến cộng đồng 
dân cư cả nước những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của mảnh đất Kon Tum. Với nhiều nỗ lực 
cho việc phát triển thị trường mới, một số doanh nghiệp tiến hành phát triển thị trường của 
mình sang các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, doanh thu từ các sản phẩm này không cao. BioPhap 
là một trong số các doanh nghiệp hiếm hoi khi xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm sản xuất hữu 
cơ như tinh bột nghệ đi thị trường nước ngoài, không bán trong nước. Tiềm năng của các thị 
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trường nước ngoài là rất lớn nhưng các doanh nghiệp lại chưa đủ quy mô để có thể đáp ứng 
cho nhu cầu nguyên liệu trong nước và xuất khẩu.

Về kênh phân phối, cuối năm 2020, Sở Công Thương đã kết nối thành công các sản 
phẩm dược liệu của tỉnh vào tiêu thụ tại Điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP tại địa chỉ 
339 Phan Chu Trinh và 814 Phan Đình Phùng với hơn 60 sản phẩm dược liệu của 17 đơn 
vị sản xuất và hệ thống Siêu thị Co.op mart với 8 sản phẩm dược liệu của 3 đơn vị sản xuất 
(Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên, Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ cao Hoàng 
Linh, Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và dịch vụ Lâm Thịnh). Các sản phẩm dược 
liệu chủ yếu được chế biến từ sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm, hắc đẳng sâm, ngũ vị tử, nấm 
linh chi... với nhiều mẫu mã, bao bì đa dạng. Hiện nay xu hướng tiêu dùng, mua sắm của 
người dân, nhất là ở các khu vực thành thị đang chuyển từ chợ truyền thống sang sử dụng 
kênh bán hàng hiện đại, phương thức thanh toán nhanh gọn, do đó việc đưa các sản phẩm 
dược liệu của tỉnh vào tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ hiện đại, hệ thống các siêu thị sẽ góp 
phần quảng bá sâu rộng hơn mặt hàng này đến người tiêu dùng trên khắp cả nước. Các sản 
phẩm trên hiện vẫn đang được tiêu thụ ổn định tại các điểm bán và giới thiệu sản phẩm 
OCOP tỉnh Kon Tum và hệ thống Siêu thị Co.op mart, góp phần giúp các đơn vị sản xuất có 
đầu ra ổn định, chủ động được kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời còn góp phần quảng 
bá, giới thiệu, nâng tầm vị thế của sản phẩm dược liệu của tỉnh.

Tuy nhiên, số lượng các sản phẩm đủ điều kiện để kết nối vào hệ thống siêu thị còn hạn 
chế do các đơn vị sản xuất chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún nên năng lực cung ứng 
sản phẩm của các cơ sở sản xuất còn hạn chế, không ổn định; thói quen mua sắm của người 
tiêu dùng vẫn ưu tiên về các kênh truyền thống với tâm lý hàng hóa trong siêu thị thường đắt 
hơn ngoài chợ vì phải chịu thêm phí thuê mặt bằng, nhân viên. Ngoài ra, các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ sở sản xuất dược liệu còn hạn chế trong việc đáp ứng các yêu cầu về giấy 
tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy 
kiểm định, hồ sơ công bố chất lượng các quy chuẩn và ít chú trọng đến đăng ký nhãn hiệu, 
thương hiệu sản phẩm, mẫu mã sản phẩm. Vì vậy, ngoài kênh bán hàng truyền thống, phát 
triển ngành công nghiệp Dược liệu và liên kết sản phẩm với du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh 
tham gia hỗ trợ chuỗi giá trị thương hiệu các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có thế mạnh ở vùng 
núi Kon Tum. Đây là hướng phát triển tuy không mới nhưng lại là một ngành với mục tiêu 
tạo nên giá trị hàng hóa có thương hiệu vào năm 2030. Vì thế, cần được tổ chức lại một cách 
toàn diện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. 

Ngoài các kênh bán hàng truyền thống, các doanh nghiệp cũng phát triển hệ thống 
website của mình và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada... 
giúp người tiêu dùng trong nước dễ dàng đặt hàng trực tuyến nhằm phân phối sản phẩm đi 
khắp cả nước. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều nhà kinh doanh đăng ký gian hàng nên việc cạnh 
tranh luôn diễn ra khốc liệt. Bên cạnh đó vì các sàn này thường không quản lý về giá bán nên 
tình trạng bán phá giá không khỏi gặp phải. Tình trạng hàng giả, hàng nhái rất nhiều làm cho 
lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dược liệu có chất lượng cao sẽ ít được người tiêu dùng nhận 
diện, dễ bị đánh đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc khi thực hiện chiến lược marketing diện 
rộng doanh nghiệp không thể tùy chỉnh cho từng đối tượng khách hàng. Trải nghiệm khách 
hàng ít tạo được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, tỷ lệ đơn ảo cũng rất 
nhiều. Vì vậy, việc mở rộng thị trường thông qua kênh bán hàng này cần được doanh nghiệp 
cân nhắc cho phù hợp với sản phẩm và đối tượng khách hàng mình nhắm đến.

Với vai trò cầu nối giữa đơn vị sản xuất và đơn vị tiêu thụ sản phẩm, trong 2 năm vừa 
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qua, Sở công thương tỉnh Kon Tum đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ DN, HTX, các tổ 
chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu 
sản phẩm hàng hóa tới người tiêu dùng trong nước. Sở đã tổ chức triển khai các hoạt động 
hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã dược liệu với tổng kinh phí 
hỗ trợ khoảng 76 triệu đồng. Hoạt động hỗ trợ xây dựng thương hiệu đã góp phần hỗ trợ các 
đơn vị sản xuất dược liệu thiết kế logo, bao bì đẹp, bắt mắt hơn, là công cụ marketing tiếp 
cận thị trường của sản phẩm, tạo bước tiền đề để phân phối vào các siêu thị, cửa hàng bán 
lẻ hiện đại. Hoạt động này không chỉ giải quyết tốt vấn đề đầu ra của sản phẩm gắn với thị 
trường, mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Ngoài ra, Sở 
cũng cung cấp thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất cung ứng 
các sản phẩm dược liệu về các điều kiện mà đơn vị phân phối đưa ra, đặc biệt qua trang điện 
tử https://kontumtrade.gov.vn/.

4. Phương pháp nghiên cứu
 Nghiên cứu ứng dụng cách tiếp cận Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm dược liệu từ 

1 trường hợp nghiên cứu điển hình (case-study) là HTX Thảo dược cộng đồng A&Y Ngọc 
Yêu, một cách có hệ thống và xuyên suốt cho dự án. Ở mức cơ bản thì đây là quá trình 
thương mại hóa cho sản phẩm đặc thù của địa phương vì nghiên cứu đang đứng ở góc nhìn 
với vai trò là doanh nghiệp để thấy những khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp để giúp 
HTX cải thiện được tình huống hiện tại. Quá trình lựa chọn case-study chia thành 4 giai đoạn 
như bảng dưới đây:

Bảng 1: Các bước trong quá trình lựa chọn trường hợp điển hình để nghiên cứu

STT Thời gian Thực hiện/triển khai Kết quả lựa chọn
Bước 1 9/2022-

11/2022
Tìm hiểu về các doanh nghiệp, HTX 
trên địa bàn tỉnh từ nguồn như Trung 
tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi 
nghiệp tỉnh Kon Tum, Liên minh HTX 
Kon Tum...

Có được thông tin sơ bộ 
của 120 doanh nghiệp 
và HTX hoạt động trong 
lĩnh vực nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh

Bước 2 11/2022-
12/2022

Quan tâm đến các doanh nghiệp và 
HTX hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất dược liệu, hiện nay đang là lĩnh 
vực thế mạnh và tiềm năng của tỉnh.

10 Doanh nghiệp và 
HTX trong lĩnh vực dược 
liệu được lọc ra từ 120 
DN và HTX ở trên.

Bước 3 12/2022-
1/2023

Doanh nghiệp/HTX với sứ mệnh tạo 
tác động đến cộng đồng, nhóm yếu 
thế, người DTTS, tạo sinh kế bền 
vững.

HTX Thảo dược cộng 
đồng A&Y Ngọc Yêu

Nghiên cứu lựa chọn HTX Thảo dược cộng đồng A&Y Ngọc Yêu làm trường hợp nghiên 
cứu điển hình vì những lý do sau đây:

- Bộ máy tổ chức trồng trọt và sản xuất tương đối đầy đủ (gồm 2 thành viên Hội đồng 
quản trị, 1 giám đốc, 4 tổ trưởng, có sự tham gia của phụ nữ và đoàn thanh niên thôn, có kế 
hoạch nhân sự cho hoạt động thương mại);

- Định hướng của HTX phát triển sinh kế cho người dân vùng đồng bào  DTTS và miền 
núi;

- Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn: trồng cây gia vị, dược liệu, hương liệu và cung cấp 



62 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

sản phẩm  trực tiếp đến tay người tiêu dùng (các sản phẩm gồm có tinh dầu tiêu rừng, thảo 
quả và sâm dây);

- Xã viên 100% bà con người Xơ Đăng sinh sống tại vùng đồng bào DTTS & miền núi;
- Hoạt động canh tác chủ yếu làm nương rẫy do lâm trường quản lý (kinh tế dưới tán 

rừng);
- Có cấu trúc hoạt động theo chuỗi cung ứng rõ ràng.
- Đa dạng hóa các loại cây trồng và sản phẩm, có tính đặc thù so với các đơn vị khác.
Nghiên cứu phân tích dữ liệu thứ cấp là các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, 

số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số liệu từ Tổng cục thống kê, sở Công thương Kon Tum 
và các báo cáo khác của chính quyền địa phương để tìm hiểu những quy định pháp lý liên 
quan đến thương mại hóa sản phẩm dược liệu nhằm tìm hiểu mức độ thuận lợi trong quá 
trình thương mại hóa sản phẩm dược liệu ở cấp tỉnh, quốc gia và xuất khẩu theo định hướng 
của HTX.

Phương pháp quan sát: trực tiếp quan sát quá trình HTX thực hiện hoạt động kinh 
doanh tại địa phương cũng như triển khai bán hàng qua các kênh đã lên kế hoạch. 

Phương pháp nghiên cứu xã hội Dân tộc ký (ethnography): Căn cứ trên kinh nghiệm 
nghiên cứu của nhóm về Marketing, Thương mại điện tử, Chuỗi cung ứng, kết hợp thực hiện 
phỏng vấn sâu, phỏng vấn cá nhân/nhóm (thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý cũng 
như các thành phần như thanh viên, phụ nữ trong HTX) và quan sát tham dự (Participatory 
observation) trực tiếp người dân xã viên tham gia vào hoạt động trồng trọt, sản xuất và 
thương mại sản phẩm nhằm tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng và khó khăn của HTX trong việc 
thương mại hóa sản phẩm dược liệu. Phỏng vấn sâu với cán bộ, đơn vị và các bên liên quan 
đã cung ứng dịch vụ hỗ trợ HTX trên địa bàn; để tìm ra đâu là rào cản, điểm không cần thiết, 
điểm nghẽn trong quá trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
5.1. Thông tin cơ bản về trường hợp nghiên cứu
Xã Ngọc Yêu, nơi đặt trụ sở cũng như gần vùng nguyên liệu của HTX, có diện tích 126 

km². Dân số của xã năm 2019 là 1.663 người, mật độ dân số đạt 13 người/km². Độ cao trung 
bình so với mặt nước biển 1.400 m. Xã Ngọc Yêu có 8 thôn, với gần 100% số dân là người 
đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Ngọc Yêu là xã vùng sâu, điều kiện kinh tế - xã hội được xếp 
vào diện khó khăn nhất của huyện Tu Mơ Rông, nhưng nơi đây được biết đến là vùng đất có 
truyền thống hiếu học dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ. HTX có trụ sở tại thôn Long Láy 
2, Xã Ngok Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Số lượng xã viên gồm 70 người Xơ 
đăng. Hoạt động chính của HTX là trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm. 
Những thông tin khác về HTX được trình bày chi tiết: 

Bảng 2: Những thông tin cơ bản về HTX Thảo dược cộng đồng A&Y Ngọc Yêu

STT Thuộc tính Chi tiết
1 Năm thành lập 2020
2 Thời gian bán hàng 2022
3 Số lượng 70 xã viên là người Xơ Đăng thuộc 35 hộ gia đình
4 Cơ cấu tổ chức 2 thành viên HĐQT; 1 giám đốc; 4 tổ trưởng
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5 Trụ sở Thôn Long Láy 2, Xã Ngọc Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, Kon 
Tum

6 Hoạt động chính Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
7 Sứ mệnh Tạo sinh kế bền vững cho người dân Xơ Đăng
8 Tầm nhìn Sản xuất ra được củ sâm dây loại to mà chỉ có ở HTX Ngọc 

Yêu
9 Mục tiêu ngắn hạn Thương mại hóa thành công tinh dầu tiêu rừng
10 Mục tiêu dài hạn Trồng thảo quả, sâm dây trên quy mô rộng; trồng và sản 

xuất tinh dầu trầu không; sản xuất nhang, trầm hương...; 
hướng đến xuất khẩu các loại sản phẩm trên sang thị trường 
Ấn Độ

5.2. Chuỗi cung ứng sản phẩm dược liệu và tinh dầu tiêu rừng của HTX
-  Hoạt động trồng trọt
Hiện nguồn nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất tinh dầu tiêu rừng từ 3 nguồn chính: 

tự trồng, tự đi thu từ cây tiêu cổ thụ mọc tự nhiên trong nương rẫy của bà con xã viên thuộc 
đất lâm trường quản lý và nguồn thu mua ở các vùng lân cận. Đối với vùng trồng tiêu rừng, 
HTX đã phát triển 3ha cây tiêu rừng, nhưng hiện tại chỉ còn lại 1,3 ha. Nguyên nhân của việc 
ươm và trồng trở nên khó khăn vì chất đất có mầm mống bệnh, cây không sống được cây 
chết. Vì vậy rất cần chuyên gia hỗ thêm về mảng ươm, gieo trồng cây tiêu rừng để mở rộng 
vùng nguyên liệu, ổn định đầu vào cho hoạt động sản xuất. 

“HTX rất cần hỗ trợ về phần nhân giống, đặc biệt phương pháp nhân giống bằng hạt là 
nhanh nhất, chứ bằng mô thì không ổn lắm. Trước đây để mà trồng, HTX đi vào nương rẫy, 
tìm cây con để bứng về trồng. HTX Tuyết Sơn ở Măng Đen cũng không ươm gieo được, còn 
cây này để trong rừng đốt, ủ bao nhiêu năm trong rừng vẫn lên...” (trích từ cuộc phỏng vấn 
Giám đốc HTX)

Ngoài trồng cây tiêu rừng, HTX còn đang trồng thí điểm vài trăm ngàn cây giống thảo 
quả trong nương rẫy (lâm trường 178). Sau 3 năm, hiện cây đã ra quả bói, cây đẻ ra củ tương 
tự cây sa nhân, cây riềng. Sau thời gian cho quả bói, thì cứ một năm cây con sẽ đẻ ra 2 cây 
nhỏ. Cây nào ra quả rồi thì nó sẽ chết, trước khi chết nó đã đẻ ra 2 cây rồi. Đây là loại cây 
chịu mát, có độ ẩm cao, thích hợp trồng dưới tán rừng với độ phủ của cây che bóng 60-70%. 
Cây thảo quả được biết đến là cây bản địa ở vùng Sapa, Lào Cai, di thực về. Cây này trồng 
một lần thu được về nhiều năm, hơn cây cà phê, 20-35 năm. Trong vài tháng tới, HTX còn 
dự định tổ chức sản xuất sâm dây loại to củ. Việc trồng sâm sẽ được phụ trách bởi một nhóm 
phụ nữ của HTX. Đồng thời sẽ tận dụng lợi thế phụ nữ khởi nghiệp để có thể hưởng các 
chính sách ưu đãi từ địa phương.

“Sau tết sẽ cơ cấu lại còn 3 tổ. Trong xã viên có 1 chị là cán bộ hội phụ nữ của thôn... 
thì định hướng sẽ lập hội phụ nữ riêng của HTX để trồng sâm dây. Đàn ông xã viên thì làm 
việc nặng. Sâm thì có nhiều rồi nhưng mà HTX hướng đến trồng sâm dây to, hoặc một loại 
cây khác cũng được. Trước mắt, sâm đã có rồi, vấn đề phải có đất, chăm sóc như thế nào, 
trồng sao, phân bón như thế nào, xã viên có thực tâm mà làm không. Phụ nữ không cần đông 
quá, ít cũng được, cần tập trung lại để làm sao cho củ sâm thực sự to để bán thay vì củ sâm 
20-30-50 củ/1 kg thì mình trồng 4-5 củ/kg, ít thôi không cần nhiều, chất lượng, bán giá cao, 
mà phải là sâm dây củ to.”(trích từ cuộc phỏng vấn Thành viên HĐQT của HTX)
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Định hướng của HTX sẽ kết hợp phát triển vùng trồng tiêu kết hợp với trồng trầu 
không, tinh dầu trồng không có tính sát khuẩn cao. Hiện thị trường Ấn độ dùng rất nhiều và 
cũng là thị trường mà HTX nhắm đến cho việc xuất khẩu các loại tinh dầu nói chung. Hoạt 
động canh tác, trồng cây sắn làm giảm chất đất, giảm hiệu quả kinh tế. Xu hướng sẽ là cây 
bản địa lên ngôi, được nhà nước khuyến khích thay thế và tiêu rừng cũng như thảo dược là 
một trong những sự lựa chọn để ưu tiên trồng.Thêm vào đó trồng ở đất sắn cũng cho tỉ lệ 
sống của cây tiêu rừng cao hơn. Quy mô sẽ lên đến vài chục ha vùng nguyên liệu. Thêm vào 
đó, diện tích mì ko hiệu quả, suy thoái, xu hướng sẽ là cây bản địa lên ngôi và tiêu rừng là 
một trong những sự lựa chọn để ưu tiên trồng. Quan trọng là đầu ra cho sản phẩm, ổn định 
đầu ra thì việc triển khai trồng sẽ rất là dễ. Hiện tại việc triển khai mở rộng vùng trồng vẫn 
khả thi nhưng có một khó khăn là ⅔ xã viên thì muốn tham gia trồng, số còn lại nghĩ rằng 
đầu ra chưa ổn định và vì thực trạng đất canh tác mì xói mòn nhiều quá dẫn đến hiệu quả 
trồng không cao.

- Hoạt động sản xuất, chế biến
Tinh dầu tiêu rừng Elifóc được chiết xuất 100% từ thiên nhiên với sự tham gia sàng 

lọc, nghiên cứu của các nhà khoa học Trường Đại học Dược và Viện kiểm nghiệm thuốc TP. 
Hồ Chí Minh. Trong 30ml tinh dầu có vừa đủ lượng thành phần Litsea cubeba oil, Elsholtzia 
penduliflora oil, Fokienia hodginsii oil, Ocimum gratissimum oil. Tinh dầu tiêu rừng được 
nhắc đến với các công dụng như: Kháng khuẩn, kháng nấm, khử mùi, xua đuổi và khử côn 
trùng, muỗi; Dùng để xông phòng và xe hơi giúp thanh lọc không khí, ngăn ngừa côn trùng 
và muỗi, tạo hương thơm thiên nhiên, quyến rũ, giúp thư giãn, giảm mệt mỏi, giảm say xe; 
Làm ấm, tăng khả năng miễn dịch, kháng dị ứng, chống co thắt khí quản; Dùng ngửi và xông 
phòng cho người bị cảm cúm, cảm lạnh, hắt hơi, sổ mũi, hen suyễn, giúp ngăn ngừa các dịch 
bệnh truyền nhiễm qua không khí; Dùng khi gặp thời tiết lạnh; Chống viêm, giảm sưng tấy, 
giúp khỏe mạnh gân cốt; Bôi hoặc mát xa giúp phòng và ngăn ngừa chứng bệnh phong thấp, 
đau nhức xương khớp, trứng cá, viêm da cơ địa, da bóng nhờn, côn trùng, muỗi đốt hoặc cắn; 
Kích thích tiêu hóa, kháng vết loét dạ dày, ức chế co bóp; Giúp hết đầy hơi, khó tiêu, đau 
bụng lạnh, tốt cho đường tiêu hóa. Tinh dầu tiêu rừng ngoài tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, trị 
các chứng đầy hơi khó tiêu, nó còn được biết đến như một tinh chất chống ô xy hóa mạnh mẽ, 
giúp cải thiện lưu thông máu và giảm đau. Ngoài ra, tinh dầu này còn giúp chữa các chứng 
cảm lạnh, ho, đờm... và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Hằng năm, HTX có thể sản xuất được từ 700.000 đến 800.000 ml tinh dầu tiêu rừng. 
Mỗi tấn quả sản xuất ra được 25-30 lít tinh dầu, còn một tấn lá tiêu rừng chỉ cho ra 3-5 lít tinh 
dầu. Thời điểm không có tinh dầu thì cho ra 2 lít tinh dầu, phụ thuộc vào từng vùng trồng. 
Trên một dải đất, cách nhau chỉ 1km nhưng hàm lượng tinh dầu cho ra đã là khác nhau vì 
độ cao khác nhau. Nồi nấu hiện tại đang là nồi củi, nấu tiêu mất 6 tiếng để cho ra tinh dầu. 
Trước đây tiêu rừng tự nhiên ở Ngọc Yêu rất nhiều, nhưng vì người dân không biết giá trị 
của nó, nên phá, chặt đi. Do đó về nguyên liệu, HTX phải thu hoạch thêm từ tiêu rừng do các 
hộ dân tự trồng trên đất lâm trường quản lý, thu mua từ các vùng lân cận. Tuy nhiên việc thu 
gom này cần có sự cân nhắc về chi phí vận chuyển dù khu vực Măng Bút vẫn còn rất nhiều 
tiêu rừng tự nhiên. 

“Nấu tinh dầu không khó, khó khăn nhất là nguyên liệu đầu vào. Lúc đầu đi lấy tiêu thì 
gần, sau khi nó xa khó khăn trong vận chuyển. Hiện chưa có ai gieo ươm được cây tiêu rừng, 
các HTX cũng vậy, khu Công nghệ cao tại Măng Đen cũng đã thử gieo ươm nhưng không 
lên được. Có nhiều người bảo cây này như cây ma ấy nhưng đốt trên nương rẫy thì lại rất 
nhiều.” (trích từ cuộc PV xã viên HTX)
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- Hoạt động thương mại, phân phối 
  Đối với sản phẩm tinh dầu, HTX đang bắt đầu tiếp cận và thâm nhập thị trường không 

chỉ ở trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh. Tại Kon Tum và Măng Đen, sản phẩm đã được phân 
phối tại các địa điểm thu hút khách du lịch, cả khách du lịch nước ngoài như quán cà phê, 
homestay và thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm xúc tiến bán hàng tại 
địa phương. Đối với thị trường TP. Hồ Chí Minh, sản phẩm đã được chào bán tại các công ty 
chuyên bảo hiểm ô tô. Nếu phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực bán hàng và mở rộng đúng 
kênh phân phối, HTX hoàn toàn có thể tăng trưởng doanh số bán của mình. Đối với những 
kênh phân phối như homestay, doanh thu còn kém thì cũng cần chỉ rõ những nguyên nhân 
khách quan/chủ quan để đưa ra giải pháp phù hợp như tăng cường marketing tại điểm bán, 
đa dạng phần thưởng dành đại lý, tập huấn các kĩ năng bán hàng...

“Hiện HTX quảng bá sản phẩm tinh dầu, có chiết khấu cho các đối tác bán hàng trên 
cơ sở hợp tác, đôi bên cùng có lợi với tỉ lệ chiết khấu là 40%...Có nhiều người bạn, có thêm 
nhiều ý tưởng... HTX muốn tìm hiểu thêm công dụng của cây tiêu rừng để có thể nhắm đến 
nhiều đối tượng khách hàng qua các kên phân phối khác nhau... Đối với thảo quả và cũng 
như trầm hương, HTX đã tìm được đầu ra, nhưng nếu kết hợp với mọi người để tìm ra nhiều 
nơi tiêu thụ thì càng tốt.” (trích từ cuộc PV thành viên HĐQT của HTX)

5.3. Hệ sinh thái thúc đẩy hoạt động phân phối, thương mại sản phẩm cho HTX
Từ và cụm từ như ‘kết nối’, ‘chia sẻ’, ‘giúp đỡ’,  ‘mối quan hệ’, ‘mạng lưới’, ‘liên kết’, 

‘sức mạnh của hợp lực’..., nhóm nghiên cứu đã thảo luận, thực hiện mã hóa, phân loại các 
dữ liệu thu thập được từ  nhiều nguồn khác nhau và đã hình thành nên khái niệm về Hệ sinh 
thái (HST) thúc đẩy hoạt động thương mại của HTX. Đối với khái niệm HST khởi nghiệp, 
bắt nguồn từ quan điểm về ‘mạng lưới có tính định hướng’ (networks-oriented), ‘hệ thống 
các thành tố’ (systems-components), gần đây đã dành được sự quan tâm đối với các học 
giả cũng như đối tượng thực thi trong lĩnh vực phát triển kinh tế (Harper-Andersen, 2019; 
Spigel, 2017; Stam, 2015; Wurth et al., 2021). Theo cách phân loại từ nghiên cứu Beishenaly, 
N., & Dufays, F. (2021), ba chủ thể có vai trò ‘đầu tầu’ trong phát triển mô hình HTX nói 
chung được nhận diện lần lượt là chính phủ, các HTX và những tổ chức cao cấp (apex 
organisation), và các tổ chức quốc tế. Cụ thể hơn, năm yếu tố chính của HST khởi nghiệp 
đối với các HTX nông nghiệp ở Kyrgyzstan được nhận diện như sau: (1) Khung chính sách 
và pháp lý; (2) Giáo dục và kĩ năng; (3) Điều kiện thị trường; (4) Văn hóa; (5) Mạng lưới kết 
nối (Beishenaly, N., & Dufays, F., 2023), theo chức năng và vai trò của các chủ thể.

“Khao khát của em là mong muốn tạo sinh kế để mọi người trong HTX là nhận ra rằng 
việc mình làm hôm nay nó là đúng, chứ không sai, mình đã có nền tảng, quan hệ xã hội có 
người này người kia che chở cho mình. Nếu mà làm, củ sâm to hay không to hay không là do 
mình, còn bán được hay không nó phải có quan hệ...” (Trích từ cuộc PV thành viên HĐQT)

“Mối quan hệ nhiều lắm, đó là sức mạnh của sự kết nối, hợp lực... điều kiện, cơ sở để 
bán hàng. Phương châm của mình là thay đổi tư duy... chứ mình không thể mãi đi xin để 
người ta cho (cái họ cho chỉ là hương hoa thôi), cho hoài cũng chán, nhận hoài cũng ngại. 
Mình cần làm gì để có cái để lại cho thế hệ sau một cách lâu dài. Khoảng chừng 3 năm nữa 
thôi không còn tồn tại việc xin cho nữa... không bao giờ còn việc mang gạo ra cho nữa .... 
Điều mình đang làm là tạo ra cái cần câu cơm, cũng là điều mà mình đang làm bây giờ (hình 
thành và phát triển HTX). Sự kết nối, gắn kết giữa các bên với HTX là tình yêu thương bà 
con xã viên... bởi chính bà con xã viên là người trực tiếp bán sản phẩm đến tay người tiêu 
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dùng cuối cùng... Mình gặp nhau là để kết nối, chia sẻ, giúp đỡ nhau, giới thiệu sản phẩm, từ 
đó bán hàng sẽ dễ dàng hơn.” (Trích từ cuộc PV thành viên HĐQT)

Từ những nghiên cứu về HST khởi nghiệp nói chung, ở phạm vi hẹp hơn, chúng tôi nỗ 
lực để nhận diện và hình thành các mối liên kết các chủ thể mà HTX mong muốn được kết 
nối, chia sẻ nhằm hỗ trợ HTX trong việc phân phối và thương mại sản phẩm. Nhóm nghiên 
cứu mong muốn HST đươc xây dựng nhằm thúc đẩy quá trình này được HTX áp dụng, sẽ 
diễn ra đồng bộ hơn, nhanh hơn và bền vững hơn dành cho HTX Thảo dược Cộng đồng 
A&Y Ngọc Yêu gồm 5 yếu tố như Hình 1, là những chủ thể chính yếu: (1) Sở ban ngành; 
((2) Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp các cấp (OCOP; tập huấn; cuộc thi...); (4) Các hội 
và hiệp hội; (5) Các đơn vị kinh doanh dịch vụ (Homestay, spa, quán cà phê, khách sạn...); 
(6) Trường đại học, cao đẳng; trung cấp nghề; các cơ sở giáo dục phổ thông; vườn ươm...

Hình 1: HST thương mại hóa sản phẩm HTX Thảo dược cộng đồng A&Y Ngọc Yêu
- Sở ban ngành (Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp; Sở văn hóa, thể thao 

và du lịch; Sở Khoa học và công nghệ; Ban dân tộc...): Trong sự xem xét về HST của HTX, 
câu hỏi đặt ra: Liệu thể chế có thể mang lại những sự chuyển đổi gì? Theo Wijers, G. D. M. 
(2019), nghiên cứu của tác giả đã khám phá rằng ‘thể chế’ có thể là yếu tố thiết yếu trong 
HST kinh doanh trong HTX nông nghiệp. Để trả lời cho câu hỏi trên thì cần giải quyết nó 
theo hai chiều hướng: những thách thức bên trong và bên ngoài đối với HTX với tư cách là 
một tổ chức xã hội là gì? 

Ở chiều hướng đầu tiên, nghiên cứu cố gắng phân biệt các HTX với tư cách là các tổ 
chức độc lập hoặc phụ thuộc vào bối cảnh trong một nghiên cứu về điểm mạnh và điểm yếu 
của chúng trong nền kinh tế cả nước và phân biệt giữa các vùng miền. HTX Thảo dược cộng 
đồng A&Y Ngọc Yêu tập hợp bà con xã viên là người DTTS, phụ nữ là những đối tượng 
thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Thêm nữa hoạt động sinh sống và sản xuất thuộc vùng 
đồng bào DTTS và miền núi. Cùng với những đặc thù đó và sứ mệnh tạo sinh kế cho người 
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dân, về mặt ưu điểm rất có nhiều lợi thế để kết nối với các cơ quan thuộc các sở ban ngành 
(Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp; Sở văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Khoa 
học và công nghệ; Ban dân tộc...) để nhận các hỗ trợ về hiện vật và tài chính cũng như các 
ưu đãi về chính sách đối với từng nhóm đối tượng kể trên này. Ví dụ như tạo ra một văn hóa 
sống của người Xơ Đăng, đây cũng được xem thương hiệu riêng có của HTX Ngọc Yêu, lan 
tỏa giá trị đẹp ra những vùng lân cận, tạo câu chuyện có tính truyền cảm hứng cho hoạt động 
bán hàng của HTX. Tuy nhiên, một vài điểm yếu về trình độ, kĩ năng, khoảng cách địa lý 
từ đặc thù trên của HTX cũng cần được nhận diện nhằm làm giảm những hạn chế của HTX 
trong nguồn lực cũng như năng lực thực thi trong quá trình kinh doanh, đặc biệt là triển khai 
bán hàng, phân phối và thương mại hóa sản phẩm. 

Ở chiều thứ hai, những thách thức trong việc xây dựng một HST thể chế hỗ trợ và tạo 
điều kiện cho các tổ chức HTX trong một nền kinh tế xã hội và đoàn kết là gì? Phần này thảo 
luận về phạm vi các cơ hội thị trường sẵn có cho mô hình kinh doanh HTX. Mặc dù nhận 
những ưu đãi về mặt chính sách nhưng theo quy luật kinh tế thị trường thì HTX vẫn cần tổ 
chức hiệu quả về mặt nhân sự, cơ cấu tổ chức, định hướng trồng trọt sản xuất cũng như nắm 
bắt được đúng nhu cầu thị trường về thị hiếu để mẫu mã bao bì, kiểu dáng sản phẩm. Xác 
định được đúng những thách thức sẽ gặp phải thì mới có thể tìm đúng cơ chế hỗ trợ hợp lý, 
giải quyết đúng ‘nỗi đau’ của chính HTX. Theo đó, Hosseininia, G. H., & cộng sự., (2019) 
đã áp dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát-mô tả và nghiên cứu ứng dụng để định hình 
và cấu trúc hóa các thành tố của HST khởi nghiệp mang tính hợp tác định hướng giữa những 
đơn vị kinh nhỏ lẻ. Kết quả nghiên cứu đã thể hiện rằng các chiều kích thuộc về chính trị (hỗ 
trợ mạnh mẽ cho tinh thần khởi nghiệp theo định hướng phát triển mô hình kinh tế HTX); 
văn hóa - xã hội (có vai trò xây dựng niềm tin cho các nhà đầu tư địa phương); tài chính (hỗ 
trợ tài chính và cơ sở vật chất) và thị trường ( tạo ra mạng lưới khởi nghiệp và hợp tác quốc 
tế) là những thuộc tính quan trọng hơn trong HST khởi nghiệp theo định hướng mô hình 
HTX tại địa phương. Vì vậy, tìm hiểu và biết về vai trò của HST hỗ trợ về mặt thể chế (nằm 
một trong các phạm vị như chính trị, văn hóa- xã hội, tài chính) sẽ giúp HTX tìm được những 
kết nối hỗ trợ giải quyết đúng vấn đề mình đang gặp phải.

- Chương trình thúc đẩy khởi sự (OCOP; tập huấn; cuộc thi...): Gia tăng lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường thông qua việc chuẩn hoá chất lượng và mức độ nhận diện thương hiệu 
thông qua việc đưa sản phẩm đạt chứng nhận của OCOP của tỉnh: công bố chất lượng, đăng 
ký mã số, mã vạch, kiểu dáng sản phẩm, tên thương mại để dễ dàng kết nối với thị trường. Để 
thực hiện được điều nàyy, HTX và các xã viên tham gia các lớp tập huấn triển khai chương 
trình OCOP; hoàn thiện thủ tục và hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; tham 
gia các chương trình Hội chợ Công thương và sản phẩm OCOP các tỉnh để mở rộng kết nối 
với khách hàng.

Ứng dụng thương mại điện tử, áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 
hoạt động thương mại hóa sản phẩm (Zalo và Facebook cá nhân, tiktok... của thành viên 
HTX) để quảng bá và bán sản phẩm bằng cách mời chuyên gia tập huấn trực tiếp cho các xã 
viên và các đại lý phân phối của HTX về cách thức bán hàng online; hướng dẫn cách mở tài 
khoản, tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền 
thông và xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm. Hướng dẫn cài đặt app, chụp ảnh sản phẩm, 
quảng bá sản phẩm trên postmart.vn, giới thiệu tạo tài khoản VietNam PostPay; hướng dẫn 
cách đăng ký tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán điện tử và cập nhật hình ảnh, giá bán, 
bảo đảm chất lượng hàng hóa, nông sản khi giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử 
Postmart.vn.
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- Các hội và hiệp hội (Hội dược liệu; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên minh HTX; Hội 
doanh nhân...): Tham gia Hội dược liệu để trở thành cầu nối giữa sản phẩm của HTX và 
người tiêu dùng, được nâng cao tên tuổi và độ tin cậy của sản phẩm, một trong các kênh tiếp 
thị sản phẩm có uy tín. Qua trao đổi với lãnh đạo thì HTX cũng đã xác định được vai trò kết 
nối với các hội và liên minh để được hỗ trợ về kiến thức thông qua việc tham dự các khóa 
tập huấn của Hội, Liên minh; được gắn kết với các chính sách hỗ trợ, tín dụng ưu đãi, bảo 
hiểm, dịch vụ ngân hàng... 

“...Nếu hiệu quả và các chị em trong HTX chịu khó làm thì anh sẽ kết nối với Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh để có chính sách nào dành cho phụ nữ... Đàn ông có việc của đàn ông, phụ 
nữ có việc của phụ nữ. Phụ nữ khởi nghiệp được tài trợ giúp đỡ nhiều lắm...Xây dựng các 
khóa tập huấn kết hợp hoạt động của đoàn thanh niên (sức trẻ, cập nhật xu hướng mới) với 
hoạt động cộng đồng, doanh nghiệp vừa có ý nghĩa thực tiễn cao, các bạn sinh viên cũng sẽ 
hứng thú hơn với những trải nghiệm thực tế... Nguồn lực của mình rất nhiều, làm sao để tận 
dụng những nguồn lực sẵn có ngay tại địa phương.” (Trích từ cuộc phỏng vấn thành viên 
HĐQT)

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ (Homestay, spa, quán cà phê, khách sạn...): Các sản 
phẩm thảo dược của HTX có thể được xem xét bày bán tại các điểm kinh doanh dịch vụ du 
lịch như homestay, các quán cà phê, khách sạn tại địa phương để tạo nên nét đặc trưng của 
vùng miền. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ ở đây được xem xét như là một kênh trung gian 
phân phối, thay vì chỉ tập trung vào những kênh bán hàng hiện có sẵn trên địa bàn (Hình 2). 
Kênh trung gian phân phối này (nhà bán lẻ hoặc nhà bán sỉ) có thể giúp phân phối đến những 
du khách từ các tỉnh xa hoặc du khách nước ngoài - nguồn khách hàng mà cộng đồng HTX 
không thể tiếp cận được. Qua đó các sản phẩm được trưng bày tại các điểm du lịch này sẽ 
giúp quảng bá hình ảnh, tạo thêm thu nhập cho cả cộng đồng HTX và đơn vị kinh doanh dịch 
vụ, tạo ra điểm khác biệt đối với khách du lịch. Khi xem xét mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ 
sẽ có cách thức riêng, mối quan hệ trong việc tìm kiếm các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua 
sản phẩm. Các nhân viên tại các đơn vị này là nguồn nhân lực thay thế cho HTX để tư vấn 
trực tiếp cho các sản phẩm thảo dược của cộng đồng. Nhờ đó HTX có thể tiết kiệm được chi 
phí và nhân lực để tập trung vào quá trình sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Hình 2: Kênh phân phối hiện tại cho các sản phẩm dược liệu của tỉnh Kon Tum
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- Các cơ sở giáo dục; trung tâm; vườn ươm: 
Theo Linh, N. T. T. (2022) để phát triển mô hình HTX kiểu mới cần tổ chức triển khai 

kế hoạch đào tạo, tập huấn và hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực quản trị, sản xuất, kinh 
doanh và liên kết tiêu thụ sản phẩm bằng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Theo đó các cơ sở giáo dục đóng vai trò chủ lực trong việc nâng cao 
chất lượng đội ngũ các thành viên trong hệ thống HTX. Trường đại học là một phần quan 
trọng trong HST. Theo nghiên cứu của Khu công nghệ phần mềm ĐHQG TPHCM (2017), 
vai trò của đại học trong HST khởi nghiệp có thể được giới hạn ở các nhiệm vụ chính sau: 
Đào tạo và phát triển nhân tài (talent); Cung cấp công nghệ; Cung cấp điều kiện cơ sở hạ 
tầng, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm cho các doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp. Trường đại 
học cung cấp một yếu tố đầu vào chủ chốt cho HSTKN, đó là dòng chảy liên tục của nguồn 
nhân lực chất lượng cao (OECD, 2014).

Bên cạnh đó, HTX phải có nguồn nhân lực đủ khả năng về chuyên môn và năng lực tổ 
chức hoạt động chế biến tập trung trong HTX, hiểu rõ các kỹ thuật, quy trình chế biến đảm 
bảo tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng đã lựa chọn (Bảo, M. A., 
2016). Vườn ươm doanh nghiệp là một mô hình hỗ trợ toàn diện được thiết kế nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi sự và mới được thành lập phát triển và hội nhập 
vào thị trường trong nước cũng như quốc tế thông qua cung cấp các dịch vụ dùng chung, đào 
tạo, hỗ trợ tài chính, tư vấn và trang thiết bị để các doanh nghiệp phát triển. Vườn ươm về 
cơ bản đã tạo ra ba loại giá trị gia tăng: hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn mới bắt đầu 
thành lập, trong quá trình trưởng thành và lớn mạnh trong thị trường; đóng góp cho sự phát 
triển kinh tế địa phương và vùng; bản thân vườn ươm cũng là một loại hình doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ kinh doanh (Trang, N. T. T & Hanh, L. T, 2020). Vườn ươm đóng vai trò 
trung gian tiếp nhận các yêu cầu từ phía doanh nghiệp, sau đó chuyển tiếp yêu cầu tới nhà 
nghiên cứu/nhóm nghiên cứu phù hợp; khi có kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh, vườn ươm 
đóng vai trò là đối tượng hỗ trợ giúp chuyển giao và ứng dụng kết quả đó vào DN hiệu quả 
nhất.

6. Kết luận
Với những tác dụng của thảo dược cũng như tinh dầu trong khám chữa bệnh và làm 

đẹp, các sản phẩm từ tinh dầu tiêu rừng có tiềm năng lớn để phát triển thị trường tiêu thụ, 
phục vụ nhu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đem lại thu nhập bền vững cho 
người dân HTX Thảo dược cộng đồng A&Y Ngọc Yêu. Những gợi ý này cũng là những điều 
mà ban điều hành HTX đã nhận ra, nghiên cứu chúng tôi thu thập lại, tạo thành sự liên kết có 
tính hệ thống từ đó nhằm giúp HTX có những định hướng hoạt động mang tính đồng bộ, đạt 
được những mục tiêu ngắn hạn và lâu dài. Kết quả cuối cùng mà nghiên cứu thu về chính là 
mô hình Hệ sinh thái thúc đẩy thương mại cho chính HTX Thảo dược cộng đồng A&Y Ngọc 
Yêu, trường hợp nghiên cứu điển hình. Mô hình này gồm 5 nguồn lực chính cũng chính là 
những nhân tố tác động đến HTX cần sự chủ động, linh hoạt của HTX trong việc kết nối đễ 
có thể nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía họ. 
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Phụ lục: Bảng câu hỏi mở (dành cho thành viên Hội đồng quản trị của HTX)
1. Anh/chị có thể giới thiệu về cơ cấu tổ chức của HTX?

2. Vùng nguyên liệu tiêu rừng, thảo quả của HTX hiện là bao nhiêu?

3. HTX đã sản xuất được các sản phẩm đã được thương mại hóa? và trong tương lai?

4. Quy trình sản xuất tinh dầu tiêu rừng bao gồm những bước nào?

5. Các chứng nhận mà sản phẩm tinh dầu tiêu rừng đã có là những loại nào?

6. Những khó khăn gặp phải trong quá trình vận hành HTX (trồng trọt, sản xuất, bán hàng)?

7. Những vấn đề anh/chị gặp phải khi bán hàng là gì? 

8. Thị trường tiêu thụ/khách hàng mà HTX nhắm tới cho từng loại sản phẩm là gì?

9. Hiện nay, anh/chị bán hàng qua những kênh phân phối nào?

10. Chính sách bán hàng, chiết khấu đối với các đối tác phân phối như thế nào?

11. Anh/chị có thể chia sẻ thêm về chính sách khuyến mãi, chăm sóc khách hàng?

12. Theo anh/chị những cá nhân/tổ chức nào sẽ hỗ trợ giúp HTX đẩy nhanh được hoạt động bán hàng? 
Vai trò của họ như thế nào?
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Abstract: This article analyzes ornamental plant innovation MSMEs with 
kokedama art using rice straw (KONARA) in Gampengrejo District, Kediri 
Regency, East Java Province, Indonesia. By using SWOT analysis, this study 
examines the internal and external factors that influence the MSME marketing 
plan and then proposes an appropriate marketing strategy for the business. The 
results showed that while KONARA excelled in production, its promotions were 
problematic. Based on four strategies namely strengths-opportunities, strengths-
threats, opportunities, and weaknesses-threats strategy, we formulate a marketing 
mix strategy that can help KONARA to increase their promotion.  

Keywords: Marketing Strategy, SWOT Analysis, Ornamental plants, 
Kokedama

CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÁC SẢN PHẨM CÂY CẢNH SỬ 
DỤNG NGHỆ THUẬT KOKEDAMA BẰNG RƠM THAY THẾ CHO 

RÊU: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CỦA DOANH NGHIỆP KONARA, 
INDONESIA

Tóm tắt: Bài viết phân tích các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong 
lĩnh vực trồng cây cảnh sử dụng nghệ thuật kokedama bằng rơm (KONARA) tại 
Quận Gamengrejo, Kediri, Đông Java, Indonesia. Bài viết sử dụng phân tích 
SWOT nhằm đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến kế hoạch 
marketing của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực này và đề 
xuất các chiến lược marketing phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong khi 
KONARA đang làm tốt trong lĩnh vực sản xuất thì chiến lược quảng bá lại đang 
gặp nhiều vấn đề. Thông qua phân tích các chiến lược SO, ST, WO và WT trong 
phân tích SWOT, bài viết đề xuất các chiến lược marketing mix giúp KONARA 
tăng cường hoạt động xúc tiến. 

Từ khóa: Chiến lược Marketing, phân tích SWOT, cây cảnh, kokedama
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INTRODUCTION
Indonesia has a rich source of natural power and human resources. The growth of 

Indonesian MSMEs is one of the government’s strategies to catch up with other countries 
(Salim et al., 2020). MSMEs are expected to create more job opportunities and effectively 
use natural power sources (Sinarwati & Setiawina, 2018). However, MSMEs face many 
challenges, especially in sub-optimal marketing (Board & Satish, 2020). Differentiation and 
skills are key for competing in the national market level and international levels (Kerdpitak, 
2022). Therefore, MSMEs need innovation to be successful (Foucart & Li, 2021).

Plant ornamental products have high opportunities because of their interesting features 
as well as having big market (Tambarta et al., 2022). To related BPS data (2022), production 
of the ornamental plant until the second quarter of 2020 reached more than 342 million pcs, 
and export volume reached US$ 12,176,244 or equivalent to 4,176 thousand kilograms. 
KONARA is an ornamental plant innovation business with the art of kokedama using a 
straw, which locates on Jalan Raya Plosorejo 45, Village Kalibelo, District Gampengrejo, 
Kediri Regency, Province Java East.

Art planting kokedama is not familiar to Indonesian society, however, in some areas, 
there are efforts to sell this product. Apart from being a decoration, kokedama art is also 
a business opportunity (Herawati et al., 2022). Kokedama has received high attention in 
others countries because of its beauty (Mitarai, 2020). Until now, there are only innovations 
in kokedama planting techniques with coconut coir as a substitute for moss. KONARA is an 
innovative ornamental plant cultivation product using the first and only kokedama art that 
utilizes rice straw as a moss substitute. Plant care using kokedama is easy (Durber, 2021), 
making it increasingly popular and easy to adapt to various types of plants.

Kediri Regency is an area that produces quite a large amount of rice production waste. 
According to data from the Badan Pusat Statistik (2022), rice production from 2018 to 
2020 continues to increase. In 2017 rice production reached 2.933 million tons, then in 
2019, it rose to 2.935 million tons. In 2020 rice production has increased by almost 25 
thousand tons, bringing the total to more than 2.960 million tons (BPS, 2022).  Large rice 
production certainly produces large waste which is left unchecked and causes extraordinary 
environmental problems (Zhang et al., 2022). 

Therefore, using KONARA is not only supporting the 12th and 13th Sustainable 
Development Goals on environmental pillars (especially through responsible production and 
climate management) but also supporting 8th and 9th goals on economic pillars (especially 
through increasing economic growth, job opportunities, sustainable industry and encouraging 
innovation.

LITERATURE REVIEWS
Product Innovation Theory
Innovation is often only interpreted as a breakthrough in a product, even though 

innovation is a company’s thoughts, processes, and ways to adapt to environmental dynamics. 
Therefore innovation is not just about differentiation, but also strategies to be able to compete 
and excel in an era of increasingly fierce competition. According to (Oscardo et al., 2021) 
product innovation has a significant positive influence on consumer decision-making in 
purchasing. So that the innovation of a product is one of the important things to maximize 
the marketing of the product.
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Marketing Strategy Theory
Marketing is a whole system in the business world that is used to carry out planning, 

pricing, promotion and distribution of goods or services (Jatmiko et al., 2021). Sheth (2021) 
explains that there are six fields of revitalization marketing strategy, with create value for the 
customers, using brand value, disciplining sales, applying knowledge determination price, 
using marketing reverse, and the last is maximizing role marketing in society. In making a 
strategy proper marketing, Chandler (2017) emphasize internal conditions external something 
a company. A company must capable of looking what just threats and existing opportunities, 
both internally and externally external, so obtained optimally.

SWOT analysis
Draft SWOT analysis evaluates internal factors including strengths and weaknesses, 

and external ones including opportunities and threats from the general environment, industry, 
and competitors (Apriyanto et al., 2021). The following is a simple concept of a SWOT 
analysis

Figure 1. SWOT Analysis Concept (Apriyanto et al., 2021)
The application of the concept of SWOT analysis is to maximize all the strengths and 

opportunities to deal with existing threats and weaknesses, which is the basis for proposing 
appropriate strategies for business.  The stages in conducting a SWOT analysis start from 
setting goals, conducting research, making a SWOT list, and finally making a strategy to 
overcome the problem. 

Ornamental Plant Cultivation Business Theory with Kokedama Cultivation Art
Ornamental plant cultivation is an activity that has a profitable principle where the 

focus is on cultivating plants with high attractiveness because of their beautiful charm 
(Wakhidaturrohmah et al., 2022). Ornamental plant cultivation is one of the businesses 
that has mushroomed in Indonesia. However, the art of planting kokedama is not very well 
known in the community and is still lacking in development. Kokedama planting is an art 
that is very popular in Japan in the form of a ball of planting medium wrapped in moss as a 
plant pot (Trahutami & Wiyatasari, 2019). But in the KONARA kokedama business, we use 
rice straws to replace moss. KONARA, therefore, became the pioneer of kokedama using 
rice straw. The use of rice straw itself has its advantages, not only being able to be a solution 
for rice agricultural waste but also as a planting medium that has a higher porosity compared 
to the use of moss.
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METHODS
This research uses the case study method. The data collection technique used is 

observation in which researchers participate and follow the daily activities of people who 
are informants. Researchers also conducted interviews with participants and extract useful 
information from their answers. 

RESULTS AND DISCUSSION
SWOT analysis result
 Strategy marketing used by KONARA’s efforts not yet notice the problems. However,  

observing their competitors, that is ornamental plant sellers and sellers of another kokedama 
shows that  KONARA can not compete with other competitors in the field of marketing, 
though actually in the field of production, KONARA products are already superior.

The followings are the results from the SWOT analysis and strategy that has been 
made.

STRENGTH (S)
Has more than 100 variants of ornamental plants
This is the first and only product in Indonesia
Using premium planting media
Has a high degree of porosity
Raw materials are easily available and abundant
Have own production house
WEAKNESS (W)
Does not have its own sales outlets
Brand trade is not yet familiar to the eye Public
Social media is less well-managed and less active
Don’t have workers yet
The website has not run optimally
Marketplaces are not optimal and not enough active
Lack of promotion done
OPPORTUNITIES (O)
Population growth
Technological development
Development of shipping services (expedition)
Increase social media users
Increasing interest in online shopping
THREATS (T)
Increase in the price of fuel and other commodities
Opportunities for the emergence of new competitors
Erratic weather so that the plants require extra attention
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The emergence of substitute products such as cocopot
Its fluctuating interest and power buy Public
SO STRATEGY
Promote plant variants according to the interests of the population
educate and intensify promotion product limited edition
Highlighting advantages such as premium and good planting media
Learn branding and good design _
Planning social media and marketplace content
intertwine connection good with material suppliers raw
Dividing consumer segmentation
ST STRATEGY
Recalculating production costs to avoid losses
Continue to innovate products to be superior to competitors
Arranging the production house so that it is aesthetic and pays attention to the 

characteristics of the plants
Make innovations that are difficult for competitors to imitate
Improving product quality and conducting evaluations
WO STRATEGY
Adding special employees in the marketing department
Making production houses as sales outlets
Take advantage of the easy editing platform like Canva
Check social media and the marketplace every day
Take advantage of existing expeditions
WT STRATEGY
Take advantage of the free shipping offered by the marketplace
Caring for plants while creating promotional content
Offer discounts, vouchers, cashback, and others
Make catalogue sales on websites, marketplaces, and social media
Analyze the weaknesses of competitors and highlight the advantages of the product.
KONARA Marketing Strategy Based on SWOT Analysis
From the results of the SWOT analysis, the researcher offers a marketing strategy that 

refers to the 4P marketing mix that can be considered and implemented by the high artistic 
value ornamental plant innovation business, KONARA. Several things that can be used as 
strategy penetration market in matter promotion and distribution (physical evidence) are the 
following:

Making the production house an offline sales place
Maximizing technological developments by managing social media, websites and 

marketplaces as a means of online sales
Collaborating with shipping services and registering marketplaces in the free shipping 

program
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Improve product branding with follow exhibitions and take part in national events
Intertwine work same with brand ambassadors and content creators 
intertwine connection with the customer with stage photo challenge events, give away, 

games on social media, discounts, vouchers, cashback, and others.
Temporary strategy penetration of the contained 4P market in element product and 

price are:
Add capacity production for push cost production so that price tree production per 

product is more affordable
Keeping bookkeeping records using accounting software such as Accurate
Carrying out various innovations such as pot variances, not just plant variances and 

registering brand rights
Provide wholesale, agent, and reseller prices when selling both online and offline
Give gifts like a hanger key, pin, or price sticker.
CONCLUSIONS
Based on the results of the research, researchers can draw 2 points of conclusion as 

follows
The internal conditions faced by KONARA are having many product variants, the first 

product, premium quality, superior, abundant raw materials, has a production house, does 
not yet have outlets, trademarks are not well known to many people, online media is not 
maximized, there are no workers and lack of promotion. While the external conditions faced 
are population growth, technological developments, the existence of expedition services, 
an increase in social media users, interest in online shopping, fuel hikes, opportunities for 
competitors, weather, substitute products, and public interest.

Alternative strategies obtained from internal and external conditions using the 4P 
marketing mix of KONARA’s business are turning production houses into outlets, managing 
online media, collaborating with several parties, participating in exhibitions and national 
events, maintaining relationships with customers, increasing production capacity, revitalizing 
bookkeeping, adding product and price variations, giving gifts to customers.

REFERENCES
Apriyanto, M., Marlina, Susanto, B. F., & Rifa’i, A. (2021). A SWOT Analysis to Improve The 

Marketing of Young Coconut Chips. Annals of the R.S.C.B, 25(4), 13232-13240. http://annalsofrscb.ro/index.
php/journal/article/view/4337

Board, T. D., & Satish, P. (2020). Micro, Small and Medium (MSME) in Indian Perspective and SWOT. 
1-13. https://www.researchgate.net/publication/339352056

BPS. (2022). Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/
Chandler, A. (2017). Strategy and Structure. Gramedia Pustaka.
Durber, S. (2021). Make Your Own Indoor Garden: How to Fill Your Home with Low Maintenance 

Greenery. Pen and Sword.
Dyson, R. G. (2004). Strategic Development and SWOT Analysis at the University of Warwick. European 

Journal of Operational Research, 152(3), 631-640. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00062-6
Fadhli, K., Kosmari, M., Rahmatika, A., & Ismail, A. N. (2021). Pengaruh Pelayanan dan Inovasi 

Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan CV. Afco Group Jombang. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(3), 855-863.



78 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Foucart, R., & Li, Q. C. (2021). The Role of Technology Standards in Product Innovation: Theory and 
Evidence from UK Manufacturing Firms. Research Policy, 50(2). https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104157

Gurl, E. (2017). SWOT Analysis: a Theoretical Review. 10(51), 994-1006. https://doi.org/10.17719/
jisr.2017.1832

Herawati, J., S., D. R., Hermawati, D. T., Ernawati, & TH., S. T. (2022). The Strengthening MSMEs 
with Agricultural Products and Processed Product Through the Empowerment of Housewife During the 
Covid-19 Pandemic. International Journal of Engagement and Empowerment, 2(1), 65-70.

Jatmiko, B., Udin, U., Raharti, R., Laras, T., & Ardhi, K. F. (2021). Strategies for MSMEs to Achieve 
Sustainable Competitive Advantage: the SWOT Analysis Method. Journal of Asian Finance, Economics and 
Business, 8(3), 505-515. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0505

Kerdpitak, C. (2022). Marketing Effectiveness Model of Tourism Business in Thailand. Journal of 
Hunan University Natural Sciences, 49(4), 77-85. https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.4.9

Komari, A., Indarasari, L. D., Tripariyanto, A. Y., & Rahayuningsih, S. (2020). Analysis of SWOT 
Marketing Strategies and 7P Influence on Purchasing Decision. International Conference on Science and 
Technology 2019. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1569/3/032002

Mitarai, Y. (2020). Technical Report Atsugi City Green Festival (Vol. 2020, Issue 2).
Nasreen, K., & Afzal, M. T. (2020). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats in Higher 

Education: a SWOT Analysis of Allama Iqbal Open University Islamabad (Pakistan). Asian Association of 
Open Universities Journal, 15(3), 321-333. https://doi.org/10.1108/AAOUJ-11-2019-0052

Oscardo, J., Purwati, A. A., & Hamzah, M. L. (2021). Inovasi Produk, Persepsi Harga, Pengalaman 
Konsumen dan Strategi Positioning dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Pada PT. Cahaya Sejahtera 
Riau Pekanbaru. INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi, 2(1), 64-75. https://doi.org/10.55583/invest.
v2i1.126

Salim, E., Istianingsih, N., Andrianof, H., & Pratiwi, H. (2020). West Sumatra MSMEs’ Strategy in 
Facing Competition in the 4.0 Industrial Revolution Using SWOT Analysis. 8th International Conference 
on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2019) UNTAR West, 145(Icebm 2019), 392-398. 
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200626.067

Sheth, J. N. (2021). New Areas of Research in Marketing Strategy, Consumer Behavior, and Marketing 
Analytics: the Future is Bright. Journal of Marketing Theory and Practice, 29(1), 3-12. https://doi.org/10.10
80/10696679.2020.1860679

Sinarwati, N. K., & Setiawina, N. D. (2018). MSMEs Performance Increasing Based on SWOT 
Analysis. International Journal of Social Science and Humanities Research, 6(4), 42-50. https://www.
researchgate.net/publication/332370914

Tambarta, E., Mawardati, Jamilah, & Muliana. (2022). Economic Capacity Increasing of Farmers’ 
Households Through the Business Prospects Program of Ornamental Plants and Fertilizer Bokashi Plus 
in Gampong Reuleut Timu, Muara Batu District, North Aceh. Irpitage Journal, 2(1), 15-24. https://doi.
org/10.54443/irpitage.v2i1.119

Trahutami, S. I., & Wiyatasari, R. (2019). Pengenalan dan Pelatihan Penanaman dengan Teknik 
Kokedama untuk Ibu-ibu PPK. Jurnal “HARMONI,” 3, 36-39.

Wakhidaturrohmah, N., Murtaqib, & Kushariyadic. (2022). Meningkatkan Usaha Budidaya Tanaman 
Hias Suculen dan Kaktus dengan Inovasi Packaging “Sucubox” serta Pemasaran Media Sosial di Desa 
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 118-125.

Zhang, C., Yang, W., Chen, W.-H., Ho, S.-H., Pétrissans, A., & Pétrissans, M. (2022). Effect of 
Torrefaction on the Structure and Reactivity of Rice Straw as Well as Life Cycle acAssessment of Torrefaction 
Process. Science Direct, 240, 122470.



79THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM 
NHẰM TĂNG CƯỜNG VỊ THẾ TRONG CHUỖI CUNG 

ỨNG CÀ PHÊ TOÀN CẦU 

Nguyễn Thị Vân Trang
Nguyễn Minh Anh

Trịnh Thị Thu Hương
Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, 

Email: nguyenvantrang.ktkdqt@ftu.edu.vn

Tóm tắt: Cà phê đã và đang là một trong những mặt hàng nông sản xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam. Sự tham gia của ngành cà phê Việt Nam vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu đặt ra những yêu cầu tất yếu về phát triển bền vững từ những 
thị trường khó tính. Các tiêu chí về phát triển bền vững cho sản phẩm cà phê ngày 
càng được quy định cụ thể và trở nên khắt khe hơn. Vì thế, việc đáp ứng những 
yêu cầu về phát triển bền vững là tất yếu cho việc tham gia sâu rộng vào chuỗi 
cung ứng cà phê toàn cầu. Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển bền 
vững ngành cà phê Việt Nam, và việc tham gia của Việt Nam trong chuỗi cung 
ứng cà phê toàn cầu, từ đó đưa ra một số giải pháp về phát triển bền vững nhằm 
tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.

Từ khóa: chuỗi cung ứng cà phê, bền vững, cà phê Việt Nam, chuỗi cung 
ứng toàn cầu

IMPROVING SUSTAINABILITY OF VIETNAMESE COFFEE 
INDUSTRY TO ENHANCE POSITION IN THE GLOBAL COFFEE 

SUPPLY CHAIN 

Abstract: Coffee has been one of the key export agricultural products 
of Vietnam. The participation of Vietnam’s coffee industry in the global supply 
chain poses inevitable requirements for sustainable development from fastidious 
markets. The sustainability criteria for coffee products are increasingly specified 
and stringent. Therefore, meeting the requirements of sustainable development is 
indispensable for extensive participation in the global coffee supply chain. The 
article focuses on analyzing the situation of sustainable development of Vietnam’s 
coffee industry, and Vietnam’s participation in the global coffee supply chain, 
then proposing some recommendations on sustainable development to increase 
Vietnam’s participation in the global coffee supply chain.
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1. Giới thiệu chung
Hiện nay, cà phê là cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam đứng thứ 2 cả nước về diện 

tích với tổng 710.000 ha, trong đó Đắk Lắk là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, với 
hơn 213.000 ha.  Là một trong 13 mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam, ngành cà phê 
đóng góp 3% GDP cả nước (Bộ Công Thương, 2022). Việt Nam cũng là quốc gia sản xuất 
cà phê Robusta lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về xuất khẩu cà phê của thế giới, sau Brazil 
trong nhiều năm liền từ 2000. 

Sự tham gia của ngành cà phê Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã và đang đặt 
ra những yêu cầu tất yếu về phát triển bền vững từ những thị trường khó tính. Các tiêu chí 
về phát triển bền vững cho sản phẩm cà phê ngày càng được quy định cụ thể và trở nên khắt 
khe hơn. Mới đây, ngày 6/12/2022, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quy định về chuỗi 
cung ứng “không phá rừng”, theo đó cấm các công ty bán vào thị trường chung châu Âu các 
sản phẩm nông nghiệp như cà phê, cao su, đậu nành, gỗ, thịt bò, dầu cọ... có liên quan đến 
nạn phá rừng trên toàn cầu. Cà phê là một trong số các mặt hàng được liệt kê là nguyên nhân 
chính dẫn tới nạn phá rừng do mở rộng nông nghiệp, vì vậy thông tin địa lý chính xác trên đất 
nông nghiệp nơi cây được trồng sẽ được thẩm định nghiêm ngặt khi xuất khẩu cà phê sang 
EU khi quy định này được áp dụng. Trong nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được ban hành và thực thi. Ngày 5/9/2022, 
Thủ tướng ký Quyết định số 1044/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng 
xanh với sự phối hợp liên ngành. Bối cảnh thế giới và trong nước như vậy vừa thúc đẩy, vừa 
tạo động lực cho ngành cà phê Việt Nam tích cực trên các khía cạnh của phát triển bền vững. 

Quản lý chuỗi cung ứng bền vững là quản lý ba dòng chảy - nguyên vật liệu, vốn, thông 
tin - và sự hợp tác của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, khi tính đến ba trụ cột phát 
triển bền vững để ra quyết định nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng (Seuring và Müller, 
2008). Định nghĩa này nêu bật ba đặc điểm: sự hợp tác giữa những thành viên trong chuỗi 
cung ứng; ba trụ cột về phát triển bền vững (trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường); và đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng. Tính bền vững cần được giải quyết một cách toàn diện trong sản 
xuất cà phê để thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho nhu cầu của con người mà 
không làm tổn hại đến môi trường (Nguyen và Yapwattanaphuna, 2015). Chuỗi cung ứng cà 
phê bền vững đem lại rất nhiều lợi ích. Trang trại bền vững mang lại cho nông dân lợi nhuận 
kinh tế cao hơn từ 22 đến 35% so với các trang trại khác nhờ sản lượng cao hơn và giá cả cao 
hơn của các sản phẩm bền vững (Crowdera và Reganold, 2015; Ramesh và cộng sự, 2010). 
Cách tiếp cận bền vững cho phép nông dân sử dụng kiến thức và kỹ năng của họ hiệu quả 
hơn. Ngoài ra, chuỗi cung ứng bền vững giúp bảo vệ môi trường, cải thiện mức sống của 
nông dân và đảm bảo nguồn cung cà phê ổn định cho các nhà chế biến thực phẩm (Mistiaen, 
2012). Thêm nữa, 3 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường cũng được coi là 3 nguyên tắc trong 
Bộ Quy tắc Tham chiếu về cà phê bền vững (Global coffee platform, 2021), một khung tham 
chiếu đóng vai trò như hướng dẫn cho tất cả người sản xuất cà phê, bắt đầu hoặc đang tiến 
bước trên hành trình phát triển bền vững, bằng cách thiết lập một ngôn ngữ chung nhằm tăng 
cường sản xuất và tiêu thụ cà phê bền vững (hình 1).

Hình 1: Các nguyên tắc trong Bộ Quy tắc Tham chiếu về cà phê bền vững
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Nguồn: Global coffee platform, 2021
Bài viết tập trung vào các khía cạnh phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng cà phê 

của Việt Nam, tìm hiểu thực trạng tham gia vào chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu và đưa ra 
một số giải pháp về phát triển bền vững góp phần thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong chuỗi 
cung ứng cà phê toàn cầu. Lý giải cho việc tập trung vào chuỗi cung ứng toàn cầu, là việc 
phần lớn lượng sản xuất cà phê của Việt Nam là xuất khẩu. Thị trường nội địa chỉ chiếm 
khoảng 23,5% tổng sản lượng cà phê của cả nước theo số liệu tháng 11/2022 từ Hiệp hội Cà 
phê - Ca cao Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập, tổng hợp, 
so sánh đối chiếu các nguồn tài liệu thu thập từ các cơ sở dữ liệu thứ cấp. Các số liệu thứ cấp 
được cập nhật từ các nguồn đa dạng, bao gồm các báo cáo, số liệu từ Bộ Công Thương, Hiệp 
hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), Tổ chức cà phê thế giới (ICO), Trung tâm Thương 
mại quốc tế (ITC),.... Đồng thời, nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp thống 
kê, mô tả dựa trên các số liệu có sẵn, từ đó đề xuất giải pháp.

2. Tình hình chung về xuất khẩu cà phê của Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2019 và 2020 có biến động giảm 

so với năm 2018 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế suy thoái, kéo theo 
nhu cầu cà phê giảm, nguồn cung toàn cầu thắt chặt do mất mùa, ách tắc chuỗi cung ứng tại 
một số nước sản xuất lớn và chi phí logistic tăng cao (bảng 1). Sau đại dịch, kim ngạch xuất 
khẩu cà phê Việt Nam đã dần phục hồi. Năm 2021, nhờ nhu cầu tiêu dùng cà phê của các nền 
kinh tế phục hồi, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã bắt đầu tăng trở lại. Trong 
năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 1,77 triệu tấn cà phê các loại với tổng kim ngạch 3,94 tỷ 
USD. Con số này không những vượt qua mức trước đại dịch 2018 mà niên vụ cà phê 2021-
2022 (được tính từ tháng 10 đến hết tháng 9 năm sau) còn đạt giá trị kim ngạch cao nhất từ 
trước đến nay nhờ giá cà phê xuất khẩu tăng trở lại và nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng cao ở các 
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nền kinh tế lớn. Hiệp hội Cà phê Cacao dự báo sản lượng niên vụ 2022 - 2023 dự kiến giảm 
khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021 - 2022. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diện tích trồng 
cà phê có xu hướng giảm do người dân chuyển sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn như 
sầu riêng, bơ, hoặc trồng xen canh trong vườn. Vì vậy, tăng giá trị xuất khẩu sẽ không đến từ 
việc tăng sản lượng mà đến từ việc gia tăng giá trị cho ngành hàng cà phê.

Bảng 1: Lượng xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2018-
2022

Năm Lượng xuất khẩu
(triệu tấn)

Kim ngạch xuất khẩu
Kim ngạch 

(tỷ USD)
Tỷ lệ tăng trưởng so với 

năm trước (%)
2018 1,88 3,54 1,2
2019 1,653 2,86 -19,2
2020 1,57 2,74 -4,2
2021 1,52 2,98 8,6
2022 1,77 3,94 32,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, dựa trên giống cây cà phê được trồng tại Việt Nam, có 

3 chủng loại là cà phê Robusta (cà phê vối), cà phê Arabica (cà phê chè) và cà phê Excelsa 
hay Liberica (cà phê mít). Theo thông tin tổng hợp tại bảng 2, cà phê Robusta là giống được 
trồng nhiều nhất ở Việt Nam và là chủng loại có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, chiếm 76,7% 
tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng năm 2022; lượng xuất khẩu đạt 1,26 triệu tấn, tăng 
12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Giá xuất khẩu cà phê Robusta trong 10 tháng năm 2022 
đạt 1.988 USD/tấn, tăng 21,0% so với cùng kỳ năm 2021. Do đặc điểm thích nghi của từng 
loại cây, cà phê Arabica và cà phê Excelsa được trồng không nhiều tại Việt Nam, dù giá xuất 
khẩu cao hơn. Tính trên 10 tháng ănm 2022, giá xuất khẩu cà phê Arabica đạt 4.410 USD/
tấn, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm 2021; giá xuất khẩu cà phê Excelsa đạt 2.463 USD/tấn 
tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Bảng 2: Chủng loại cà phê xuất khẩu theo giống cây của Việt Nam 10 tháng đầu năm 
2022

Chủng loại

10 tháng đầu năm 2022 So với cùng kỳ năm 2021 (%)
Lượng

(triệu tấn)

Giá xuất khẩu

(USD/tấn)
Lượng Giá xuất khẩu

Robusta 1,26 1.998 12,2 21
Arabica 0,05 4.410 8,0 57,4
Cà phê Excelsa 0,002 2.463 -17,9 33,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Nếu phân chia mặt hàng cà phê xuất khẩu theo mã HS (bảng 3), cà phê chưa rang và 

chưa khử caffein (mã HS. 090111) là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 95,6% 
sản lượng xuất khẩu năm 2021 theo thống kê từ ITC. Tỉ trọng xuất khẩu cà phê đã khử 
caffeine chưa rang xay (mã HS 090112) là 0,6% và cà phê rang xay chưa khử caffein (mã 
HS 090121) là 0.5%. Cà phê rang xay và đã khử caffeine (mã HS 090122) và vỏ cà phê, chất 
thay thế cà phê có chứa cà phê ở bất kỳ tỷ lệ nào (mã HS 090190) kim ngạch mỗi loại chỉ 
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chiếm 0.04% trong năm 2021. Con số này cho thấy năng lực trồng và sản xuất cà phê thành 
nguyên liệu thô để xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này mang lại giá trị gia 
tăng không lớn như các hoạt động rang xay, chế biến sâu, và phân phối bán lẻ. 

Bảng 3: Chủng loại cà phê xuất khẩu theo mã HS của Việt Nam năm 2021

Chủng loại Mã HS Tỷ trọng trong
tổng kim ngạch xuất khẩu

Cà phê chưa rang và chưa khử caffein 090111 95,6%
Cà phê chưa rang xay đã khử caffeine 090112 0,6%
Cà phê rang xay chưa khử caffein 090121 0,5%
Cà phê rang xay và đã khử caffeine 090122 0,5%
Vỏ cà phê, chất thay thế cà phê có chứa cà phê ở 
bất kỳ tỷ lệ nào 090190 0,04%

Nguồn: Tính toán từ số liệu của ITC
Theo Vicofa, niên vụ 2021-2022, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm rang xay, hòa 

tan chiếm 5,5% về lượng và 15,3% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của toàn ngành cà phê. 
Đây là một bước phát triển lớn và kết hợp với tiêu thụ nội địa cho thấy triển vọng ngành cà 
phê đang rất tốt và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê nhân. Top 10 doanh nghiệp có khối 
lượng xuất khẩu cà phê rang xay hòa tan trong niên vụ 2021-2022 là: Outspan Việt Nam, 
Tập đoàn Trung Nguyên (chi nhánh Sài Gòn), Cà phê Ngon, URC Việt Nam, Lựa chọn đỉnh, 
Nestlé Việt Nam... Trong đó, doanh nghiệp FDI chiếm thị phần 60% tổng khối lượng xuất 
khẩu cà phê rang xay hòa tan trong niên vụ cà phê 2021-2022 và chiếm khoảng 66% về kim 
ngạch.

Về thị trường nhập khẩu, Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường nhập khẩu cà 
phê lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 616.972 tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 
2021 và chiếm 39% tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam tính trên 11 tháng đầu năm 2022 (Hình 
2). Sự tăng trưởng này có được nhờ lợi thế thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam-EU (EVFTA) giúp ngành cà phê Việt Nam gia tăng giá trị và mở rộng thị phần tại EU. 
Đứng thứ hai về thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 là thị 
trường Mỹ với tỷ trọng 7% lượng xuất khẩu, và khối lượng đạt 109.581 tấn, giảm 10,1% so 
với cùng kỳ. Những thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo gồm Nhật Bản đạt 99.622 tấn (tăng 
1,2% so với cùng kỳ), Nga 92.951 tấn (tăng 26,6% so với cùng kỳ), Philippines 47.764 tấn 
(giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ), và Anh 40.448 tấn (tăng 51,2% so với cùng kỳ).

Hình 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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Vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu
Chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu với sự tham gia của các bên được mô tả tại hình 3.
Hình 3: Chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu 

Ghi chú *: Nhà cung cấp
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
Chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu bắt đầu với nhà cung cấp từ cây giống, phân bón, cho 

tới các hóa chất và thiết bị nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau đó là người trồng 
cà phê, cá nhân hoặc tập thể, và có thể thực hiện thêm khâu sơ chế như phơi khô và tách vỏ 
sau khi thu hoạch. Thương lái thu mua có thể thực hiện nhiều công việc từ thu gom đủ lượng 
cà phê từ nhiều hộ nông dân rồi bán cho người chế biến hay cho nhà xuất khẩu cho tới mua cà 
phê rồi tiến hành sơ chế. Cơ sở chế biến có thể là những hộ nông dân có thiết bị chế biến cà 
phê, hoặc các công ty. Giai đoạn này được hiểu là chế biến thô. Sau đó 1 phần cà phê nguyên 
liệu được tiếp tục chế biến sâu tạo ra cà phê thành phẩm. Nhà xuất khẩu sau khi mua từ cơ sở 
chế biến thô hoặc người chế biến sâu, sẽ bán hàng cho nhà nhập khẩu. Nhà xuất khẩu cũng 
có thể thực hiện khâu chế biến. Ở thị trường quốc tế, nhà nhập khẩu sẽ thực hiện bán hàng 
qua nhà phân phối, nhà bán lẻ, rồi tới người tiêu dùng. Ngoài ra, nhà nhập khẩu ví dụ như 
Nestlé sẽ tiến hành thêm một số bước chế biến sâu để đưa ra thị trường những sản phẩm đa 
dạng từ nguồn nguyên liệu sơ chế nhập khẩu.

Sự tham gia của các quốc gia trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu có thể được xem xét 
ở các hoạt động trong chuỗi với 3 cấp độ: tạo ra giá gia tăng thấp, giá trị gia tăng trung bình 
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và giá trị gia tăng cao. Giá trị gia tăng thường là thấp ở hoạt động nuôi trồng cây cà phê, hoặc 
xuất khẩu cà phê nguyên liệu. Giá trị gia tăng trung bình được tạo ra ở hoạt động thu hoạch 
và chế biến thô. Giá trị gia tăng cao được tạo ra qua các hoạt động chế biến sâu, hay nghiên 
cứu, phát triển sản phẩm mới, phân phối và bán lẻ. Việt Nam tích cực tham gia vào các hoạt 
động nuôi trồng, thu hoạch và chế biến thô, xuất khẩu - những hoạt động chưa tạo được giá 
trị gia tăng cao (hình 4). Trong khi đó, các thành viên trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu 
ngoài lãnh thổ Việt Nam thì lại tạo ra giá trị rất lớn vào giá cà phê cuối cùng. 

Hình 4: Sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu

Hoạt động
Giá trị gia tăng Thấp Trung bình Thấp  Cao Cao

Mức độ tham gia
Của Việt Nam Cao Cao Cao Thấp Gần như không 

tham gia
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
Những yêu cầu về phát triển bền vững trải dài ở các hoạt động trong chuỗi cung ứng 

cà phê toàn cầu. Vì vậy, để gia tăng vai trò của Việt Nam trong chuỗi, việc đáp ứng các yêu 
cầu về phát triển bền vững ngay từ những khâu chúng ta đã và đang tham gia sâu như nuôi 
trồng, thu hoạch và chế biến thô hay xuất khẩu là cần thiết và nên được ưu tiên. Phát huy thế 
mạnh sẵn có và cập nhật, đáp ứng những yêu cầu mới của các thị trường khó tính, đồng thời 
gia tăng sự tham gia ở những hoạt động tạo giá trị cao sẽ là hướng đi cho Việt Nam trong 
chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu. 

4. Thực trạng phát triển bền vững trong ngành cà phê Việt Nam
4.1. Các chứng nhận cà phê 
Ngày càng có nhiều bằng chứng về tác động của Tiêu chuẩn bền vững tự nguyện (VSS). 

Hầu hết các bằng chứng cho thấy các kết quả khác nhau về tác động trong các khu vực sản 
xuất được chứng nhận. Có những đóng góp rõ ràng của Tiêu chuẩn bền vững tự nguyện 
(VSS) đối với các tác động tích cực, chẳng hạn như giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất 
và chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện các điều kiện xã hội và môi trường (Petrokofsky 
và Jennings, 2018).

Tiêu chuẩn bền vững tự nguyện (VSS) là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu mà nhà sản 
xuất, thương nhân, nhà sản xuất, nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể được yêu cầu 
đáp ứng, liên quan đến nhiều chỉ số đo lường bền vững, bao gồm tôn trọng các quyền cơ bản 
của con người, sức khỏe và an toàn của người lao động, tác động môi trường, quan hệ cộng 
đồng, quy hoạch sử dụng đất và các vấn đề khác (UNFSS, 2013). Đây là cách tiếp cận chính 
được các công ty sử dụng để thực hiện các biện pháp kiểm soát sản xuất bền vững tại các 
trang trại cà phê. Các chứng nhận nổi bật bao gồm Rainforest Alliance (sáp nhập với UTZ), 
Fairtrade, 4C, Organic và một số chứng nhận khác. Tùy thuộc vào mục đích, các chứng nhận 
VSS có thể tập trung về các khía cạnh khác nhau của sản xuất bền vững nhưng tất cả đều có 
quy định chặt chẽ về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của đơn vị sản xuất và yêu cầu 
sự đảm bảo của bên thứ ba.
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Bảng 4: So sánh các chứng nhận bền vững tự nguyện (VSS)
Chứng nhận Tiêu chí môi trường Tiêu chí xã hội Tiêu chí kinh tế

Fairtrade Không có Cao Trung bình

Rainforest Alliance Cao Trung bình Không có

UTZ Certified Trung bình Trung bình Trung bình

4C Trung bình Cao Trung bình

Organic Cao Không có Không có

Nguồn: Lentijo và Hostetler, 2011
Theo báo cáo của Diễn đàn cà phê toàn cầu, năm 2021, Việt Nam tiếp tục là quốc gia 

có sản lượng cà phê lớn nhất được cấp chứng nhận bền vững xuất khẩu sang các doanh 
nghiệp sản xuất, tiêu thụ cà phê lớn là thành viên thuộc Diễn đàn như Nestle, Tesco, Strauss 
Coffee...(Hình 5). Theo đó, tỷ lệ sản lượng cà phê xuất khẩu sang các doanh nghiệp này của 
Việt Nam là xấp xỉ 408 nghìn tấn, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của 
Việt Nam.

Hinh 5: 10 quốc gia có sản lượng cà phê đạt chứng nhận bền vững cao nhất 

Nguồn: Diễn đàn cà phê toàn cầu, 2021
Theo số liệu được tổng hợp từ Trung tâm thương mại quốc tế (2021), trong số các 

chứng nhận bền vững dành cho cà phê, chứng nhận 4C là chương trình phổ biến nhất trong 
ngành sản xuất cà phê của Việt Nam. Mục tiêu chính của chứng nhận này là nhằm cải 
thiện thu nhập và điều kiện sống của người sản xuất thông qua việc giảm chi phí sản xuất, 
cải thiện chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cải thiện điều kiện tiếp cận thị 
trường, đồng thời thúc đẩy sự bền vững về môi trường. Cà phê được cung cấp cho các kênh 
tiêu thụ phải đạt được các tiêu chuẩn bền vững cơ bản trên cả ba khía cạnh: xã hội, môi 
trường và kinh tế.
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế, 2021
Tiếp theo, thực trạng phát triển bền vững cà phê Việt Nam sẽ được xem xét trên các 

hoạt động mà Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.
4.2. Hoạt động canh tác bền vững
- Hoạt động trồng trọt
Trong thời gian qua, một số giải pháp thiết thực nhằm phát triển ngành cà phê bền vững 

đã được triển khai trên khắp cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu sản phẩm chất lượng cao cũng 
như góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều sản phẩm cà phê 
Việt Nam đã hoàn thành chứng nhận bền vững, đưa thương hiệu cà phê Việt ra thế giới nhờ 
Chương trình Vùng nguyên liệu quy mô lớn (SourceUp) do Tổ chức Sáng kiến thương mại 
bền vững IDH phát triển và tài trợ. Chương trình SourceUp được triển khai thí điểm bằng 
mô hình vùng nguyên liệu (được gọi là Compact) tại Việt Nam từ năm 2018 trên địa bàn các 
huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), Di Linh và Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), với diện tích 
hơn 15.000 ha. Các kết quả tiêu biểu gồm: tăng 20% thu nhập của các nông hộ trong vùng 
thí điểm từ việc đa dạng hóa cây trồng và tối ưu hóa đầu vào; giảm 15% lượng nước sử dụng 
và lượng phân bón hóa học; từ đó giảm 25% lượng phát thải carbon trong các vườn cà phê.

Một phương pháp nổi bật khác là cà phê xen canh bền vững. Các hộ sản xuất cà phê có 
thể đa dạng hóa bằng cách trồng các loại cây lương thực chính hoặc các loại cây trồng có giá 
trị cao khác phù hợp với điều kiện tự nhiên. Ví dụ, ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn khuyến khích trồng xen cà phê với hồ tiêu, bơ, sầu riêng và mắc ca (ICO, 2021). 
Hiện tại, theo thống kê của Hội Nông dân Việt Nam, diện tích xen canh trên cả nước chiếm 
khoảng 30% tổng diện tích trồng cà phê. Báo cáo chỉ ra rằng chuyển đổi canh tác cà phê 
độc canh sang xen canh không những không gây rủi ro cho sản xuất cà phê mà còn mang lại 
nhiều lợi ích trên khía cạnh phát triển bền vững (D’haeze, D. 2021). Cụ thể, theo nghiên cứu 
của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế  (IUCN) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đak Lak, 
việc giảm 20% diện tích cây cà phê hiện tại và thay thế cây cà phê già cỗi bằng các giống 
mới năng suất cao sẽ giúp giúp tăng sản lượng ròng 32% trong vòng 19 năm. Về giá trị sản 
xuất cà phê, ước tính mỗi hecta cà phê sẽ mang lại xấp xỉ 10.340 USD một năm sau 20 năm, 
tăng 50% so với giá trị mỗi hecta nếu giữ nguyên phương thức canh tác độc canh. Ngoài ra, 
chuyển đổi sản xuất cà phê độc canh sang mô hình sản xuất đa dạng cây trồng đi kèm với tiết 

Hình 6: Diện tích trồng cà phê của Việt Nam được cấp các chứng nhận bền vững 
năm 2021
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kiệm nước đáng kể. So sánh với phương pháp canh tác độc canh cà phê truyền thống, trong 
điều kiện tưới tiêu quá mức hiện nay (BaU) tiêu thụ khoảng 405 triệu mᴲ nước mỗi năm ở 
tỉnh Đắk Lắk. Nếu tất cả nông dân tối ưu hóa lượng nước tưới trong kịch bản này, có thể tiết 
kiệm được khoảng 105 triệu mᴲ nước tương đương với khoảng 26% (IUCN, 2021). 

- Hoạt động tưới tiêu
Hiện nay, phần lớn hộ trồng cà phê ở Việt Nam đều đang sử dụng hai hình thức tưới tiêu 

truyền thống là tưới trực tiếp và giàn phun mưa. Tuy nhiên, so với diện tích trồng cà phê hiện 
nay, các công trình thủy lợi, đặc biệt ở vùng đất cao như Tây Nguyên, mới chỉ chủ động tưới 
được khoảng 30% tổng diện tích cà phê hiện có. Phần diện tích còn lại được sử dụng nước 
tưới lấy từ nhiều nguồn lân cận sẵn có như sông, suối, ao, hồ. Việc không chủ động được 
hoàn toàn nguồn nước tưới cho cà phê khiến việc sản xuất cà phê thiếu tính bền vững, đặc 
biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra làm gia tăng tình trạng cạn kiệt nguồn 
nước, dẫn đến nguy cơ thiếu nước tưới cho nông nghiệp nói chung và cây cà phê nói riêng.

Hiện tại Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) đang thử 
nghiệm mô hình tưới nhỏ giọt cho cà phê, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống tưới và nâng 
cao khả năng tiết kiệm nguồn nước. Với công nghệ tưới này, nông dân sẽ tiết kiệm được từ 
20-30% lượng nước sử dụng so với cách tưới trước đây. Hơn nữa, người trồng cà phê có thể 
hạn chế việc sử dụng phân hóa học do có thể tưới phân hóa học trực tiếp qua hệ thống tưới 
tiêu dẫn đến giảm được khoảng 25% lượng phân bón hóa học do bốc hơi hoặc thấm vào 
mạch nước ngầm do cây trồng không hấp thụ hết. Nếu mô hình này được nhân rộng ra các 
hộ trồng cà phê sẽ đồng thời giảm áp lực lên nguồn nước sẵn có, không chỉ tăng hiệu quả 
kinh tế cho người trồng cà phê, mà còn thúc đẩy sản xuất cà phê theo hướng xanh, bền vững 
(D’haeze, 2021).

4.3. Hoạt động chế biến cà phê
Hiện tại, chiếm tới 90% sản lượng cà phê của Việt Nam là sơ chế nguyên liệu thô, 10% 

còn lại là chế biến sâu phục vụ một phần cho xuất khẩu và còn lại là tiêu dùng nội địa. Điều 
đó dẫn đến giá trị gia tăng và những lợi ích từ sau khâu trồng trọt đem lại cho người trồng cà 
phê và nền kinh tế đất nước chưa tương xứng với vị thế của cây cà phê Việt Nam.

- Hoạt động sơ chế
Hai cách sơ chế cà phê phổ biến của các doanh nghiệp Việt Nam là sơ chế khô và sơ 

chế ướt. Hiện nay, chế biến khô vẫn là phương pháp phổ biến do đây là phương pháp đơn 
giản hơn và việc đầu tư công nghệ cũng đơn giản hơn nhiều so với sơ chế ướt dẫn đến cà phê 
thành phẩm có giá trị thấp hơn về mặt kinh tế. Tuy nhiên, nếu xét về yếu tố bền vững, phương 
pháp sơ chế ướt mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn nhưng có thể gây ra lãng phí nước và ô 
nhiễm môi trường. Công nghệ xử lý môi trường cho chế biến ướt khá phức tạp, đòi hỏi mức 
đầu tư tương đối cao từ các doanh nghiệp chế biến (công nghệ có công suất khoảng 10.000 
tấn/năm chi phí khoảng 20,7 tỷ đồng đòi hỏi thêm 7 tỷ đồng cho môi trường công nghệ xử 
lý) dẫn đến rất ít doanh nghiệp thực hiện theo phương thức này.

- Hoạt động chế biến sâu
Ở khâu rang xay, chế biến sâu (cà phê hòa tan, cà phê bột) các doanh nghiệp Việt Nam 

cũng đã bắt đầu tham gia nhưng tỷ trọng trong tổng sản lượng còn rất thấp và chưa thâm nhập 
được các thị trường tiêu thụ cà phê lớn như EU, Mỹ. Ở khâu phân phối bán lẻ, các doanh 
nghiệp Việt Nam chưa tham gia hoàn toàn vào chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu mà thay vào 
đó, việc phân phối và tiêu thụ bán lẻ của hệ thống chuỗi cà phê gần như nằm trong tay các 
thương hiệu lớn, nổi tiếng thế giới. 
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Hoạt động chế biên sâu đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất hiện đại, phức tạp 
và thời gian thu hồi vốn chậm. Mặt khác, các doanh nghiệp này phải có hệ thống bán hàng 
chuyên nghiệp, kinh nghiệm tham gia thị trường lâu năm. Vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp 
tham gia giai đoạn này thường là các thương hiệu, doanh nghiệp lớn, có chiến lược kinh 
doanh dài hạn, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ngắn hạn sẽ khó có cơ hội tham gia. Theo 
công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, hiện có 20 công ty sản xuất cà phê hòa 
tan và cà phê 3 trong 1 tại Việt Nam. Các nhà sản xuất lớn tại thị trường nội địa như Nestle, 
Trung Nguyên, Vinacafe... Các doanh nghiệp nước ngoài thường có thương hiệu toàn cầu 
nên hệ thống bán hàng, kinh nghiệm thị trường, vốn đầu tư và công nghệ sản xuất không phải 
là vấn đề quá lớn. Đối với doanh nghiệp trong nước, phần lớn là doanh nghiệp nhà nước có 
quy mô lớn, còn doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp đã tham gia ngành cà phê từ rất lâu 
và đã tạo dựng được thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế. Những 
doanh nghiệp nhỏ, làm ăn ngắn hạn sẽ khó có cơ hội tham gia. Do đó, cần có chiến lược phát 
triển để các doanh nghiệp này có thể tham gia vào phân khúc chế biến sâu, mang lại giá trị 
gia tăng cao hơn.

5. Một số khó khăn trong phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam
Thứ nhất, hoạt động sản xuất cà phê chủ yếu vẫn diễn ra dưới hình thức manh mún, 

nhỏ lẻ gây khó khăn cho mục tiêu sản xuất cà phê bền vững
Hiện nay, phần lớn người dân trồng cà phê chủ yếu hoạt động dưới dạng hộ gia đình 

quy mô nhỏ với diện tích trồng cà phê hạn chế, nhiều diện tích trồng mang tính tự phát, 
không theo quy hoạch đồng bộ dẫn đến năng suất kém trong khi vẫn tốn nhiều chi phí. Bên 
cạnh đó, việc duy trì sản xuất theo dạng cá thể nhỏ dẫn đến việc các hộ trồng cà phê không 
tiếp cận được với những chủ trương, chính sách mới được ban hành. Ngoài ra, chính quyền 
các cấp và các cơ quan hữu quan còn thiếu sự tương tác, đồng hành và khuyến khích người 
nông dân thay đổi cách thức sản xuất cà phê theo hướng sản xuất bền vững để đạt được các 
chứng nhận quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế.

Thứ hai, các thành phần trong chuỗi cung ứng còn thiếu gắn kết để có thể đẩy mạnh sự 
cộng tác hướng đến phát triển bền vững

Nhận thức về tầm quan trong của sự liên kết của các thành viên trong chuỗi cung ứng 
còn hạn chế. Các mối quan hệ này dễ bị phá vỡ khi xuất hiện xung đột lợi ích giữa các bên 
dẫn đến ảnh huởng xấu tới động lực sản xuất, kinh doanh cà phê. Cà phê sau khi được thu 
hoạch, sơ chế bởi người nông dân chủ yếu không được bán trực tiếp cho các đơn vị rang 
xay mà được thu mua thông qua các đại lý trung gian. Hiện nay có rất nhiều đại lý thu mua 
cà phê nhưng thiếu sự thống nhất về phương thức tiêu thụ và giá cả dẫn đến tình trạng tranh 
mua tranh bán ngay trên sân nhà. Hơn nữa, sự thiếu gắn kết trong chuỗi còn làm gián đoạn 
luồng thông tin từ các bên còn lại trong chuỗi. Ví dụ, thiếu thông tin về biến động thị trường 
khiến người nông dân khó đưa ra quyết định đúng về đầu ra cho sản phẩm của mình. Người 
dân thường bán cà phê ngay sau khi thu hoạch để có vốn tái đầu tư, nhiều trường hợp khi giá 
cà phê tăng cao không còn cà phê để bán.

Thứ ba, các mô hình canh tác mới chưa mang lại hiệu quả bền vững về kỹ thuật và kinh 
tế

Các hộ trồng cà phê tại Việt Nam thường trồng xen canh cây cà phê với các loại trái cây 
khác như bơ và sầu riêng và đang nỗ lực cải thiện hiệu quả tưới tiêu để giảm chi phí và duy trì 
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năng suất. Tuy nhiên, mô hình này cũng đang gặp khó khăn do chưa có nghiên cứu đồng bộ 
về quy mô, vùng phát triển, loại cây xen canh. Mặc dù quy trình kỹ thuật trồng xen canh đã 
được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng mới chỉ mang tính hướng 
dẫn chung, chưa đưa ra phương án canh tác cụ thể cho từng địa phương với những đặc điểm 
thổ nhưỡng, khí hậu khác nhau. Cụ thể, quy trình cho từng loại cây trồng riêng biệt như hạt 
tiêu, sầu riêng, bơ, điều mới bước đầu được áp dụng nên chưa được đánh giá một cách đầy 
đủ nhất. Vì thế, một số kỹ thuật như giống, mật độ trồng, bón phân, tưới nước, tạo hình cho 
cây trồng xen và cây cà phê chưa được tổng kết hiệu quả cụ thể để có điều chỉnh phù hợp. 
Một vấn đề đáng cân nhắc nữa là đầu ra cho các sản phẩm trồng xen chưa ổn định, đặc biệt 
là các địa bàn vùng sâu vùng xa, dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao.

  Thứ tư, sự thiếu ổn định của giá cà phê được chứng nhận bền vững gây ra nhiều khó 
khăn cho người nông dân trong việc duy trì sản xuất theo hướng bền vững

Giá cả cà phê có chứng nhận bền vững cũng đang mang lại nhiều rủi ro cho các hộ 
trồng cà phê. Từ năm 2008 đến năm 2020, tỷ lệ cà phê có chứng nhận bền vững được bán 
đúng với giá trị của mặt hàng này chỉ chiếm từ 12% đến 65% (Meier, 2021). Điều này có thể 
được giải thích bởi việc nhu cầu cho cà phê bền vững tăng chậm hơn so với tốc độ gia tăng 
sản xuất của mặt hàng này. Từ đó, các hộ trồng cà phê buộc phải bán cà phê có chứng nhận 
bền vững ở mức giá của cà phê thông thường, trong khi vẫn phải chi trả chi phí để duy trì 
các giấy chứng nhận của họ. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến người trồng cà phê, đặc biệt là 
những người phụ thuộc vào cà phê như nguồn sinh kế chính, không nhận ra được lợi ích từ 
việc tham gia các chứng nhận chứng nhận cà phê bền vững và từ bỏ việc làm thành viên của 
các chứng nhận này.

Thứ năm, sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào các hoạt động tạo ra giá trị 
gia tăng cao trong chuỗi cung ứng cà phê còn hạn chế

Trong công đoạn rang xay, chế biến sâu, các doanh nghiệp nội địa cũng đã có tham gia 
nhưng với tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng sản lượng, trong đó định hướng chủ yếu vào 
các thị trường ngách, chưa thâm nhập được nhiều vào thị trường tiêu thụ cà phê lớn trên thế 
giới như Mỹ, châu Âu. Sản phẩm của hoạt động chế biến sâu là cà phê bột, cà phê hòa tan, 
cà phê 3 trong 1. Vì vậy, doanh nghiệp phải có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, không áp 
lực thu hồi vốn, và có khả năng xây dựng thương hiệu mạnh để đảm bảo đầu ra cho các sản 
phẩm này. Những doanh nghiệp nội địa vừa và nhỏ sẽ khó tham gia vào các hoạt động này. 

6. Một số đề xuất về giải pháp vĩ mô và vi mô 
Dựa vào các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển bền 

vững trong ngành cà phê Việt Nam như sau:
6.1. Giải pháp từ phía Nhà nước
Nâng cao ý thức của nông dân trồng cà phê trong các vấn đề phát triển bền vững, phát 

huy thế mạnh hiện tại về canh tác 
Với mục đích khuyến khích nông dân trồng cà phê thực hiện những hành động tích 

cực trong việc phát triển sản xuất cà phê bền vững trên khía cạnh bảo vệ môi trường, Chính 
phủ có thể triển khai những chương trình nâng cao nhận thức cho người nông dân hoặc có 
hình thức hỗ trợ, khen thưởng đối với những trường hợp có đóng góp tích cực tới mục tiêu 
phát triển bền vững. Ví dụ, Jambi là địa phương có quy mô sản xuất cà phê tương đối lớn ở 
Indonesia nhưng đồng thời đây cũng là vùng đất phải chịu nạn phá rừng nặng nề do người 
dân mở rộng đất canh tác cà phê. Để giảm bớt nạn rừng và khuyến khích nông dân bảo vệ hệ 
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sinh thái, chính phủ Indonesia đã hợp tác với những nhà thu mua cà phê lớn và các tổ chức 
phi chính phủ để chi trả cho những nỗ lực, hành động bảo vệ, duy trì hệ sinh thái của nông 
dân. Các khoản thanh toán này có thể bằng tiền, phần thưởng hoặc thông qua việc đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng (Goossens, 2020).  

Theo dõi sát sao để hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời khi thực hiện các chương trình và dự 
án phát triển bền vững 

Nhằm giúp các biện pháp canh tác mới đạt hiệu quả tối đa, các địa phương cần rà soát, 
đánh giá sự phù hợp của các mô hình với điều kiện thực tế tại địa phương để quy hoạch vùng 
sản xuất phù hợp, bảo đảm phát triển bền vững. Đối với phương thức xen canh cây ăn quả, 
cây công nghiệp với diện tích trồng cà phê, cần lựa chọn các loại cây trồng phù hợp để trồng 
xen vừa tăng thu nhập vừa giữ ổn định diện tích cà phê. Ngoài ra, địa phương cần có chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích người dân liên kết với doanh nghiệp nhằm bảo đảm đầu ra cho sản 
phẩm cây trồng xen. Đối với các phương thức tưới tiêu hiện đại, trong điều kiện biến đổi khí 
hậu như hiện nay, các địa phương cần chú trọng và phân bổ nguồn nước tưới phù hợp cho 
các vùng trồng xen, tránh tranh chấp nguồn nước tưới với cây cà phê.

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào những hoạt động tạo ra giá trị gia tăng cao 
trong chuỗi cung ứng cà phê bền vững

Hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam nói 
chung và mặt hàng cà phê nói riêng, trong đó có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào chế biến sâu cà phê đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, bao gồm ưu đãi về 
hạn điền và thời gian thuê đất, thuế, vốn vay, bảo hiểm rủi ro, đào tạo nguồn lực, về lãi suất. 
Tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến nhằm gia tăng năng suất lao động, gia 
tăng hàm lượng giá trị trong sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên 
thị trường thế giới. Nhà nước cần có chính sách ưu đãi hơn về hạn điền và thời gian thuê đất, 
hỗ trợ tích tụ đất đai, thuế, vốn vay, bảo hiểm rủi ro, đào tạo nguồn lực, về lãi suất khi doanh 
nghiệp đầu tư vào chế biến cà phê đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, nâng cao khả 
năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.

6.2. Giải pháp từ phía các chủ thể sản xuất, kinh doanh cà phê
Thay đổi tập quán sản xuất cà phê theo kiểu hộ gia đình sang hướng tập trung sản xuất 

quy mô lớn
Tình trạng trồng và thu hoạch cà phê theo kiểu cá thể manh mún, nhỏ lẻ cần được loại 

bỏ để tiến đến trồng cà phê theo quy hoạch lớn của từng vùng, địa phương. Quy mô sản xuất 
được mở rộng giúp tiết kiệm chi phí, nguồn lực con người và là điều kiện thuận lợi để ứng 
dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất. Để chuyển hướng sản xuất tập trung quy 
mô lớn, cần có sự liên kết giữa các hộ, hình thành những diện tích trồng cà phê chung. Một 
hình thức cần được nhân rộng tại các địa phương là thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. 
Các hợp tác xã này không chỉ đóng vai trò hỗ trợ người nông dân trong quá trình canh tác, 
thu hoạch nhằm nâng cao sản lượng, tiết kiệm chi phí mà còn có thể liên kết với các doanh 
nghiệp thu mua, đảm bảo đầu ra cho hàng hóa cũng như quyền lợi của người sản xuất; hợp 
tác với các trung tâm khoa học công nghệ để chuyển giao quy trình sản xuất cà phê bền vững.

Tích cực xây dựng liên kết giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng cà phê thông qua 
việc tăng cường chia sẻ thông tin
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Hợp tác sản xuất góp phần hình thành nên các mô hình liên kết, ứng dụng khoa học, 
công nghệ mang lại hiệu quả cao cho ngành hàng cà phê. Liên kết sản xuất với tiêu thụ sản 
phẩm giữa doanh nghiệp với hợp tác xã nông nghiệp, nông dân giúp khai thác được nguồn 
vốn, kinh nghiệm tổ chức sản xuất, thị trường của các doanh nghiệp. Khuyến khích minh 
bạch về giá cả và giao dịch cà phê nhằm bảo vệ quyền lợi và thu nhập của người trồng cà phê 
bền vững. Các doanh nghiệp thu mua cần tích cực hơn trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật 
để truy xuất nguồn gốc của cà phê và công khai thông tin về giá cả sản phẩm cho nông dân. 
Điều này sẽ giúp các những doanh nghiệp thu mua, chế biến cà phê hiểu được giá trị của cà 
phê được cấp chứng nhận bền vững mà họ thu mua và đảm bảo rằng người trồng cà phê nhận 
được thu nhập tương xứng với những nỗ lực họ bỏ ra.

Đầu tư để thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp chế biến cà phê Việt Nam trong 
chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững toàn chuỗi, các doanh nghiệp Việt Nam có 
thể đống góp tích cực hơn trong việc tham gia vào các công đoạn mang lại giá trị gia tăng lớn 
cho chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu, trong đó điển hình là công đoạn chế biến sâu. Một trong 
những yêu cầu cơ bản của công đoạn này là áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong bảo 
quản, chế biến cà phê, nhằm đảm bảo chất lượng thành phẩm ở mức cao và đáp ứng tốt các 
yêu cầu của thị trường. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp chế biến phải đầu tư vào nghiên 
cứu công nghệ, tích cực học hỏi từ các doanh nghiệp chế biến cà phê lớn trên thế giới. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến nội địa cũng cần đẩy mạnh đầu tư xây dựng thương hiệu 
cà phê nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng nước ngoài 
đối với các sản phẩm cà phê mang thương hiệu Việt. Chỉ khi có thương hiệu vững vàng, các 
doanh nghiệp Việt Nam mới có thể khai thác được lợi thế của mình so với các doanh nghiệp 
nước ngoài trên thị trường quốc tế và thể hiện rõ vai trò, giá trị của mình trong chuỗi cung 
ứng cà phê toàn cầu.

Kết luận
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã khẳng định vị thế là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 

hai thế giới và là nước xuất khẩu cà phê vối lớn nhất thế giới. Sự dịch chuyển theo hướng bền 
vững của chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu là tất yếu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các 
thị trường nhập khẩu cà phê lớn trên thế giới. Bài viết đã đánh giá thực trạng phát triển bền 
vững ngành cà phê Việt Nam, và sự tham gia của chúng ta trong chuỗi cung ứng cà phê toàn 
cầu. Cụ thể, khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của cà phê Việt Nam vẫn còn 
hạn chế ở các hoạt động tạo giá trị gia tăng thấp trong chuỗi. Trong khi đó, những yêu cầu 
về phát triển bền vững được đặt ra ngày càng chặt chẽ ở cả những hoạt động Việt Nam đang 
có lợi thế và những hoạt động khác trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu. Trong bối cảnh 
này, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê Việt Nam cần tập trung vào phát triển bền 
vững ngay ở nhưng hoạt động truyền thống như sản xuất nông nghiệp để duy trì thế mạnh, 
đồng thời gia mở rộng sự tham gia vào các hoạt động chế biến để tăng sức cạnh tranh của 
sản phẩm cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, các chính sách mang tính định hướng và hỗ trợ từ 
phía Nhà nước các cấp là rất quan trọng nhằm đưa chuỗi cung ứng cà phê của Việt Nam phát 
triển theo hướng bền vững, có thể gia tăng vai trò của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
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Abstract: The purpose of this article is to determine the rebranding strategy 
for the KONARA product. Using qualitative methods with data gained from 
observations, interviews and documentation, the result shows that rebranding 
is necessary for KONARA development and this should pay attention to the 
name, design style, color, logo and media to create a new selling power and 
make marketing easier. A rebranding strategy will improve product reputation 
and consumer satisfaction. 

Keywords: image product, KONARA, rebranding

CHIẾN LƯỢC LÀM MỚI THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI CÁC SẢN 
PHẨM CÂY CẢNH: NGHIÊN CỨU TỪ DOANH NGHIỆP KONARA, 

INDONESIA

Tóm tắt: Nghiên cứu hướng đến việc xác định chiến lược làm mới thương 
hiệu cho các sản phẩm KONARA. Sử dụng các phương pháp định tính và các dữ 
liệu thu thập thông qua quá trình quan sát, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, các 
kết quả nghiên cứu cho thấy, làm mới sản phẩm cần thiết đối với sự phát triển của 
KONARA và quá trình này cần tập trung vào tên gọi, phong cách thiết kế, màu 
sắn, logo và truyền thông nhằm mang lại sức mạnh bán hàng mới và giúp hoạt 
động marketing trở nên dễ dàng hơn, giúp tăng danh tiếng sản phẩm và sự hài 
lòng của khách hàng. 

Từ khóa: Hình ảnh sản phẩm, KONARA, làm mới thương hiệu
INTRODUCTION
The growth of Macro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) plays 
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an important role in the Indonesian economy.  However, they are facing many internal 
challenges (like human resources, lack of capital, accountability and law) and external ones 
(like climate, infrastructure, competitors, etc.) (Purnama et al., 2019). One of their main 
problems is sub-optimal marketing (Board & Satish, 2020). Especially, the product identity 
needs to get special attention to create appropriate marketing (Buitrago et al., 2019) and 
something innovative is needed to approach developed markets (Foucart & Li, 2021).

Innovative products in the field of cultivation of ornamental plants have a high 
opportunity and become a social phenomenon because of their large and attractive market 
(Tambarta et al., 2022). One innovative effort in the cultivation of the ornamental plant is 
“KONARA” (kokedama from straw) which is produced on Jalan Raya Plosorejo No. 45, 
Village Kalibelo, District Gampengrejo, Kediri Regency, Province East Java. KONARA is 
an innovative product in the cultivation of ornamental plants, with the art of kokedama using 
paddy straw to replace moss. 

Firm value will have relation with brand reputation through brand identification, 
commitment, loyalty, and consumer behaviour (Barros-Arrieta & García-Cali, 2021)internal 
branding has gained relevance in the marketing literature because researchers recognize 
that corporate brand management not only implicates external actions but also an internal 
approach that involves employees. Despite the growing interest, there is no consensus among 
authors about antecedents, dimensions, and outcomes of internal branding. In this sense, this 
paper aims to explore the conceptualization of internal branding and to offer opportunities 
for future research. The study is a systematic literature review that uses a specific database. 
The contributions of each article were extracted, organized, and processed following 
systematic procedures. This review defines internal branding as a cross-functional process 
that involves both marketing and human resource departments. It focuses on managing 
the brand internally through brand-centered human resource management, internal brand 
communications, and brand leadership, with the aim of achieving brand outcomes among 
employees (brand understanding, brand identification, brand commitment, brand loyalty, 
brand citizenship behaviors. consumers and their behaviour will gives impact on branding 
to increase understanding about involvement consumer at branding strategy for maximizing 
profit (Peltier et al., 2020)some consumers more readily engage with firms online than others. 
Consumer factor antecedents are numerous and yet not fully explored. Online consumer 
engagement has also been defined and measured in various ways. The resultant outcomes 
related to branding also have implications for future consumer engagement. Summarizing 
the findings of consumer factor research and suggesting future lines of inquiry connected to 
branding outcomes will enhance the understanding of consumer engagement and branding 
strategies to maximize marketing return on investment. Design/methodology/approach: The 
authors review literature examining key constructs and sub-dimensions on how consumer 
factors impact brand engagement and brand outcomes. Findings: Three major research 
areas specific to consumer factors were identified: consumer status, consumer disposition, 
personality trait, intrinsic motivation, extrinsic motivation and cultural dimensions. Brand 
engagement was explored relative to affective, cognitive and behavioral engagement. 
Lastly, six brand outcomes were explored: brand status, disposition, attitude, affirmation 
connection and aversion. Practical implications: This review contributes to the literature 
through a deeper understanding of consumer factors that lead to consumer engagement and 
the resultant branding factors of consumer engagement. The authors offer framework that 
both identifies future research needs, and insights into how firms may create, grow and 
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enhance consumer-brand engagement. Originality/value: Given the dearth of comprehensive 
brand engagement frameworks in the literature, the authors offer insights into how consumer 
factors serve as antecedents to brand engagement and identify a research agenda for 
advancing the field.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Peltier”,”given”:”Jame
s”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”
family”:”Dahl”,”given”:”Andrew J.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”su
ffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”VanderShee”,”given”:”Brian Anthony”,”non-
dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Journal 
of Research in Interactive Marketing”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”2”,”issued”:{“date-
parts”:[[“2020”]]},”page”:”239-268”,”title”:”Antecedent Consumer Factors, Consequential 
Branding Outcomes and Measures of Online Consumer Engagement: Current Research and 
Future Directions”,”type”:”article-journal”,”volume”:”14”},”uris”:[“http://www.mendeley.
com/documents/?uuid=3da71c9a-6e95-43db-b9d9-5fb50e3682f9”]}],”mendeley”:{“for
mattedCitation”:”(Peltier et al., 2020. Market orientation to be relevant information for 
identify changes and needs as well as recommendation and innovation in increase business 
performance (Christa & Kristinae, 2021)requiring organizations to act effectively and 
efficiently in managing resources based on relevant knowledge. Efforts are needed to sustain 
local product business, maintain the key to organizational success based on knowledge 
sharing and innovation in improving business performance so that local products remain 
sustainable. This research was analyzed quantitatively using SEM-AMOS statistical tools, in 
300 local product business actors in Central Kalimantan and Bali. The proactive antecedents 
of market orientation were obtained significantly positive encouraging mediation role of 
knowledge sharing by 51% and innovation by 63% on business performance. Activities 
that are managed so that superior products become management activities with significant 
positive Planning, Organizing, Actuatingand Controlling (POAC. 

KONARA or kokedama is an ornamental plant where there is still little research 
explaining how people evaluate kokedama (Mitarai, 2021). KONARA does product 
branding only offline. Starting from production to marketing, KONARA is still considered 
normal and has no value in itself. Therefore, to continue to maintain KONARA products, 
a solution is needed, namely by improving product identity through identifying problems 
and opportunities, namely by changing the KONARA product tagline and of course also by 
updating designs on promotional media such as X-Banners. 

STUDY OF LITERATURE
Rebranding
Rebranding is an aspect of a brand in terms of 

tangible aspects such as name, logo, slogan, packaging 
and intangible aspects such as values and image (Daly 
& Moloney, 2004). Rebranding process will involves 
many factors due to it will gives influence to an 
organization and public. Every company certainly has 
certain reasons for planning a rebranding program. 
Miller and Muir (2004) put forward reasons or motives 
for a firm decides to carry out rebranding, namely: 
Ideas for restructuring, making a refresher and 
making new starts, recovering from crises, mergers or 

Figure 1. Product & X-Banner KONARA
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acquisitions, cost control or control of the company’s financial condition, to unify one brand 
and form a new brand that is more global and supports a new direction or a new corporate 
culture to create new products. In addition, Muzellec, Doogan, Lambkin (2003) also explains 
other reasons, namely, to change the image, align the portfolio branding business units with 
corporate brands, as well as creating a distinct identity from the parent company.

Apart from emphasizing corporate image, rebranding is also used as a means to 
communicate a new identity to reflect a change in ownership, reflect the change in company 
activities and facilitate the birth of a new identity that differentiates itself from the parent 
company.

Consumer
Consumers are all individuals and households who buy or obtain goods or services for 

personal consumption by everyone or together who use the goods or services available with 
the intention of fulfilling their needs or for various purposes without re-trading them (Kotler 
& Armstrong, 2010). Meanwhile, consumer decision is the extent to which the expectations of 
a consumer’s purchase are met or even exceeded by a product. If the consumer’s expectations 
are met, he will be satisfied, and if it exceeds consumer expectations, the consumer will feel 
happy.

Marketing
Marketing is one of the main activities carried out by the company to achieve goals 

and maintain viability for profit. Marketing is also an important factor in meeting consumer 
needs. So, marketing activities must be able to provide consumer satisfaction if the company 
wants its business to continue or wants consumers to have a good view of the company.

Good marketing can be done through a marketing strategy, where companies hope to 
create value for customers and can achieve profitable relationships with customers (Amstrong 
& Kotler, 2012). Companies can use several marketing programs simultaneously because 
each type of program such as advertising, sales promotion, personal selling, customer service, 
or product development has a different effect on demand. Marketing can be done directly and 
indirectly. Direct marketing can be done by conducting product demos, entrusting products 
and including products in an activity to get direct profits. While indirect marketing activities 
are carried out online using social media or others.

Cultivation of Ornamental Plants with the Kokedama Technique
Ornamental plants are usually placed in pots which makes them easy to be placed 

everywhere. From a business perspective, the value of a product does not only focus on the 
selling value of the decorative flowers themselves but on other factors such as pots. Plant 
products have a wide range of selling prices, from low to high, mainly depending on the type 
of plant. However, some interesting innovations can increase product value and make the 
plants at a medium price can be sold at higher prices (Garneti, 2017). Kokedama technique 
is such kind of innovation which can change the selling price of plant.  

Kokedama is a Japanese gardening method that involves wrapping a plant’s roots in 
a ball of soil and moss to grow. This technique can be regarded as a form of packaging 
ornamental plants that can replace pots as containers; therefore, this technique can be said 
to be potless or without pots. The traditional wrapper is moss. However, this Kokedama 
technique could be improved with the use of cheap and popular material, like coconut cheers 
or hemp rope. 
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RESEARCH METHOD
The primary data are obtained through in-depth interviews and observations which 

were conducted at the end of 2022 from September to November to be precise. We conducted 
interviews with Syarifah as an Analysis Officer and a sample of the target audience to 
understand their qualifications and expectations, as well as the fundamental values they want 
to embed in the KONARA product image. In addition, we observed the consumption pattern 
via the sales and marketing results of KONARA products in the last three months. This data 
is for studying the successful level of MSMEs using KONARA and their environmental 
concerns reflected in the new identity of the product. This research uses a descriptive 
qualitative approach to analyze KONARA  rebranding strategy  

ANALYSIS RESULTS
Business Data
KONARA is an ornamental plant product resulting by a project from Indonesia 

Student Entrepreneurs (P2MW) 2022 with the CEO  Anik Kurnia Ningsih. The business 
is located on Jalan Raya Plosorejo No. 45, Dusun Sumber Monument, Village Kalibelo, 
District Gampengrejo, Kediri Regency, Province East Java.  Kediri Regency is one of the 
biggest rice production areas in Indonesia, and so produces a large amount of agricultural 
waste.  According to data from the BPS (2022), rice production from 2018 to 2020 continues 
to increase. In 2017 rice production reached 2.933 million tons, then in 2019, it rose to 
2.935 million tons. Therefore, applying KONARA techniques may potentially reduce rice 
production waste and drive economic growth, employment opportunities, sustainable industry, 
and innovation. This may not only support the 12th and 13th Sustainable Development Goals 
on the environmental pillar, specifically in terms of responsible production and climate 
management but also the 8th and 9th goals on the economic pillar. 

Interest in ornamental plants is the main reason for the creation of KONARA innovations. 
In addition, the KONARA business has a wide market share because ornamental plant 
enthusiasts come from various backgrounds and are still increasing from year to year while 
there is little competition since kokedama business is not being widely studied and innovated. 
In addition, the supporting factors for making this business are also based on concern for the 
problem of plastic waste, straw waste, limited land, and the density of community activities 
that encourage the creation of KONARA products.

Product
KONARA ‘s SWOT analysis shows that the key strength of this product is the cheap 

and availability of raw material - the rice straw.  However, the weakness is that the brand 
is not yet familiar to the public and lacks of promotional media managed well and actively. 
The technology development and the increase in online shopping is the opportunities for 
KONARA. Meanwhile, the main threat is that the kokedama technique is quite simple, so 
it can be imitated by new competitors. Draft SWOT analysis is applied for maximizing all 
strengths and opportunities to face existing threats and weaknesses (Komari et al., 2020).

Competitors
KONARA has several competitors, namely My Kokedama, Planter Craft and Kokedama 

Gallery. KONARA has superiority that it fulfills several aspects in draft character, card speech, 
using agricutural waste and merchandise which other competitors do not own completely.
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Table 1 . Analysis of competitors
Aspect KONARA my Koke-

dama
Planters

Craft

Koke-
dama

Gallery
Own draft character √ X √ X
Be equipped card saying √ X √ √
Use Straw √ X X X
Own merchandise √ √ X X
Picture product

Target customers
Based on the results of the study explained that most consumers of ornamental plants 

are women. KONARA consumer is child teenager ages 12-20 years (Generation Z) and 20-40 
years (Generation Y). These young ladies enjoy activities as caring and caring environments, 
and community activities and have hobbies of taking pictures and upload through social 
media like WhatsApp and Instagram.

Distribution 
Distribution KONARA sales lead to the city of Surabaya, where Surabaya itself is 

Mother city in East Java and the second largest metropolitan city in Indonesia. Travellers 
from various regions often have to stop in Surabaya before reaching another area. Apart from 
the city of Surabaya, the city of Malang is also a tourist attraction. Therefore, these places are 
promising market for KONARA products.  

Figure 2. KONARA ‘s target audience sample (Source: Instagram @phalupyevryta)
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Purchasing Behavior
Traditionally, the product can be accepted if it is interesting and of high quality. However, 

for young women from 20 - 40 - KONARA businesses’ target customers,  it is critical that 
their choosing product reflects their aesthetics. Because of this, the environmental and social 
values of this product may attract these customers. 

Creative Concept
The creative process is an attractive brand essence to gain awareness from new 

customers. In fact, KONARA’s original brand essense is not strong. The brand esssence of 
the original product is focusing on efforts to reduce the rice straw - an agricultural waste. 
This sounds interesting but is not enough to sell products since many customers do not 
show their interest in or full understanding of environmental problems. Therefore, another 
point is included in brand essense is “homemade” which means customers can learn how 
to create and care ornamental plants and this allows them to bring out their creativity. The 
target customers, thus, are various, ranging from people who would like to find a healing 
activity for their bored lives to people who are interested in plant decoration to ones who pay 
attention to environmental problems. 

So the design of this rebranding must shows KONARA’s brand value of wanting to 
be a business that continues to grow with good morals. Then, new brand essence design 
must show a) function, homemade ornamental plants that can be guaranteed to be feasible 
and of good quality for all people; b) differentiation, kokedama with the addition of a good 
character so that it is unique to be given to others; c) personality, like in a park but homey, 
friendly, and never give up. All characteristics are raised to illustrate that the product can be 
trusted for its safety without losing the character of its brand.

Marketing Concepts
Marketing efforts are conducted to increase the target audience interest in the product 

so that increase value of product. Besides that, it is also a follow-up process to voice the 
changes and developments that have occurred. Like the target segment which was expanded 
from the beginning only in the Kediri area, now it wants to reach the City of Surabaya area. 
So according to the results of the analysis of buying behavior, product placement can be 
directed to the center of ornamental plants located around the garden, such as the Surabaya 
flora garden, and ornamental plant pot shop. However remember product is brand new 
in Surabaya, it is necessary to conduct Proof of Concept (PoC) - a method for testing the 
appropriateness of product, with demonstrating it especially first in a small market scale.

Discussion
Name
KONARA has the desired brand value fulfilled with a new personality and uniqueness 

based on the value of the product without violating characteristics or existing guidelines 
determined by the owners.

Color
Color KONARA design is dominated by three neutral colors, including Green, Black, 

and White. Besides, the target audience tends to like bright, natural, feminine colors. So to 
avoid being similar to competitors in the market while meeting the target audience’s tastes, 
we choose green as the main color, followed by black and white as a color complement.
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Figure 3 . Color main KOARA
Green color symbolizes neutrality, as it was describing the colour of the plant. Black 

symbolizes strength and seriousness in doing business. The white color symbolizes purity, 
meaning this business is purely the result of its own craft.

Logo
The logo are made based on a homey personality or are hand-made, all logos use hand-

made typefaces. The type selected is also a serif for describing feminine and senior traits, 
considering the target audience. Gestalt kokedama on the letter ‘o’ as picture for the audience 
could know the description of the product.

Figure 4 . KONARA Final Logo
Media
Product packaging
KONARA products are packaged in a live manner plus with sign KONARA identifiers 

like stickers and cards with the meaningful messages. Thus,  KONARA packaging is simple 
and flexible reducing the packaging cost.

Figure 5. KONARA Packaging
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Sticker and Business Promotion
Sticker used as an identifier. In the decal are the product name, description, and media.

Figure 6. Sticker Figure 7. Thank-you note

Figure 8. Poster

Figure 9. Banner

Brochure
Brochures are used for direct promotional media where brochures will be distributed 

after socializing the presentation to the audience as additional information if the socialization 
is confused.

 Figure 10. Brosur KONARA
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Thumbnails Online Shop
Online store media is prepared for the future plan, which can be used for online product 

marketing. The design is made attractive and adapts the plant theme so that it appears as an 
ornamental plant product on the page that consumers will see.

X-Banners
X-Banner media is created for promotion when 

perform in business exhibition. KONARA often 
participates in exhibitions held by the government and 
universities or ornamental plant events. So to beautify 
the booth, one of the media used to attract the attention 
of consumers passing by is the X-Banner. 

Figure 11 . KONARA X-Banner

Figure 12 . KONARA online store thumbnail
Souvenirs
Hanger Key
The Hanger key is used to give memories to customers 

who buy products. However, key chains are given at certain 
activities such as exhibitions and ornamental plant events.

Figure 13 . KONARA keychain
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CONCLUSION
Based on the results of the study, researchers can draw 2 points of conclusion as follows:
1. Ways to increase product selling power can be made by innovating to carry out 

business management, which is one way to do product rebranding. Rebranding is done to 
see product development in the era we are facing. KONARA is rebranding through several 
stages by paying attention to the name, design style, color, logo, and media to create a new 
selling power and make marketing easier.

2. Through the point of view of the target audience, they need to follow the latest trends 
so they are easily attracted by flashy things, then followed by a design style preference 
test, besides that there is data from the point of view of products and potential customers 
which are matched to market conditions. The KONARA market with functions, home-made 
ornamental plants that can be guaranteed to be suitable and of good quality for all people, 
differentiation, Kokedema with the addition of good character so that it is unique to give to 
others, personality, like in a garden but in the home area (homey), friendly, and never give 
up. All characteristics are raised to illustrate that the product can be trusted for its safety 
without losing the character of its own brand. Therefore a new identity was created for 
KONARA which was used to attract according to the tastes of the target audience but still be 
able to stand out among its competitors.
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Abstract: In the world of Industry 4.0, warehouse technologies play a 
vital role for logistics enterprises to reduce human error in product handling, 
increase the efficiency of their logistics procedures, promote a safe work 
environment, and prevent stockouts. The paper presents the literature review of 
warehouse management and technology application in warehouse management 
of logistics enterprises. The recent status of technology applications in warehouse 
management of some logistics enterprises is exhibited, then, evaluations of the 
current state in the world and Vietnam are implemented. Finally, the paper 
proposes recommendations for the Vietnam logistics enterprise to enhance the 
technology application of warehouse management for better productivity and 
efficiency.

Keywords: Logistics enterprises, Technology application, Warehouse 
management.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG TẠI CÁC 
DOANH NGHIỆP LOGISTICS 

Tóm tắt: Trong thời đại công nghệ 4.0, các công nghệ sử dụng trong quản 
lý kho hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp logistics 
nhằm giảm thiểu lỗi của con người trong việc xử lý sản phẩm, tăng hiệu suất làm 
việc, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và cải thiện tình trạng thiếu hàng hóa. 
Bài báo trình bày tổng quan tài liệu về kho hàng và quản lý kho hàng; ứng dụng 
cộng nghệ trong quản lý kho hàng tại các doanh nghiệp logistics. Từ đó, bài báo 
trình bày những ứng dụng công nghệ trong quản lý kho hàng tại một số doanh 
nghiệp logistics và đánh giá về tình hình chung về mức độ ứng dụng trên thế 
giới và tại Việt Nam. Cuối cùng, bài báo đề xuất các khuyến nghị đối với Chính 
phủ, Hiệp hội Doanh nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Logistics và các doanh nghiệp 
logistics để tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý kho hàng. 

Từ khóa: Doanh nghiệp Logistics, Ứng dụng công nghệ, Quản lý kho hàng. 
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1. Introduction 
Currently, Vietnamese logistics enterprises have realized the vital role of warehouses and 

invested in infrastructure for warehouse systems. This contributes to helping them improve 
their capacity and increase their competitive advantages. Vietnamese enterprises’ warehouse 
scale is limited, and logistics costs in Vietnam account for 16.8% of gross domestic product 
(GDP), while the average logistics cost in the world is currently only about 10.6% (VLA, 
2018). One of the reasons is that Vietnamese logistics enterprises have not invested or have 
not been able to properly invest in technology applications in their warehouse management. 
This causes challenges for them to compete with large logistics enterprises in the world.

The perspective of the study is to present a literature review of warehouse and warehouse 
management of logistics enterprises, provide an analysis of their current state, and thus,  
recommend enhancing the technology application in warehouse management of Vietnamese 
logistics enterprises.

2. Literature Review 
2.1. Warehouse and warehouse management of logistics enterprises
2.1.1. Warehouse and types of warehouses
According to the 2005 Vietnam Commercial Law (Article 233): “Logistics services 

are  commercial activities whereby traders organize the performance of one or many jobs 
including reception, transportation, warehousing, yard storage of cargoes, completion of 
customs procedures and other formalities and paperwork, provision of consultancy to customs, 
services of packing, marking, delivery of goods, other services related to goods according 
to agreements with customers to enjoy service charge” (Vietnam National Assembly, 2005)

According to this approach, the warehouse of logistics service providers can be 
considered a type of logistics facility that organizes and preserves goods; store information 
about goods being transported through the warehouse during the transportation process. 

Warehouses of logistics enterprises have two main types:
- Warehouses are parcel operation centres in the process of providing freight services 

with the following main functions: (1) Ensuring the continuity of the process of providing 
freight services: Goods are received from the sender, if not shipped directly to the recipient, 
it will be transferred to the parcel operation centres to be routed and combined into each 
reasonable shipment; (2) Contributing to reducing the cost of providing freight services: 
parcel operation centres can actively create shipments of appropriate sizes, thereby reducing 
average shipping costs per order. commodity taste; (3) Supporting the customer service 
process by providing shipment status information; (4) Ensuring the time of goods moving 
through the distribution centre contributes to delivery at the right time and place.

- Warehouses to provide warehouse leasing services: including warehouse rental 
services, import-export, warehousing, inventory management services, and other value-added 
services. Logistics enterprises can set up warehouses to collect goods near places with high 
demand for warehouse rental to attract more customers. Depending on the needs of customers 
and types of the goods, if they are small batches, will be transported by small means of 
transport to the warehouse. They will be collected in large batches in the warehouse, and then 
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transported by suitable, large-enough vehicles to the delivery location. Similarly, logistics 
enterprises can build warehouses near the consumption market. Goods will be delivered in 
these warehouses and classified into shipments following customer requirements, and then 
transported by means to the customer’s addresses. The reasonable warehouse system layout 
could bring many opportunities for logistics enterprises to provide warehouse rental services 
at attractive prices. If customers use a combination of transportation services, they can deal 
with a highly competitive total price of transportation and warehouse rental services (Ghiani 
et al, 2013).

Logistics enterprises need to maintain a necessary and appropriate goods preservation 
system and information management system for the types of goods that will be circulated 
through the warehouse; determine the number of warehouses, and arrange the warehouse 
network to best serve customers with the lowest total logistics prices. Warehouse management 
and operation costs have a close relationship with other costs of logistics service provision, 
so they cannot be arbitrarily increased and reduced.

2.1.2. Key elements of  the warehouse management system
According to Ghiani et al (2013), an warehouse management system consists of the 

following key elements:
- Warehouse business process: presents the content and order of performing operations 

with the flow of goods through the warehouse. The process needs to be general and needs to 
be specified in detail during operation depending on the characteristics and requirements of 
shipment preservation, space conditions, and warehouse operation time. The specific needs 
of customers are accepted by logistics enterprises to provide services. The content and order 
of performance must be throughout from the time of preparation to receiving the goods 
until the goods are delivered to the recipient. The correct and scientific identification of the 
warehouse business process has a decisive influence on the results and operational efficiency 
of the warehouse; at the same time is the most important basis for determining other factors 
participating in the preservation system.

- Conditions of warehouse space: presents the warehouse structure and zones in the 
warehouse. This is an important factor to ensure the space for operations in the warehouse to 
take place normally, continuously, and effectively; consistent with the warehouse technology 
process, with the process of organizing labour in the warehouse and the arrangement of 
warehouse equipment has been determined.

The design and planning of warehouse space should be based on the following factors: 
(1) The demand for goods stored and transshipped through the warehouse in the present and 
the future; (2) Weight, the volume of goods, and time of storage in the warehouse; (3) Arrange 
enough areas for operations such as receiving goods, delivering goods, gathering orders, 
long-term/short-term storage, packaging, and paths for warehouse vehicles/equipment ...

Some principles of designing and planning warehouse space: (1) Effective use of 
warehouse space; (2) Maximize use of warehouse height; (3) Effective use of loading and 
unloading equipment; (4) Move the goods in a straight line to minimize the movement 
distance of the goods.
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Source: BigRentz (2022)
- Warehouse technology equipment: shows the types of tools, equipment, and means 

of work arranged in the warehouse to meet the requirements of ensuring goods, organizing 
labour, performing operations with goods in the warehouse, and means of transport when 
delivering goods. Ensuring warehouse technology equipment has an important meaning in 
improving labour productivity, increasing the level of mechanization, and minimizing loss 
and damage of goods, synchronously with the construction of different types of warehouses, 
applying advanced warehouse technologies.

The arrangement of tools, equipment, and means of work will depend on the main 
function of the warehouse (divide and select postal items or preserving goods) and the items 
that will be preserved services (many types of goods or only a certain group of goods).

Figure 2. Examples of equipment in a warehouse

Figure 1. Example of U-shaped warehouse space design

Source: Smartlog, 2019
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Some commonly used tools and equipment such as goods/postal barcode scanning 
devices; automatic postal sorting conveyor systems; all kinds of cage trucks, forklifts, 
automatic lifting systems...; all kinds of storage shelves (heavy/medium/light load shelves, 
double-sided shelves, mould shelves, sliding shelves...); equipment/systems for monitoring 
such as surveillance camera system, sound notification system, fire alarm system, temperature, 
and humidity monitoring system...

- Organization of labour in the warehouse: related to the division of labour in the 
warehouse according to the responsibilities and duties, associated with the operation of the 
warehouse; develop rules and regulations on warehouse operation in association with relevant 
parties (managers and warehouse employees, customers and partners of the enterprise); 
develop a regime for preserving goods; building work norms, in which emphasis is placed on 
building and managing goods loss norms according to the stages of the warehouse business 
process.

- Warehouse management information system: this is an important factor, to ensure the 
coordination of activities between other departments with the warehouse department and to 
manage the operations of the warehouse. This system includes warehouse cards (tracking 
the import and export of goods, inventory management), customer records, goods records, 
service contract records, and reports; has the function of updating, processing, storing, 
looking up, and providing all information related to warehouse management and operation 
(Ghiani et al, 2013).

2.2. Technology applications in warehouse management
Inside a warehouse, different technologies are considered, also depending on its primary 

functions (Tjahjono et al., 2017). Technologies commonly used in warehouse management 
at logistics enterprises include: Internet of Things objects (IoT), Big data analytics, Augment 
reality technology, Robots, Automated Guided Vehicles (AGVs), and Drones. 

- IoT objects: In the warehouse applied IoT technology, such as assets, and equipment, 
can enable transparency, process synchronization, and well-informed decision-making. For 
example, a sensor on a product might detect dangerous temperature increases and immediately 
modify the warehouse storage temperature (Aleksandrova, 2019).

- Big data analytics: Enterprises can use big data analysis to better interpret their 
industry market and make rapid business decisions. Because of forecasting future demand, 
inventory management decisions can be improved which can help prevent out-of-stock 
problems and overstocking. Additionally, warehouse operations, such as capacity planning or 
shift planning, can be enhanced based on consumer behaviour, leading to improve customer 
service (Sunol, 2018). 

- Augmented reality technology (AR) as smartphones, wearable devices, or smart 
glasses, seamlessly integrate the real and virtual worlds. By displaying the item’s storage 
location, picking path, or check orders, they could, among other things, make picking, storing, 
or shipping easier in a warehouse (Stoltz et al., 2017). The smart glasses’ camera serves as 
a hands-free barcode reader to distinguish between correctly and incorrectly chosen parts 
(Kern and Wolff, 2019).

- Robots are growing capable of performing complex sequences of movements 
automatically (Oxford University Press, 2018). Pick-and-place robots can boost production 
rates by accelerating the operations of picking up parts and setting them in new locations, 
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which is doubly useful in order preparation, which frequently accounts for 50% of storage 
and handling expenses in warehouses (Robot Worx, 2018). Besides, robots provide fully 
automated procedures for depalletizing which are more rapid and ergonomically than manual 
ones (Mayer, 2016).

- Automated Guided Vehicles (AGVs) can be used to tow and/or transport materials 
inside warehouses, navigating by laser, satellite, or by physical or magnetic parameters 
(Ullrich, 2015). This technology can increase the performance of transporting shelves 
directly to warehouse workers instead of requiring employees to spend time and energy 
walking through picking bays and picking materials (Audi, 2018; Kern and Wolff, 2019).

- Drones: Using bar codes, Quick Response (QR) codes, or Radio Frequency 
Identification (RFID) in conjunction with IoT technologies, drones can monitor infrastructure 
and manage inventory. They may also strengthen the evaluation of other inputs, especially 
in difficult-to-access places, by providing detailed evaluations like geolocational and other 
sensor data (Companik et al., 2018). Drones can lower the cost of inventory auditing in half 
compared to a warehouse worker, and they can take the place of people who must climb 
warehouse racks and conduct other hazardous tasks (Appelbaum and Nehmer, 2017). 

Figure 3. Technologies commonly used in warehouse management of logistics 
enterprises

Source: Kern, 2021
3. Current status of technology application in warehouse management of some 

logistics enterprises
3.1. Amazon Warehouses
Currently, Amazon has about 110 warehouses, located all over the world. The largest 

warehouse is located in Arizona, USA with an area of   up to 111,000m2. With such a “massive” 
warehouse system, they always have to manage and control entry, exit, and inventory with a 
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huge scale and quantity. However, Amazon has done this very successfully, the warehouses 
are all properly operated and contribute to their success today (Waredock.com, 2022)

Applying technical technology to the management and storage of goods
Amazon is applying the CFN - Customer Fulfillment Networking model into its 

warehouse management system. The computer sends out information about the product that 
needs to be removed from the shelf. All orders of picking, packing, and unloading are done 
with the help of machines. Goods will be taken with the correct type and model as required, 
and then processed according to the correct process under the supervision of warehouse 
managers. It is thanks to the efficiency of the CFN model that the warehouse’s productivity 
is increased by up to 40%, and warehouse operating costs are only equivalent to 10% of total 
revenue.

Pick-up and delivery of goods
Every warehouse worker owns a handheld device. Customer orders will be connected 

to those handheld devices, after obtaining information about the location of the employee 
and the order, the system will direct that employee to move to the location of the goods 
promptly. the fastest. To do this, every time employees load and unload goods onto the 
storage shelf, they will scan the barcode of the goods and the place where the shelves are 
stored. This information is stored by the computer system and used to guide staff when it is 
necessary to unload goods from the shelves.

Using robots to support warehouse management
The robots are responsible for loading goods onto shelves and unloading goods from 

shelves. They have their travel routes and are run by a computer system. The robots in 
Amazon’s warehouses work very well with the random stacking system they’re using. 
According to statistics, these robots only take about 15-20 minutes to complete searching, 
loading or unloading goods from the shelves. Meanwhile, the time it takes for this job to be 
completed by an employee can be up to 60-70 minutes.

Figure 4. Part of an Amazon warehouse

Source: Riaz, 2022
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3.2. DHL warehouses 
DHL Supply Chain, a well-known innovator, has approximately 450 warehouse 

facilities in North America, with sizes ranging from 50,000 square feet to over a million 
square feet. These facilities serve a wide range of different clientele. DHL must have the 
flexibility to adjust and tailor its operations to meet the particular demands and goods of each 
client to efficiently serve this broad client portfolio.

Stretch, Boston Dynamics’ newest robot designed to streamline the unloading process 
at distribution centres, will be installed at DHL facilities as part of the multi-year partnership 
that the two parties struck. Over the next three years, Boston Dynamics will ship a fleet of 
Stretch robots to several DHL warehouses around North America. The stretch will start by 
unloading trucks at certain DHL sites before transferring boxes across the facility. Stretch 
is outfitted with a small, all-around mobile base, a lightweight arm that has been specially 
created, as well as a smart gripper with cutting-edge sensing and controls that can handle 
a wide range of box types and sizes. It also incorporates computer vision technology from 
Boston Dynamics, allowing it to recognize boxes quickly and without any prior programming.

The multi-purpose mobile robot will do additional jobs after the first deployment 
to support various phases of the warehouse workflow, effectively automating warehouse 
operations. This most recent technological investment follows DHL’s dedication to 
accelerated digitalization, which has already resulted in multiple successful technology 
implementations throughout the supply chain. Other recent examples include automated pick 
carts, autonomous replenishment and putaway robots, autonomous forklifts, autonomous 
trailer offloading, and more.

With the technologies, DHL’s digitization deployments have resulted in nearly flawless 
employee satisfaction surveys, a 50-100% boost in labour productivity in the warehouse, and 
a 30% increase in facility throughput (MHI and Deloitte, 2022)

Figure 5. The robotic picking pros in DHL warehouses

Source: Dhl.com, no date
3.3. Transportation and logistics operation centre of Vietnam Post Corporation
Vietnam Post Corporation (Vietnam Post) has built automatic distribution centres at its 

transportation and logistics centres in the North, Central, and South regions.
The entire process of sorting and selecting goods at the centers is automated, applying 

Cross Belt technology. Based on reading barcodes and analyzing images of postal items, 
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Source: Minh Trang, 2021
The sorting system has been integrated by Vietnam Post with IT systems, the Vpostcode 

digital address platform associated with the Vmap digital map... to build a continuous, 
synchronous, and optimized process from the acceptance stage, exploitation, division, 
selection, and delivery of goods to customers addresses.

To ensure the absolute safety of postal items, correctly coupling with the system of 
specialized postal cars, container trucks, large trucks, transportation, and logistics centres are 
also put into use in parallel, with an automatic selection system:

- The system of tools and instruments is synchronous to ensure standardization of the 
entire production process such as net cage trucks, forklifts, and automatic lifting systems...

- Equipment for production supervision and administration such as surveillance camera 
system, notification sound system, and supporting equipment system to ensure safety and 
security for production and division work, save the product.

Vietnam Post is building a closed ecosystem for customers’ mail flow (continuing to 
cover automatic sorting systems nationwide, developing a system to provide automated 
order fulfilment solutions) to customers...) to shorten the delivery time, ensure the accuracy 
and safety of all customer items, save human resources and improve labour productivity 
throughout the network.

4. Evaluation of the application of technology in warehouse management of 
logistics enterprises

4.1. Logistics enterprises in the world
The exponential growth of omnichannel shopping is now redefining the supply chain of 

goods, creating the need for “smarter” warehouses to serve today’s connected consumers. As 
logistics warehouses get larger, labour issues, information technology/technology utilization 
and supply chain visibility are cited as the most signification operational challenges now and 
in the next 5 years. The challenges are improved by implementing technologies that increase 
visibility, enhance productivity, and provide the intelligence and flexibility to effectively 
navigate the ever-changing needs of warehousing. 

the line will automatically divide and select detailed goods up to the district level, even the 
commune level with a capacity of up to tens of thousands of parcels per hour. The automatic 
parcel sorting system is also capable of handling parcels of various weights and sizes, suitable 
for all types of goods in the field of e-commerce. 

 Figure 6. Part of Vietnam Post’s automatic distribution centres
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Investment and technology application trends
According to Zebra 2020 report, asking 1403 decision-makers from logistics and 

some industries for their insights on current and planned strategies for modernizing their 
warehouses, distribution centres, and fulfilment centres from 2019 - 2024, the report 
indicated significant increases in investments in rugged tablets, industrial scanners, wearable 
computers, such as smartwatches, smart glasses, and hip-mounted devices, as well as mobile 
and stationary printers. Over the next three or more years, up to 62% of decision-makers 
will upgrade or add these gadgets. To deliver the amount of visibility and precision required 
for the contemporary supply chain, materials require a digital voice. Investment plans for 
new mobile and fixed barcode label printers show that this is an area that decision-makers 
intend to develop. While barcoding will continue to be the method of choice for identifying 
commodities, RFID adoption will increase across all processes, especially in inventory 
management, picking, and cross-docking. By automating the data collection process, 
sensors, RFID, and indoor location solutions free up staff to perform jobs that call for human 
interaction. 36% of decision-makers anticipate using these technologies within the next five 
years to start automating data collection and asset tracking to improve accuracy and speed 
in their environments (Zebra, 2020). About one-third of respondents said that augmented 
or virtual reality will be used to guide workers through work procedures within five years, 
while respondents predicted an 8% increase in the use of voice direction and recognition.

Figure 7. Zebra’s survey results on investment plans for warehouse technologies

Source: Zebra, 2019
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MHI and Deloitte Consulting LLP surveyed supply chain and manufacturing leaders, 
Over the following five years, an adoption rate of 66% or greater is anticipated for each 
technology included in the poll (Figure 8). With a current acceptance rate of 40%, cloud 
computing continues to be the most popular platform for warehouse applications. Over the 
next five years, inventory and network optimization are anticipated to overtake all other 
technologies, with an adoption rate of 87% (tied statistically with cloud computing at 86%). 
But during the next five years, artificial intelligence is predicted to grow at the fastest rate, 
nearly tripling from 15% to 73%.

Figure 8. MHI and Deloitte Consulting LLP’s survey result on 2022 - Adoption rates 
of warehouse technologies

Source: MHI & Deloitte, 2022
The top technologies that respondents to the study believe have the ability to either 

disrupt the industry (17%) or give competitive advantages (39%), continue to be robotics 
and automation. Others, such as sensors and automatic identification, autonomous cars and 
drones, AI technology, and predictive and prescriptive analytics, are trailing far behind. Even 
though it ranks last on the list, 3D printing is thought to have great potential for disruption 
(6%) or competitive advantages (23%).

Figure 9. MHI and Deloitte Consulting LLP’s survey result on 2022 - Impacts of 
technologies on warehouse management

Source: MHI & Deloitte, 2022
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Technological and managerial challenges

Even though these technologies have the potential to revolutionize the way warehouses 
operate, there are still technological and managerial challenges to be solved:

- IoT device issues typically involve technical heterogeneity (a lack of standards and 
especially the need for interoperability - infrastructures that allow connecting and integrating 
a diverse set of technologies), privacy concerns, and security risks where inadequately 
designed objects, a lack of policies, or an inability to control disclosure mechanisms allow 
untrusted entities to obtain the location and other crucial data of other entities (Kern, 2021). 

- Various difficulties still exist for big data analytics. Data collection, storing, searching, 
sharing, analysis, and visualization are among the challenges. Therefore, more sophisticated 
input/output and storage methods, favourable computer architectures, effective data-intensive 
methods like cloud computing, and more advanced technologies (big data platforms with 
sound architecture, infrastructure, approach, and properties) will be required on the hardware 
and software sides (Chen et al., 2012).

- Battery life or processor overheating of AR devices are technical constraints that 
cause difficulties when used if wearable devices are as personal equipment and if compared 
with alternative solutions (Stoltz et al., 2017). 

- Technical flaws with AGVs and drones include a limited carrying capacity, a lack 
of flexibility in the carrying load size, and a short range of travel (which translates into 
considerable time spent at charging stations). They frequently also necessitate altering the 
warehouse layout and incur large investment expenditures (Companik et al., 2018).

4.2. Vietnam logistics enterprises 

The current status of technology applications in warehouse management of Vietnam 
logistics enterprises

In Vietnam, technology applications in warehouse management are increasingly 
focused, especially from the push of Covid 19. Currently, Vietnamese logistics enterprises are 
providing from 2 to 17 different logistics services, which mainly forwarding, transportation, 
warehousing, express delivery, and customs declaration services. About 46% of businesses 
are applying different types of technology, depending on the size and nature of the services 
of each business.

Figure 10 describes a clear change in the level of technology application of Vietnamese 
logistics service providers in 2021. Specifically, order management and warehouse 
management software are used by businesses the most, accounting for 63.89%, and barcode 
scanning applications accounted for 47.22%. Operational optimization technologies such as 
Vehicle Routing systems, Automatic Pick-up, and Storage systems, and Automated Pick-up 
Trucks account for only a small number of businesses in use, respectively 19.44%, 16.67%, 
and 11.11%. The application of unmanned machine technology has not been used by logistics 
service providers, but 11.11% of businesses expect to use it in the future.
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Source: Vietnam Ministry of Industry and Trade, 2021
According to the Vietnam Ministry of Industry and Trade (2022), warehouses of 

logistics enterprises increased investment in equipment, technology and people to increase 
value, and serve customers. Besides multinational enterprises, some enterprises domestic 
large companies specializing in distribution warehouses such as Tan Cang Corporation, 
Gemadept, Vinafco, U&I, TBS, Transimex, Sotrans,... are developing warehouse management 
applications. Many logistics enterprises have had strategies and plan to invest in developing 
a modern warehouse system into logistics centres... 

The main barriers to the technology application process for Vietnam logistics 
enterprises

According to the annual report on Vietnam’s business digital transformation carried 
out by the Ministry of Planning and Investment (2021), there are 9 main barriers to Vietnam 
businesses in facing digital transformation objectives, including (1) The barrier to investment 
costs of technology applications; (2) The changing business habits and practices; (3) The lack 
of skilled human resources to apply digital technology; (4) The barrier of digital technology 
infrastructure; (5) The lack of information about digital technology; (6) Difficulties in 
integrating digital technology solutions; (7) The lack of commitment and understanding of 
the Board of Directors; (8) The lack of commitment and understanding of employees; and 
(9) The leakage of personal and business data (Figure 12).

These barriers are also identified by firms in the Vietnam Logistics Industry. The 
detailed barriers of logistics enterprises in implementing the digital transformation process 
are clearly stated below: 

Figure 10. The current status of technology applications in warehouse management 
of Vietnam logistics enterprises in 2021
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Source: Vietnam Ministry of Planning and Investment, 2021
5. Recommendation to enhance the application of technology in warehouse 

management of Vietnamese logistics enterprises
5.1. For Vietnam Government and the Vietnamese Logistics Association
The Government should have a policy of building a research centre for applied 

technologies in logistics warehouse management: researching and developing solutions for 
low cost but applicability suitable for the Vietnamese logistics business community. This 
will help Vietnamese logistics enterprises have the conditions to improve the application of 
technology in warehouse management.

Also, the Government has policies to attract investment for technology applications at 
logistics centres in big cities to ensure the benefit of investors and the economy.

The association among Vietnam LSPs is an inevitable solution because they are 
currently operating on a small scale, and lack cooperation. Logistics enterprises should 
accompany together in choosing international market penetration and applying Electronic 
Data Interchange, which is a form of information transfer that replaces physical papers. For 
small and medium enterprises (SMEs), their small scale of capital và operation depends 
heavily on partners. Therefore, large-sized enterprises and state-owned enterprises should be 
pioneers in this field, conducting each stage such as electronic data connection in warehouse 
operations, and ports before forming the entire transmission line. SMEs, on the one hand, 
can learn and apply with partners, and on the other hand, should negotiate with large-sized 
enterprises and state-owned enterprises to share the participation of the transmission line 
for them at a reasonable cost.  Government and Vietnam Logistics Association should give 
a hand in this affair. This partnership will help business entities save costs in learning and 
applying technologies in warehouse management.

Furthermore, the Vietnam Logistics Association performs the role of association of LSP. 
Meanwhile, the organization needs to propose applications to build a technology platform 
serving the Logistics community.

Figure 11. Barriers to the technology application process of Vietnam medium 
enterprises 
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5.2. For Vietnam Logistics Enterprises
Building a roadmap for Logistics Enterprises to apply modern technology in warehouse 

management will make it easier to integrate technology with business models, and train staff 
with specialized knowledge. They should pay attention to the three below criteria:

People: People act as a pivotal role in the process. The Board of Directors needs to be 
a pioneer in learning and innovating new knowledge of modern technologies.

- The Board of Directors plays a vital role in changing the mindset and building a digital 
transformation-oriented organizational culture. They need to identify modern technology 
applications in logistics warehouse management that can help businesses improve their 
competitiveness for sustainable development. They need to try to eliminate the hesitation to 
transform from both organizations and individuals.

- The Board of Directors must be determined to overcome the first barrier of lack of 
resources, namely financial resources and skilled human resources. 

+ They need to realize the need to invest in modern technologies in warehouse 
management. The investment cost for the process is relatively large, while its effect has not 
been clearly shown in a short time. If there is a lack of financial resources, they can build a 
project to raise capital.

+ With the limitation of skilled human resources or the lack of experts and skilled 
labourers who are knowledgeable about using technology to carry out the work: (1) For large 
logistics enterprises, this problem can be solved by providing training programs; (2) For 
small logistics enterprises, this is a big barrier because they often hire seasonal labours who 
are about to retire, those with low education, and short-term workers, who have difficulty 
developing digital capabilities. To solve this problem, they need to maintain several qualified 
and tech-savvy staff with appropriate salaries and provide training programs when needed. 

In addition, professional training is needed to be invested in, including internal and 
external training. There are types of internal training: on-job training, formal courses, and 
learning from peers.

Process: Logistics enterprises s should pay attention to the way businesses operate to 
combine people and technology to enhance warehouse management. Logistics enterprises 
should assess the current status, and the business visions; review processes and make 
necessary changes; and demonstrate the digital transformation commitment of the board of 
directors and the business. If they are having difficulty making management decisions about 
which technologies to integrate into their operations and business processes or difficulty 
integrating discrete management applications into an overall system, they can consult an 
expert or seek help from the Vietnamese Logistics Association.

Protection: The core of technology application is data. The transformation must always 
be accompanied by information security, which is in harmony with the goals of logistics 
enterprises. They need to ensure the balance between reducing risks and enabling innovation. 
During this time, Logistics enterprises should raise the users’ awareness and knowledge of 
information security for all parties (employees, customers, providers), and establish security 
policies and a reward-punishment system. Besides, Logistics enterprises can learn from the 
experiences of successful partners or outsourced information security consulting services. 
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Logistics enterprises need to pay attention to preventing data leakage during the 
application of warehouse management technology. When a cloud solution helps LSPs store 
transaction data with customers, suppliers, and internal information anytime, anywhere, data 
security becomes a big challenge for them. If businesses do not manage this problem well, it 
will cause unpredictable consequences such as loss of customer information, legal problems, 
or leading to the brink of collapse.

6. Conclusion
Logistics enterprises in the world and Vietnam are well aware of the role of technology 

applications in warehouse management, to promote productivity, reduce human errors, 
and create a safe working environment. Technologies applied in warehouse management 
normally are IoT Objects, big data analytics, augmented reality technology, robots, automated 
guided vehicles, and drones. Robots and automation are widely used by logistics enterprises. 
However, some technologies have not yet met the requirements for interoperability, 
connectivity, and integration of other technologies in the logistics system, security concerns, 
and information leakage risks. In Vietnam, the level of technology application in warehouse 
management in enterprises is still not high, due to small and medium-sized enterprises, 
limited financial and human resources. The paper presents the literature review of warehouse 
management and technology application of warehouse management in logistics enterprises, 
describes the current status of the application of technology in warehouse management of 
some enterprises, and general evaluations for logistics enterprises in the world and Vietnam. 
Thus, recommendations are proposed to promote the application of technology in warehouse 
management in Vietnam logistics enterprises in Vietnam. Due to the limited time and scope 
of the study, Due to limitations in research scope and time, the paper only collects secondary 
data, which may not reflect the exact facts of the technology application process in warehouse 
management of logistics enterprises. Future studies are wished to conduct various methods 
as quantitative research, to examine the more accurate level of technology application in 
warehouse management. 
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Abstract: In the context of global economic integration and the expansion 

of trade liberalization, the Free Trade Agreements (FTAs) have been strongly 
signed by Vietnam in particular and countries around the world in general. They 
become a new trend in international economic relations between countries. This 
article focuses on analyzing the impact of the free trade agreement on Vietnam’s 
economy before and after the Covid-19 pandemic, with special emphasis on the 
effects of promoting national economic growth. Based on that fact it proposes 
some recommendations to take advantage of opportunities from the free trade 
agreement to promote Vietnam’s economic development in the coming period. 

Keywords: Free trade agreement, Vietnam economy, Covid-19 pandemic

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH TỰ DO THƯƠNG MẠI ĐẾN NỀN 
KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và mở rộng tự do hóa 
thương mại, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) được Việt Nam nói riêng và 
các quốc gia trên thế giới nói chung đẩy mạnh ký kết, trở thành một xu thế mới 
trong quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước. Bài viết này tập trung phân tích 
tác động hiệp định thương mại tự do  tới kinh tế Việt Nam trước và sau đại dịch 
Covid - 19, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế quốc gia, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm tận dụng được những 
cơ hội từ hiệu định thương mại tự do nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam 
trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do, kinh tế Việt Nam, dịch Covid - 19
1. Necessity of the research
The Free Trade Area (FTA) is generally an agreement between two or more 
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members that removes barriers to most trade between members (WTO Centre). Accordingly, 
although FTA may have many different names, such as Economic Partnership Agreement 
(Economic Partnership Agreement); Regional Trade Agreement; etc, in terms of essence, 
it represents an agreement towards trade liberalization among members. FTA members are 
often collectively referred to as “economy” because members can be countries or independent 
tariff areas (European Union, China Hong Kong). According to the criteria of quantity and 
geographical area, FTAs   are divided into bilateral FTAs   and multilateral/regional FTAs. 
In particular, a bilateral FTA is an FTA between two members. A regional FTA is an FTA 
between many partners in the same region or a partner is an organization of many economies. 
According to the criteria of scope and content of commitments, FTAs   include traditional FTAs   
and new-generation FTAs. They are called traditional FTAs because they were negotiated 
and signed in the early stages, often have a narrow scope, and the degree of liberalization is 
limited. In other words, a traditional FTA is an agreement to liberalize trade in tangible goods, 
reduce tariffs, and jointly agree to eliminate non-tariff barriers. The contents mentioned in the 
traditional FTA are related to provisions on tariff reduction; stipulating a roadmap for tariff 
reduction; and rules of origin. In contrast, the new generation FTA negotiated and signed in 
recent times should have a broader scope and a stronger degree of liberalization. The new 
generation FTAs   target broader areas such as trade facilitation, investment activities, public 
procurement, competition policy, non-tariff measures, trade in services, intellectual property 
rights, dispute settlement mechanisms, labour and the environment, and are linked to issues 
of democracy, human rights or counter-terrorism.

The promoting effects of FTAs   on the Vietnamese economy are enormous, but besides 
those opportunities, FTAs   also pose many proportions to the Vietnamese economy, especially 
in the context of the Covid-19 pandemic. such as requirements on technical factors, competition 
between domestic and foreign enterprises, requirements on labour quality, environment, etc. 
As a result, they require change, tackle limitations, and overcome challenges, playing an 
important role in promoting development, and mobilizing the promotion effects of FTAs   on 
Vietnam’s economy. All of these requirements are very necessary for the coming time.

2. Research overview and research methodology
Recently, there have been several studies mentioning the impact of FTAs   on Vietnam’s 

economy, specifically: Research by Kim Ngoc (2015) and Tran Thi Thu Hien (2022) have 
pointed out opportunities and challenges for Vietnamese goods exports when participating 
in FTAs and new generation FTAs. On that basis, some solutions have been proposed for 
Vietnam in exporting goods when participating in FTAs   such as: continuing to improve 
trade mechanisms and policies; developing double technical standards with export goods; 
investing in infrastructure and technology; improving the quality of human resources, etc. 
Research by the World Bank (2016) suggests that Vietnam is determined to participate in 
new-generation FTAs   although there may be delays in ratification by TPP members and the 
EVFTA process. Joining the EVFTA is expected to strongly promote domestic reforms and 
enhance trade competitiveness. Among the stakeholders, the state agencies seem to be ready 
for the legal assessment and road map development. Nevertheless, the capacity for policy 
analysis to identify issues and affect broader policy formulation and monitoring needs to be 
boosted. Furthermore, while Vietnamese businesses, another important component of the 
participants, favour FTAs, they planned initially to take advantage of the TPP and EVFTA. 
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Nonetheless, they also lacked the capacity and efforts to implement FTAs   and especially TPP. 
Many of them do not fully understand the commitments and are unable to assess the impact 
of the commitments on their business, so they cannot choose the right options. Capacity-
building plans need to be developed and implemented if Vietnam is to take advantage of 
the merits and reduce risks associated with FTAs. Tran Thi Trang and Do Thi Mai Thanh 
(2019) pointed out that joining a new generation FTA will open up many new opportunities 
for Vietnam’s economic growth. In particular, this study emphasizes the static effects and 
the promotion effects of the FTA. Concerning the static impact of the FTA, it is to promote 
import and export activities; commercial creation; enjoy tax incentives; have conditions to 
access foreign investment capital. Meanwhile, the promoting impact of the FTA is reflected 
in the effects of the barriers behind the border such as: increasing productivity based on 
exploiting economies of scale; competition; job creation; etc. These findings have indeed 
critical implications for Vietnam’s economic growth.

 As a result, most of the previous studies have emphasized the importance of the 
FTA and pointed out the opportunities and challenges of the FTA affecting the Vietnamese 
economy. In that reality, more specific assessments are necessary, especially in the context 
of the Covid-19 pandemic having a great impact on the global economy. To analyze and 
evaluate the impacts of FTAs   on Vietnam’s economy before and after the Covid-19 epidemic, 
the authors use a synthetic research method, comparing the two periods before and after the 
Covid-19 pandemic. The actual data collected have both inherited from previous studies, 
the proceedings of the symposium, and also the report on the socio-economic situation of 
Vietnam over the years.

3. Impact of the Free Trade Agreement on Vietnam’s economy
3.1 The period before the Covid - 19: from 1993 to 2019
In 1993, Vietnam joined the ASEAN Free Trade Area - which is a multilateral FTA 

between ASEAN nations. AFTA was signed in 1992 in Singapore. Initially, there were 
6 countries, namely Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand 
(collectively referred to as ASEAN-6). Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (collectively 
referred to as CLMV) join AFTA upon being admitted to ASEAN. From then until 2019, 
Vietnam has signed 12 FTAs.

 Table 1: Some of Vietnam’s FTAs as of December 2019
No. FTA Full name Year of 

entry into 
force

Partner

1 AFTA ASEAN Free Trade Area 1993 ASEAN
2 ACFTA ASEAN- China Free Trade 

Agreement
2003 ASEAN, China

3 AKFTA ASEAN- Korea Free Trade 
Agreement

2007 ASEAN, Korea

4 AJCEP ASEAN- Japan Comprehensive 
Economic Partnership Agreement

2008 ASEAN, Japan
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5 VJEPA Vietnam- Japan Economic 
Partnership Agreement

2009 Vietnam, Japan

6 AIFTA ASEAN- India Free Trade 
Agreement

2010 ASEAN, India

7 AANZFTA ASEAN- Australia- New Zealand 
Free Trade Agreement

2010 ASEAN, Australia, 
New Zealand

8 VCFTA Vietnam- Chile Free Trade 
Agreement

2014 Vietnam, Chile

9 VKFTA VietNam- Korea Free Trade 
Agreement

2015 Vietnam, Korea

10 VN- EAEU 
FTA

Vietnam- Eurasian Economic 
Union Free Trade Agreement

2016 Vietnam, Russia, 
Belarus, Amenia, 
Kazakhstan, 
Kyrgyzstan

11 CPTPP Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific 
Partnership 

2018 Vietnam, Canada, 
Mexico, Peru, 
Chile, New Zealand, 
Australia, Japan, 
Singapore, Brunei, 
Malaysia

12 AHKFTA Free Trade Agreement between 
ASEAN and Hong Kong (China)

2019 ASEAN, Hong Kong 
(China)

Source: Center for WTO and Integration
Undoubtedly, actively participating in and signing FTA agreements has opened up 

many opportunities for Vietnam such as:
Initially, tax incentives Vietnam participating as a member of FTAs   will enjoy tariff 

preferences, in which the reduction or elimination of tariffs according to a certain roadmap 
will be applied to all members. Hence, exports will grow rapidly when the tax rate is reduced. 
The tax reduction helps to expand the market share of imported and exported goods in member 
countries, rapidly increasing the source of imported goods among member countries due to 
cheaper prices and better quality. 

Secondly, innovate technology, increase capital attraction and improve competitiveness. 
Regulations on rules of origin, techniques and environment for exported goods will help 
promote the implementation of new technological and technical advances and improve 
production capacity. Participating in FTAs, especially new-generation FTAs, will promote 
Vietnam to quickly build a system of technical standards in the production of goods to meet 
international standards, technical regulations and practices. Thereby promoting the transfer 
of technology and high techniques in the production of goods. Along with that, participating 
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in FTAs   has the effect of forming the flow of investment capital flows into the production 
of goods; enhance Vietnam’s competitiveness at three levels: industry, enterprise, and 
production.

 Thirdly, develop the supply chain of goods Vietnam will have the opportunity to make 
good use of tariff preferences and goods when it is a member of FTAs, thereby promoting 
the formation and development of complete supply chains of goods in accordance with 
international standards and requirements. 

Facing opportunities when joining the FTA, Vietnam has made many rapid changes 
in its economic development. For the State: The Communist Party of Vietnam has issued 
a series of resolutions on international economic integration, built and perfected the legal 
system, and socialist-oriented market economic institutions, the basis for the creation of 
a series of state policies and mechanisms in improving the business environment such as 
the National The Assembly promulgated the 2013 Constitution, the 2013 Land Law, the 
2013 Bidding Law, the Enterprise Law, and the 2014 Investment Law. The Government 
issued a thematic Resolution - Resolution No. 19 on key tasks and solutions to upgrade 
the business environment, enhance national competitiveness to accelerate administrative 
procedure reform, shorten the processing process, reduce implementation time, reduce 
administrative costs, ensure publicity and transparency and enhance the accountability of 
state administrative agencies.

 For Enterprises: Recognizing the opportunity when Vietnam joins the FTA, up to 88% 
of Vietnamese enterprises have plans to improve production capacity, and take into account 
specific aspects of production improvement such as: creating and improving leadership skills 
of enterprises and employees; participating in production chains, new production fields; 
Accessing to new markets; Transforming production to enhance added value; Improving 
technology to increase productivity; etc (source: World Bank, 2016).

Notable achievements when signing typical FTAs   are:
Vietnam - ASEAN FTA Agreement: From January 1, 2015, Vietnam cut 1,720 tariff 

lines from a 5% tax rate to 0%. In 2015, only 7% of tariff lines remained, equivalent to more 
than 600 items considered sensitive that have not been cut to 0%. In particular, the EU is one 
of the major import markets for Vietnam’s goods, especially Vietnam’s strong commodity 
groups such as leather and footwear, textiles, and agriculture and seafood. Particularly in 
2014, the EU was the largest footwear import market with a value of over 2 billion USD, 
an increase of 2.2% over the same period in 2013 and accounted for over 35% of Vietnam’s 
export turnover of this item. Following are textiles and garments, and seafood with export 
turnover of 1.98 billion USD and over 950 million USD respectively. Currently, the EU is 
the second largest trading partner in terms of exports and the fifth in terms of imports in 
Vietnam. After signing the Agreement, 90% of Vietnamese goods entering the EU market 
will enjoy a tax rate of 0%. To take advantage of opportunities from the EU market, Vietnam 
is currently adjusting its strategy to attract investment capital with the ability to transfer new 
technologies, etc. (source: Outline of propaganda for international economic integration, 
2020).

Vietnam - Korea FTA Agreement: Trade relations between the two countries in recent 
years also developed strongly from 500 million USD in 1992 to 2.1 billion USD in 2000; 
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$278.3 billion in 2013. This figure as of the end of October 2014 has increased by over 4.5% 
over the same period in 2013. The two countries aim to increase bilateral trade turnover to 
$70 billion by 2020,  which is expected to account for 30% of the total trade turnover of 
ASEAN - Korea ($200 billion) (source: Outline of propaganda for international economic 
integration, 2020)

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP): 
formerly known as the Trans-Pacific Partnership (TPP), officially signed in March 2018 
by 11 TPP member countries (not including the US). The CPTPP has been ratified by 7 
member countries, including Australia, Canada, Japan, Mexico, Singapore, New Zealand, 
and Vietnam and officially took effect on December 30, 2018. CPTPP is a new-generation 
FTA that took effect in Vietnam on January 14, 2019, opening up many opportunities for the 
Vietnamese economy.

In fact, since joining the FTA, Vietnam’s economy has prospered. By 2019, GDP 
achieved impressive results with an increase of 7.02%, exceeding the target set by the 
National Assembly from 6.6% to 6.8%, affirming the timeliness and effectiveness of solutions 
promulgated by the Government, drastically directed all levels, branches, localities and the 
business community to make efforts to attain and exceed growth targets. The total import 
and export turnover of goods in 2019 was estimated at 516.96 billion USD, of which the 
export turnover of goods reached 263.45 billion USD, an increase of 8.1% over the previous 
year. Statistically, the year 2019 recorded a strong development of the domestic economic 
sector in the export sector with a growth rate of 17.7%, much higher than the growth rate 
of the foreign-invested sector (4.2%). The balance of trade in goods in 2019 is estimated 
to have a trade surplus of US$9.9 billion, the highest level in 4 consecutive years of trade 
surplus (source: Vietnam Socio-Economic Situation Report, 2019).

However, there are still many challenges when assessing the impact of the FTA on 
Vietnam. Requirements on technical factors and rules of origin of Vietnamese goods are 
still limited, not fully meeting the very high requirements in technology as well as rules 
of origin. Moreover, there has been intense competition between domestic and foreign 
enterprises. Foreign investors have more advantages in terms of finance, technology and 
market, thereby exerting competitive pressure on Vietnamese enterprises, especially on price 
and product quality. In reality, meeting working conditions and the business environment is 
also a big difficulty for Vietnam when joining the FTA. The transformation to meet working 
requirements for employees, labour standards, etc, is a challenge for Vietnam’s goods 
manufacturing industry. In addition, limitations in law and law enforcement in business, 
especially, in business law enforcement lack stability, and transparency, and are not easy 
to predict in both content and enforcement, creating a burden in enforcement for economic 
subjects, making the Government’s business support programs less effective.

3.2 The period after the Covid - 19 pandemic: from 2020 to now
Most of the new generation FTAs   signed in 2020 in the fields of e-commerce, services 

and climate control systems will be supplemented, making the agreements comprehensive 
and regular to enhance the capacity of market access and cover e-commerce.
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Table 2: Some of Vietnam’s FTAs from 2020 to December 2022
No. FTA Full name Year of entry 

into force
Partner

1 EVFTA EU- Vietnam Free Trade 
Agreement

1st August 
2020

Vietnam, EU (27 
members)

2 UKVFTA United Kingdom-Vietnam Free 
Trade Agreement

1st May 2021 Vietnam, United 
Kingdom

3 RCEP Regional Comprehensive 
Economic Partnership

1st January 
2022

ASEAN, China, Korea, 
Japan, Australia, New 
Zealand

4 Vietnam - 
EFTA FTA

Vietnam- EFTA Free Trade 
Agreement

In the process 
of negotiating

Vietnam, EFTA 
(Switzerland, Norway, 
Iceland, Liechtenstein)

5 Vietnam - 
Israel FTA

Vietnam- Israel Free Trade 
Agreement

Vietnam, Israel

Source: WTO and Integration Center
The impact of the Covid-19 epidemic clearly from 2020 on the world economy in 

general and Vietnam, in particular, is extremely large, disrupting the supply chain of goods 
for developing technology and “correcting” the flow of capital investment. The Covid-19 
pandemic has reduced demand, when there are not many consumers to buy goods and 
services, directly affecting production and business activities. In Vietnam, with effective and 
decisive solutions in realizing the dual goal of “fighting against the epidemic and developing 
the economy”, Vietnam’s economy still maintained a positive growth rate during this period. 
It is estimated that GDP in 2022 will increase by 8.02% (in the first quarter, by 5.05%; in the 
second quarter by 7.83%; in the third quarter by 13.71%; in the fourth quarter by 5.92%) over 
the previous year due to the recovery of the economy (source: Report on the socio-economic 
situation of Vietnam, 2022). This result resonates with efforts to implement commitments to 
FTAs, which will bring positive growth signals to the Vietnamese economy in the coming 
time. Typically, new generation FTAs   such as the Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), the Free Trade Agreement between Vietnam and 
the European Union - EU (EVFTA), the Vietnam FTA - United Kingdom (UKVFTA), etc. 
Especially the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is expected to create 
a new large-scale free trade area, promoting the development of chains of regional and 
global values, and contributing to the economic development of ASEAN countries, including 
Vietnam and its partners.

New generation FTAs   have helped Vietnam’s economy recover faster after the Covid-19 
pandemic:

The RCEP Agreement was signed in November 2020 between 10 ASEAN member 
countries and 5 countries: Australia, China, Japan, South Korea and New Zealand. This 
is the success of the parties after 8 years of negotiation, looking for solutions to solve 
problems, through which Vietnamese enterprises will participate in the value chain and 
regional production; simultaneously, benefit from reduced transaction costs and a more 
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business-friendly environment by harmonizing existing and generally applicable regulations 
in different ASEAN FTAs. This agreement, when it comes into force, will create a market of 
2.2 billion consumers, account for about 30% of global GDP and become the world’s largest 
free trade area (source: mof.gov.vn, 2022)

Statistics from the General Department of Customs illustrate that: Vietnam and the 
UK have a two-way trade turnover in 2021 reaching 6.6 billion USD, an increase of 17.2% 
compared to 2020. This growth has helped Bilateral turnover officially recover to the turnover 
level in 2019 after suffering a serious decrease in 2020 due to the impact of the Covid-19 
pandemic. Vietnam’s exports reached nearly 5.8 billion USD, an increase of 16.4%; UK 
exports reached 849 million USD, an increase of 23.6%. In the first 5 months of 2022 alone, 
the impact of the Covid-19 pandemic and the complicated geopolitical situation in the world 
lead to disruptions in global production and supply chains. Statistically, trade turnover between 
the two countries reached 2.68 billion USD, equivalent to the turnover of the same period 
in 2021. Vietnam’s main exports to the UK include telephones, textiles, footwear, iron and 
steel, and seafood. On the other hand, Vietnam mainly imports machinery, pharmaceuticals, 
textile raw materials and chemical products from the UK (source: congthuong.vn, 2022). 

These results are evaluated through the following aspects:
Firstly, Vietnam is a potential market with nearly 100 million people. It is considered 

an attractive market for investors from the new generation FTA member countries. This 
is reflected in Vietnam’s FDI growth over the years since the launch of new-generation 
FTAs. These conditions open up a golden opportunity for Vietnam to receive capital, new 
technology, etc. to recover and develop the economy after the Covid-19 pandemic.

Secondly, the impact of the Covid-19 pandemic promotes the development of e-commerce. 
The social trend of not having direct contact but with the support of e-commerce increases, 
helping businesses increase sales, and contributing to the recovery of Vietnam’s economy.

Thirdly, the reform of the trade environment in the new generation FTAs   has greatly 
influenced the reform of Vietnam’s business environment. The member countries of the new 
generation FTA must complete and update the legal corridor to implement the FTAs   at 
different levels, etc, which will create long-term and sustainable effects for the economy to 
operate more effectively. 

4. Conclusion and some suggestions
Thus, the impact of FTAs, especially the new generation FTAs, is crucial, contributing 

to both economic growth and macroeconomic stability for member countries. However, 
the impact of the FTA on member countries depends on the conditions of each country. 
For Vietnam, the effects of the FTA will enhance the trade liberalization process, promote 
trade in goods and related fields, and facilitate the process of multilateral trade liberalization 
negotiations. This process still has many challenges such as technical barriers, environment, 
stiffer competition etc. Therefore, Vietnam should implement synchronous solutions to take 
advantage of opportunities and overcome challenges when participating in FTAs   in the 
coming time. Some of the suggested recommendations are as follows:

For the State: Efforts should be made to speed up the process of economic restructuring. 
Furthermore, the State is suggested to innovate the economic growth model towards 
modernity, and gradually improve the business environment to meet the commitments in 
the signed or negotiated FTAs. It is necessary to complete and supplement trade policies 
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and mechanisms suitable to Vietnam’s conditions and not in conflict with the FTAs   that 
have been and will be joined. Additionally, focus on developing domestic industries while 
the competitiveness of this field is still low. Along with that, it is necessary to have specific 
and effective policies on human resources, infrastructure, technology, etc. to increase the 
country’s competitive advantage.

For enterprises: It is necessary to be aware of the opportunities and challenges in the 
new context, to actively take advantage of the spillover effects of the FDI-foreign-invested 
enterprise sector to upgrade competitive capability. Businesses should also closely follow 
information and instructions from the authorities to proactively respond to international 
trade changes. In addition, enterprises need to be ready to improve products and processes to 
meet the regulations of international markets and qualify to benefit from FTAs.
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Abstract: After 30 years since the United States lifted the economic embargo 
against Vietnam (1993- 2023), and 28 years of the normalization of relations 
(1995- 2023), Vietnam and the US have now become comprehensive partners in 
all areas, notably bilateral trade, with a milestone of signing a Bilateral Trade 
Agreement (BTA) in 2000. To better understand the impacts of the BTA and other 
major factors on bilateral trade between the two countries and provide related 
policy implications, this study applies Gravity model in assessing the impacts 
of main factors, including the BTA, on export and import between Vietnam and 
United States from 2000 to present. The study shows that the signed BTA has shown 
a clear positive impact on both import and export between the two countries from 
2000 up to now.

Keywords: BTA, Vietnam- United States trade, export, import, gravity 
model

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRỌNG LỰC TRONG THƯƠNG MẠI  
VIỆT NAM- HOA KỲ

Tóm tắt: Sau 30 năm kể từ khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với 
Việt Nam (1993-2023) và 28 năm bình thường hóa quan hệ (1995-2023), đến 
nay Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 
đặc biệt là thương mại song phương, với dấu mốc quan trọng là ký kết Hiệp định 
Thương mại song phương (BTA) vào năm 2000. Để hiểu rõ hơn về tác động của 
BTA và các yếu tố chính khác đối với thương mại song phương giữa hai nước và 
đưa ra các hàm ý chính sách liên quan, nghiên cứu này áp dụng mô hình Trọng 
lực trong đánh giá tác động của các nhân tố chính, trong đó có Hiệp định BTA, 
lên xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 2000 đến nay. Nghiên cứu 
cho thấy Hiệp định BTA được ký kết đã thể hiện tác động tích cực rõ nét đối với 
cả xuất khẩu và nhập khẩu giữa hai nước từ năm 2000 đến nay.

Từ khóa: BTA, thương mại Việt- Mỹ, xuất khẩu, nhập khẩu, mô hình Trọng lực 



136 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

1. INTRODUCTION
Since 1993, when the United States lifted the economic embargo against Vietnam, 

Vietnam’s international trade in general, and bilateral trade in particular, have increased 
significantly. This is a good starting point for commercial activities to guide Vietnam’s 
economy into the general trend of regional and international integration. Since then, Vietnam 
has actively participated in numerous free trade agreements with the aim of forming and 
developing a socialist-oriented market economy, managed and regulated by the State. 
Typically, the Vietnam-US Bilateral Trade Agreement (BTA) was signed in 2000 between 
the two countries.

The signing and participation in free trade agreements (FTAs) in general, and BTA 
in particular, have brought many opportunities and positive impacts on the Vietnamese 
economy: The import-export market has been expanded and diversified, as well as the 
financial services market has also more developed with the participation of many foreign 
investors; at the same time, the system of institutions and policies has been gradually 
improved to meet the requirements of integration and international standards. However, the 
implementation of FTA commitments in general, and the Vietnam- US BTA in particular, 
also poses many challenges that Vietnam’s economy needs to overcome due to a number of 
reasons such as: the added value of exports is quite low, the production and business capacity 
of enterprises is still limited; The supporting industry has not yet developed, and the size of 
the financial market is still small, etc. To better understand the impact of the signing of the 
BTA on Vietnam-US trade and provide some related policy implications, this study focuses 
on analyzing and evaluating a number of important factors, including the BTA, affecting the 
import and export between Vietnam and the US in the period from 2000 to present.

Up to now, there have been many studies on the factors affecting trade. In which, there 
are a number of researches examines country-specific factors such as income per capita, 
income gaps, average differences in country size and geographical distance, common borders, 
economic openness, foreign direct investment, and free trade agreements, etc. While other 
researches concentrate on industry-specific factors such as: product differences, industry 
size, etc., and some studies tend to examine both groups of factors.

2. LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY 
The Gravity Model is widely used in studies of factors affecting trade. The gravity 

model studies predictions of bilateral trade flows depending on the size of the economy and 
the distance between countries. Accordingly, the volume of international trade between two 
countries is directly proportional to the size of the two economies and inversely proportional 
to the distance between the two countries. Then the Gravity model is adjusted by expanding 
the variables in the model such as difference in income per capita, FDI, economic openness, 
etc.

The trend of applying gravity model to evaluate the impacts of FTAs on trade flows 
has becomed popular ỉn recent years. The standard gravity model has dependent variables 
including real GDP, distance, income gap, and others, such as adjacency and geographical 
characteristics, policy factors,... The orginal forrm of gravity equation is as follows: 

 

In which: 
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Xij : exports (or trade) from country i to country j
C: constant
Y: sỉze of economy (GDP)
t: trade costs between two countries, such as distance, adjacency, policy factors,... 
Export (or trade) between two countries depends on their size of economies and 

negatively related to trade costs between them. 
Empirical equation for basic gravity model is as follows:
LnXij = b0 + b1ln(Yi) + b2ln(Yj) + b3ln(tij) + eij

In which: b1, b2 >0; b3<0 . A 1% change in Yi is associated with a b1% change in Xij.
In terms of empirical research, many economists have used the Gravity model in the 

their researches of interntional trade. According to Anderson (1979), this theory has most 
successfully explained the trade relations between countries based on factors that have a 
major impact on trade activities. Research by Chipman (1992) and Davis (1996) used the 
gravity model to study intra-industry trade. McCallum’s study (1995) analyzes trade between 
Canadian provinces and US states - the dependent variable is the exports of each Canadian 
province to each US state. The results showed that: GDP size and sharing the same border 
explained with high significance to the volatility of exports. Thornton and Goglio (2002) 
also showed in their economic model that geographical distance and intra-ASEAN bilateral 
trade policy have an impact on bilateral trade between countries.

Moses Muse Sichei (2007) studied the factors affecting intra-services trade between 
the US and South Africa from 1994 to 2002, which combined country-specific and industry-
specific factors of services is emphasized in Greenaway and Milner (1983). The array data 
model is estimated in the general linear model (GLM).

In addition, the expansion of gravity theory is also studied in other researches such 
as the empirical research on the impact of FDI factors on exports in Moody’s et al. (2002). 
Authors created an information model to show how to attract FDI to increase exports. 
Economist Xing (2003) studied the specific case of China with the conclusion that: FDI has 
a close relationship with “reverse imports”, that is, FDI companies tend to export goods from 
the host countries back to their home country, or sell to neighboring countries where they 
also have investments, thereby increasing export turnover for the host country.

In addition, some notable quantitative studies on factors affecting trade can be 
mentioned as follows: H.Cohen (2003) has quantified and tested using a quantitative model 
to demonstrate the impact of trade barriers to Canada’s manufacturing and exports. Similarly, 
A.Turner (2008), Katz (2006, 2008) created a quantitative research model to conclude 
that trade barriers have a certain impact on exports from New Zealand to the US, China, 
and Japan. L.Sun et al (2010) also quantified the impact of tariff and non-tariff factors on 
Canada’s trade. The research results show that although non-tariff barriers are less common, 
they have a similar or greater impact on trade.

Maplesden and Horgan (2016) also conducted a quantitative research to demonstrate 
that trade barriers have a great impact on New Zealand’s trade. Using a different approach, 
based on the survey of enterprises, L.Eastin et al. (2004) used 8 quantitative methods by 
statistics and statistical tests to make the evaluations and conclusions. The factors of business 
size, shortened distribution channels, product diversity, branch representatives in Japan, and 
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close relationships with Japanese customers are important factors affecting the high volumn 
of exports from the Pacific Northwest region to Japan. Samsinar and Azizi Hj (2008) also ran 
a regression model to prove that advertising activities (marketing) have a close relationship 
with Malaysia’s exports.

Priyono (2009) based on the study of Pemarisi (2005) and Gu (2005) to determine the 
factors affecting Indonesia’s exports in a research model including GDP of Indonesia, GDP 
of other partner countries, distances between countries, exchange rates, and regulations on 
trade barriers.

C.Jordaan and Eita (2011) did not mention the exchange rate factor and non-tariff 
barriers like Agus Priyono, but they tested the population factor and market openness through 
dummy variables of free trade agreements and English-speaking as main factors influencing 
South Africa’s exports to the world, along with traditional variables such as domestic GDP, 
partner countries’ GDP, and geographic distance between countries.

Among the qualitative studies on the factors affecting trade, typically Harun et al 
(2014) based on qualitative analyzes and descriptive statistics have shown that government’s 
development policies of wood processing industry, R&D activities, and market openness 
are main factors influencing Malaysia’s export trends and turnovers. Mukolaivna (2015) 
also relied on qualitative assessments and analyzes to draw conclusions about the impact of 
ecological safety on export activities of enterprises.

Conducting both qualitative and quantitative studies on trade, Domson (2002) based 
on SWOT analysis and quantitative analysis have recognized the ability to reach customers, 
understand regulations in the importing country, requirements strictness from importers 
are the factors hindering Gana’s exports to the US market. Also based on SWOT analysis 
technique and combined with forecasting model, Scudder (2012) showed the potential 
exploitation volume, potential production capacity of Montana factories, distribution capacity 
and demand. The demand of Chinese importers will have a strong influence on Montana’s 
exports to the Chinese market.

In Vietnam, there have been a number of researchers interested in this issue, but most 
of these studies are qualitative researches. There are some quantitative studies on measuring 
the factors affecting Vietnam’s trade with a group of other countries, but they are still quite 
few and not really comprehensive.

This article will study some main factors affecting export and import between Vietnam 
and the US, including the factor of BTA, on the basis of applying gravity model for quantitative 
analysis.

3. RESEARCH MODEL
Based on previous researches, this study uses gravity model to assess the impact of the 

BTA on Vietnam’s goods trade. The model used in this study includes some usual variables 
in the gravity model and is supplemented with dummy variables for Vietnam- US bilateral 
trade agreement (BTA). The author builds separate equations for exports and imports to 
analyze the impact of BTA on exports and imports between Vietnam and the United States. 
On that basis, the study makes assessments on the impact of BTA on bilateral trade between 
the two countries from 2000 to present.

The gravity model for Vietnam’s exports and imports with its US counterpart is as 
follows:



139THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

ln (EXj) = G + β1ln(GDPitGDPjt) + βjln(GDPPCit GDPPCjt) + β3ln (INCOMEGAP) + 
ln(REERịt) + αBTA

ln (IMj) = G + β1ln(GDPitGDPjt) + βjln(GDPPCit GDPPCjt) + β3ln (INCOMEGAP) + 
ln(REERịt) + αBTA

In there:
- ln: natural logarithm;
- i: Vietnam, j: United States;
- EXj and IMj are Vietnam’s exports and imports to the United States, respectively;
- GDPit and GDPjt are the GDP of Vietnam and the United States, respectively;
- INCit and INCjt are GDP per capita of Vietnam and the United States, respectively;
- INCOMEGAP is the difference in per capita income between Vietnam and the United 

States;
- REERijt is the real effective exchange rate between Vietnam and the United States at 

year t;
- BTA is a dummy variable measuring the impact of the BTA free trade agreement on 

Vietnam’s exports and imports.
For both models, GDPit and GDPjt are proxies for market size. According to economic 

theory, the larger the economy or the higher the level of income, the greater the volume of 
goods traded. Therefore, GDPit and GDPjt are expected to be positively correlated with 
trade. The INCOMEGAPijt coefficient can have a negative or positive sign because the 
impact of GDP per capita disparity on trade is not clear on the basis of previous studies.

The real effective exchange rate between the Vietnamese Dong and the US Dollar 
REERijt is expected to be positive or negative depending on the mode of goods supply. 
Dummy variable allow us to assess whether the BTA increases or decreases bilateral trade 
between two countries. The BTA dummy variable takes on a value of 0 for the period before 
2000 and takes a value of 1 when the BTA free trade agreement was signed.

4. RESEARCH DATA
The data on exports and imports between Vietnam and the United States in the 

regression model are obtained from UN Comtrade, General Statistics Office of Vietnam, 
General Department of Vietnam Customs, and the United States Census Bureau.

The data on GDP, population of countries, real effective exchange rates are extracted 
from the databases of the World Bank (WB) and International Monetary Fund (IMF).

The quarterly data series for the research model are taken in the period from Q1/1993 
to Q4/2022.

5. RESULTS AND DISCUSSION
The author has tested the defects of the regression model (multicollinearity, 

autocorrelation, variable variance), and the results show that the model does not have the 
above defects. The results of gravity model estimation for Vietnam’s exports and imports are 
presented in Table 1.

Table 1: Gravity Model Estimation Results for Exports and Imports between Vietnam 
and the United States from Q1/1993 to Q4/2022
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Export

Ln(EX)                                                                                    

Import

Ln(IM)
Log(GDPiGDPj) 1,262***

(0,00)

1,021***

(0,00)
Log(GDPPCiGDPPCj) -0,206***

(0,00)

-0,348***

(0,003)
Log(INCOMEGAP) 0,421***

(0,00)

0,357***

(0,001)
REER 0,791**

(0,02)

-1,032**

(0,03)
BTA 1,204***

(0,00)

0,813***

(0,004)
Constant -21,097***

(0,00)

-20,195***

(0,05)
R-squared 0,825 0,763

Adj.R-squared 0,850 0,783

  Robust standard errors in parentheses *** p< 0.01, ** p<0.05, * p<0.1
   Source: The author’s compilation
The estimated results show that many variables have signs as expected. The R-squared 

coefficient in the two export and import equations is relatively high, 0.826 and 0.763, 
respectively, showing that the model explains quite well the Vietnam - US trade. The GDP 
variable representing the size of the economy is positive in both equations and is statistically 
significant. Thus, the volume of trade exchange between Vietnam and partner countries is 
proportional to the size of the economy, which is consistent with the analysis of the gravity 
model. Comparing the coefficient of GDP variable in the two equations, it can be seen that the 
coefficient of the export equation has a larger value (1.262) than that of the import (1.021). 
This is completely consistent with the fact that Vietnam has a surplus of goods to the US. 
Specifically, according to the US General Statistics Office, Vietnam has a trade surplus with 
the US for many years in the period from 2000 to present (Vietnam’s export growth rate is 
much faster than imports).

The income gap between Vietnam and the US is positive in both models, which is 
statistically significant in both the export and import equations. This is consistent with the 
fact that Vietnam often exports commodities such as agricultural products, seafood, furniture, 
textiles, footwear, and electronic components to the United States, and also imports high-
tech items and services from the United States to Vietnam.

The exchange rate has a positive sign in the export equation and a negative sign in the 
import equation, consistent with economic theory. This explains that the real devaluation of 
the Vietnamese Dong has a positive effect on Vietnam’s exports, while it has the opposite 
effect, reducing the US’s demand for Vietnamese imports.

However, the impact of the exchange rate on US-Vietnam trade flows is relatively 
small. This can be explained in fact, in recent years accounting for a large proportion of 
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Vietnam’s export turnover to the US are agricultural products and unprocessed raw fuel. 
These are items that offer low added value and also have low price elasticity. At the same 
time, in recent years, Vietnam imported from the US machinery and materials for production 
and domestic consumption, which are also items with low price elasticity. Therefore, relative 
price fluctuations due to exchange rate fluctuations do not have a significant impact on 
Vietnam-US bilateral trade.

The coefficient of the dummy variable represents the implementation of the bilateral 
BTA between the two countries, basically in accordance with the reality. BTA has a positive 
impact on both Vietnam’s exports and imports with its US trading partner, the process of 
tariff reduction started in December 2001 since the BTA came into effect, with a roadmap 
to cut tariffs. Tariff reduction in the long run brings great incentives to Vietnam’s trade. 
The preferential agreements in the BTA are of great significance, contributing to promoting 
the value of bilateral trade between Vietnam and the United States in a win- win game 
that benefits both countries. Vietnam is both an important export market and a significant 
importer of many products from the United States from 2000 to present, thanks to the signing 
and emplementing of the BTA and fruitful diplomatic relation between the two countries.

In particular, the coefficient of the BTA variable in the export model is 1.204 > 1, 
which is quite high and statistically significant. In fact, since the BTA took effect in 2001, 
Vietnam’s export value to the US has grown steadily and continuously year by year. From 
Q1/2020 to Q4/2022, despite being affected by the world economic downturn due to Covid-19 
Pandemic, Vietnam’s export value to the US market still increased. BTA has also boosted 
Vietnam’s import turnover since this agreement came into effect. This dummy variable has 
also a positive coefficient and is statistically significant in import model.

6. CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS 
This research shows that inter-industry trade still dominates the US-Vietnam trade, in 

which exports over the past years have been based on differences in factors of production. 
The bilateral trade agreement between Vietnam and the US has shown a positive impact on 
both import and export flows of Vietnam and the US, as the two countries have enjoyed a 
win-win game that is beneficial to the both sides for a long period of time. In particular, this 
agreement has shown a positive impact on both exports and imports of Vietnam, the process 
of tariff reduction started in December 2001 after the BTA took effect, with a roadmap to 
reduce tariffs in long time.

The results of the model imply that in order to promote trade in goods and services 
and expand opportunities for consumers of the two countries to use more diversified goods 
and services, Vietnam and the United States need to further promote the implementation of 
commercial cooperation activities within the framework of BTA, and at the same time take 
advantage of incentives from other cooperation mechanisms. For trade in goods, the model 
results show that the impact on exports to the US tends to be stronger than the impact on 
imports from the US into Vietnam. However, it should be noted that Vietnam’s balance of 
trade in services with the US is likely to have a more serious deficit. Therefore, in order to 
better take advantage of opportunities to promote trade in services, Vietnamese enterprises 
need to make more efforts to improve the quality and quantity of services provided; 
understand their strengths and weaknesses to better compete with US service businesses. 
Vietnamese businesses also need to understand and take advantage of incentives from this 
BTA to increase exports to the US market.
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In addition, Vietnam needs to continue to promote trade in services with the United 
States. That will help Vietnamese consumers access a wider range of services with better 
quality, and at the same time give Vietnamese service providers more motivation to improve 
quality and competitiveness as well as participate in higher stages of the global value chain 
in services.
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Tóm tắt: Chuyển đổi hình thức đầu tư đang thay đổi các bộ mặt của một 
số quốc gia, địa phương trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong đó, 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là một trong những lĩnh vực góp phần quan 
trọng vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lâu dài của xã hội. Hiện nay, 
cạnh tranh trong FDI đã trở thành xu hướng tất yếu mà các quốc gia hướng tới 
để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, những vấn đề mới phát 
sinh đã khiến hoạt động thay đổi mạnh mẽ. Tại Việt Nam, mặc dù vấn đề đầu tư 
FDI gắn với tăng trưởng xanh đã được quan tâm và thể hiện qua quá trình triển 
khai chiến lược phát triển bền vững quốc gia nhưng vẫn còn tồn tại những vấn 
đề bất cập. Thông qua việc tổng quan các nghiên cứu chuyên sâu về FDI của thế 
giới từ năm 2014 đến nay, trong đó, tác giả tập trung vào 03 tài liệu chính là “Key 
Current Trends - Global Overview”; “Why Foreign Investment in the U.S. Is 
Surging: Geopolitical unrest and U.S. industrial policy are driving foreign direct 
investment (FDI) in the United States” và “China’s foreign investment problem” 
để rút ra những vấn đề chính trong đầu tư FDI. Bên cạnh đó, bài viết đã kết hợp 
với việc tổng hợp các bài viết từ các tạp chí đầu tư tài chính trong giai đoạn gần 
đây, cùng với việc sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh đối chiếu, 
tác giả đã thể hiện rõ nét khung nghiên cứu của bài viết thông qua việc làm nổi 
bật: thực trạng cạnh tranh trong hoạt động đầu tư; đặt thực trạng này trong bối 
cảnh cạnh tranh Mỹ -Trung Quốc đang diễn ra gay gắt. Từ đó, chỉ ra những kinh 
nghiệm tham chiếu cho hoạt động đầu tư của Việt Nam.

Từ khoá: FDI, cạnh tranh, thương mại, Việt Nam

GLOBAL FDI IN THE CONTEXT OF US - CHINA TRADE 
COMPETITION AND OUTLOOK FOR VIETNAM

Abstract: Transforming investment forms is changing the appearence of 
many countries in the world in general and Vietnam in particular. Foreign direct 
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investment continues to be one of the fields that make an important contribution to realizing 
the long-term development goals of society. Currently, competition in FDI has become an 
inevitable trend that countries aim to realize sustainable development goals. However, new 
problems arose that caused the big change of investment operation. In Vietnam, although 
the issue of FDI investment associated with green growth has been paid attention and shown 
through the process of implementing the national sustainable development strategy, there are 
still shortcomings. Through an overview of in-depth studies on FDI in the world from 2014 
up to now, in which, the research focuses in-depth on 03 main documents: “Key Current 
Trends - Global Overview”; “Why Foreign Investment in the U.S. Is Surging: Geopolitical 
unrest and U.S. industrial policy are driving foreign direct investment (FDI) in the United 
States” and “China’s foreign investment problem” to draw out the main problems in FDI 
investment. In addition, the article has combined with the synthesis of articles from financial 
investment journals in the recent period, along with the use of methods of synthesis, analysis, 
comparison and contrast, the author has clearly demonstrated the research framework of the 
article by highlighting: the reality of competition in investment activities; put this situation 
in the context of fierce US-China competition. Since then, the author has pointed out the 
reference experiences for investment activities in Vietnam.

Keywords: FDI, competition, trade, Vietnam
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò quan trọng giúp gia tăng việc làm, tận dụng 

kinh nghiệm quản lý và công nghệ hiện đại, tăng cường nguồn vốn góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế, xã hội của nước nhận đầu tư. Bên cạnh đó, phương thức, quy trình quản lý quản 
khu vực FDI cũng là những vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm. Có thể thấy, việc sàng 
lọc, cách thức quản lý hiệu quả khu vực FDI sẽ tạo hiệu ứng tốt, đưa FDI trở thành một trong 
những nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ngày càng phát 
triển mạnh mẽ một cách toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, nguồn vốn đầu từ FDI 
có thể gây tác hại tiêu cực cho kinh tế, xã hội của nước nhận đầu tư như gia tăng cạnh tranh 
với các doanh nghiệp trong nước, khiến nền kinh tế lệ thuộc vào sự phát triển của các doanh 
nghiệp FDI cũng như làm xuống cấp môi trường tự nhiên nếu các hoạt động FDI đi lệch so 
với hoạch định, ảnh hưởng đến những lĩnh vực nhạy cảm của kinh tế - xã hội. 

2. NỘI DUNG BÀI VIẾT
2.1. Xu hướng dịch chuyển FDI toàn cầu
- Xu hướng dịch chuyển FDI ra khỏi TQ ngày càng rõ rệt và các hoạt động đầu tư vào 

thị trường TQ có dấu hiệu thận trọng hơn
Hiên nay, các hoạt động đầu tư trực tiếp (FDI) đang có sự chuyển hướng ngược chiều. 

Theo đó, những hoạt động FDI vào một số thị trường truyền thống, nhất là vào Trung Quốc 
đang có dấu hiệu chững lại và chuyển hướng. Số lượng dự án FDI nói chung và FDI trong 
lĩnh vực xanh đã giảm xuống mức thấp lịch sử vào năm 2020 và 2021 cả về mặt tuyệt đối và 
tương đối. Sự suy giảm FDI vào Trung Quốc vốn đã bắt đầu diễn ra vào năm 2015 khi kinh 
tế Trung Quốc tái cấu trúc chuyển từ mô hình định hướng xuất khẩu sang mô hình phục vụ 
nhu cầu trong nước. Kể từ năm 2015, xuất khẩu của Trung Quốc suy giảm kìm hãm thị phần 
của các nhà đầu tư nước ngoài. Dù vẫn được coi là thị trường tiềm năng nhưng kể từ thời 
điểm đó, hoạt động đầu tư FDI vào Trung Quốc chỉ có lợi cho các công ty đa quốc gia. Năm 
2020, số lượng dự án FDI vào lĩnh vực xanh của Trung Quốc đạt mức thấp nhất mọi thời đại 
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với 359 dự án. Tiếp đó, năm 2021, số dự án này tăng nhẹ lên 410. Nhưng tựu chung, trong 
giai đoạn 2020-2021, số lượng dự án FDI vào Trung Quốc đã giải hơn 100% từ mức 1.000 
dự án/mỗi xuống còn hơn 400 dự án/năm so với giai đoạn 2010. Chính đại dịch Covid-19 
đã làm sâu sắc quá trình tách rời của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Chuyên gia 
Thilo Hanemann/Viện nghiên cứu Rhodium khẳng định: có sự suy giảm mạnh trong các dự 
án FDI mới vào lĩnh vực xanh ở Trung Quốc (Seth O”Farrell, 2022).

Tại Mỹ, thời cựu Tổng thống D.Trumps, cả bốn thương vụ mua bán và sáp nhập 
(M&A) của TQ đều đình chỉ gồm: thương vụ mua lại công ty chuyển tiền Moneygram của 
Ant Financial Services Group (một công ty lớn của tập đoàn Alibaba) vào tháng 1 năm 2018; 
việc Broadcom mua lại Qualcomm vào tháng 3 năm 2018; việc mua lại ứng dụng hẹn hò 
Grindr của tập đoàn Beijing Kunlun Tech Co vào tháng 5 năm 2019; việc mua lại ứng dụng 
video Musical.ly (sau này được sáp nhập vào TikTok) do Beijing ByteDance Tech Co thực 
hiện vào tháng 8 năm 2020. Sau lên cầm quyền, Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục 
quan tâm đến đầu tư của Trung Quốc đối với thị trường Mỹ, cụ thể: Ngày 15.09.2022, Mỹ 
đã siết chặt hoạt động FDI thông qua Sắc lệnh để hạn chế “tiếp cận đối với dữ liệu và công 
nghệ nhạy cảm của một số quốc gia gây bất lợi cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thông qua 
đầu tư FDI”(Deloitte, 2022).

Hay như tại Đức, chính phủ quốc gia này đã ngăn chặn sự tham gia của doanh nghiệp 
TQ vào các thương vụ lớn gồm: việc mua lại Leifeld Metal Spinning AG của Yantai Taihai 
Corporation vào tháng 8 năm 2018 và việc mua lại IMST (một công ty về truyền thông di 
động, công nghệ radar và vệ tinh) của công ty con thuộc công ty Casic của Trung Quốc vào 
tháng 12 năm 2020. Bên cạnh đó, chính quyền Đức cũng đã hủy bỏ việc đồng ý cho Quỹ 
đầu tư Fujian Grand Chip của Trung Quốc mua lại Aixtron vào cuối năm 2016. Trước đó, 
chính quyền Mỹ đã yêu cầu Đức xem xét và hủy bỏ thỏa thuận này vào tháng 8.2018(Seth 
O”Farrell, 2022).

Tại Anh, trong vài năm trở lại đây, chính phủ nước này đã can thiệp vào một số giao 
dịch liên quan đến các nhà đầu tư Trung Quốc. Theo đó, Anh đã thực hiện cơ chế kiểm soát 
để can thiệp vào hoạt động M&A vì lý do an ninh quốc gia. Năm 2019, chính phủ Anh đã hủy 
bỏ đề xuất mua lại Impcross Limited (một nhà sản xuất phụ tùng cho máy bay quân sự của 
Anh) của Công ty Gardner Aerospace Holdings Limited (do Trung Quốc kiểm soát) và đề 
xuất mua lại Mettis Aerospace của Quỹ đầu tư Aerostar (một quỹ có trụ sở tại Trung Quốc). 
Ngoài ra, chính phủ Anh cũng đã tăng cường cơ chế phòng vệ FDI nhằm vào Trung Quốc 
để bảo vệ an ninh quốc gia thông qua Đạo luật an ninh quốc gia 2021 (có hiệu lực vào ngày 
04.01.2022) và cơ chế chống tiếp cận với công nghệ. Thông qua đạo luật, chính phủ Anh đã 
sàng lọc các giao dịch có sự tham gia của các nhà đầu tư đến từ Pháp (dự án Altice/BT), Các 
Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (dự án mua lại Tawazun của Reaction Engines) và thậm 
chí cả các nhà đầu tư tại Anh (dự án mua lại Spiris của Sepura). 

Tại Australia, từ 2018 đến nay, các đề xuất về M&A tại quốc gia này đều liên quan đến 
Trung Quốc và Hồng Kông. Điển hình như đề xuất mua lại Tập đoàn APA của Công ty Cơ sở 
hạ tầng Cheung Kong, ngay sau đó, đề xuất này đã bị hủy bỏ vào tháng 11.2018. Hay như đề 
xuất mua lại nhà thầu xây dựng Probuild của Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung 
Quốc, giao dịch này cũng đã bị hủy bỏ vào tháng 1.2021 sau khi chính quyền Australia vào 
cuộc.

Thông qua các chính sách, có thể thấy rằng, trọng tâm can thiệp của chính phủ các nước 
đều nhằm vào hoạt động FDI của Trung Quốc hoặc có yếu tố Trung Quốc: hơn 85% các vụ 
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mua lại được, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) xem xét trong cả năm 2020 và 
2021 liên quan đến các công ty có yếu tố Trung Quốc đứng sau “giật dây”. Minh chứng điển 
hình là, tại Pháp, lần đầu tiên Chính phủ Pháp công khai từ chối cấp phép FDI cho đề xuất 
mua lại công ty Photonis (chuyên phát triển các ứng dụng cho mục đích quân sự) của tập 
đoàn Teledyne vào năm 2020. Tương tự, giai đoạn 2019 - 2021, để đảm bảo an ninh quốc 
gia, Anh đã xiết chặt chế độ kiểm soát M&A của những công ty nước ngoài có liên quan đến 
Trung Quốc như:  thương vụ mua lại Công ty Connect BidCo/Inmarsat  vào năm 2019 tại 
Canada, thương vụ M&A Công ty Advent International/Cobham năm 2019 tại Mỹ, thương 
vụ M&A của công ty Parker Hannifin Corporation/Meggit plc, thương vụ M&A của công 
ty Cobham Ultra Acquisitions Limited/Ultra Electronics Holdings Plc và NVIDIA/Arm vào 
năm 2022 (Seth O”Farrell, 2022). 

Ủy ban châu Âu (EC) cũng đề ra quy định giám sát bổ sung đối với hoạt động FDI. 
Theo đó EC đã xem xét các giao dịch M&A đối với các quốc gia thành viên trong EU để 
ngăn chặn các giao dịch được cho là “phi pháp” liên quan đến FDI vì vi phạm đến an ninh 
quốc gia của các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Cụ thể là, EC đã và đang tiếp tục 
xem xét, kiểm tra một số hoạt động đầu tư FDI liên quan đến Công ty bảo hiểm VIG của 
Áo với đề xuất mua lại công ty con của công ty bảo hiểm Hà Lan Aegon tại Hungary. Theo 
đó, ban đầu Chính phủ Hungary đã hủy bỏ giao dịch này vì cho rằng công ty TQ đứng sau. 
Tuy nhiên, sau khi xem xét và điều tra lại, EC đã yêu cầu Hungary rút lại quyết định (tháng 
02.2022) vì chưa đủ căn cứ để kết luận việc VIG mua lại tài sản của Aegon ở Hungary gây 
ra đe dọa đối với quốc gia này.

Điểm đáng chú ý trong việc đình chỉ các thương vụ M&A là EC chưa chứng minh được 
một cách rõ ràng rằng các vụ việc có liên quan trực tiếp đến các nhà đầu tư Trung Quốc, 
nhưng các phán quyết dừng giao dịch đều chứng minh được các mối quan ngại liên quan đến 
năng lực chiến lược và bảo vệ thông tin nhạy cảm (Veronica Roberts et al., 2022).

- Xu hướng mua bán và sáp nhập giảm mạnh tại Trung Quốc 
Mặc dù chính phủ Trung Quốc muốn tránh né, không công bố các dữ liệu chính thức 

về tình hình đầu tư của nước ngoài vào quốc gia này, nhưng các nguồn thông tin khác đã xác 
nhận rằng, tỷ lệ đầu tư trên toàn cầu vào nước này đang giảm đáng kể. Cụ thể: 

Dữ liệu của Refinitiv/công ty dữ liệu tài chính lớn cho biết, M&A xuyên biên giới vào 
Trung Quốc có sự gia tăng nhẹ trong những năm gần đây, nhưng thị phần M&A của Trung 
Quốc đã giảm từ 4,7% năm 2013 xuống 2,6% vào năm 2021. Theo đó, vốn FDI vào thị 
trường Trung Quốc chỉ là 43 tỷ USD (2021), chiếm chưa tới 10% thị trường FDI toàn cầu 
(600 tỷ USD). Bà Cornelia Andersson, Trưởng bộ phận huy động vốn và ngân hàng đầu tư 
Refinitiv cho biết, trong năm 2021 các hoạt động M&A toàn cầu vào Trung Quốc đang sụt 
giảm mạnh. Sự suy giảm trong đầu tư FDI vào Trung Quốc được cho là xuất phát từ một số 
nguyên nhân: 1) Tình trạng trên xuất phát từ những rào cản pháp lý tạo ra một “môi trường 
bất ổn”; 2) Nỗ lực tự do hóa FDI của Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, mặc 
được đánh giá là vẫn tiềm năng, nhưng những con số FDI này cho thấy những nỗ lực tự 
do hóa FDI của Trung Quốc vẫn chưa gây được thiện cảm với các nhà đầu tư nước ngoài 
(Seth O’Farrell, 2022). Yi Zhang, Tổng Giám đốc của Tập đoàn tư vấn xuất nhập khẩu OCO 
Group Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Quốc cho rằng, các nhà đầu tư nước ngoài đang có thêm cơ hội 
vì Chính phủ Trung Quốc đã đơn giản hóa một số thủ tục hành chính, nhất là đối với hoạt 
động FDI tại Trung Quốc. Đáng chú ý, Luật đầu tư nước ngoài (sửa đổi) của Trung Quốc (có 
hiệu lực từ năm 2020) có mở ra cơ hội khi quy định rằng các doanh nghiệp FDI sẽ được đối 
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xử ngang với các công ty trong nước trừ những lĩnh vực hạn chế được nêu trong “danh sách 
nhạy cảm” của Luật. Đến tháng 01.2022, Trung Quốc đã gần như loại bỏ đối các lĩnh vực 
hạn chế đối với FDI.  

Mặc dù có nhiều chính sách nới lỏng, nhưng với cách tiếp cận đa chiều, các nhà đầu tư 
nước ngoài cũng có nhiều cách nhìn khác nhau về chính sách trên của Trung Quốc. Hiện các 
công ty Đức vẫn tiếp tục cho đây là cơ hội mở cho hoạt động đầu tư, nên tiếp tục đẩy mạnh 
đầu tư, trong khi các công ty Nhật Bản cho rằng, sự thay đổi không có nhiều sự khác biệt 
trong “việc trải thảm đỏ” này.

Thị trường FDI xanh, FDI phát triển bền vững cũng chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Minh 
chứng điển hình là, từ năm 2010, đầu tư FDI xanh của Nhật Bản vào Trung Quốc chiếm 
14,7% thị phần FDI xanh trong khi Đức chỉ chiếm 8,6%, đến năm 2021, vị trí của các nhà 
đầu tư đã được hoán đổi khi Nhật chỉ chiếm 8,1% và Đức chiếm 14,6%

Việc Trung Quốc không còn đóng vai là công xưởng của thế giới cũng là nguyên nhân 
khiến cho các hoạt động đầu tư bị suy giảm: trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp nước 
ngoài đã không còn “mặn mà” với thị trường Trung Quốc. Về mặt số lượng, các dự án FDI 
đã giảm từ 560 dự án mới được ghi nhận vào năm 2008 xuống còn 274 vào năm 2015, tiếp 
tục giảm xuống chỉ còn 113 vào năm 2021. Đồng thời, vốn đầu tư ước tính đã giảm từ 55,5 
tỷ USD năm 2008 xuống còn 28,2 tỷ USD vào năm 2015 và ở mức 18,6 tỷ USD vào năm 
2021.  Nguyên nhân được cho là chi phí lao động tăng, thuế tăng, nhu cầu đa dạng hóa chuỗi 
cung ứng và nhất là những biện pháp áp đặt từ Mỹ và EU. James Metcalfe, Giám đốc kiêm 
sáng lập Công ty xe đạp điện Volt/Anh cho biết, chính sách thuế chống bán phá giá của EU 
từ năm 2017 lên tới 80% đã khiến cho công ty không muốn sản xuất tại Trung Quốc như một 
thập kỷ trước. Công ty phải nhanh chóng chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất sang Ba Lan. 
Hiện nay, Công ty chỉ còn duy trì các văn phòng, nhà kho và cung ứng tại Trung Quốc. Theo 
đó, nhiều doanh nghiệp FDI cho rằng, thị trường Trung Quốc vẫn là một lựa chọn, nhưng 
hiện tại đó không phải là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Với những chính sách ZERO COVID 
như hiện nay, các công ty nhận thấy không phải là thời điểm lý tưởng để mở mới hoặc thiết 
lập thêm các cơ sở sản xuất (Seth O”Farrell, 2022).

- Chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ khiến “sàng lọc” 
FDI ngày càng trở nên gay gắt

Xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu đã và đang được đẩy nhanh bởi sự suy 
giảm kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19. Điều này dẫn đến chính sách bảo hộ cho 
các công ty trong nước trước những công ty FDI. Theo đó, tháng 03.2020, Liên minh Châu 
Âu đã ban hành hướng dẫn về việc kiểm soát hoạt động FDI, trong đó, danh sách dễ bị tổn 
thương từ hoạt động FDI có bổ sung thêm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe gồm các công nghệ 
sản xuất thiết bị y tế, thiết bị bảo vệ và nghiên cứu y tế. Dựa trên chính sách này, một số quốc 
gia EU như Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản, Australia, Canada, Ấn Độ và Đức tăng cường các cơ 
chế giám sát đối với hoạt động đầu tư FDI từ Trung Quốc và một số quốc gia có liên quan.

Bên cạnh đó, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị cũng là một yếu tố quan trọng góp 
phần thúc đẩy việc kiểm soát FDI. Ngoài những căng thẳng Mỹ - Trung trong lĩnh vực kinh 
tế, thương mại, khoa học công nghệ, xung đột quân sự gần đây của Nga đối với Ukraine cũng 
tiếp tục kéo theo việc tăng cường tăng cường giám sát có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp 
đến Nga hoặc Belarus. Ngày 06.04.2022, Ủy ban Châu Âu đã chủ động ban hành hướng dẫn 
tới các quốc gia thành viên, kêu gọi tăng cường kiểm soát đối với các hoạt động đầu tư FDI 



148 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

của Nga và Belarus vào EU, trước những lo ngại rằng chính phủ Nga và Belarus có thể can 
thiệp vào các hoạt động quan trọng ở EU, gây ra nguy cơ gia tăng đe dọa đến an ninh, trật 
tự thông qua hoạt động FDI. Hướng dẫn của EU khuyến khích các quốc gia thành viên kiểm 
tra một cách có hệ thống đối với các hoạt động FDI, đồng thời đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ 
giữa các cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm thực thi lệnh trừng phạt chịu trách nhiệm sàng 
lọc FDI. Tương tự, đầu tư FDI vào Nga cũng bị giám sát chặt chẽ hơn kể từ khi Nga tiến hành 
cuộc tấn công vào Ukraine (07.03.2022). Chính phủ Nga đã công bố danh sách các quốc gia 
và vùng lãnh thổ nước ngoài được coi là đã có những hành động “không thân thiện” chống 
lại Nga, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, EU, Australia và một số quốc gia khác. Mọi thương vụ 
M&A của các công ty Nga liên quan đến những các quốc gia “không thân thiện” này đều 
được Ủy ban kiểm soát đầu tư nước ngoài của Nga phê duyệt (Veronica Roberts et al., 2022).

- Việc xiết chặt FDI tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực đặc thù
Xu hướng kiểm soát và bảo hộ đầu tư toàn cầu đã dần dẫn đến việc tăng cường giám 

sát đáng kể đối với lĩnh vực FDI ở nhiều lĩnh vực khác trong những năm gần đây. Phạm vi 
kiểm soát FDI đã mở rộng sang cả lĩnh vực quân sự và quốc phòng, bao gồm đối với các 
giao dịch liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở hạ tầng cho truyền thông, công nghệ 
tiên tiến và dữ liệu, số hóa. Bên cạnh lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xu hướng mở rộng FDI, 
M&A trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đối phó với đại dịch COVID-19, nhưng phần lớn 
hoạt động FDI này không được thực hiện trên cơ sở cam kết lâu dài, không chịu sự tác động 
của chính sách  FDI thông thường. Do đó, các hoạt động FDI thường bị các bên đầu tư lợi 
dụng để thực hiện các nội dung nhạy cảm. Minh chứng điển hình là: 

Tại Pháp, từ ngày 01.01.2019, Chính phủ quốc gia này đã bổ sung danh sách “các lĩnh 
vực nhạy cảm” trong lĩnh vực FDI đối với các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) 
liên quan đến các công nghệ và hoạt động nhạy cảm (an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, sản xuất 
bồi đắp và bán -dây dẫn) để tránh việc các hình thức nghiên cứu ẩn danh, thực hiện đánh 
cắp công nghệ. Và gần đây, danh sách các lĩnh vực nhạy cảm của Pháp đã bổ sung thêm nội 
dung: sản xuất, chuyển đổi và phân phối một số sản phẩm nông nghiệp, xuất bản, in ấn và 
phương tiện truyền thông bao gồm (dịch vụ truyền thông trực tuyến và các hoạt động R&D 
liên quan đến công nghệ lượng tử, lưu trữ năng lượng và công nghệ sinh học).

Tại Đức, tháng 05.2021, Chính quyền của Đức đã đưa ra một số cải cách quan trọng 
đối với FDI, trong đó, xiết chặt các quy định đối với doanh nghiệp FDI có ý định đầu tư hoặc 
M&A các doanh nghiệp công nghệ cao, bao gồm lĩnh vực công nghệ xe tự hành, linh kiện 
nano điện tử, công nghệ thông minh....

Đối với Tây Ban Nha, từ ngày 17.03.2022, quốc gia này cũng đã thắt chặt chế độ kiểm 
soát FDI vơí chính sách kiểm soát FDI mới. Theo đó, quốc gia này bắt buộc các đối tác 
không thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) muốn 
mua lại cổ phần của các đối tác châu Âu, luôn phải ký quỹ 10% hoặc chấp thuận cho quốc gia 
chủ  nhà có quyền mua lại 10% cổ phần hoặc quyền quản lý trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: 
cơ sở hạ tầng và công nghệ quan trọng, chăm sóc sức khỏe, thông tin liên lạc, năng lượng và 
vận tải, phương tiện truyền thông, đầu năng lượng, nguyên liệu thô và an ninh lương thực và 
các  lĩnh vực khác nhạy cảm (đặc biệt là dữ liệu cá nhân).

Tại Anh, theo Luật An ninh Quốc gia năm 2021 (có hiệu lực từ ngày 04.01.2022), các 
hoạt động M&A cổ phần tại Anh phải chịu sự giám sát của Chính phủ nếu các hoạt động 
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M&A này nằm trong danh mục 17 quy định như: năng lượng, giao thông, truyền thông, trí 
tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng dữ liệu và một số lĩnh vực liên quan đến công nghệ khác.

Tại Canada, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 18.04.2020, chính phủ Canada sẽ 
đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các hoạt động FDI, nhất là đối với các doanh nghiệp FDI có liên 
quan đến sức khỏe cộng đồng, cung cấp hàng hóa và dịch vụ sức khỏe quan trọng tại Canada. 
Ngày 24.03.2021, Chính phủ Canada đã bổ sung thêm một số điều khoản về dữ liệu cá nhân 
trong hoạt động FDI đối với các danh mục nhạy cảm gồm: công nghệ cao, khai khoáng nếu 
gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Tại Nhật Bản, tháng 06.2020, Chính phủ Nhật Bản đã xiết chặt các quy định trong đạo 
luật Thương mại Nhật Bản, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp FDI sản xuất dược phẩm cho 
các bệnh truyền nhiễm và sản xuất thiết bị y tế (máy trợ tim-phổi và máy thở) phải là các 
doanh nghiệp đủ điều kiện nhận thầu, doanh nghiệp lớn, có uy tín. Điều này đồng nghĩa với 
việc Chính phủ có quyền mua lại hầu hết mọi cổ phần trong một công ty đang hoạt động tại 
thị trường này. Khi có kế hoạch tăng vốn và niêm yết trên trường chứng khoán từ 1% trở lên, 
doanh nghiệp này phải thông báo cho chính phủ Nhật Bản và phải chờ đợi 30 ngày để chính 
phủ xem xét kế hoạch đầu tư. Việc phân loại doanh nghiệp giúp cho Chính phủ dễ dàng điều 
hành, khi đó, các “doanh nghiệp cốt lõi” được miễn trừ hầu hết các quy định về FDI trong khi 
các “doanh nghiệp được chỉ định” sẽ không được miễn trừ (Veronica Roberts et al., 2022).

- Khác biệt hóa dựa trên bản sắc của chủ đầu tư
Bên cạnh việc xiết chặt các quy định để kiểm soát FDI, sự nổi lên của các “vùng kiểm 

soát chặt chẽ pháp lý” trên toàn cầu cũng đặt ra thách thức cho hoạt động FDI. Việc hình 
thành các khu vực pháp lý FDI khác nhau cũng có thể dẫn đến mức độ giám sát khác nhau 
tùy thuộc vào danh tính của nhà đầu tư. Đây cũng được coi là như một phương tiện để các 
quốc gia tiếp nhận đầu tư thực hiện “cân bằng kinh tế” trong hoạt động đối ngoại về FDI đối 
với các quốc gia khác nhau. Thông qua đó, có thể nhận diện các quốc gia “thân thiện” và đảm 
bảo khả năng giám sát đối với các quốc gia đối thủ tiềm tàng.

Cách tiếp cận có mục tiêu này đã từng là một đặc điểm nổi bật của một số quốc gia. 
Như ở Canada, các hoạt động đầu tư khác nhau sẽ được áp dụng tính chất pháp lý khác nhau 
tùy thuộc vào nguồn gốc của nhà đầu tư. Nhà đầu tư FDI đến từ một quốc gia mà Canada 
có thỏa thuận thương mại hay là một phần của Tổ chức Thương mại Thế giới có sẽ đãi ngộ 
khác. Tại Canada, các quy định pháp lý cũng áp dụng khác nhau tùy thuộc vào loại hình của 
tổ chức đầu tư: tổ chức thuộc sở hữu nhà nước hay ngoài nhà nước. Tại Mỹ, quy định pháp 
lý bắt buộc đối với bất kỳ khoản đầu tư liên quan việc M&A các công ty thuộc sở hữu nhà 
nước đều phải được Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ xem xét lần thứ hai (trong vòng 45 
ngày, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định). Tuy nhiên, cách tiếp cận này của 
Mỹ đang được mở rộng phạm vi đối với các vùng địa lý khác nhau, Chính phủ Mỹ coi đây là 
một phương tiện phòng vệ để tiếp cận đối với một số nhà đầu có nguồn gốc từ quốc gia đối 
đầu, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trong khối EU, xu hướng giám sát chặt chẽ, quản lý FDI dựa trên bản sắc đầu tư được 
biểu hiện rõ trong quản lý đầu tư đối với các nhà đầu tư không thuộc EU/EFTA và các nhà 
đầu tư nước ngoài chịu sự kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của các chính phủ nước ngoài. 
Xu hướng này được minh họa bằng những cải cách về chính sách quản lý FDI gần đây ở Tây 
Ban Nha (nêu ở trên), hay như việc hạ thấp mức quản lý đối với các khoản đầu tư của các 
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nhà đầu tư ngoài EU vào Pháp; điều chỉnh ngưỡng giám sát và can thiệp đầu tư ở Đức đối với 
các khoản đầu tư ngoài EU, chỉ đình chỉ FDI đối với các hoạ t động có khả năng ảnh hưởng 
đến an ninh hoặc trật tự công cộng thay mức đầu tư có thể gây ra “mối đe dọa thực sự” đối 
với an toàn hoặc trật tự công cộng. 

Tại Ấn Độ, tháng 04.2020, các quy định về hạn chế FDI cũng đã cho thấy sự khác biệt 
trong thu hút, quản lý đầu tư của quốc gia này. Chính phủ Ấn Độ quy định bất kỳ khoản đầu 
tư nước ngoài nào của thực thể không cư trú tại quốc gia láng giềng với Ấn Độ đểu phải được 
chính phủ chấp thuận trước. Điều này áp dụng với mọi lĩnh vực đầu tư và không có ngoại lệ 
đối với từng ngành.

Với cách tiếp cận tương tự, ngày 13.02.2020, Chính phủ Mỹ đã mở rộng quyền lực cho 
những phán quyết của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ, theo đó, cơ quan này có quyền xác 
định “các nhà đầu tư ngoại lệ”, xác định các mối quan hệ thân thiện (Australia, Canada, New 
Zealand và Anh). Đối với các quốc gia này, hoạt động FDI của các doanh nghiệp thuộc các 
nước ưu tiễn sẽ được miễn trừ một số thủ tục cho một số khoản đầu tư “được bảo hiểm” và 
không bị kiểm soát thay phải tuân thủ sự giám sát chặt chẽ.

Tại Anh, quy định quản lý FDI (có hiệu lực từ 04.01.2022) nhằm bảo vệ an ninh quốc 
gia không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa các vùng địa chính trị. Chính phủ Anh cho rằng, 
chính các nhà đầu tư Anh đã có khả năng sàng lọc các hoạt động đầu tư và ít có khả năng làm 
phát sinh các mối lo ngại về an ninh quốc gia trên thực tế. Tính đến nay, có duy nhất một vụ 
việc liên quan đến một công ty thâu tóm doanh nghiệp Anh bị áp chế độ giám sát FDI theo 
quy định riêng biệt. Trong thương vụ Tập đoàn Viễn thông Sepura của Anh (chuyên cung 
cấp thiệt bị đầu cuối) mua lại công ty Epiris vào tháng 07.2022, chính phủ Anh đã yêu cầu 
Sepura chỉ được phép tiến hành mua lại Eprisis theo các cam kết riêng biệt(Veronica Roberts 
et al., 2022).

2.2. Kinh nghiệm quốc tế trong đầu tư gắn với tăng trưởng xanh và bền vững
Thú hút, quản lý FDI gắn với tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế quốc gia đã trở thành 

xu hướng tất yếu trên thế giới hiện nay. Bằng chứng là nhiều khu vực, quốc gia phát triển 
trên thế giới đã không ngừng vận dụng các cách thức khác nhau để thu hútvận dụng thành 
công xu hướng này và đạt được những thành tựu nổi bật, điển hình là: Mỹ, LAC, Đan Mạch, 
Hàn Quốc...cụ thể như sau:

- Mỹ đề ra các chính sách và thúc đẩy thu hút ngành công nghiệp xanh 
 Mỹ là quốc gia sớm dẫn đầu nền kinh tế xanh toàn cầu. Thực tế, chính phủ Mỹ đã sử 

dụng nhiều biện pháp thực hiện các mục tiêu giảm phát trong dài hạn và triển khai các chính 
sách phát triển nền kinh tế xanh thông qua việc thực hiện tiết kiệm năng lượng kết hợp với 
chính sách năng lượng tái tạo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đặc biệt thu hút FDI. Bên 
cạnh những nỗ lực giảm chi phí năng lượng tái tạo, sự tiến bộ trong phát triển công nghệ, sự 
thay đổi của các doanh nghiệp thì tình hình bất ổn chính trị thế giới, chính sách công nghiệp 
của Mỹ đã kích thích nền kinh tế xanh, thu hút các nhà đầu tư vào Mỹ. Theo Brian Deese, 
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ cho biết: số lượng công ty Mỹ và công ty toàn cầu 
cam kết xây dựng và mở rộng sản xuất tại Mỹ đang ngày một tăng lên. Tiêu biểu như việc 
Mercedes đã ký hợp đồng đầu tư 1 tỷ USD vào một nhà máy sản xuất pin ở Alabama và cải 
tạo tổ hợp nhà máy sản xuất SUV thông thường để sản xuất dòng xe SUV điện. Ngoài ra, 
trong cuộc khảo sát tháng 09.2022, có tới 1/3 trong 350 công ty thành viên của hiệp hội kinh 
doanh kỹ thuật cơ khí Đức (VDMA) đã sản xuất tại Mỹ và ¾ trong tổng số các công ty còn 
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lại có ý định mở rộng hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong năm 2022 và 2023 (Harry Moser, 
2022). Để kích thích thu hút FDI, thời gian qua, chính phủ Mỹ đã chi khoản đầu tư lớn cho 
dự án nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện, cơ sở hạ tầng xe điện, năng lượng tái tạo, bảo quản 
năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả hydro, thu gom CO2, tăng khả năng thích ứng và 
phục hồi trước biến đổi khí hậu...(US Green Economy, 2021). Hiện nay, nền kinh tế xanh ở 
Mỹ đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân. Theo nghiên cứu của 
Georgeson & Maslin, nền kinh tế xanh của Mỹ tạo ra doanh số hằng năm ước tính khoảng 
1,3 nghìn tỷ USD, đồng thời sử dụng hơn 9,5 triệu lao động. 

- Đan Mạch tập trung sang thu hút đầu tư thông qua các hoạt động mua bán, sáp nhập 
liên quan đến công nghệ xanh, năng lượng xanh, đồng thời hạn chế phát thải khí nhà kính

Hai thập niên qua, dòng vốn FDI vào Đan Mạch đã tụt hậu so với các nước khác. Đồng 
thời, dòng vốn FDI ra khỏi Đan Mạch đã tăng lên và đầu tư tư nhân trong nước bị đình trệ. 
Do đó, với mục tiêu trở thành “quốc gia xanh nhất” trên thế giới, Đan Mạch thực hiện Chiến 
lược tăng trưởng xanh đến năm 2035, trong đó tập trung vào việc chuyển từ nhiên liệu năng 
lượng hóa thạch sang đầu tư vào công nghệ xanh, năng lượng xanh, đồng thời hạn chế phát 
thải khí nhà kính (GHG). Nhìn chung, các chính sách hiện tại cho phép Đan Mạch đạt được 
các mục tiêu về biến đổi khí hậu trong thời gian ngắn, chủ yếu là thông qua các kế hoạch mua 
bán, sáp nhập (M&A). Do đó, để đạt được tham vọng của mình, Đan Mạch phải đối mặt với 
nhiều thách thức. Chính vì vậy, Đan Mạch đang nỗ lực khai thác tốt hơn các mối quan hệ, 
tương tác với các chính sách của EU và quốc tế, tìm ra phương pháp thích hợp để áp dụng 
công nghệ xanh và giảm lượng khí thải CO2 trong các lĩnh vực không nằm trong chương 
trình thương mại khí thải của EU(Amcham Denmark, 2019).

- Các quốc gia Mỹ La Tinh và vùng Caribean (LAC) tăng hàm lượng khoa học công 
nghệ xanh trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp gắn với hoạt động FDI

Trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi chóng vánh, LAC cũng đã và đang góp phần 
vào sự nóng lên toàn cầu, khoảng 8%, ít hơn rất nhiều so với khu vực khác vì sự phát triển 
tại đây tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp (World Bank, 2022). Tuy 
nhiên, để thích ứng với những thay đổi bối cảnh toàn cầu, nhất là các chính sách quốc tế ảnh 
hưởng hai mặt đến các doanh nghiệp FDI. Tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu năm 2021, phần 
lớn chính phủ các quốc gia LAC cam kết giảm lượng khí thải carbon, cam kết loại bỏ dần 
than đá và giảm nạn phá rừng vào năm 2030. Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải 
thay đổi cách thức kinh doanh, nhất là hoạt động thu hút FDI, trong đó tăng trưởng ở một số 
ngành sẽ bị kìm hãm. Về lâu dài, sản lượng dầu mỏ sẽ giảm khiến cho lĩnh vực này có thể trở 
thành một “tài sản mắc kẹt”. Trong khi, giảm phá rừng có nghĩa là giảm mở rộng diện tích 
đất trồng trọt mới và khai thác mỏ không bền vững. Theo các kỹ thuật sản xuất hiện có, việc 
giảm phát thải khí mê-tan từ vật nuôi đòi hỏi phải giảm quy mô đàn. Xuất phát từ những cam 
kết đó, chính phủ LAC buộc phải đổi mới công nghệ trong các thế mạnh như: tiếp tục nâng 
cấp mạng lưới điện xanh hơn nữa (vốn đã là mạng lưới điện xanh nhất thế giới); thúc đẩy 
hợp tác sản xuất hydro xanh từ phân xanh tại một số quốc gia (Argentina, Brazil và Mexico)

- Hàn Quốc kịp thời ban hành khung chính sách toàn diện về tăng trưởng xanh cả trong 
ngắn hạn và dài hạn gắn với FDI

Thông qua việc sử dụng mô hình phương trình đồng thời để phân tích dữ liệu 6 chất 
gây ô nhiễm tại 16 tỉnh và thành phố của Hàn Quốc trong giai đoạn 2000 đến 2011, một số 
nghiên cứu đã chỉ ra các tác động tích cực của dòng vốn FDI đến tăng trưởng xanh và giảm 
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cường độ ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, tổng mức phát thải không khí hầu như không thay 
đổi. Do đó, để xử lý triệt để vấn đề này, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhiều 
sáng kiến nổi bật về tăng trưởng xanh, ban hành kịp thời khung chính sách toàn diện về tăng 
trưởng xanh cả trong ngắn hạn và dài hạn. Chính phủ đã công bố một chiến lược tăng trưởng 
xanh cấp quốc gia, đặt trong sự thay đổi trong đầu tư công, tư và FDI. Trong đó, điển hình là 
việc xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng xanh ở Hàn Quốc, cụ thể: (1) Hiệu quả quản lý môi 
trường và nguồn tài nguyên, bao gồm lượng phát thải CO2, hiệu quả sử dụng năng lượng và 
tiêu thụ nguyên liệu trong nước; (2) Các chỉ số về chất lượng môi trường của cuộc sống và 
mức độ ô nhiễm không khí mà các doanh nghiệp FDI không được vượt quá; (3) Nhóm chỉ 
số về cơ hội kinh tế và tác động của chính sách, bao gồm chi tiêu cho nghiên cứu và phát 
triển liên quan đến tăng trưởng xanh và tỷ trọng ODA, FDI xanh. Theo đó, dòng vốn FDI đã 
kích thích tăng trưởng kinh tế khu vực. Đáng chú ý, vấn đề “Carbon thấp - Chiến lược quốc 
gia về tăng trưởng xanh” được chính phủ Hàn Quốc xem là tầm nhìn phát triển trung và dài 
hạn trong giai đoạn xuyên suốt trong thời gian từ 2009 - 2050, đồng thời đặt ra mục tiêu tự 
nguyện giảm 30% lượng khí phát thải CO2 từ hoạt động kinh doanh theo kịch bản cơ bản 
trong năm 2020. Và một trong những công cụ quan trọng để thực hiện tầm nhìn mới này là 
việc thành lập Đề án mua bán khí thải quốc gia (ETS), được bắt đầu từ tháng 01.2015. Chiến 
lược Quốc gia tăng trưởng xanh và đề án ETS đã có ảnh hưởng quan trọng không chỉ đối với 
ngành công nghiệp mà còn có tác động rất lớn đến công chúng. Chính phủ Hàn Quốc đã chi 
khoản đầu tư đáng kể vào công nghệ xanh và có nhiều biện pháp tích cực góp phần thay đổi 
thái độ của người dân về vấn đề biến đổi khí hậu(Hille et al., 2018)this paper addresses the 
need for empirical estimates on the environmental consequences of FDI inflows into Korea. 
Using a simultaneous equations model the impacts of FDI inflows are decomposed into direct 
as well as indirect scale, composition, and technique effects. Thereby, the analysis utilizes 
panel data on six air pollutants in 16 Korean provinces and self-governing cities for the time 
period 2000 to 2011. The estimation results show that FDI inflows concurrently stimulate 
regional economic growth and reduce air pollution intensities. However, the total level of air 
emissions mostly remains unchanged. While confirming the findings of the existing national 
level research on the FDI, growth relationship in Korea, the results are partly contrary to 
the respective earlier findings on the FDI, environment nexus. Given Korea’s high level of 
development paired with the aforementioned impact on economic growth and air pollution 
intensities, foreign investments are, therefore, regarded as one potential pillar to achieve the 
goals of the green growth strategy.”,”source”:”ResearchGate”,”title”:”The impact of FDI on 
regional air pollution in the Republic of Korea: A way ahead to achieve the green growth 
strategy?”,”title-short”:”The impact of FDI on regional air pollution in the Republic of Kore
a”,”author”:[{“family”:”Hille”,”given”:”Erik”},{“family”:”Shahbaz”,”given”:”Muhamma
d”},{“family”:”Moosa”,”given”:”Imad”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2018”,5,7]]}}}],”sche
ma”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} . 

2.3. Tác động ảnh hưởng đối với thị trường đầu tư trực tiếp tại Việt Nam
Với thực trạng hoạt động đầu tư FDI như hiện nay trên toàn cầu, Việt Nam đang và 

sẽ tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn trong tiếp nhận đầu tư và đầu tư ra nước ngoài. Trong 
đó, mặt thuận lợi là Viêt Nam tiếp tục là điểm đến hứa hẹn khi có nhiều doanh nghiệp muốn 
mở rộng thị trường tại Việt Nam vì những biến động tình hình thế giới, nhất là chính sách 
“China+1”, nhằm giảm sự lệ thuộc vào một nguồn cung từ Trung Quốc, “sàng lọc” FDI ngày 
càng trở nên gay gắt, thu hút FDI dựa trên khác biệt hóa dựa trên bản sắc của chủ đầu tư...
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong hoạt 
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động thương mại nói chung và FDI nói riêng như: nguy cơ từ dự án đầu tư FDI quy mô nhỏ, 
FDI chỉ tập trung vào một số ngành nghề có lợi nhuận cao. Cụ thể:  

* Về các mặt tích cực: tỉ lệ các doanh nghiệp nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc... muốn 
đầu tư và có thiện chí về môi trường đầu tư tại Việt Nam tăng lên đáng kể. Theo BEA, tính 
đến tháng 10.2022, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham) đã đưa ra khảo sát về 
tình hình dịch chuyển vốn FDI của một số quốc gia, trong đó có Mỹ tại một số thị trường 
khác vào Việt Nam. Theo đó, hơn 50% các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Mỹ muốn 
mở thêm hoạt động FDI ngoài Trung Quốc, thúc đẩy đầu tư tại một số quốc gia trong khu vực 
như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và gần 80% hội viên Amcham được khảo sát đã đánh giá 
môi trường đầu tư tại Việt Nam khá tích cực và có triển vọng về trung và dài hạn. Hiện các 
doanh nghiệp này đang lên kế hoạch để mở rộng thị phần của họ tại Việt Nam.

Tỷ lệ doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào khu vực ASEAN và Việt Nam tăng 
đáng kể vì: (1) Cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung đang tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp FDI nói chung. Điều này khiến cho nhiều doanh 
nghiệp FDI thay đổi chiến lược trong hoạt động đầu tư nhắm tránh “đòn trả đũa” từ hai phía; 
(2) Tình trạng đại dịch Covid-19 đã gây ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng, hệ lụy là giá cả 
các mặt hàng tăng đáng kể trong khi các nguồn nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp FDI 
phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Do đó, việc đa dạng hóa nguồn cùng với chiến lược 
“China plus one” đang là một trong những danh mục đầu tư của doanh nghiệp FDI, mà điểm 
đến an toàn là một số quốc gia trong khối ASEAN(Ernst & Young Corporation, 2022).

Nhiều doanh nghiệp lớn của nước đã thực sự “update” thị trường mới như Việt Nam. 
Thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát đã không ít doanh nghiệp lớn của Mỹ (P&G, Google, 
Intel, Apple, Amazon), Đài Loan (Foxcom) Mỹ như... đã nâng cao tiếp cận thị trường, thúc 
đẩy các hoạt động đầu tư. 

* Một số hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những điểm tích cực, hoạt động FDI trong thời gian tới vào Việt Nam vẫn còn 

bộc lộ một số hạn chế nhất định: 
- Hạn chế từ đầu tư các doanh nghiệp FDI: Quy mô dự án đầu tư còn nhỏ, chưa chạm 

tới nhiều lĩnh vực có tính lan tỏa và tác động lớn. Nguyên nhân xuất phát từ một hầu hết các 
hoạt động FDI đều thuộc các nền kinh tế tiên tiến hơn Việt Nam rất nhiều, nên các doanh 
nghiệp FDI nước ngoài chỉ tập trung đầu tư vào một số ngành nghề có lợi nhuận cao: y tế, 
công nghệ cao, bất động sản... Trong khi các lĩnh vực muốn nhận đầu tư lại là các ngành nghề 
mà Việt Nam đang yếu và thiếu như: cơ khí, sản xuất...  

- Hạn chế từ phía Việt Nam: (1) Môi trường đầu tư của Việt Nam tuy đã được cải thiện 
nhưng vẫn còn không ít bất cập nên chưa hấp dẫn được nhiều các dự án đầu tư chất lượng 
từ các nước công nghệ phát triển. (2) Ngành công nghiệp hỗ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu 
của các doanh nghiệp FDI.  Theo số liệu từ Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương tính đến 
tháng 10.2022, Việt Nam hiện có khoảng hơn 3800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chiếm 
khoảng 0,64% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và chiếm 2,1% trong số các doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. Các doanh nghiệp hỗ trợ chủ yếu phân bố 
trong những ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu chính của Việt Nam như dệt may, da 
giày, điện tử và cơ khí chế tạo. Và các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam có quy mô nhỏ, chiến 
lược kinh doanh chưa bền vững. Đồng thời, trên 90% doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có 
trình độ công nghệ lạc hậu hoặc trung bình, khó cạnh tranh được với các doanh nghiệp FDI 
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trong cùng lĩnh vực để tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. (3) Chính 
sách thu hút và quản lý FDI còn một số nhiều bất cập như: sự mâu thuẫn trong chính sách 
thu hút FDI của địa phương và Trung ương khiến cho việc sàng lọc FDI gặp nhiều khó khăn. 
Nhiều doanh nghiệp FDI đã lợi dụng các điểm yếu trong chính sách quản lý của Việt Nam để 
trốn thuế, khai thác triệt để tài nguyên, bóc lột lao động, gây ô nhiễm môi trường.

2.4. Triển vọng thị trường FDI toàn cầu thời gian tới
* Triển vọng đầu tư FDI đối với thế giới và khu vực: Tuy còn nhiều biến động, nhưng 

xu hướng và triển vọng đầu tư FDI của toàn cầu tại Châu Á và Thái Bình Dương tiếp tục 
được đẩy mạnh. Theo BEA, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là thị trường hấp dẫn 
cho các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) và đầu tư, bất chấp những điều kiện bất định 
như đại dịch, xung đột trong những năm tiếp theo. Thực tế chỉ ra rằng, các hoạt động FDI 
theo dạng M&A chỉ giảm vừa phải 1,5% (về giá trị) ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
vào giai đoạn diễn ra đại dịch COVID-19 (2020-2021), so với mức giảm 10%   trên toàn cầu.

Hiện nay, đại dịch và những vấn đề bất ổn khác trên thế giới đã gây ra hệ lụy nhiều 
giao dịch FDI bị trì hoãn do tâm lý thận trọng của các bên đầu tư. Điều này khiến cho nhiều 
đàm phán đã bị kéo dài hoặc chuyển đổi dưới dạng M&A, con số bị trì hoãn và chuyển đổi 
đã tăng lên tới 736 tỷ USD vào năm 2021, cao hơn nhiều so với mức 461 tỷ USD năm 2020. 
Xu hướng này tiếp tục diễn ra, khi 53% tất cả các giao dịch bị hoãn do đại dịch.

Tuy nhiên, các nền kinh tế Châu Á và Thái Bình Dương dự kiến   sẽ ghi nhận mức tăng 
trưởng nhẹ, tích cực về dòng vốn FDI. Theo đó, dự kiến FDI vào khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương   sẽ vẫn ở dưới mức trước đại dịch do nhiều nền kinh tế vẫn đang vật lộn để kiềm 
chế các điều kiện bất ổn khác. Ngoài ra, việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 
(RCEP) có hiệu lực cùng với Khuôn khổ Thuận lợi hóa Đầu tư ASEAN được ký kết gần đây 
được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy FDI bền vững hơn trong khu vực, đặc biệt là FDI liên kết 
chuỗi giá trị, trong trung và dài hạn.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, các hoạt động xúc tiến đầu tư FDI là cần thiết trong việc 
bổ sung nguồn vốn cho phát triển của nhiều quốc gia. Nhưng xu hướng FDI đang có sự dịch 
chuyển thông qua số lượng và chất lượng đầu tư đang có sự thay đổi sang lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe, công nghệ, năng lực quản lý thấp, dịch vụ và đặc biệt là y tế. Hiện nay, sau đại dịch 
và những bất ổn về y tế, hợp tác khu vực và cam kết chính trị đang có xu hướng khai thác 
tiềm năng của FDI đối với lĩnh vực y tế. Vì hợp tác khu vực và đa phương là biện pháp cần 
thiết để giải quyết các thách thức xuyên quốc gia, đồng thời khiến cho quản trị rủi ro quốc 
gia và quốc tế trở nên chặt chẽ hơn và theo định hướng phát triển bền vững (Ủy ban Kinh tế 
và xã hội Châu Á - Thái Bình Dương, n.d.).

Bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư nội vùng, các hoạt động FDI cũng có thể tăng mạnh với 
mức 47% tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực xanh tại Châu Á và Thái Bình Dương cho vài năm 
tiếp theo. 

* Triển vọng đầu tư và một số xu hướng mới trong quan hệ đầu tư FDI vào Việt 
Nam: 

Không nằm ngoài xu thế chung, hoạt động FDI của các nước vào Việt Nam cũng sẽ đạt 
được những bước tăng trưởng đáng kể tập trung vào một số lĩnh vực như: Công nghệ, năng 
lượng xanh, y tế, dịch vụ sức khỏe. Cụ thể:
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Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghệ đa diện đã là ưu tiên cốt lõi của một số nước 
tiên tiến tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Tuy rằng, đầu tư vào lĩnh vực xanh, y tế ở 
Châu Á và Thái Bình Dương đã có những dấu hiệu tăng vào những 2008-2010. Tuy nhiên, 
do ảnh hưởng của đại dịch nên từ 2019-2022, đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giảm 
xuống còn 34% trong đầu năm 2022. Nhưng dự báo trong tương lai, giới phân tích tỏ ra rất 
lạc quan và cho rằng các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam 
như thời gian diễn ra trước đại dịch trong lĩnh vực công nghệ, y tế và năng lượng xanh. 

Giới phân tích cho rằng, những động thái mới của Mỹ - Trung Quốc trong thời gian gần 
đây, cũng như những vấn đề xung đột khu vực báo hiệu sẽ có một “chiến dịch” đầu tư mới 
của nhà đầu tư FDI vào Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với chiến lược thu hút FDI mới 
của Việt Nam. Đó là đặt ưu tiên lớn hơn trong việc thu hút các dự án công nghệ cao, chuyển 
đổi số, đặc biệt là các dự án đầu tư năng lượng sạch.

2.5. Một số giải pháp cho Việt Nam
- Cân bằng chậm trong bối cảnh Mỹ-Trung chia rẽ: Nằm ở vị trí chiến lược của khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam sẽ tiếp tục bị “giằng xé” trong cạnh tranh Mỹ - Trung. 
Bất chấp những áp lực từ Trung Quốc và Mỹ, việc nâng cao vị thế của Việt Nam sẽ giúp ta 
tránh bị các quốc gia này khai thác điểm yếu này trong quan hệ tay ba Mỹ-TQ-Việt Nam. 
Cân bằng mối quan hệ tay ba cần tính đến việc nâng cao năng lực tự chủ chiến lược ở khu 
vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương thông qua việc hợp tác đa phương và song phương. 
Có thể Việt Nam cần tính đến việc nâng cấp mối quan hệ với Mỹ một cách linh hoạt và điều 
hòa mối quan hệ với Trung Quốc một cách phù hợp. Vì hiện Mỹ đặt ra một câu hỏi rất lớn 
cho Mỹ khi Việt Nam đã nâng cấp các mối quan hệ khác mà chưa nâng cấp quan hệ với Mỹ. 
Ngoài ra, việc nâng cấp quan hệ Mỹ - Việt đã nằm trong dự liệu của TQ.

- Tận dụng FDI kỹ thuật số để tăng năng lực và khả năng cạnh tranh: Xuất phát từ thực 
trạng FDI trên toàn cầu, Việt Nam cần học hỏi, điều chỉnh chính sách thu hút, quản lý FDI, 
theo hướng chọn lọc, sàng lọc các dự án FDI áp dụng công nghệ số. Trong đó, tập trung 
hướng dòng vốn này theo mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế số gắn với tăng trưởng xanh và 
bền vững. Thúc đẩy tiến trình số hóa, xây dựng bản đồ FDI trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 
Tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề còn 
tồn tại trong công tác thu hút và giải ngân FDI. Ưu tiên cho quá trình quản lý FDI, thay vì 
thu hút tràn lan FDI nhằm hình thành năng lực quản lý trong bối cảnh cách mạng công nghệ 
4.0. Đồng thời, học hỏi các mô hình thu hút, quản lý FDI tạo sức lan tỏa đến các ngành công 
nghiệp số, qua đó, tăng tiềm lực, khả năng cạnh tranh của khu vực trong nước.

KẾT LUẬN
Tận dụng nguồn lực FDI là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh 

tế của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, việc tận dụng nguồn lực này trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-
Trung Quốc là một bài toán lớn cho các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Bên 
cạnh đó, thu hút, sử dụng và quản lý FDI gắn tăng trưởng xanh tuy là xu thế chung những 
cần có giải pháp, sự đột phát. Việc cân bằng giữa lợi ích và rủi ro để hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững là một bài toán khó, không chỉ với các nước đang phát triển mà còn đối với cả 
những nước phát triển trên thế giới. Đối với Việt Nam, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc 
gia khác, vận dụng, áp dụng một cách phù hợp với bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc là 
yêu cầu cấp thiết đối với nhiều cấp. Với những bài học kinh nghiệm từ quốc gia tiên phong 
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trong tận dụng đầu tư trực tiếp gắn với tăng trưởng xanh và bối cảnh cạnh tranh Mỹ -Trung 
Quốc, Việt Nam cần đánh giá chính xác, toàn diện các tác động, mối quan hệ hai chiều giữa 
đầu tư trực tiếp và phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề trong quan hệ kinh tế tay ba Mỹ- 
Trung - Việt. Từ đó, Việt Nam mới có thể phát huy những thế mạnh, đẩy lùi khó khăn, hạn 
chế, hoàn thiện chính sách, khuyến khích và thúc đẩy thu hút và quản lý FDI mà không ảnh 
hưởng đến quan hệ chính trị với hai cường quốc này. 
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Abstract: Korea that has established the diplomatic relation with Vietnam 
since the 1990s, is one among our five critical trading partners. The scale of 
bilateral trading increases gradually, beside investment and tourism. Both 
governments participate and implement different Free Trade Agreement such as 
the ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), Vietnam - Korea Free Trade 
Agreement (VKFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 
This article uses the trade indicators along with actual trading data between 
Vietnam and Korea from 2007 to 2021 to identify the room for trade development 
between Vietnam and Korea. As the result, throughout a combination with updating 
the strategic partnership, signing and implementating of free trade agreements, 
there is still plenty of room for bilateral trade development.  However, in order to 
do it, there is a need of attention from the government as well as efforts from the 
businesses.

Keywords: Korea, Trade, Trade Indicators, Vietnam 

DƯ ĐỊA CHO PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC:  
TIẾP CẬN TỪ CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI

Tóm tắt: Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ đầu thập niên 90, 
hiện nay, Hàn Quốc là một trong 5 đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Bên 
cạnh đầu tư, du lịch, quy mô thương mại song phương cũng không ngừng tăng 
lên. Hai bên cũng đang tham gia và thực hiện cam kết trong các FTA như VKFTA, 
AKFTA, RCEP. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại kết hợp với thực tiễn 
thương mại Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2007-2021 để xác định dư địa cho 
phát triển thương mại Việt Nam - Hàn Quốc. Các kết quả tính toán cho thấy, cùng 
với việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược và việc ký kết, thực thi các hiệp định 
thương mại tự do, vẫn còn nhiều dư địa cho phát triển thương mại song phương. 
Tuy nhiên, để hiện thực điều này, cần có sự quan tâm từ chính phủ cũng như nỗ 
lực từ phía doanh nghiệp.   

Từ khóa: Hàn Quốc, Thương mại, Chỉ số thương mại, Việt Nam 
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1. INTRODUCTION 
There is a long-standing relationship between Vietnam and Korea that experienced 

many ups and downs in the development process. However, until December 22, 1992, when 
the Foreign Ministers of the two countries officially signed a cooperation agreement on 
behalf of the governments and established diplomatic relations at the ambassadorial level, 
that the two countries’ relations turned over a new leaf. 

After establishing official diplomatic relations, the leaders of the two countries promoted 
signing of government-level agreements in almost all important fields: In 1993, signed 5 
agreements (Agreement on Economic and Technological Corporation, Trade Agreement, 
Investment Promotion and Protection Agreement, Aviation Agreement, Agreement on 
Mediation of Commercial Matters); In 1994, three more agreements signed (Construction 
Agreement, Agreement on Avoiding Double Taxation, Agreement on Cultural Cooperation); 
Other agreements were also signed in the following years such as the Agreement on Customs 
Cooperation (1995), Agreement on Cooperation in Maritime Transport (1995), Agreement 
on Cooperation in Science and Technology (1995), Agreement on the use of Peaceful use of 
nuclear energy (1996), Agreement on visa exemption for diplomatic and official passports 
(1998) etc.

However, cooperative framework of trade between Vietnam and Korea mainly took place 
in AKFTA, VKFTA and most recently RCEP. Within cooperative framework of ASEAN with 
outside countries, on 13rd May, 2009, Framework Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation between ASEAN and Korea was signed. The agreement created a premise 
for the two sides to promote negotiations and sign an agreement on free trade in goods, 
services and investment to establish AKFTA. Previously, a number of agreements have been 
signed, including: Agreement on dispute settlement mechanism ASEAN - Korea, signed in 
December 2005; Agreement on Trade in Goods ASEAN - Korea, signed in August 2006; 
Agreement on Trade in Services ASEAN - Korea, signed in November 2007; Agreement on 
Investment ASEAN - Korea, signed in June 2009. In AKFTA, Vietnam commits to eliminate 
import tariff with about 86% of tariff lines in 2018, the remaining 14% of tariff lines will be 
reduced to 5% by 2021 - the end of the roadmap or a partial reduction in tariff rates or keep 
the MFN tariff rate unchanged. With Korea, the elimination of import tariff for Vietnam as 
committed in AKFTA has been implemented by Korea since 2010. On the other side, within 
cooperative framework of bilateral, Vietnamese and Korean Governments signed VKFTA on 
5th May, 2015. The Agreement entered into force on 20th December, 2015. Although VKFTA 
is a bilateral agreement, it is one of not many new generation FTAs that Vietnam has signed. 
Tariff commitments in VKFTA basically create on the foundation of AKFTA, but the degree 
of liberalization is higher. If combining both the commitments in AKFTA and VKFTA, there 
are 11,679 tariff lines that Korea will remove for Vietnam (achieve 95.44% of the tariff, 
equivalent 97.22% of the total export turnover of Vietnam to Korea in 2012) and about 8,521 
tariff lines were eliminated by Vietnam for Korea (achieve 89.15% of the tariff, equivalent 
92.72% of the total export turnover of Korea to Vietnam in 2012). Compared to AKFTA, 
Korea has been more open to Vietnamese exports. Some products that are considered 
sensitive by Korea, with a high tariff rate of 241-420% such as garlic, ginger, honey, sweet 
potato... are also included in the tariff reduction in VKFTA. In implementation, the two 
sides can consult and develop additional agreements to accelerate the rate of tariff reduction 
or elimination. As for RCEP, the entry into force of this Agreement from January 2022 
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will contribute to the multilateralization of free trade agreements that ASEAN has signed 
with each previous partner country, including Korea. This will maximize economic benefits, 
especially rules of origin and trade facilitation, contributing to strengthening regional supply 
chains and post-COVID-19 economic recovery. In RCEP, Vietnam’s commitment to open 
the goods market is built on and does not exceed the commitments of the current “ASEAN+” 
FTAs with the longest tariff elimination roadmap about 15-20 years from the date of entry 
into force of the Agreement.

Table 1. Tariff preferences in Vietnam’s FTAs with Korea
AKFTA VKFTA RCEP

Korea’s 
commitment

- Import value: 
91.7%

- Tariff lines: 
91.3%

- Import value: 
97.2%

- Tariff lines: 
95.4%

- Rate of tariff lines eliminated 
immediately: 64.1%

- Rate of tariff lines eliminated at the 
end of the roadmap: 90.7% (with 
textile 92.6%, footwear 94.2%, 
seafood 83.1%...)

Vietnam’s 
commitment

- Import value: 
86.3%

- Tariff lines: 
87%

- Import value: 
92.7%

- Tariff lines: 
89.2%

- Rate of tariff lines eliminated 
immediately: 65.3%

- Rate of tariff lines eliminated at the 
end of the roadmap: 86.7%

Source: Compiled by the author
In 2001, Vietnam and Korea issued a joint statement on the establishment of 

“Comprehensive cooperative relations in the XXI century” in the economic, cultural and 
political fields in order to define the framework for establishing the partnership. Then, 
in October 2004, the two sides emphasized “building trust to create a driving force for 
development, deepening comprehensive cooperation between the two countries in the XXI 
century, promoting cooperation in the economy, trade and other fields to a new level”. In 
April, 2005, during the visit of Prime Minister Lee Hae Chan, the two countries agreed to 
implement specific solutions to promote and strengthen cooperation in economy, trade and 
other fields, thereby implementing policies to promote comprehensive cooperation.

In October 2009, the two countries issued a joint statement upgrading their relations to 
“Strategic and Cooperative Partnership for peace, stability and development in the region and 
in the world”. The joint statement made six points in which the leaders of the two countries 
agreed to build a strategic dialogue mechanism at the level of deputy foreign ministers. 
This mechanism has the participation of relevant ministries and agencies. The priority areas 
of strategic cooperation are economics and trade, but other fields of cooperation such as 
politics, diplomacy, and security are also interested in developing to create comprehensive 
cooperation in all fields between the two countries. Thus, among the countries that established 
official diplomatic relations with Vietnam in the early 1990s, Korea was the first country in 
which Vietnam built a strategic partnership. This result reflects the rapid and spectacular 
development of the bilateral relationship over the past two decades as well as the inevitable 
need to change the perspective and content of cooperation to keep up with the continuous 
development of the relationship in the new context.

In December 2022, Vietnam and Korea issued a joint statement to upgrade the 
relationship between Vietnam and Korea to a “Comprehensive Strategic Partnership”, 
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opening a new chapter in bilateral cooperation. That means strengthening and expanding 
comprehensively in all fields such as politics, diplomacy, defense and security; economy, 
trade and investment; sustainable development, response to climate change and agriculture, 
energy, science and technology, information and communication; cooperation in labor, health, 
education, infrastructure and urban development; culture, tourism and people-to-people 
exchanges and regional and international affairs. Upgrading Vietnam - Korea relations to 
the highest level will create advantages in economic cooperation, security and defense and 
multilateral connectivity.

Signing and implementing of the bilateral trade agreements, upgrading of the partnership 
have had a significant impact on the two countries’ trade. Bilateral trade is constantly 
expanding. Many items have a decent growth rate. In particular, the rate of preferential 
utilization with the C/O VKFTA and AKFTA forms is the highest among the signed 
FTAs of Vietnam. However, those are only initial successes. The room for development 
and opportunities from the Korean market is still very large. Moreover, import and export 
structure of the two countries are clearly complementary and little direct competition, thus 
it is possible to overcome the disadvantages and promote import and export activities. The 
problem is how Vietnamese entreprenuers can pass the difficulties when approaching the 
Korean market which is a difficult market, with a high level of consumer protection and 
many technical barriers.

2. LITERATURE REVIEW
The authors have summarized the local and international studies related to the research 

topic in the following two groups:
Researches about trade between Vietnam and Korea
First of all, the “Dynamic Patterns of Korea-Vietnam Trade Relations” of Tran Nhuan 

Kien, Hong Ryul Lee and Yoon Heo in 2010 analyzes the dynamic patterns and trends 
pertaining to bilateral trade between Korea and Vietnam over the past decade. There are 
some conclusion such as the commodity trade patterns between Korea and Vietnam have 
remained virtually unchanged; Vietnam enjoys a comparative advantage largely in either 
primary products or low-technology manufactures, whereas Korea enjoys a comparative 
advantage primarily in manufactured products and machinery and transport equipment; the 
high degree of trade complementarity between Korea and Vietnam makes it plausible that a 
freer trade agreement may bring about greater benefit for both countries.

Nguyen Tien Dung in 2011 with the article “Impacts of ASEAN - Korea free trade 
agreement on Vietnam trade” introduces AKFTA and analyzes the trade structure and level 
of protection in ASEA and Korea, also demonstrates that AKFTA promises benefits for 
Vietnam’s exports, using gravity model in order to show the positive impact of AKFTA on 
trade between Vietnam and Korea in recent years.

In addition, the “Potential Economic Impacts of the Vietnam - Korea Trade Agreement 
on Vietnam” of Thanh Phan and Ji Young Jeong (2016) provides an assessment of the potential 
economic impacts of the Vietnam-Korea free trade agreement on Vietnam, by using general 
equilibrium modeling. The results show that Vietnam-Korea FTA will increase aggregate 
welfare for both countries in the long run. Thus, an earlier conclusion of a comprehensive 
FTA with Korea is expected to be a good strategy for Vietnam, so as to avoid the direct 
competition with ASEAN members in the future.
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The article about “Analysis of Korea’s international trade and investment activities in 
Vietnam” of Nguyen Hoang Tien in 2019 presents the impacts of Korea on Vietnam’s trade 
and proposes some solutions to improve trade relations between Vietnam and Korea. The 
Korea-Vietnam Free Trade Agreement has opened up an ever-greater opportunity for the 
business community to promote economic development between the two countries. South 
Korea is an important partner of Vietnam marking the success by exporting telecommunication 
equipment and spare parts to Vietnam. It is introduced and analyzed Korean trade structure. 
Analysis using gravity model also shows a positive impact on trade between Vietnam and 
Korea in recent years. 

The group of authors Ta Van Loi, Le Quoc Hoi, Nguyen Thi Huong Lien, Phan Thuy 
Thao, Do Anh Duc research about “Investigating Foreign Direct Investment Attractive 
Factors of Korean Direct Investment into Vietnam” (2020). This paper aims to investigate 
FDI attractive factors, which are important to formulate policies to attract Korean direct 
investment into Vietnam. This research also utilized a relatively new quantitative research 
method based on the Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) with the time data chain 
from 1995 to 2017 of Korean FDI into Vietnam. The result of this study indicates that there 
are three positive factors (low wages, trade openness and government policy) explaining the 
FDI flows in the long term; incentive tax policy has had a positive impact on Korean FDI, 
which has satisfied the aim of seeking efficiency of Korean investors.

Many related reports and data are published about issues of trade between Vietnam 
- Korea such as the relationship, Free Trade Agreement, oppotunities and challenges etc. 
However, it is seem that there are not many research about room for trade development 
between Vietnam and Korea. 

- Research about using trade indicators to analyse bilateral trade
The “Vietnam - Korea bilateral trade: current situation and prospects” of Phan Thanh 

Hoan in 2015 outlines the major characteristics of Vietnam-Korea trade relations; specifically, 
to determine whether the two countries’ trade is complementary or competitive, whether or 
not there have been changes in trade composition, and which products have dominated the 
trade and enjoyed a comparative advantage. The article uses the main indices to assess trade 
performance both at the aggregate level and at the industry level; to analyze and display data 
on the sectoral composition and structural characteristics of trade, such as intra- industry 
trade and trade intensity, and to capture the concept of comparative advantage, indicated by 
revealed comparative advantage index. 

Mia Mikic and John Gilbert in 2009 with the “Trade Statistics in Policymaking 
- A Handbook Of Commonly Used Trade Indices And Indicators” present trade indexes 
which devided into six group like: Trade and economy, Trade performance, direction of 
trade (including trade intensity), sectoral structure of trade (including revealed comparative 
advantage, Export similarity index, Regional orientation index), protection and beyond 
indicators.

The “Development, Trade and the WTO: A Handbook” in 2002 of Hoekman, Bernard 
M., AadityaMattoo, and Philip English describe carefully tools to analyse, in which of trade 
intensity revealed comparative advantage, Export similarity, Regional orientation. The “A 
Practical Guide to Trade Policy Analysis” (2012) of WTO aims to update their knowledge 
of quantitative economic methods and data sources for trade policy analysis. For example: 
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Chapter 3 analysing bilateral trade using the gravity equation. Besides, there are studies 
show their trade indices like: The “Dynamic Patterns of Korea-Vietnam Trade Relations” 
of Tran Nhuan Kien, Hong Ryul Lee and Yoon Heo in 2010 uses trade index to analyse 
the fact of this relationship; WITS of WTO guides how to calculate various useful Trade 
Indices using the underlying UN COMTRADE data such as: Hirschman Herfindahl Index, 
Revealed Comparative Advantage Index, Trade Intensity Index, Trade Complementarity 
Index, Export Diversification (or Concentration) Index, Export Specialization Index, Index 
of Export Market Penetration, Hummels-Klenow (Products/Markets/) Intensive/ Extensive 
Margin. 

3. RESEARCH METHODS
There are many methods to research and analyse bilateral trade. In this article, the 

authors use descriptive statistical methods and calculate a number of trade indicators to assess 
the potential for bilateral trade development between Vietnam and Korea. The indices used 
including trade share, trade intensity, revealed comparative advantage, export specialization 
and complementarity.

- Trade share and export share
The export share is the percentage of exports from the region under study (the source) 

to the
region of interest (the destination) in the total exports of the source region. It takes 

a value between 0 and 100 percent, with higher values indicating greater importance of 
selected trading partner.

The trade share is the percentage of the region under study’s trade (imports plus 
exports) with another region of interest, in the total trade of the region under study. It also 
takes a value between 0 and 100 per cent, with higher values indicating greater importance 
of selected trading partner.

- Trade Intensity Index (TII)
TIIij = (xij/Xiw) / (xjw/Xww)
Where xij is the total export turnover of country i to country j; Xjw is the total imports 

of country j; Xiw is the total export turnover of country i; Xww is total world exports. The 
TII index is used to measure the concentration of trade flows for a certain market. The TIIij 
indicates whether exporting country i exports to importing country j more or less than the 
world average to country j. A TII index > 1 indicates that export of country i to country j is 
greater than the world’s average exports to country j and vice versa.

- Revealed Comparative Advantage - RCA
                                                            

Where ExA is the total export turnover of product x of country A; EA is the total exports 
of country A; Exw is the total export turnover of product x of the whole world; Ew is the total 
export turnover of the whole world. This index allows to measure comparative advantage 
when it shows the country’s export competitiveness for a given product in relation to the 
level of world exports of that product. If RCA ≤ 1, the product has no comparative advantage. 
Comparative advantage varies from 1 and increases as it reaches 2.5. When the RCA level 
is ≥ 2.5, the product has a very high comparative advantage. However, the RCA index only 
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provides conclusions about international competitive advantages, not mention the correlation 
between countries with the same competitive advantage. Thus, in order to compete with other 
countries with the same advantages, it is necessary to pay attention to the following factors: 
trade services, product quality, prices, etc., especially state policies to promote advantages. 

- Trade Complementarity Index - TCI
The TCI index is used to measure how compatible of one country’s exports match with 

other’s imports. The TCI ranges from 0 to 100. The time fluctuations of the TCI show that 
the trade data of two countries are becoming more/or less compatible. If the import-export 
structure of two countries is similar, the value of TCI is closer to 100. If the value of TCI is 
zero, it means that there is no complementarity in the trade flow between the two countries. 
There will be 2 indicators for each pair of countries considered, the exporting country in one 
case and the importing country in the other, and many times the two are completely different.

                                  

Where Mij is the proportion of goods j in the total imports of country i; Xjk is the 
proportion of exports of good j in total exports of the country k.

- Export Specialization Index - ES
The export specialization (ES) index is a slightly modified RCA index, in which 

the denominator is usually measured by specific markets or partners. It provides product 
information on revealed specialization in the export sector of a country and is calculated as 
the ratio of the share of a product in a country’s total exports to the share of this product in 
imports to specific markets or partners rather than its share in world exports:

ES = (xij/Xit) / (mkj/Mkt)
Where xij is the value of country’s i export of product j; Xit - total exports of country 

i; mkj - the value of import of product j in market k; Mkt - total imports in market k. The ES 
represents the share of a country’s exports that has the potential to meet another country’s 
import needs in a commodity/group of goods. The ES is similar to the RCA in that the value 
of the index less than unity indicates a comparative disadvantage and a value above unity 
represents specialization in this market.

 About data sources, the author uses secondary data from the website of the General 
Statistics Office of Vietnam. In addition, when calculating the indices, the authors use the 
data from Trademap of ITC, The United Nations Commodity Trade Statistics Database 
(COMTRADE) and data on World Integrated Trade Solution (WITS) of Worldbank during 
the research period.

4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1 Actual state of trade Vietnam - Korea
- Trade scale between Vietnam and Korea:
On the background of VKFTA and AKFTA, trade of Vietnam - Korea has developed 

rapidly. From 2007 to 2021, scale of two-way trade has increased 11.86 times, from 
6.58 billion USD to 78.1 billion USD. In particular, growth in imports is the main point 
in bilateral trade. In 2008, Korea was the 9th largest export market, the 4th largest import 
market of Vietnam and one of the top 10 trading partners of Vietnam. In 2009, despite being 
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affected by the global economic recession and financial crisis, trade turnover of two-way 
trade between Vietnam and Korea still reached approximately 8.79 billion USD; in which 
Vietnam’s exports to Korea increased by 15.69% compared to 2008. The sudden growth 
of bilateral trade really only started in 2015 when VKFTA took effect. Import growth from 
Korea reached a record: 27.4% in 2015 and 45.5% in 2017. In 2018, the total import-export 
turnover of Vietnam - Korea reached 65.7 billion USD, increase 6.3% compared to 2017. 
Although the import level was 29.3 billion USD (decrease 8.9% compared to 2017), Korea 
is still Vietnam’s largest trade deficit market.

In 2019, Vietnam’s total import-export turnover with Korea reached 66.7 billion USD, 
increased 1.3% compared to 2018. In 2020, despite impaction of Covid-19, Vietnam’s total 
import-export turnover with Korea still reached 66 billion USD, decrease 1.1% compared to 
2019. In which: Vietnam’s export turnover to Korea reached 19.1 billion USD, down 3.2% 
compared to 2019, accounting for 6.8% of the total export turnover of Vietnam; Vietnam’s 
import turnover from Korea reached 46.9 billion USD, decrease 0.3% compared to 2019, 
proportion at 17.9% of Vietnam’s total import turnover. Vietnam’s trade deficit from Korea 
is valued 27.8 billion USD, increased 1.8% compared to 2019. 

Chart 1. Trade between Vietnam and Korea in the period 2007 - 2021

Source: Vietnam Statistical Yearbook from 2008 to 2018 and author’s compilation from 
the Vietnam Import and Export Report 2018 to 2022 of the Ministry of Industry and Trade

In 2021, Vietnam’s total import-export turnover with Korea continues to increase, 
reaching 78.1 billion USD, increased 18.3% compared to 2020. In which: Vietnam’s export 
turnover to Korea achieved 21.9 billion USD, increased 14.9% compared to 2020. Vietnam’s 
exports to Korea represented for 6.5% of Vietnam’s total exports to the world. Vietnam’s 
import turnover from Korea reached 56.2 billion USD, increased 19.7% compared to 2020. 
Vietnam’s imports from Korea represented for 16.9% of Vietnam’s total imports from the 
world. Vietnam’s trade deficit from Korea in 2021 is valued 34.2 billion USD, an increase of 



165THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

23% compared to 2020. In terms of trade scale, currently, Vietnam is the 4th largest trading 
partner of Korea while Korea is Vietnam’s third largest trading partner. With the elevation 
of the strategic partnership, in the coming time, two sides agreed to promote stable growth 
of bilateral trade in the direction of balance, surpassing the USD 80 billion mark by 2021, 
maintaining the position of the two countries as each other’s leading trading partners, aiming 
to increase two-way trade turnover to 100 billion USD by 2023 and 150 billion USD by 
2030.

- Bilateral trade trends and structure: 
Export and import flows from Vietnam to Korea and vice versa that reflects the traditional 

trade modul between a developed country and a developing country. Most of Korea’s exports 
are manufactured goods. The trade structure of the two countries has shifted in the group of 
primary and manufactured products. The proportion of manufactured products in the trade 
structure tends to increase.

During 2007-2021, the structure of Vietnam’s exports is basically products with 
traditional strengths such as footwear, textiles, seafood, and wooden furniture. However, the 
nature of export products has changed since groups of manufactured products appear and the 
proportion of raw materials decreases. Crude oil is an example. In 2007, Vietnam exported to 
Korea 278 thousand tons of crude oil, valued 140 million USD. In 2010, crude oil increased 
to be the commodity with the largest export value with USD 572 million. However, after 
reaching the top of 1,149 thousand tons, valued 938 thousand USD in 2011, the quantity 
and value of crude oil exports to Korea tended to decrease strongly, even out of the top 
10 commodities with the largest export value in 2021. That is also suitable with the recent 
fluctuating trend of Vietnam’s exports. About manufacturing products, group of phones of 
all kinds and components, computers and components have increased sharply in value and 
in Korean FDI inflows into Vietnam in recent times. 

In 2021, the items with high export turnover are: phones and components (achieve 4.8 
billion USD, increase 4.78%); computers, electronic products and components (achieve 3.49 
billion USD, increase 21.49%); textiles (achieve 2.95 billion USD, increase 3.33%); other 
machinery, equipment, tools and spare parts (achieve 2.55 billion USD, increase 24.43%); 
wood and wood products (achieve 888.2 million USD, increase 8.55%); seafood products 
(achieve 808.4 million USD, increase 3.68%). Regarding the proportion of the top 10, the 
total value of the top 10 in 2007 only represented approximately 70% of Vietnam’s total 
export turnover to Korea, so far, the proportion of this group is approximately 80%.

Chart 2. Vietnam’s import and export to South Korea by commodity subgroup 
2021

Export    Import

Source: General Department of Customs 2022
From 2007 to 2021, the structure of goods imported from Korea is generally quite 

stable. Imported goods are mainly raw materials for export production such as fabrics and 
textile raw materials; plastics and plastics raw materials; Phones and components; machinery, 
equipment, tools and spare parts; computers and electronic products and components. This 
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group of products increasingly represents for a high proportion of imports from Korea, 
increasing from 64.6% in 2007 to 73.6% and 77.3% in 2014 and 2021, which including the 
rapidly growth of computers, electronic products and components. After 13 years, scale of 
imported group increases nearly 70 times compared to 2009 and become the No.1 position 
in the top 10 imported items, representing for 32.8% of the total import turnover of goods 
from Korea. In 2021, the import turnover of this item is 20.29 billion USD, increase 18.36% 
compared to 2020. Next to that are two groups of phones and components (achieve 10.73 
billion USD, increase 38.16%) and machinery, equipment, tools and spare parts (achieve 
US$6.11 billion, increase 17.7%) 

Table 2. Vietnam’s exports to Korea in 2021
Product 

code
(HS)

Product label Value in 
2021

Annual 
growth 
in value 
between 

2017-
2021, %, 

p.a.

Share in 
Vietnam’s 
exports, 

%

Equivalent 
ad 

valorem 
tariff 

faced by 
Vietnam

‘TOTAL All products  21,934,464 

‘85

Electrical machinery 
and equipment and parts 
thereof; sound recorders 
and reproducers, television 
...

   9,469,018 9 7 0

‘84
Machinery, mechanical 
appliances, nuclear reactors, 
boilers; parts thereof

   2,233,924 50 9 0

‘62
Articles of apparel and 
clothing accessories, not 
knitted or crocheted

   1,793,616 -2 13 0

‘61
Articles of apparel and 
clothing accessories, knitted 
or crocheted

   1,022,567 6 6 0

‘44 Wood and articles of wood; 
wood charcoal       696,606 5 15 1

‘03
Fish and crustaceans, 
molluscs and other aquatic 
invertebrates

      610,733 -3 10 3

‘64 Footwear, gaiters and the 
like; parts of such articles       558,000 4 3 0

‘90

Optical, photographic, 
cinematographic, 
measuring, checking, 
precision, medical or 
surgical ...

      474,645 -5 12 0
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‘52 Cotton       361,007 21 9 0

‘72 Iron and steel       356,654 12 3 0

‘94

Furniture; bedding, 
mattresses, mattress 
supports, cushions and 
similar stuffed furnishings; 
...

      353,547 3 3 0

‘63

Other made-up textile 
articles; sets; worn clothing 
and worn textile articles; 
rags

      340,948 13 17 0

‘39 Plastics and articles thereof       325,389 18 4 0

‘87

Vehicles other than railway 
or tramway rolling stock, 
and parts and accessories 
thereof

      259,664 38 6 0

‘76 Aluminium and articles 
thereof       210,307 4 10 0

Source: ITC (2022), accessed trademap.org on 20th December 2022
4.2. Room for trade development between Vietnam and Korea based on trade 

indicators
- Market share: 
Proportion of Vietnam’s total trade with Korea and vice versa in the total trade of each 

country tends to increase. In the period 2007 to 2021, the proportion of Vietnam’s trade with 
Korea has increased from 5.91% to 11.7% (especially in 2017 it achieved 14.42%). It led 
to Korea in the second place after China in terms of trade scale. In the opposite side, the 
proportion of Korea’s trade with Vietnam only really increased sharply from 2014 to 2017. 
In 2017, trade with Vietnam represented at 6.08% of Korea’s total international trade is more 
than 1,000 billion USD. In terms of exports, Vietnam is the third largest export market of 
Korea, representing for 8.2% of Korea’s total exports, after China and the US. However, 
based on the fact, it shows that the scale of two-way trade increases, but trade deficit tends 
to increase faster, from 5.34 billion USD in 2007 to 56.3 billion USD in 2021. In the period 
2007-2021, Korea is Vietnam’s market with the second largest trade deficit after China 
(except in 2017, 2018 Korea ranked the first).

Chart 3. Prospects for market diversification for a product exporter by Vietnam 
in 2021

Product: TOTAL All products
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Source: ITC (2022), accessed trademap.org on 20th December 2022
In Chart 3, the share of Korea in Vietnam’s exports is 6.53% while annual growth 

of Korea’s imports is 4%. Korea accounts for 2.47% of the world’s total imports. Korea’s 
import growth from the world is less than Vietnam’s export growth to Korea.

- Revealed Comparative Advantage
There are 5 groups of goods of Vietnam’s export advantages to the world, with the 

corresponding HS codes 06-15, 41-43, 44-49, 50-63, 64-67, 84-85. On the Korean market, 
Vietnam also has 5 groups of products with competitive advantages, in which of 3 groups have 
very high competitive advantages. The most significant are textile products (RCA = 5.13). If 
calculated by item, in the 2-digit HS, products with high RCA are mainly concentrated in the 
product group that has strengths and high turnover of Vietnam in the Korean market such as 
the group of textile materials, the group of textile products, textile, footwear and hats group. 
Some groups have reduced RCA although they still have a high comparative advantage in 
the Korean market: Fish, crustaceans, aquatic invertebrates, molluscs (HS03) had a very 
high RCA of 25.42 in 2007 but is now down to about 4.39. Group of products from fish, 
molluscs and crustaceans (HS16) decreased from 28.55 to 7.34. Products made from straw 
or other plaiting materials; products made of wicker and rattan (HS46) decreased from 40.49 
to 5.37 in 2017. The group of man-made staple fibers and fibers (HS55) decreased from 
25.95 to 4.11.

Table 3. Comparative advantage of Vietnam’s exports to Korea in 2021, by product 
groups

Product Code Trade Value in 
US$1000

% of 
Total

Reavealed 
Comparative 
Advantage

01-05_ Animal 418,232.12 1.91 0.75
06-15_ Vegetable 411,249.44 1.87 0.81
16-24_FoodProd 589,961.19 2.69 1.19
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25-26_Minerals 22,310.74 0.1 0.02
27-27_Fuels 112,364.83 0.51 0.04
28-38_Chemicals 335,963.01 1.53 0.15
39-40_PlastiRub 511,155.49 2.33 0.73
41-43_HidesSkin 85,310.20 0.39 0.43
44-49_Wood 749,428.40 3.42 2.38
50-63_TextCloth 3,957,482.56 18.04 5.13
64-67_Footwear 613,031.66 2.79 4.13
68-71_StoneGlas 175,727.26 0.8 0.27
72-83_Metals 1,085,813.03 4.95 0.59
84-85_MachElec 11,702,994.06 53.35 1.65
86-89_Transport 268,432.65 1.22 0.28
90-99_Miscellan 895,006.97 4.08 0.55

Source: calculated by authors with UNCOMTRADE database, accessed on 20th December 
2022 

- Trade Intensity Index
 The trade intensity index of Vietnam with Korea and vice versa in the period 2008 up 

to now shows the importance of the two sides in international trade. For Korea, this index 
started to increase from 2008 with 146.8 to 233.3 in 2015 and peaked at 311.1 in 2018. In 
2021 it is 261.4. For Vietnam, the peak is 600.8 in 2017. In 2021, TII still stands at 549.4. 
This is consistent with the reality of market share in bilateral trade between the two countries 
as mentioned above.

Chart 4. TI index between Vietnam and Korea 2008-2021

Source: WITS - UN Comtrade, World Development Indicators (2022), calculated by authors
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Trade complementarity Index:
The complementarity in the structure of Vietnam’s import-export goods with Korea 

has changed in positive way. The current structure of import and export goods has a clear 
complementarity and in direct competition. In terms of exports, over 10 years, TCI of 
Vietnam and Korea has revolved around 50, which means it is in both complementary and 
competitive. TCI has been recorded positively since 2015 with TCI in 2015 of 51.22 and 
TCI in 2016 of 51.1. In 2017, this index decreased but remained close to 50 and is increasing 
again after 2018. In terms of imports, Korea can be considered as a country with a high level 
of complementary for Vietnam’s imported goods. It is easy to see  the trend of TCI increase 
steadily. From 2008 to 2021, TCI is usually above 60. In particular, since 2011, this index has 
surpassed 70 and now reaches 76.34 - the highest level compared to East Asian countries. It 
provides that is a great degree of compatibility of the trade structure between Vietnam and 
Korea. It is also suitable with the trend of two-way trade, especially the import of goods from 
Korea. The high index also shows that the prospect of expanding bilateral relations in the 
coming time is positive.

Chart 5. Trade Complementarity Index between Vietnam and Korea, 2008 - 2021

Source: calculated by authors with WITS database, accessed on 20th December 2022
- Export Specialization Index
In 2021, there are 42 groups of export products of Vietnam with the ES index value 

above unity; that is, they have the advantage of specializing in exporting to the Korean market. 
The proportion of nearly 50% of commodity groups classified by HS code 2007 shows that 
signed and implemented FTAs, of which Vietnam and Korea are related parties, are important 
factors in promoting bilateral trade. Some groups such as HS46, HS60, HS57, HS 54... have 
a good increase in ES values. However, over the 2017-2021 period, there are also 14 groups 
of goods with reduced ES values, although they still exceed 1.
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Table 4. The ES index by product group of Vietnam’s exports to Korea, 2017-2021

Code Product label 2017 2018 2019 2020 2021

‘46
Manufactures of straw, of esparto or of 
other plaiting materials; basketware and 
wickerwork

17.74 16.01 16.74 16.09 24.82

‘60 Knitted or crocheted fabrics 12.34 16.43 16.97 17 16.43

‘64 Footwear, gaiters and the like; parts of such 
articles 12.11 11.57 11.06 9.32 9.76

‘11 Products of the milling industry; malt; 
starches; inulin; wheat gluten 5.98 6.85 6.77 6.23 7.27

‘09 Coffee, tea, maté and spices 13.8 12.41 8.58 6.29 6.63

‘61 Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted 8.59 8.38 7.24 6.16 6.58

‘50 Silk 3.52 3.93 4.19 4.85 6.37

‘94
Furniture; bedding, mattresses, mattress 
supports, cushions and similar stuffed 
furnishings; ...

4.83 5.05 5.36 5.37 5.99

‘57 Carpets and other textile floor coverings 0.93 1.73 3.18 4.26 5.61
‘52 Cotton 5.06 4.89 5.8 5.11 5.54

‘08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or 
melons 7.84 6.85 6.32 5.07 5.34

‘16
Preparations of meat, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates

5.54 4.91 4.17 4.34 4.62

‘62 Articles of apparel and clothing accessories, 
not knitted or crocheted 4.85 4.8 4.44 4.11 4.07

‘65 Headgear and parts thereof 4.61 4.3 4.33 3.75 3.84

‘58 Special woven fabrics; tufted textile fabrics; 
lace; tapestries; trimmings; embroidery 2.53 2.94 2.82 2.7 3.6

‘59
Impregnated, coated, covered or laminated 
textile fabrics; textile articles of a kind 
suitable ...

3.08 3.34 3.1 2.26 3.46

‘25 Salt; sulphur; earths and stone; plastering 
materials, lime and cement 2.63 3.59 3.58 3.34 3.45

‘40 Rubber and articles thereof 3.05 3.12 2.95 2.95 3.44

‘54 Man-made filaments; strip and the like of 
man-made textile materials 1.99 2.33 1.95 1.91 3.03

‘63 Other made-up textile articles; sets; worn 
clothing and worn textile articles; rags 3.99 3.67 3.58 3.43 2.71

Source: calculated by authors with ITC database, accessed on 18th January 2023
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5. CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS
As the results, it is seen that there is still plenty of room for bilateral trade development 

between Vietnam and Korea. 
The growth rate of trade between the two sides is still high, despite the recent impact 

of the Covid-19 epidemic. Most of the Vietnam’s products with export advantages in the 
Korean market have had a good growth rate. Besides, Korea is a market with purchasing 
power with a per capita income of over 30,000 USD/year and import turnover of about 700 
billion USD/year. Therefore, the room for Vietnamese exports to the Korean market is still 
very large. 

Korea is one of the few countries that has signed many bilateral and multilateral FTAs   
with Vietnam. The two countries have joined FTAs   such as AKFTA, VKFTA, RCEP. The tax 
reduction when implementing commitments will bring significant opportunities for exports 
from Vietnam. Goods that are Vietnam’s strengths such as seafood, agricultural and forestry 
products, processed foods, fertilizers, textiles, textile fibers, textile materials, footwear, 
ceramics, and electrical cables all kinds... are entitled to import tax exemption and reduction 
under those Agreements. 

 The export structure of the two countries is clearly complementary and has little 
competition. The Complementarity Index tends to increase. Vietnam mainly exports products 
manufactured by Korea’s FDI enterprises, including phones and components, computers, 
electronic products and components, machinery, equipment and spare parts. Vietnamese 
products have strengths such as agricultural and aquatic products, processed foods, textiles, 
footwear, and furniture. On the other hand, Korea is the second largest supplier to Vietnam 
with components, accessories, machinery and equipment, raw materials which are input 
materials for manufacturing industries, especially manufacturing industries. Most of the 
products that Vietnam has export advantages in the Korean market have had a good growth 
rate.

  The rate of taking advantage of preferential C/O under both AKFTA and VKFTA 
agreements for Vietnam’s exports to Korea in recent years has reached over 50% of total 
export turnover. This number is higher compared to other agreements. However, this rate is 
forecasted to increase in the next time.

Chart 6. Vietnam’s top 20 potential export products to Korea

Source: ITC (2023)
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Chart 7. Viet Nam’s top 25 best options for export diversification in Korea

Source: ITC (2023)
With a high level of complementarity in the structure of import/export goods, especially 

in the direction of imports from Korea, the potential to gain from the implementation of FTAs   
between Vietnam and Korea is huge. The capacity of merchandise exported from Vietnam 
to meet Korea’s import demand is positive. The products with greatest export potential 
from Viet Nam to Korea are Parts of telephone sets & other transmission apparatus, Smart 
cards; electronic integrated circuits; LED lamps and Telephone sets & other voice/image 
transmission apparatus. Viet Nam has the highest supply capacity in Sports footwear, rubber/
plastic soles & textile uppers. Husked or brown rice is the product that faces the strongest 
demand potential in Korea. Potential export value in 2027 based on projections of supply, 
demand, market access conditions and bilateral ease of trade, expressed in USD (Chart 6). 
On the other side, Viet Nam’s best options for export diversification in Korea are Ferro-
nickel, Live eels and Window or wall air conditioning machines. Vietnam finds Ferro-nickel 
easiest to reach. Waste & scrap of iron/steel, n.e.s. is the product that faces the strongest 
demand potential in Korea (Chart 7).

Based on the analysis above, in the coming time, in order to support businesses to make 
effective use of the Korean market, Vietnamese government, ministries and businesses need 
to focus on implementing some of the following solutions:

For Vietnam’s government and ministries: 
Firstly, striving to implement and realize the existing comprehensive cooperation 

framework with Korea. Continuing to implement a bilateral dialogue mechanism with 
the Republic of Korea to remove obstacles to trade related to mechanisms and policies. 
Strengthening two-way information exchange at the government level to handle problems 
arising in trade relations with Korea. Secondly, handling connectivity issues for businesses 
through updating and upgrading the FTA portal, to connect to all websites of ministries, 
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branches and associations. The concerned ministries, branches and localities actively seek 
solutions to diversify products to further promote exports to the Korean market in the 
current period, especially through Korean businesses in Vietnam. Thirdly, evaluating the 
implementation of FTAs in provinces and cities through the FTA index, which is expected 
to be published by the end of 2023; Fourthly, innovating the form of communication 
through social networks, develop short videos, focus more deeply on training courses, short 
seminars on practical topics with businesses, especially with training programs for CEOs, 
business owners; Besides, promoting specific solutions such as implementing credit access 
for businesses to take advantage of FTAs, promoting connectivity, and creating favorable 
conditions for businesses to take full advantage of opportunities from FTAs with Korea; 
Continuing to negotiate and request the Korean side to facilitate and quickly settle import 
procedures for a number of agricultural products and foodstuffs from Vietnam; Supporting 
and creating favorable conditions for Korean enterprises to make new investments and 
expand business activities in Vietnam. Connecting investment flows from Korea and bilateral 
trade to increase trade opportunities; And lastly, continuing to implement policies to support 
businesses due to the impact of the pandemic.

For enterprises: 
Firstly, continuing to actively seek information on preferences and standards for 

export goods in FTAs with Korea; Secondly, actively participating in propaganda activities 
about the FTAs with Korea to have effective interactions with authorities to successfully 
access the Korean market; Thirdly, improving competitiveness and product quality to meet 
the increasingly strict requirements of the Korean market; Fourthly, making suitable and 
flexible business plans to keep up with market changes, especially applying information 
technology, developing e-commerce on online platforms; Regularly contact Vietnamese state 
management agencies to capture early warning information about trade remedies; respond to 
trade remedy investigation measures; and finaly, the business community should link together 
and have solutions to participate in the production chain and distribution network of Korean 
businesses to take advantage of market strengths. This contributes to taking advantage of 
opportunities and overcoming challenges to gradually dominate the Korean market.
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Abstract: The United States’s international trade policy is built on the 
relatively complex legal system of the whole United States and the principles 
of international organizations such as WTO, WB, and IMF. U.S. trade policy 
is also a common product created through a highly complex interplay between 
the White House, the Congress, and various interest groups in American society. 
However, each new US President will likely make more or less changes in trade 
policy during the period in which they take office. From 2001 to the present, the 
United States has experienced the leadership of four different presidents (if Bill 
Clinton is excluded). Each period of the presidency of these presidents has had 
certain changes in trade policy. Changes in US trade policy have had certain 
effects on Vietnam- United States trade in recent years. Especially, the Bilateral 
Trade Agreement (BTA) between the two countries has facilitated the circulation 
of goods and is a solid premise for the growing trade of the two countries.

This article examines changes in US trade policies over four US Presidential 
administrations, thereby providing some policy implications for Vietnam to 
promote exports to the US in the coming time.

Keywords: United States, trade policies, implications for Vietnam

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUA BỐN CHÍNH 
QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ: TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT 

CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Tóm tắt: Chính sách thương mại của Hoa Kỳ là một sản phẩm chung, được 
tạo ra thông qua sự tác động qua lại hết sức phức tạp giữa Nhà Trắng, Quốc hội, 
và các nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, mỗi vị Tổng thống mới 
nhậm chức có thể sẽ có những thay đổi ít hay nhiều trong chính sách thương mại 
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trong giai đoạn mà họ nắm quyền. Từ năm 2001 đến nay, nước Mỹ đã trải qua sự lãnh đạo 
của năm vị Tổng thống khác nhau (nếu tính cả Bill Clinton). Mỗi giai đoạn cầm quyền của 
các vị Tổng thống này lại có những thay đổi nhất định về chính sách thương mại. Những thay 
đổi trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ có ảnh hưởng nhất định đến thương mại Việt 
Nam- Hoa Kỳ thời gian qua. Đặc biệt là việc Hiệp định thương mại song phương (BTA) có 
hiệu lực đã tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa và là tiền đề vững chắc cho quan hệ 
thương mại hai nước ngày càng phát triển..

Bài viết dưới đây phân tích những thay đổi trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ 
qua bốn chính quyền Tổng thống Mỹ, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam 
nhằm thúc đẩy thương mại với Hoa Kỳ thời gian tới.

Từ khóa: Hoa Kỳ, chính sách thương mại, hàm ý cho Việt Nam
INTRODUCTION
The Office of the United States Trade Representative (USTR) is an important United 

States agency that proposes trade policies and presides over trade negotiations. It is also the 
agency primarily responsible for consulting, developing, and coordinating the implementation 
of US trade policies. In each specific period, especially each US President’s term, USTR 
will issue a statement outlining the President’s goals and priorities in trade policy. With its 
position as a highly developed country and the largest economy in the world, US’s trade 
policy, including regulations on domestic trade, also has a direct influence on international 
trade, especially is the import and export activities of countries with the US market.

The United States maintains a federal legal system, and each state has its own legal 
system, but this must not contravene the federal Constitution. Commercial transactions are 
governed by both federal and state law. In the event of a commercial transaction where there 
is a conflict between federal law and state law, the federal law shall prevail.

1. LITERATURE REVIEW, THEORETICAL FRAMEWORK AND RESEARCH 
METHODS

1.1 Literature review 
In Vietnam, there have been many monographs with in-depth analyses of Vietnam-US 

trade relations, including the current situation, and bilateral trade institutions, and proposed 
some solutions to promote trade between the two sides. One of the typical works that can be 
mentioned is the reference book “Understanding the Import- Export policy of the US and 
measures to promote the export of Vietnamese goods to the US market after Vietnam- US 
Bilateral Trade Agreement came into effect” by Nguyen Thi Mo (2002). The research is 
an analysis of the US institutional, diplomatic, economic and legal systems as well as the 
US’s import and export policies and outlines measures to promote the export of Vietnamese 
goods to the US market when the Bilateral Trade Agreement (BTA) comes into force. The 
monograph “Vietnam-US trade and investment relations” by Nguyen Thiet Son (2004) 
briefly mentions the factors affecting trade and investment relations between Vietnam and 
the United States. Besides, the research project “Promoting the export of some key products 
of Vietnam after the US financial crisis” by Tran Nguyen Chat (2010) also analyzed the 
export situation of numerous key commodities from Vietnam to the US in the period 1995- 
2011 and identified many important issues for Vietnam in order to boost exports to the US 
after the world financial crisis. There are also a number of related articles such as “Radical 
Protectionism in the Crisis- Evidence from US Trade Remedies” (2016) and “Opportunities 
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and Challenges for Vietnam’s exports to the United States under the influence of US’s trade 
policies” (2017) by Tran Nguyen Chat, etc.

In other countries, there have been a number of studies on US trade policy. Most 
of the works analyze the factors affecting policy formulation, including US trade policy. 
Competition and political organization: Together or Alone in lobbying for trade policy? by 
Francesco Trebbi (2009) research on lobbying activities in policy formulation consultation. 
Politico-economic determinants of American trade policy attitudes of Michael E.S. Hoffman 
(2004) analyzed the influence of domestic and foreign factors on the process of formulating 
and promulgating US policies. Adjusting to trade policy: Evidence from US Antidumping 
Duties on Vietnam Catfish by Irene Brambilla, Guido Porto and Alessandro Tarozzi (2008) 
pointed out the case of Vietnamese catfish being sued for dumping on the US market and 
related to the US adjusting trade policies to protect the interests of US businesses, etc. At the 
same time, there are also many studies analyzing the impact of US trade policies under each 
individual presidential administration but there is no general comparison of all four recent 
presidents.

However, similar to foreign studies, not many domestic studies have mentioned, 
analyzed and compared the trade policies of the last four US presidents, as well as the impact 
of these policies on Vietnam - US trade over the past 20 years. In the context that economic 
relations between Vietnam and the United States are on a strong development track since the 
two sides established diplomatic relations, further researches on US trade policies as well as 
forecasts on international trade policies in the near future should be conducted.

1.2. Theoretical framework 
1.2.1. Definitions of trade policy
To date, there are many approaches to the concept of international trade policy. 

According to the Textbook of International Economic Relations, Diplomatic Academy 
of Vietnam (2021), “International trade policies are government measures that direct and 
manage commercial activities and transactions between between an entity and its partners”.

According to the International Trade Textbook, National Economics University (2018), 
“International trade policy is a system of regulations, tools and appropriate measures that the 
State applies to regulate activities. trade activities with foreign countries in certain periods in 
order to achieve the objectives set out in the socio-economic development strategy.”

Although there are many different ways of defining international trade policy, in 
general, in the context of current international economic integration, a country’s international 
trade policy is built not only on the economic conditions of their own countries but also on 
the practices and standards of the agreements bilateral and multilateral trade in which it 
participates.

1.2.2. Classification of Trade policy
1.2.2.1. Based on the scope of application
First, National trade policy: Each country enacts this policy to protect the best interests 

of its commercial activities and citizens. This policy has always been a part of and consistent 
with the country’s foreign policy. Countries usually apply this policy unilaterally.

Second, Bilateral trade policy: This policy was formed between the two countries 
to regulate trade and business relations with each other. The national trade policies of 
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both countries and their negotiations under the Bilateral Trade Agreement are taken into 
consideration when formulating bilateral trade policy.

Third, Multilateral trade policy: International economic organizations, such as the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the World Trade 
Organization (WTO), and the International Monetary Fund (IMF), etc., often define 
international trade policies according to their Charters. Issued policies often ensure the best 
interests of all members, including both developed and developing countries. Periodically 
(usually 2 years for major countries such as the United States, Germany, France, ...), these 
organizations (for example, the WTO and UNCTAD) often conduct a review of international 
trade policies of their member countries, to ensure that these policies are in line with their 
principles.

1.2.2.2. Based on the purpose of application
Firrst, Free trade policy: The point of free trade policy is that the purchase and sale of 

goods and services between countries is not limited by any trade barriers, both tariffs and 
non-tariffs. This view also embraces the free movement of labor across borders. With the 
free trade policy, the government does not use any tools to restrict or obstruct goods and 
services from partner countries.

Second, Protectionist trade policy: Trade protection policy is an international trade 
policy in which countries set up barriers, tariffs and non-tariffs, in order to protect their 
manufacturing industries against the competition of foreign goods in the domestic market. 
land.

Third, Import substitution industrialization policy: Import Substitution Industrializtion 
(ISI) is an economic development strategy based on the premise that a developing country 
should protect domestic industries to produce goods that are not it is being imported.

Forth, Export-oriented industrialization policy: Export-oriented industrialization (EOI) 
is an industrialization policy that takes the development of the export goods production 
sector as the main driving force to attract the development of the whole economy.

1.2.3. Measures of Trade policy 
1.2.3.1. Tariff measures
According to the International Trade Textbook, Diplomatic Academy of Vietnam, 

2023: “Tariff is a type of tax levied on goods exported and imported into a country in a 
certain period of time.”

According to the Textbook of International Economic Relations, Diplomatic Academy 
of Vietnam, 2021: “A tariff is a tax levied on a product after being transported from one 
customs territory to another.”

Tariffs have the effects of protecting domestic production (for import tariffs) or 
protecting national assets (for export tariffs). Tariff is an easy-to-use tool for negotiating 
between countries. The increase or decrease of tariffs will depend on the economic situation 
of a country in a certain period, on bilateral and multilateral commitments that the country 
participates in.

Depending on the different partners, tariffs may be levied at different rates, purposes, 
or forms. For example: ordinary tariffs, preferential tariffs, special preferential tariffs; anti-
dumping tariffs, anti-subsidy tariffs, import safeguard tariffs; absolute tariffs, and relative 
tariffs;...
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1.2.3.2. Non- tariff measures
According to the Textbook of International Economic Relations, Diplomatic Academy, 

2021: “Non-tariff measures are all measures other than tariffs, which are related to or directly 
affect the movement of goods between countries.”

According to UNCTAD, the definition of non-tariff measures (NTMs) should include all 
measures that change the conditions of international trade, including policies and regulations 
that restrict trade as well as those that facilitate trade. According to UNCTAD (2023): “NTMs 
are policy measures, unlike normal tariffs, they can bring a potential economic effect on 
international trade in goods, changes in the number of transactions, or changes in the prices, 
or both.”

Currently, non-tariff barriers are increasingly widely used and tend to change. According 
to the UNCTAD classification, common non-tariff measures/barriers include:

(1) Administrative measures: Quota; Prohibit import and export; Import license; 
Voluntary export restrictions; Expanding voluntary imports; Trade subsidies; Exchange 
rate (currency devaluation); Government’s purchasing policy; Export credit; Anti-dumping; 
Trade-related investment measures; Temporary trade protection measures; and Intellectual 
property rights,...

(2) Technical measures: Rules of origin; Ethical standards; Standards of social 
responsibility; Pre-shipment inspection and other forms; Technical measures/technological 
barriers to trade (TBT); Measures of food hygiene and safety, plant inspection... (SPS); 
Standards, technical regulations, safety and epidemiology; Processing and production 
standards according to environmental regulations; Labeling requirements; Packaging 
requirements; Environmental charges; Eco-label;... and so on.

1.2.4. Objectives of trade policy
First, the international trade policy of each country may change from time to time, 

according to the common development goal of the country. Therefore, the objectives of the 
international trade policy must be consistent with the national development goals in a certain 
period.

Second, each country has different economic development goals, which will also change 
in different periods. However, the general purpose of international trade policies is to promote 
the international trade activities of the country. The specific objectives of international trade 
policies are towards protecting domestic producers from competitive pressures of foreign 
products and services, creating conditions to promote domestic production development, 
and increasing expansion to abroad markets.

Third, trade policy creates advantages in international negotiations. The government 
of each country can use the measures of trade policy to put pressure on partner countries, 
thereby gaining certain advantages in economic or political negotiations.

Fourth, trade policy  creates advantages for domestic enterprises when participating in 
the international playing field. It also creates equal conditions for domestic economic sectors 
to have the opportunity to expand their production and business activities, to gain economic 
benefits on the basis of compliance with national and international laws.

Fifth, trade policy allows domestic economic actors to deeply participate in the 
international division of labour in the world, strengthen international economic cooperation 
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relations, ensure effective international economic integration, as well as improve the position 
of the country in the international arena.

Sixth, trade policy supports economic restructuring towards modernization, promoting 
production and export activities, innovating production technology, and improving the 
competitiveness of enterprises. Thereby, it increases the overall production capacity of the 
economy and reduces the gap with other countries in the world.

Seventh, trade policy creates a transparent and favourable legal corridor for businesses 
to conduct import and export activities, as well as ensuring the legitimate rights and interests 
of enterprises. At the same time, it helps law enforcement inspect and supervise in order 
to prevent fraud and nefarious phenomena in trading activities, and minimize risks from 
commercial activities that have adverse impacts on socio-economic development.

1.3 Research Methods
The article mainly uses qualitative research methods, analyzes the content and 

synthesizes information by studying research papers on international trade, specifically 
United States’s trade policies in the period from 2001 to the present.

2. RESULTS AND DISCUSSION
2.1. The two-term period of President George Bush (January 20, 2001 - January 20, 

2009)
2.1.1. Overview of US trade policy under President George Bush
The Bush administration promoted free trade, and expanded and actively promoted the 

signing and enforcement of free trade agreements in order to find new markets for American 
products during its tenure. President George Bush has been called a “fighter for free trade and 
a key architect of the trend of globalization”, seeing trade as a tool to enhance international 
peace and cooperation. In the period 2001-2009, the US joined 13 new trade agreements, 
bringing the total number of partners with free trade agreements with the US from 03 to 
16, including Israel, Canada, Mexico, Jordan, Chile, Singapore, Australia, Morocco, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Dominican Republic, Bahrain, Oman, Costa 
Rica. Bush advocates for increased trade cooperation with China. His administration laid the 
groundwork for the World Trade Organization, the organization that regulates global trade, 
established in 1995. This was also the period when the United States began to become deeply 
involved in international trade. International organizations such as the WTO’s Doha Round 
and the first phase of the Trans-Pacific Partnership (TPP). 

Resolving the domestic economic crisis, the policies of the Bush administration have 
indirectly created opportunities to increase the export of US products to international markets. 
In order to reform the stagnant economy and the widespread unemployment caused by the 
negative effects of the financial crisis of 2007-2008, the Bush administration introduced 
policies to reduce taxes and lower bank interest rates. The continuous reduction of interest 
rates by banks to the lowest point has attracted investors, plus the decrease in the value of 
the dollar has increased the competitiveness of US products in foreign markets. At the same 
time, this policy also leads to a hotter real estate market than ever, many people rush to 
borrow money from banks to buy houses. For these reasons, the US economy has prospered, 
despite not as much as under the Bill Clinton era, there have also been significant changes.



182 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Under the Bush administration, with a trade policy largely based on an “as much as 
possible” approach, US trade has been the most successful. determined. Exports of U.S. 
products and services grew by 50% from 2000 to 2007 and account for more than 13% of the 
Gross Domestic Product (GDP). Increased international trade has opened up new markets 
for American farmers, ranchers and companies, helping U.S. agricultural exports in 2007 hit 
a record $92.4 billion.

However, during this period, US trade was mainly concentrated with the countries of 
the Americas, with 9/16 countries having trade agreements with the US in the Americas. The 
Bush administration negotiated and signed a trade agreement that increased U.S. exports to 
Central America by nearly $8 billion between 2005 and 2008, a significant increase after the 
Dominican Republic Free Trade Agreement - Central America - USA in force (CAFTA-DR). 
CAFTA countries’ exports to the US grew 6.5% from $14.7 billion in 2005 to $15.6 billion 
annually in 2008, helping to solve the region’s employment problem.

2.1.2. Impacts on Vietnam- US trade under President George Bush
After the end of the war in 1975, Vietnam was embargoed by the Nixon administration 

for more than two decades. The joint effort of the Ronald Reagan and George HW Bush 
administrations to recover the remains of American service members missing during the war 
(MIA) laid the groundwork for the normalization of bilateral trade relations between the two 
countries under Clinton administration in 1995.

During the period when the US focused on relations with neighboring countries in the 
Americas, the trade turnover between Vietnam and the US during the presidency of George 
Bush was not high, but there were many positive changes right after the two countries 
established formal diplomatic relations. During the period 2001-2010, Vietnam and the US 
signed two agreements, namely the Vietnam- US Trade Agreement (BTA) in 2000, which took 
effect in December 2001 and the Vietnam- US Trade and Investment Framework Agreement 
(TIFA) in 2007. The BTA has facilitated for Vietnam to gain access to “Conditional Most 
Favored Nation (MFN)” Trade Status, also known as “Normal Trade Relations”(NTR). On 
December 29, 2006, President George W. Bush announced the establishment of a permanent 
normal trade relations (PNTR) mechanism for Vietnam, playing an important role as part of 
Vietnam’s accession to the Organization. World Trade Organization (WTO). In addition to 
the benefits of trade and investment, BTA is also a “stepping stone” for Vietnam’s accession 
to the World Trade Organization in 2007. For TIFA, After completing the TIFA signing, the 
representative of TIFA The US and Vietnam met regularly within the framework of TIFA to 
discuss Vietnam’s implementation of WTO commitments.

In the ten years since the BTA took effect in 2001, two-way trade between Vietnam and 
the US has increased by more than 1200%, from $1.5 billion to more than $20 billion. During 
the Bush administration, Vietnam’s trade tended to increase, only slightly decreased in 2008 
due to the impact of the financial crisis. Vietnam’s economic growth is also maintained 
stably in the range of 6-7%.

2.2. The two terms of President Barack Obama (January 20, 2009 - January 20, 
2017)

2.2.1. Overview of US trade policy under President Obama
As the first black American to become US president in 2009, President Obama came 

to power with the support of both the American people and a Congress with a Democratic 
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majority. Like its predecessors, the Obama administration is particularly interested in and 
supportive of liberalization, arguing that liberalization is the driving force that shapes people’s 
lives, which is evident in the field of trade. He believes, “Trade has helped the economy more 
than it has harmed”.

During his tenure, the Obama administration actively participated in negotiating, 
signing and implementing strong trade agreements, which not only opened up markets for 
US exports but also created a level playing field for both workers and businesses through 
conditions that protect workers, the environment or intellectual property (IP). The United 
States wants to be shaped as a country that sets the rules of the game and rules in international 
cooperation.

According to the 2009 Trade Agenda, the trade policy priorities of the Obama 
administration include: supporting the building of a trading system based on free market 
principles and strengthening social responsibility and political transparency of trade policy. 
Trade policy must become an important tool for achieving energy and environmental goals, 
trade agreements must address issues caused by trade conflicts, transparency of existing 
bilateral trade and investment agreements, and continuing to maintain commitments to 
expand trade relations with developing countries.

The Obama administration has continued efforts to conclude parts of the WTO’s Doha 
Round, focusing on a services agreement, expanding international technology agreements, 
and trade facilitation. However, only multilateral trade liberalization will bring the greatest 
economic benefits to the United States and the world, and the United States - as the necessary 
leader and biggest beneficiary of the multilateral trading system - a strategy should be 
developed for the early conclusion of the WTO Doha Round.

During his administration, the Obama administration completed the signing of the 
Trans-Pacific Partnership (TPP) between 12 countries accounting for about 40% of global 
GDP, including the United States, Canada, Mexico, Peru, Chile, and New Zealand. Zealand, 
Australia, Japan, Singapore, Brunei, Malaysia and Vietnam with the US and Japan as the 
main pillars with many terms demanding high standards in October 2015. In June 2015, 
President Obama signed the Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability 
Act of 2015, as a fast-track trade promotion (TPA) mechanism. higher standards in trade 
agreements.

At the same time, the US also proposed many preferential trade policies for many 
countries, especially developing countries. In October 2008, the US Congress approved a 
one-year extension (to December 31, 2009) of the Generalized Tariff Program (GSP) and 
the Trade Promotion and Anti-Drug Program (ATPDEA) for South American countries. 
Regarding GSP, the US Congress wants this program to be first and foremost for developing 
countries that really need help. Second, this program must be harmonized with other incentive 
programs, in which each program must have its own scope and regulations.

Between 2009 and 2017, U.S. exports of goods and services grew from $1.6 trillion to 
$2.3 trillion.

Despite supporting trade liberalization, under President Obama, the US still introduced 
many protectionist trade policies to protect domestic enterprises. The main reason comes 
from the opposition of domestic consumers. According to a Gallup Poll survey, Americans 
do not have a positive response to international trade. Negative attitudes tend to increase 
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Source: Gallup
Although trade also helps American consumers buy cheaper goods and American 

companies also have many opportunities to expand into other countries. However, here’s the 
problem is that the American people see they suffer more than they gain from free trade. More 
than ever, since World War II, the support for free trade in the US Congress has plummeted, 
especially from Democratic lawmakers.

As a result, the Obama administration enacted a number of protective laws, such as 
the Buy-American Provision. In addition, the bilateral free trade agreements that the United 
States signed with South Korea, Colombia and Panama under President Bush’s presidency 
were also delayed and loved, and continued to be considered further in Congress, forever. It 
was not approved until October 2011 to take effect.

A special feature of US foreign policy under President Obama is President Obama’s 
special interest in the Asia-Pacific region. In the face of China’s increasing expansion, at 
the end of 2011. The US implemented its “pivot strategy”. In October 2011, the then US 
Secretary of State As Hillary Clinton wrote that the United States is “strategically turning to 
this region to secure and sustain America’s world leadership role”. The US has made clear 
moves to implement the rebalancing policy in the Asia-Pacific.

With regard to Northeast Asia, the United States does not hesitate to show its unwavering 
commitment to its allies, for example, Obama’s statement reaffirming that the Senkaku 
Islands (known in China as Diaoyu in China) are part of the treaty US-Japan security.

and peak in 2008. Among the Americans surveyed, 52% of people think that trade (imports) 
is a threat to the US economy (in the past year). when this figure in 2000 was only 35%), 
especially the increase in unemployment rate due to the impact of high trade deficit with 
many partner countries including China. China is also the third-largest importer of American 
goods and a creditor of about $1 trillion in Chinese government loans.

Figure 1: Americans’ Views of What Foreign Trade Means for the US. Unit: %.



185THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

To complement its strong engagement through ASEAN and other regional forums, 
in 2013 the United States increased bilateral work with trading partners across Southeast 
Asia to address inter-related issues. trade and investment barriers, while enhancing mutual 
economic growth and development. The United States has held regular meetings within the 
framework of TIFAs with Thailand, the Philippines, Indonesia, and Cambodia to address 
bilateral issues, such as customs, intellectual property protection, and non- tariff barriers to 
agricultural products and industrial goods; and to coordinate on APEC, WTO and ASEAN 
matters, including the E3 Initiative.

The Obama administration also continued exploratory discussions with Cambodia 
about the possibility of a bilateral investment treaty. With Lao PDR’s accession to the WTO 
now complete, the US wants the benefits of the US-Laos Bilateral Market Access Agreement 
to be achieved in 2012. In addition, the Obama administration also participated in bilateral 
discussions. with Burma to encourage and support reform efforts that will boost the economy 
at large, exploring potential opportunities for increased trade in the future.

 The lack of strong support for free trade in Congress as well as among the public seems 
to put President Obama in a “dilemma”. Arguably, the Obama Administration has continued 
to pursue a balanced and inclusive approach to trade policy that promotes American interests 
and reflects American values. Thanks to these efforts, American manufacturers are able to 
sell more goods around the world that are stamped “Made in America”, and trade is also 
supporting the creation of more jobs.

Highlights of the Obama administration’s trade policy include:
(1) First, trade policy pays much attention to trade relations with China
Due to the tensions and complicated developments of the US- China trade war and 

the growing trade deficit with China. During this period, the Obama administration paid 
special attention to China’s economic policy regarding the Renminbi exchange rate and trade 
protectionist measures. At the same time, the US also put trade sanctions against numerous 
Chinese goods.

However, China is also the third-largest importer of U.S. goods and a creditor of about 
$1 trillion borrowed by the U.S. government. Therefore, there are also many voices in the 
Congress that the United States should be cautious in imposing sanctions on partner countries, 
especially China, because these countries will also not hesitate to introduce measures of 
“retaliation” sanctions.

Under the competitive pressure due to the increasing proportion of textile products 
imported into the US in this period, including textile products from China and Vietnam, US 
textile and garment enterprises were negatively influenced. Therefore, they have convinced 
a number of members of the National Assembly to send a letter asking the US Government 
to set up a monitoring program, with a website, to supervise imported textiles and garments, 
in order to create pressure and take actions if the amount of textile imports into the US 
increases dramatically.

The US Trade Representative (USTR) also put pressure on China to control intellectual 
property rights, liberalize financial services, and eliminate subsidies in steelmaking, ect.

(2) Second, under the Obama Administration, the negotiations of Free Trade Agreements 
(FTAs) were delayed.
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For example, the FTA with Panama has been delayed by a year. The FTA with Columbia 
was also delayed due to US’s request to renegotiate terms related to labor issues.

The FTA agreement with South Korea also made difficult progress because the US 
was concerned about the terms of the agreement related to the car market, so it requested 
renegotiation to ensure the benefits for US car manufacturers. With the US auto industry in 
crisis, car manufacturers were seeking government help in an economic relief package of $ 
700 billion, whereas Korea did not want to renegotiate because it would take a long time and 
lots of effort to arrange.

President Obama also sought consensus in Congress to approve the new Trade 
Agreement Authority (TPA), before proceeding with new trade negotiations. The new TPA 
will include stronger measures on trade protection rights (safeguard), working conditions, 
environment, health, occupational safety standards and enhanced consultation mechanism in 
the National Assembly.

However, in October 2011, the US Congress approved bilateral Free Trade Agreements 
(FTAs) with South Korea, Colombia and Panama, in an effort to boost exports to revive the 
declining economy, as well as creating more jobs in the US. With the ratification of these 
three agreements, US exports of agricultural and industrial products are expected to increase 
thanks to the removal of tariff barriers. The agreements also open up new markets for US 
businesses in service sectors such as banking, insurance and express delivery.

(3) Third, trade protection was strengthened
The US economic downturn is an excuse for congressmen representing the most 

affected states (for example, the heavy industrial areas in the Mid-Western United States) to 
introduce bills to increase protection for domestic production in the US, especially industries 
that are struggling.

(4) Fourth, Trade incentive programs were launched.
In October 2008, the United States Congress approved a one-year extension (to 

December 31, 2009) of the Generalized System of Preferences (GSP) and the Anti-Drug and 
Trade Promotion Program (ATPDEA) for South American countries.

Regarding GSP, the US Congress wants this program to be first and foremost for 
developing countries that really need help. Second, this program must be harmonized with 
other incentive programs, in which each program must have its own scope and regulations.

(5) Doha Round
The Obama administration has continued efforts to conclude parts of the WTO’s Doha 

Round, focusing on a services agreement, expanding international technology agreements, 
and trade facilitation. However, only multilateral trade liberalization will bring the greatest 
economic benefits to the United States and the world, and the United States - as the necessary 
leader and greatest beneficiary of the multilateral trade system - should develop a strategy for 
the early conclusion of the WTO Doha Round.

(6) Climate change
President Obama pushed the US Congress to consider legal aspects of climate change 

such as technology and funding to help businesses meet environmental goals, reduce the 
impact of energy prices on consumers, increase competitiveness of US industries against 



187THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

those of other countries unaffected by industrial emission control regulations, the role of the 
WTO, and the role of nuclear energy...

Such legal issues must be looked at from a commercial perspective and involve the 
active participation of the countries that cause major industrial emissions, such as China and 
India.

The US Congress had also approved an environmental protection bill, which would 
stipulate a container fee ($25 for a 20 ft container and $50 for a 40 ft container) to be levied 
on each export and import container in order to improve seaports, enhance security and 
environmental protection measures.

(7) Bilateral cooperation with trading partners in Southeast Asia
To complement its strong engagement through ASEAN and other regional fora, in 2013 

the United States increased bilateral work with trading partners across Southeast Asia to 
resolve issues related to trade and investment barriers, as well as enhance mutual economic 
growth and development. The United States has held regular TIFAs meetings with Thailand, 
the Philippines, Indonesia, and Cambodia to address bilateral issues, such as customs, 
intellectual property protection, and non-tariff barriers to agricultural products and industrial 
goods; and to coordinate on APEC, WTO and ASEAN issues, including the E3 Initiative.

The Obama administration also continued exploratory discussions with Cambodia 
about the possibility of a bilateral investment treaty. With Lao PDR’s accession to the WTO 
now complete, the US wants the benefits of the US-Laos Bilateral Market Access Agreement 
to be achieved by 2012. In addition, the Obama administration is also engaged in bilateral 
discussions with Burma to encourage and support reform efforts that will boost the economy 
on a large scale, explore potential opportunities for increased trade in the future.

2.2.2. Impacts on Vietnam - US trade under President Obama
Under the Obama Administration, Vietnam- US relations have undergone a significant 

improvement, particularly in terms of security cooperation. China’s growing assertiveness 
in the South China Sea has helped warm bilateral relations. The Trans-Pacific Partnership 
(TPP) also offers the prospect of escaping China’s economic orbit. Thanks to that, bilateral 
trade relations also have many encouraging results.

The two-way import and export value of goods between Vietnam and the US has 
continuously increased during the 8 years under President Obama administration. According 
to a White House report, Vietnam-US trade nearly tripled between 2009 and 2016, reaching 
$45 billion in 2016. US exports to Vietnam increased by 23% in 2015, a high growth rate. 
among America’s top 50 trading partners and one of only two markets with double-digit 
growth. At the same time, in 2016 the US was still Vietnam’s largest export market, up 24% 
over the same period in 2015. Investment of the US into Vietnam also increased significantly 
during President Obama’s 07 years in office, to nearly 1.5 billion USD in 2016.

President Obama’s policy of pivoting to Asia-Pacific has helped strengthen economic 
ties between the US and ASEAN in general and Vietnam in particular. Through the US-
ASEAN Connectivity initiative launched in 2016, the US and ASEAN members including 
Vietnam exchanged and cooperated to promote a policy environment to promote ASEAN 
economic integration, strengthen trade and investment, support clean energy development 
and energy connectivity, and promote sustainable development, economic growth based on 
innovation. In 2017, Vietnam successfully hosted the APEC Summit as the host, ensuring that 
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APEC continues to be an incubator of new ideas to promote inclusive economic growth and 
promote sustainable development and promote trade liberalization. In the face of competitive 
pressure due to the increasing proportion of textiles and garments imported into the US. 
During this period, including textile products from China and Vietnam, American textile 
and garment enterprises persuaded a number of congressmen to send a letter requesting the 
Government to set up a monitoring program, with a website, to track textiles imported from 
China and Vietnam, to create an excuse to exert pressure if the amount of textile and apparel 
imports into the US spikes. 

However, Vietnam’s exports to the US under President Obama still have positive results, 
partly thanks to the motivation of the previously signed Vietnam- US Trade Agreement. 
In particular, in the period 2015-2017, the US has always maintained as Vietnam’s largest 
import market for key textiles and garments, with an import value of about 11,000-12,000 
million USD, 3-4 times larger than the EU, the second largest import market of Vietnam.

2.3. The term of President Donald Trump (January 20, 2017 - January 20, 2021)
2.3.1. Overview of US trade policy under President Donald Trump
On January 20, 2017, the United States entered a new history when Billionaire 

Donald Trump was officially inaugurated as the 45th President. With the administration of a 
Republican President, the United States during this period had many changes in foreign policy 
in general, and trade policy in particular, especially with the Asia-Pacific region. President 
Donald Trump is considered a “For America”   unilateralist and has an opposing view of 
multilateralism and globalization. As a result, the policy of globalization and multilateralism 
that the United States carried out for many years before this stage encountered obvious 
disadvantages.

Trade has always been at the heart of President Donald Trump’s campaign. However, 
he completely ignored the previously signed US principles on free trade, focusing mainly on 
bringing jobs to the American people, and calling on big companies to return. America to do 
business and this means fighting against the current trend of globalization.

According to the newspaper Report of the US Trade Representative (USTR) in 2017, 
the Trump administration identified 4 priorities in trade policy including (1) Protecting US 
national sovereignty over trade policies; (2) Tightening enforcement of US trade laws; (3) 
Use all possible resources to encourage countries to open their markets to U.S. goods and 
services and to fully and effectively protect U.S. intellectual property rights; (4) Negotiate 
new better agreements with key markets around the world. These priorities reflect President 
Trump’s “America First” motto, which favours trade protectionism. This is also part of the 
Trumponomics policy, a new US foreign economic policy under the motto of President 
Trump.

 In line with the set goals, during his term, the Trump administration has withdrawn 
from many international cooperation frameworks and has made strong protective moves for 
domestic consumers and businesses. 

The main features of the US trade policy in this period can be mentioned: (1) The 
United States withdrew from the TPP Agreement; (2) Reviewing bilateral and multilateral 
agreements; (3) Tax Cut Ordinance; (4) Signing the USMCA Agreement to replace the 
expired NAFTA; (5) Continuing to confront China directly.

(1) Protecting US national sovereignty over trade policies.
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 Immediately after taking office on January 23, 2017, President Trump decided to 
withdraw from the TPP Agreement, once considered a “pillar” in international trade policy 
as well as the “pivot” policy to Asia. - The Pacific Ocean of former President Barack 
Obama, of which Vietnam is one of the member countries, is considered to benefit from this 
Agreement. This move of the Trump administration has worried the countries participating 
in the TPP negotiations and has to find appropriate measures for the new situation. However, 
the Asia-Pacific region is still one of President Trump’s concerns. During his first trip to 5 
Asian countries in 2017, US President Donald Trump still mentioned the pivot policy of his 
predecessor, just changing the name to “Indo-Pacific” replacing the phrase “Asia-Pacific” 
which was widely used by the previous administration, Trump’s choice of words reflects the 
change in the US perception of the region, shifting focus from China, the focal point of the 
“Asia-Pacific” region, to India and the Indian Ocean. In fact, the US and three other countries 
in the region, Japan, Australia, and India, have built a “four-pillar” alliance against China.

(2) Second, the Trump administration is reviewing bilateral, multilateral agreements. 
During his tenure, President Trump issued new executive orders to review all 14 Free 

Trade Agreements (especially the North American Free Trade Agreement NAFTA) and 
procurement policies to promote negotiations to change them. The Trump administration is 
also preparing a “Buy American, Hire American” campaign to reduce the trade deficit and 
create more jobs for Americans. 

During this period, the Trump administration also reviewed the US participation and 
contributions in multilateral mechanisms, and international and regional organizations, 
including APEC - the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum. Instead of supporting 
multilateral cooperation mechanisms, President Trump turned to supporting bilateral trade 
relations. Trump has made it very clear that America’s upcoming Free Trade Agreements 
will be based on a bilateral basis with each individual country.

(3) Third, the Trump administration issued an executive order to cut taxes.
On April 27, 2017, the Trump administration officially announced the proposed tax 

cuts as promised during the campaign. In addition, President Donald Trump’s plan also 
supports middle-class and low-income households by cutting individual taxes and doubling 
the detailed tax deduction. The plan also proposes a drastic reduction in corporate income 
tax from 35% to 15%, and proposes a special one-time tax on the sales of US companies 
operating abroad, to encourage these companies to bring back the money they have left 
overseas to the US. 

The promulgation of the tax reduction decree under the Trump administration was 
intended to encourage domestic investment, increase consumption of US domestic products, 
limit imports, etc. Vietnam, a country that had a trade balance surplus with the US for many 
years now would face stiff competition from domestic US businesses, and export output to 
the US would also be affected when Americans switch to domestically produced goods.

(4) Fourth, the Trump administration signed the United States- Mexico- Canada 
Agreement (USMCA), which took effect on July 1, 2020.

This agreement replaces the expired North American Free Trade Agreement (NAFTA), 
with the aim of strengthening cooperation between the three North American countries, 
benefiting workers, farmers, ranchers, and North American businesses. The agreement is 
expected to create a more balanced and reciprocal trade, that supports high-paid jobs for 
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Americans and develops the North American economy. Highlights of the agreement include: 
(i) Creating a more level-playing field for American workers, including improving rules of 
origin for cars, trucks, other products, and other regulations on currency manipulation; (ii) 
Bringing benefits to American farmers, ranchers, and agribusinesses by modernizing and 
increasing trade in agricultural products and food in North America; (iii) Supporting the 
21st Century economy through new protections for US intellectual property and ensuring 
commercial opportunities in US services; (iv) New chapters include Digital Trade, Anti-
Corruption and Good Regulatory Practice, as well as a chapter dedicated to ensuring that 
SMEs benefit from the Agreement.

(5) Fifth, the focus of US policies under Mr. Trump is the direct confrontation with the 
world’s second largest economy - China.

Facing the US-China trade tension and the growing pressure of the trade deficit with 
China, the Trump administration has issued many laws and policies with tariffs on hundreds 
of billions of dollars of goods imported from China into the US market. During the last 
two years of his term, Mr. Trump created a series of mechanisms to tighten many Chinese 
products when there were signs of unfair competition in the US market.

2.3.2. Impacts on Vietnam - US trade under President Donald Trump
There were some doubts in the early stages, especially when the Trump administration 

pulled the US out of the TPP. But in fact, in general, under President Trump, economic relations 
between the two countries continue to develop strongly. The US continues to be Vietnam’s 
largest export market, accounting for about 23 or 24% of Vietnam’s total export turnover. 
In 2019, trade exchange between the two countries reached 76,3 billion USD (see Figure 

2), especially in which Vietnam 
exported to the US up to 61.3 
billion USD. 

However, with prioritizing 
domestic consumers, President 
Trump has quite tough protectionist 
policies. The US accusing Vietnam 
of currency manipulation or having 
imposed anti-dumping duties on a 
number of Vietnamese products 
are typical examples in the context 
that Vietnam has a large trade 
surplus with the US. But in general, 
the US accusation does not affect 
bilateral trade much.

Figure 2: Trade turnover of 
goods between Vietnam and the 
United States in the period of 
2015 -2022*, Unit: million USD.

Source: Author created from 
data of US Census Bureau.
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In particular, in the context of the US-China trade war, Vietnam’s exports to the US 
continue to benefit, increasingly getting a raise. One of the positive effects of the trade war is 
that there is an opportunity to increase exports of some items to the US and China, especially 
to the US. Vietnam exports to the US mainly consumer goods such as garments, leather 
shoes, phones, furniture, and seafood. According to data from the US International Trade 
Commission, imports of mobile phones from Vietnam doubled in the first four months of 
2019 compared to the same period in 2018, and imports of computers also increased by 79% 
in the same period. The number of garments and textiles from Vietnam has also increased, 
including furniture and dried fish exported to the US, which was previously processed in 
China before Trump raised tariffs. In addition, there are many American companies, including 
large corporations like Apple, that have considered expanding production and investing in 
Vietnam.

2.4. The term of President Joe Biden (January 20, 2021-present)
2.4.1. Overview of US trade policy under President Joe Biden
President Joe Biden became the 46th President of the United States on January 20, 2021, 

in the context of this country facing many political, economic and cultural uncertainties. It is 
clear that Trump’s policies focusing on unilateralism or bilateralism, while Biden’s mainly 
focuses on multilateralism, peace, democracy associated with using expansionary fiscal 
policy to stimulate US’s economic growth (Figure 3).

Figure 3. Biden’s expansionary fiscal policy to stimulate US economic growth 
from 2021

Source: Lang N.T. (2022)
With the implementation of the $1.9 trillion bailout package in 2021, it means that the 

expansionary fiscal policy LM0 shifts to LM1, along with the interest rate reduction from r0 
to r1 will stimulate investment that represents the IS0 shift to IS1, output or GDP will increase 
from Q0 to Q1. It is important that the loosening monetary policy is strong enough and the 
demand stimulus policy through lowering interest rates is large enough to be able to increase 
the GDP size significantly for the next period when these policies take effect. Otherwise, the 
combined effect of these two policies is not implemented as expected, which can cause the 
economy to fall into instability, increase inflation but reduce employment or inflation goes 
hand in hand with recession.

The foreign policy of the administration of President Joe Biden is directed towards three 
main goals: (i) militarily restraining China, (ii) maintaining peace and stability in the East 
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Sea in accordance with international law, and (iii) changing China’s perception of relations 
with the US. 

Specifically, the new motto of the Biden government’s foreign policy “America is ready 
to return, ready to lead the world order” is expected to make a lot of difference from the 
policies of the predecessors. During the first period of his administration, President Biden 
has in turn resolved the contradictions in relations with China, strengthening the inherent 
presence with the leadership role of the United States on the world political and economic 
chessboard by returning to international organizations that the US has abandoned such as 
WHO, COP-21; repair relations with the WTO; improve relations with allied countries such 
as EU, Japan, Korea, etc., and promote negotiation of bilateral and multilateral agreements.

Despite the pandemic, the foreign economic policy in general and the trade policy in 
particular of the US has never been really clear and specific due to many reasons such as 
domestic pressures or the complexity of trade negotiations, bilateral trade and investment, 
etc. However, there are three strategies that the US regularly uses: (i) America first (America 
first), (ii) Economic Union (Alliance economics) and (iii) Globalization 2.0 (Globalization 
2.0).

(1) First, the “America First” approach, which aims to protect the interests of 
American citizens and reduce America’s dependence on global supply chains, is most clearly 
demonstrated by the United States during Donald Trump’s Presidential Administration. 
America under the Trump administration has withdrawn from many bilateral and multilateral 
agreements, and the number one position of the US is almost threatened. Besides, despite 
almost completely going against the policy of his predecessor, President Biden still chose the 
“America First” policy of vaccine nationalism in the context of the pandemic.

(2) Second, the Biden administration took a step in the direction of an Economic Union 
when in early 2022, together with the EU, set up a Trade-Technology Council to strengthen 
trade and technology cooperation between the two countries. like-minded countries share a 
common security outlook. US Treasury Secretary Janet Yellen recently said that US trade 
policy should be geared towards “friendship”. 

(3) Third, the approach to globalization 2.0 refers to efforts to fulfil America’s 
commitment to market liberalization through global economic institutions. The US also 
seems to be approaching international trade in this direction under President Biden’s 
administration. With this mechanism, the US will promote the expansion of global trade and 
investment liberalization and strengthen the role of important world organizations such as 
the WTO to bring fairness to all countries. 

On May 23, 2022, 488 days after taking the oath of office, President Joe Biden 
announced a new treaty, the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), with 
the participation of 14 countries including Vietnam. The US-led Indo-Pacific Economic 
Framework (IPEF) was created to seek an open, inclusive, connected, and secure Indo-
Pacific for sustainable development, and reduce China’s economic dominance in the region.

In May 2022, the 12th meeting of the WTO was held after several years of postponement 
by the pandemic, arguably the most successful conference in the history of the WTO because 
it clearly demonstrated the role of this organization and helped restore multilateralism. At the 
same time, the decisions made during the conference also send a strong signal that the world 
can come together on important areas such as food security and crises such as the recent 
pandemic.   
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Since taking office, President Joe Biden has settled a number of trade disputes with 
US allies, including an agreement to lift tariffs on British steel and aluminium products. 
However, there has been no similar breakthrough for China, although the USTR has resumed 
negotiations with Beijing.

As for China, the Biden administration will pursue issues related to intellectual property, 
dumping, business subsidies and forced technology transfers by US companies to  Chinese 
partners. Washington has agreed to extend tariff waivers on 352 products imported from 
China after businesses complained the tariffs had increased costs while the US grapples with 
high inflation.

2.4.2. Impacts on Vietnam - US trade under President Joe Biden
After two years in office under Joe Biden’s administration, Vietnam - US relations are 

still developing. President Biden has not fundamentally changed the policy of his predecessor 
Donald Trump towards Vietnam, which is now considered an important strategic partner 
of the United States in Southeast Asia. Vietnam-US relations in 2022 are marked by two 
important visits to Vietnam: Vice President Kamala Harris’ visit in August 2021 and Defense 
Minister Lloyd Austin’s visit a month earlier. During the Covid-19 epidemic, the US paid 
attention to Vietnam when it donated a large-scale Covid-19 vaccine to Vietnam. By April 
2022, the US was the largest vaccine donor to Vietnam, with more than 40 million doses. 
That is very timely support, helping Vietnam get faster vaccine coverage and better cope 
with this pandemic.

Although there is no clear trade policy, whether in favour of trade liberalization or 
increased protection at home, President Joe Biden’s focus on the Indo-Pacific region is still 
beneficial to Vietnam-US economic relations in general and bilateral trade in particular.

According to data from the US Census Bureau, in 2021, trade turnovers between 
Vietnam and the US will reach 112.9 billion USD, an increase of nearly 23.4 billion USD 
compared to 2020 (see Figure 2). Thus, in the history of the foreign trade of Vietnam, the 
US is the second trade partner to reach 100 billion USD (after China). Also according to 
preliminary data in December 2022 from US Census Bureau, bilateral trade reached more 
than 143 billion USD, increasing by nearly 26.7% compared to 2021, marking the first time 
that Vietnam surpassed the UK to become America’s 7th major trading partner in 2022. (See 
Figure 2).

2.5. Comparison of trade policies of four US presidents and their impact on Vietnam 
- US trade

Over the past four presidents, many US trade policies have been applied. While the 
two presidents George W. Bush and B. Obama, although belonging to two different parties, 
have relatively similar liberal and open trade policy approaches, arguing that free trade is 
the driving force of growth. economic chief. Opposing this view, President Trump has the 
opposite view of his two predecessors, saying that it is necessary to apply a protectionist 
trade policy, especially in the context of the US having a deep trade deficit with China - 
emerging economic power that competes for the number one position of the United States. 
Meanwhile, President Biden is assessed to be using relatively flexible trade policies, without 
a specific approach.

However, despite the same approach to international trade, the results of trade policy 
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under George Bush were in stark contrast to those of President Obama. The US trade deficit 
during the Bush administration was relatively high, with an upward trend throughout the term 
(about 400-700 billion USD). As a result, for eight years, under the Bush administration, the 
federal budget was in deficit every year. For the fiscal year ending September 30, 2008, the 
budget deficit amounted to $407 billion, an increase of 153% from the previous fiscal deficit, 
and in 2009 is expected to reach $438 billion. In contrast, during the first term of President 
Obama, the US trade deficit decreased by 24% due to the faster growth of exports than 
imports. Despite criticism for slowing the US economy (only about 2% per year), the Obama 
administration has solved many other problems, including regaining 8.7 million jobs that 
disappeared in the middle of the recession. recession, the domestic manufacturing industry is 
assessed to be relatively explosive. Looking at the chart, it can be seen that, despite different 
trade policies, the US trade deficit has also decreased deeply during the Trump administration. 
The US trade deficit with China in 2020 is $310.8 billion, down sharply from $419.5 billion 
in 2018, when the trade war was over. trade begins. After two years in power, in 2021, the 
US trade deficit has increased by 27% to an all-time high of $859.1 billion, showing the 
country’s economic strength as well as its great dependence on goods. , services imported 
from China as well as other countries. In particular, the US’s 2021 trade deficit with China 
increased by 14.5% year-on-year to $355.3 billion - reversing the decline after the former 
President’s policies aimed at reducing the trade deficit of president Donald Trump.

Figure 4. U.S. goods trade deficits, 1997 - 2021. 

 Source: Author created from US Census Bureau and the USITC trade data.
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Although the US trade policies of the presidential administrations are different, the 
trade relations between Vietnam and the US have tended to grow over the past 30 years, since 
the establishment of diplomatic relations in 1995. This may be possible. It is explained by 
the important characteristics of the bilateral economic and trade relations between Vietnam 
and the US, which are complementary to each other. Specifically, the US has a great need to 
import typical agricultural products or products that Vietnam has strengths such as textiles, 
apparel, footwear, furniture, electronic machinery and equipment... Meanwhile, Vietnam has 
the need to import machinery, high-tech equipment, aviation equipment, telecommunications 
and agricultural raw materials, which the US has an abundant supplier. Besides, the fact that 
the US is shifting its focus to the Indo-Pacific region is also the reason why bilateral relations 
have been continuously developing in recent years.

3. PROSPECTS & CHALLENGES FOR VIETNAM-US BILATERAL TRADE 
3.1. Prospects
In the past years, since Vietnam and the United States completed the establishment of 

principles in bilateral trade relations with the BTA and TIFA, the trade relationship has made 
remarkable progress. The United States has become one of Vietnam’s largest trading partners, 
but Vietnam is not yet a major trading partner of the United States. Trade cooperation is 
increasingly becoming an important driving force to build and cement the comprehensive 
partnership between Vietnam and the United States. Therefore, in the future, the two countries 
will continue to promote and maintain their prestige and position in bilateral trade relations.

It is predicted that the economic relationship between Vietnam and the United States 
will continue to be stable and there will be many next steps in the coming time for the 
following reasons:

Firstly, Vietnam is a country with a geostrategic position, suitable for the US to expand 
its influence in the Asia-Pacific region. It can be said that commercial activities between 
the two countries are not only for economic purposes but also have political significance, 
especially with the United States, so the United States will definitely maintain a good trade 
relationship with Vietnam.

Secondly, the two sides have been and are constantly looking for ways to expand 
markets and strengthen bilateral trade relations, especially focusing on a number of fields: 
cybersecurity, information technology, automobiles, agriculture, and intellectual property. 
Moreover, the US Department of Commerce has also launched specific field groups to 
promote cooperation with Vietnam, namely: aviation, energy, healthcare, smart city and 
digital commerce.

Thirdly, for Vietnam, for the sake of its development, it is impossible not to expand 
economic relations with the United States, and when economic relations are formed, develop 
stably in accordance with the interests of the United States. Between the two countries, 
Vietnam needs to promote other friendly relations with the US such as relations in science 
and technology, education and training, physical training and sports, and political & cultural 
relations... In the coming time, the United States will certainly still be Vietnam’s major 
economic partner among foreign trade partners, and the US market in the future will still be 
Vietnam’s largest export market with many economic benefits. With these achievements, the 
strengthening of trade relations with the United States will certainly bring Vietnam many 
development opportunities in the coming time.
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3.2. Challenges
First, US trade protection barriers, especially non-tariff barriers such as anti-dumping 

regulations, are also a big challenge for Vietnamese exporters. Protectionist pressure in 
the United States has forced the US administration and Congress to take measures ranging 
from deterrence to sanctions on goods imported in increasing quantities from developing 
countries. In the context of the US trade deficit and continuously increasing unemployment, 
the trend of trade protectionism and the complicated development of trade disputes in the 
US is understandable. In fact, not only Vietnamese enterprises but also many other foreign 
enterprises have encountered anti-dumping lawsuits in the US market. Some Vietnamese 
products have been sued for dumping in the US market, such as pangasius, basa fish, shrimp, 
textiles, and footwear.

Second, the competitive environment in the US market is very strong and fierce. The 
US is such a large and diversified market, so that it is natural that almost all countries in the 
world are targeting this market. Vietnamese competitors have entered the US market for a 
long time and have built up an import sales and distribution system. Besides, countries with 
similar export structure to Vietnam such as China, India... are really rivals that Vietnamese 
enterprises can hardly compete with.

Third, increased technical barriers through increasingly strict technical standards and 
quality requirements from the US side is also a big challenge for Vietnamese exports to 
penetrate the market. The United States is a market with high tastes and requirements for 
quality, technical standards, and product designs. The US legal system is also very strict to 
ensure the interests of American businesses and protect their domestic products. All goods 
marketed in the United States, whether domestic or imported, are governed by the United 
States Federal Food and Drug Administration (FDCA), Packaging and Labeling Act. (FPLA), 
and part of the Health Services Act (PHSA).

4. CONCLUSION AND POLICY IMPLICATIONS 
Through the study of the topic, some policy implications and possible solutions to 

promote bilateral trade between Vietnam and the US in the coming time can be proposed as 
follows:

Firstly, in the current “new normal” and in the current “new context”, Vietnam and 
the United States need to strengthen cooperation and connectivity through bilateral and 
multilateral mechanisms, to limit the number of conflicts that arise through negotiations in 
order to ensure the continuity of supply chains, as well as to avoid negative impacts on the 
strained manufacturing industries affected by the Covid-19 pandemic. In the coming time, 
in the context of the “new normal”, the two countries need to step up and further strengthen 
external activities in order to tighten the bilateral relationship, thereby creating a basis for 
export businesses to be able to penetrate the market and look for more trading opportunities.

Secondly, Vietnam needs to have very specific and clear studies and solutions for each 
specific export item. Overseas market operations of Vietnamese companies abroad need 
drastic changes in order to provide timely information on politics, market, policy, import 
and export management measures, barriers, etc. Vietnam also needs to strengthen trade 
promotion activities, support businesses in understanding partners, the potential of markets, 
new products, penetrating distribution channels, attend trade fairs... In addition, Vietnam also 
needs to develop a process and implement drastic measures to check the quality of exports in 
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order to improve the prestige, quality and competitiveness of exports, to ensure conformity 
to international standards, and at the same time to promote the making, registration and 
protection of trademarks so as to maintain the position of “Made in Vietnam” products in the 
international market.

Finally, Vietnam needs to develop high-quality products with national brands that 
meet international standards. Vietnam needs to strengthen the development and promotion 
of products bearing the national brand, bearing Vietnamese cultural characteristics, and 
widely disseminated to other countries and cultures. Thereby creating a basis for products 
of Vietnamese origin to gain the trust and tastes of foreign consumers, including the United 
States.
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Tóm tắt: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị tác động nặng nề bởi chiến 
tranh thương mại và đại dịch Covid-19, Việt Nam với việc ký kết và thực thi Hiệp 
định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định 
Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) qua nhiều năm 
đàm phán đã cơ bản hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất trong Chiến 
lược đàm phán hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2010 - 2020. Việc hội nhập 
kinh tế quốc tế đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm nhỏ các nền kinh tế thành 
công trong việc duy trì mức tăng trưởng dương trong thời kỳ thế giới diễn ra đại 
dịch. Bài viết đề cập đến tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, 
đồng thời đưa ra một số giải pháp để khắc phục trở ngại và tận dụng cơ hội từ 
các hiệp định đó.  

Từ khoá: CPTPP, EVFTA, FTA, xuất khẩu, thương mại

IMPACTS OF NEW GENERATION OF FREE TRADE AGREEMENTS 
ON VIETNAM’S ECONOMIC GROWTH BEFORE AND AFTER  

COVID 19 PASSION

Abstract: In the context of the global economy being heavily impacted 
by the trade war and the Covid-19 pandemic, Vietnam with the signing and 
implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP) and The Free Trade Agreement between Vietnam 
and the European Union (EVFTA) over many years of negotiation has completed 
the most important goals in the Free Trade Agreement Negotiating Strategy for 
the 2010-2020 period. The international economic integration has contributed 
to bringing Vietnam into the small group of economies that have succeeded in 
maintaining positive growth during the pandemic. The article discusses the impact 
of new-generation free trade agreements and offers some solutions to overcome 
obstacles and take advantage of opportunities from those agreements.

Keywords: CPTPP, EVFTA, FTA, export, trade
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1. Lý do chọn chủ đề nghiên cứu
Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một hiệp ước giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc 

vùng lãnh thổ, nhằm mục đích tự do hóa thương mại về một hoặc một số nhóm mặt hàng 
nào đó. Các nước tiến hành theo lộ trình việc cắt và xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như phi 
thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do, tạo thuận lợi cho trao 
đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên. Việc tham gia các FTA đã đưa Việt Nam 
trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn và có quan hệ thương mại với trên 230 
thị trường, trong đó có FTA với 60 nền kinh tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp của Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu, là cơ hội để Việt Nam kết nối 
và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Các FTA thế hệ mới 
hướng tới một sân chơi mới nhằm tạo ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại, đầu tư, hội nhập 
kinh tế quốc tế, sẽ tạo điều kiện cân bằng lại quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các khu 
vực thị trường trọng điểm, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực thị trường nhất định... 
Việt Nam được hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư mới, tạo ra nhiều công ăn việc làm, hình 
thành năng lực sản xuất mới để tận dụng các cơ hội xuất khẩu và tham gia các chuỗi giá trị 
trong khu vực và toàn cầu do các FTA đem lại. Từ cuối năm 2019, đại dịch Covid 19 bùng 
phát trên toàn thế giới, nó tác động không nhỏ tới nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. 
Tuy nhiên, việc hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm nhỏ các nền 
kinh tế thành công trong việc duy trì mức tăng trưởng dương trong thời kỳ thế giới diễn ra 
đại dịch. Bài viết ghi nhận và đánh giá những tác động của các hiệp định thương mại tự do 
đặc biệt là những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến sự tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam đặc biệt trong những năm đại dịch diễn ra. Từ đó, đưa ra các giải pháp để khắc phục 
những trở ngại và tận dụng hiệu quả cơ hội mà các FTA thế hệ mới mang lại.

2. Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến nền kinh tế Việt Nam 
Dịch Covid-19 diễn ra từ cuối năm 2019 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả 

các quốc gia trên thế giới. Dịch Covid 19 ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung, 
nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên vào 
ngày 23 tháng 1 năm 2020. Việc cách ly, theo dõi và hạn chế người từ vùng dịch, đóng cửa 
biên giới, triển khai việc khai báo y tế đã diễn ra ngay sau đó. Theo xếp hạng của Dalia (ngày 
30/3/2020), Việt Nam là quốc gia có độ hài lòng cao nhất thế giới về phản ứng của Chính phủ 
đối với dịch bệnh: 62% người Việt Nam cho rằng chính phủ đã thực thi các biện pháp kiểm soát 
dịch bệnh COVID-19 phù hợp, không quá mạnh tay, hay lỏng lẻo.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020 
- Quý đầu tiên bị ảnh hưởng bởi Covid19) cho thấy: tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực của nền 
kinh tế đều chịu tác động mạnh từ dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của 
quý I các năm trong giai đoạn 2011-2020; trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành 
công nghiệp quý I/2020 tăng 5,28% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 
10,45% của quý I/2018 và 9% của quý I/2019;  dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu; khu vực dịch vụ trong quý I/2020 đạt 
mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 2011-2020...Khu vực doanh nghiệp gặp khó khăn 
hơn trong quý I/2020 do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Trong 3 tháng đầu năm, 
cả nước có 29,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 
trước; 14,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,6%; đáng chú ý là số doanh 
nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%.
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3. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Thuật ngữ “Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới” được sử dụng để chỉ các 

FTA với những cam kết sâu rộng và toàn diện, bao hàm những cam kết về tự do thương mại 
hàng hóa và dịch vụ như các “FTA truyền thống”; mức độ cam kết sâu nhất (cắt giảm thuế 
gần như về 0%, có thể có lộ trình); có cơ chế thực thi chặt chẽ và hơn thế, nó bao hàm cả 
những lĩnh vực được coi là “phi truyền thống” như: Lao động, môi trường, doanh nghiệp nhà 
nước, mua sắm chính phủ, minh bạch hóa, cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư...

Việt Nam hiện nay đã tham gia một số FTA thế hệ mới, trong đó nổi bật là Hiệp định Đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP - có hiệu lực từ ngày 14/01/2019) 
và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) - EVFTA, có hiệu 
lực từ ngày 01/08/2020, cụ thể:

3.1 Hiệp định CPTPP
Các nước cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 65-95% số dòng thuế và xóa bỏ hoàn 

toàn từ 97-100% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực (tuỳ từng nước), các mặt hàng 
còn lại sẽ có lộ trình xóa bỏ thuế quan trong vòng 5-10 năm.

Trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa bỏ số dòng thuế ở mức cao, theo đó: 66% số dòng 
thuế có thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dòng thuế có thuế suất 0% 
vào năm thứ 4 khi Hiệp định có hiệu lực (sau 3 năm có hiệu lực); 97,8% số dòng thuế có thuế 
suất 0% vào năm thứ 11 khi Hiệp định có hiệu lực. Đối với thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết 
xóa bỏ phần lớn các mặt hàng hiện đang áp dụng thuế xuất khẩu theo lộ trình từ 5-15 năm 
sau khi Hiệp định có hiệu lực.

3.2. Hiệp định EVFTA
Các nội dung chính của Hiệp định, bao gồm: Thương mại hàng hóa, thương mại dịch 

vụ, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại; các biện pháp vệ sinh an toàn 
thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đầu tư, phòng 
vệ thương mại, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững; các vấn đề pháp lý, hợp tác 
và xây dựng năng lực.

Trong EVFTA, Việt Nam và EU cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần như 
100% số dòng thuế trong khoảng thời gian 7 năm đối với EU và 10 năm đối với Việt Nam. 
Theo đó, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% 
số dòng thuế, sau 3 năm là 58,7% số dòng thuế, sau 5 năm là 79,6% số dòng thuế, sau 7 năm 
là 91,8% số dòng thuế và sau 10 năm là 98,3% số dòng thuế. Khoảng 1,7% số dòng thuế còn 
lại của EU ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng TRQ theo 
cam kết WTO. Còn đối với EU, Theo cam kết, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa 
bỏ thuế nhập khẩu đối với 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Tiếp đó sau 07 năm, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số 
dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của ta. Đối với 0,3% kim ngạch xuất 
khẩu còn lại của Việt Nam, EU dành cho ta hạn ngạch thuế quan (TRQ) với thuế nhập khẩu 
trong hạn ngạch là 0%.

Đối với thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế xuất khẩu hàng hóa 
sang EU với lộ trình lên đến 15 năm.

Với việc ký kết và thực thi CPTPP và EVFTA qua nhiều năm đàm phán, Việt Nam đã 
cơ bản hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất trong Chiến lược đàm phán hiệp định 
thương mại tự do giai đoạn 2010 - 2020.
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4. Tác động của hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đến sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam

Sau hơn ba năm thực thi CPTPP và hơn hai năm triển khai EVFTA, các doanh nghiệp 
Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu trong việc tận dụng những ưu đãi từ 
các hiệp định này. Trước tiên có thể thấy đó là lợi ích về thuế quan, nhất là ở những thị trường 
mới như Canada, Mexico. Tiếp đến là những tác động tích cực đối với cải cách thể chế (như 
các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh chính sách, pháp luật), đồng thời với 
đó là các lợi ích kỳ vọng trong tương lai (trong các kế hoạch hợp tác, liên doanh với đối tác 
nước ngoài để tận dụng các FTA thế hệ mới). Ngoài ra, còn có lợi ích từ các cam kết quy tắc 
được coi là tiêu chuẩn cao như các bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ...

Năm 2020, trước tác động nặng nề bởi chiến tranh thương mại và đại dịch Covid-19, 
hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm nhỏ các nền kinh tế thành công 
trong việc duy trì mức tăng trưởng dương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, 
tăng 6,5% so với năm 2019.

Hình 1: Tăng trưởng GDP của các nước ASEAN năm 2020 (nguồn: Tổng cục 
thống kê)

“GDP năm 2020 tăng 2,91% và là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới 
mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng 
năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới,” bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thống kê nêu nhận xét.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ 
ngày 01/08/2020 đã tạo động lực cho nền kinh tế, góp phần đưa GDP quý IV tăng trưởng 
khởi sắc so với quý III. Theo đó, GDP quý IV ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm 2019, 
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song đây cũng là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020. Như vậy, với mức tăng 
GDP của quý I là 3,68%, quý II tăng 0,39%, quý III tăng 2,69% và quý IV tăng 4,48%, GDP 
cả năm 2020 tăng 2,91%. Đây được đánh giá là thành công lớn của Việt Nam khi mức tăng 
trưởng của cả năm thuộc nhóm cao nhất thế giới - trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 rất 
phức tạp.

Ngoài ra, trong năm 2020, dòng vốn đầu tư của Việt Nam cũng có sự tăng trưởng tích 
cực. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2020 đạt 2,164.5 nghìn tỷ đồng, tăng 5.7% so với 
năm 2019 và bằng 34.4% GDP. Vốn khu vực Nhà nước chiếm tỷ trọng 33.7% tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội, vốn khu vực ngoài Nhà nước chiếm 44.9%, khu vực vốn đầu tư nước ngoài 
chiếm 21.4%. Việt Nam tiếp tục là điểm đầu tư vốn FDI hấp dẫn, thể hiện qua khối lượng 
dòng vốn FDI đổ về Việt Nam năm 2020 lên tới 29.5 tỷ USD, gồm cả vốn đăng ký cấp mới, 
vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm và giá trị góp vốn, mua cổ phần.

Như vậy, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên thế giới thương mại giữa 
Việt Nam với các đối tác CPTPP vẫn được kết nối thông suốt. Năm đầu tiên hiệp định có hiệu 
lực - năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khối này đạt 39,5 tỷ USD. Năm thứ 
hai - năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh COVID-19, kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ, đạt 
38,75 tỷ USD, nhưng bước sang năm thứ ba - năm 2021 đã lấy lại đà tăng trưởng, cho thấy 
nỗ lực vượt khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, năm 2021, kim 
ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường CPTPP đạt 91,4 tỷ USD. Việt Nam xuất 
khẩu nông sản, máy móc - thiết bị, điện thoại - linh kiện, hàng dệt may, da giày, thủy sản... 
sang 10 quốc gia thành viên CPTPP với giá trị 46 tỷ USD và nhập khẩu từ thị trường này 45,4 
tỷ USD. Trong đó, các thị trường xuất khẩu đạt giá trị lớn gồm: Singapore, Malaysia, Nhật 
Bản, Australia, Canada, Mexico, Chile. Ba thị trường còn lại (Peru, Brunei và New Zeland) 
dù tăng trưởng mạnh, nhưng giá trị tuyệt đối trong giao dịch thương mại còn thấp.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với các nước thành 
viên CPTPP đạt 41 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ở chiều ngược lại, kim 
ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực này đạt 35 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ 
năm 2021. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), dự báo đến năm 2030, xuất 
khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP sẽ tăng lên 80 tỷ USD, chiếm khoảng 20% tổng 
kim ngạch xuất khẩu.

Đối với Hiệp định EVFTA, có thể nói việc đưa Hiệp định EVFTA vào thực thi (kể từ 
ngày 01/08/2020) đã đem lại những kết quả rất khả quan, nhất là trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp tại cả châu Âu và Việt Nam. Trong năm đầu thực 
thi Hiệp định trao đổi thương mại hai chiều đạt 54,6 tỷ USD, tăng trưởng 11,9%, trong đó 
Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt 38,5 tỷ USD, tăng 11,3% còn EU xuất khẩu sang Việt Nam 
đạt 16,2 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sử dụng 
C/O mẫu EUR.1 đạt khoảng 7,71 tỷ USD, cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chú ý 
tận dụng cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của Liên minh châu Âu theo EVFTA.  Trong 9 
tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đã chứng kiến sự phục hồi 
và tăng trưởng khả quan so với năm 2020, kể cả so với thời kỳ trước đại dịch với kim ngạch 
2 chiều đạt 41,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó xuất khẩu đạt 28,85 
tỷ USD , tăng 11,7% và nhập khẩu đạt 12,4 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2020. 
Việt Nam xuất siêu sang EU 16,41 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất 
khẩu sang EU đạt 23,82 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2021 và nhập khẩu đạt 7,88 tỷ USD, 
giảm 4,7% so với năm 2021.
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Trong hơn 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam 
tăng trưởng mạnh, đặc biệt là mặt hàng máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử và nguyên phụ 
liệu từ châu Âu. Theo ông Đỗ Hữu Hùng, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công 
Thương, các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt EVFTA bằng cách nhập khẩu nguyên 
liệu, máy móc từ EU để tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. EVFTA đã tạo lợi thế 
cạnh tranh rất lớn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam sang 27 nước thành viên EU

Bên cạnh đó, Hiệp định UKVFTA đã được thực thi kể từ đầu năm 2021 (Hiệp định song 
phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh - hiệp định này được đàm phán dựa trên nền tảng 
EVFTA nên cơ bản gần như toàn bộ các cam kết về hàng hoá, dịch vụ, mở cửa thị trường đầu 
tư trong EVFTA vẫn được kế thừa trong UKVFTA với một số điều chỉnh cho phù hợp với 
mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh) giúp cho quan hệ thương mại 
song phương Việt Nam - Vương quốc Anh không bị đứt gãy trong bối cảnh Anh rời khỏi EU. 
Hiệp định UKVFTA sau gần 1 năm thực thi (hiệu lực từ ngày 01/01/2021) với nhiều kết quả 
tích cực trong bối cảnh COVID-19 phức tạp. Trong 10 tháng của năm 2021, thương mại 2 
chiều đạt gần 5,5 tỷ USD và giá trị xuất nhập khẩu đều tăng 2 chữ số, theo đó xuất khẩu hàng 
hóa sang Anh đạt 4,735 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu từ Anh đạt 
706 triệu USD, tăng 25,3%.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) dự 
báo GDP thế giới năm 2023 tăng trưởng ở mức 1,7%, thấp hơn nhiều so với mức 3% mà 
WB công bố hồi tháng 6/2022. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được dự báo GDP sẽ tăng trưởng 
6,3%. Mức tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam mà WB dự báo cũng tương đồng với 
mục tiêu mà Quốc hội đề ra.

Hình 2: Dự báo GDP của các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương (Nguồn: Ngân 
hàng thế giới)
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5. Đánh giá các tác động của các FTA thế hệ mới
Các FTA thế hệ mới có hiệu lực có tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam thông 

qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu sang các 
nước đối tác sẽ tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm năng 
trên cơ sở thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược kinh tế quan trọng. Cụ thể: (i) thúc đẩy 
hoạt động xuất khẩu: Hiệp định CPTPP và EVFTA đi vào thực thi sẽ là động lực cho xuất 
khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, với cam kết mở cửa thị trường trong EVFTA 
sẽ giúp mở rộng hơn nữa thị trường hàng xuất khẩu, nhất là những sản phẩm mà cả hai cùng 
có lợi thế như nông thủy sản, đồ gỗ, dệt may, giày dép... của Việt Nam, máy móc, thiết bị, ô 
tô, xe máy, đồ uống có cồn của EU. (ii) đối với sản xuất trong nước: Việc tham gia các FTA 
thế hệ mới sẽ khiến cho nhiều mặt hàng làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước có 
giá thấp hơn, do đó, chi phí sản xuất của các doanh nghiệp được cắt giảm, từ đó, giá cả hàng 
hóa sẽ cạnh tranh hơn so với hàng nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nước để xuất khẩu. 
Việc cắt giảm thuế quan sẽ khiến hàng hóa nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là các nước EU 
vào Việt Nam sẽ nhiều hơn do giá thành rẻ, mẫu mã phong phú và đa dạng, tác động tích cực 
đến sản xuất trong nước. (iii) Việc tham gia các FTA thế hệ mới như EVFTA, CPTPP giúp 
Việt Nam kiện toàn hơn bộ máy nhà nước, theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng 
cường trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật của cán bộ, từ đó, hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình 
tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra, trong các FTA thế hệ mới đều 
có các cam kết đối xử công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong 
việc thành lập, mua lại, mở rộng, điều hành, triển khai, vận hành, kinh doanh. Điều đó sẽ tạo 
cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam nhanh hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, việc tham gia các FTA thế hệ mới cũng đem lại 
những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam:

Một là, các điều khoản của FTA được đánh giá tạo ra nhiều khó khăn mới cho Việt Nam 
trong việc xây dựng chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, đáng chú 
ý là vấn đề về lao động, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ. Do vậy, việc nâng cao sự hiểu biết 
và kiến thức cơ bản về các khái niệm, quy định điều chỉnh các FTA trong các lĩnh vực liên 
quan là rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp của Việt 
Nam, tăng khả năng tiếp cận với hệ thống thương mại toàn cầu.

Hai là, sau một thời gian thực thi các FTA thế hệ mới, lợi ích nhận được từ các hiệp 
định này còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp chưa nắm rõ về những 
ưu đãi thuế quan theo các hiệp định, cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng 
của nước nhập khẩu. Phần lớn các doanh nghiệp mới chỉ hiểu biết sơ bộ về hiệp định, số 
lượng doanh nghiệp hiểu biết rõ về các cam kết trong các FTA thế hệ mới liên quan tới hoạt 
động kinh doanh của mình chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Theo kết quả Khảo sát của phòng Thương mại 
và công nghiệp Việt Nam VCCI năm 2021 cho thấy: 69% doanh nghiệp nghe nói hoặc biết 
sơ bộ về Hiệp định này, cao hơn tất cả các FTA khác, 25% doanh nghiệp có hiểu biết nhất 
định về Hiệp định. Tuy nhiên, cứ 20 doanh nghiệp mới có 1 doanh nghiệp biết rõ về các cam 
kết CPTPP liên quan tới hoạt động kinh doanh của mình. Trong so sánh với các FTA khác 
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của Việt Nam, tỷ lệ biết về cam kết CPTPP ở mức tương đối hoặc biết rõ (25%) chỉ cao hơn 
mức trung bình (23%) và kém khá xa so với FTA tốp đầu (các FTA ASEAN, 31%). Trong đó, 
nhóm doanh nghiệp biết rõ, tận dụng hiệu quả từ CPTPP là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (29,7%), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (27,3%). Thực trạng này phản ánh 
việc tuyên truyền, phổ biến chung về các FTA thế hệ mới còn hạn chế. Với một FTA khó và 
phức tạp như CPTPP, cần thiết phải có những biện pháp thông tin chuyên sâu, chi tiết và hữu 
ích hơn cho các doanh nghiệp.

Hình 3: Hiểu biết của doanh nghiệp về CPTPP và các FTA (Nguồn VCCI)

Hình 4: Hiểu biết về CPTPP theo nhóm doanh nghiệp (Nguồn VCCI)
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Ba là, bên cạnh việc mở ra nhiều cơ hội phát triển thị trường Việt Nam, hỗ trợ các 
doanh nghiệp Việt Nam định hướng hoạt động thương mại và đầu tư với các đối tác thương 
mại nước ngoài, các FTA thế hệ mới cũng đặt ra các quy định và yêu cầu khắt khe đối với 
các bên tham gia nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và thúc đẩy các nguyên tắc 
cơ bản của phát triển bền vững. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này nhằm bảo đảm nền kinh tế 
Việt Nam hoạt động hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, các 
doanh nghiệp phải đối mặt với những thiệt hại do sức ép cạnh tranh (phổ biến nhất là thiệt hại 
do sản phẩm của doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt hơn với hàng hóa nhập khẩu hưởng 
ưu đãi), cũng như chi phí tuân thủ (các khoản chi phí tăng thêm để sẵn sàng cho các cam kết 
tiêu chuẩn cao về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường...).

Các giải pháp để khắc phục trở ngại và tận dụng hiệu quả cơ hội mà các FTA thế hệ 
mới mang lại

Để phát huy hiệu quả từ những FTA thế hệ mới, đồng thời giảm thiểu những tác động 
tiêu cực không mong muốn, khắc phục những hạn chế, tránh gặp rủi ro trong quá trình thực 
thi các cam kết, cần thực hiện một số giải pháp:

Thứ nhất, về phía các cơ quan chức năng: cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng thể chế, nhất là việc thể chế hóa kịp thời các quan điểm, đường lối của 
Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. 
Ngày 24/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 9/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu 
mua sắm theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trên 
cơ sở đó, cần tiếp tục thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với các 
FTA; cần có thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp có đầy đủ thông tin 
về thị trường, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường công tác phân tích, 
dự báo thị trường và nghiên cứu, ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
Bên cạnh đó cần nâng cao hoạt động phổ biến tuyên truyền về các FTA thế hệ mới đến từng 
nhóm doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ hai, về phía doanh nghiệp: cần đề cao vai trò của doanh nghiệp, xác định rõ doanh 
nghiệp là chủ thể, trung tâm trong các hoạt động kinh tế đối ngoại thông qua việc tập trung 
tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá 
trình thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; các doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt 
tình hình, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để kịp thời thích ứng với yêu cầu, quy 
định mới của thị trường, tìm hiểu kỹ về cam kết trong các FTA, nhất là FTA thế hệ mới; tìm 
hiểu kỹ về thị trường các nước thành viên FTA. Chủ động đối phó với các biện pháp phòng 
vệ thương mại, như: Thường xuyên trao đổi thông tin với đối tác nhập khẩu; cập nhật thông 
tin cảnh báo sớm; tham gia tích cực vào quá trình điều tra, phối hợp tích cực với cơ quan điều 
tra. Từ đó, chủ động sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Đồng thời, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, thông qua áp dụng các tiêu chuẩn, kỹ thuật, tuân thủ quy định của thị trường đối 
tác; áp dụng công nghệ vào sản xuất, quản lý; xây dựng chiến lược, lựa chọn khách hàng, 
lựa chọn thị trường.
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TRADE BETWEEN VIETNAM AND THE UNITED STATES: 
ACHIEVEMENTS AND LIMITATIONS 

Nguyen Thi Thu Hoan, M.A.,
Diplomatic Academy of Vietnam.

Email: ngthuhoan@gmail.com

Abstract: After more than 30 years of normalizing relations and 10 
years from the establishment of a comprehensive partnership between the two 
countries (2013-2023), US-Vietnam trade today has achieved many remarkable 
achievements, bringing a large trade surplus to Vietnam. Especially in the period 
from 2015 to present, in the context of Covid-19 outbreaks, the Russia-Ukraine 
war and a series of other uncertainties, Vietnam - US trade relationship is still 
a bright spot with many positive changes. Specifically, trade turnover between 
Vietnam and the United States has grown significantly over the years, and 
Vietnam has achieved a huge trade surplus with the United States continuously 
for many years. In the future, the structure of Vietnam’s exports to the US may 
still be processed products but with higher value. Meanwhile, among the US’s 
main exports to Vietnam, technology will still account for a high proportion 
in the structure of industry groups. Although there are still some difficulties 
in the implementation of trade policies between the two countries, we still see 
advantages and prospects for promoting bilateral trade in the future. In order 
to realize that prospect, Vietnam needs to focus on solving outstanding issues in 
the trade relationship between the two countries. This article provides a brief 
overview of Vietnam-US total trade turnover in the period from 2015 to present. 

The article then examines further the export turnover and structure of 
Vietnam to the US as well as the import turnover and structure of Vietnam from the 
US and provides explanation for the trend that has certain effects on the bilateral 
trade turnover. Achievements and limitations of the Vietnam- US bilateral trade 
relations are analyzed to address the advantages and disadvantages of the current 
situation between the two countries. The article concludes by recommending some 
policies to improve Vietnam-US trade relations further in the future.”

Keywords: Vietnam - United States trade, export, import, policy, solutions
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THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ: THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

Tóm tắt: Sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ (1993- 2023) và kỷ niệm 10 năm 
hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (2013- 2023), thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam 
ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, mang lại thặng dư thương mại lớn cho Việt 
Nam. Đặc biệt trong giai đoạn 2015 - nay, trong bối cảnh thế giới chao đảo với các làn 
sóng bùng phát Covid, chiến tranh Nga- Ukraina và hàng loạt bất ổn khác, quan hệ thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn là điểm sáng với nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, kim ngạch 
thương mại giữa Việt Nam- Hoa Kỳ vẫn tăng trưởng qua các năm, Việt Nam đạt thặng dư 
thương mại với Hoa Kỳ liên tục trong nhiều năm. Trong tương lai, cơ cấu xuất khẩu của Việt 
Nam sang Hoa Kỳ có thể sẽ vẫn là các mặt hàng chế biến nhưng với giá trị cao hơn, còn ở 
phía nhập khẩu Hoa Kỳ vào Việt Nam, công nghệ sẽ vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ 
cấu các nhóm ngành. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn trong việc thực thi các chính sách 
thương mại giữa hai quốc gia, song chúng ta vẫn thấy được những ưu điểm và triển vọng 
để thúc đẩy thương mại song phương trong tương lai. Để hiện thực hóa bức tranh về triển 
vọng ấy, Việt Nam cần tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bài viết này đưa ra một nghiên cứu tổng quát về thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ giai 
đoạn từ năm 2015 đến nay. Bài viết phân tích kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu hàng hóa Việt 
Nam sang Hoa Kỳ cũng như kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam 
và đưa ra những lý giải về xu hướng tác động nhất định đến kim ngạch thương mại song 
phương. Những thành tựu và hạn chế của quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Hoa 
Kỳ được phân tích để chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong tình hình hiện nay giữa hai 
nước. Cuối cùng, bài viết kết thúc bằng việc đề xuất một số chính sách nhằm thúc đẩy hơn 
nữa thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian tới.)

Từ khóa: thương mại Việt- Mỹ, xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách, giải pháp 
1. INTRODUCTION
Today, when globalization and international integration are the mainstream of the 

world, the opening of relations between countries has become an inevitable trend, including 
trade relations. Although there are differences and imbalances among countries in economic 
resources, in order to achieve socio-economic development goals, all countries need to have 
economic relationships with others to balance economic resources. In this regard, Vietnam 
and the US are not an exception. After nearly 30 years of normalizing relations, the United 
States has now become one of Vietnam’s comprehensive partners with many new economic 
opportunities, especially in trade. Since normalization, bilateral trade has increased more 
than 200-fold, from only 451 million USD in 1995 to over 100 billion USD in 2022, and 
shown no sign of slowing down. 

The year 2015 was especially important when the United States and ASEAN elevated 
their strategic partnership. The United States and ASEAN are two major trading partners 
of Vietnam, and Vietnam is also a key member with an indispensable role in ASEAN. 
The elevation of this strategic partnership has significantly contributed to promoting trade 
exchanges between the United States and 10 ASEAN partner countries, including Vietnam.

However, with the “America First” policy, Donald Trump, the 45th President of the 
United States, made significant amendments to many of the United States’ international 
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trade policies. This caused trade relations between Vietnam and the United States to face 
numerous challenges, especially when the United States officially withdrew from the Trans-
Pacific Partnership Agreement in 2017, under the Trump administration.

In addition, from 2015 to now, the global economy has faced many challenges, 
especially when countries struggled with the Covid-19 pandemic in 2020, 2021 and some 
are still dealing with large outbreaks in 2022.

Through the study and analysis of the trade relationship between Vietnam and the 
United States from 2015 to now, this paper proposes a number of solutions to promote a 
mutually beneficial trade relationship between the two countries.

2. LITERATURE REVIEW, THEORETICAL FRAMEWORK AND RESEARCH 
METHODS

2.1. Literature review 
Trade between Vietnam and the US is a topic that has been widely studied around the 

world in general and Vietnam in particular. However, there has not much research about this 
area in the new global context.

Previous studies by some authors have the same view on the trade relationship between 
Vietnam and the United States as The book “Vietnam - United States: Trade and Investment 
Relations” by author Nguyen Thiet Son, of the Social Sciences Publishing House, published 
in 2018 assesses the period prior to the signing of the Bilateral Trade Agreement, the 
subsequent normalization of relations and the achievements in economic relations between 
the two countries, thereby predicting the prospects of the trade and investment relationship 
in the next period.

The research paper “Vietnam - US Trade Relations: Situation and Solutions” by Nguyen 
Quoc Khanh emphasizes the importance of trade relations with the US in the process of 
economic integration of Vietnam, analyzes the current status of trade relations between the 
two countries and identifies recommendations to promote the trade relationship between the 
two countries in the context of globalization.

In addition, some works can be mentioned such as “Cooperation and struggle in 
the relationship between Vietnam and the United States today” - Institute of International 
Relations - Ho Chi Minh National Academy of Politics, 1998; “Economic relations between 
Vietnam and the United States”- Dr. Do Duc Dinh World Publishing House, 2000; “Access 
to the US market” - Ministry of Trade- 2003, Ministry-level project; “Vietnam - US, trade 
and investment system” - Nguyen Thiet Son - Social Sciences Publishing House, 2004, v.v.

However, this article, “Vietnam- US trade: Achievements and Limitations”, focuses on 
studying the economic relations of the two countries from 2015 to present, thereby proposing 
solutions to promote this promising economic cooperation relationship.

In conclusion, domestic and foreign research projects have succeeded in building a 
theoretical foundation for international trade, and trade relations between the two countries. In 
addition, domestic research works have provided analysis and assessment of the development 
and potential of enhancing trade with the US. In the context of this current fluctuating world 
with the emergence of many new trends like the outbreak of deglobalization and industrial 
4.0 or the adjustment strategies of countries, it is urgent to research on the achievements and 
difficulties that bilateral trade is facing so that Vietnam can make good use of the potential 
US market.
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2.2. Theoretical framework 
Trade relation is the totality of mutual economic, organizational and legal relationships 

arising between enterprises in the process of buying and selling goods and services. Considering 
the macro perspective of countries, this is the trading system between countries in the world. 
International economic relations is a term used to refer to the economic relationship between 
two countries in the world. No country in the world exists and develops effectively without 
any relationship with other countries in the world, especially in the economic field. It can be 
seen that trade relations are part of economic relations. 

In terms of features, international trade is the exchange of goods and services between 
countries, through export and import activities, reflecting the relationship between suppliers 
and users of goods and services in other countries. 

Besides, international trade can also be the purchase, sale, exchange of goods, services 
or intellectual property between two or more subjects of international economic relations. 
The causes of international trade include different resource distributions, different production 
capacities, geographical locations, different soil conditions, climates, cultural and scientific 
developments, the level of wealth varies between regions of the world and the process of 
international division of labor.

Assessing the international trade relationship between Vietnam and the United States, 
the article will focus on researching and analyzing the following three main aspects:

(1) Export/Import turnover
Export/Import turnover is the value of exports/imports (different from output or quantity 

exported) or the amount of money earned from the export/import of goods and services of a 
country in a fixed period of time, usually month, quarter, or year.

(2) Import/Export structure
The export/import structure of a country is the proportion of the product group(goods 

and services) contributing to the country’s total exports/imports over a given period of time.
(3) Factors affecting export/import turnover
There are numerous factors affecting bilateral trade including The trend of globalization 

and regionalization; Political and diplomatic relations; Size of the economy; The openness 
of the economy; Exchange rate; Free Trade Agreements (FTAs); Changes in government’s 
trade policies; The difference in production capacity of countries; Geographic distance; 
Cultural distance; Economic distance; Technological improvement level; National advantage 
(absolute advantage, comparative advantage); and other factors.

In this article, the author focuses on the factor of Government’s policies or changes in 
situations around the world that can influence the total trade turnover in a certain period of 
time.

2.3. Research Methods
The article mainly uses secondary data sources collected from the General Department 

of Customs for analysis and evaluation. Specifically, the data source on the import and 
export turnover of Vietnam and the United States, the trade balance between Vietnam and 
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the United States, data on the export turnover of Vietnamese goods to the United States and 
import goods of Vietnam from the United States.

 The main methods used in this study is a method of qualitative research, content 
analysis and synthesis of information and data combined with tables and graphs through 
the study of research papers on international trade, specifically the Vietnam - US trade 
relationship from 2015 to the present.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Trade situation between Vietnam and the US in the period 2015 - present
Emerging trends of the world in recent times
In the past time, the world has faced many upheavals such as the trend of deglobalization, 

the explosion of industrial revolution 4.0, and the adjusting of strategies among countries in 
the world.

The trend of deglobalization is increasing due to the impact of recent geopolitical 
fluctuations such as the covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. Deglobalization 
was considered a hypothesis from the early 2000s but now this trend seems to be happening 
at a rapid pace. The outbreak of the Covid-19 pandemic has awakened the world that the 
interdependence of countries has many shortcomings and weaknesses. Similarly, the Ukraine 
crisis only aggravated and accelerated the de-globalization process and disrupt supply chains. 
Both crises are factors disrupting global supply chains, causing countries to focus more on 
solving their domestic problems. Most nations in the world build up barriers to the flow of 
international goods and capital to protect their interests and apply broader definitions of 
national security.

Additionally, for human mobility, the COVID-19 pandemic also has negative impacts 
on employment, indirectly limiting the demand for the international division of labour. The 
International Labour Organization (ILO) estimated that unemployment and underemployment 
rates increased significantly after the outbreak of the virus. Based on different scenarios of 
the impact of COVID-19 on global GDP growth, the estimation of ILO was that the global 
unemployed people has increased from 5.3 to 24.7 million over the span of the period 2020-
2021, from a baseline of 188 million in 2019. 

The Fourth Industrial Revolution (4.0 Revolution) has developed strongly, creating 
breakthroughs in many fields and bringing not only many opportunities but also many 
challenges for all countries. As breakthroughs in automation are born, the emergence of 
automated robots will push workers in many fields to unemployment or to move into new 
labour fields or new jobs. Scientists predict that the 4.0 Revolution will replace many types 
of jobs, especially those that are repetitive, mechanical, and require precise manual labour. 
As the level of science and technology is increasingly developed, even some professions 
requiring relatively high professional qualifications of workers such as lawyers, financial 
analysts, doctors, reporters, accountants, insurance or librarians will be partially or fully 
automated.

Countries adjust their development strategies and methods to adapt to the new situation. 
The Asia-Pacific region continues to have an increasingly important strategic position, in 
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which the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is the target of attracting and 
attracting major powers. The fierce competition and the comprehensive confrontation between 
the US and China have led to great changes in the international relations landscape, especially 
in the Asia-Pacific region. This region continues to be a center of global development and 
prosperity and is also an area with many potential “hot spots” for the outbreak of armed 
conflict. Russia’s policy “Turn to the East” announced in 2010 aims to lessen the nation’s 
economic reliance on the West and take advantage of Asia’s expanding economy. Falling oil 
prices and Western sanctions, which have put the Russian economy in crisis, have given the 
approach more support. The interaction between Russia and ASEAN is minimal. Due to its 
limited influence and more significant interests in other inter-state forums, Moscow has not 
actively participated in ASEAN-led security conferences like the East Asia Summit.

Although the trend of de-globalization is emerging, deep international integration 
is still one of the orientations that many countries are aiming for, especially developing 
countries. This is the process by which countries conduct activities to strengthen cohesion 
and association based on the sharing of interests, goals, values, resources, power, and 
compliance with common regulations within the framework of international agreements and 
international institutions or regulations of organizations. After the Cold War, international 
integration has become a trend that is both objective and subjective for nations and peoples. 
All nations and peoples have different specific purposes in the construction and development 
of the country, but integration is a common requirement. Currently, countries that want to 
affirm their position must focus on economic development. In order to achieve that goal, 
they must combine internal strength with external strength, especially in the capital, science, 
technology, and management level... Additionally, in this current world, there are many more 
issues that require international cooperation to be solved, such as environmental pollution, 
population explosion, and hunger. poverty, epidemics, terrorist activities, etc. Although 
the trend of de-globalization is gradually emerging, the trend of integration will still be of 
particular interest to countries. These two trends can coexist.

 3.1.1 Overview of the trade situation
 2015 marks the 20th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations 

between the United States and Vietnam. So far, after nearly 28 years of establishing foreign 
relations and 10 years of becoming each other’s comprehensive partners, the US-Vietnam 
economic relations in general and trade relations, in particular, have expanded rapidly. 

 In terms of trade, in the period 2015 - the present, trade turnover between the two 
countries has grown continuously with an average growth rate of about 20% per year during 
the period of 2015 to 2023. According to the General Department of Customs (GDC), in 
2021, trade turnover between Vietnam and the US reached 111.56 billion USD, an increase 
of nearly 21 billion USD compared to 2020. Thus, in Vietnam’s history of foreign trade, 
the US is the second partner having a trade to reach over 100 billion USD (after China). 
In 2022, the United States is continuing the largest trading partner of Vietnam with a total 
bilateral trade turnover for the second time reaching over 100 billion USD (123 billion USD 
according to the GDC). Vietnam, in the same year, also surpassed the UK becoming the 
seventh-largest trading partner of the United States. 
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Source: Author created from data of US Census Bureau.
Regarding export, the growth rate of Vietnam’s goods exports to the US market in the 

period from 2015 to now has averaged about 20.36% per year, from $38 billion in 2015 to 
49.14 billion USD in 2018, and nearly 102 billion USD in 2021. (See Figure 1)

In the opposite direction, the growth rate of imported goods originating from the United 
States into Vietnam also increased by an average of 11.05% per year, from $7.1 billion in 
2015 to $9.68 billion USD in 2018 and more than 11 billion USD in 2021. Vietnam’’s goods 
trade balance with the US in 2018 reached a surplus of nearly 39.5 billion USD, equaling 
67.1% of Vietnam’s export value to the US market. (See Figure 1).

Notably, despite the globally negative impacts of the Covid-19 pandemic on all 
economies around the world, trade between the two nations also grew positively in the two 
years hit hard by Covid-19 of 2019-2020 (growth rate at 17% and 26% respectively). In 
general, for the period from 2019 to now, although the Covid-19 pandemic and global trade 
conflicts have developed sharply along with the increase in trade protectionist measures, 
affecting trade in many countries and regions around the world, the United States still 
maintained its position as the largest trading partner and the largest export market of Vietnam, 
while Vietnam’s trade with the US continued to rise. 

An important feature in the bilateral economic and trade relations between Vietnam and 
the United States is the complementarity of each other. Specifically, the United States has 
a great need to import specific agricultural products or products that Vietnam has strengths 

Figure 1: Import and export turnover of goods between Vietnam and the United 
States in the period of 2015 -2022*, Unit: million USD.
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such as textiles and garments, leather and footwear, furniture, electronic machinery and 
equipment, etc. Meanwhile, Vietnam has a need to import machinery, high-tech equipment, 
aviation equipment, telecommunications and agricultural raw materials, which the United 
States has an abundant supply. 

Especially, for agricultural products, the agricultural products of Vietnam and the US 
are complementary, not competitive. According to the Department of Agricultural Product 
Processing and Market Development, some Vietnamese products may be strong and the US 
has import demand to meet domestic consumption such as vegetables, tubers, fruits, coffee, 
tea, pepper, rubber, cashew nuts, and seafood. If technical barriers can be overcome, exports 
to the US will continue to grow strongly in the coming time. Meanwhile, the top agricultural 
products exported from the US to Vietnam are cotton, dairy inputs, furniture, corn, soybeans, 
and flour... these are all important input products of the US. manufacturing and processing 
industries in Vietnam.

3.1.2. Structure of goods exported from Vietnam to the US in the period 2015 - present
As in previous years, exports from Vietnam to the United States are mainly goods that 

the United States cannot produce or has a poor competitive advantage, and most of these 
goods are imported to serve American consumers or the policy and direction of Vietnam’s 
economic development. Vietnam has exported to the US 37 groups of goods, in which the 
most valued goods are inclusive of Textiles, Shoes, Computers, electronic products and 
components and Other machinery, equipment, and tools. In the period 2015-2022, the 
average annual growth of Vietnamese goods exported to the US increased by 20.36%/year.

Table 1: Value and structure of Vietnam’s main export products to the US (2015 - 
present); unit: million USD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total export 

turnover
(billiion USD)

33,465 38,449 41,59 47,529 61,332 77,077 96,27 109,388

Goods
Export 

turnover
Proportion 

(%)
Export 

turnover
Proportion 

(%)
Export 

turnover
Proportion 

(%)
Export 

turnover
Proportion 

(%)
Export 

turnover
Proportion 

(%)
Export 

turnover
Proportion 

(%)
Export 

turnover
Proportion 

(%)
Export 

turnover
Proportion 

(%)

Seafood 1,308 3,91% 1,43 3,72% 1,406 3,38% 1,626 3,42% 1,47 2,40% 1,624 2,11% 2,05 2,13% 2,132 1,95%
Fruit and 

vegetable goods 0,058 0,17% 0,084 0,22% 0,102 0,25% 0,139 0,29% 0,15 0,24% 0,168 0,22% 0,22 0,23% 0,247 0,23%

Cashew 0,824 2,46% 0,969 2,52% 1,219 2,93% 1,209 2,54% 1,027 1,67% 0,993 1,29% 1,052 1,09% 0,842 0,77%

The coffee 0,313 0,94% 0,449 1,17% 0,406 0,98% 0,34 0,72% 0,246 0,40% 0,254 0,33% 0,273 0,28% 0,305 0,28%

Tea 0,009 0,03% 0,007 0,02% 0,007 0,02% 0,007 0,01% 0,007 0,01% 0,007 0,01% 0,009 0,01% 0,008 0,01%

Pepper 0,262 0,78% 0,342 0,89% 0,221 0,53% 0,153 0,32% 0,141 0,23% 0,142 0,18% 0,229 0,24% 0,282 0,26%

Rice 0,027 0,08% 0,018 0,05% 0,012 0,03% 0,011 0,02% 0,011 0,02% 0,013 0,02% 0,011 0,01% 0,018 0,02%
Confectionery 

and cereal 
products

0,037 0,11% 0,041 0,11% 0,045 0,11% 0,057 0,12% 0,072 0,12% 0,11442 0,15% 0,121 0,13% 0,159 0,15%

Crude oil 0,118 0,35% 0,021 0,05% 0,092 0,22% 0,068 0,14% 0,00% 0,1145 0,15% 0,00% 0,00%
Animal feed and 

ingredients 0,014 0,04% 0,077 0,20% 0,028 0,07% 0,043 0,09% 0,05 0,08% 0,022 0,03% 0,092 0,10% 0,136 0,12%

Chemistry 0,029 0,09% 0,036 0,09% 0,035 0,08% 0,033 0,07% 0,039 0,06% 0,027 0,04% 0,068 0,07% 0,071 0,06%
Chemical 
products 0,029 0,09% 0,033 0,09% 0,028 0,07% 0,031 0,07% 0,035 0,06% 0,0508 0,07% 0,069 0,07% 0,063 0,06%

Products from 
the substance 0,303 0,91% 0,332 0,86% 0,376 0,90% 0,487 1,02% 0,689 1,12% 1,09 1,41% 1,847 1,92% 2,198 2,01%
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Rubber 0,048 0,14% 0,045 0,12% 0,055 0,13% 0,048 0,10% 0,047 0,08% 0,043 0,06% 0,071 0,07% 0,052 0,05%
Products from 

rubber
0,084 0,25% 0,103 0,27% 0,116 0,28% 0,15 0,32% 0,195 0,32% 0,248 0,32% 0,347 0,36% 0,36 0,33%

Book bags, 
wallets, suitcases, 
hats, umbrellas

1,183 3,54% 1,32 3,43% 1,33 3,20% 1,32 2,78% 1,581 2,58% 1,27 1,65% 1,328 1,38% 1,84 1,68%

Products of 
rattan, sedge and 

carpet
0,061 0,18% 0,061 0,16% 0,053 0,13% 0,072 0,15% 0,146 0,24% 0,228 0,30% 0,373 0,39% 0,318 0,29%

Wood and wood 
products

2,614 7,81% 2,82 7,33% 3,266 7,85% 3,896 8,20% 5,35 8,72% 7,166 9,30% 8,772 9,11% 8,66 7,92%

Paper and paper 
products

0,085 0,25% 0,085 0,22% 0,085 0,20% 0,105 0,22% 0,208 0,34% 0,297 0,39% 0,397 0,41% 0,453 0,41%

Yarns, textile 
yarns of all kinds

0,031 0,09% 0,022 0,06% 0,026 0,06% 0,05 0,11% 0,059 0,10% 0,082 0,11% 0,136 0,14% 0,185 0,17%

Textiles 10,94 32,71% 11,44 29,75% 12,274 29,51% 13,69 28,81% 14,84 24,20% 13,98 18,14% 16,08 16,71% 17,36 15,87%
Curtains and 

other techniques
0,184 0,55% 0,15 0,39% 0,153 0,37% 0,178 0,37% 0,186 0,30% 0,0933 0,12% 0,255 0,26% 0,282 0,26%

Shoes of all kinds 4,076 12,18% 4,482 11,66% 5,112 12,29% 5,822 12,25% 6,645 10,83% 6,299 8,17% 7,422 7,71% 9,61 8,79%
Textile and 

footwear raw 
materials

0,054 0,16% 0,052 0,14% 0,042 0,10% 0,042 0,09% 0,072 0,12% 0,117 0,15% 0,14 0,15% 0,166 0,15%

Products 
from ceramic, 

porcelain
0,047 0,14% 0,053 0,14% 0,066 0,16% 0,08 0,17% 0,099 0,16% 0,116 0,15% 0,155 0,16% 0,156 0,14%

Glass and glass 
products

0,052 0,16% 0,055 0,14% 0,065 0,16% 0,063 0,13% 0,065 0,11% 0,079 0,10% 0,087 0,09% 0,094 0,09%

Gems, precious 
metals and 
products

0,346 1,03% 0,30833 0,80% 0,291 0,70% 0,393 0,83% 0,413 0,67% 0,282 0,37% 0,526 0,55% 0,683 0,62%

Steels 0,132 0,39% 0,568 1,48% 0,425 1,02% 0,771 1,62% 0,312 0,51% 0,173 0,22% 1,36 1,41% 0,845 0,77%
Products from 
iron and steel

0,325 0,97% 0,339 0,88% 0,361 0,87% 0,503 1,06% 0,674 1,10% 0,623 0,81% 0,988 1,03% 1,18 1,08%

Other common 
metals and 
products

0,126 0,38% 0,191 0,50% 0,257 0,62% 0,327 0,69% 0,428 0,70% 0,529 0,69% 0,565 0,59% 0,76 0,69%

Computers, 
electronic 

products and 
components

2,831 8,46% 2,895 7,53% 3,438 8,27% 2,867 6,03% 6,048 9,86% 10,385 13,47% 12,75 13,25% 15,94 14,57%

Cell phones and 
accessories

2,767 8,27% 4,303 11,19% 3,702 8,90% 5,416 11,40% 8,895 14,50% 8,79 11,40% 9,69 10,07% 11,87 10,85%

Cameras, 
camcorders and 

accessories
0,004 0,01% 0,014 0,04% 0,063 0,15% 0,072 0,15% 0,096 0,16% 0,27 0,35% 0,475 0,49% 0,74 0,68%

Other machinery, 
equipment, tools 
and spare parts

0,167 0,50% 2,127 5,53% 2,426 5,83% 3,408 7,17% 5,057 8,25% 12,21 15,84% 17,81 18,50% 20,81 19,02%

Power cords and 
cables

0,063 0,19% 0,0703 0,18% 0,078 0,19% 0,095 0,20% 0,331 0,54% 0,535 0,69% 0,745 0,77% 0,78 0,71%

Spare parts 
transport vehicles

0,685 2,05% 0,796 2,07% 1,182 2,84% 1,32 2,78% 1,698 2,77% 1,82 2,36% 2,459 2,55% 2,59 2,37%

Toys, sports 
equipment and 

parts
0,273 0,82% 0,346 0,90% 0,434 1,04% 0,475 1,00% 0,938 1,53% 1,66 2,15% 1,565 1,63% 2,06 1,88%

Source: Author’s calculation from reports and data of Vietnam General Department of 
Customs.
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Source: Authors calculation from reports and data of Vietnam General Department of 
Customs.

A change in the structure of exports from Vietnam to the United States could also be 
observed during the period from 2015 to now, in particular, the increase in the proportion 
of export turnover of machinery, equipment, tools and spare parts to the US market. This 
increase clearly reflects the result of the implementation of the “Export and Import Strategy 
from 2011-2020” issued by the Vietnamese government in 2011. According to the Strategy, 
the government wanted to develop exports to expand the scale, focus on enhancing the added 
value of exports and rapidly increase the proportion of export products with high technological 
content. The proportion of agricultural products was set to lower to 13,5% in 2020 while that 
of industrial and technological products was oriented to increase to 62,9% in 2020. That 
evidence can explain the increase in the proportion of the turnover of technological products 
exported to the US compared to that of agricultural ones.

Figure 3: Changes in proportion of some Vietnam’s main export products to the 
United States in the period of 2015 -2022, Unit: %.

In the period from 2015 to now, the four commodity groups with the strongest growth 
in export turnover are Machinery and equipment, spare parts and means of transport, and 
technology products (accounting for an average rate of 37.42 % with an average growth 
of 26.48%/year); Textile and garment (accounting for an average rate of 22.34% with an 
average growth of 10.12%/year); Footwear (accounting for an average rate of 9.34% with an 
average growth of 11.71%/year); Wood and wood products (accounting for an average rate 
of 5.76% with an average growth of 15.93%/year).
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Source: Author’s calculation from reports and data of Vietnam General Department of 
Customs.

For many years, textiles and garments are still the leading industry in terms of export 
value of Vietnam to the US market. However, since 2015, the proportion of this product’s 
export seems to decrease, not accounting for the first proportion of Vietnam’s exports to the 
United States. This number was about over 30% in 2015 but then has gone down to only 
15% in 2022. This trend happens similarly to footwear products, in which, the proportion 
of Shoes exported to the US also has gradually decreased from 12% in 2015 to 8% in 2022. 

This can be explained by the fact that as the US economy slows due to unpredictable 
geopolitical fluctuations such as pandemics and fierce competition with China, consumers 
are more cautious about discretionary spending on clothing to prioritize other necessities. 
Notably, even in the first quarter of 2022, clothing accounted for only 3.9% of total US 
consumer spending, down from 4.3% in 2019 before the pandemic. Additionally, competition 
from countries with strengths in textiles such as China, and the rise of Bangladesh and India 
is a big reason why Vietnam’s exports of this item to the US have decreased to the US. 

For seafood - one of the strengths of Vietnam’s exports, although the proportion of 
this item’s contribution to Vietnam’s exports to the US during the study period decreased 
(from 4% to 2%), the US is still an important market for Vietnam. After 3 years of Covid-19, 
Vietnamese seafood exports to the US more and more, becoming the first export market of 
Vietnam in this product, with a 23% market share in the US. 

That Vietnam being able to maintain such a stable export of seafood largely thanks to 
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innovating the method of quality management, product safety and increasing application 
of advanced science and technology in the production and processing of seafood so as to 
approach and gradually meet the highest requirements in this field in the world market, expand 
export markets to more countries. Furthermore, since the competitiveness of aquaculture in 
the United States has been weakening since 2011 while that of Vietnam has been able to 
maintain positive growth, more opportunities were opened for Vietnam’s seafood to enter 
the United States market where nearly 85% of seafood consumed domestically originating 
abroad. Although certain seafood products from Vietnam are still subjected to US anti-
dumping duty, there is plenty of room for Vietnam’s seafood products to enter the US market 
as the US government is gradually lowering these standards and the value of exported seafood 
from Vietnam will continue to increase in the future.

The proportion of wood and wood-based products exported has remained steady at 
around 7-8% of Vietnam’s total turnover to the US. The United States is an important import 
market for Vietnam’s wood and wood products, accounting for more than 60% of the total 
exports of Vietnamese wood enterprises. There has been a slight decrease in export turnover 
in recent years due to the impact of the pandemic, causing the US economy to face high 
inflation which leads to a decreasing trend in the demand for imported goods. According to 
Vietnam Timber and Forest Product Association, this has a direct impact on Vietnam’s export 
of wood and wood products to this market. Another factor that have impact on Vietnam’s 
export of wood and wood-based product to the US is the Section 301 Investigation issued by 
United States Trade Representative (USTR) on timber products imported from Vietnam that 
may have been used as inputs for production of timber products exported to the United States 
after being illegally collected or trafficked. This has created many difficulties for Vietnam’s 
wood-based products to enter the US in a short period of time until the misunderstanding 
was resolved in 2021 and the US agreed not to impose any duty on wood-based products 
from Vietnam, opening up more opportunities for Vietnam’ wood export .

Up to this point, most of Vietnam’s agricultural, forestry and fishery products are 
exported to the US in a very large amount, of which wood products alone reach a turnover of 
7-8 billion USD per year. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, 
with the export turnover to the US up to 7.61 billion USD, this market accounted for 27.3% 
of the total export value of Vietnam’s agricultural, forestry and fishery products in the first 
6 months. by 2022. The United States has also outstripped China - the second largest export 
market with a turnover of agricultural, forestry and fishery products of about 4.97 billion 
USD (accounting for 17.8% of the total export value of Vietnam’s agricultural, forestry and 
fishery products).   

In addition, the most remarkable change in the structure of Vietnam’s exports to the US 
should be laid in items such as Computers, electronic products and components; Cell phones 
and accessories and Other machinery, equipment, tools and spare parts. The proportions of 
these products become the leading goods of Vietnam in the US market (taking up from 17% 
in 2015 to nearly 45% in 2022 of total Vietnam’s exports in the US). Especially, electronic 
products and machinery are the two groups of products that face the most notable increase in 
US demand, with the average growth rate at about 33% and 26% respectively. 

Factors that greatly affect the export of phones of all kinds and components in the 
period from 2018 to 2021. The trade war between the United States and China began on 
March 22, 2018, when US President Donald Trump announced that he would impose 
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tariffs of US$50 billion on Chinese goods under Section 301 of the Trade Act of 1974. 
The manufacturing industry of Electronics and telephones has many opportunities from 
the wave of investment from large technology corporations moving to Vietnam. Currently, 
Samsung is the largest electronics and phone company in our country. Samsung’s global 
revenue and output dropped sharply in 2020 and are expected to continue to decline in 
2021 due to the negative impact of the Covid-19 epidemic on the world economy, including 
the electronics industry. However, Vietnam’s electronics and phone manufacturing industry 
still maintains stability and gradually recovers. These are good signs, predicting a year of 
strong growth for the electronics industry and making great contributions to the recovery 
process, and achieving Vietnam’s growth target in 2021. Additionally, large companies in the 
technological manufacturing industry such as Samsung, Foxconn,... have shown their plan 
to invest more in Vietnam in the fields of chip production and semiconductor components. 
This is expected to further increase the export turnover of Vietnam to the United States in 
the coming years as the US has always been in great demand for those products for their key 
industrial production.

 Figure 4. Export turnover of some main products from Vietnam to the US, 2015- 
2022, billion US dollars.

Source:  Author’s calculation from reports and data of Vietnam General Department 
of Customs.

It can be seen that there has not been too much change in key commodity groups of 
Vietnam when exporting to the US in the period 2015-2022. Instead, the export structure 
is tending to focus on electronic components, which is explained by the development of 
Vietnam’s manufacturing industry and the orientation of the government toward the export 
area in recent years. In addition, the competition between the US and China is increasing, with 
no sign of ending, which is considered a relatively positive signal for Vietnamese products 
exported to this market, especially electronic components, equipment, and machinery. 
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However, with the lingering damages of the COVID-19 pandemic to the world economy, the 
disrupted supply chain with increasing transportation fee and the rising inflation worldwide, 
export from Vietnam to the United States is expected to slow down in the coming years but 
will definitely bounce back as soon as those problems are overcome.

3.1.3. Structure of goods imported from the US into Vietnam in the period of 2015 - 
present

 Regarding Vietnam’s imports from the United States, from 2015 to present, the 
number has increased from 7.1 billion USD in 2015 to over 12 billion USD in 2022, showing 
that the value of imports from Vietnam to the United States has increased continuously. Total 
import value of Vietnam from the US market in this period makes up only a small proportion 
of the country’s total import, fluctuating around 4%.

Table 2: Value and structure of Vietnam’s main import products from the US (2015 - 
present); unit: million USD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 

turnover 7,792 8,7 9,348 12,747 14,433 13,711 15,277 14,47

Items
Import 

turnover Proportion
Import 

turnover Proportion
Import 

turnover Proportion
Import 

turnover Proportion
Import 

turnover Proportion
Import 

turnover Proportion
Import 

turnover Proportion
Import 

turnover Proportion

Seafood 0,031 0,40% 0,028 0,32% 0,046 0,49% 0,066 0,52% 0,091 0,63% 0,064 0,47% 0,068 0,45% 0,076 0,53%
Milk and 

dairy products 0,13 1,67% 0,07 0,80% 0,08 0,86% 0,122 0,96% 0,133 0,92% 0,172 1,25% 0,226 1,48% 0,219 1,51%
Fruit and 
vegetable 

goods 0,073 0,94% 0,085 0,98% 0,105 1,12% 0,21 1,65% 0,303 2,10% 0,31 2,26% 0,308 2,02% 0,356 2,46%

Wheat 0,069 0,89% 0,063 0,72% 0,014 0,15% 0,085 0,67% 0,059 0,41% 0,143 1,04% 0,063 0,41% 0,128 0,88%

Soybean 0,371 4,76% 0,422 4,85% 0,33 3,53% 0,546 4,28% 0,304 2,11% 0,396 2,89% 0,491 3,21% 0,408 2,82%
Vegetable oils 

and fats 0,007 0,09% 0,008 0,09% 0,007 0,07% 0,007 0,05% 0,006 0,04% 0,005 0,04% 0,004 0,03% 0,004 0,03%
Confectionery 

and cereal 
products 0,003 0,04% 0,005 0,06% 0,006 0,06% 0,009 0,07% 0,012 0,08% 0,011 0,08% 0,014 0,09% 0,015 0,10%

Other food 
products 0,17 2,18% 0,151 1,74% 0,163 1,74% 0,188 1,47% 0,276 1,91% 0,241 1,76% 0,317 2,08% 0,27 1,87%

Forage and 
raw materials 0,428 5,49% 0,408 4,69% 0,28 3,00% 0,681 5,34% 0,628 4,35% 0,505 3,68% 0,818 5,35% 0,772 5,34%

Tobacco 
ingredients 0,035 0,45% 0,029 0,33% 0,023 0,25% 0,028 0,22% 0,023 0,16% 0,024 0,18% 0,024 0,16% 0,045 0,31%
Ores and 

other minerals 0,008 0,10% 0,007 0,08% 0,014 0,15% 0,022 0,17% 0,0304 0,21% 0,017 0,12% 0,016 0,10% 0,032 0,22%
Other 

petroleum 
products 0,019 0,24% 0,015 0,17% 0,041 0,44% 0,027 0,21% 0,024 0,17% 0,0305 0,22% 0,027 0,18% 0,016 0,11%

Chemistry 0,136 1,75% 0,121 1,39% 0,137 1,47% 0,177 1,39% 0,192 1,33% 0,153 1,12% 0,267 1,75% 0,678 4,69%
Chemical 
products 0,241 3,09% 0,271 3,11% 0,284 3,04% 0,32 2,51% 0,359 2,49% 0,372 2,71% 0,453 2,97% 0,436 3,01%

Medicine 0,113 1,45% 0,138 1,59% 0,138 1,48% 0,131 1,03% 0,162 1,12% 0,248 1,81% 0,398 2,61% 0,376 2,60%
Fertilizers of 

all kinds 0,013 0,17% 0,012 0,14% 0,011 0,12% 0,0109 0,09% 0,007 0,05% 0,01093 0,08% 0,007 0,05% 0,0084 0,06%
Fragrances, 

cosmetics 
and hygiene 

products 0,04016 0,52% 0,042 0,48% 0,044 0,47% 0,054 0,42% 0,066 0,46% 0,076 0,55% 0,094 0,62% 0,0808 0,56%
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Pesticides and 
raw materials 0,007 0,09% 0,007 0,08% 0,007 0,07% 0,0095 0,07% 0,012 0,08% 0,013 0,09% 0,022 0,14% 0,011 0,08%

Plastic 
materials 0,218 2,80% 0,218 2,51% 0,249 2,66% 0,448 3,51% 0,826 5,72% 0,684 4,99% 0,618 4,05% 0,692 4,78%

Plastic 
products 0,071 0,91% 0,084 0,97% 0,104 1,11% 0,128 1,00% 0,128 0,89% 0,136 0,99% 0,174 1,14% 0,174 1,20%

Rubber 0,018 0,23% 0,02043 0,23% 0,029 0,31% 0,037 0,29% 0,041 0,28% 0,040522 0,30% 0,042 0,27% 0,028 0,19%
Rubber 

products 0,016 0,21% 0,014 0,16% 0,015 0,16% 0,018 0,14% 0,0201 0,14% 0,019 0,14% 0,019 0,12% 0,022 0,15%
Wood and 

wood products 0,234 3,00% 0,219 2,52% 0,255 2,73% 0,317 2,49% 0,0338 0,23% 0,311 2,27% 0,331 2,17% 0,352 2,43%
Paper of all 

kinds 0,015 0,19% 0,011 0,13% 0,022 0,24% 0,022 0,17% 0,024 0,17% 0,022 0,16% 0,025 0,16% 0,016 0,11%
Paper 

products 0,015 0,19% 0,007 0,08% 0,009109 0,10% 0,009 0,07% 0,011 0,08% 0,013 0,09% 0,014 0,09% 0,014 0,10%
Cotton of all 

kinds 0,736 9,45% 0,81 9,31% 1,178 12,60% 1,469 11,52% 1,568 10,86% 1,323 9,65% 1,17 7,66% 1,311 9,06%
Fabrics of all 

kinds 0,034 0,44% 0,029 0,33% 0,0038 0,04% 0,027 0,21% 0,032 0,22% 0,0304 0,22% 0,034 0,22% 0,0406 0,28%
Textile 

materials, 
sewing leather 

shoes 0,299 3,84% 0,288 3,31% 0,356 3,81% 0,412 3,23% 0,472 3,27% 0,375 2,74% 0,404 2,64% 0,424 2,93%
Glass and 

glass products 0,044 0,56% 0,097 1,11% 0,124 1,33% 0,071 0,56% 0,071 0,49% 0,0408 0,30% 0,052 0,34% 0,046 0,32%
Quas metal 
gems and 
products 0,034 0,44% 0,017 0,20% 0,013 0,14% 0,013 0,10% 0,011 0,08% 0,0146 0,11% 0,023 0,15% 0,027 0,19%

Iron and steel 
scrap 0,072 0,92% 0,072 0,83% 0,184 1,97% 0,368 2,89% 0,392 2,72% 0,286 2,09% 0,735 4,81% 0,43 2,97%

Steels 0,013 0,17% 0,0104 0,12% 0,011 0,12% 0,026 0,20% 0,016 0,11% 0,013 0,09% 0,011 0,07% 0,019 0,13%
Products from 
wrought iron 0,084 1,08% 0,071 0,82% 0,051 0,55% 0,058 0,46% 0,077 0,53% 0,0708 0,52% 0,072 0,47% 0,074 0,51%

Other 
common 

metal 0,013 0,17% 0,009 0,10% 0,099 1,06% 0,341 2,68% 0,028 0,19% 0,023 0,17% 0,023 0,15% 0,041 0,28%
Other 

common metal 
products 0,012 0,15% 0,022 0,25% 0,025 0,27% 0,565 4,43% 0,029 0,20% 0,019 0,14% 0,018 0,12% 0,0307 0,21%

Computers, 
electronic 

products and 
components 1,431 18,36% 2,241 25,76% 2,784 29,78% 3,053 23,95% 4,854 33,63% 4,716 34,40% 4,793 31,37% 3,38 23,36%

Cell 
phones and 
accessories 0,002 0,03% 0,053 0,61% 0,041 0,44% 0,007 0,05% 0,00547 0,04% 0,006 0,04% 0,005 0,03% 0,001344 0,01%
Cameras, 

camcorders 
and 

accessories 0,006 0,08% 0,017 0,20% 0,033 0,35% 0,012 0,09% 0,015 0,10% 0,009 0,07% 0,005 0,03% 0,02812 0,19%
Other 

machinery, 
equipment, 
tools and 

spare parts 1,046 13,42% 1,044 12,00% 1,008 10,78% 1,045 8,20% 1,129 7,82% 1,038 7,57% 0,991 6,49% 0,968 6,69%
Electrical 
wires and 

cables 0,011 0,14% 0,013 0,15% 0,011 0,12% 0,013 0,10% 0,014 0,10% 0,018 0,13% 0,022 0,14% 0,028 0,19%
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CBU cars of 
all kinds 0,127 1,63% 0,109 1,25% 0,095 1,02% 0,034 0,27% 0,062 0,43% 0,072 0,53% 0,092 0,60% 0,112 0,77%

Auto spare 
parts 0,013 0,17% 0,009 0,10% 0,008 0,09% 0,011 0,09% 0,026 0,18% 0,017 0,12% 0,039 0,26% 0,049 0,34%

Means of 
transport 

Other loads 
and spare 

parts 0,804 10,32% 0,631 7,25% 0,188 2,01% 0,298 2,34% 0,387 2,68% 0,194 1,41% 0,198 1,30% 0,494 3,41%

Source: Author’s calculation from reports and data of Vietnam General Department of 
Customs.

Unlike Vietnam’s exports to the US when there are key products in Vietnam’s exports 
to the US, the market share of Vietnam’s imports from the US is relatively even. Despite 
exporting a lot of electronic components to the US, Vietnam also imports these products 
from this country. With a small import proportion (about 3.38 billion USD compared to 
about 15 billion USD exported from Vietnam to the US), this is still a key import item of 
Vietnam from the US. 

The US has always been Vietnam’s main partner in supplying cotton for many years 
so that Vietnam can produce fibres and spin them into yarn, from which to export to other 
countries. The proportion of this product in Vietnam’s imports remained stable at 9-10% 
during 2015-2022. 

In 2021, the most common items that Vietnam imported from the US were: Computers, 
electronic products and components; Food fortifications and ingredients; Soybean; Cotton 
of all kinds; Other machinery, equipment, tools and spare parts; Plastic materials; Raw 
materials for textiles, leather, shoes; Iron and steel scrap; Chemical products; Wood and 
wood products. The total import turnover of these 10 main commodity groups increased to 
10.31 billion USD, accounting for 93.64% of the total import turnover of goods from the US 
into Vietnam in 2021.
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Vietnam has been renowned as the manufacturing hub of many international enterprises 
in the world for many years with competitive labor prices. Nevertheless, the country is still 
unable to develop its own supply of raw material needed for the manufacturing process so 
it depends on importing raw material from other countries for production. There are some 
companies based in the United States that have manufacturing factories in Vietnam. These 
companies import raw materials from the United States, assemble into the final product in 
Vietnam and then export back to the United States and other countries. For example, Nike 
is an international company majoring in shoes of all kinds based in the United States, whose 
factory in Vietnam provides up to 50% of the company’s total products. This helps explain 
the import structure of Vietnam from the United States. Because they are only raw materials, 
their value is much less compared to the final products that Vietnam exports back to the US 
market. Furthermore, the import sources of Vietnam are varied and mostly from China so the 
import turnover with the US is rather low.

The commodity group accounting for a relatively high proportion is aircraft vehicles and 
aircraft parts with 33.5% of the total import value because the aviation industry is considered 
one of the other exciting areas of commercial cooperation between the two countries in 
recent years with many contracts to buy Boeing aircraft from airlines: Vietnam Airlines, 
VietJet Air and Bamboo Airways.

It can be seen that Vietnam is a market with a large and young population and the need 
to import high-quality, international-standard products from the United States is increasing. 
However, due to the difference in income and development level, competition in commodity 
prices from other partner countries, tariff costs, etc., the proportion of imports from the 
US into Vietnam remains relatively small compared to the potential for trade cooperation 
between the two countries, accounting for only about 4% of Vietnam’s total annual import 
turnover.

3.2. Achievements of bilateral trade in the period of 2015 - present
Vietnam’s trade achievements in the past nearly ten years have been significantly 

improved thanks to bilateral diplomatic activities since the two sides established foreign 
relations in 1995. Before 2015, the period of the presidency of George Bush has created 
a solid foundation for bilateral economic relations in general and bilateral trade relations 
in particular. Vietnam and the US signed two agreements, namely the Vietnam - US Trade 
Agreement (BTA) in 2000, which took effect in December 2001 and Vietnam - US Trade 
& Investment Agreement and Framework (BTA) TIFA) in 2007. BTA facilitated Vietnam’s 
access to “Most Favored Nation (MFN) commercial status”, also known as “Normal 
Trade Relations” (NTR). On December 29, 2006, President George W. Bush announced 
the establishment of a permanent normal trade relations (PNTR) mechanism for Vietnam, 
playing an important role as part of Vietnam’s accession to the Organization. World Trade 
Organization (WTO). In addition to the benefits of In trade and investment, BTA is also a 
“stepping stone” for Vietnam’s accession to the World Trade Organization in 2007. In the 
ten years since the BTA took effect in 2001, two-way trade between Vietnam and the US 
has increased by more than 1200%, from $1.5 billion to more than $20 billion. Since the 
implementation of the BTA, the United States has quickly become Vietnam’s No. 1 export 
market and maintains that position until now. 

In the period 2015-2023, the US experienced three presidents (president Obama, 
President Donald Trump and President Joe Biden) with three different trade policies. 
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However, despite a different trade approach, trade between Vietnam and the United States is 
considered not to be affected too much and has grown steadily over the years. Bilateral trade 
relations during the tenures have achieved important progress.

During his administration, the Obama administration completed the signing of the 
Trans-Pacific Partnership (TPP) between 12 countries accounting for about 40% of global 
GDP, including the United States, Canada, Mexico, Peru, Chile, and New Zealand. Zealand, 
Australia, Japan, Singapore, Brunei, Malaysia and Vietnam; in which the US and Japan are 
considered the main pillars with many provisions requiring high standards in October 2015. 
A special feature of US foreign policy under President Obama is President Obama’s special 
interest in the Asia-Pacific region. In the face of China’s increasing expansion, at the end 
of 2011, the US implemented its “pivot strategy”. In October 2011, then-Secretary of State 
Hillary Clinton wrote that the United States was “strategically turning to this region to secure 
and maintain America’s world leadership role”. It can be said that, although this period is 
only 2 years being in the office of President Obama, as a special supporter of global trade, 
bilateral trade between Vietnam and the US is still growing strongly (See Figure 1).

Under President Donald Trump, despite facing strong trade protectionism from the US, 
there are reasons to explain why bilateral trade continues to grow strongly (See Figure 1). 
According to the report of USTR in 2017, the Trump administration identified four priorities 
in trade policy including (1) Defending US national sovereignty over trade policies; (2) 
Tightening enforcement of US trade laws; (3) Using all possible resources to encourage 
countries to open their markets to U.S. goods and services and to fully and effectively protect 
U.S. intellectual property rights; (4) Negotiating new better agreements with key markets 
around the world. These priorities reflect President Trump’s motto “America First”, which 
favours trade protectionism. This is also part of the Trumponomics policy, a new US foreign 
economic policy under the motto of President Trump. Consistent with the set goals, during 
his term, the Trump administration has withdrawn from many international cooperation 
frameworks, making strong protectionist moves for domestic consumers and businesses. At 
the heart of US policies under President Trump is the direct confrontation with the world’s 
second-largest economy - China. Facing the US-China trade tension and the growing pressure 
of the trade deficit with China, the Trump administration has issued many laws and policies 
with tariffs on hundreds of billions of dollars of goods imported from China. Entering the US 
market. During the last two years of his term, Trump has created a series of mechanisms to 
tighten many Chinese products when there are signs of unfair competition in the US market. 

Vietnam’s exports to the US enjoyed great benefits during this period. One of the 
positive effects of the trade war is that there is an opportunity to increase exports of some 
items to the US and China, especially to the US. Vietnam exports to the US mainly consumer 
goods such as garments, leather shoes, phones, furniture, and seafood. According to data 
from the US International Trade Commission, imports of mobile phones from Vietnam 
doubled in the first four months of 2019 compared to the same period in 2018, and imports 
of computers also increased by 79% in the same period. The number of garments and textiles 
from Vietnam also increased, including furniture, and dried fish exported to the US - items 
that were previously processed in China before Trump raised tariffs. In addition, there are 
many American companies, including large corporations like Apple, that have considered 
expanding production and investing in Vietnam. 

However, with his ideology of protectionism, former President Trump has also 
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implemented certain policies that potentially affect Vietnam-US trade. The most highlighted 
one was the United States listed Vietnam as a currency manipulation country and applied 
restrictive measures to trade from the country in 2020. With the positive and timely effort 
in working with the US Treasury Department, the Vietnamese government was able to 
persuade the Treasury Department to remove Vietnam from the currency manipulation list 
and reached an agreement with the USTR on not issue any trade-restrictive measures for 
Vietnamese exports in July 2021. This was a huge step in promoting trade relations between 
the two countries and in the next year, export turnover from Vietnam to the US witnessed a 
new high (see Figure 1).

For President Biden’s tenure (2020-now), despite the pandemic, the foreign economic 
policy in general and the trade policy in particular of the US has never been really clear 
and specific due to many reasons such as domestic pressures or the complexity of trade 
negotiations, bilateral trade and investment, etc. There are three strategies that the US 
regularly uses: (i) America first (America first), (ii) Economic Union (Alliance economics) 
and (iii) Globalization 2.0 (Globalization 2.0). However, trade relations between Vietnam 
and the US have not been negatively impacted until now. After two years in office under Joe 
Biden’s administration, Vietnam - US relations are still developing. President Biden has not 
fundamentally changed the policy of his predecessor Donald Trump towards Vietnam, which 
is now considered an important strategic partner of the United States in Southeast Asia. 

The Vietnam-US relationship in 2022 is marked by two important visits to Vietnam: 
Vice President Kamala Harris’ visit in August 2021 and Defense Minister Lloyd Austin’s 
visit a month earlier. Although there is no clear trade policy that supports trade liberalization 
or increases domestic protection, President Joe Biden’s focus on the Indo-Pacific region is 
still beneficial for Vietnam - US economy in general and bilateral trade in particular. On 
May 23, 2022, 488 days after taking the oath of office, President Joe Biden announced a new 
pact, the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), with the participation 
of 14 countries including Vietnam. The US-led Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) 
was created to seek an open, inclusive, connected, and secure Indo-Pacific for sustainable 
development, and reduce China’s economic dominance in the region. It is predicted that if 
this framework could succeed, ASEAN countries including Vietnam will get a huge benefit 
from the developed members in terms of digitalization and trade as well. 

3.3. Limitations of bilateral trade in the period of 2015 - present
During this period, trade cooperation between Vietnam and the United States still has 

certain limitations:
 Firstly, Vietnam’s trade surplus with the US is tremendous. The US trade deficit with 

Vietnam in 2022 has reached more than 116 billion USD, only smaller than that of the US 
with China and Mexico. This has brought about many issues for the bilateral trade relations. 
Specifically, in 2020, USTR initiated 2 investigations with Vietnam: one was the Section 301 
Investigation with Vietnam’s timber products and the other was the investigation to confirm 
whether Vietnam was undervaluing its currency as a form of export subsidy, harming the 
competitiveness of American businesses. Although both investigations were resolved with 
consensus from both sides, in 2022, there are still small investigations from the US side with 
Vietnam’s timber exporters, causing many difficulties for the product on entering the US.

Secondly, one of Vietnam’s main export products is frozen fish fillet from a variety 
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of fish- such as basa, tra- that are commonly referred to as catfish in international terms. In 
2002, basa, swai, and tra cannot be referred to as “catfish” on entering the US market due 
to legislation that was approved by the US Congress. Also in August 2003, Anti-dumping 
duties were placed by the U.S. government on “certain frozen fish fillets from Vietnam,” 
such as basa, swai, and tra. The U.S. response to the growth of Vietnamese exports of basa, 
swai, and tra is seen by the Vietnamese government as an instance of trade protectionism 
aimed to shield American catfish producers from fair competition. Vietnam complained to 
the WTO on February 22, 2018, alleging that the U.S inspection mechanism for catfish 
imports is in violation of the WTO SPS Agreement. The case is still pending and the US still 
imposes anti dumping duty toward basa, swai, and tra from Vietnam.

Thirdly, in the nearly 30-year period since the normalization of relations, the United 
States has always believed that Vietnam has not yet had a market economy. Under the terms 
of the WTO accession agreement with the United States, Vietnam remains a “non-market 
economy” (NME). under US law for up to 12 years after accession in January 2007 or until 
the US criteria for a “market economy” designation are met. Under 19 U.S.C. 1677, NME 
means “any foreign country that a regulatory authority determines is not operating according 
to market principles in terms of costs or pricing structures so that sales of goods in that 
country do not reflect the fair value of the goods. NME status is especially important for 
antidumping (AD) and countervailing duty (CVD) cases as it often results in higher tariffs 
being applied. For the Vietnamese government, being recognized as a “market economy” 
also means that relations have become “normalized”.

In competing for exports to the US market, Vietnam faces more limitations than its 
competitors, particularly since about 40 African countries enjoy preferential treatment 
under the African Development Assistance Law and Caribbean Basin countries enjoy the 
same treatment under the Caribbean Basin Initiative Law, etc. Accordingly, most products 
originated from these countries and territories are imported into the United States without 
restrictions in quantity and free of duties. This creates a disadvantage for Vietnamese goods 
when compared to the above countries and territories.

Finally, human rights concerns remain a problem not only in Vietnam-US trade relations 
in particular but also in Vietnam-US relations in general. Many human rights supervisors 
have regularly pointed out the lack of progress Vietnam has made on important problems, 
including the “[tightening of] limitations on freedom of expression, association, peaceful 
assembly, movement, and religion” over the last year. Human rights were neglected by 
the Trump administration, but it is anticipated to receive more attention under the Biden 
administration. Vietnamese leaders will need to adapt to possible enhanced scrutiny that 
comes with this new situation. The Biden administration will have to strike a delicate 
balance between diplomatically continuing negotiations with its Vietnamese colleagues 
about positive ways to move forward and, when necessary, correctly denouncing violations.

4. POLICY IMPLICATIONS 
In recent years, the two countries have established constructive and frank dialogue 

channels between all levels, sectors, people’s organizations, social organizations, etc., 
including many delegations of high-level officials. High levels of government, parliament, 
economy, trade... of the two countries have visited each other, such as the delegation of 
President Trump, the Secretary of Defense, the National Security Advisor, the Foreign 
Ministers.. On the Vietnamese side, there are Deputy Prime Ministers, Foreign Ministers, 
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Defense Ministers, Prime Ministers and most recently at the end of May 2022, Prime 
Minister Pham Minh Chinh also visited the US. Up to now, the leaders of the two countries 
have agreed to jointly build a stable and long-term relationship between the two countries. 
Commenting on the US market, Vietnam said that: The US market has high purchasing 
power. Vietnam always considers the US as a major trading partner and a potential market 
for the Vietnamese business community.

Economic and trade relations between Vietnam and the United States will thrive if 
each country knows how to promote its own comparative advantages; The advantages are 
due to the geographical - economic - political position and the economic position of each 
country in the global economic context. Vietnam is in need in the US - a potential market for 
capital, technology, business knowledge and management. The US is finding great benefits 
in Vietnam in terms of the consumer market, the service market, the economic restructuring 
market and above all, the market in which the US can expand its influence in the region. 
Southeast Asia, Asia - Pacific.

In the next few years, the export structure of Vietnam and the United States may not 
change much. The main commodity groups are still machinery and equipment, spare parts, 
textiles, footwear, furniture, seafood, etc.. After that, with increased foreign investment, the 
turnover of new items such as electronics, electrical appliances, mechanical processing, and 
processed food will increase sharply.

Through the study of the topic, some policy implications and possible solutions to 
promote bilateral trade between Vietnam and the US in the coming time can be proposed as 
follows:

4.1. Micro and macro solutions
Firstly, it is necessary for Vietnam to lower the trade deficit with the United States. 

This can be achieved directly by increasing imports from the US, especially the products that 
the US has the strength in exporting such as corn, soybeans, wheat, cotton... or indirectly 
improving the investment environment to attract more US manufacturing companies to 
Vietnam to do business and increase the amount of goods imported from the US through 
the need of these companies for raw materials. Vietnam also needs to develop a process and 
efficiently implement drastic measures to check the quality of exports in order to improve the 
prestige, quality and competitiveness when exporting to the US.

Secondly, the Vietnamese government needs to pay more attention in adjusting monetary 
policy in a transparent and clear manner, in compliance with international practices to avoid 
future investigations into currency manipulation from the US. Furthermore, the government 
needs stricter regulation to make sure that exporters fully comply with the requirement when 
exporting their products to the United States to prevent unwanted investigation on trade. 
Policies aiming at improving the competitiveness of seafood exporters are also necessary 
so that more and more seafood companies are able to qualified to enjoy the 0%-tax-rate 
when exporting ba sa, tra fish into the US in each period of review (POR) carried out by US 
Department of Commerce (DOC) in the future.

Thirdly, improve the competitiveness of enterprises and export products on the basis 
of appropriate business strategies, innovate business methods, strengthen the potential 
of enterprises and develop domestic and foreign links. Enterprises actively and actively 
participate in the international division of labor, participate in production networks, regional 
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and international distribution networks, and participate in global value chains. It is necessary 
to accelerate the process of digital transformation and business on the digital technology 
platform of enterprises. Diversify both traditional official export methods and modern export 
methods. In particular, it is necessary to promote the application of cross-border e-commerce 
and join the world e-commerce floors. This will help open up more cooperation fields with 
the US in the future and increase the bilateral trade turnover.

Fourthly, in addition to continuing to implement the commitments in the BTA, there 
is a need to continue to promote other multilateral cooperation mechanisms that the two 
countries participate in, including the US-ASEAN Trade and Investment Framework 
Agreement (TIFA); World Trade Organization (WTO) of which the US is an official member 
since 1995 and Vietnam since 2007; The Treaty of Amity and Cooperation (TAC); East 
Asia Summit (EAS) 2011; The annual ASEAN-US Summit; Agreement to elevate the US-
ASEAN strategic partnership from 2015; and the US-ASEAN Connect Framework (US-
ASEAN connect)

4.2. Solutions for some specific export products
4.2.1. Solutions for Textile products
Firstly, Vietnamese enterprises exporting textiles and garments to the US market need 

to study and comply with strict regulations on quality, trademark, and product origin as 
regulated by the US: All textile products Garments exported to the US market must meet 
ISO 9000 quality standards. All textiles and garments imported into the US market must 
be labeled, clearly stating the manufacturer’s name and the manufacturing and processing 
country.

Second, Vietnamese textile and garment enterprises need to pay special attention to US 
trade practices. The US often has the habit of often buying FOB goods, which means that the 
season is in line with finished products and so businesses have to take care of the stage of 
organizing the source of raw materials, production to the stage of packaging and delivering to 
customers. In fact, Vietnam’s garment industry mainly trades in the form of export processing 
because on the one hand, Vietnamese enterprises cannot meet their own high-quality raw 
materials, design product samples to serve their needs. demand for export production, on 
the other hand, business in the form of export processing is less risky. Therefore, in order to 
increase garment exports to the US market, Vietnamese enterprises must quickly overcome 
obstacles and export garments to the US by FOB method.

To do so, Vietnam’s textile and garment industry must first accelerate its efforts to 
create new quality raw materials and garment accessories for export. At the same time, a 
large amount of capital needs to be invested in production equipment and machinery and 
minimized the import of finished fabrics for processing, yarn for weaving, and cotton for 
spinning. How to achieve a rate of over 50% of the value of using domestic raw materials on 
export textile products by 2005 compared to the current rate of less than 30%.

Third, US textile and garment import orders are often of great value, so enterprises must 
have a large quantity of goods to supply them in time. The quantity of goods is large but the 
supply time is short, so it is difficult for each Vietnamese enterprise to be afloat. Therefore, 
Vietnamese enterprises need to soon consider the possibility of cooperating with each other, 
investing in specialized equipment in a synchronous manner to be able to produce batches of 
similar standards to fulfill orders. large goods from your country.
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Fourth, the Vietnam Textile and Apparel Association needs to strengthen its activities 
further, gradually contributing to overcoming the current weaknesses of the textile and 
garment industry. On the other hand, as a representative of Vietnam’s textile and garment 
enterprises, the Association should actively participate in activities with international and 
regional organizations related to the textile and garment sector such as - ASEAN Textile 
and Garment Association, ASEAN Textile and Garment Forum. textile industry in the Asia 
- Pacific region... to exchange information and convey recommendations of the domestic 
textile industry to the region and the world in order to support textile enterprises in their 
business process. export in general and export to the US market in particular.

4.2.2. Solutions for Footwear products
Footwear needs to maintain its position as a key export item to the US in the coming 

periods. However, the reality shows that currently, the domestic value of exported footwear 
products only accounts for about 25%, that is, imported materials account for 75-80%. In 
2020 alone, the footwear industry had to import up to USD 680 millions of raw materials 
for footwear production. Therefore, in order to improve the competitiveness of this product, 
enterprises need to invest and develop domestic auxiliary materials. And to do this, agencies 
such as the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Agriculture and Rural 
Development need to have a strategy to direct the livestock development program for export 
meat and hide as raw materials.

4.2.3. Solutions for Seafood products
Although enjoying the non-MFN tax rate, which is not much different from the MFN 

tax rate and is always one of Vietnam’s largest export turnovers to the US, seafood exports 
have not taken full advantage of the me.

Firstly, it is necessary to increase investment and improve the capacity to manage 
offshore fishing, which is an effective measure to solve the problem of raw materials for 
seafood processing for export, and at the same time create favorable conditions for fishing. 
select new aquatic products for export.

Besides offshore fishing, another comparative advantage of Vietnam to participate in 
international trade in the coming time is to promote aquaculture. Black tiger shrimp and giant 
freshwater shrimp are items with high export value and are very popular with US consumers. 
However, in order to be able to solve problems related to capital, acreage, farming techniques 
such as seed, feed and ecological environment constraints... the fisheries industry definitely 
needs the help of State and international community.

Secondly, the price of Vietnamese seafood products exported to the US market is 
generally still low, only 70% of the same price of Thailand and Indonesia, but still unable to 
compete with goods from other exporting countries. This is because the processing technology 
of Vietnamese seafood is still limited. To overcome this disadvantage, it is necessary to 
strengthen economic - technical cooperation with foreign countries in the processing of 
aquatic products for export.

Joining the Fisheries Association of Southeast Asian countries as well as joining 
regional and international organizations AFTA, APEC, etc. will open up huge opportunities 
for Vietnam to take advantage of investment capital. new technologies of fishing, processing 
and aquaculture, as well as learning experiences in training management staff and scientific 



234 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

and technical staff from countries such as Thailand, Indonesia, the Philippines, etc. advanced 
seafood processing countries and seafood products meeting international quality standards.

Thirdly, in parallel with striving to reduce costs to have an advantage in international 
competition, the issue of quality assurance and food safety and hygiene is of vital importance 
to the export activities of marine products. products of Vietnam in general, and exports to the 
US market in particular. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) is a mandatory 
requirement for Vietnamese seafood products when exporting to the US market. In order to 
dominate the US market, there is no other way but Vietnamese seafood processing enterprises 
must enlist the technical and financial support of the State and international to achieve the 
quality standards. HACCP.

Finally, because seafood is one of the strategic export items to the US market, to 
help seafood production and processing enterprises to boost exports to the US market, the 
State measures to encourage seafood exports should be strengthened. For example, there 
are financial and technical support policies for Vietnamese enterprises such as sponsoring 
seafood exports and establishing a fund to support seafood production and export.

4.2.4. Solutions for Agricultural products
Although the agricultural product industry has had a number of products accepted by 

the US market, at present, there are still many advantages that have not been exploited 
and promoted commensurate with the potential. Many agricultural products have not been 
exploited for export, such as oilseeds; poultry meat products; some tropical fruits... Products 
that have been exploited for export such as coffee, rubber, tea, spices are mostly in raw form 
(accounting for 70-80%), so there will be no benefits. position in competition. The main 
reasons for this situation are:

- Weak infrastructure, lack of synchronization of production factors (electricity, water, 
capital, technology, etc.)

- Post-harvest technology has many shortcomings: production machinery and equipment 
still use old and outdated technology, processing consumes a lot of raw materials but the 
quality is low.

- The organization of the export business system is weak, inefficient, overlapping, 
competing for purchase and sale, causing harm to the common interests in export business 
as well as the interests of producers.

To enhance the export ability of agricultural products to the US market, we should take 
the following measures:

- Investment in capital and technology to develop and expand the source of agricultural 
products for export: the main goal is to exploit the full potential of Vietnam’s agricultural 
production and create a source of agricultural products for export. not only large scale but 
also rich in product categories.

- Strengthening processing capacity to increase the value of exports: in parallel with 
increasing investment capital to upgrade machinery and equipment with advanced science 
and technology, in this solution it is necessary to pay attention to the develop a synchronous 
program for key products on the basis of diversification to select products with export 
advantages. At the same time, it is necessary to organize a unified steering committee for the 
purpose of linking production industries and authorities to coordinate actions throughout the 
process of production - purchasing - processing - exporting agricultural products.
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CONCLUSIONS 
Thirty years is not a long time in the history of the relationship between the two countries, 

but what Vietnam and the United States have achieved is really impressive. Cooperation in 
the field of trade is considered a bright spot in this relationship. With the increasing and 
unpredictable fluctuations of the globalization trend, the trade cooperation between the two 
countries plays a very important role. The signing of the Vietnam-US Trade Agreement BTA 
is a very remarkable and very important milestone in the trade relationship between the 
two countries. This is a very important framework, creating a foundation to promote the 
partnership and ensure the harmonization of interests of the two countries. Although the 
trade relationship between Vietnam and the United States has developed rapidly and with 
great promise, so far the relationship between the two countries still faces many limitations. 
The ability to supply raw materials of Vietnamese goods still depends mainly on foreign 
imports and does not enjoy GSP incentives. Therefore, the Governments of the two countries 
have recently taken steps, have taken appropriate measures and policies to further tighten the 
trade relationship between the two countries Vietnam - China period as well as to create a 
favorable environment for Vietnamese businesses export to the US market and vice versa. The 
biggest challenge is still the self- renewal movement within each business itself. Diversify 
products, improve quality of goods, investment in technology, fostering and developing 
human resources, focusing on building and developing the brand, improving efficient trade 
promotion activities ... each business needs to choose the appropriate solutions to improve 
their competitiveness. The task of the two countries is to have measures and policies to 
overcome difficulties and to bring about mutual benefits for all parties involved.
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Abstract: The research studies solutions to overcome technical barriers 
for seafood products exported from Vietnam to the Japanese market. The authors 
used the TOWS matrix to analyze opportunities and challenges from technical 
barriers to trade of Japan for seafood exports and the strengths and weaknesses 
of Vietnamese seafood enterprises in meeting Japanese technical barriers. From 
there, the authors propose solutions related to the group of attack solutions (SO), 
the group of defensive solutions (ST), the group of solutions to build strengths 
for the attack solution (WO), and the group of solutions to build strengths for 
defensive solutions (WT) for Vietnamese seafood exporters.
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GIẢI PHÁP VƯỢT RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG THỦY 
SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Tóm tắt: Bài viết nhằm nghiên cứu các giải pháp vượt rào cản kỹ thuật đối 
với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Nhóm tác giả 
đã sử dụng ma trận TOWS để phân tích cơ hội, thách thức từ rào cản kỹ thuật đối 
với hàng thủy sản xuất khẩu của Nhật Bản và điểm mạnh, điểm yếu của các doanh 
nghiệp thủy sản Việt Nam trong việc đáp ứng các rào cản kỹ thuật của Nhật Bản. 
Từ đó, nhóm tác giả đề xuất giải pháp liên quan đến nhóm giải pháp tấn công 
(SO), nhóm giải pháp phòng thủ (ST), nhóm giải pháp xây đựng điểm mạnh cho 
giải pháp tấn công (WO), và nhóm giải pháp xây dựng điểm mạnh cho giải pháp 
phòng thủ (WT) cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Từ khóa: Nhật Bản, TBT, thủy sản, xuất khẩu, Việt Nam 
1. Introduction
Vietnam is a country with favorable conditions in aquaculture and fishing. 
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The annual production of aquatic products has increased sharply. Specifically, according to 
the data of the Directorate of Fisheries (Ministry of Agriculture and Rural Development of 
the Socialist Republic of Vietnam), in 2019, the total production reached 8.2 million tons; by 
2020, the total fishery production was 8.64 million tons; and in 2021, the total production of 
aquaculture and fishing reached 8.73 million tons. At the same time, seafood export turnover 
increased from 8.6 billion USD in 2019 to 8.89 billion USD in 2021. Thus, maybe the 
importance of fisheries in contributing to economic development. Vietnam has exported 
seafood to many different countries, of which Japan is one of the three key markets with an 
export turnover of 1.33 billion USD in 2021, accounting for 14.9% of Vietnam’s seafood 
exports according to data from the General Department of Vietnam Customs.

Trade barriers, including technical barriers, were used by developed countries early 
on. Currently, the application of barriers to imports, including seafood products, is more 
and more popular, especially in large markets such as the US, EU, and Japan. According 
to the Free Trade Agreements signed in recent years, countries gradually removed tariff 
barriers and many imported products with a 0% tax rate. But instead, countries impose 
higher requirements on technical standards and Japan is not an exception. This is a country 
known as one of the most difficult markets in the world, they have strict requirements 
for imported goods in general and seafood in particular. That is both an opportunity and 
a challenge for seafood enterprises. Vietnamese seafood enterprises need to take specific 
measures to meet regulations on technical barriers as well as maintain the loyalty of Japanese 
customers. Therefore, research on solutions to overcome technical barriers is necessary to 
help businesses realize opportunities, challenges, strengths, and weaknesses for Vietnamese 
seafood exported to the Japanese market.

2. Literature review, Theoretical framework, and Methods
2.1. Literature review
Research on technical barriers to exporting products
Technical barriers are a topic of concern not only for developing countries but also 

for large countries when exporting goods to foreign markets. P., Sheehy, J., & Vancauteren, 
M. (2001) studied the importance of technical barriers to trade within the European Union. 
The results of the study show that the different technical barriers are significantly different 
in importance between the EU and the countries of Central and Eastern Europe. Besides, 
Bao, X., & Qiu, L. D. (2010). used a quantitative method to research TBT in the Chinese 
market. China’s TBT both restricts and promotes trade, specifically: restricting agricultural 
goods but promoting trade in manufactured goods. In this area, Kamal, Y., & Zaki, C. (2018) 
used the gravity model to assess the impact of technical barriers in trade on exports of 
firms in Ai. Updated in the period 2005-2011. According to the research results, TBT has 
a negligible impact on the company’s profit-intensive ratio; a negative impact on margin 
expansion, probability of entry, and decision to withdraw, especially for small businesses; 
Impacts vary by sector: positive for the agricultural sector and mixed for the non-agricultural 
sector. In addition, Hu, C., Lin, F., Tan, Y., & Tang, Y. (2019) said that the export value 
and export volume of China’s lighters to the EU market both decreased because of TBT 
regulations of this market. Besides foreign studies, the issue of barriers in international trade 
relations was studied by author Nguyen Hai Thanh. In the article, the author has argued that 
trade barriers are understood as technical barriers introduced by the importing country for 
the purpose of protecting domestic production; including regulations on food safety and 
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hygiene, packaging and regulations on prohibited chemicals in food products. The author 
analyzes the difficulties and challenges faced by the system of trade barriers that Vietnamese 
exporters face, thereby proposing measures to overcome barriers. On October 16, 2020, the 
Department of Agricultural Products Processing and Market Development held a seminar to 
disseminate technical barriers to the implementation of the EVFTA Agreement for seafood 
products in Can Tho city. At the workshop, professional agencies identified, analyzed, and 
discussed technical barriers (new regulations on food safety, certification, quality control, 
quarantine, and traceability, SPS and TBT measures, origin...) with the aim of supporting 
seafood enterprises to improve technology, management, and meet EU technical barriers and 
standards.

Research on technical barriers to imported seafood products
Greenhalgh (2004) in the article Trade issues background paper: sanitary and phyto-

sanitary (SPS) measures and technical barriers to trade (TBT), pointed out that major 
countries such as Europe, North America and Japan are increasingly introducing strict 
technical standards. The author focuses on the quality of seafood products to ensure food 
safety and traceability. In addition, the article by Hoan, Q. (2005) mentioned technical 
barriers associated with exported seafood in terms of food hygiene and safety, labeling and 
environment. Specifically, the TBT stipulates that nutritional criteria such as protein, fat, 
salt, minerals, etc. must be met in certain proportions; regulations on types, sizes, volumes, 
ways of processing, packaging and labeling; the farming and catching of raw materials for 
processing such products must not harm the rare and precious animals listed in the Red 
Book; and does not cause harm to the environment and the environment. Dung, N. T. P., & 
Hoa, N. T. N., (2012) researched on technical barriers to trade when exporting Vietnamese 
seafood to the Japanese market. The authors summarize the situation of Vietnam’s seafood 
exports to Japan (2000-2011) and point out the risks that Vietnam’s seafood exports face: 
risks of trade disputes, risks of barriers technical barriers of importing countries and risks 
from input materials. Phu, T. V., (2017) selected research on technical barriers to trade 
related to labeling with the article Technical Barriers to Trade regarding labeling: A Case 
Study of Catfish Dispute between the United States and Vietnam. The author specifically 
investigated whether the US regulation of the use of the term “catfish” is consistent with 
the TBT Agreement. Research results show that the US catfish labeling regulations are not 
consistent with Article 2.3 of the TBT Agreement. Continuing research in this area, author 
Phu, T. V., (2021) has found that the above barriers continue to be a challenge for catfish in 
particular, and Vietnamese seafood in general. The authors Linh, P. T. T., and Cuong, N. M., 
(2021) reviewed tariff and non-tariff barriers in international trade, case study in the Japanese 
market. The authors study the situation of Vietnam’s seafood exports to Japan in the period 
2010-2020, the response, compliance and response of Vietnam to technical barriers in this 
country’s trade. From there, the authors propose solutions to promote seafood exports from 
Vietnam to the Japanese market.

Through the research review, it can be seen that studies have analyzed and assessed 
the impact of technical barriers on seafood exports in many countries. However, the authors 
mainly studied the impact of technical barriers on seafood exports, thereby proposing 
solutions to promote seafood exports.

2.2. Theoretical framework
a) Technical barriers
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Trade barriers are understood as restrictions on international trade for the Government 
to impose. The World Trade Organization has introduced the concept of “barrier” as “no 
country can prevent taking the necessary measures to ensure the quality of its exports, or to 
protect the quality of its exports, or to protect human, animal or plant life or health, to protect 
the environment or to prevent fraudulent activities, to the extent that the country deems 
appropriate and shall ensure that such measures are not taken in a manner likely to cause 
arbitrary or unjustifiable discrimination between countries, under similar conditions, or to 
create disguised restrictions on international trade, or in other words shall be in accordance 
with the provisions of this Agreement”. Trade barriers are used to increase costs or limit 
imports to protect domestic industry. The scarcity of goods and additional costs will push the 
price of imported products higher and make domestic goods and services more competitive.

Common trade barriers fall into three categories: tariff barriers, non-tariff barriers, and 
quotas.

Tariffs: a tax on imported goods. This is a tool to regulate import and export activities 
or protect domestic production. To attract imported goods, the government will apply a 
low tariff, or 0% depending on cooperation agreements and Agreements between member 
countries. On the contrary, when it wants to protect domestic production, the government 
will apply a higher tax rate on imported goods.

Non - tariffs berries: are non-tariff barriers to trade to limit imports and protect 
domestic enterprises. Non-tariff barriers include: technical barriers to trade (TBT), sanitary 
and phytosanitary measures (SPS), anti-subsidy, anti-dumping and safeguard measures. 

Quota: s the maximum limit on the volume (or value) of goods allowed to be imported 
or exported during a given period. By applying quotas, countries reduce the number of 
competing products in the domestic market, increasing demand for local goods and services.

b) Technical barriers 
According to the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), “technical 

barriers to trade are essentially technical standards and regulations that a country applies to 
imported goods and/ or the process of assessing the conformity of imported goods with those 
standards and technical regulations (hereinafter collectively referred to as technical measures 
- TBT measures). The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
has introduced the concept of technical barriers: technical barriers to trade are understood 
as technical regulations, minimum standards and health certification systems, safety and 
environmental protection and to enhance the availability of product information. As such, 
a technical barrier to trade can be understood as any regulation, standard or procedure that 
can make it more difficult to export goods to a country. Technical barriers are often a bigger 
obstacle than tariffs for exporters. 

WTO classified technical barriers to trade into three categories: 
Technical regulations: mandatory technical requirements (enterprises must comply);
Technical standards: technical requirements that are accepted by an accredited body 

but are not binding;
 Conformity assessment procedure
Regulations on technical barriers applied to imported seafood products
Standards on food hygiene and safety for imported seafood products in the world are 
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now diverse. Most of the standards focus on ensuring food safety and quality; disease safety; 
environmental safety; social security and product traceability. 

Regulations on labeling: Each export product must be labeled specifically and accurately 
according to the requirements of the importing markets. In general, the product label must 
have the following information: product name, country of origin, nutritional content, 
additives, preservation method, instructions for use, name and address of the importer. In 
addition to the above main information, depending on each country, there will be specific 
requirements for each type of product.

2.3. Methods
The TOWS matrix is derived from the SWOT analysis matrix, which is a model for 

analyzing internal strengths and weaknesses as well as external opportunities and threats 
that businesses face. This is a variation of the SWOT model, researched and developed 
by Heinz Weirich. Both the TOWS and SWOT matrices include the acronyms: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats, but the order is different. The difference between 
these two matrices is that the SWOT analysis emphasizes the internal environment 
(strengths, weaknesses) while the TOWS analysis emphasizes the external environment first 
(opportunities and threats). 

TOWS matrix is a matrix used to analyze opportunities as well as challenges of the 
external environment and analyze strengths and weaknesses of enterprises to help businesses 
come up with appropriate strategies. Thanh, V. H., & Huong, T. T. L., (2021) have identified 
that the TOWS matrix is not only applied to develop strategies, but can also be applied at the 
macro level for the country, ministries, sectors and at the macro level. such as corporations, 
corporations, branches, departments... or even individuals to orient their own development. 
The authors have shown that the advantage of this matrix is to overcome the disadvantage of 
the traditional method, which is the lack of comprehensiveness in assessing the causes and 
determining the solution due to the lack of association between factors.

TOWS Matrix:

External Opportunities (O) External Threats (T)

Internal 
Strengths (S)

SO
“Maxi-Maxi Strategy”
Strategies that use strengths to 
maximize opportunities.

ST
“Maxi-Mini Strategy”
Strategies that use strengths 
to minimize threats.

Internal 
Weaknesses (W)

WO
“Mini-Maxi Strategy”
Strategies that minimize 
weaknesses by taking advantage of 
opportunities.

WT
“Mini-Mini Strategy”
Strategies that minimize 
weaknesses and avoid 
threats.

Source: TOWS Matrix © 1982 Heinz Weihrich, Ph.D.
After analyzing opportunities, external challenges, strengths and weaknesses of 

Vietnam’s seafood exports, the authors apply the remaining factors in the TOWS model 
to propose groups of solutions to overcome the technical barriers of Japan to Vietnamese 
seafood exports.
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3. Results
3.1. Japanese technical barriers to Vietnamese seafood exports
a) Some regulations on Japan’s technical barriers to imported seafood products
Technical regulations: a number of regulations on food hygiene and safety and 

regulations on packaging and labeling.
- Regulations on food hygiene and safety
Any product imported into the Japanese market, including seafood, must comply with 

the Food Sanitation Law. In January 2014, the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare 
applied the MRL of Ethoxyquin in shrimp imported from Vietnam to be 0.2 ppm, which is 
much higher residue level than 0.02~0.06 ppm previously applied. Seafood exporters must 
submit sufficient documents to the import food control agencies under the quarantine station, 
the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare. After that, the Japanese quarantine 
agencies will take samples for periodic inspection of imported seafood.

- Regulations on packaging and labeling
Seafood exported to Japan must be labeled in Japanese and comply with the regulations 

on packaging and labeling according to: Law on Standardization and Labeling of Agro-
Forestry Products; Law on Food Safety and Hygiene; Law on Measurement; Law Against 
Overestimating, Misleading and Misleading Descriptions; Law on Protection of Intellectual 
Property and some other laws. Product labels must have full information: product name, 
ingredients, food additives, content, preservation method, expiry date, origin, name and 
address of the importer. Depending on the characteristics of the product, Japan may require 
additional information.

Technical standards: certification and quality standards
Japanese Agricultural Standards System - JAS
This is the national standard of Japan in the fields of agriculture, forestry, fishery and 

food industry. JAS certificates are issued by inspection organizations under the Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan and inspection organizations of Japanese local 
governments. The JAS standard consists of two parts: The Japanese Agricultural Standards 
System and The Quality Labeling Standards Systems. Regarding seafood, JAS includes 
regulations on standards for chemicals, breeds, animal control and the entire process of 
raising and caring must comply with regulations, ensuring quality and Japanese organic 
standards. There are two ways for seafood exporters to receive JAS certification: choose a 
registered classification body; or self-categorize (manufacturing units must have certificates 
of registered units). 

Ecomark standard
Products exported to Japan in general and seafood exports in particular with the Ecomark 

mark will have more advantages. Japanese consumers are more and more concerned about 
the environment. In addition, the Japan Environment Agency also encourages consumers 
to use products with the Ecomark mark, products that do not harm the ecosystem. Products 
that meet at least one of the following standards will be stamped Ecomark: The use of such 
products does not cause pollution to the environment or has but is not significant; The use 
of that product brings many benefits to the environment; Waste after use does not harm the 
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environment or cause very insignificant harm; Products make a significant contribution to 
environmental protection in addition to the above ways.

b) Opportunities
Japan’s application of technical barriers to imported seafood offers some opportunities 

for quality improvement or affirmation of prestige and reputation for Vietnamese seafood 
exports.

In order to meet Japan’s system of technical barriers to seafood, Vietnamese enterprises 
always have the opportunity to improve the quality of seafood. The system of technical 
barriers will help businesses promote technical progress, technology transfer, and product 
quality improvement. In addition, taking advantage of the good relationship between Vietnam 
and Japan, Vietnamese seafood enterprises can learn from Japanese enterprises’ experiences 
to continuously improve their production and exporting seafood processing. 

Japan is a difficult market, therefore, once Vietnamese seafood enters this market, it 
will confirm its prestige in the world market. The Japanese market has high requirements 
for quality, design, packaging and sometimes these requirements are higher than those of 
other countries in the world. Therefore, meeting the requirements of the Japanese market, 
seafood enterprises can easily meet the requirements of other markets in the world. In 
addition, exporting to the Japanese market gives confidence to countries intending to import 
Vietnamese seafood.

c) Threats
Besides the opportunities, it seems that technical barriers bring more challenges to 

Vietnam’s seafood exports.
Firstly, the challenge of meeting technical standards. Vietnam and Japan have signed 

bilateral and multilateral agreements, whereby many seafood products are exported to Japan 
with the tax rate of 0%, but Japan has introduced regulations on technical standards. art is 
getting higher and higher. That brings a big challenge to Vietnamese seafood exporters, 
requiring them to invest right from input materials to final products. Although Japanese 
technical standards such as JAS or Ecomark are optional, it is a standard trusted by Japanese 
consumers. Meeting the requirements of these standards is a big challenge for Vietnamese 
seafood enterprises because they strictly control right from the seed to the final product.

Secondly, the challenge of environmental issues. Seafood processing is currently facing 
difficulties due to environmental issues. Regulations related to output wastewater are not 
included in livestock standards but in other regulations. Some criteria are not suitable for 
fish and shrimp farming, typically the regulation on phosphorus treatment in frozen seafood 
processing. The incompatibility led to difficulties for seafood enterprises in the processing 
stage, both meeting Vietnamese standards as well as environmental standards from Japan.

Thirdly, the challenge of certifying the origin of caught seafood. Seafood products 
exported to the Japanese market must have a clear origin and be specified on the product 
label. In addition to the above laws and regulations, enterprises exporting seafood to the 
Japanese market must also comply with the Law on product liability. Normally, farmed fish 
should be sampled at 5%; if 1 batch of violations increases to 50%, the risk of not achieving 
certification of seafood origin is high. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(MAFF) published Ordinance No. 39 on April 26, 2022, including the designations of class 
II seafood (imported) on the classification of aquatic resources at high risk of IUU fishing. 
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From December 1, 2022, Japanese authorities apply the requirement of catch certificate 
for 4 aquatic species: squid and cuttlefish (Squid and Cuttlefish), fish saury (Pacific saury, 
Cololabis spp.), mackerel (Mackerel, Scomber spp) and herring (Sardine, Sardinops spp).

3.2. The level of meeting Japanese technical barriers of Vietnamese seafood exports
a) Strength
Vietnamese seafood has affirmed its prestige in the Japanese market. According to 

aggregated data from the database established by the International Trade Center, Vietnam’s 
seafood export turnover to Japan tends to increase from 2015 to 2019 (from 0.87 billion USD 
to 1.07 billion USD). However, from 2019 to 2021, export turnover will decrease, mainly 
due to the impact of the COVID-19 pandemic, which changes the consumer demand of 
Japanese customers and difficulties in transporting goods. Up to now, the seafood industry 
has recovered and promoted exports to the Japanese market, especially tuna, squid, octopus, 
shrimp, etc.

Vietnamese seafood export enterprises strive to meet Japanese technical standards. 
Seafood enterprises have strengthened quality control according to the Hazard Analysis 
and Critical Control Point system, promptly detected hazards and put in place preventive 
measures to ensure compliance with technical standards. of the Japanese market. Some 
businesses have combined BAP aquaculture best practices and the aquaculture licensing 
board ACC to ensure food safety, environmental protection, and regional traceability under 
Decision no 2949/QĐ-BNN-TCTS dated 27/7/2015 of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development. According to ACC statistics, 19 shrimp companies in Vietnam have been 
certified with 4-star BAP out of 51 certified companies in the world. In addition, Vietnamese 
enterprises comply with regulations on product labeling and origin, so very few Vietnamese 
seafood products are refused due to incorrect labeling.

b) Weakness
Firstly, the source of input materials has not been controlled. According to the Ministry 

of Agriculture and Rural Development, Vietnam often has to import input materials for 
seafood processing. Specifically, in 2020, the source of imported raw materials for farming 
accounts for nearly 50%, exploiting more than 50%. In recent months, the shortage of raw 
materials for seafood processing is common. According to VASEP, up to 40-50% of fishing 
vessels are located ashore, leading to a decrease in input materials for processing plants by 
70-80% compared to before. The main reason is due to the increase in gasoline. Hon Ro 
fishing port (Khanh Hoa) has reported that by July 2022, more than 90% of fishing boats 
have stopped operating because they are not supported with petrol. Besides, even though the 
COVID-19 epidemic has been controlled, its negative effects are still there. The source of 
raw materials for shrimp and fish decreased due to the impact of diseases, high feed prices, 
and short lifespan of fingerlings, so fishermen reduced the volume of farming. The reduced 
farming capacity makes the input materials not as expected of the enterprises.

Secondly, has not actively produced raw materials. Vietnamese seafood enterprises 
still depend a lot on imported raw materials, despite the high price, they have not been able 
to actively produce. Every year, Vietnam still has to import raw materials: fish meal, animal 
fat, soybeans, rice bran ... up to billions of USD, but in terms of conditions, Vietnam is 
completely capable of producing domestically. Dependence on foreign imports leads to high 
production costs.
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4. Solutions
a) Attack solutions (SO)
Before the increase of technical barriers in the Japanese market, Vietnamese seafood 

exporters need to continue to make more efforts in meeting the technical standards of this key 
market. Businesses need to have close coordination with the VASEP Association and local 
authorities to understand and promptly update the technical standards of the Japanese market. 
At the same time, actively learning about standards and applying science and technology 
is essential for seafood businesses. Since then, enterprises have not only increased export 
productivity but also improve product quality, while still ensuring the set technical standards.

In parallel with efforts to meet technical standards, seafood exporters need to take 
measures to maintain and strengthen their reputation with Japanese customers. Enterprises 
need to promote the export of products that have confirmed their prestige, strictly complying 
with the set regulations. Businesses are not allowed to commit acts of violation for the 
immediate benefit to reduce the image and reputation of Vietnamese seafood.

b) Defensive solutions (ST)
Although the prestige of Vietnamese seafood has been confirmed, businesses need 

to regularly update new regulations and requirements of Japanese customers. In addition, 
businesses should propose support from the Government and VASEP Association in consulting 
and unifying regulations on environmental-related issues in accordance with international 
standards. From there, businesses can easily comply with environmental regulations, the 
possibility of being granted Ecomark certification is higher.

In addition, businesses need to understand the regulations on origin requirements of 
Japan. To avoid the situation that products are not recognized as origin, businesses should 
learn the procedures and apply for certificates by competent organizations and agencies. For 
the purpose of preventing origin risks, enterprises need to actively register for certification 
and prepare samples at their request so that the procedures are completed quickly.

c) Solutions to build strengths for attack solutions (WO)
In order to meet the regulations on Japanese technical barriers, Vietnamese seafood 

enterprises must pay attention right from the source of input materials. However, this is a 
limitation of Vietnamese seafood.

On the one hand, to overcome that limitation, enterprises can take advantage of support 
from Japan in supplying input materials under the free trade agreement. At the same time, 
importing a large number of raw materials will help businesses have price incentives, the 
priority to meet the quantity, and ensure the quality.

On the other hand, Vietnamese seafood enterprises should learn from Japan’s 
experience and technology transfer to have a closed production process and set Japanese 
quality standards. Actively inspect and review impurities in seafood to ensure it is within the 
standard threshold.

d) Solutions to build strengths for defense solutions (WT)
Currently, our country’s input materials are heavily dependent on foreign markets, 

leading to a difficult situation of quality control. To avoid quality risks, businesses need 
to choose reputable and reputable sources of goods. Currently, Vietnam has signed many 
bilateral and multilateral cooperation agreements, so that businesses in general have more 
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favorable conditions in commercial activities. Taking advantage of the cooperation as well 
as the conditions provided by the government, businesses can easily choose reputable 
customers.

Although Vietnam can import input materials from abroad, the level of control is 
not high and is quite passive in production activities. Therefore, to ensure input materials, 
seafood enterprises should actively produce or support fishermen. The self-production of 
input materials helps enterprises to have a closed production process, ensure the source of 
raw materials, and limit risks. On the other hand, businesses can support fishermen such as 
providing financial support, proposing the application of science and technology, appointing 
consultants, etc. With such a solution, enterprises will be more proactive in the source of 
input materials. to ensure the production and processing of aquatic products for export.
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Abstract: The article studies the relationship between export, import, and 
economic growth in Hai Phong city in the period 2011-2021. The relationship 
between export, import, and economic growth has been mentioned in many 
theories, and economic models and pointed out by many researchers in different 
economies in different periods. In order to test the relationship between export, 
import, and economic growth of Hai Phong city in the period 2011-2021, the 
research team collected data on import and export turnover and the economic 
growth rate of the city during the research period; using a linear regression model 
(log-log) by Eview8 software to evaluate the impact of import and export on the 
economic growth of Hai Phong. The model results support the view that exports 
have a positive impact on the economic growth of Hai Phong during the study 
period. From the test results and practice on import-export and economic growth 
during the research period, the authors propose some policy recommendations to 
promote export and economic growth and stabilize the macro-economy scale of 
Hai Phong city after the Covid-19 pandemic.

Keywords: export, import, economic growth, Hai Phong

MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TĂNG TRƯỞNG  
KINH TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: GÓC NHÌN TỪ PHÂN TÍCH 

ĐỊNH LƯỢNG

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa xuất, nhập khẩu và tăng 
trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2021. Mối quan hệ giữa 
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xuất, nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế đã được đề cập trong nhiều lý thuyết, mô hình kinh tế 
và được nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra ở các nền kinh tế khác nhau trong các giai đoạn khác 
nhau. Nhằm kiểm định mối quan hệ giữa xuất, nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế thành phố 
Hải Phòng giai đoạn 2011-2021, nhóm nghiên cứu đã thu thập số liệu về kim ngạch xuất 
nhập khẩu và tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn nghiên cứu; sử dụng 
mô hình hồi quy tuyến tính (log-log) bằng phần mềm Eview8 nhằm đánh giá tác động của 
xuất, nhập khẩu tới tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng. Kết quả mô hình ủng hộ cho quan 
điểm xuất khẩu có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng giai đoạn nghiên 
cứu. Từ kết quả kiểm định và thực tiễn về xuất nhập khẩu, tăng trưởng kinh tế trong giai 
đoạn nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy xuất 
khẩu và tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của thành phố Hải Phòng sau đại dịch 
Covid-19.

Từ khóa: xuất khẩu, nhập khẩu, tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng
1. Research question
The relationship between exports, imports and economic growth is mentioned in 

economic theories and models and has been studied by many scientists in different economies 
in different periods. However, most of the studies are mainly focused on the national or 
regional scope, there are not many empirical studies showing the relationship between 
exports and economic growth at the local level. In Vietnam, Hai Phong is a seaport city, so 
import and export activities play an important role in the economic growth of the city as well 
as the whole country. The total import-export turnover of Hai Phong in the period 2011-2021 
grew at a good rate, increasing steadily over the years. Despite the impact of the Covid-19 
pandemic, the city’s import and export turnover still increased over the years and achieved 
impressive growth during the research period. Before the impact of the Covid-19 pandemic, 
the economic growth of Hai Phong city decreased compared to the previous period, but the 
growth rate remained high compared to the whole country and other localities. To verify 
the role of import and export in Hai Phong city’s economic growth in the period 2011-
2021, the research team collected data on the real gross domestic product (GDPR) - the 
variable representing the variable of economic growth, export turnover (X), and import 
turnover (IM), data series are aggregated by year and analyzed using Eviews 8 software. 
The research team uses a linear regression model (log-log) to find empirical evidence on the 
relationship between import, export and economic growth in Hai Phong city in the period 
2011-2021. From the analysis results, the research team proposes some recommendations to 
promote exports and economic growth of Hai Phong city in the context of the recovery of the 
Vietnamese economy and the world economy after the Covid-19 pandemic.

2. Research overview
Several empirical studies indicate a relationship between exports and economic 

growth. Cong, P.T (2011) tested the impact of exports on economic growth based on 
Vietnamese provincial data using the models Feder (1983), Balassa (1978), and Granger 
(1969) ... Results of the article shows that exports play an important role in accelerating the 
country’s economic growth. Hiep, N.Q (2014) uses the “forward spiral” model to analyze 
the relationship between economic growth and export, the research results show that export 
is the driving force for economic growth. Research by Thanh, H.N (2016) not only shows 



250 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

the positive impact of exports on economic growth but also concludes that exports have 
an impact on GDP in the current year and in the next two years. Ahdi (2013) studied data 
on South Africa’s real exports and economic growth for the period 1911-2011, using the 
Diks & Panchenko test (2006) to provide concrete evidence of the impacts of exports on 
economic growth. Aicha El Alaoui (2015) studies the relationship between import, export 
and the economic growth of Morocco. The results show that both exports and imports have 
an impact on Morocco’s economic growth. Research by Thuy, N.T.T (2014) analyzed the 
impact of exports on Vietnam’s economic growth through its impact on productivity, the 
research results showed a positive impact of exports on economic growth. In addition, a 
number of studies by Ibrahim (2002), Helpman & Krugman (1985), and Herzer & et al 
(2006) also support a positive relationship between exports and economic growth.

Besides the pro-export views that have a positive effect on economic growth, some 
studies show that exports have no or very little impact on economic growth. In his study, Ahdi 
(2013), replaced the nonlinear test with the linear Granger test, which showed no evidence 
of a relationship between exports and South African economic growth. Richards (2001) case 
study of Paraguay shows that the impact of exports on economic growth is very limited. 
Jung & Marshall (1985) studied data on exports and economic growth of 36 countries in 
South America, some countries in Asia, Africa, and Europe. However, the research results 
only show that 4 countries: Indonesia, Egypt, Costa Rica, and Ecuador have developed 
economies based on export growth. Ngoc, P.M & et al (2003) studied the impact of exports 
on long-term economic growth, showing that exports were not the engine of economic 
growth in Vietnam during the period 1975-2001. Thuy, D.T.C (2014) studies the relationship 
between the export, import, and economic growth of ASEAN countries. The research results 
show that the impact of exports and imports on economic growth only occurs in Indonesia, 
Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. Confirm the hypothesis that economic 
development based on import and export does not exist in Vietnam.

Research by Thuy, V.T.T (2020) shows the relationship between economic growth and 
cargo volume through Hai Phong port, revenue, and total investment capital in Hai Phong 
port, however, the study only describes the trend. GDPR growth trend and export turnover 
without quantitative evidence on the impact of exports on economic growth in Hai Phong 
city.

Thus, most empirical studies on the impact of exports on economic growth in Vietnam 
are qualitative, and not many quantitative studies test the impact of exports on economic 
growth. In addition, research papers only focus on analyzing the impact of exports on 
economic growth at the national level, and not many studies at the local level.

3. Data and research methodology 
3.1. Research data
To examine the relationship between import, export and economic growth in Hai Phong 

city, the research team collects data on exports (X), imports (IM), and economic growth 
(with the variable being GDPR) of Hai Phong city in the period 2011 - 2021, annual statistics 
and time series data were collected with 11 observations. The data is compiled from https://
thongkehaiphong.gov.vn and https://haiphong.gov.vn.

In the model, variables X, IM, and GDPR are logged and denoted LX, LIM, and 
LGDP. In addition, in the model, the research team uses dummy variable D1 to examine 
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the difference between the economic growth of Hai Phong city in the period 2011-2019 
(before the Covid-19 pandemic) and 2020-2021 (in the period Covid-19 pandemic). With 
the variables collected and logged, and dummy variable D1, through Eviews 8 software, the 
research team performed descriptive statistics for the variables in Table 1.

Table 1. Descriptive statistics of variables
X IM D1 GDPR LX LIM LGDP

 Mean  8.786364  8.897273  0.181818  111573.5  1.835577  1.856587  11.39117
 Median  5.160000  5.280000  0.000000  105584.0  1.640937  1.663926  11.56726
 Maximum  26.51000  25.80000  1.000000  213794.6  3.277522  3.250374  12.27277
 Minimum  2.320000  2.370000  0.000000  26650.40  0.841567  0.862890  10.19056
 Std. Dev.  8.042379  7.972539  0.404520  67285.85  0.837140  0.827864  0.782995
 Skewness  1.202304  1.112164  1.649916  0.080748  0.516035  0.511665 -0.567299
 Kurtosis  3.086761  2.768825  3.722222  1.699983  1.904080  1.859010  1.813845

 Jarque-Bera  2.653597  2.292161  5.229810  0.786557  1.038679  1.076653  1.234877
 Probability  0.265325  0.317880  0.073175  0.674841  0.594913  0.583724  0.539324

 Sum  96.65000  97.87000  2.000000  1227308.  20.19135  20.42246  125.3029
 Sum Sq. Dev.  646.7987  635.6138  1.636364  4.53E+10  7.008041  6.853593  6.130812

 Observations  11  11  11  11  11  11  11
Source: The research’s result

3.2. Research methodology
The research team uses a linear regression model to show the relationship between 

exports, imports and economic growth in Hai Phong City. The building model has the form:
                 LGDP = C(1) + C(2)*LX + C(3)*LIM + C(4)*D1 + e
                                 with e is random noise
Research hypothesis:
H1: Export turnover in the period 2011-2021 of Hai Phong city has a positive correlation 

with economic growth of the city.
H2: Import turnover in the period 2011-2021 of Hai Phong city has a negative correlation 

with economic growth of the city.
H3: There is a difference between economic growth in the period 2011-2019 and 2020-

2021 of Hai Phong city.       
The procedure is taken as follows:
Step 1: Use Eviews 8 software to run the model with collected secondary data.
Step 2: Check the statistical significance of the regression coefficients with the 

explanatory variables and the statistical significance of the regression model with significance 
level α=0.05.

A regression coefficient is statistically significant if:
- Prob < α=0.05
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- Prob(F-statistic) < α=0.05
Step 3: Check the explainability of the model through the coefficients R-squared and 

Adjusted R-squared
A model is explanatory (fit) if:
- R-squared > 0.6
- Adjusted R-squared > 0.6
Step 4: Check the model’s defects with α=0.05.
A model is good (can be used for analysis) when the regression coefficients in the 

model are statistically significant, and the R-squared, Adjusted R-squared should not have 
autocorrelation and heteroskedasticity. At the same time, the residuals of the model should 
follow the standard normal distribution.

In the study, the authors used tools on Eviews 8 to check for these defects. Specifically:
Breusch-Godfrey test to check autocorrelation. The model does not have an 

autocorrelation defect at some level p if Prob (F-statistic) and Prob (Obs *R-squared) > 
α=0.05.

- Breusch-Pagan-Godfrey to test heteroskedasticity. The model is not subject to 
heteroskedasticity if Prob (F-statistic) and Prob (Obs*Chi-squared) > α=0.05.

- Jarque - Bera to check if the residuals of the model follow the standard normal 
distribution. The residuals of the model are normally distributed if Prob (Jarque - Bera) > 
0.05.

- When the above conditions are satisfied, the model results are estimated and analyzed.
4. The relationship between export, import and economic growth of Hai Phong 
4.1. Export, import and economic growth of Hai Phong city during the period 2011-

2021 
Figure 1. Export, import and economic growth of Hai Phong city during 2011 -2021

Source: Complied from https://thongkehaiphong.gov.vn and https://haiphong.gov.vn
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- The period of 2011-2013
According to the report on the socio-economic situation of Hai Phong 2011-2013, the 

economic growth rate of Hai Phong in the period 2011-2013 tends to decrease. In 2011, 
Hai Phong’s economic growth rate was 11.03%, decreasing to 8.12% in 2012 and 7.51% 
in 2013. The reason is that the macroeconomic situation is not really stable, inflation is 
high, negatively affected by natural disasters and epidemics. In addition, the city’s economic 
development faces many severe disadvantages from production projects, businesses, natural 
disasters, epidemics, budget revenues, and expenditures. The city focuses on solving social 
problems, the industrial and service sectors have low growth, and the city budget continues 
to fall short of revenue compared to the estimate while still having to ensure the task of 
recurrent expenditure and investment. However, the period 2011-2013 shows that the city’s 
import-export turnover tends to increase over the years. Export turnover increased by 14 
%per year on average, import turnover increased by 15.8 % per year on average. The reason 
is that besides difficulties and challenges, the city’s economy has certain advantages. The 
Government continues to promulgate many mechanisms and policies to remove difficulties 
for production and business. A number of strategically important infrastructure projects have 
been built: Cat Bi International Airport Airport, Hai Phong International Gateway Port... 
Attracting foreign direct investment in this period of the city continued to increase.

- The period of 2014-2019
In 2014, the city’s economy showed signs of recovery and the business and investment 

environment continued to improve. Import-export turnover and economic growth of Hai Phong 
city in the period 2014-2019 tend to increase and have a positive relationship. Specifically, 
the export turnover in 2014 was 3570.8 million USD, which tended to increase over the 
years, averaging 36.35%/year and reaching 15993.8 million USD in 2019, up 92.51% over 
the previous year while the plan was set out an increase of 23%. Import turnover in 2014 was 
$3550 million, reaching $17520 million in 2019, 2.21 times higher than the previous year. 
In the period 2014-2019, the trade balance had many fluctuations, in 2014, the trade balance 
was in surplus, in the period 2015-2017, the trade balance fell into a deficit. Entering 2018, 
the trade balance had a surplus, reaching $ 361.6 million, but the trade balance had a serious 
deficit in 2019, a deficit of $ 1526 million. The city’s economic growth rate has increased 
steadily over the years, averaging 12.77% per year. Specifically, in 2014 economic growth 
reached 8.53%, and in 2019 reached 16.68%, the highest ever. Thus, the period 2014-2019 
shows the positive impact of import and export turnover on the economic growth of Hai 
Phong city. (Synthesis report on the socio-economic situation of Hai Phong city in the period 
2014-2019)

- The period of 2020-2021
The Covid-19 pandemic appeared at the end of 2019 and broke out strongly in the 

period of 2020-2021. Before the negative impact of the pandemic, the city’s economy was 
seriously affected. Economic growth in 2020 will reach 11.22%, down 1.48 times compared 
to 2019, the lowest in the research period. Despite the decline, the city’s economic growth 
is still high compared to the whole country and other localities. Export turnover in 2020 
reached $20384.9 million, up 27.45% over the same period last year. Import turnover 
increased by 1.16 times compared to 2020, reaching $ 20366.6 million (Report on socio-
economic situation of Hai Phong city, 2020). In 2020, despite the large unexpected impact 
of the Covid 19 pandemic, the city has succeeded in disease prevention and control, creating 
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favorable conditions for the socio-economic recovery and development. The economy has 
decreased compared to the previous period but still maintained high growth compared to the 
whole country and other localities.

Entering 2021, import and export turnover increased 1.3 times compared to 2020. 
Specifically, export and import turnover in 2021 will be $ 26509.8 and $ 25767.9 million, 
respectively. The city’s economic growth reached 12.38%, an increase of 1.16% compared 
to 2020 (Hai Phong City Statistical Yearbook, 2021). That shows the positive relationship 
between import and export turnover and to the economic growth of Hai Phong city, increasing 
import and export turnover increases economic growth.

4.2. The result of quantitative analysis
The econometric model is used to explain the impact of import and export turnover 

on the economic growth of Hai Phong city in the period 2011-2021, the data is collected 
annually, and is logged. The result was shown in Table 2

Table 2. The impact of export, import on economic growth of Hai Phong city 
during 2011-2021
Dependent Variable: LGDP
Method: Least Squares
Date: 12/02/22   Time: 17:14
Sample: 2011 2021
Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LX 7.153473 2.547160 2.808412 0.0262
LIM -5.969165 2.499296 -2.388339 0.0483
D1 -1.160593 0.377806 -3.071928 0.0180
C 9.553711 0.255410 37.40535 0.0000

R-squared 0.917728     Mean dependent var 11.39117
Adjusted R-squared 0.882469     S.D. dependent var 0.782995
S.E. of regression 0.268433     Akaike info criterion 0.482854
Sum squared resid 0.504393     Schwarz criterion 0.627543
Log likelihood 1.344302     Hannan-Quinn criter. 0.391648
F-statistic 26.02796     Durbin-Watson stat 1.475477
Prob(F-statistic) 0.000360

                                                           Source: The model testing result
Testing model fit
The results in Table 2 show that the regression coefficients are all statistically significant 

because Prob (LX) = 0.0262< 0.05; Prob (LIM) = 0.0483< 0.05; The regression model is fit 
because Prob(F-statistic) = 0.000360 < 0.05

The coefficient of determination R-squared = 0.917728 > 0.6; Adjusted R- squared = 
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0.882469 > 0.6.
  Table 3. Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test (lags = 2)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.277321     Prob. F(2,5) 0.7687
Obs*R-squared 1.098371     Prob. Chi-Square(2) 0.5774

   

        Source: The model testing result
According to the results of Table 3, Prob. F(2.5) = 0.7687 > 0.05; Prob. Chi-Square(2) 

= 0.5774 > 0.05. The model does not have autocorrelation defects.
Table 4. Heteroskedasticity Test (white)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.709549     Prob. F(7,3) 0.6820
Obs*R-squared 6.857834     Prob. Chi-Square(7) 0.4438
Scaled explained SS 0.504295     Prob. Chi-Square(7) 0.9994

                                                                              Source: The model testing result
The result of Table 4 shows that Prob. F(7,3)=0.6820 > 0.05; Prob. Chi-Square(7) = 

0.4438 > 0.05; Prob. Chi-Square(7) = 0.9994 > 0.05. The model has no variable variance.
Model residuals follow the standard normal distribution Prob (Jarque - Bera) =1.236652 

> 0.05 (Figure 2)
                        Figure 2. Normal distribution residuals           

                                                                                                                                      
Source: The model testing result
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Regression model and analysis of model results
The results of regression data analysis using Eviews 8 software in Table 2 have shown 

the impact of import and export on economic growth in Hai Phong city in the period 2011-
2021 with year-to-year data series with regression model as follows:                   

LGDP = 9.553711+ 7.153473*LX - 5.969165*LIM - 1.160593*D1
The results of the regression model show that:
+ Economic growth of Hai Phong city is affected by import and export turnover over 

time, specifically the coefficient C(2) = 7.153473>0. Thus, in terms of other factors unchanged, 
when export turnover increases, economic growth increases. When exports increase by 1%, 
economic growth increases by 7,153473%. Thus, export turnover and economic growth have 
a positive relationship, which is consistent with economic theory and the results of many 
empirical studies reviewed above and with the case of the Vietnamese economy in general 
and Hai Phong city in particular. (Hypothesis H1 is accepted)

+ In addition, economic growth is also affected by import turnover, specifically the 
coefficient C(3) = -5.969165 < 0. Thus, in terms of other factors unchanged, when the import 
turnover is unchanged An increase in exports leads to a decrease in economic growth. When 
imports increased by 1%, economic growth decreased by 5,969165%. (Hypothesis H2 is 
accepted)

+ C(4) = -1.160593 is the growth difference between Hai Phong city in the period 
2011-2019 with the period 2020-2021 when other factors remain unchanged. (Hypothesis 
H3 is accepted)

+ The significance of the coefficient R-squared = 0.917728: the model explains 
91,7728% of the variation of economic growth in Hai Phong city during the research period.

5. Some exchanges and discussions
Vietnam has been integrating more and more deeply into the regional and world 

economy. Up to now, our country has become a member of many regional and world trade 
organizations such as ASEAN, APEC, and WTO... and signed many trade agreements and 
economic cooperation. This is a great opportunity for the import and export activities of 
Vietnam in general and Hai Phong in particular. The EU-Vietnam Free Trade Agreement 
(EVFTA) is a special opportunity for Hai Phong. Hai Phong is a locality that is making 
breakthroughs in attracting high-tech investment and developing modern infrastructure, 
has a leading port service system in the country, and the EU is the main export market for 
key products. power of Hai Phong city. Thus, the integration into the world economy and 
the signing of free trade agreements are opportunities for Hai Phong’s export activities. 
However, the city’s export activities also face certain challenges. The US-China trade war, the 
great reliance on free trade agreements, the dependence on imports and foreign investment, 
the serious impact of the Covid-19 pandemic on imports and exports, and the economic 
growth of Hai Phong city. Facing opportunities and challenges for exports, the research team 
proposes a number of measures to develop Hai Phong’s exports to promote economic growth 
as follows:

The first, promote export activities, limit dependence on imports and investment from 
abroad. Actively improve production efficiency, apply advanced science and technology to 
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production, improve productivity and output in order to promote exports, and at the same 
time limit the import of goods from abroad.

The second, promote export market development. Hai Phong is a city with export 
advantages thanks to its seaport system. To promote the export of goods, it is necessary to 
have policies and favorable conditions in the development of the Hai Phong seaport system. 
In addition, it is necessary to create an open legal environment for enterprises to promote all 
their creativity in developing export markets. 

The third, strengthening the government management in the field of import and 
export. Actively implementing trade promotion activities, providing import and export 
market information for businesses in the city. Reform administrative procedures towards 
streamlining, compactness and efficiency, creating favorable conditions for import and 
export for private enterprises and attracting foreign investors. 

The fourth, focus on developing the quality of export products. Before the current 
deep integration process, the city’s important task is to promote sustainable export of strong 
commodities. This requires the authorities and export enterprises to have strategic solutions 
on production development and economic restructuring. In addition, domestic enterprises 
need to promote their internal resources to create a firm foothold in the market, proactively 
access and update information, and at the same time build a system of quality standards to 
meet the requirements on product quality.
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XUẤT KHẨU NÔNG SẢN HỮU CƠ CỦA VIỆT NAM 
SANG THỊ TRƯỜNG EU SAU ĐẠI DỊCH COVID-19: THỰC 

TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trần Ánh Ngọc
Trường Đại học Thương mại
Email: Ngoc.ta@tmu.edu.vn

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, nông sản hữu cơ là xu hướng tiêu 
dùng của thế giới nói chung và của thị trường EU nói riêng do những tác động 
tích cực mà sản phẩm hữu cơ mang lại cho sức khỏe con người, cho môi trường 
và hệ sinh thái. Số liệu cập nhật của các tổ chức quốc tế về nông sản hữu cơ cho 
thấy dư địa của thị trường EU là rất lớn, đặc biệt là sau tác động của đại dịch 
Covid-19. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng sản xuất và xuất khẩu nông sản hữu 
cơ, tuy nhiên thị phần của nông sản hữu cơ Việt tại EU còn rất khiêm tốn. Bài viết 
tập trung phân tích tình hình nhập khẩu nông sản hữu cơ tại EU, thực trạng xuất 
khẩu sản phẩm nông sản hữu cơ của Việt Nam sang EU cũng như bài học kinh 
nghiệm của một số trường hợp thành công trong lĩnh vực trong bối cảnh sau đại 
dịch Covid-19. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản 
hữu cơ của Việt Nam sang thị trường EU.

Từ khóa: nông sản hữu cơ, thị trường EU, xuất khẩu, Covid-19

VIETNAM’S ORGANIC AGRICULTURE EXPORT TO EU MARKET 
AFTER COVID-19:  SITUATION AND SOLUTIONS

Abstract: In recent years, organic agricultural products are the consumption 
trend of the world in general and of the EU market in particular due to the positive 
impacts that organic products bring to human health, the environment and the 
ecosystem. Updated data of international organizations on organic agricultural 
products shows that the EU market’s potential is very large, especially after 
the impact of the Covid-19 pandemic. Vietnam has the potential to produce 
and export organic agricultural products, but the market share of Vietnamese 
organic agricultural products in the EU is still very modest. The article focuses 
on analyzing the situation of organic agricultural product imports in the EU, the 
current situation of Vietnam’s organic agricultural product exports to the EU 
as well as lessons learned from some successful cases in the context of post-
Covid-19 pandemic. From there, some solutions are proposed to promote the 
export of organic agricultural products of Vietnam to the EU market.
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1. Giới thiệu
Hiện nay, trên thị trường toàn cầu, nhất là tại các quốc gia nhập khẩu có thu nhập cao, 

có một xu hướng mạnh mẽ trong việc quan tâm hơn đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong thương mại quốc tế (Tsvitko, 2018). Đặc biệt, dưới tác động của dịch bệnh 
Covid-19, nhu cầu trên thế giới về sản phẩm nông sản hữu cơ chất lượng ngày càng tăng, dẫn 
đến sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nhằm củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực mang 
lại lợi nhuận cao này. 

Những con số thống kê của Viện nghiên cứu Nông nghiệp hữu cơ (FiBL) và Liên đoàn 
nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM) cho thấy tầm quan trọng và tiềm năng phát triển rất 
lớn của thị trường nông nghiệp hữu cơ thế giới. Cụ thể, tính đến hết năm 2020, trên thế giới 
có 190 quốc gia tham gia vào hoạt động nông nghiệp hữu cơ, với diện tích đất sử dụng là 
74.9 triệu ha - tăng gần 7 lần so với diện tích 11 triệu ha vào năm 1999. Số lượng nhà sản 
xuất tham gia vào hoạt động nông nghiệp hữu cơ đạt 3.4 triệu - tăng gấp 17 lần so với con số 
200.000 nhà sản xuất vào năm 1999. Nếu như thị trường sản phẩm nông sản hữu cơ toàn cầu 
chỉ đạt 18 tỷ USD vào năm 2000, thì đến năm 2021 đã đạt trị giá 188 tỷ USD, ước đạt 208 tỷ 
USD năm 2022. Bắc Mỹ và châu Âu là hai thị trường lớn nhất, chiếm đến 90% thị phần. Bên 
cạnh đó, sản phẩm hữu cơ đang dần trở thành xu hướng tại các quốc gia như Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan...

Như vậy, tiềm năng của thị trường là rất lớn, trong đó EU là một trong những thị trường 
quan trọng nhất. Tuy nhiên, khả năng sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam còn hạn chế. Vì 
vậy, việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi sau trở nên cấp thiết: Giải pháp nào để thúc đẩy 
xuất khẩu nông sản hữu cơ Việt Nam sang thị trường EU? 

Bài viết tập trung vào phân tích thực trạng nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của thị trường 
EU, tình hình xuất khẩu nông sản hữu cơ của Việt Nam sang EU và một số bài học thành 
công của các chủ thể trong chuỗi cung ứng nông sản hữu cơ xuất khẩu. Từ đó, tác giả đưa ra 
một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản hữu cơ Việt Nam sang EU.

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Nghiên cứu “Export of organic products: Opportunities and challenges” (Xuất khẩu sản 

phẩm hữu cơ: Cơ hội và thách thức) của Ummyiah HM và các tác giả (2017) khẳng định xu 
hướng của thị trường thế giới cho thấy sản phẩm hữu cơ ngày càng được ưa chuộng, thể hiện 
qua số liệu về diện tích đất canh tác, số lượng nhà sản xuất. Đặc biệt, các tác giả nhấn mạnh 
vào tầm quan trọng của nông nghiệp hữu cơ với nông dân Ấn Độ, không chỉ với mục đích 
xuất khẩu sang các quốc gia phát triển như Mỹ, châu Âu, mà còn phục vụ cho nhu cầu trong 
nước. Ấn Độ tập trung sản xuất những mặt hàng hữu cơ như cotton, trà, gia vị, cà phê, gạo, 
lúa mì, rau và hoa quả. Với thị trường trong nước, sản phẩm hữu cơ chủ yếu được tiêu thụ 
qua kênh siêu thị và nhà hàng tại các thành phố lớn như Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, 
Bangalore và Hyderabad. Với thị trường nước ngoài, nông sản hữu cơ Ấn Độ chủ yếu được 
phân phối thông qua các công ty xuất khẩu. Rất nhiều yếu tố cho thấy cơ hội mở ra cho các 
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nhà xuất khẩu nông sản hữu cơ là rất lớn, trong đó có thể kể đến ý thức về sức khỏe và môi 
trường của người tiêu dùng, diện tích đất tiềm năng cho nông nghiệp hữu cơ tại Ấn Độ, sự 
tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu thế giới và sự hỗ trợ về mặt thể chế cho nông sản hữu 
cơ. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu ra hàng loạt thách thức phải vượt qua, bao gồm việc cân 
đối giữa các nguyên tắc sản xuất hữu cơ với đòi hỏi thương mại; đáp ứng các tiêu chuẩn hữu 
cơ quốc tế; đảm bảo chất lượng thực phẩm đồng thời với gia tăng năng suất;... Bài viết sử 
dụng dữ liệu thứ cấp từ Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức như FiBL để tổng hợp, phân tích, 
so sánh; tuy nhiên tác giả chưa đưa ra khuyến nghị giải pháp cho những thách thức đặt ra.

Trên quy mô thị trường châu Á, tác giả Daisuke Sano và S.V.R.K Prabhakar (2009) với 
bài viết “Some policy suggestions for promoting organic agriculture in Asia” (Một vài gợi 
ý chính sách cho việc quảng bá nông nghiệp hữu cơ tại châu Á) đã đưa ra ba nguyên nhân 
chính khiến cho nông nghiệp hữu cơ ngày càng được chú trọng tại châu Á, đó là sự ô nhiễm 
môi trường gây ra bởi nông nghiệp truyền thống, sự phát triển kinh tế nhanh chóng của khu 
vực và sự quan tâm đến các vấn đề sức khỏe và thực phẩm. Chứng nhận hữu cơ là yếu tố giúp 
phân biệt sản phẩm hữu cơ và sản phẩm thông thường. Tuy nhiên, tại một số quốc gia trong 
khu vực, hệ thống chứng nhận hữu cơ chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Từ năm 2003, các tổ 
chức liên quan như FAO, IFOAM và UNCTAD nỗ lực xây dựng một hệ thống toàn cầu về 
chứng nhận hữu cơ để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành. Theo tác giả, rất khó để xây 
dựng một chính sách chung cho nông nghiệp hữu cơ trong khu vực châu Á vì mỗi nước có 
những ưu tiên khác nhau. Để đánh giá mức độ quảng bá cho nông nghiệp hữu cơ ở quy mô 
quốc gia, tác giả phân tích các yếu tố: (1) chi phí quảng bá nông nghiệp hữu cơ, (2) tác động 
của hệ thống chứng nhận hữu cơ đến lợi ích cộng đồng, (3) những lợi ích đạt được của quốc 
gia khi có sự khác biệt hóa sản phẩm, (4) năng lực xã hội để triển khai một hệ thống hài hòa. 
Từ đó, tác giả đưa ra khuyến nghị chính sách cho các quốc gia Trung Quốc, Indonesia, Hàn 
Quốc và Thái Lan. Nghiên cứu này cho thấy các quốc gia châu Á cần xây dựng chính sách 
phát triển nông nghiệp hữu cơ riêng cho mình nhằm thích ứng với hoàn cảnh và cải thiện 
năng lực công nghệ cũng như thể chế để triển khai hiệu quả những chính sách đó.

Tại Ukraina, Svitlana và các tác giả (2021) đã thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm 
nhằm xác định các nhân tố nội sinh và ngoại sinh quyết định quy mô và động lực xuất khẩu 
sản phẩm nông sản hữu cơ của Ukraina. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến và dữ 
liệu từ các tổ chức quốc tế và Ukraina, bao gồm FiBL và UNCTAD trong giai đoạn 2018-
2019. Kết quả cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa khối lượng xuất khẩu nông sản hữu cơ và 
mức độ lợi thế so sánh của quốc gia trong thương mại quốc tế; xác định tác động đáng kể 
của các yếu tố nội sinh đến xuất khẩu, chẳng hạn như mức bán buôn và bán lẻ trên thị trường 
Ukraina là yếu tố tạo ra nhu cầu bổ sung cho sản phẩm hữu cơ và củng cố sự quan tâm của 
nhà sản xuất nông nghiệp đối với các hoạt động có sự kết hợp của các tiêu chí về lợi nhuận 
cao và nhu cầu của người tiêu dùng. Nghiên cứu này có thể phục vụ cho việc tối ưu các giải 
pháp hỗ trợ về mặt thể chế cho ngành nông nghiệp hữu cơ của Ukraina, trong đó có sự đảm 
bảo về minh bạch thông tin liên quan tới điều kiện sản xuất, chế biến, vận chuyển và thương 
mại sản phẩm nông sản hữu cơ. Đây được coi là điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu 
của thị trường thế giới. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu của chuỗi 
cung ứng nông sản hiện đang thiếu một nhà cung cấp nhận dạng đáng tin cậy. Đối với các 
giai đoạn khác, như phân phối và bán lẻ, nhà cung cấp nhận dạng hàng đầu là GS1. Điều này 
khiến cho việc minh bạch hóa thông tin trở nên phức tạp hơn.
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Trong bài nghiên cứu “Development of Export of Organic products based on the 
Implementation of Global G.A.P” (Phát triển xuất khẩu sản phẩm hữu cơ dựa trên việc triển 
khai Global G.A.P), A.A Yadgarov và G.T.Yuldashev (2021) nhấn mạnh tầm quan trọng của 
tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong trồng trọt và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, 
cũng như vai trò của tiêu chuẩn Global G.A.P trong việc đảm bảo an toàn nông nghiệp. Tiêu 
chuẩn Global G.A.P có sự khác biệt so với các tiêu chuẩn quốc gia: chứng nhận này không 
chỉ đánh giá chất lượng của sản phẩm cuối cùng, mà còn bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất. 
Liên quan đến nông sản của Uzbekistan, tác giả khẳng định tiềm năng của một số sản phẩm 
có sức cạnh tranh cao như cotton, trái cây và rau củ. Bài viết chủ yếu nhấn mạnh tiềm năng 
sản phẩm hữu cơ của Uzbekistan và lý thuyết cơ bản về Global G.A.P, từ đó mở ra hướng 
nghiên cứu dành cho các thị trường khác, với số liệu chi tiết hơn để phân tích sâu hơn về xuất 
khẩu ra thị trường nước ngoài.

Đối với thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, bài viết “Nông 
nghiệp hữu cơ, hướng phát triển bền vững của nông nghiệp Lâm Đồng trong tương lai” của 
Phan Thị Hồng Lam (2019) đã chỉ rõ sự tương đồng và khác biệt giữa hai hình thức canh tác 
truyền thống và hữu cơ, đồng thời phân tích thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Lâm 
Đồng còn khiêm tốn so với nhu cầu thị trường. Để xây dựng mô hình canh tác hữu cơ bền 
vững, tác giả đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm quản lý đất và nước, quản lý dinh dưỡng, cỏ 
dại và sâu bệnh hại. Bài viết dừng lại ở các giải pháp cho sản xuất, chưa đề cập đến giải pháp 
nhằm tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ của địa phương.

Qua tổng quan cho thấy chưa có nghiên cứu nào đề cập đến thực trạng xuất khẩu nông 
sản hữu cơ của Việt Nam sau tác động của đại dịch Covid-19 sang thị trường EU - một trong 
những thị trường tiềm năng nhất thế giới. Vì vậy, bài viết tập trung vào khoảng trống nghiên 
cứu này, đưa ra những phân tích dựa trên số liệu mới nhất của các tổ chức quốc tế về nông 
nghiệp hữu cơ. Những giải pháp đưa ra có thể được triển khai nhằm khắc phục các vấn đề 
của ngành, nâng cao vị thế của nông sản hữu cơ Việt Nam tại thị trường EU.

2.2. Cơ sở lý thuyết
Khái niệm “Nông nghiệp hữu cơ” 
Theo Liên đoàn Nông nghiệp hữu cơ quốc tế IFOAM (2008), “Nông nghiệp hữu cơ là 

một hệ thống sản xuất để duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người. Nó dựa trên quá 
trình sinh thái, đa dạng sinh học và chu trình thích nghi với điều kiện địa phương, chứ không 
phải là việc sử dụng các yếu tố đầu vào có tác dụng phụ. Nông nghiệp hữu cơ kết hợp truyền 
thống, đổi mới và khoa học có lợi cho môi trường chung và thúc đẩy các mối quan hệ công 
bằng, một cuộc sống chất lượng cho tất cả tham gia.”

Theo Ủy ban Codex Alimentarius của FAO/ WHO (1999), “Nông nghiệp hữu cơ là một 
hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm thúc đẩy và tăng cường sức khỏe của hệ sinh thái 
nông nghiệp, bao gồm đa dạng sinh học, chu trình sinh học và hoạt động sinh học của đất. 
Nó nhấn mạnh việc sử dụng các phương thức quản lý hơn là sử dụng các đầu vào phi nông 
nghiệp, có tính đến điều kiện khu vực yêu cầu các hệ thống thích nghi tại địa phương. Điều 
này được thực hiện bằng cách sử dụng, nếu có thể, các phương pháp nông học, sinh học và 
cơ học, trái ngược với việc sử dụng vật liệu tổng hợp, để thực hiện bất kỳ chức năng cụ thể 
nào trong hệ thống.”

Theo Ủy ban châu Âu, “Canh tác hữu cơ là một phương pháp nông nghiệp nhằm sản 
xuất thực phẩm bằng các chất và quy trình tự nhiên. Điều này có nghĩa là canh tác hữu cơ có 
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xu hướng hạn chế tác động đến môi trường vì nó khuyến khích: sử dụng năng lượng và tài 
nguyên thiên nhiên có trách nhiệm; duy trì đa dạng sinh học; giữ gìn cân bằng sinh thái khu 
vực; tăng cường độ phì nhiêu của đất; duy trì chất lượng nước.

Ngoài ra, các quy tắc canh tác hữu cơ khuyến khích tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật 
và yêu cầu nông dân đáp ứng các nhu cầu hành vi cụ thể của động vật”.

Như vậy, dù có nhiều cách định nghĩa, nhưng có thể hiểu nông nghiệp hữu cơ là một hệ 
thống sản xuất mang tính toàn diện nhằm đảm bảo sức khỏe của hệ sinh thái và con người. 
Theo học viện Rodale, sự khác biệt cơ bản giữa canh tác hữu cơ và thông thường là canh 
tác thông thường dựa vào sự can thiệp của hóa chất để chống lại sâu bệnh và cỏ dại cũng 
như cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Điều đó có nghĩa là canh tác thông thường sử dụng 
thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc diệt cỏ và phân bón. Trong khi đó, canh tác hữu cơ dựa vào các 
nguyên tắc tự nhiên như đa dạng sinh học và ủ phân hữu cơ để tạo ra thực phẩm phong phú, 
tốt cho sức khỏe. Điều quan trọng là, “Sản xuất hữu cơ không chỉ đơn giản là tránh sử dụng 
các hóa chất đầu vào thông thường, cũng không phải là thay thế các đầu vào tổng hợp bằng 
các đầu vào tự nhiên. Người nông dân canh tác hữu cơ áp dụng các kỹ thuật được sử dụng 
từ hàng ngàn năm trước, chẳng hạn như luân canh cây trồng và sử dụng phân động vật ủ và 
phân xanh, theo những cách bền vững về kinh tế trong thế giới ngày nay. Trong sản xuất hữu 
cơ, sức khỏe tổng thể của hệ thống được nhấn mạnh và sự tương tác của các hoạt động quản 
lý là mối quan tâm hàng đầu. Các nhà sản xuất hữu cơ thực hiện nhiều chiến lược để phát 
triển và duy trì sự đa dạng sinh học cũng như bổ sung độ phì nhiêu cho đất” (USDA, 2007).

Khải niệm “Nông sản hữu cơ”
Theo DEFRA (Sở Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn - Anh Quốc), nông sản hữu cơ 

là sản phẩm của hệ thống canh tác không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu nhân tạo; chất điều 
hòa sinh trưởng và phụ gia thức ăn chăn nuôi. Chiếu xạ và sử dụng các sinh vật biến đổi gen 
(GMO) hoặc các sản phẩm được sản xuất từ hoặc bởi GMO thường bị cấm theo luật hữu cơ.

Leslie A.Duram cho rằng, nông sản hữu cơ được trồng mà không sử dụng hóa chất tổng 
hợp, chẳng hạn như thuốc trừ sâu và phân bón do con người tạo ra, và không chứa các sinh 
vật biến đổi gen (GMO). 

Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Bài viết tập trung vào xuất khẩu nông sản hữu cơ sang thị trường EU, vì vậy các nguyên 

tắc sản xuất hữu cơ của EU sẽ được xem xét. Cụ thể, theo Ủy ban châu Âu, sản xuất hữu cơ 
có nghĩa là tôn trọng các quy định về canh tác hữu cơ. Các quy tắc này được thiết kế dựa 
trên các nguyên tắc chung và cụ thể nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường, duy trì sự đa dạng 
sinh học của châu Âu và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hữu cơ. 
Các quy định này chi phối tất cả các lĩnh vực sản xuất hữu cơ và dựa trên một số nguyên tắc 
chính, chẳng hạn như: Cấm sử dụng GMO; Cấm sử dụng bức xạ ion hóa; Hạn chế sử dụng 
phân bón nhân tạo, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu; Cấm sử dụng hormone và hạn chế chỉ sử 
dụng kháng sinh khi cần thiết cho sức khỏe vật nuôi.

Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất hữu cơ cần áp dụng các phương pháp khác nhau 
để duy trì độ phì nhiêu của đất và sức khỏe của động vật và thực vật, bao gồm: Luân canh; 
Trồng cây cố định đạm và cây phân xanh khác để phục hồi độ màu mỡ của đất; Cấm sử dụng 
phân đạm khoáng; Để giảm tác động của cỏ dại và sâu bệnh, nông dân hữu cơ chọn các giống 
và các kỹ thuật kiểm soát sâu bệnh tự nhiên; Khuyến khích sự bảo vệ miễn dịch tự nhiên của 
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động vật; Để duy trì phúc lợi và sức khỏe của động vật, các nhà sản xuất hữu cơ cần ngăn 
chặn việc dự trữ quá nhiều.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để giải quyết câu hỏi nghiên cứu 

được đặt ra trong bài viết này. Cụ thể, các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo của các 
tổ chức quốc tế về nông nghiệp hữu cơ như FiBL và IFOAM; các báo và tạp chí trong nước; 
các nguồn thông tin từ Internet; các nhận định, đánh giá của các chuyên gia, nhà quản lý có 
liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh đó, với mong muốn làm rõ bài học kinh nghiệm 
trong xuất khẩu nông sản hữu cơ Việt Nam sang EU, tác giả kết hợp phỏng vấn một số hợp 
tác xã và doanh nghiệp là các chủ thể đang tham gia trực tiếp trong chuỗi cung ứng này. Đây 
là phương pháp phù hợp để tác giả tiếp cận, khai thác để có kiến thức sâu hơn về vấn đề 
nghiên cứu.

Theo đó, tác giả kết nối với hai hợp tác xã là HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp 
Tấn Đạt, HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên, cùng hai doanh 
nghiệp là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và Công ty TNHH Chế 
biến dừa Lương Quới để phỏng vấn phục vụ nghiên cứu. Câu hỏi phỏng vấn tập trung vào 
các biện pháp quản lý và kỹ thuật mà các chủ thể đã triển khai để sản xuất và xuất khẩu sản 
phẩm nông sản hữu cơ trong giai đoạn trong và sau dịch bệnh Covid-19. Từ đó, các kiến 
nghị và giải pháp được đưa ra dựa trên bối cảnh và điều kiện thực tế của Việt Nam cũng như 
những bài học kinh nghiệm của các chủ thể được phỏng vấn.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Tình hình nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của thị trường EU
Xét về doanh số bán lẻ sản phẩm hữu cơ, EU là thị trường đứng thứ hai thế giới sau Hoa 

Kỳ. Trong giai đoạn 2013-2020, giá trị thị trường hữu cơ của EU đã tăng gấp đôi. Năm 2020, 
doanh số bán lẻ sản phẩm hữu cơ tại EU đạt 44.8 tỷ EUR, tăng 7.95% so với năm 2019 khi 
chưa có sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Hình 1 - Doanh số bán lẻ sản phẩm hữu cơ tại EU giai đoạn 2004-2020 (tỷ EUR)

Nguồn: Số liệu Statista
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường hữu cơ 
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tại EU, đó là sự phát triển vượt trội của chuỗi siêu thị lớn với đầy đủ dịch vụ. Những chuỗi 
này đặt sản phẩm hữu cơ bên cạnh các sản phẩm thông thường, giúp đưa sản phẩm hữu cơ 
đến với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các cửa hàng chuyên biệt về sản phẩm hữu cơ cũng 
trở nên chuyên nghiệp hơn, với sự hiện diện rộng rãi hơn, cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn so 
với siêu thị. Kênh phân phối tại mỗi thị trường trong EU có sự khác biệt. Tại Đan Mạch và 
Áo, sản phẩm hữu cơ được phân phối chủ yếu tại siêu thị. Tại Ý, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Ba Lan, 
Litva và Đức, thị phần của siêu thị và cửa hàng hữu cơ chuyên biệt là tương đương nhau.

Theo số liệu trong báo cáo của Ủy ban châu Âu về Nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của 
EU, lượng nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của EU đạt 2.87 triệu tấn vào năm 2021, tăng 2.8% 
so với 2.79 triệu tấn của năm 2020. 

Hình 2 - Tỷ lệ % lượng nhập khẩu thực phẩm hữu cơ theo mặt hàng tại EU, 2020 

(vòng trong) và 2021 (vòng ngoài)
Nguồn: Ủy ban châu Âu, tháng 9/2022, Nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của EU
Mặt hàng thực phẩm hữu cơ mà EU nhập khẩu nhiều nhất là trái cây nhiệt đới, tươi 

hoặc khô, các loại hạt và gia vị (chiếm 31.4% lượng nhập khẩu năm 2021). Bên cạnh đó, EU 
cũng nhập khẩu nhiều các mặt hàng cơ bản khác như khô dầu (7.3%), củ cải đường và đường 
mía (5.7%), rau, tươi, ướp lạnh và sấy khô (4.8%), cà phê và trà (5%)... Số liệu cụ thể được 
trình bày trong bảng 1 dưới đây.

Bảng 1 - Lượng nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm hữu cơ tại EU,  năm 2020 
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và 2021 (tấn)
Nguồn: Ủy ban châu Âu, tháng 9/2022, Nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của EU
Khi xét về sự thay đổi trong năm 2021 so với năm 2020, lượng nhập khẩu hàng hóa 

thô của EU đã giảm 5.3%, xuống còn 1.27 triệu tấn do xu hướng giảm nguồn cung khô dầu 
từ Trung Quốc, lúa mì từ Ukraina, đường từ Brazil và Ấn Độ. Lượng nhập khẩu “Các mặt 
hàng cơ bản khác” lại tăng 5.7%, đạt 1.25 triệu tấn do sự tăng trưởng trong nhu cầu về trái 
cây nhiệt đới, đặc biệt là chuối. Lượng trái cây nhiệt đới nhập khẩu đã tăng 7%, đạt gần 903 
nghìn tấn, trong đó lượng chuối nhập khẩu tăng 6.2% (đạt 721 nghìn tấn).

Bên cạnh đó, các mặt hàng có giá trị cao tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại có mức tăng 
trưởng cao (7%, đạt 212 nghìn tấn vào năm 2021), trong đó chủ yếu là nước trái cây và dầu 
ôliu. Cụ thể, trong tổng số 186 nghìn tấn dầu ôliu nhập khẩu vào EU năm 2021, có 45 nghìn 
tấn (tương đương 24%) là dầu ôliu hữu cơ.

Hình 3 - Lượng nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của EU theo quốc gia (triệu tấn)

Nguồn: Ủy ban châu Âu, tháng 9/2022, Nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của EU
Trong số các quốc gia thuộc EU, Hà Lan và Đức chiếm tới hơn 50% lượng nhập khẩu 
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thực phẩm hữu cơ của EU (Hà Lan nhập 945 nghìn tấn, tăng 10.2% và Đức nhập 517 nghìn 
tấn, tăng 5.2%) vào năm 2021 (Hình 2). Một số quốc gia lại ghi nhận sự sụt giảm trong nhập 
khẩu như Bỉ (giảm 8.6%, còn 277 nghìn tấn do giảm nhập khẩu lúa mì và đường), Pháp 
(giảm 1.1%, còn 272 nghìn tấn do giảm nhập khẩu đường), Ý (giảm 4.7%, còn 225 nghìn 
tấn do giảm nhập khẩu rau củ và khô dầu). Trong khi đó, nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của 
Ireland năm 2021 lại có sự tăng trưởng rõ rệt (tăng từ 62 nghìn tấn lên 84 nghìn tấn).

Top 5 quốc gia xuất khẩu thực phẩm hữu cơ nhiều nhất vào thị trường EU tính theo 
khối lượng xuất khẩu trong năm 2021 là Ecuador (12%), Cộng hòa Dominica (9%), Ấn Độ 
(7%), Peru (7%), Ukraina (7%) và Thổ Nhĩ Kỳ/ Trung Quốc (đều đạt 5%).

3.2. Tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành thực phẩm hữu cơ tại EU
Đại dịch Covid-19 tác động đến ngành thực phẩm hữu cơ toàn cầu nói chung và tại EU 

nói riêng theo một số cách thức:
“Phi toàn cầu hóa” chuỗi cung ứng thực phẩm: Dịch bệnh đã cho thấy rõ điểm yếu của 

chuỗi cung ứng toàn cầu, khi mà việc cung ứng nguyên liệu bị gián đoạn do biện pháp khẩn 
cấp như phong tỏa, giãn cách tại các quốc gia. Ngành thực phẩm hữu cơ cũng không tránh 
khỏi khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao và thời gian vận chuyển kéo dài hơn bình 
thường. Trong bối cảnh khủng hoảng đó, những doanh nghiệp có lợi thế là những doanh 
nghiệp có chuỗi cung ứng ở khoảng cách địa lý gần. Trong khi đó, những doanh nghiệp phụ 
thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ các khu vực xa đã bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, xu 
hướng trong tương lai của chuỗi cung ứng thực phẩm hữu cơ là dịch chuyển chuỗi cung ứng 
về gần địa phương sở tại.

An ninh lương thực: An ninh lương thực vốn là vấn đề trọng yếu của mỗi quốc gia, và 
đại dịch Covid-19 một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này. Đối với những 
quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu như Anh Quốc, họ cố gắng không để gián đoạn việc 
nhập khẩu lương thực trong giai đoạn khủng  hoảng. Như vậy, trong thời gian tới, các Chính 
phủ sẽ đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp trong nước, đặc biệt là sản xuất nông sản hữu cơ 
do những lợi ích của nó với môi trường và sức khỏe con người. 

Hỗ trợ của Chính phủ: Chính phủ các nước có xu hướng đầu tư vào nông nghiệp hữu 
cơ nhiều hơn để đảm bảo lương thực trong nước được bền vững, giảm sử dụng thuốc trừ sâu 
và cải thiện độ màu mỡ của đất. Mục tiêu của EU là đạt tỷ lệ 25% diện tích đất nông nghiệp 
hữu cơ vào năm 2030. Chiến lược “Từ nông trại đến bàn ăn” (Farm to fork) hướng tới sản 
xuất thực phẩm bền vững và lành mạnh để đạt được các mục tiêu về khí hậu, đa dạng sinh 
học, không ô nhiễm và sức khỏe cộng đồng. Theo đó, kế hoạch của EU đặt ra là giảm 50% 
tỷ lệ sử dụng thuốc trừ sâu hóa học/ độc hại, giảm 20% tỷ lệ sử dụng phân bón, giảm 50% tỷ 
lệ mất chất dinh dưỡng vào năm 2030.

Minh bạch và truy xuất nguồn gốc: Việc minh bạch hóa và truy xuất nguồn gốc trong 
chuỗi cung ứng nông sản trên thế giới đang trở nên vô cùng cấp thiết. Các công cụ truy xuất 
nguồn gốc sẽ được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn cho nông sản hữu cơ. Trong đó, công 
nghệ blockchain sẽ đóng vai trò quan trọng. Hệ thống siêu thị lớn nhất châu Âu là Carrefour 
đã ứng dụng blockchain để minh bạch hóa một số sản phẩm dán nhãn hữu cơ.
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Thay đổi hành vi người tiêu dùng: Dịch bệnh Covid-19 đã thay đổi cách mua sắm và 
ăn uống của người tiêu dùng. Chúng ta dành sự quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe nhằm tăng 
cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Nhu cầu dành cho thực phẩm hữu cơ đã tăng nhanh 
trong giai đoạn khủng hoảng này. Tuy nhiên, nhu cầu về thực phẩm có nguồn gốc thực vật, 
thực phẩm bổ dưỡng và thực phẩm thiên nhiên cũng tăng cao. Trên thực tế, sản phẩm bơ sữa 
hữu cơ đã chịu ảnh hưởng tiêu cực do sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm có nguồn gốc thực 
vật.

3.3. Thực trạng sản xuất và xuất khẩu nông sản hữu cơ Việt Nam sang EU
Năm 2021, diện tích đất nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đạt khoảng 174,000 ha, đứng 

thứ 9 trên 10 quốc gia có diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn nhất châu Á, với sự 
tham gia của hơn 17,000 nhà sản xuất, 555 nhà chế biến và 60 nhà xuất khẩu. Kim ngạch 
xuất khẩu nông sản hữu cơ của Việt Nam hàng năm đạt khoảng 335 triệu USD (tăng gần 15 
lần so với năm 2010), xuất khẩu tới 180 quốc gia trên thế giới. Nếu như vào năm 2016, Việt 
Nam mới có 40 tỉnh, thành phố triển khai nông nghiệp hữu cơ thì đến năm 2022, con số này 
đã tăng lên 62.

Bến Tre là tỉnh có diện tích trồng trọt hữu cơ lớn nhất cả nước, với hơn 3,000 ha, trong 
đó chủ yếu là diện tích trồng dừa hữu cơ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Ninh Thuận là tỉnh có 
diện tích trồng trọt theo hướng hữu cơ lớn nhất, với gần 500ha trồng cây ăn quả như nho, táo. 
Một số địa phương sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt tiêu chuẩn EU như Lào Cai, Hà Giang, 
Cà Mau, Lâm Đồng.

Hình 4 - Lượng xuất khẩu sản phẩm hữu cơ Việt Nam sang EU (tấn)
Nguồn: Số liệu từ Ủy ban châu Âu
Đối với riêng thị trường EU, đây là thị trường mà Việt Nam xuất khẩu nông sản hữu 

cơ nhiều nhất. Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 39 trên tổng số 126 quốc gia xuất khẩu thực 
phẩm hữu cơ sang EU, với thị phần đạt 0.5% tính theo khối lượng xuất khẩu. Cụ thể, năm 
2021, Việt Nam xuất khẩu 15,267 tấn thực phẩm hữu cơ sang EU. Theo số liệu trong hình 4, 
lượng xuất khẩu sản phẩm hữu cơ của Việt Nam sang EU đã có sự tăng trưởng lớn kể từ khi 
dịch bệnh Covid-19 xảy ra vào cuối năm 2019, với mức tăng trưởng lần lượt là 22.79% và 
13.59% vào năm 2020 và 2021.



269THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

Nguồn: Ủy ban châu Âu, tháng 9/2022, Nhập khẩu thực phẩm hữu cơ của EU
Một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU là trái cây nhiệt 

đới, tươi hoặc khô, các loại hạt và gia vị hữu cơ. Theo như số liệu trong bảng 2, Việt Nam 
xếp thứ 9 trên tổng số 13 quốc gia chính xuất khẩu mặt hàng này sang EU, với lượng xuất 
khẩu năm 2021 đạt 9.5 nghìn tấn (tương đương 1.1% thị phần), tăng 11.3% so với năm 2020. 
Những con số thống kê này cho thấy tiềm năng của nông sản hữu cơ, đặc biệt là trái cây hữu 
cơ Việt Nam tại thị trường EU.

Một số trường hợp thành công trong xuất khẩu nông sản hữu cơ sang EU sau đại dịch 
Covid-19

Các chủ thể, doanh nghiệp được phỏng vấn cho thấy họ đã triển khai nhiều biện pháp 
khác nhau để tăng cường xuất khẩu nông sản hữu cơ sang thị trường EU, khắc phục những 
khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Cụ thể như sau:

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt (Xuất khẩu gạo hữu cơ sang EU)
Tấn Đạt là HTX đầu tiên và duy nhất ở ĐBSCL đạt tiêu chuẩn chất lượng hữu cơ EU 

(Liên minh châu Âu), USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) và JAS (chứng nhận hữu cơ của 
Nhật Bản). Thành công này có được là nhờ một số thực hành cụ thể. Thứ nhất, HTX đảm 
bảo chất lượng sản phẩm bằng cách xây dựng điều lệ riêng về quy trình sản xuất chung cho 
toàn bộ hội viên; quản lý sản xuất theo vùng quy hoạch, phân bổ lịch xuống giống phù hợp 
với từng vùng, chọn giống thích hợp với thổ nhưỡng. Thứ hai, HTX tập huấn kỹ thuật sản 
xuất an toàn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên HTX, giúp các thành viên ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thứ ba, HTX coi lợi ích của thành viên là cốt lõi cho 

Bảng 2 - Lượng nhập khẩu trái cây nhiệt đới, tươi hoặc khô, các loại hạt và gia vị 
hữu cơ của EU, 2020 và 2021 (nghìn tấn)
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mọi hoạt động, từ đó tạo động lực, lòng tin cho người nông dân, thành lập chuỗi liên kết sản 
xuất bền vững, đảm bảo thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên (Xuất khẩu hạt tiêu 
hữu cơ sang EU)

HTX có 35 thành viên với vùng nguyên liệu khoảng 200ha hồ tiêu được chứng nhận 
hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật Bản, Canada và EU. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy 
ra, trong khi tình hình chung của xuất khẩu hồ tiêu chịu tác động tiêu cực, thì HTX Hoàng 
Nguyên vẫn xuất khẩu qua các đơn vị trung gian với số lượng tăng cao. Để tạo ra chuỗi sản 
phẩm tiêu hữu cơ, HTX đã thành lập bộ phận hướng dẫn kỹ thuật và ban kiểm soát môi 
trường nhằm hướng dẫn quy trình sản xuất cho các hộ nông dân; tập huấn kỹ thuật theo hình 
thức “cầm tay chỉ việc”. HTX thường xuyên vận động, tuyên truyền người nông dân thay đổi 
phương thức sản xuất, sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thân thiện với 
môi trường; tiên phong làm trước để các thành viên làm theo. Hàng tháng, HTX tổ chức các 
cuộc họp để các thành viên chia sẻ, thăm vườn và kiểm tra vườn định kỳ.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Xuất khẩu gạo hữu cơ sang 
EU)

Công ty đã phát triển mô hình lúa gạo hữu cơ tại các tỉnh miền Tây với một số kinh 
nghiệm đáng chú ý. Trong đó có thể kể đến việc đảm bảo vùng nguyên liệu chất lượng cao 
nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu bằng cách ký hợp đồng liên kết với các hợp tác xã nông 
nghiệp tại TP Cần Thơ và các tỉnh trong vùng, trong đó có 1,100ha lúa đạt chuẩn gạo hữu cơ 
tại Kiên Giang. Tính ổn định về chất lượng là một trong những yếu tố mà Công ty luôn đề 
cao vì nếu chất lượng thất thường sẽ ảnh hưởng lớn đến thương hiệu, mất đi cơ hội hợp tác 
lâu dài với đối tác châu Âu.

Bên cạnh đó, công ty đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chẳng hạn như việc 
dùng máy bay không người lái để bón phân cho lúa tại vùng nguyên liệu sản xuất lúa hữu cơ 
xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Trước đây, Công ty không có tên trên bao bì sản phẩm khi xuất vào thị trường EU. Từ 
năm 2020, để xây dựng thương hiệu riêng, Công ty quyết định cắt bỏ toàn bộ khách hàng cũ 
và ra thông báo về việc đóng bao bì Trung An đối với các thương nhân ở EU muốn mua gạo 
của Công ty. 

Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới (Xuất khẩu dừa hữu cơ sang EU)
Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới là một trong những doanh nghiệp sản xuất, 

chế biến, kinh doanh và xuất khẩu dừa lớn nhất Việt Nam. Công ty đã xây dựng vùng dừa 
hữu cơ đầu tiên tại Bến Tre với diện tích 400ha vào năm 2015. Để sản phẩm đáp ứng chuẩn 
hữu cơ của Mỹ, EU và Nhật Bản cũng như cạnh tranh với các nhà sản xuất lâu đời trên thế 
giới, doanh nghiệp đã ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo 
độ chính xác trong việc lựa chọn nguyên liệu đưa vào sản xuất và kiểm soát các yêu cầu về 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng chất cấm trong sản phẩm. Cụ thể, công ty phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ chế biến và đóng 
gói Tetra Pak cho sản phẩm nước dừa tại vùng ĐBSCL” giúp nước dừa giữ được hương vị tự 
nhiên như dừa trái mà không cần đến chất bảo quản, từ đó đạt các chứng nhận quốc tế như 
Organic USDA, Diestive, GMO, Free, Kosher, Halal.... 
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Trong sản xuất, Công ty tập trung tối ưu hiệu quả và hạn chế các nguồn tài nguyên sử 
dụng: cắt giảm lượng tiêu thụ và xả nước trong quá trình sản xuất; sử dụng điện năng lượng 
mặt trời; đóng gói bao bì hộp giấy, thủy tinh và lon thiếc có thể tái chế thay vì bao bì nhựa. 
Hoạt động đào tạo cũng được doanh nghiệp chú trọng thông qua việc tổ chức các chương 
trình kết nối, tập huấn, hướng dẫn nông dân canh tác hữu cơ đạt chuẩn.

Không dừng lại ở các sản phẩm truyền thống, Công ty đã đầu tư nghiên cứu các sản 
phẩm mới, nâng cao chuỗi giá trị cây dừa. Trong đó nổi bật là sản phẩm dầu dừa tinh khiết 
được sản xuất theo công nghệ chiết tách không sử dụng nhiệt độ cao, không sử dụng hóa 
chất, có giá trị thương mại cao gấp 4 lần sản phẩm thông thường.

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản hữu cơ của Việt Nam sang EU
Kết quả nghiên cứu cho thấy EU là một thị trường rất lớn, với nhu cầu về nông sản 

hữu cơ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là sau ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19. Việc sản xuất nông sản hữu cơ ở Việt Nam thu hút được ngày càng nhiều chủ thể 
tham gia, với tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, thị phần của nông sản hữu cơ Việt Nam 
tại EU mới chỉ đạt 0.5%, là một con số rất nhỏ. Để khai thác tiềm năng của nông nghiệp Việt 
Nam và thúc đẩy xuất khẩu nông sản hữu cơ sang EU, cần có những giải pháp phù hợp bao 
gồm:

Thứ nhất, cần khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao nguồn cung, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường EU. Nhà nước cần xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách về 
quy hoạch vùng sản xuất, hỗ trợ vốn sản xuất, xây dựng thương hiệu, xây dựng chuỗi liên kết 
sản xuất; Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ cũng như các mặt hàng phụ trợ (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi) 
có nguồn gốc hữu cơ. Những doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ứng 
dụng mô hình sản xuất hữu cơ đúng chuẩn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất đến các 
chủ thể sản xuất khác như trang trại, hợp tác xã...

Thứ hai, cần tăng cường hợp tác giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng nông sản hữu 
cơ xuất khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu, với vai trò trung gian giữa nhà sản xuất và nhà 
nhập khẩu, cần chủ động hơn trong việc kết nối, hợp tác để gia tăng sản lượng nông sản hữu 
cơ phục vụ xuất khẩu cũng như tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Để làm được điều này cần 
hợp tác liên kết với các doanh nghiệp EU để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, xây dựng lòng tin với nông dân bằng cách 
chứng minh hiệu quả từ thực tiễn, lấy người nông dân làm giá trị cốt lõi.

Thứ ba, cần nâng cao năng lực và nhận thức của các bên liên quan về sản xuất và xuất 
khẩu nông nghiệp hữu cơ. Nhà nước cần xây dựng chương trình nâng cao năng lực sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ của các chủ thể trong chuỗi cung ứng nông sản hữu cơ để họ nắm bắt 
được các quy trình sản xuất, chế biến, giám sát, chứng nhận đạt chuẩn nông sản hữu cơ; hỗ 
trợ các địa phương xây dựng mô hình điểm về sản xuất hữu cơ. Các nhà sản xuất và xuất 
khẩu cần thường xuyên tìm hiểu, cập nhật thông tin về tiêu chuẩn hữu cơ của thị trường EU 
nhằm kịp thời đáp ứng những thay đổi nếu có của luật hữu cơ tại EU; tích cực tham gia vào 
các hội thảo, diễn đàn, lớp đào tạo về nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước để nâng cao 
năng lực sản xuất, xuất khẩu nông sản hữu cơ, cập nhật xu hướng tiêu dùng trên thế giới. 
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Thứ tư, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục triển khai các dự án ứng dụng công 
nghệ trong việc nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng từ nguyên liệu cho đến 
thành phẩm, kiểm soát các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng chất cấm 
trong sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa, số hóa sản phẩm hữu cơ. Từ đó tạo uy 
tín, nâng cao vị thế của nông sản hữu cơ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh việc hợp tác với các tổ chức 
quốc tế, các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt 
Nam được học hỏi, nâng cao năng lực xuất khẩu, cần kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, dự án 
quốc tế về nông nghiệp hữu cơ. 
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Tóm tắt: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA) là một FTA thế hệ mới và cũng là FTA đầu tiên mà Việt Nam tham gia 
có một Chương riêng biệt về Thương mại và Phát triển bền vững (Chương 13). 
Chương này đề cập đến các vấn đề lao động và môi trường với vai trò là những 
trụ cột cơ bản của thương mại và đầu tư. Phát triển bền vững, lao động và môi 
trường là những nội dung phi truyền thống trong thương mại, đặt ra không ít 
thách thức cho bên liên quan trong quá trình thực thi, đặc biệt là doanh nghiệp. 
Bài viết trình bày các nội dung đã đạt được trong cam kết về lao động sau hai 
năm thực thi EVFTA và gợi ý giải pháp cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh 
nghiệp trong việc triển khai vấn đề này của những năm tiếp theo.

Từ khoá: EVFTA, phát triển bền vững, lao động

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LABOR AFTER TWO YEARS OF 
IMPLEMENTATION OF EVFTA

Abstract: The Free Trade Agreement between Vietnam and the European 
Union (EVFTA) is a new generation FTA and also the first FTA that Vietnam 
participates in with a separate Chapter on Trade and Sustainable Development 
(Chapter 13). This chapter addresses labor and environmental issues as 
fundamental pillars of trade and investment. Sustainable development, labor and 
environment are non-traditional topics in commerce, posing many challenges for 
stakeholders in the implementation process, especially businesses. The article 
presents the contents achieved in the labor commitment after two years of 
implementing the EVFTA and suggests solutions for governement agencies and 
businesses in implementing this problem in the following years.

Keywords: EVFTA, sustainable development, labor

1. Sơ lược về EVFTA và cam kết phát triển bền vững trong EVFTA
1.1. Sơ lược về EVFTA và thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu
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Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết 
ngày 30 tháng 6 năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. EVFTA 
được khởi động và kết thúc đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam - Liên 
minh Châu Âu (EU) ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương 
mại. EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả 
Việt Nam và EU, trong đó cũng đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên. 

Theo báo cáo từ Trung tâm WTO và Hội nhập (2022), trong 11 tháng đầu năm 2022, 
kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 57 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó xuất 
khẩu đạt 43,5 tỷ USD, tăng 21%. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực như dệt may (tăng 24%), giày dép (tăng 
19%), thủy sản (tăng 41%)...

Nguồn: Bộ Công Thương
Hình 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam sang EU năm 2016 - 2021 và 

11T/2022
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta như dệt may, giày dép, nông thuỷ sản đạt mức 

tăng trưởng xuất khẩu tốt, trong đó một số mặt hàng đạt mức tăng trưởng hai con số như sắt 
thép & sản phẩm sắt thép; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; phương tiện vận tải và 
phụ tùng; sản phẩm từ chất dẻo; gỗ và sản phẩm gỗ. 

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU sử dụng chứng nhận xuất xứ 
(C/O) để được hưởng ưu đãi theo EVFTA đạt 20,18% cho năm 2021, tăng 5,35 điểm phần 
trăm so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tận dụng C/O EVFTA trong 
10 tháng đầu năm 2022 cũng ghi nhận mức tăng 52,16% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi 
đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Liên hiệp Vương quốc Anh tận dụng C/O UKVFTA 
trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt mức 22,93%, tăng so với mức 17,19% của cả năm 2021. 
Về thị trường xuất khẩu, năm 2020, C/O được cấp chủ yếu cho hàng hóa xuất khẩu sang các 
thị trường có cảng biển và trung tâm phân phối, trung chuyển của EU. Đến năm 2021-2022, 
thị trường nhập khẩu đa dạng hơn, bao gồm toàn bộ các nước EU và tiếp tục tăng mạnh ở các 
thị trường truyền thống và có dung lượng thị trường lớn như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp. 
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Tính đến tháng 11 năm 2022, EU là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là 
thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 7,5%, chiếm 
tỷ trọng bình quân 13,6% trong tổng xuất khẩu của cả nước (2016 - 2021). Hiện Việt Nam đã 
trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN và đứng vị trí thứ 11 trong 
số các nước cung ứng hàng hóa lớn nhất vào EU. Cho đến nay, vấn đề thương mại giữa Việt 
Nam và EU có sự phát triển tương đối tốt đẹp, tuy nhiên, chính phủ và doanh nghiệp Việt 
Nam đang cần có sự nghiên cứu, thực hiện quyết tâm hơn nữa trong vấn đề phát triển bền 
vững nếu muốn giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với thị trường EU trong những năm tiếp theo.

1.2. Cam kết về phát triển bền vững trong Hiệp định EVFTA
Các cam kết về phát triển bền vững trong Hiệp định EVFTA tập trung tại một Chương 

riêng biệt là Chương 13 với tiêu đề “Thương mại và Phát triển bền vững” (TMPTBV). 
Chương này thể hiện sự chú trọng của Việt Nam và EU đối với PTBV trong thương mại tự 
do, khẳng định cam kết theo đuổi PTBV của Việt Nam và EU, bao gồm ba yếu tố phụ thuộc 
lẫn nhau và củng cố lẫn nhau là phát triển kinh tế; phát triển xã hội, và bảo vệ môi trường. 
Hai Bên cũng nhấn mạnh những lợi ích của hợp tác về các vấn đề lao động và môi trường 
liên quan tới thương mại là một phần của chiến lược toàn cầu về thương mại và PTBV. 
Chương này hình thành một hướng hợp tác dựa trên các giá trị và lợi ích chung, trên cơ sở 
cân nhắc đến những khác biệt về mức độ phát triển của hai Bên. 

Chương TMPTBV gồm 17 điều, có nền tảng là các văn bản chính thức của các cơ quan 
của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã được công nhận và triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, chẳng 
hạn Chương trình nghị sự 21 về Môi trường và Phát triển (1992), Kế hoạch Johannesburg 
về Thực thi Phát triển bền vững (2002), Tuyên bố Bộ trưởng của Hội đồng Kinh tế và Xã 
hội LHQ về Việc làm đầy đủ và việc làm bền vững (2006), Chương trình nghị sự Việc làm 
tử tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tài liệu về kết quả của Hội nghị LHQ về PTBV 
(2012) có tựa đề Tương lai chung của chúng ta, và Kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh LHQ 
về PTBV (2015) mang tựa đề Chương trình nghị sự năm 2030 về Phát triển bền vững. 

2. Thực trạng thực thi cam kết phát triển bền vững của Việt Nam trong EVFTA
2.1. Về thành lập các thiết chế theo cam kết trong Hiệp định
Ủy ban TMPTBV tại Việt Nam được thành lập theo quy định tại Điều 17.2 của Hiệp 

định EVFTA, có hai vai trò chính: rà soát thực thi Chương 13 EVFTA (theo Điều 13.15.3); 
và tham gia vào quá trình xử lý, giải quyết tranh chấp Chương 13 EVFTA (Điều 13.16 và 
13.17). 

2.2. Về thực thi các cam kết lao động
a) Về nghiên cứu gia nhập công ước của ILO 
Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối 

hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Tờ trình phê chuẩn các Công ước số 98 về Áp 
dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, số 105 về Xóa bỏ lao 
động cưỡng bức và số 87 về Quyền tự do hiệp hội của ILO lần lượt vào các năm 2019, 2020 
và 2023. 

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành có liên quan thực hiện các bước nghiên cứu, trình gia nhập Công ước số 98 và 105. 
Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc gia nhập hai Công ước này lần lượt vào tháng 6/2019 
và tháng 6/2020. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện hai Công 
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ước. Sau khi gia nhập, Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ xây dựng báo cáo quốc gia lần đầu 
về việc áp dụng hai Công ước này. Đối với Công ước số 98, báo cáo quốc gia lần đầu về việc 
áp dụng công ước của Việt Nam đã được gửi đến ILO trong năm 2021, ILO đã có phản hồi 
về báo cáo dưới dạng Yêu cầu trực tiếp (Direct Request) trong năm 2022. Đối với Công ước 
số 105, đến thời điểm tháng 8/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì xây 
dựng báo cáo quốc gia lần đầu về việc áp dụng công ước, và theo kế hoạch sẽ gửi ILO trong 
năm 2022. 

Tính tới thời điểm tháng 11/2022, Việt Nam đã gia nhập tổng cộng 25 công ước của 
ILO, bao gồm 9/10 công ước cơ bản, 3/4 công ước quản trị và 13 công ước kỹ thuật. Đây là 
một nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam trong việc nghiên cứu phê chuẩn các công ước phù hợp 
của ILO, thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện cam kết lao động trong các FTA, trong đó 
có EVFTA. 

Đối với Công ước số 87, lộ trình đề ra tại Quyết định số 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế 
hoạch thực hiện CPTPP là năm 2023 sẽ trình Hồ sơ gia nhập công ước. Hiện nay, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì thực hiện các bước nghiên cứu gia nhập công 
ước nói trên, bao gồm: tổ chức họp liên ngành về kế hoạch nghiên cứu gia nhập Công ước, 
ban hành kế hoạch nghiên cứu gia nhập Công ước số 87. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội sẽ xuất bản ấn phẩm Hỏi - Đáp Công ước số 87 nhằm tăng 
cường hiểu biết và nhận thức về Công ước này. 

Mặc dù chưa được phê chuẩn nhưng những nội dung cơ bản của Công ước này đã được 
nội luật hóa trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, cụ thể là vấn đề tổ chức của người 
lao động và hoạt động của tổ chức này trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao 
động trong quan hệ lao động. Đây là tiền đề quan trọng để Chính phủ có thể hoàn thiện Hồ 
sơ trình gia nhập Công ước số 87. 

b) Về sửa đổi, bổ sung luật pháp
Trong lĩnh vực lao động, Việt Nam đã ban hành Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, 

05 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 02 Thông tư. Trong những lĩnh vực 
khác, Việt Nam đã ban hành 04 văn bản luật: Luật Thi hành án hình sự 2019, Luật Dân quân 
tự vệ 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020, Luật 
phòng chống ma túy 2021; bảo đảm các luật này phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế về 
lao động cưỡng bức và quyền trẻ em. Cụ thể: 

Về triển khai nội dung xóa bỏ lao động trẻ em (Công ước số 138 và Công ước số 182). 
Bộ luật Lao động năm 2019 tăng cường bảo vệ nhóm lao động chưa thành niên ở cả khu vực 
phi chính thức, không có quan hệ lao động; quy định điều kiện lao động khác nhau cho các 
độ tuổi khác nhau; tăng cường trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ. 

Về xóa bỏ phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp (Công ước số 100 và Công ước 
số 111). Để tiệm cận hơn với các công ước nói trên, Bộ luật Lao động đã bổ sung khái niệm 
về hành vi phân biệt đối xử và sửa đổi, bổ sung 7 cơ sở phân biệt đối xử bị nghiêm cấm: (1) 
chủng tộc; (2) nguồn gốc quốc gia; (3) nguồn gốc xã hội; (4) độ tuổi; (5) tình trạng thai sản; 
(6) chính kiến; (7) trách nhiệm gia đình. 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 đã có những điều nhằm thúc đẩy bình đẳng giới được 
quy định chung cho cả nam và nữ, thay vì chỉ quy định cho lao động nữ như Bộ luật lao động 
2012 như quy định về nhà trẻ, nhà mẫu giáo; chăm sóc con ốm, thực hiện các biện pháp thai 
sản; bảo đảm việc làm cho người lao động nghỉ thai sản), bảo vệ lao động nữ thông qua quy 
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định trao quyền cho lao động nữ được quyết định làm hoặc không làm các công việc có ảnh 
hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con nhỏ; quyết định có làm việc ban đêm, làm 
thêm giờ hay đi công tác xa khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; tăng cường bảo vệ thai 
sản; tăng cường phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 

Đối với các nhóm lao động đặc thù, Bộ luật Lao động 2019 đảm bảo nguyên tắc không 
phân biệt đối xử, tăng cường bảo vệ các nhóm lao động đặc thù như người lao động là người 
khuyết tật, người lao động là người cao tuổi. 

Về xóa bỏ lao động cưỡng bức (Công ước số 29 và Công ước số 105). Bộ luật Lao động 
năm 2019 quy định một số nội dung để nội luật hóa các công ước, trong đó Bộ luật đã quy 
định rõ ràng, cụ thể hơn về 05 nhóm ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp người sử dụng 
lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm. 

Một số bộ luật, luật khác cũng được sửa đổi, bổ sung nhằm giảm thiểu nguy cơ về lao 
động cưỡng bức, như: Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 
luật Hình sự năm 2017 quy định rõ hơn về hành vi mua bán người, trong đó có “cưỡng bức 
lao động” (Điều 150. Tội mua bán người); bổ sung một tội danh mới “tội cưỡng bức lao 
động” (Điều 297). Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có các quy định bảo đảm lao động 
của tù nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO. Luật đã bảo đảm chế độ lao động của phạm 
nhân trong trại giam phù hợp với các quy định của Công ước số 29 và Công ước số 105. Luật 
Dân quân tự vệ quy định việc huy động lực lượng dân quân tự vệ về việc tham gia phát triển 
kinh tế, bảo đảm các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời, bảo đảm phù hợp 
với các công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức. 

Về tự do hiệp hội (Công ước số 98 và Công ước số 87). Bộ luật Lao động năm 2019 
đã thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, về hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo quyền của người lao 
động trong việc thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức của người lao động tại doanh 
nghiệp; vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện để tổ chức của người lao động ra đời, hoạt 
động thuận lợi, lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật; phát huy vai trò của công đoàn 
cơ sở thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; tham khảo và tiếp thu có chọn lọc 
kinh nghiệm quốc tế, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế phù hợp với trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội và thể chế chính trị của Việt Nam. 

Hiến pháp 2013 quy định công đoàn thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam là tổ chức chính trị-xã hội. Bởi vậy, tổ chức của người lao động nằm ngoài hệ thống 
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam được quy định trong Bộ luật Lao động là tổ chức không 
có chức năng chính trị-xã hội mà chỉ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người lao động trong phạm vi quan hệ lao động. 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động tăng cường bảo vệ người lao động, cán bộ tổ chức đại diện 
người lao động không bị phân biệt đối xử và tổ chức đại diện người lao động không bị can 
thiệp, thao túng; bảo đảm cán bộ tổ chức đại diện người lao động có quyền tiếp cận người 
lao động, được bố trí thời gian hoạt động tổ chức đại diện người lao động trong thời gian làm 
việc và được bảo đảm việc làm. 

Về thực tiễn đáp ứng cam kết lao động trong EVFTA tại các doanh nghiệp Việt Nam
Tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương phối hợp nhóm nghiên cứu tổ chức khảo sát 31 

doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam về thực tiễn đáp 
ứng các cam kết về phát triển bền vững mà cụ thể là lao động và môi trường trong EVFTA.
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 Khảo sát với 48% doanh nghiệp nói trên là doanh nghiệp có quy mô lao động lớn, sử 
dụng trên 500 lao động, 16% số doanh nghiệp được khảo sát sử dụng từ 200 - 500 lao động, 
còn lại là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nguồn: Nhóm nghiên cứu Bộ Công Thương
Hình 2: Quy mô doanh nghiệp tham gia khảo sát
22 trên tổng số 31 doanh nghiệp được khảo sát (chiếm 70,9%) có mặt hàng xuất khẩu 

sang các nước khác. Các thị trường xuất khẩu khá đa dạng, trong đó phần lớn là các quốc 
gia thuộc EU, Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc. Các thị trường có tiêu chuẩn cao về lao động 
và môi trường bao gồm EU, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may 
có thị trường xuất khẩu ở cả 03 châu lục (châu Mỹ, châu Âu và châu Á). Có thể thấy, với 
tình hình trên, phần lớn các doanh nghiệp thuộc diện khảo sát sẽ dễ bị tổn thương bởi những 
biến động tại các thị trường xuất khẩu như vấn đề lạm phát, xung đột địa - chính trị, khủng 
hoảng năng lượng, v.v.... Điển hình là sự sụt giảm về nhu cầu của các nước như EU và Hoa 
Kỳ - vốn là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam cho đến nay.

41% doanh nghiệp cho biểt thị trường xuất khẩu của mình có các quy định riêng về lao 
động. 50% doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu cho biết phía đối tác không đưa ra yêu cầu 
riêng về lao động. 9% còn lại không nắm rõ phía đối tác nước ngoài có các yêu cầu về lao 
động hay không. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp được khảo sát chủ 
yếu thuộc EU và Hoa Kỳ - vốn là các thị trường có tiêu chuẩn chất lượng rất khắt khe, bao 
gồm cả các tiêu chuẩn lao động. Nhóm nghiên cứu cho rằng lý do có thể là các cán bộ trả 
lời khảo sát không biết cụ thể về những yêu cầu riêng về lao động hoặc chưa được tiếp cận 
đầy đủ thông tin trong hệ thống các tiêu chuẩn mà các thị trường xuất khẩu yêu cầu doanh 
nghiệp phải tuân thủ. Cũng cần lưu ý rằng, đối tượng trả lời khảo sát phần đông là cán bộ 
nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp trả lời (chiếm hơn 80%). Xét thực trạng nói trên, cần nâng 
cao nhận thức cho các cán bộ trong doanh nghiệp để thực hiện tốt hơn các quy định của thị 
trường xuất khẩu. 

83% doanh nghiệp cho biết họ thực hiện tốt các quy định pháp luật về lao động trong 
nước. 5/31 doanh nghiệp (chiếm tỉ lệ 16,1%) cho biết gặp khó khăn trong việc thực hiện các 
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quy định pháp luật trong nước. Điều này cũng dễ hiểu vì hầu hết các doanh nghiệp khảo sát 
đều có mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu khắt khe về các tiêu chuẩn bao 
gồm cả tiêu chuẩn về lao động. Việc tuân thủ pháp luật nước sở tại là một trong các tiêu 
chuẩn cơ bản bên cạnh các yêu cầu khác do các thị trường xuất khẩu đề ra mà các doanh 
nghiệp phải tuân thủ. 

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU chưa được nhận 
diện thương hiệu do họ chưa ý thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn xây dựng thương 
hiệu hay tiêu chuẩn chất lượng. Nguyên nhân của tình trạng này là vì doanh nghiệp chưa 
được trang bị đầy đủ thông tin và tuân thủ những tiêu chuẩn đối với mặt hàng xuất khẩu, dẫn 
đến hàng hóa của Việt Nam bị trả lại nhiều, giá thành lại thấp. 

Thị trường EU có 02 tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp xuất khẩu hàng Việt Nam cần 
lưu ý, đó là tiêu chuẩn chung (mang tính ràng buộc pháp lý) và tiêu chuẩn riêng (mang tính 
tự nguyện, khuyến khích). Tiêu chuẩn riêng bao gồm các quy định như môi trường làm việc 
quan tâm đến sức khỏe, công bằng cho người lao động, quy trình sản xuất thân thiện với môi 
trường, phúc lợi động vật, v.v...). Những năm gần đây, ngày càng nhiều tiêu chuẩn riêng của 
EU đang được luật hoá thành các tiêu chuẩn chung, mang tính ràng buộc pháp lý. 

Có thể thấy, những khó khăn về nhận thức pháp luật, ý thức, tác phong, ý thức tuân thủ 
luật pháp của người lao động vẫn đang là cản trở đối với doanh nghiệp trong quá trình đáp 
ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về lao động. Trong khi đó, công tác đào tạo, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức pháp luật cũng vẫn còn nhiều hạn chế. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan 
quản lý nhà nước cần chú trọng nâng cao nhận thức của người lao động, song song với thúc 
đẩy và nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, cũng như các chương trình tuyên truyền phổ 
biến giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong thời 
gian tới. 

3. Một số khuyến nghị chính sách và thực thi cho Việt Nam
Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục 
tiêu cụ thể đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn từ 2021 đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội - môi trường.Phát triển bền vững là phù hợp với chiến lược dài hạn của Việt 
Nam, điều này cũng phù hợp với những lợi thế so sánh của Việt Nam cần phát huy trong thế 
giới toàn cầu hóa. Nhằm nâng cao năng lực quản lý, thực thi của các cơ quan nhà nước và 
doanh nghiệp, bài viết khuyến nghị một số nội dung đối với cơ quan quản lý nhà nước các 
cấp và doanh nghiệp như sau:

3.1. Khuyến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
Một là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, các cơ chế, chính sách liên quan 

đến thị trường lao động, kịp thời khắc phục các hạn chế, bất cập; từng bước tiếp cận tiêu 
chuẩn quốc tế và thông lệ các nước, bảo đảm cho thị trường lao động vận hành an toàn, ổn 
định, đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định các loại thị trường, tháo gỡ khó khăn, tập 
trung nguồn lực cho các động lực tăng trưởng như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đẩy mạnh 
phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh; có giải pháp cụ thể thúc đẩy 
tạo việc làm, bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động

hoàn thiện hệ thống quản trị thị trường lao động phù hợp, từng bước hiện đại, minh 
bạch có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác làm cơ sở xây 
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dựng và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách về lao động, việc làm, an sinh 
xã hội.

Hai là, tập trung rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực theo từng địa phương, từng vùng, 
từng ngành, từng lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu lao động, tư vấn, giới 
thiệu việc làm cho người lao động, bảo đảm cung ứng lao động kịp thời đáp ứng nhu cầu sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 
nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, căn cứ định hướng thu hút đầu tư để phối hợp chặt chẽ 
với các DN mở các ngành nghề mới theo xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0; phối hợp 
chặt chẽ với Bộ NN&PTNT rà soát, có bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm 
đào tạo nghề nông thôn; khẩn trương thực hiện chuyển đôi số xây dựng nền tảng kết nối thị 
trường lao động.

3.2. Khuyến nghị với doanh nghiệp
Lợi ích từ Hiệp định EVFTA sẽ được phát huy tối đa khi doanh nghiệp nắm bắt đủ 

thông tin và đáp ứng được một số điều kiện nhất định, trong đó có điều kiện liên quan đến 
lao động. Tuy nhiên các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay chưa thực sự chú ý đến vấn đề 
này, chưa đảm bảo được các điều kiện làm việc theo đúng quy định của pháp luật, không đáp 
ứng được cam kết về lao động theo quy định của ILO từ đó đánh mất cơ hội giao thương, 
mở rộng thị trường với các quốc gia trong Hiệp định EVFTA. Việc củng cố và đáp ứng điều 
kiện về lao động không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội kinh doanh mà còn là tiền đề 
để doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài với lực lượng lao động ổn định, nâng cao giá trị 
quyền lao động. 

Các khuyến nghị cho doanh nghiệp để đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định và cam 
kết về lao động được đề xuất như sau:

Một là, tổ chức đào tạo, phổ biến thông tin các cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách. 
Từ góc độ kinh tế vĩ mô đến góc độ quản lý doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể đòi hòi có 
sự nhìn nhận thông suốt và các khóa đào tạo cụ thể cho từng đối tượng quản lý, từng bộ phận 
chuyên trách của doanh nghiệp. Việc tổ chức đào tạo cần được diễn ra thường xuyên, có tính 
chất nhắc lại để toàn thể người lao động được nâng cao kiến thức và hiểu biết trong lĩnh vực 
lao động. Vì tính chất công việc khác nhau, nội dung của các khóa đào tạo nên được thiết kế 
phù hợp với từng đối tượng. Ví dụ, các nội dung về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động cần được phổ biến cho toàn thể đội ngũ; nội dung đào tạo về các cam kết lao động của 
ILO cần được đào tạo cho các cán bộ chuyên môn phụ trách mảng lao động; nội dung về các 
chính sách, thị trường, chiến lược cần được đào tạo cho cấp độ quản lý. 

Hai là, xác lập mục tiêu về việc tuân thủ cam kết lao động. Trên thực tế các doanh 
nghiệp trong khối kinh doanh vẫn đặt các mục tiêu về tài chính là ưu tiên hàng đầu, cụ thể là 
mục tiêu về doanh thu lợi nhuận. Tuy nhiên để có thể phát triển bền vững trong nền kinh tế 
hiện tại, các mục tiêu về việc sử dụng nguồn nhân lực sẽ là các chỉ số đáng quan tâm, hỗ trợ 
trực tiếp cho sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Hiện nay một số tổ chức đã có những 
mục tiêu cụ thể như tăng thu nhập cho nhân viên, căt giảm tỷ lệ nghỉ việc, gia tăng tỷ lệ gắn 
bó... Đây đều là những mục tiêu thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến người lao động của 
doanh nghiệp, từ đó giúp hình thành nguồn nhân lực gắn kết hiệu quả. 

Xét về khía cạnh lao động theo Hiệp định EVFTA, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc và 
đặt các mục tiêu cụ thể liên quan đến vấn đề này như mục tiêu 0% sử dụng lao động trẻ em, 
lao động cưỡng bức bao gồm cả các đối tác cung ứng dịch vụ; hoặc mục tiêu giảm thiểu tai 
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nạn lao động 30%, mục tiêu cung cấp bảo hộ lao động 100%..v..v Khi quy mô của tổ chức 
càng lớn, đặc biệt ở các doanh nghiệp sản xuất với quy mô hàng nghìn người, việc bao quát 
và quản lý lao động sẽ ngày càng khó khăn. Vì vậy việc đặt ra mục tiêu cụ thể giúp bộ phận 
quản lý và từng người lao động nhận thức rõ tầm nhìn, sự trân trọng quan tâm đến nguồn 
nhân lực và tầm quan trọng của việc tuân thủ các cam kết lao động. 

Ba là, Tăng cường việc minh bạch hóa thông tin trong tổ chức. Việc thúc đẩy truyền 
thông nội bộ và giao tiếp tại doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho việc nắm bắt thông tin và nâng 
cao kiến thức của người lao động và quản lý. Để tiến hành minh bạch hóa thông tin, doanh 
nghiệp có thể cân nhắc các phương án sau: xây dựng cổng thông tin cho người lao động 
trong đó bao gồm đầy đủ các quy trình quy định cần biết và các thông tin cá nhân về lương, 
thời gian làm việc, thời gian làm thêm (hiển thị cho mỗi cá nhân người lao động); tổ chức 
các buổi đối thoại ba bên giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức đại diện 
người lao động để giải đáp các khúc mắc nếu có; xây dựng kênh liên lạc nội bộ hoặc đường 
dây nóng để người lao động dễ dàng báo cáo các trường hợp như tai nạn lao động, phân biệt 
đối xử, cưỡng bức lao động...; tăng cường công tác truyền thông nội bộ thông qua các bản 
tin định kỳ... Các phương án trên giúp luồng thông tin của doanh nghiệp được thông suốt, rõ 
ràng và hỗ trợ ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật lao động. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Công Thương (2022) “Nhìn lại hai năm thực thi EVFTA: những thành tựu nổi bật và những vấn 

đề cần lưu ý”.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2019), “Những điểm nổi bật của Công ước 98 ILO về áp 
dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể”. Truy cập tại: [http://www.molisa.gov.
vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=29428]

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2020), “Phê chuẩn Công ước số 105: Việt Nam cam kết xoá 
bỏ lao động cưỡng bức”. Truy cập tại: [http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222986]

4. Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

5. Bộ Tài chính (2020), Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Bộ Tài chính;

6. Chính phủ (2018), Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững;

7. Mạnh Hùng (2022), “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời 
sống người lao động”. Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Truy cập tại: [https://dangcongsan.vn/xa-hoi/
phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hieu-qua-ben-vung-va-cham-lo-doi-song-nguoi-lao-dong-627815.
html]

8. Nguyễn Thị Việt Nga (2019), Phát triển bền vững ở Việt Nam và gợi mở hai mô hình chính sách, Tạp 
chí Tài chính kỳ 2 tháng 11/2019.

9. PGS. TS Đặng Thị Phương Hoa (2022), “Thực thi các cam kết về lao động của Việt Nam trong 
EVFTA”. Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn 
đề đặt ra đối với Việt Nam”. Truy cập tại: [https://trungtamwto.vn/chuyen-de/21746-thuc-thi-cac-cam-ket-
ve-lao-dong-cua-viet-nam-trong-evfta]

10. Phạm Thị Thanh Bình (2019), Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định hướng 
phát triển đến năm 2030, Tạp chí Ngân hàng số 24/2019;



282 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

11. ThS. Đinh Quốc Tuyền (2021), “Một số khuyến nghị về phát triển bền vững ở Việt Nam”. Tạp chí 
Tài chính, kỳ 2 tháng 6 (2021)

12. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 121/QĐ-TTg

13. Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, Công ước số 87. Bản dịch của Thư viện Pháp luật. Truy cập tại: 
[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Cong-uoc-87-nam-1948-quyen-tu-do-hiep-hoi-
bao-ve-quyen-duoc-to-chuc-103343.aspx]

14. Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, Công ước số 105

15. Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, Công ước số 98. Bản dịch của Tổ chức lao động quốc tế. Truy cập 
tại:[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/
wcms_721935.pdf]

16. Trung tâm WTO và Hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2017), Văn kiện 
Hiệp định EVFTA, EVIPA và tóm tắt từng chương. Truy cập tại: [https://trungtamwto.vn/chuyen-de/8445-
van-kien-hiep-dinh-evfta-evipa-va-cac-tom-tat-tung-chuong]

17. Trung tâm WTO và Hội nhập (2022), “Nhìn lại 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA và 4 giải pháp để 
tận dụng hiệu quả thị trường EU”. Truy cập tại: [https://trungtamwto.vn/chuyen-de/22474-nhin-lai-2-nam-
thuc-thi-hiep-dinh-evfta-va-4-giai-phap-de-tan-dung-hieu-qua-thi-truong-eu]



283THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Ở 
VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ

Nguyễn Thị Diệu Hoa - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 
Mạc Thị Ngọc Diệp - Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Yến Nhi - Học viện Tài chính
Email: hoantd1980@gmail.com

Tóm tắt: Xăng dầu là một trong những ngành kinh tế trọng yếu và là nguyên 
liệu đầu vào trong sản xuất, dịch vụ, vận tải ở Việt Nam, và chiếm tỷ trọng số thu 
lớn trong Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên trong bối cảnh quốc tế, trước tình hình 
căng thẳng leo thang giữa Nga - Ukraina từ năm 2021, giá xăng dầu thế giới liên 
tục tăng cao, gây tác động mạnh đến thị trường nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam. 
Bài viết tổng hợp các nội dung liên quan đến thuế suất thuế xuất khẩu xăng dầu 
tại các Hiệp định và chính sách hỗ trợ của Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022, 
từ đó đưa ra các khuyến nghị để bình ổn thị trường xăng dầu Việt Nam trong thời 
gian tới. 

Từ khóa: Chính sách hỗ trợ ngành xăng dầu, Nhập khẩu xăng dầu, Xăng 
dầu

THE SITUATION OF VIETNAM’S PETROLEUM IMPORT MARKET 
AND RECOMMENDATION

Abstract: Petroleum is one of the key sectors of economy and is an input 
material in production, services and transportation in Vietnam, and accounts for a 
large proportion of revenue of the country’s budget. However, in the international 
context with the escalating tension between Russia and Ukraine from 2021, the 
world petroleum price continuously increased, causing a strong impact on the 
petroleum import market in Vietnam. The article summarizes the contents related 
to the petroleum export tax rate in the Agreements and supporting policies of 
Vietnam in the period between 2017 and 2022, thereby making recommendations 
to stabilize the petroleum marke of Vietnam in the near future.

Keywords: Policies to support petroleum industry, Petroleum import, Petrol
Giới thiệu: 
Xăng dầu là một loại hàng hóa đặc biệt, có vai trò quan trọng trong hầu hết 

các lĩnh vực như sản xuất, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ và đời sống xã 
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hội. Đây là mặt hàng đặc biệt luôn được Nhà nước điều tiết cung cầu bằng các chính sách 
kinh tế. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ký nhiều Hiệp định thương mại tự do trong 
đó có điều khoản về cắt giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, đặc biệt là với các đối tác chính như 
ASEAN, Hàn Quốc và Trung Quốc, làm giảm nguồn thu Ngân sách Nhà nước.

Vào đầu mỗi năm, Bộ Tài chính dự báo số thu Ngân sách nhà nước, trình Quốc Hội để 
phân bổ số thu cho các Hải quan địa phương. Trong cơ cấu số thu Ngân sách Nhà nước thì 
thuế nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu chiếm phần lớn. Bên cạnh đó, tình hình nhập khẩu xăng 
dầu bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như chế độ chính sách, biến động chính trị, xã hội 
trong nước và toàn thế giới. Do vậy cần phải đánh giá thực trạng tình hình nhập khẩu xăng 
dầu theo các FTA và chính sách của Nhà nước để đưa ra kiến nghị nhằm quản lý hiệu quả 
tình hình nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo số thu Ngân sách Nhà nước, đặc biệt là trong giai 
đoạn thực hiện cam kết FTA và những biến đổi trong bối cảnh kinh tế thế giới. 

Từ cuối năm 2021, đặc biệt kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraine xẩy 
ra (bắt đầu từ tháng 2 năm 2022), thị trường xăng dầu thế giới có diễn biến phức tạp, nguồn 
cung khan hiếm, giá liên tục tăng cao (giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân 10 tháng 
đầu năm 2022 đã tăng 57-85% so với cùng kỳ năm 2021). Tuy nhiên, từ cuối tháng 6 đến 
cuối tháng 9 năm 2022, giá xăng dầu có xu hướng giảm liên lục. Từ đầu tháng 10 đến nay, 
giá thành phẩm xăng dầu thế giới lại có xu hướng tăng trở lại do quyết định giảm sản lượng 
khai thác dầu của Opec+ và hiện nay tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Trong khuôn khổ nghiên cứu của bài viết này, phạm vi nghiên cứu là giai đoạn 2018-
2022 là giai đoạn ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình nhập khẩu xăng dầu, tác giả đã đưa ra các 
vấn đề tổng quan về tình hình nhập khẩu xăng dầu, các hiệp định thương mại, đồng thời phân 
tích sự chuyển dịch thị trường nhập khẩu xăng dầu trong thời gian từ năm 2017 đến năm 
2022 khi thực hiện các FTA, đồng thời đưa ra những kiến nghị cho sự phát triển của ngành 
xăng dầu trong tương lai.

I. Tổng quan về các Hiệp định và quy định về thuế nhập khẩu liên quan đến xăng 
dầu tại Việt Nam

1. Tổng quan về các Hiệp định
Hiệp định thương mại tự do (FTA) là Hiệp ước thương mại giữa hai hoặc nhiều quốc 

gia. Theo đó, các nước sẽ tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan 
và phi thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do.

Theo cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do, các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu đang trong lộ trình giảm dần. Giai đoạn 2017-2022 là 
giai đoạn mà mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng xăng 
dầu được giảm mạnh, do việc đàm phán ký kết của từng Hiệp định tại các thời điểm 
khác nhau nên có các mức cam kết cắt giảm thuế suất khác nhau và vào các thời điểm 
khác nhau tùy theo từng Hiệp định.

Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tham gia ký kết 13 Hiệp định thương mại tự do: 
Hiệp định trong nội khối ASEAN (ATIGA), ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), ASEAN - Hàn 
Quốc (AKFTA), ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), ASEAN- 
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Úc-Niu-di-lân (AANZFTA), ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), Việt Nam - Chi lê (VCFTA), Việt 
Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA), Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do ASEAN và Hồng 
Kông (Trung Quốc) (AHKFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu 
Âu (EVFTA). Các Hiệp định này đều dựa trên cơ sở lựa chọn đối tác phù hợp với chiến lược 
hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020. Mức độ tự do hóa cuối cùng trong các FTA dự kiến 
đạt khoảng 90-95% số dòng thuế trong tổng Biểu thuế nhập khẩu với thuế suất cuối cùng về 
0% vào thời điểm 2020. Đây là mức độ tự do hóa cao, phù hợp với quy định quốc tế về mức 
độ mở cửa thị trường theo các quy định của tổ chức thương mại thế giới.

Trong 13 Hiệp định song phương, khu vực, có một số Hiệp định, mặt hàng xăng dầu 
thuộc danh mục “loại trừ” (không có nghĩa vụ cắt giảm), nhưng có một số Hiệp định đã 
được cắt giảm với mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Như vậy, mức thuế nhập khẩu ưu đãi 
(MFN) của mặt hàng xăng dầu hiện đang cao hơn so với mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
theo các FTA này. Tuy nhiên, để được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì hàng 
hoá nhập khẩu từ các nước này phải đảm bảo điều kiện về xuất xứ (C/O), về điều kiện vận 
chuyển... Thực tế thời gian qua, không phải tất cả hàng hoá đều nhập khẩu từ các nước có ký 
Hiệp định FTA, và cũng không phải tất cả hàng hoá nhập khẩu từ các nước có ký FTA đều 
được hưởng theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

Xăng dầu đóng vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế của các quốc gia nói chung và 
đặc biệt là đối với những nước có nhu cầu sử dụng nhiên liệu lớn để phát triển các ngành sản 
xuất như Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn xăng dầu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là 
xăng dầu nhập khẩu, chủ yếu từ ASEAN, Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc quản lý hoạt động 
xuất nhập khẩu xăng dầu không chỉ là nguồn thu Ngân sách quan trọng mà còn giúp quản lý 
hiệu quả việc nhập khẩu tràn lan, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Do đó, việc áp dụng thuế 
nhập khẩu xăng dầu luôn được sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước cũng như các doanh 
nghiệp và người tiêu dùng. 

2. Tổng quan về biểu thuế nhập khẩu liên quan đến xăng dầu tại các Hiệp định
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 

để sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi từ mức thuế suất 20% xuống mức thuế suất 10%. Nghị định có 
hiệu lực kể từ ngày 08/8/2022.Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mặt hàng xăng thuộc 
nhóm 2710.12theo Biểu  thuế NK ưu đãi đặc biệt (FTA) là 8%; 8,8% và 20%; mặt hàng dầu 
thuộc nhóm 2710.19  là 0%; 5%; 7%; 8% và 20%; (Tổng cục hải quan)

Nhóm mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 với 41 dòng thuế ở cấp độ 8 số theo AHTN 
2017, tập trung vào 05 nhóm hàng chính bao gồm Xăng, Nhiên liệu bay, Diesel, Mazut, Dầu 
hỏa.Năm 2019 và năm 2020, mức thuế mà Việt Nam áp dụng đối với hàng hóa đến từ các 
nước thành viên WTO và phải tuân thủ cam kết WTO của Việt Nam (thuế MNF) đối với mặt 
hàng xăng dầu nhập khẩu là không thay đổi. Tuy nhiên khi tham gia vào các Hiệp định thì 
xăng dầu là một trong số các mặt hàng thuộc danh mục cắt giảm. Tác giả đã nghiên cứu khi 
trong khoảng thời gian từ năm 2018-2022, mặt hàng xăng dầu tại các FTA có một số thay 
đổi sau 
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Bảng 1: Thuế suất của các mặt hàng trong nhóm xăng dầu tại cácNghị định thực 
thi các FTA

Thuế 
suất 
bình 
quân 
(%)

MFN AFTA AKFTA ACFTA

AJCEP/

AIFTA/ 
AANZFTA/
AHKFTA

VKFTA
VJFTA/

VCFTA
VNEAEU EVFTA CPTPP

2019 2020
2018 

- 
2019

2020
2021 

- 
2022

2018-
2020

2021 
- 

2022

2018 
- 

2019

2020 
- 

2022
2018 - 2022 2018 

- 2020

2021 
- 

2022

2018 - 
2022

2018 - 
2020

2021 2022
2018 

- 
2021

2022
2018 

- 
2021

2022

Xăng 20 20 20 20 8

20

(MFN) 8 20 20
20

(MFN)
10 8

20

(MFN)
20 8.8 8 20 20 20 8

Nhiên 
liệu 
bay

7 7 0;10 0;5 0;5

20

(MFN);0 12;0 10;15 5 7 (MFN) 12;0 12;0 7 (MFN) 10-7;7 7 7 10;9-
8 10;7 20-

7;20 7;20

Diesel 7 7 0 0 0 0 0 8 8 7 (MFN) 0 0 7 (MFN) 9.7-
7.5 7 7 7 7 20-7 7

Mazut 7 7 0 0 0 0 0 5 5 7 (MFN) 0 0 7 (MFN) 10.4-
8.1 7 7 9-8 7 20 20

Dầu 
hỏa 7 7 0 0 0 0 0 10 10 7 (MFN) 0 0 7 (MFN) 11.1-

8.6 7.4 7 9-8 7 30 30

Nguồn: Tổng cục Hải quan 2023
Theo số liệu tại Bảng 1 thì có thể thấy, mức thuế nhập khẩu của mặt hàng xăng khá cao 

so với mức thuế nhập khẩu của các mặt hàng xăng dầu khác, cụ thể:
- Đối với nhóm mặt hàng xăng: Về mặt bằng cam kết, thuế MNF mặt hàng này là 20%, 

thuế suất trong ATIGA là 20% tại năm 2020 giảm về 8% từ năm 2021, trong VKFTA có mức 
cam kết là 10% vào năm 2020 về 8% năm 2021, trong các FTA còn lại hiện đang thực thi, 
mặt hàng xăng có mức cam kết là 20% hoặc không cam kết đến năm 2020, từ năm 2021 có 
mức thuế suất là 20%, 8,8%, 8%. 

- Đối với nhóm mặt hàng nhiên liệu bay: Về mặt bằng cam kết, thuế MNF mặt hàng 
này là 20%, thuế suất trong ATIGA là 20% tại năm 2020 giảm về 8% từ năm 2021, trong 
VKFTA có mức cam kết là 10% vào năm 2020 về 8% năm 2021, trong các FTA còn lại hiện 
đang thực thi, mặt hàng xăng có mức cam kết là 20% hoặc không cam kết đến năm 2020, từ 
năm 2021 có mức thuế suất là 20%, 8,8%, 8%. 

- Đối với nhóm mặt hàng Diesel: Về mặt bằng cam kết, thuế suất MFN mặt hàng này 
là 7%, thuế suất trong ATIGA, AKFTA, VKFTA ở mức 0% từ năm 2018, trong các FTA 
còn lại hiện đang thực thi, mặt hàng Diesel có mức cam kết bằng với mức thuế 7.5% trong 
VNEAEU, 7% (bằng MNF), 8% trong ACFTA hoặc không cam kết tại năm 2020, từ năm 
2021, thuế suất trong VNEAEU giảm còn 7%, thuế suất tại các FTA khác không đổi.

- Đối với mặt hàng dầu Mazut: Về mặt bằng cam kết, thuế MNF mặt hàng này là 7%, 
thuế suất trong ATIGA, AKFTA, VKFTA ở mức 0% từ năm 2020, trong các FTA còn lại hiện 
đang thực thi, mặt hàng Diesel có mức cam kết bằng với mức thuế 7.5% trong VNEAEU, 
MNF (7%), 8% trong ACFTA hoặc không cam kết tại năm 2020, từ năm 2021, thuế suất 
trong VNEAEU giảm còn 7%, thuế suất tại các FTA khác không đổi.
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- Đối với mặ t hàng dầu hỏa: Về mặt bằng cam kết, thuế MNF mặt hàng này là 7%, thuế 
suất trong ATIGA ở mức 0% từ năm 2018, trong các FTA còn lại hiện đang thực thi, mặt hàng 
Dầu hỏa có mức cam kết 0% (AKFTA), 8.6% trong VNEAEU, 10% trong ACFTA, 30% trong 
CPTPP, không cam kết từ năm 2021, thuế suất trong VNEAEU giảm còn 7.4% và 7% vào năm 
2022, thuế suất tại các FTA khác không đổi.

Như vậy,thuế suất nhóm xăng dầu giai đoạn 2018 -2020 không có sự biến động lớn, do 
vậy tỷ trọng giá trị nhập khẩu nhóm xăng dầu từ đối tác thuộc khu vực được hưởng ưu đãi 
từ các Hiệp định thương mại so với thế giới không có thay đổi lớn. Riêng đối với mặt hàng 
nhiên liệu bay trong năm 2020 so với năm trước có chuyển dịch nhẹ về tỷ trong nhập khẩu 
từ Trung Quốc (giảm 22.39%) sang ASEAN (tăng 10.94%), đồng thời tăng mạnh tỷ lệ tận 
dụng Form D (tăng 65.56%), điều này có thể do thuế suất trong ATIGA đối với một số dòng 
hàng thuộc thuộc nhóm nhiên liệu bay là 0%.

- Thuế suất nhóm xăng dầu giai đoạn 2020 - 2022 có một số thay đổi như sau: 
+ Phân nhóm xăng: có thuế suất trong ATIGA, AKFTA, VKFTA giảm lần lượt từ 20%, 

không cam kết, 10% xuống 8% từ năm 2021; 
+ Phân nhóm Nhiên liệu bay: một số dòng hàng có thuế suất trong AKFTA giảm từ 

không cam kết (MFN 20%) xuống 12%, EVFTA giảm từ 9% về 7%, CPTPP giảm từ 20% 
về 7%.

+ Các phân nhóm Diesel, Mazut, Dầu hỏa có thuế suất trong VNEAEU giảm từ 7.5% 
đến 8.6% về 7% - 7.4%, trong CPTPP giảm từ 20% về 7%.

3. Các chính sách, quy định cụ thể liên quan tới xăng dầu
Ngày 3⁄9⁄2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83⁄2014⁄NĐ-CP về kinh doanh xăng 

dầu thay thế Nghị định 84⁄2009⁄NĐ-CP ban hành ngày 15⁄10⁄2009. Theo đó, một trong những 
điểm nổi bật của Nghị định mới ban hành là giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước. Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán 
buôn. Nghị định sẽ có hiệu lực từ 1⁄11⁄2014.

Nghị định 83/2014/NĐ-CP (Nghị định 83) quy định thương nhân phân phối xăng dầu 
được mua xăng dầu từ nhiều thương nhân đầu mối theo Hợp đồng mua bán xăng dầu. Thương 
nhân được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên giao đại lý cho đại lý bán lẻ xăng dầu 
thuộc hệ thống phân phối của mình và trả thù lao đại lý cho các đại lý đó. Đồng thời, được 
kinh doanh xăng dầu theo phương thức nhượng quyền thương mại cho thương nhân nhận 
quyền bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật. Thương nhân phân phối xăng dầu chịu 
trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu bán ra trên toàn bộ hệ thống phân phối 
của mình theo quy định. Thương nhân có trách nhiệm thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối 
trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào văn bản kê khai giá hoặc văn bản đăng 
ký giá và quyết định điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối gửi, có trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát để bảo đảm việc điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối thực hiện đúng quy định 
của pháp luật.
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Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Theo quy định hiện hành, xăng dầu chỉ được nhập khẩu bởi các doanh nghiệp có Giấy 

phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (Theo nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị 
định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu). Tính đến nay, có hơn 30 doanh nghiệp kinh 
doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (trong đó 3 doanh nghiệp chỉ kinh doanh mặt hàng 
nhiên liệu hàng không). 

Thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu: 
Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT -BTC 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì thuế suất với xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam được áp 
dụng với mức thuế suất thuế nhập khẩu 5%, 7%, 20%, cụ thể như sau: (1) Thuế suất nhập 
khẩu 20% được áp dụng đối với các mặt  hàng như xăng động cơ và các loại dung môi; (2) 
Mức thuế suất 7% được áp dụng với các mặt hàng như xăng máy bay, nhiên liệu diesel cho 
ô tô; nhiên liệu diesel khác; dầu nhiên liệu, nhiên liệu khác.... ; (3) Mức thuế suất 5% được 
áp dụng với các mặt hàng dầu thô bản.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu
Đối với nhập khẩu trong ASEAN: Đối với xăng dầu nhập khẩu từ ASEAN áp dụng 

mức thuế suất 20% đối với một số mặt hàng xăng động cơ, dung môi. Mức thuế suất 0% 
được áp dụng với 5 nhóm mặt hàng như Dầu diesel; Mazut; Dầu hỏa và  Nhiên liệu bay. 

Đối với nhập khẩu từ Hàn Quốc: Đối với xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc, mức thuế 
suất 10%, 5% và 0% tùy từng loại. 

Đối với nhập khẩu từ Trung Quốc: Đối với xăng dầu nhập khẩu từ Trung Quốc, mức 
thuế suất 20%, 15%, 10%, 5% tùy từng loại. 

Về việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu khi thực tế nhập khẩu:
Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu không có C/O thuộc các FTA khi thực 

tế nhập khẩu thì áp dụng mức thuế xuất ưu đãi thông thường (mức thuế suất MFN)  đối với 
mặt hàng xăng dầu nhập khẩu (chi tiết theo mã 8 số tại Danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam). Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu có C/O  thuộc các FTA thì 
được quyền lựa chọn áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu theo mức thuế xuất ưu đãi 
thông thường (mức thuế suất MFN) hoặc mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định 
song phương và đa phương đã ký kết. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu từ đối tác thuộc 
đối tượng điều chỉnh của cả Hiệp định đa phương và song phương (ví dụ Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Trung Quốc) và có C/O thuộc các FTA thì có thể lựa chọn áp dụng thuế suất ưu đãi ưu 
đãi thông thường hoặc thuế suất ưu đãi thuộc bất kỳ 1 trong 2 Hiệp định song phương hoặc 
đa phương.

II. Thực trạng nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam và khuyến nghị
1. Giá trị kim ngạch nhập khẩu
Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) của 5 nhóm hàng trong năm 2020 đạt 3,31 tỷ 

USD, giảm 44% so với năm 2019 trong đó KNNK chính từ các nước ASEAN đạt 1,91 tỷ 
USD (chiếm 57,6% tổng KNNK, tăng 6,8%), Hàn Quốc đạt 1,03 tỷ USD (chiếm 31% tổng 
KNNK, tăng 6,3%). Tỷ lệ áp dụng form C/O cao nhất thuộc các FTA: ATIGA (29.6%), 
VKFTA (32.5%), AKFTA (0,45%). 

Bảng2: Giá trị kim ngạch nhập khẩu, tỷ lệ sử dụng C/O nhóm xăng dầu  trong khuôn 
khổcác Hiệp định FTA ASEAN+ năm 2018 - 2020 (đơn vị: triệu USD)
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Xăng

 dầu

ATIGA AJCEP AKFTA ACFTA AIFTA AANZFTA AHKFTA
Thế

 giới

Giá trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ lệ 
sử dụng 

C/O
Giá trị

Tỷ 
trọng/ 

Thế giới

Tỷ lệ 
sử dụng 

C/O
Giá trị Tỷ trọng/ 

Thế giới

Tỷ lệ 
sử dụng 

C/O
Giá trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá trị
Tỷ trọng/ 

Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá 
trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá trị

KNNK 
2018 4,566 61.1% 27.6% 4,567 61.1% 0% 6,360 85.1% 0.77% 5,569 74.5% 0% 4,567 61.1% 0% 4,567 61.1% 0% 4,567 61.1% 0% 7,473

KNNK 
2019 2,984 50.8% 21.42% 2,993 51.0% 0% 4,831 82.3% 0.32% 3,960 67.5% 0% 2,984 50.8% 0% 2,984 50.8% 0% 2,984 50.8% 0% 5,869

KNNK 
2020 1,907 57.6% 29.64% 1,907 57.6% 0% 2,932 88.6% 0.45% 2,200 66.5% 0% 1,907 57.6% 0% 1,907 57.6% 0% 1,907 57.6% 0% 3,310

Nguồn: Tổng cục Hải quan 2021
Bảng 3: Giá trị kim ngạch nhập khẩu, tỷ lệ sử dụng C/O nhóm xăng dầu trong khung 

khổ các Hiệp định song phương, khu vực năm 2018 - 2020 (đơn vị: triệu USD)

Xăng dầu

VNEAEU VC VJ VKFTA EVFTA CPTPP

Giá 
trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá 
trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá 
trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ lệ sử dụng 
C/O

Giá 
trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

Giá trị

Tỷ 
trọng/ 
Thế 
giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
C/O

KNNK 2018 110 1.5% 0% 0 0% 0% ~0 0% 0% 1,793 24% 15.76% - - - 1,530 20.5% 0%
KNNK 2019 37 0.6% 0% 0 0% 0% 9 0.2% 0% 1,846 31.5% 21.47% ~0 0% 0% 1,217 20.8% 0%
KNNK 2020 85 2.6% 0% 0 0% 0% ~0 0% 0% 1,025 31% 32.49% ~0 0% 0% 535 16.2% 0%

Nguồn: Tổng cục Hải quan 2022
Từ số liệu của Bảng 2 và Bảng 3 cho thấy tỷ lệ áp dụng form C/O cao nhất thuộc các 

FTA: ATIGA (29.6%), VKFTA (32.5%), AKFTA (0,45%), trong khi tỷ lệ áp dụng form C/O 
của các Hiệp định khác là từ 0% đến 1%. Điều này lý giải do mức thuế suất nhập khẩu trong 
Hiệp định ATIGA giảm nhiều nhất so với các Hiệp định khác (nêu tại Bảng 1). Bên cạnh 
đó, KNNK xăng dầu từ năm tại các FTA giảm dần từ năm 2018 đến năm 2020. KNNK xăng 
dầu từ các Hiệp định FTA ASEAN+ lớn hơn so với KNNK xăng dầu từ các Hiệp định song 
phương trong khu vực. 

Khi xem xét chi tiết mặt hàng xăng (là mặt hàng chính trong nhóm xăng dầu) thì có 
bảng sau:

Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu xăng từ các nước đối tác chính

Xăng 
(triệu 
USD)

ASEAN Hàn Quốc
Khu vực khác

Thế giới

KNNK
(triệu 
USD)

% so 
với thế 

giới

Tỷ 
lệ sử 
dụng 
From 

D

KNNK 
(triệu 
USD)

% so 
với thế 

giới

Tỷ lệ sử 
dụng 
Form 

VKFTA

Tỷ lệ sử 
dụng 
Form 

AKFTA

KNNK
(triệu 
USD)

% so 
với thế 

giới

KNNK 
(triệu 
USD)

KNNK 
2018 152.43 9.73% 0% 1,409.03 89.93% 11.99% 3.48% 5.35 0.34% 1,566.81

KNNK 
2019 83.60 6.23% 0% 1,218.99 90.79% 15.23% 0.45% 40.12 2.98% 1,342.71
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KNNK 
2020 90.57 13.02% 0% 592.74 85.19% 21.38% 0.99% 12.46 1.79% 695.77

Trung 
bình giai 

đoạn 2018 
- 2020

108.87 9.66% 0% 1,073.59 88.64% 16.2% 1.64% 19.31 1.7% 1,201.76

Tăng/
giảm 2020 

so với 
2019

+8% +6.79% 0% -51% -5.6% +6.15% +0.44% -68.9% -39.9% -48%

Nguồn: Tổng cục Hải quan 2021
Giai đoạn 2018-2020, KNNK xăng đạt giá trị trung bình 1,201.76 triệu USD. KNNK 

từ đối tác Hàn Quốc và ASEAN luôn chiếm phần lớn giá trị nhập khẩu từ thế giới đạt trung 
bình lần lượt 88.64% và 9.66% cho giai đoạn 2018-2020. KNNK từ Hàn Quốc lớn một phần 
có thể do thuế suất trong Hiệp định VKFTA cho mặt hàng xăng là 10% từ năm 2016 - 2020, 
đây là mức thuế suất ưu đãi đặc biệt thấp nhất trong các khuôn khổ Hiệp định FTA ở giai 
đoạn này. Việc giá trị nhập khẩu lớn từ Hàn Quốc là cũng cùng xu hướng so với giai đoạn 
trước đây 2016 - 2018. Theo đó giữ hướng dịch chuyển nhập khẩu từ ASEAN sang từ thị 
trường Hàn Quốc do tác động về chênh lệch thuế nhập khẩu hai thị trường này từ năm 2016. 
Tỷ lệ tận dụng Form D và Form VK AKFTA đạt mức thấp, trung bình cho cả giai đoạn lần 
lượt là 0%, 16.2%, 1.64%. 

Trong năm 2020, KNNK từ Hàn Quốc là lớn nhất trong số các đối tác đạt 592.74 triệu 
USD chiếm 85% giá trị nhập khẩu từ thế giới, tuy nhiên sản lượng này đã giảm tới 51% so 
với năm 2019. Tỷ lệ sử dụng form VK và form AK đạt lần lượt 21.38% và 0.9%, tăng nhẹ 
so với năm 2019. 

KNNK từ khối ASEAN (trong đó phần lớn nhập từ Sin-ga-po) là 90.57 triệu USD vào 
năm 2020, chiếm 13.02% tổng giá trị nhập từ thế giới, tăng 8% so với năm 2019. Thuế suất 
xăng trong ATIGA năm 2020 giữ ở mức 20%. Tỷ lệ sử dụng form D là 0%.   

Mặc dù giá trị nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn tuy nhiên mức độ sử dụng Form VK đối 
với kim ngạch nhập khẩu xăng từ Hàn Quốc vẫn chiếm tỷ lệ thấp. Nguyên nhân có thể do độ 
trễ trong thống kê số liệu nhập khẩu hưởng ưu đãi đặc biệt hoặc thống kê chưa đầy đủ

2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan thì từ năm 2017 đến năm 2021 kim 

ngạch nhập khẩu xăng dầu từ các nướcHàn Quốc, Malysia, Singpore, Thailand và China 
chiếm phần lớn so với kim ngạch nhập khẩu từ các nước và khối nước khác. 

Bảng 5 - Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu năm 2017-2021 (đơn vị tính USD)

Năm Korea 
(Republic) Malaysia Singapore Thailand China Các nước 

khác Tổng cộng

Tỷ lệ % 
nhập 

khẩu từ 5 
nước

2017 1.939.241.625 1.299.170.540 2.158.227.287 951.554.311 518.502.387 198.469.126 7.065.165.276 97,2%

2018 1.793.439.532 2.047.590.093 1.531.002.176 990.544.058 1.001.585.031 271.831.577 7.635.992.467 96,4%

2019 1.928.895.789 1.474.753.449 1.258.782.982 393.437.991 981.783.342 102.067.621 6.139.721.174 98,3%

2020 1.025.802.414 882.715.301 535.105.526 449.005.134 292.513.408 141.492.715 3.326.634.498 95,7%



291THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

2021 989.583.720 1.277.960.334 780.855.150 733.684.393 184.884.653 178.575.708 4.145.543.959 95,7%

Tổng 7.676.963.080 6.982.189.717 6.263.973.121 3.518.225.887 2.979.268.821 892.436.747 28.313.057.374 96,8%

Nguồn: Tổng cục Hải quan, 2022
 Số liệu ở bảng 5 phân tích được chi tiết cho 5 nước nhập khẩu (Hàn Quốc, Malaysia, 

Singapore, Thaidland, China) với tỷ lệ lớn nhất so với tổng kim ngạch nhập khẩu từ các 
nước khác. Cụ thể năm 2017, kim ngạch nhập khẩu của 5 nước này chiếm 97,2% so với tổng 
kim ngạch nhập khẩu của toàn thế giới. Từ năm 2018 đến năm 2021,  kim ngạch nhập khẩu 
của 5 nước lần lượt chiếm 96,4%, 98,3%, 95,7%, 95,7% so với tổng kim ngạch nhập khẩu 
trên toàn thế giới. 5 nước này thuộc 4 Hiệp định thương mại song phương và đa phương như 
Hiệp định AFTA (ASEAN), Hiệp định AKFTA (ASEAN, Hàn Quốc), Hiệp định ACFTA 
(ASEAN, Trung Quốc), Hiệp định VKFTA (Việt Nam, Hàn Quốc).

Năm 2017, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu lớn nhất là từ Singapore là 2,1 tỷ USD, 
chiếm tỷ lệ 30,55% trêntổng số kim ngạch nhập khẩu là 7,0 tỷ USD.Năm 2018, kim ngạch 
nhập khẩu xăng dầu lớn nhất là từ Malaysia là 2 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 26,8% trên tổng số kim 
ngạch nhập khẩu là 7,6 tỷ USD. Năm 2019, 2020, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu lớn nhất là 
từ Hàn Quốc là 1,9 tỷ USD và 1 tỷ USD, chiếm tỷ lệ lần lượt là 31,4% và 30,8% trên tổng số 
kim ngạch nhập khẩu là 6,1 tỷ USD và 3,3 tỷ USD. Năm 2021, kim ngạch nhập khẩu xăng 
dầu lớn nhất là từ Malaysia là 1,2 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 30,8% trên tổng số kim ngạch nhập 
khẩu là 4,1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của các năm giảm dần từ năm 2017 đến 
năm 2021, cụ thể năm 2017 tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 7,06 tỷ USD, năm 2020 tổng kim 
ngạch nhập khẩu đạt 4,14 tỷ USD (giảm 41% so với tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2017).

Như vậy có sự chuyển dịch nhập khẩu từ ASEAN (mà chủ yếu là Singapore) sang Hàn 
Quốc trong những năm gần đây, đặc biệt là mặt hàng xăng. Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn 
Quốc lớn một phần có thể do thuế suất trong Hiệp định VKFTA cho mặt hàng xăng là 10% 
từ năm 2016 - 2020, đây là mức thuế suất ưu đãi đặc biệt thấp nhất trong các khuôn khổ Hiệp 
định FTA ở giai đoạn này. Việc giá trị nhập khẩu lớn từ Hàn Quốc là cũng cùng xu hướng so 
với giai đoạn trước đây 2016 - 2018. Theo đó giữ hướng dịch chuyển nhập khẩu từ ASEAN 
sang từ thị trường Hàn Quốc do tác động về chênh lệch thuế nhập khẩu hai thị trường này 
từ năm 2016.

Về thị trường nhập khẩu, Hàn Quốc dẫn đầu với hơn 2,5 triệu tấn, trị giá 2,745 tỷ USD, 
tăng tới 91,62% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Hàn Quốc chiếm 39,16% 
tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng đầu năm.

Các thị trường lớn khác như: Malaysia nhập khẩu 956.148 tấn, trị giá  885,67 triệu 
USD, giảm mạnh so với con số gần 1,7 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái; nhập từ Singapore 
960.508 tấn, trị giá 978,7 triệu USD, Thái Lan 877.870 tấn, trị giá 960 triệu USD, tăng gần 
100.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, những tháng đầu năm Trung Quốc là thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn 
hàng đầu của Việt Nam với 627.123 tấn, trị giá  676 triệu USD, gấp 2,3 lần về lượng so với 
cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 130%); trong khi trị giá tăng gấp tới 4,42 lần. Trong 
quý 3/2022, đã xảy ra  tình trạng các thương nhân đầu mối giảm mạnh lượng xăng dầu nhập 
khẩu. Số liệu thống kê cho thấy, quý III/2022 (đến 20/9/2022), sản lượng nhập khẩu giảm 
khoảng 40% đối với xăng, giảm khoảng 35% đối với dầu DO, so với Quý II/2022.
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Trong bối cảnh khi giá xăng dầu thế giới có xu hướng biến động giảm liên tục với biên 
độ rộng, khó dự báo (giá xăng dầu trong nước giảm trong 9 kỳ điều hành liên tiếp từ kỳ điều 
hành ngày 1/7/2022), có thể dẫn đến tâm lý e ngại nhập khẩu xăng dầu.

3. Cơ chế chính sách tháo gỡ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu Việt Nam
Từ cuối năm 2021, nguồn cung xăng dầu khan hiếm, giá xăng dầu thế giới liên tục tăng 

cao,. Trong cả nước, bắt đầu từ các tỉnh phía Nam, tình trạng khan hiếm xăng dầu lan ra cả 
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc và các tỉnh biên giới. Theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu 
mối kinh doanh xăng dầu và Hiệp hội xăng dầu Việt Nam thì nguyên nhân khách quan do 
nguồn cung xăng dầu trên thế giới khan hiếm. Bên cạnh đó, do từ cuối năm 2021 đến nay, 
các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh và một số doanh nghiệp đầu mối không có đủ 
nguồn tài chính để nhập hàng do không đủ hạn mức tín dụng và nguồn ngoại tệ nên chủ yếu 
chỉ duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp và duy trì 
lượng dự trữ tồn kho theo quy định.

Để tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, tại 
Công văn 7048/VPCP-KTTH ngày 19/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, 
nhất là các cửa hàng bán xăng, không để bất ổn tình hình. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Công thương  đã đề nghị Bộ Tài chính kịp thời rà soát và điều chỉnh mức chi 
phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định 
mức... theo mức phù hợp với thực tế phát sinh thời gian vừa qua để tính đúng, tính đủ trong 
giá cơ sở xăng dầu theo quy định hiện hành, bảo đảm duy trì hoạt động cho doanh nghiệp 
kinh doanh xăng dầu, khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cung ứng cho thị 
trường.

Tổng cục Hải quan cho biết thời gian qua, thủ tục nhập khẩu và thông quan đối với mặt 
hàng xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng luôn được cơ quan Hải 
quan thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật.Để tiếp tục tạo 
thuận lợi và rút ngắn hơn nữa thời gian thông quan, kịp thời đưa hàng hóa vào lưu thông trên 
thị trường, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 3642/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2022 chỉ đạo 
các Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng 
xăng dầu nhập khẩu. Đồng thời bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, 
kiểm tra, giám sát và xử lý vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, 
ngoài giờ hành chính đảm bảo thông quan 24/7. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, Bộ 
Tài chính cũng đưa ra một số chính sách nhất định, như giảm thuế từ ngày 01/04/2022 và 
giảm thuế môi trường từ ngày 01/07/2022. 

Sau khi Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính ban hành một loạt các văn bản hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và các doanh nghiệp kinh doanh trong nước, 
tình hình nguồn cung xăng dầu đã trở nên ổn định

4. Một số nhận xét về thực trạng nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam
Như vậy, trước năm 2017, lượng nhập khẩu xăng dầu chủ yếu từ Singapore (thuộc điều 

chỉnh của Hiệp định AFTA). Từ năm 2019 đến năm 2021 thì số lượng nhập khẩu từ Hàn 
quốc tăng hơn so với nhập khẩu từ Singapore.
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Có thể thấy, chính sách giảm thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu trong 
những năm qua đã được triển khai thực hiện theo các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và khu vực ASEAN với các đối tác như Hàn Quốc, Trung Quốc. Đây cũng là những đối 
tác hàng đầu về nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam do đó, làm giảm đáng kể nguồn thu ngân 
sách Nhà nước từ thuế xuất nhập khẩu xăng dầu. Cũng vì thế mà làm mất đi vai trò của thuế 
xuất nhập khẩu xăng dầu rong việc điều tiết cũng như là nguồn thu quan trọng của Nhà nước. 
Với việc thuế xuất nhập khẩu xăng dầu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, cần thiết để Nhà 
nước có những biện pháp chuyển từ thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu sang thu thuế nội địa 
để đảm bảo vai trò của quản lý Nhà nước cũng như nguồn thu ngân sách trong thời gian tới.

5. Một số khuyến nghị về chính sách thúc đẩy ngành xăng dầu tại Việt Nam
- Phát triển thị trường xăng dầu trên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực của xã hội; 

chú trọng khuyến khích khả năng tích tụ và tập trung nguồn lực của doanh nghiệp để đầu tư 
mở rộng mạnh lưới kinh doanh. Để phát triển thị trường xăng dầu, Nhà nước cần phải thay 
đổi phương thức quản lý, sử dụng linh hoạt các công cụ kinh tế như thuế, phí, phụ thu để điều 
tiết giá cả xăng dầu, cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế xuất nhập khẩu và biểu thuế suất theo hướng đơn 
giản, minh bạch. Mọi quy định trong chính sách thuế xuất nhập khẩu phải rõ ràng, dễ hiểu, 
các quy định về thuế chỉ nên chứ đựng trong văn bản thuế, tránh tình trạng muốn thực hiện 
một quy định trong luật, cần phải ban hành văn bản tham chiếu quá nhiều. Đồng thời cần 
giao thêm quyền cho cơ quan Hải quan trong việc cưỡng chế và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật.

- Ban hành thông tư hướng dẫn các Nghị định, nên hướng dẫn các nội dung chưa rõ, 
còn các nội dung đã hướng dẫn rõ tại Nghị định và luật thuếxuất nhập khẩu, biểu thuế xuất 
không cần hướng dẫn lại, để khi thực hiện các quy định có giá trị pháp lý cao hơn và người 
đọc, thực hiện dễ hơn, đồng thời tránh được các nội dung hướng dẫn trái với luật và Nghị 
định hướng dẫn.

- Để đảm bảo được công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu xăng dầu đối với doanh 
nghiệp có hiệu quả cao hơn, chất lượng hơn, Nhà nước, Chính phủ nên quy định về trách 
nhiệm đối với công cuộc cải cách hành chính thuếxuất nhập khẩu và gắn trách nhiệm đối với 
một số ngành khác có liên quan đến công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu. 

- Để tăng cường công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu đối với doanh 
nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ công 
thương gửi danh sách các đơn vị được cấp giấy chứng nhận kinh doanh xuất nhập khẩu xăng 
dầu và các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Chính phủ Việt Nam.

- Bên cạnh đó, trong tình trạng giá xăng dầu thế giới đang xảy ra nhiều biến động như 
hiện nay, để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các cơ quan chức 
năng nên điều chỉnh 6 tháng/1 lần chi phí thực tế của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp hoạt động trong quá trình kiểm tra, nếu có sơ suất thì tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp khắc phục.Các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần kiểm soát chặt chẽ giá 
thành đầu vào của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, bảo đảm tính đúng, tính 
đủ chi phí thực tế cho các đầu mối nhập khẩu. Nhà nước cũng cần có quy định yêu cầu các 
đầu mối nhập khẩu cho các tổng đại lý, đại lý chiết khấu hoa hồng mức tối thiểu để bảo đảm 
đủ chi phí trong kinh doanh.
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Abstract: In a fiercely competitive environment, enterprises must try to create 
a competitive advantage to survive and develop sustainably. Useful information or 
technology secrets, collectively known as business secrets, are among the factors 
that contribute to the enterprises’ competitive advantage. Current Vietnamese 
law does not have a mechanism to effectively protect the business secrets of 
enterprises. Therefore, enterprises must actively take measures to protect their 
competitive advantage. Non-compete agreements are among many methods used 
by enterprises to avoid the risk of disclosure of business secrets from employees. 
In this article, the author studies protecting enterprises’ competitive advantages 
with non-compete agreements from a legal perspective.

Keywords: Business secret; competitive advantage; legal perspective; non-
compete agreement.

BẢO VỆ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG THỎA 
THUẬN KHÔNG CẠNH TRANH - GÓC NHÌN PHÁP LÝ

Tóm tắt: Trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp 
phải cố gắng tạo lập các lợi thế cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển bền 
vững. Thông tin hữu ích hay bí mật công nghệ, gọi chung là bí mật kinh doanh, 
là một trong những yếu tố góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có cơ chế bảo vệ hiệu quả bí mật kinh doanh 
của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp 
để bảo vệ lợi thế cạnh tranh của mình. Thỏa thuận không cạnh tranh là một trong 
số các biện pháp được doanh nghiệp sử dụng để tránh nguy cơ bị nhân viên tiết 
lộ bí mật kinh doanh. Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu về bảo vệ lợi thế cạnh 
tranh của doanh nghiệp bằng thỏa thuận không cạnh tranh dưới góc độ pháp lý.

Từ khóa: Bí mật kinh doanh; lợi thế cạnh tranh; góc nhìn pháp lý; thỏa 
thuận không cạnh tranh. 
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1. Introduction
In the context of globalization, international economic integration and the impact of 

economic, political and social instability around the world, enterprises have to face increasingly 
cutthroat competition. In that situation, the creation and protection of competitive advantage 
determine the survival of the enterprises (Nguyen Phuc Nguyen, 2016). An enterprise is 
said to have a competitive advantage when it implements a value-creating strategy that no 
current or potential competitor can do it (Barney, 1991). The improvement of technology or 
innovation is one of the sources of creating and gaining enterprises’ competitive advantage 
to reduce the cost of producing goods/providing services or to improve the quality of goods/
services that enterprises provide to the market (Phan Thanh Tu et al, 2018, 167). Factors 
that create the competitive advantage can be considered as business secrets of enterprises. 
Especially, in the context of the Industrial Revolution 4.0, business secrets are considered 
as non-traditional assets that help create enterprises’ competitive advantage. However, 
enterprises face more difficulties in controlling and securing business secrets in the course of 
conducting business activities compared to other traditional assets. Competitors tend to try to 
access this non-traditional asset by enticing, recruiting, or re-hiring enterprises’ employees, 
especially employees who have created or have access to useful information and business 
secrets of the enterprises. To protect the competitive advantage, enterprises can take many 
measures, including using non-compete agreements to prevent the risk of business secret 
disclosure from employees.

According to Garmaise (2011), non-compete agreements are contracts that restrict 
employees from joining or forming a rival enterprise. Another interpretation given by 
Letitia James (2022), New York State Attorney General, which “a non-compete agreement 
prohibits an employee from working for a competitor or opening a competing business, 
typically for a certain period after an employee leaves a job”. Thus, the non-compete 
agreement helps enterprises protect their business secrets against the risk of leakage from 
employees, creating a healthy competitive environment between enterprises. On the other 
hand, when these competitive advantages of enterprises are guaranteed, they will rest assured 
to invest in science, technology and innovation to compete successfully, while promoting 
the creation of new knowledge for mankind. However, from a human rights perspective, 
non-compete agreements affect employees’ right to work. Concretely, an agreement to 
limit the employee’s choice of job or other workplaces, especially after the termination of 
the labour contract is considered to have restricted the employee’s right to work. From a 
macroeconomic perspective, the non-compete agreements affect the ability of employees to 
find work, thereby reducing their income and increasing the unemployment rate. Besides, 
the prohibition of employees from using knowledge and experience gained during working 
at the enterprise to start a business may go against the policy of promoting start-up activities 
and the policy of free trade.

In the face of diverse and complex realities of social relations, the article researches 
and analyzes the current legal situation on protecting enterprises’ competitive advantage 
with non-compete agreements in Vietnam. Then, based on the experience of the laws of some 
countries, the article makes recommendations to improve the Vietnamese law on protecting 
enterprises’ competitive advantage with non-compete agreements.
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2. Literature review, theoretical framework and research methods
2.1. Literature review
Through the research process, the author found that there are some typical works related 

to the article that will be mentioned and analyzed below:
- Regarding the protection of enterprises’ competitive advantages, the following 

typical studies can be mentioned: (1) In the book “Business Theory”, Phan Thanh Tu and co-
authors (2018) presented the theory of competitive advantage. Accordingly, the authors have 
identified innovation as one of the sources of enterprises’ competitive advantage. The results 
of the innovation should be kept secret by the enterprise to ensure a sustainable competitive 
advantage; (2) Nguyen Thi Que Anh (2004) studied many issues on the protection of business 
secrets, which is considered as one of the factors creating enterprises’ competitive advantage. 
In this study, Nguyen Thi Que Anh assessed the legal status of business secret protection in 
Vietnam; (3) Sharing the above view, Nguyen Le Thanh Minh (2020) also analyzed the 
current situation of business secret protection in Vietnam from the perspective of protection 
registration.

- Regarding the validity of the non-compete agreement, the following typical studies 
can be mentioned: (1) Le Thi Thuy Huong and Nguyen Ho Bich Hang (2015) acknowledged 
the importance of business secrets to enterprises and the risk of disclosure when employees 
who hold such secrets move to work for competitors. These authors argue that the non-
compete agreement is the most controversial of the business secret protection methods; 
(2) Approaching from the perspective of not supporting the non-compete agreement, Le 
Thu Phuong (2018) believes that the non-compete agreement should not be acknowledged 
because there is no foundation to speculate that an employee working for a competitor will 
reveal the former employer’s business secret; (3) Unlike Le Thu Phuong, Truong Trong Hieu 
(2020) has affirmed the necessity of non-compete agreements. However, Truong Trong Hieu 
also believes that it is necessary to control to avoid excessive abuse by employers.

- Regarding the issue of balancing the interests of the parties in a non-compete agreement, 
the following typical studies can be mentioned: (1) based on comparative research with 
French law, Doan Thi Phuong Diep (2015) proposed to set some limits on the application 
of the non-compete agreement, on the invalidity agreement, on the geographical scope and 
duration of non-compete to provide more detailed guidance on non-compete agreements; 
(2) With the same point of view, Do Van Dai and Le Ngoc Anh (2019) pointed out that it is 
necessary to recognize non-compete agreements. However, for this kind of agreement to take 
effect, it must satisfy the conditions of application, time limit, geographical space limitation 
and financial compensation for employees; (3) Proposing to develop a legal framework for 
non-compete agreements, Tran Thi Thuy Lam and Nguyen Viet Hung (2022) argue that it 
is necessary to stipulate the subject, purpose, limits of the non-compete agreement and the 
amount of compensation for employees when entering into this kind of agreement.

2.2. Theoretical framework
To solve the research problems that have been posed, the author will apply the following 

theories:
- Theory of justice: Justice is a term associated with the development of human society, 

as well as the goal that a progressive society wants to achieve. The oldest evidence for 
the question of justice was mentioned in the Code of Hammurabi, the Bible or Sophocles 
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play Antigone in antiquity and continued to be developed by philosophers in medieval and 
modern times (Vu Cong Giao & Hoang Thi Bich Ngoc, 2020). In modern times, the theory 
of justice by John Rawls (1971) has profoundly influenced the study of justice and equity in 
contemporary philosophy. According to John Rawls, justice is the primary standard of social 
institutions and human activities. Laws and institutions, no matter how well established, 
need to be reformed or abolished if they are unjust. The theory of justice is used by the author 
as a theoretical basis to propose to protect the enterprises’ competitive advantage through 
non-compete agreements. However, it is also necessary to balance the interests of the parties 
in this agreement to ensure fairness.

- Doctrine of inevitable disclosure: The doctrine of inevitable disclosure is believed 
to have originated with the decision of the New York State Court (1919) in the Eastman 
Kodak Co. v. Power Film Products. The doctrine of inevitable disclosure holds that courts 
can outright prohibit competition, even if there is no non-compete agreement if measures to 
prohibit disclosure are ineffective. Some courts apply this doctrine to enact a competition 
ban on the assumption that an employee’s new position cannot be fulfilled without disclosing 
the former employer’s business secrets (Godfrey, 2004). The doctrine is used by the author 
to explain the need to protect the enterprises’ competitive advantage through non-compete 
agreements.

- Principle of restriction on human rights: Restriction of human rights is understood 
as the state’s refusal to allow the exercise of a certain human right to an absolute extent 
(Barak, 2012). According to Bui Tien Dat (2018), the state must use sub-constitutional legal 
norms to set certain limits for most human rights to ensure a balance between the rights of an 
individual and the rights of other individuals and society. The issue of limiting human rights 
has long been mentioned in international law. Accordingly, the 1948 Universal Declaration 
of Human Rights (Article 29) and the 1966 International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (Article 4) of the United Nations have provided for the principle of 
restriction on human rights. In Vietnam, Article 14(2) of the Constitution 2013 stipulates: 
“Human rights and citizens’ rights may not be limited unless prescribed by a law solely in 
case of necessity for reasons of national defence, national security, social order and safety, 
social morality and community well-being”. In addition, Article 15(4) of the Constitution 
2013 also stipulates the following principle: “The exercise of human rights and citizens’ 
rights may not infringe upon national interests and others’ lawful rights and interests”. The 
author uses the principle of restriction on human rights to demonstrate the legitimacy of the 
non-compete agreement if such an agreement is required by law.

- Doctrine of unconscionability: The doctrine of unconscionability has existed since 
at least Roman Law (Redwood, 2018). The doctrine allows courts to void contracts or terms 
of a contract that they consider to be fundamentally unfair. Currently, courts can actively 
balance the interests of the parties when applying the doctrine of unconscionability, instead 
of the traditional approach of invalidating contracts or terms of the contract because it is 
contrary to public policy (Spanogle, 1969). The doctrine of unconscionability is used by the 
author to explain why it is necessary to set limits on non-compete agreements in labour.

2.3. Research methods
In this article, the author used the following research methods:
- Statute law analysis: Vietnamese law has certain similarities with the Civil Law 

tradition, so the analysis of written law is very important in the legal research process. The 
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author uses the method of statute law analysis to clarify the will of the legislator hidden in 
the words of specific articles. On that basis, the author can assess the current situation and 
propose to improve the Vietnamese law on protecting enterprises’ competitive advantage 
with non-compete agreements.

- Comparative law: This is one of the most important methods when studying 
jurisprudence. The author uses this method to study the legal system of some countries 
in the world. On that basis, the author acquires appropriate experiences to recommend 
improvement of the Vietnamese law on protecting enterprises’ competitive advantage with 
non-compete agreements.

3. Current status of Vietnamese law on protecting enterprises’ competitive 
advantage with non-compete agreements

3.1. Legal measures to protect enterprises’ competitive advantage
Enterprises can create and achieve a competitive advantage based on three key 

resources: (1) innovation; (2) human resources; and (3) organizational structure (Phan Thanh 
Tu et al, 2018). In which, innovation is the factor that creates business secrets for enterprises. 
In common sense, a business secret is a useful information needed to create and deliver new 
or improved goods and services to the market (Nguyen Le Thanh Minh, 2020).

In Vietnamese law, the business secret is considered as one of the objects of protected 
intellectual property rights. According to the provisions of the Intellectual Property Law 2005 
(modified in 2009, 2019 and 2022), a business secret must meet the following conditions to be 
protected: (1) It is not common knowledge; (2) It gives the holder a competitive advantage; 
(3) It is taken measures for security by the holder. Unlike other objects of intellectual property 
rights, business secrets cannot be protected by registration mechanisms with competent state 
agencies. In other words, information is only a business secret when it has not been disclosed 
to the public, so it cannot be registered with a state agency for protection. In addition, the 
current law on intellectual property in Vietnam is still incomplete (Nguyen Thi Que Anh, 
2004). Current regulations on the protection of business secrets mainly set out the principles 
of protection and sanctions in case a competitor illegally accesses an enterprise’s business 
secret. Therefore, the issue of business secrets protection depends mainly on the effectiveness 
of the measures taken by its holder to protect the exclusivity of the information.

3.2. Validity of non-compete agreements
Before 2012, Vietnamese law did not recognize the validity of the non-compete 

agreement. Specifically, pursuant to Article 29 of the Labor Code 1994, agreements restricting 
workers’ rights are also prohibited. According to Doan Thi Phuong Diep (2015), the Labor 
Code 2012 has been considered a “green light” legal document for the existence of a non-
compete agreement in Vietnam. Article 23(2) of the Labor Code 2012 provides that: “In 
case the employee doing works directly related to the business secret, technical know-how as 
prescribed by law, the employer is entitled to reach a written agreement with the employee 
on the contents and term of business secret, technical know-how protection, the interests and 
compensation for the employee’s violations”. This provision is almost entirely reserved in 
the Labor Code 2019.

Although Vietnamese legislators have become more open to protecting enterprises’ 
competitive advantage by allowing parties to reach agreements regarding the protection 
of business secrets. However, the term “non-compete agreement” has not been officially 
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mentioned in legal documents. In addition, the provisions of the Labor Code 2019 are still 
general and have not yet clearly defined the validity of non-compete agreements in labour.

There have been a number of cases related to non-compete agreements that have been 
resolved by Courts or Commercial Arbitration. For example, in a dispute between Company 
X and Ms Do Thi Mai T which was resolved by the Vietnam International Arbitration Center 
(VIAC), the Arbitral Tribunal accepted the validity of the non-compete agreement between 
Ms T and Company X. Accordingly, the Arbitral Tribunal forced Ms T to compensate 
Company X for violating her non-compete obligation. Then, Ms T requested the People’s 
Court of Ho Chi Minh City to annul the arbitration award. The People’s Court of Ho Chi 
Minh City (2018) did not accept Ms T’s request. However, because the law does not directly 
provide for the validity of a non-compete agreement, there are still some cases where the 
court does not recognize the validity of this type of agreement. For example, in the dispute 
between Company U and Mr Phan Thanh B which was settled by the People’s Court of 
Ho Chi Minh City, Mr B is a design employee who signed a non-compete agreement with 
Company U. However, after leaving his job, Mr B worked for Company P which was a 
direct competitor of Company U. Therefore, Company U sued to ask Mr. B not to work 
for Company P. However, in this case, both the first-instance court and appellate court (the 
People’s Court of Ho Chi Minh City, 2019) did not accept the request of Company U because 
they thought that the non-compete agreement was against the law.

3.3. Balancing the interests of the parties to the agreement
Because the current Vietnamese law does not directly provide for the validity of the non-

compete agreement, the issue of balancing the interests of the parties to this agreement has 
not been specified. The mechanism for adjusting the non-compete agreement still depends 
on the general provisions of the Civil Code 2015 and the Labor Code 2019. When applying 
this general adjustment mechanism, the status of employees and employers is considered to 
be in balance. However, in reality, the negotiating and contracting position of the employee 
is often weaker than that of the employer (Tran Hoang Hai & Nguyen Thi Hoa Tam, 2012). 
Therefore, in principle, without a separate provision to balance the interests of the parties to 
a non-compete agreement, an employer can abuse its negotiating position to unduly restrict 
the rights to work of an employee with a non-compete agreement.

In some disputes, the issue of balancing the interests of the parties to the agreement has 
not been considered by the court. For example, in the dispute between Company X and Ms 
Do Thi Mai T which was resolved by the Vietnam International Arbitration Center (VIAC), 
the Arbitration Council did not analyze the reasonableness of the non-compete agreement 
to evaluate the validity of this agreement. Thereby, in case the non-compete agreement is 
recognized as valid, the court almost accepts the entire content of the agreement without 
assessing the balance of interests between the employee and the employer in this agreement.

4. Experience with some countries’ legislation on protecting enterprises’ competitive 
advantage with non-compete agreements

4.1. The United States of America
The United States is the country with the largest economy in the world and has a deep 

cooperation relationship with Vietnam. Therefore, it is important to understand the United 
States law to orient the perfection of Vietnamese law, creating a basis for further promoting 
the comprehensive cooperation relationship between the two countries. The United States of 
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America is a federal state, so each state has a different legal system. Therefore, the law on 
protecting enterprises’ competitive advantage with non-compete agreements in each state is 
also different. In other words, the ability to enforce a non-compete agreement varies from state 
to state in the United States. In states where non-compete agreements are highly enforceable, 
courts are willing to recognize agreements of long terms and broad geographic scope, even 
without material compensation. In contrast, in states where non-compete agreements have 
low enforceability, it is difficult to enforce any non-compete agreements.

In general, some states rely on the following reasons to accept non-compete agreements 
as valid: (1) protecting business secrets; (2) encouraging training; (3) facilitating screening; 
(4) exploiting lack of salience (US Department of the Treasury, 2016). In these states, the 
degree of enforcement of the non-compete agreement also varies. In New Hampshire, for 
example, a company can restrict an employee from dealing independently in the future 
with customers he comes into direct contact with. In Georgia, a non-compete agreement 
can prohibit an employee from dealing with any existing company customers, even if the 
employee has no contact with the customer. In Missouri, a non-compete agreement will be 
enforceable in the region even if the company has no existing business in that region. In 
Virginia, non-compete agreements are often restricted to the company’s current market. In 
Pennsylvania, the non-compete time limit is 3 years.

4.2. French Republic
The article also studies the legal system of France, the country that represents the Civil 

Law tradition and has a certain influence on Vietnamese law due to its historical context and 
certain similarities in legal culture. In France, statutory law does not refer to the validity of a 
non-compete agreement. However, the case law of the Court of Cassation (Cour de Cassation) 
provided a rule for determining the validity of a non-compete agreement. In 2002, Case 
Law No. 00-45.135 of the Court of Cassation clearly stated that: “...a non-compete clause 
is lawful only if it is essential for the protection of the legitimate interests of the company, 
limited in time and space, that it takes into account the specificities of the employee’s job and 
includes the obligation for the employer to pay the employee financial compensation, these 
conditions being cumulative”.

On that basis, the author clarifies the specific contents as follows. Firstly, the non-compete 
agreement is valid if it is necessary to protect the legitimate interests of the enterprise. Thus, 
enterprises cannot arbitrarily enter into non-compete agreements with employees. To enter 
into a non-compete agreement with a specified employee, the enterprise must demonstrate 
that this is necessary to protect its legitimate interests. Secondly, non-compete agreements 
must be limited in time and geographical space. According to lawyer Oulkhouir (2013), in 
practice, non-compete agreements rarely exceed 24 months. In addition, the geographical 
scope must be limited to the area where the employee’s activities can effectively compete 
with the former employer. Thirdly, the job characteristics of employees entering into non-
compete agreements are also considered. As such, not all employees may be bound by a non-
compete agreement. In other words, only employees with access to the enterprise’s business 
secrets can be the subject of a non-compete agreement. Fourthly, based on the principle of 
fairness, in exchange for the non-competitive obligation of the employee, the enterprise must 
pay a sum of money to compensate for the difficulties that the employee has to endure in the 
process of implementing the non-compete agreement. 
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4.3. People’s Republic of China
The article also compares the legal system of China, a country with many similarities 

in politics, economy, culture and society. Both Vietnamese and Chinese legal systems are 
influenced by Marxism-Leninism and the socialist legal tradition. In China, before 2007, 
the issue of non-compete agreements was not mentioned by law. During this period, the 
legal basis governing the protection of enterprises’ competitive advantage with non-compete 
agreements was the Labor Law 1994 and the Contract Law 1999. However, the lack of 
specific provisions on non-compete agreements leads to certain inadequacies. In 2007, the 
National People’s Congress of the People’s Republic of China adopted the Labor Contract 
Law. The Labor Contract Law has set out the legal framework for non-compete agreements 
in China.

Article 23 of the Labor Contract Law has allowed employers to enter into non-compete 
agreements with employees with confidentiality obligations. Article 24 of the Labor Contract 
Law has defined employees with confidentiality obligations including senior managers, 
senior technicians and other employees who are under the confidentiality obligation. Thus, 
the subject of the non-compete agreement is only the employees with the confidentiality 
obligation. Article 24 of the Labor Contract Law also defines the non-compete period as not 
exceeding 2 years. The geographical scope of the non-compete agreement shall be agreed 
upon by the parties and must not be contrary to the provisions of the law. In addition, Article 
23 of the Labor Contract Law also requires the employer to pay financial compensation to 
the employee every month during the performance of the non-competition obligation.

5. Proposals to improve the law on protecting enterprises’ competitive advantage 
with non-compete agreements in Vietnam

From the experience of some countries’ legislation on protecting enterprises’ competitive 
advantage with non-compete agreements, the author proposes some recommendations to improve 
the law on protecting enterprises’ competitive advantage with non-compete agreements in Vietnam. 
As follows:

Firstly, the law needs to stipulate the validity of the non-compete agreement.
Based on the principle of limiting human rights in the Vietnamese Constitution 2013,  non-

competitive agreements that reasonably restrict the right to work of employees to protect the 
enterprises’ competitive advantage are still valid. These agreements are also consistent with the 
principle of goodwill and honesty as prescribed in Article 3(3) of the Civil Code 2015. A clearer 
provision of the validity of a non-compete agreement will provide a clear legal basis for resolving 
disputes or related legal issues. If the law clearly provides for the validity of a non-compete 
agreement, disputes or related matters will be resolved consistently in accordance with the law. In 
addition, acknowledging the validity of the non-compete agreement also helps enterprises protect 
their competitive advantage from the risk of being disclosed by employees.

Secondly, the law should set limits on non-compete agreements in labour.
Setting limits for a non-compete agreement is important in ensuring the balance of interests 

of the parties. Besides, this is the basis for the court to determine whether a non-compete agreement 
is reasonable. Limitations may include the subject of the non-compete agreement, the term and 
geographical scope of the non-compete agreement, and financial compensation to employees in 
exchange for the non-compete obligation (Doan Thi Phuong Diep, 2015). Referring to the experience 
of some countries’ legislation, the non-compete agreements should only be applied to employees 
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who have access to the enterprises’ business secrets. In addition, the non-compete term may be 
specified for a maximum of 2 years. The geographical scope should also be limited to the extent 
to which the disclosure could affect the enterprises’ competitive advantage. Finally, the law should 
also stipulate the minimum amount of financial compensation that the enterprise must pay to the 
employee during the performance of a non-compete obligation. The minimum amount of financial 
compensation should not be lower than the regional minimum wage in accordance with labour law. 
Based on applying the of unconscionability, the Courts may determine the reasonable amount of 
financial compensation in each particular case.
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Tóm tắt: Nghiên cứu, ứng dụng sáng chế vào đời sống sản xuất là quá trình 
khó khăn, thử thách đối với các doanh nghiệp trong cả nước, và doanh nghiệp 
trong khu vực miền Trung và Tây nguyên, Việt Nam. Nghiên cứu này tìm hiểu 
về sáng chế và thương mại hóa sáng chế thông qua hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sở hữu và hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong khu vực. Thông 
qua phân tích và đánh giá thực tiễn thương mại hóa sáng chế, những khó khăn, 
nguyên nhân mà doanh nghiệp thường gặp, bài viết đưa ra một số giải pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp trong khu vực thương mại hoá sáng chế, nhất là trong bối cảnh 
chuyển đổi số hiện nay, góp phần tạo ra sự phát triển vững mạnh cho các doanh 
nghiệp trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Từ khóa: doanh nghiệp, miền Trung, Tây nguyên, thương mại hóa, sáng 
chế, chuyển đổi số

SOLUTIONS FOR SUPPORTING COMMERCIALIZATION OF 
INVENTIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: 

A STUDY OF ENTERPRISES IN THE CENTRAL AND CENTRAL 
HIGHLANDS, VIETNAM 

Abstract: Researching and applying inventions to production life is a 
challenging process for businesses throughout the country, and businesses in 
the Central and Central Highlands, Vietnam in particular. This paper focuses on 
inventions and the commercialization of inventions through title transfer contracts, 
and regional patent licensing contracts. Through analysing and evaluating the 
practice of commercializing inventions, and pointing out the difficulties and 
related causes that businesses often encounter, this paper aims to recommend 
some solutions to support businesses in the area of commercialization of 
inventions, especially in the current digital transformation context, contributing a 
suitable development for businesses in Vietnam, particularly Central and Central 
highlands.
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1. Đặt vấn đề
Doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây nguyên, Việt Nam được ví như ở trong 

“vùng trũng” của hiểu biết, nghiên cứu, ứng dụng, triển khai và phát triển sáng chế, làm hạn 
chế đến quá trình thương mại hóa sáng chế diễn ra trong khu vực. Vì vậy, mục tiêu của bài 
nghiên cứu là đưa ra những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung và 
Tây nguyên thương mại hóa sáng chế. Để đạt được mục tiêu, bài nghiên cứu triển khai các 
nội dung như: Quy định của pháp luật về sáng chế và thương mại hóa sáng chế; Thực tiễn 
thương mại hóa sáng chế trong hai lĩnh vực là nông, lâm, thủy sản và khoa học, giáo dục 
(1), thông qua hai hình thức hợp đồng là chuyển nhượng quyền sở hữu và hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng sáng chế. Từ đó, đánh giá những nguyên nhân và đưa ra các giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp trong khu vực miền Trung, Tây nguyên thương mại hóa sáng chế đạt kết quả 
cao, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số hiện nay. 

2. Quy định của pháp luật về sáng chế và thương mại hoá sáng chế
2.1. Quy định của pháp luật về sáng chế
Theo khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ (2)“Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng 

sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy 
luật tự nhiên”.

Theo Thông tư số 05/2013/TT-B KH&CN của Bộ khoa học và Công nghệ thì “giải 
pháp kỹ thuật” được hiểu là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc 
phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ hay vấn đề xác định. 

Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây:
Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện...) được 

thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi 
các dấu hiệu (đặc điểm), về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương 
tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng chất thể 
(vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin 
xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, 
tỉ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp 
ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh sinh học 
(gen, thực vật/động vật biến đổi gen...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một 
sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự 
tái tạo;

Quy trình (quy trình công nghệ; phương pháp chuẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý...) 
được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thực tiến hành một quá trình, 
một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành 
phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích 
nhất định.
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 Như vậy, sáng chế có bản chất là tạo ra phương tiện mới, sản phẩm mới về nguyên lý 
kỹ thuật, chưa từng tồn tại hoặc đã tồn tại trong một nhóm nhỏ song không phổ biến và là 
bí mật đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, sáng chế còn có một số đặc điểm nổi bật như: khả 
năng áp dụng trực tiếp hoặc qua thử nghiệm để ứng dụng vào sản xuất và đời sống; có giá trị 
thương mại, thông qua bằng sáng chế (patent) và giấy phép (license); được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp; và bị tiêu vong theo sự tiến bộ của công nghệ.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng 
được các điều kiện có tính mới so với thế giới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng 
công nghiệp (Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 60, 61, 62). Đồng thời, không phải tất cả các lĩnh vực 
công nghệ đều là đối tượng bảo hộ của sáng chế như phát minh, lý thuyết khoa học, phương 
pháp toán học, giải pháp chỉ mang tính thẩm mỹ... không được bảo hộ với danh nghĩa sáng 
chế (Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 59).

Như vậy, sáng tạo ra sáng chế là một việc không hề đơn giản, đòi hỏi các chủ thể phải 
bỏ ra một khối lượng thời gian, công sức và tiền bạc đáng kể. Tuy nhiên, việc bắt chước sáng 
chế lại quá dễ dàng. Do vậy, ngay sau khi sáng tạo thành công một sáng chế thì việc đầu tiên 
mà các chủ thể cần phải làm là đăng ký bảo hộ cho sáng chế đó tại Cục sở hữu trí tuệ. Việc 
làm này sẽ giúp người tạo ra sáng chế nhận được sự công nhận và bảo hộ của Nhà nước, qua 
đó có thể khai thác và thu được lợi ích từ sáng chế của mình.

2.2. Thương mại hoá sáng chế
Thuật ngữ “thương mại hóa sáng chế” được hiểu là quá trình đổi mới công nghệ bao 

gồn các giai đoạn nghiên cứu, triển khai, phát triển công nghệ để thương mại hóa. Kết quả 
nghiên cứu là giải pháp kỹ thuật được bảo hộ thông qua việc cấp bằng độc quyền sáng chế 
(gọi tắt là patent), đây là đối tượng được thương mại hóa thuộc phạm vi nghiên cứu của bài 
viết này.

 Như vậy, thương mại hóa sáng chế là quá trình đưa sáng chế là kết quả nghiên cứu 
ứng dụng thành sản phẩm hàng hóa và gắn với thị trường (được thực hiện bởi các công ty vệ 
tinh thuộc tổ chức R&D - nơi sáng tạo nên sáng chế hoặc chuyển giao sáng chế cho các tổ 
chức khác nhằm mục đích thương mại (Trần Văn Hải, 2022).

Sản phẩm ở đây được hiểu có thể là hàng hóa hoặc dịch vụ, theo Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới WIPO đã phân loại 34 nhóm hàng hóa và 11 nhóm dịch vụ (WIPO, 1957) và sản 
phẩm phải gắn với thị trường nhằm mục đích thương mại.

 Chuyển giao sáng chế được hiểu là chuyển nhượng quyền sở hữu đối với sáng chế 
hoặc chuyển quyền sử dụng (License) đối với sáng chế, và đây là hai hình thức hợp đồng 
thương mại hóa sáng chế theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Một là, về chuyển nhượng 
quyền sở hữu sáng chế là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, 
cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế phải được thực hiện dưới hình 
thức hợp đồng bằng văn bản (gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế) (Luật 
Sở hữu trí tuệ, Điều 138); Hai là, về chuyển quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu cho 
phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc 
chuyển quyền sử dụng sáng chế phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản 
(gọi là hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế) (Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 141)



309THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

Để thương mại hóa thành công một sáng chế, có thể gặp hai rủi ro (Trần Văn Hải, 2015, 
24-32) là “rủi ro công nghệ” phát sinh trong quá trình nghiên cứu và “rủi ro thương mại” phát 
sinh trong quá trình đưa kết quả nghiên cứu vào sản phẩm gắn với thị trường. Điều này cho 
thấy vai trò của các tổ chức đầu tư cho nghiên cứu và vai trò của các doanh nghiệp trong quá 
trình thương mại hóa sáng chế là rất quan trọng. 

3. Thực tiễn thương mại hoá sáng chế trong các doanh nghiệp ở miền Trung và 
Tây nguyên, Việt Nam

3.1. Tổng số sáng chế được cấp patent thống kê đến năm 2020

 Để đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây nguyên về 
thương mại hóa sáng chế, cần tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu và trả lời cho các câu 
hỏi có liên quan như: Tại sao số lượng sáng chế được cấp patent trong khu vực (3) lại ít hơn 
so với cả nước? Tại sao những lĩnh vực mà sáng chế được cấp bằng lại ít được thị trường 
quan tâm? Phải chăng dẫn đến vấn đề này là do những sáng chế này không đáp ứng được nhu 
cầu của trị trường?

 Kết quả tra cứu từ wes cục SHTT cho thấy, số bằng sáng chế được cấp trên hai lĩnh 
vực là khoa học giáo dục và nông, lâm, thủy sản của một số tỉnh tiêu biểu trong khu vực là: 

 Thừa Thiên Huế: 9 patent, trong đó: Khoa học giáo dục: 03 patent; Nông, lâm, thủy 
sản: 06 patent

 Đà Nẵng: 27 patent, trong đó: Khoa học giáo dục: 01 patent; Nông, lâm, thủy sản: 26 
patent

 Bình Định: 02 patent, trong đó: Khoa học giáo dục: 0 patent; Nông, lâm, thủy sản: 02 
patent

 Khánh Hòa: 14 patent, trong đó: Khoa học giáo dục: 04 patent; Nông, lâm, thủy sản: 
10 patent

Đak Lak: 18 patent, trong đó: Khoa học giáo dục: 0 patent; Nông, lâm, thủy sản: 18 
patent

Như vậy, có thể thấy với số lượng bằng sáng chế được cấp ở một số tỉnh như trên nếu 
so sánh với cả nước thì số patent này quá hạn chế. Tuy nhiên, qua đây cũng thấy được thế 
mạnh của các tỉnh trong khu vực miền Trung và Tây nguyên là các nghiên cứu ứng dụng 
trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Nếu các tỉnh trong khu vực biết tận dụng triệt để lợi 
thế này sẽ tạo cơ sở phát triển các nghiên cứu ứng dụng được cấp bằng sáng chế đối với sản 
phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã 
hội của các tỉnh trong khu vực.

3.1. Thương mại hóa sáng chế trong lĩnh vực khoa học, giáo dục

Một là, biểu đồ thể hiện tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, và hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành trong lĩnh vực khoa 
học, giáo dục. 
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Hình 1. Tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng 
sáng chế trong lĩnh vực khoa học, giáo dục

Tác giả tra cứu từ số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ 
https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/so-lieu-thong-ke. Truy cập ngày 08/2/2023

Theo biểu đồ trên cho thấy, trong những năm qua tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng quyền 
sở hữu sáng chế trong lĩnh vực này rất thấp, năm 2017 đạt 1,4%, có xu hướng tăng dần đều 
qua các năm, và tính trong năm 2020 đạt 1,2%. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế 
chiếm đa số và có sự phát triển đồng đều qua các năm; trong đó, có xu hướng tăng từ năm 
2017 đến năm 2019 (5,6% - 6,3%), và đạt 2,1% vào năm 2020. Biểu đồ thể hiện xu hướng 
chuyển giao sáng chế thông qua hình thức hợp đồng trong khu vực ngày càng phát triển, đặc 
biệt là hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế.

Hai là, biểu đồ thể hiện về số lượng hợp đồng chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng 
sáng chế trong lĩnh vực khoa học, giáo dục tại miền Trung và Tây nguyên so với cả nước.

Hình 2. Hợp đồng chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng sáng chế trong lĩnh vực 
khoa học, giáo dục ở miền Trung - Tây nguyên so với cả nước

Tác giả tra cứu từ số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ 
https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/so-lieu-thong-ke. Truy cập ngày 08/2/2023
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Theo biểu đồ trên, về tương quan số hợp đồng chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng 
sáng chế trong lĩnh vực khoa học, giáo dục trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây nguyên 
so với cả nước ta thấy, trong khi tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng sáng 
chế trên cả nước chiếm từ khoảng 25% - 30% thì trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây 
nguyên chỉ chiếm khoảng 6% - 12% - một sự chênh lệch khá lớn. Xu hướng tăng trưởng 
của hợp đồng chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng sáng chế trong khu vực tăng dần đều 
từ năm 2017 đến năm 2019. Từ năm 2017 - 2019 tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng/chuyển 
quyền sử dụng sáng chế có sự gia tăng và đạt 12 hợp đồng vào năm 2019. Mặc dù tỉ lệ nộp 
đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực khoa học giáo dục thấp, nhưng tỉ lệ xác lập hợp 
đồng chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng sáng chế có xu hướng tăng trưởng tương đối 
đồng đều, chứng tỏ các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, giáo dục ở khu vực đang dần 
bắt kịp nhịp độ thương mại hóa trên thị trường. Ví dụ như: Patent về “Chế phẩm sinh học 
Pseudomonas putida” tác giả Trần Thị Thu Hà, chủ sở hữu Trường Đại học Nông Lâm Huế 
đã xác lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng với Công ty Cổ phần Bình Điền Mêkong.

3.2. Thương mại hóa sáng chế trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản
Một là, biểu đồ thể hiện tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử 

dụng” sáng chế trong lĩnh vực nông lâm - thủy sản.
Hình 3. Tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng 

sáng chế trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

Tác giả tra cứu từ số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ
 https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/so-lieu-thong-ke. Truy cập ngày 08/2/2023

Qua biểu đồ trên, thể hiện về tương quan tỷ lệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu so 
với hợp đồng chuyển quyền sử dụng trong lĩnh vực nông lâm - thủy sản ta thấy, trong giai đoạn 
2017 - 2019 tăng nhẹ trong lĩnh vực này. Số hợp đồng chuyển quyền sử dụng chiếm tỷ lệ tương 
đối ít từ 3% - 5% đồng đều từ năm 2017 - 2019, và 01 hợp đồng trong năm 2020.

Hai là, biểu đồ thể hiện tỷ lệ hợp đồng chuyển giao sáng chế trong lĩnh vực nông lâm 
- thủy sản tại địa bàn các doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây nguyên so với cả nước.
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Hình 4. Hợp đồng chuyển giao sáng chế trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ở miền 
Trung - Tây nguyên so với cả nước

Tác giả tra cứu từ số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ
 https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/so-lieu-thong-ke. Truy cập ngày 08/2/2023

Qua biểu đồ trên, trong khi số hợp đồng chuyển giao trong khu vực có xu hướng tăng 
trưởng tương đối đồng đều qua các năm; thì số hợp đồng trên địa bàn cả nước gia tăng từ sau 
năm 2018. Có sự chênh lệch khoảng 10% giữa số hợp đồng chuyển giao trên địa bàn so với 
cả nước. Sự tăng trưởng trên phương diện hợp đồng chuyển giao tại địa bàn trong lĩnh vực 
này không cao; mặc dù có sự gia tăng nhẹ vào năm 2019 nhưng với tốc độ này thì không có 
sự bứt phá vào những năm tới trong lĩnh vực tại khu vực.

 Qua mục này, tác giả rút ra một vài nhận xét sau:
+ Tỷ lệ hợp đồng chuyển giao sáng chế trong khu vực có sự chênh lệch khá rõ so với 

cả nước, nhất là đối với hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu.
+ Trong nội bộ khu vực miền Trung và Tây nguyên cũng có sự không đồng đều trong 

hai hình thức hợp đồng, hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế được bên 
chuyển giao và bên nhận chuyển giao ưu tiên lựa chọn hơn so với hình thức hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu.

+ Trong hai lĩnh vực được đưa vào để so sánh thì lĩnh vực nông lâm thủy sản có tỷ lệ xác 
lập hợp đồng chuyển giao sáng chế cao hơn so với lĩnh vực khoa học giáo dục.

4. Nguyên nhân dẫn đến số bằng sáng chế được cấp và số hợp đồng thương mại 
hóa sáng chế thấp trong khu vực miền Trung và Tây nguyên

Thứ nhất, nguyên nhân từ pháp luật
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế muốn được thương mại hóa phải được 

cấp bằng độc quyền sáng chế (patent) với thời hạn bảo hộ là 20 năm (Luật Sở hữu trí tuệ, 
Điều 93.2). Văn bằng bảo hộ sáng chế là điều kiện tiên quyết để tiến hành chuyển nhượng 
quyền sở hữu, hoặc chuyển quyền sử dụng. Nếu một kết quả nghiên cứu có khả năng ứng 
dụng, nhưng chưa được cấp văn bằng thì các nhà sáng chế sẽ ít quan tâm đến việc thương 
mại hóa nó. (Bành Quốc Tuấn & Nguyễn Thị Thái Hà, 2021, 117-128)
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Tuy nhiên, để được cấp văn bằng thì phải đáp ứng các điều kiện là tính mới, trình độ 
sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Trong đó, tính mới của sáng chế được quy định 
tại Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ đôi khi bị hạn chế trong những nghiên cứu ứng dụng, triển 
khai các đề tài nghiên cứu khoa học của các cơ sở đào tạo với quy định kết quả nghiên cứu 
khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế hoặc trong nước, nhưng không biết việc công 
bố đó cũng là một trở ngại trong việc xác lập quyền, và rất dễ rơi vào lý do bị từ chối bảo hộ 
độc quyền sáng chế do kết quả nghiên cứu đã đăng báo quốc tế trước đó, làm mất tính mới, 
ví dụ: phần lớn các thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, phần sản phẩm chỉ yêu cầu: bài báo đăng 
trên tạp chí khoa học (kể cả tạp chí quốc tế) + quyết định của Cục SHTT chấp nhận đơn sáng 
chế hợp lệ (có nghĩa là đăng trên Công báo SHCN tập A), trong khi đó patent thì phải đăng 
trên Công báo SHCN tập B -  một tiêu chí để được bảo hộ theo Điều 60 Luật sở hữu trí tuệ.

 Một lý do làm hạn chế các sáng chế được cấp văn bằng, như tác giả đã đề cập đó là, 
khu vực miền Trung và Tây nguyên được coi là “vùng trũng” của sự hiểu biết, quan tâm đầu 
tư kiến thức về sáng chế, thương mại hóa sáng chế của cơ quan nhà nước dành cho khu vực 
này. Điều này, được thể hiện qua các hội thảo, tập huấn về kiến thức sở hữu trí tuệ, thương 
mại hóa sáng chế, quy trình cấp văn bằng bảo hộ của các cơ quan nhà nước chủ yếu diễn ra ở 
hai đầu đất nước là Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, rất ít, thậm chí không có các chương 
trình tập huấn về đăng ký, thương mại hóa sáng chế dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp trong khu vực này.

Thứ hai, nguyên nhân đến từ các chính sách hỗ trợ 
Theo lý mà nói, các nghiên cứu khoa học chủ yếu do các nhà nghiên cứu tự lên ý tưởng, 

tự tìm tòi, sáng tạo. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng gặp rất nhiều rủi ro, trong 
đó hai rủi ro tiêu biểu tác giả bài viết đã đề cập ở trên, điều này rất cần đến sự quan tâm từ 
phía nhà nước. Mặc dù, trong kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2023”, 
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đưa ra rất nhiều các chính sách hỗ trợ tối đa quá trình khai 
thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ. Để thực hiện được các chính sách, chiến lược này, Bộ 
Khoa học và Công nghệ cũng đưa ra nội dung tăng cường đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ, 
đội ngũ này hỗ trợ đắc lực cho quá trình thương mại hóa sáng chế.

Nhưng, vấn đề cần quan tâm ở đây là, để thực hiện đào tạo đội ngũ quản trị viên có 
kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung và 
Tây nguyên về thương mại hóa sáng chế thì cần phải nghiêm túc thực hiện, trước tiên phải có 
kiến thức, chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Như vậy, chính sách hỗ trợ cần thiết phải 
quan tâm đến nguồn lực con người, thì chính sách mới áp dụng có hiệu quả.

Thứ ba, mối quan hệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong khu vực
Trên thực tế, các nhà sáng chế và các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc tìm kiếm 

các sáng chế đáp ứng nhu cầu của mình. Các doanh nghiệp và nhà sáng chế trong khu vực 
chưa có mối liên hệ tìm đến nhu cầu của đôi bên, chưa có sự hợp tác, lắng nghe, hỗ trợ về 
kỹ thuật, tài chính. Vì vậy, để nâng cao khả năng thương mại hóa sáng chế, các nhà sáng chế 
phải hợp tác, lắng nghe nhu cầu của doanh nghiệp, và ngược lại, doanh nghiệp có những đầu 
tư về tài chính, hỗ trợ về kỹ thuật cho nhà sáng chế, xây dựng mối liên hệ mật thiết, có thể 
chủ động đặt hàng cho nhà sáng chế sáng tạo các giải pháp, kỹ thuật phục vụ nhu cầu lợi ích 
của doanh nghiệp. 

 Thứ tư, trong khu vực chưa có tổ chức chuyên môn về thương mại hóa sáng chế (Đoàn 
Đức Lương, Đỗ Thị Diện, 2017, 01-08)
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Các nhà sáng chế trong khu vực đôi khi chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu, ít quan tâm 
kết quả nghiên cứu đó được ứng dụng hay không trong thực tế, các doanh nghiệp, nhà sản 
xuất lại quan tâm đến việc ứng dụng kết quả nghiên cứu mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp 
(lợi nhuận). Do đó, cần một cầu nối có tính chuyên nghiệp là tổ chức tư vấn về thương mại 
hoá sáng chế từ khảo sát nhu cầu thị trường, định hướng nghiên cứu, tìm kiếm doanh nghiệp 
sản xuất thử nghiệm, định giá và tư vấn chuyển giao. Thông qua cầu nối này thì việc thương 
mại hóa sáng chế mới được thúc đẩy thông qua số lượng đơn đăng ký sáng chế, số lượng hợp 
đồng chuyển giao sáng chế tăng cao.

Thứ năm, các doanh nghiệp ở khu vực miền Trung và Tây nguyên chủ yếu là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, nên không thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), dẫn đến cách thương 
mại hóa sáng chế là nhận triển khai từ các trường đại học, nhưng phần lớn các nghiên cứu trong 
trường đại học hiên nay vẫn nặng về lý thuyết, không bắt kịp được nhu cầu của doanh nghiệp. 
Đồng thời chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm và là cầu nói liên kết giữa doanh 
nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu để tạo ra những sáng chế đáp ứng cho nhu cầu phát triển 
của địa phương.

5. Giải pháp hỗ trợ thương mại hoá sáng chế cho các doanh nghiệp ở miền Trung 
và Tây nguyên trong bối cảnh chuyển đổi số

 Thứ nhất, đối với chính tác giả sáng chế.
Bản thân các tác giả, nhà sáng chế cần tìm hiểu nhu cầu thị trường để tiến hành cho ra 

những kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng được trong thực tế cuộc sống, đáp ứng nhu 
cầu của doanh nghiệp, nhất là những nhà sáng chế ở khu vực có nền kinh tế phát triển hơn 
như Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đắk Lắk, đây cũng là những tỉnh có số bằng sáng chế được cấp 
trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ lệ cao trong khu vực.

Thứ hai, đối với các doanh nghiệp miền Trung và Tây nguyên
- Phải hiểu và nắm bắt chặt chẽ, đầy đủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về cơ chế, 

căn cứ xác lập quyền đối với sáng chế, các quy định của pháp luật về thương mại hóa sáng 
chế.

- Cần có bộ phận (có thể chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy thuộc điều kiện thực tế của 
từng doanh nghiệp), cán bộ cần được tham gia các khóa đào tạo về quản trị, định giá sáng chế 
từ cơ bản đến nâng cao, để có đủ các kỹ năng tổ chức triển khai thương mại hóa sáng chế. 
Biết cách nhận diện, xác lập quyền, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền, hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng sáng chế. Trong những trường hợp cần thiết, cần xem xét thuê chuyên 
gia tư vấn chuyên sâu để đảm bảo có được phương án thương mại hóa sáng chế có lợi nhất 
cho doanh nghiệp (Trịnh Thu Hoài, 2021). 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ tiềm lực thực hiện được mô hình nhóm nghiên 
cứu trên thì các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản hoặc cùng địa phương 
như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng liên kết lại với nhau, kết hợp với các trường đại học. Tạo 
cơ sở doanh nghiệp có ý tưởng (không có tài chính) liên kết với doanh nghiệp có nguồn tài 
chính mạnh (không có trung tâm nghiên cứu) kết hợp với trung tâm nghiên cứu, viện nghiên 
cứu thuộc trường đại học. Khi ý tưởng thành sản phẩm doanh nghiệp tiến hành đánh giá nhu 
cầu thị trường, hoặc tìm đối tác để chuyển giao kết quả nghiên cứu, tạo thế hỗ trợ nhau cùng 
phát triển giữa doanh nghiệp - trường đại học trong khu vực.
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- Xem xét và áp dụng giải pháp “Sự lan toả công nghệ” (Allison Mages) tức là công 
nghệ được cấp patent đang được áp dụng tốt tại một địa phương nên được chia sẻ với những 
địa phương khác, với người lao động trong cùng lĩnh vực ở cùng địa phương hoặc địa 
phương khác để học cách ứng dụng công nghệ đó, đồng thời được phép nghiên cứu, sáng tạo 
và phát triển dựa trên công nghệ đang ứng dụng.

Thứ ba, đối với chính quyền các tỉnh miền Trung và Tây nguyên
- Triển khai phát triển thị trường khoa học công nghệ hoàn thiện trên tất cả các phương 

diện như hỗ trợ đào tạo nhân lực khoa học công nghệ phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn 
thiện công nghệ. Quy định nhiều ưu đãi cho các tổ chức trung gian thị trường khoa học công 
nghệ - là kênh thúc đẩy hiệu quả quá trình thương mại hóa sáng chế nhằm giúp cho sáng chế 
không chỉ thương mại hóa sáng chế đạt hiệu quả trong nước mà còn thúc đẩy chuyển giao sáng 
chế ra nước ngoài.

- Đẩy nhanh việc hỗ trợ về thủ tục, quy trình cho các nhà khoa học, các tổ chức, các trường 
đại học, viện nghiên cứu, đặc biệt là các nhà sáng chế không chuyên đăng ký và xác lập quyền sở 
hữu kết quả nghiên cứu để hình thành nguồn cung sáng chế, như hỗ trợ tra cứu tài liệu kỹ thuật 
có liên quan, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế, hỗ trợ lập bản mô tả sáng chế, tờ 
khai và hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế.

- Hình thành và phát triển các tổ chức trung gian như các sàn giao dịch sáng chế, công 
nghệ, các tổ chức tư vấn, thẩm định, giám định công nghệ để thúc đẩy hoạt động kết nối cung 
- cầu về sáng chế trong các doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhà nghiên cứu, doanh nghiệp 
với các trường đại học trong khu vực và trên cả nước. Ví dụ ở Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học 
và Công nghệ (Sở Khoa học & Công nghệ, Thừa Thiên Huế) đã có chủ trương xây dựng sàn 
giao dịch công nghệ. Hy vọng đây sẽ là “tổ chức trung gian” đầu tiên ở Huế để hỗ trợ hoạt 
động này. Ngoài ra, nên mở rộng phạm vi sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, 
Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh đối với hoạt động nghiên cứu, khai thác, giải mã công nghệ, 
và thương mại hóa sáng chế thông qua các tổ chức trung gian về sáng chế.

6. Kết luận
Bài viết đã phân tích các các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về sáng chế, thương 

mại hóa sáng chế thông qua thông qua hai hình thức hợp đồng là chuyển nhượng quyền và 
chuyển quyền sử dụng. Tiến hành tra cứu, thống kê và so sánh bằng sáng chế được cấp của 
một số tỉnh như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Đak Lak trên hai lĩnh 
vực là khoa học giáo dục và nông, lâm, thủy sản. Từ số bằng sáng chế được cấp để thấy được 
thế mạnh của khu vực miền Trung và Tây nguyên trong khai thác, phát triển các sản phẩm 
thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, để làm rõ hơn về hoạt động thương mại hóa 
sáng chế, bài viết tiến hành tra cứu, so sánh số hợp đồng chuyển nhượng quyền/số hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng sáng chế trong khu vực, so sánh với cả nước để thấy tỷ lệ thương mại 
hóa sáng chế diễn ra trong khu vực chiến tỷ lệ rất thấp so với cả nước, mặc dù tác giả chỉ 
thống kê trong 4 năm 2017, 2018, 2019 và 2020. Nhưng điều đó cũng cho thấy được những 
nguyên nhân của thực trạng này, làm cơ sở đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong 
khu vực nhận thức được vấn đề đăng ký cấp bằng sáng chế và thương mại hóa sáng chế.

 Do trong phạm vi bài viết, nên tác giả không tiến hành thống kê số lượng bằng sáng 
chế tổng hợp các tỉnh trong toàn khu vực miền Trung và Tây nguyên. Xin phép được bàn sâu 
thêm ở một bài nghiên cứu khác.
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Abstract: Currently, online business has become a new business trend with 
a lot of potential for development. Besides the advantages, an online business 
also exists the risk of negative impacts on society if the law does not effectively 
control this business model. In this article, the authors assess the current state of 
Vietnamese law on controlling online business activities. On that basis, the authors 
propose some recommendations to improve Vietnamese law on controlling online 
business activities.

Keywords: Business registration; consumer protection; online business 
activities; tax management.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH ONLINE TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Hiện nay, kinh doanh online trở thành một xu hướng kinh doanh 
mới với rất nhiều tiềm năng phát triển. Bên cạnh những mặt thuận lợi, kinh doanh 
online cũng tồn tại nguy cơ tác động tiêu cực đến xã hội nếu pháp luật không kiểm 
soát hiệu quả loại hình kinh doanh này. Trong bài viết này, nhóm tác giả đánh giá 
thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát hoạt động kinh doanh online. Trên cơ 
sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt 
Nam về kiểm soát hoạt động kinh doanh online.

Từ khóa: Đăng ký kinh doanh; Bảo vệ người tiêu dùng; Kinh doanh trực 
tuyến; Quản lý thuế.

1. Introduction
Under the impact of the industrial revolution 4.0 and the COVID-19 

pandemic, online business has become a new business trend with great potential 
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for development. Online business is a form of trading that uses information technology 
platforms with the support of the internet to carry out online transactions of purchase, 
exchange or payment (Nguyen Thu Hong, 2020). With advantages such as unlimited space, 
cost savings, and high efficiency in reaching consumers, online business is considered a 
solution to promote the development of the national economy. According to data reported by 
the E-commerce and Digital Economy Agency of the Ministry of Industry and Trade (2022), 
there will be about 57-60 million consumers shopping online with an online shopping value 
of about 260-285 USD/person in 2022.

Besides the advantages, there are also risks of negative impacts on society if online 
business activities are not strictly controlled. Vietnamese law has regulations governing 
online business activities. However, at present, with the rapid and diverse development of 
online businesses, the current legal regulations have revealed limitations. Therefore, it is 
necessary to continue to research and perfect the legal framework of online business to 
ensure that it both creates conditions for the development of this business model and ensures 
the interests of other concerned parties.

2. Theoretical framework and research methods
2.1. Theoretical framework
- Conflict theory: Conflict theory was proposed by T. Hobbes and developed by famous 

sociologists such as Karl Marx, Geog Simmel, Lewis Corser and Ralf Dahrendorf (Hoang Ba 
Thinh, 2008). This theory shows that there are already conflicts in society, thus social groups 
constantly struggle with each other for control of resources (Nguyen Tuan Anh, 2021). To 
achieve their goals, groups in society may abuse economic, political, and social inequality or 
other unfair means of competition. This is the cause of inequality between groups in society. 
The authors use conflict theory to explain inequality in society and the need for intervention 
to ensure healthy competition between subjects in the economy.

- Mixed economy theory: In the history of economic theories, many researchers have 
tried to clarify the relationship between the State and the market. The laissez-faire economic 
theories, represented by Adam Smit with the “invisible hand” theory, argue that the State 
only needs to perform well a few basic functions such as protecting the country, maintaining 
security and order, and protecting property rights without interfering with the operation of the 
economy (Nguyen Hong Son, 2015). Disagreeing with the laissez-faire economic theories, 
some of the researchers, represented by Keynes, have proposed regulated economic theories 
(Nguyen Thi Kim Thoa, 2020). Keynes believed that the state could use economic policies 
to intervene and influence the economy (Dinh Van Thong, 2009). With the view of relying 
on both the “invisible hand” and “visible hand” for economic development, P. A. Samuelson 
proposed the mixed economy theory. According to Samuelson and Nordhaus (2009), the 
State has three economic functions in the market, which include: (1) promoting the efficient 
functioning of the market; (2) ensuring equality and fairness; and (3) promoting sustainable 
economic growth. Along with conflict theory, the authors use the mixed economic theory to 
explain the need for State intervention to control online business activities in Vietnam.

- Theory of consumer protection: The theory of consumer protection is developed from 
the principle of protecting basic human rights, namely the right to be protected in terms of 
health and life (Howells, Ramsay & Wilhelmsson, 2017). In 1962, during a speech to the 
United States House of Representatives, President J. Kennedy strongly proposed the theory 
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of consumer protection. Accordingly, he believed that consumers have four basic rights: the 
right to be safe, the right to be informed, the right to choose goods and the right to be heard 
(UNCTAD, 2017). Because everyone is a consumer, thus countries, especially developed 
countries, are interested in building a legal framework to control the quality of goods and 
services. The authors use the theory of consumer protection to explain the need to protect 
consumers’ interests through the control of online business activities in Vietnam.

2.2. Research methods
In this article, the authors used the following research methods:
- Theoretical research method: This method is used to clarify relevant theories, as a 

basis for explaining problems arising in practice and proposing solutions.
- Statute law analysis method: This method is used to analyze and clarify the provisions 

of current laws. On that basis, the study also proposes some solutions to improve the 
provisions of Vietnamese law.

3. The current situation of controlling online business activities in Vietnam 
3.1. Current status of business registration for online business entities
Business registration is a legal activity in which a business’s founder shall apply for 

business registration at the business registration authority to establish a business entity and 
determine the legal position of the business entity in the market (Nguyen Thi Thu Thuy, 
2016). Article 7 of Commercial Law 2005 stipulates the obligation of traders to register 
a business, specifically: “Traders are obliged to register their business according to the 
provisions of law”. Therefore, whether it is a traditional business or an online business, 
business registration is a necessary procedure.

However, at present, the business registration of online business subjects still has some 
shortcomings, as follows:

Firstly, many online business entities do not register their businesses. In Vietnam, 
online business activities are carried out mainly by 3 groups, including individuals, household 
businesses and enterprises/co-operatives. In the case of household businesses and enterprises/
co-operatives conducting online business activities, business registration is obligatory. 
However, individuals may register a business (as traders) or not (as non-trades). According 
to Article 3 Clause 1 of Decree No. 39/2007/NĐ-CP, individuals, who independently and 
regularly conduct business activities without having to make business registration, including 
peddlers, vendors, vendors and other individuals. In general, the characteristics of these 
individuals’ business activities are small and unstable. The number of individuals, who 
independently and regularly conduct business activities without having to make business 
registration, is increasing. Many business entities intentionally do not register and operate as 
individuals, who independently and regularly conduct business activities without having to 
make business registration, to avoid the State’s management, even though they are not the 
subjects under Decree No. 39/2007/NĐ-CP. This situation causes difficulties for the State’s 
management and has negative impacts on relevant entities.

Secondly, specialized regulations on business registration for online business entities 
have not been mentioned in Vietnamese law. Online business activities through E-Commerce 
Exchange have been regulated by legal documents such as Decree No. 52/2013/ND-CP 
amended and supplemented by Decree No. 08/2018/ND-CP and Decree No. 85/2021/ND-
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CP on e-commerce; Circular No. 47/2014/TT-BCT amending and supplementing by Circular 
21/2018/TT-BCT and Circular No. 01/2021/TT-BCT by on management of e-commerce 
websites. 

Decree 47/2014/TT-BCT regulating the management of e-commerce websites only 
recognizes the right to register for an e-commerce trading floor for traders and organizations, 
not individuals. Therefore, for the website to be maintained, the founder needs to register 
the form of an enterprise or business household before proceeding with the registration of a 
website providing e-commerce services. Dossier to register an e-commerce service provision 
website under the guidance in Article 14 of this Circular. 

Besides, according to the provisions of Article 39 of Decree 52/2013/ND-CP, sellers on 
e-commerce trading floors have certain responsibilities:

- Provide fully and accurately the information specified in Article 29 of this Decree to 
traders and organizations providing e-commerce trading floor services when registering to 
use the service.

- Provide full information about goods and services as prescribed in Articles 30 to 34 
of this Decree when selling goods or providing services on the e-commerce trading floor.

- Ensure the accuracy and truthfulness of information about goods and services provided 
on the e-commerce trading floor.

-Follow the provisions in Section 2, Chapter II of this Decree when applying the online 
ordering function on the e-commerce trading floor.

- Provide information about their business situation at the request of competent state 
agencies to serve statistical activities of e-commerce.

- Comply with regulations of law on payment, advertising, promotion, protection of 
intellectual property rights, protection of consumer rights and other relevant laws when 
selling goods or providing services on the e-commerce trading floor.

- Fully fulfil tax obligations as prescribed by law.
Thus, the authorities have the legal basis to manage these business subjects. However, 

online business on social networking platforms, such as Facebook, Zalo, and Instagram, is 
not required to register, so it is difficult to manage these business subjects. Specifically, it is 
difficult for competent authorities to manage the quality of products/services and protect the 
interests of related parties (Ly Vuong Khanh & Vu Dinh Nam, 2021).

3.2. Current status of tax management issues for online business activities
Tax administration is the process by which the state affects the subjects and taxpayers, 

by certain methods and tools, to achieve the purpose quickly and effectively through the 
organization and implementation of laws on tax. Tax administration includes policy making, 
the promulgation of legal documents regulating taxes and tax laws, the organization of the 
tax system and the impact on taxpayers’ obligations.

From a legal perspective, the content of tax administration is specified in Article 4 of 
the Law on Tax Administration 2019. Accordingly, the content of tax administration includes 
the following activities: i) Tax registration, tax declaration, tax payment, and tax assessment; 
ii) Tax refund, tax exemption, tax reduction, no tax collection; iii) Debt tax; write off tax 
arrears, late payment interest, fines; exempting late payment interest and fines; no late 
payment interest; tax payment extension; instalment payment of tax arrears; iv) Manage 
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taxpayer information; v) Manage invoices and documents; vi) Tax inspection, tax inspection 
and implementation of measures to prevent, combat and stop tax-related violations; vii) 
Coercive enforcement of administrative decisions on tax administration; viii) Sanctions 
of administrative violations on tax administration; ix) Settlement of tax complaints and 
denunciations; x) International cooperation on taxation; xi) Propaganda and support for 
taxpayers. In addition, the criminal law of Vietnam also stipulates tax crimes such as tax 
evasion and crimes related to the act of appropriating state budget money through tax refund 
and transfer pricing. In addition, the issue of tax administration is also regulated in many 
other legal documents such as Decree No. 139/2016/ND-CP, Decree No. 125/2020/ND-CP, 
Circular No. 92/2015/TT-BTC,  Circular No. 176/2016/TT-BTC, ...

Currently, tax management issues for online business activities still have many 
shortcomings, specifically:

Firstly, subjects conducting online business activities do not voluntarily register for 
the tax declaration. Most business entities have not voluntarily registered their businesses 
online, this is the reason why these entities do not declare income tax online. Although Decree 
No. 125/2020/ND-CP stipulates  sanctions for administrative violations of tax and invoices, 
these sanctions are still not deterrent enough. Therefore, it is necessary to form a reasonable 
legal framework on administrative sanctions for non-tax declaration acts, promoting the role 
of state agencies, improving the initiative rights of the executive agencies, and enhancing 
taxpayers’ awareness.

Secondly, in the context of the development of science and technology, the legal system 
of tax and tax management for online business activities reveals many limitations. The system 
of regulations on tax and tax management in our country is still patchy and incomprehensible. 
Besides, in practice, these regulations are also not flexible in application and implementation. 
Currently, there are no specific legal documents governing online business activities. This is 
the reason for business tax evasion and loss of revenue for the state budget.

Thirdly, there are still many shortcomings in tax law enforcement. In detail, the cross-
sector collaboration in state management, such as the General Department of Taxation and 
the Directorate of Market Surveillance, is not close. Recently, the General Department of 
Taxation developed the project “Tax management for e-commerce activities in Vietnam” and 
submitted it to the Ministry of Finance. Based on the above scheme, the Ministry of Finance 
has developed a Master Plan for implementation from now until the end of 2023. Accordingly, 
the issue of coordination agreement has also been raised but there is still no specific 
mechanism. Besides, the organization of the tax collection apparatus is cumbersome, with 
many intermediate levels; some functions and tasks still have interference and overlap which 
are difficult to delineate. As a result, the capacity and effectiveness of state management in 
the tax field have not been improved. In addition, tax officials’ qualifications and experience 
in tax administration for online business activities are still limited.

3.3. Current status of consumer protection in online business
Consumer protection in online business is one of the issues attracting the attention 

of the whole society. Currently, regulations on consumer protection in online business are 
scattered in different legal documents. These include relevant legal documents such as: Law 
on Protection of Consumer Rights 2010, Decree No. 99/2011/ND-CP detailing and guiding 
the implementation of the Law on Protection of Consumer Rights, Decree No. 52/2013/
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ND-CP and Decree No. 85/2021/ND-CP on e-commerce. These documents have created the 
basic legal framework to protect the interests of consumers, especially consumers in online 
businesses in Vietnam.

However, at present, the issue of protecting consumers’ interests in online business still 
has some shortcomings, specifically:

Firstly, the quality of goods of online business has not been strictly managed. When 
buying goods online, consumers often establish transactions based on illustrations and/or 
descriptions on the supplier’s website, E-Commerce Exchange, or social networks. The 
delivery is done through the delivery service provider, so it is often difficult to check the 
quality of the goods. Besides, in case the seller is not willing, it is difficult to exchange or 
return poor-quality goods.

Secondly, some business entities do not provide information or provide inaccurate 
information about online business goods, confusing consumers. Current law generally 
regulates the responsibility of business entities to provide information in Decree No. 
52/2013/ND-CP and the Law on Protection of Consumer Rights 2010. Regulations on 
verifying information before posting are not clearly defined, especially for online business 
activities on social networks. This is the cause of the increase in the number of violations 
of the responsibility to provide information. In addition, the control of the provision of 
goods information is difficult because most business entities do not register their businesses. 
Besides, the handling of violations is not timely and not deterrent enough.

Thirdly, the confidentiality of the consumer is not guaranteed. Article 6 Clause 2 of the 
Law on Protection of Consumer Rights 2010 stipulates the responsibility to ensure the safety 
and confidentiality of information of consumers participating in transactions of goods and 
services. In addition, the use of information of individuals and organizations without their 
consent, depending on the extent, may be subject to administrative or criminal prosecution. 
However, acts of infringing on consumers’ information are difficult to detect because the 
functional forces are lacking in number, weak in expertise and not equipped with appropriate 
means.

Fourthly, the mechanism of dispute settlement and handling of violations of the law on 
consumer protection in online business has not been completed. The current Civil Procedure 
Code generally stipulates the competence and order of evidence collection to settle civil 
cases. Although electronic evidence is also the basis for resolving civil cases, its collection 
and use are, in fact, more complicated than conventional evidence (Nguyen Thanh Minh 
Chanh, 2021). In many cases, courts have not accepted electronic evidence, for example, 
Judgment No. 735/2019/DS-PT dated August 21, 2019, of the People’s Court of Ho Chi 
Minh City, Judgment No. 20/2019/KDTM-PT August 12, 2019, of the People’s Court of 
Binh Duong province. Therefore, resolving disputes in online business is still difficult.

Fifthly, sanctions applied to violations of the law on consumer rights protection in 
online business are not deterrent enough. Decree No. 98/2020/ND-CP has regulations on 
sanctions applied to violations in business. However, the amount of fine specified in this 
Decree is still low compared to the dangerous level caused by violations. Thus, many online 
business entities are willing to accept fines for violations.
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4. Some recommendations to improve the law on controlling online business 
activities in Vietnam 

4.1. Completing the law on business registration 
Business registration is a necessary legal procedure for business entities in general 

and online business entities in particular. Through this procedure, the State recognizes the 
legitimacy and ensures the business activities of business entities. In addition, competent 
state agencies rely on this legal basis to inspect and manage the activities of online business 
entities. Consequently, it is necessary to issue separate regulations governing the registration 
of online business entities.

Registration procedures of online business entities do not need to be as complicated 
as business registration. The registration is mainly to create a database that competent state 
agencies can use in the management process. Thus, it is possible to design a website or 
software so that business entities, which conduct online business, can register or update 
information.

4.2. Completing the law on tax administration
Currently, online business and tax management for online business activities 

are scatteredly regulated by many different legal documents such as the Law on Tax 
Administration, the Law on Electronic Transactions, the Law on Information Technology 
and other legal documents. These regulations are still general and inconsistent. Recognizing 
the inevitability of preventing tax loss from business activities for the development of our 
country, the authors would like to propose some solutions to improve regulations on tax 
administration for online business activities as follows:

Firstly, it is necessary to issue a document to consolidate regulations related to online 
business activities and online business income tax. The implementation of tax and tax 
administration legislation is essentially the settlement of the relationship between taxpayers 
and the State. The State always tends to maximize material resources from taxes, but 
taxpayers tend to pay as little tax as possible. Thus, the problem of tax evasion has many 
seeds to happen. To solve this problem, it is necessary to have the guidance of specialized 
tax documents for income arising from online business activities and the management of 
tax lines from this activity based on the constitution to create political responsibility for the 
subjects in the above relationship.

Secondly, it is necessary to issue a document detailing the management of online 
business income tax based on a combination of the Law on Cybersecurity and the Law on 
Tax Administration. This solution aims to both create a database of online business income 
taxpayers while ensuring publicity, and transparency, respecting the interests of taxpayers, 
and building trust from taxpayers. In addition, the coordination between the above legal 
provisions creates a basis for tax authorities to regularly manage online income taxpayers 
through the network data system to promptly detect, prevent and handle tax evasion.

4.3. Completing the law on consumer protection in online business
Article 4 Clause 1 of the Law on Protection of Consumer Rights 2010 affirms that: 

“Protecting the interests of consumers is the common responsibility of the State and the 
whole society”. However, at present, the issue of protecting consumers’ interests in online 
business still has many shortcomings, the authors propose some solutions as follows:
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Firstly, it is necessary to merge regulatory documents on online businesses and protect 
consumers’ interests in online businesses. Currently, no document uniformly stipulates 
issues related to the protection of online consumer rights. Thus, it is necessary to base on 
generally applicable regulations on consumer protection to solve issues related to online 
consumer protection while protecting the interests of consumers in online business is more 
complicated. 

Secondly, it is necessary to issue specific regulations on the responsibilities of online 
business entities in providing information on goods and the responsibility for protecting 
consumer information. In addition, there should be a mechanism to monitor this activity 
from the authorities. Besides, sanctions applied to violations should be increased to ensure 
deterrence.

Thirdly, it is necessary to raise legal awareness of consumer protection in online 
businesses. Currently, online business activities are developing extremely strongly, but not all 
consumers are aware of protecting their rights. Consumers themselves must be aware of the 
importance of the law on consumer protection to limit damage and protect their interests in 
online business relationships. In addition, the State also needs to have policies to effectively 
propagate and disseminate the law on consumer protection.

Fourthly, it is necessary to specify the functions, duties and powers of state agencies 
in protecting the interests of consumers in online business. The protection of consumers in 
online business must be carried out regularly based on a pre-check mechanism to minimize 
possible violations. Besides, it is necessary to supplement human resources and equipment 
so that state agencies can well perform their consumer protection functions. In addition, the 
Supreme People’s Court should issue documents guiding the collection and evaluation of 
electronic evidence as a basis for resolving disputes between consumers and online business 
entities.

5. Conclusion
In the context of the rapid development of e-commerce, the law plays an important 

role in promoting economic development and protecting the legitimate rights of subjects 
in society. Based on the current situation of relevant Vietnamese laws, perfecting the law 
on controlling online business activities is essential to avoid negative impacts on society. 
Specifically, in the coming time, it is necessary to focus on researching and perfecting the 
law on business registration, tax management and consumer protection in online business.
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TẠM NGỪNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THEO LUẬT 
THƯƠNG MẠI 2005 VÀ LUẬT QUỐC TẾ 

Nguyễn Thị Hoa Cúc, Nguyễn Minh Phú 
Đại học Cần Thơ
Nguyễn Văn Mỹ

Đại học Kinh Tế - Luật

Tóm tắt: Đại dịch COVID-19 đi qua đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho 
nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Đứng trước những khó khăn 
mà sự kiện trên đem lại, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách cũng 
như hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm vực dậy nền kinh tế sau đại dịch. 
Có thể thấy, hiện nay Luật Thương mại 2005 được xem là văn bản chính yếu điều 
chỉnh vấn đề này. Tuy nhiên, sau gần 20 năm áp dụng văn bản trên đã cho thấy 
sự lạc hậu và không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Đặc biệt những quy định 
liên quan đến chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng đang ngày càng tỏ rõ nhiều 
hạn chế. Do đó, dựa trên cơ sở phân tích Luật Thương mại 2005 với các văn bản 
quốc tế như Công ước viên CISG, Bộ nguyên tắc PECL và Bộ nguyên tắc PICC, 
nhóm tác giả sẽ chỉ rõ những bất cập cũng như đề xuất một số giải pháp để hoàn 
thiện hơn pháp luật liên quan đến vấn đề trên.

Từ khoá: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng, bất cập, giải pháp, chế tài

STOP IMPLEMENTATION OF CONTRACT UNDER COMMERCIAL 
LAW 2005 AND INTERNATIONAL LAW

Abstract: After COVID-19 pandemic, the global economy and Vietnamese 
economy have to endure many burdensome consequences. To the end, the party and 
the government have promulgated some policies and completed the legislation so 
as to recover the economy. It’s said that Commercial Law 2005 has been the main 
action regulating the aspect. Nevertheless, the legal document has been showing 
less relevance after a long time applying, especially suspension of performance 
of contracts. For this reason, on the basis of analyzing Commercial Law 2005 as 
well as The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG), Principles of European Contract Law (PECL), and Principles of 
International Commercial Contracts (PICC), the authors indicated the drawbacks 
and petitioned some approaches relevant to the issue.

Keywords: suspension of contract performance, drawback, solution, 
remedy
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1. Đặt vấn đề
Có thể dễ dàng nhận thấy, trong 03 năm qua tình hình thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng đã thực sự rơi vào một giai đoạn khó khăn vì chịu ảnh hưởng nặng nề từ “Đại dịch 
Covid 19”. Đặc biệt, liên quan đến các vấn đề về tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta đối 
với hoạt động kinh doanh thương mại lại càng cho thấy sự ảnh hưởng một cách rõ rệt (ECB 
Economic Bulletin, 2021). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chính Đại dịch Covid 19 đã 
làm tê liệt và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và dẫn đến nhiều hệ luỵ đối với các doanh 
nghiệp nói riêng, nền kinh tế từng quốc gia nói chung (WordBanks, 2020). Thực tế, để hạn 
chế tác động của vấn đề trên, các chủ thể tham gia trong quan hệ hợp đồng thương mại đã áp 
dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế rủi ro liên quan đến thiệt hại cho mình, một trong số các 
biện pháp được áp dụng rộng rãi có thể kể đến như chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng. 
Biện pháp này giúp giải quyết được vấn đề trước mắt là ngăn chặn rủi ro về thiệt hại cho các 
bên tham gia trong trường hợp có xảy ra hành vi vi phạm xuất phát từ tác động của Đại dịch 
Covid 19. Tuy nhiên, lại chưa đảm bảo tốt quyền lợi hợp pháp của bên có quyền, khi bên còn 
lại cố tình, không thực hiện cam kết trong hợp đồng như đã thỏa thuận (MN Shaw, 2008). 
Thấy rằng, mặc dù đã trải qua hơn 30 năm thực hiện cơ chế đổi mới dựa trên tinh thần các 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp, nhưng quy định liên 
quan đến chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng cho đến nay vẫn còn nhiều “điểm mờ”,“lỗ 
hổng pháp lý”(Winfried Hassemer, 2007). Việc này là chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn 
đặt ra đối với pháp luật hiện hành.

 Trong bối cảnh Việt Nam muốn hội nhập sâu rộng vào hoạt động thương mại quốc 
tế, có thể nói, yêu cầu về việc hoàn thiện quy định Luật Thương mại 2005 đối chế tài tạm 
ngừng thực hiện hợp đồng là hết sức cần thiết. Do đó, nhóm tác giả sẽ tiến hành nghiên cứu, 
so sánh tương quan giữa các văn bản quy chuẩn quốc tế về thương mại như Công viên CISG, 
Bộ nguyên tắc PECL và Bộ nguyên tắc PICC. Để từ đó, đưa ra những khuyến nghị phù hợp 
nhằm hoàn thiện hơn quy định của Luật Thương mại 2005 liên quan đến vấn đề trên.

2. Tổng quan về nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Tổng quan về nghiên cứu
Các vấn đề pháp lý liên quan đến chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng từ sớm đã được 

các nhà khoa học luật trong và ngoài nước quan tâm. Có thể kể tên một số công trình nghiên 
cứu tiêu biểu liên quan đến chủ đề trên như:

Công trình trong nước
Tại kỷ yếu Hội thảo: “Hoàn thiện các báo cáo rà soát Luật doanh nghiệp, Luật đầu 

tư, Luật thương mại” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICC) phối hợp 
với Văn phòng Chính phủ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/8/2011. Tại ấn phẩm 
này tác giả Đỗ Văn Đại với bài viết “Hướng đến sự thống nhất pháp luật về xử lý vi phạm 
hợp đồng ở Việt Nam” cũng đã đề cập đến những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng chế tài 
tạm ngừng thực hiện hợp đồng (được quy định tại Điều 308 Luật thương mại 2005) và quyền 
hoãn thực hiện hợp đồng của bên mua (tại khoản 2 Điều 415 Bộ luật dân sự 2005) bởi chính 
sự không rõ ràng của quy định pháp luật dẫn đến việc mất đi quyền lợi chính đáng của một 
bên trong giao dịch (Đỗ Văn Đại, 2011).

Luận văn Thạc sĩ Trần Thị Kim Oanh (2014) với tiêu đề “Hoàn thiện pháp luật Việt 
Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại” cũng chỉ ra một số khó 
khăn, bất cập đối với các chế tài trong đó có nhắc đến việc áp dụng tạm ngừng thực hiện 
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hợp đồng trong hoạt động thương mại và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định 
pháp luật (Trần Thị Kim Oanh, 2014).

Bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Tùng (2015) “Bất cập trong việc áp dụng 
chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong luật thương 
mại - một số kiến nghị” trong Tạp chí Luật học số 7, năm 2015, trang 67 - 72. Tại đây tác 
giả cũng chỉ ra thực tiễn áp dụng quy định về tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đưa ra một số 
ví dụ so sánh và đánh giá các bất cập mà hiện nay pháp luật chưa điều chỉnh. Đồng thời, so 
sánh với Bộ nguyên tắc Unidronit về Hợp đồng thương mại quốc tế và Bộ nguyên tắc Luật 
hợp đồng châu Âu. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy định pháp luật 
thương mại Việt Nam.

Bài viết của tác giả Nguyễn Tấn Hoàng Hải và cộng sự (2021) “Hoàn thiện các quy 
định về chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo 
Luật thương mại năm 2005 trong bối cảnh hội nhập” tại Hội thảo khoa học Trường Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) “Luật thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” 
(Nguyễn Tấn Hoàng Hải và cộng sự, 2021). Nội dung tuy không đánh giá trực tiếp liên quan 
đến chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng nhưng bài viết cũng chỉ ra sự bất cập của quy định 
pháp luật khi giới hạn quyền được áp dụng đồng thời và điều kiện áp dụng giữa chế tài tạm 
ngừng hợp đồng và buộc thực hiện đúng hợp đồng.

Công trình nước ngoài
Trong bài nghiên cứu “Adopted by the CISG Advisory Council following its 27th 

meeting” của Giáo sư Dr. Edgardo Muñoz tại Universidad Panamericana, Puerto Vallarta, 
Mexico vào Tháng 2/2020. Bài viết đã đưa ra những khó khăn tồn tại trong việc áp dụng 
quyền tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ khi Công ước viên CISG đã làm hạn chế quyền đình chỉ 
hoặc dừng quá cảnh trong các tình huống mà việc thực hiện hợp đồng chưa đến hạn cũng như 
chỉ ra khó khăn trong số các căn cứ để đình chỉ (Dr. Edgardo Muñoz and same author, 2020).

Tại bài viết của tác giả GwakMinhui (2017) với tiêu đề “A Study for Fundamental Non 
-Performance for Termination of Contract in PICC”. Nội dung nghiên cứu của tác giả đã chỉ 
ra một số bất cập liên quan đến việc viện dẫn quy định về tạm ngừng thực hiện hợp đồng và 
chấm dứt hợp đồng trong Bộ nguyên tắc PICC. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị liên quan đến 
việc xác định vi phạm cơ bản trong Bộ nguyên tắc PICC (Gwak and Minhui, 2017).

Trên cơ sở các bài viết, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đa 
phần tác giả đề cập đến một hoặc một số các khía cạnh về tạm ngừng thực hiện hợp đồng 
trong pháp luật Việt Nam so sánh với Bộ nguyên tắc PICC, Công ước viên CISG và Bộ 
nguyên tắc Luật hợp đồng châu Âu từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 
Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn trên, chính tại nội dung các công trình nghiên cứu của các 
tác giả trước đó chưa có những bài viết mang tính tổng hợp so sánh, đánh giá quy định pháp 
luật Việt Nam với nhiều khía cạnh của Luật quốc tế liên quan đến chế tài tạm ngừng thực 
hiện hợp đồng. Do đó, trên cơ sở kế thừa và phát triển, tại nội dung bài viết này nhóm tác giả 
lần nữa khái quát và mở rộng thêm một số vấn đề vẫn còn chưa được đánh giá trong chính 
thực trạng pháp luật Việt Nam còn tồn đọng (thời điểm cần được xác định chấm dứt, sự bất 
hợp lý từ điều kiện áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng,...) mà tại các công trình 
trên chưa khai thác triệt để đến chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng. 

Ngoài ra, nội dung bài viết này sẽ giúp bổ sung thêm cho nền tảng lý luận và khoa học 
pháp lý nước nhà qua đó góp phần nâng cao chất lượng pháp luật Việt Nam trong giai đoạn 
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tới. Bởi, trong giai đoạn hiện tại khi xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
về thương mại nhà làm luật phải có cái nhìn tổng thể bằng việc thông qua so sánh, đánh giá 
mức độ tương quan của pháp luật Việt Nam so với các quy định về tạm ngừng thực hiện hợp 
đồng trong Luật quốc tế từ đó vận dụng và xây dựng nên các thiết chế riêng cho pháp luật 
nước nhà.

 2.2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện công trình nghiên cứu này, nhóm tác giả đã vận dụng các cơ 

sở lý luận như:
- Học thuyết “Kinh tế học - pháp luật” trong đó nhóm tác giả tập trung phân tích các 

khía cạnh kinh tế vào luật để so sánh, đối chiếu các quy định pháp luật Việt Nam với các quy 
định pháp lý thương mại quốc tế. Dưới góc độ đánh giá các khoản lợi ích được và mất của 
một bên nếu bên kia cố tình vi phạm nghĩa vụ dẫn đến quyền và lợi ích của một bên sẽ không 
được cân bằng trong chính các hoạt động kinh doanh thương mại được xác lập, từ đó đề xuất 
hướng hoàn thiện khung pháp lý nước nhà.

- Học thuyết “Siêu cạnh tranh ” (Hyper-competition theory), việc vận dụng học thuyết này 
trong bài viết của nhóm tác giả cũng chỉ ra tính cấp thiết trong việc ghi nhận và bổ sung thêm 
các quy định mới về chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong bối cảnh sự phát triển của các 
hoạt động thương mại quá nhanh nhưng pháp luật thương mại lại còn nhiều bất cập. Do chính sự 
cạnh tranh trong hoạt động thương mại quá lớn (doanh nghiệp muốn thống lĩnh thị trường, hiện 
tượng gia nhập thường xuyên của các đối thủ mới làm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cạnh tranh) 
sẽ tạo tiền đề cho những chiến lược được vạch ra thông qua việc sử dụng các công cụ mang tính 
công kích. Có tác động đến một hoặc các bên trong các giao dịch dân sự giữa các đối thủ cạnh 
tranh (hàng hóa, dịch vụ,..) trên toàn cầu làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của một bên trong 
hợp đồng thông qua chính các lỗ hổng pháp lý từ các quy định pháp luật chưa rõ ràng và cụ thể. 
Do đó, việc áp dụng học thuyết này góp phần nhìn nhận và định hướng đề xuất hoàn thiện quy 
định pháp luật Việt Nam.

- Học thuyết “Vi phạm hợp đồng trước thời hạn” (Anticipatory breach), dựa trên cơ sở 
học thuyết này nhóm tác giả cũng vận dụng những nguyên tắc trong việc dự liệu tính khả 
thi của việc thực hiện hợp đồng từ một bên và quyền yêu cầu thực hiện việc tạm ngừng thực 
hiện hợp đồng để đảm bảo quyền và lợi ích của chính đáng của các bên trong hoạt động kinh 
doanh (kể cả trước khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng). 

- Lý thuyết “Trò chơi trong kinh doanh” để chỉ ra tình huống dự liệu mà doanh nghiệp 
nên áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong một số trường hợp nhằm đảm bảo 
nguyên tắc win - win. Trong đó, việc hiểu biết và vận dụng tốt lý thuyết này sẽ giúp các bên 
đưa ra các phương án, chiến lược hoạt động sản xuất, kinh doanh sao cho hiệu quả tránh các 
rủi ro không đáng có trong chuỗi hoạt động kinh doanh thương mại.

Bài viết dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính, so sánh để đánh giá những điểm 
bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 
pháp luật trong giai đoạn tới. Thêm vào đó, các phương pháp khác như phương pháp phân 
tích luật viết, phương pháp logic, phương pháp phân tích tổng hợp và phương pháp liệt kê 
cũng được sử dụng đan xen trong quá trình hoàn thiện bài viết này.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Điều khoản về tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong Công ước viên CISG, Bộ 

nguyên tắc PECL và Bộ nguyên tắc PICC
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3.1.1. Công ước viên CISG
Công ước viên CISG được soạn thảo dựa trên các điều khoản của Công ước La Haye 

khởi xướng từ những năm 30 của thế kỷ XX bởi Viện Thống nhất Tư pháp Quốc tế (The 
International Institute for the Unification of Private Law - UNIDROIT). Với 101 Điều và 
chia làm 4 phần, trong đó liên quan đến quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng được quy 
định tại Chương V - Các điều khoản chung cho nghĩa vụ của người bán và người mua. 
Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 71 CISG có quy định như sau “Kể từ sau khi ký kết hợp đồng 
một bên có thể ngừng việc thực hiện nghĩa vụ của mình nếu có dấu hiệu cho thấy rằng 
sau khi hợp đồng được ký kết, bên kia sẽ không thực hiện một phần chủ yếu những nghĩa 
vụ của họ” (A  party  may  suspend  the  performance  of  his  obligations  if,  after 
the conclusion of the contract, it becomes apparent that the other  party will not perform  
a  substantial part of his obligations). 

Chế tài tạm ngừng theo điều khoản trên được hiểu là một biện pháp được áp dụng sau 
khi các bên đã ký kết hợp đồng, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, một bên lại 
có căn cứ chứng minh rằng bên kia không thực hiện một phần chủ yếu nghĩa vụ của mình. 
Trong trường hợp này, quyền và lợi ích chính đáng của một bên có thể sẽ bị vi phạm, do đó 
văn bản trên cho phép bên có căn cứ được quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ. Biện pháp này đã 
tạo ra khả năng tự vệ cho bên có quyền và được xem là “chiếc còi” đầu tiên trong việc thông 
báo đến bên kia rằng nếu họ không chứng minh một cách hợp lý về khả năng thực hiện hợp 
đồng của mình thì việc thực hiện tiếp hợp đồng có thể sẽ bị chấm dứt. 

Một điểm đáng lưu ý là vi phạm mà điều khoản trên đề cập đến chỉ là “vi phạm một 
phần chủ yếu nghĩa vụ”. Nó khác hoàn toàn so với một vi phạm cơ bản nghĩa vụ. Điểm đặc 
trưng minh thị cho vấn đề này là một vi phạm cơ bản thường có tính chất nặng hơn rất nhiều 
khi so sánh với vi phạm một phần chủ yếu nghĩa vụ hợp đồng. Do đó, khi phát sinh hành vi 
trên, các bên thường áp dụng huỷ bỏ hợp đồng thay vì viện dẫn chế tài tạm ngừng, bởi việc 
thực hiện tiếp quyền và nghĩa vụ như đã cam kết ban đầu là rất khó. Trên cơ sở quy định tại 
Điều 25 CISG, ta thấy, một vi phạm được xem là vi phạm cơ bản nghĩa vụ khi và chỉ khi nó 
thoả mãn được đầy đủ các yếu tố sau:

+ Bên bị vi phạm chắc chắn phải gánh chịu mất mát, điều này không đồng nghĩa với 
“thiệt hại”, mà ngược lại nó được xem xét bằng việc bên bị vi phạm có cảm thấy bị tổn 
thương hay bị ảnh hưởng một cách tiêu cực hay không;

+ Mất mát đó chắc chắn phải gây ra một sự tước đoạt cơ bản đối với bên bị vi phạm. Sự tước 
đoạt này sẽ được đánh giá tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và những điều khoản cụ thể trong hợp đồng;

+ Sự mất mát này chắc chắn phải liên quan đến lợi ích được kỳ vọng bởi bên bị vi 
phạm. Đó có thể là sự mong đợi chủ quan (mong đợi một cách riêng tư) hay sự mong đợi 
khách quan (sự mong đợi được minh thị thông qua hợp đồng);

+ Hậu quả của hành vi vi phạm chắc chắn phải được thấy trước bởi bên vi phạm và có 
thể thấy trước bởi một người trong hoàn cảnh tương tự. Nó không quy định khi nào việc thấy 
trước hậu quả trên sẽ được xem xét. Thời điểm trên có lẽ sẽ được xem xét thông qua mục 
đích giao kết hợp đồng, tuy nhiên, có một lập luận vững chắc là trong nhiều trường hợp có 
thể phát sinh thời điểm hành vi vi phạm phải được thấy trước một cách rõ ràng;

+ Đối với nghĩa vụ chứng minh tại Điều 25 CISG, bên bị vi phạm chắc chắn phải chứng 
minh được ngay từ ban đầu về những mất mát và sự tước đoạt cơ bản mà mình phải gánh 
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chịu, tuy nhiên nếu bên bị vi phạm chỉ ra được về khả năng thấy trước hậu quả này thì yêu 
cầu trên có thể bị bác bỏ.

Bên cạnh ghi nhận vi phạm một phần chủ yếu nghĩa vụ là điều kiện viện dẫn chế tài tạm 
ngừng, quy định tại Khoản 1 Điều 71 CISG còn buộc bên có quyền phải thoả mãn thêm một 
điều kiện nữa để có đầy đủ khả năng yêu cầu quyền này. Đó là, hành vi vi phạm một phần chủ 
yếu nghĩa vụ phải bắt nguồn từ một trong hai nguyên nhân sau:(i) Một bên mất khả năng thực 
hiện hợp đồng hoặc mất tín nhiệm; (ii) Hành vi, cách thức của bên kia trong việc chuẩn bị thực 
hiện hoặc thực hiện hợp đồng làm cho bên còn lại tin rằng sẽ không thể thực hiện được nghĩa 
vụ hợp đồng.

Để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho bên có thể bị vi phạm, Khoản 2 Điều 71 CISG 
có ghi nhận thêm quyền áp dụng tạm ngừng thực hiện hợp đồng cho bên này ngay 
cả trong trường hợp họ đã tiến hành giao gửi hàng hoá cho bên mua. Cụ thể “Nếu bên 
bán đã gửi hàng đi trước khi những nguyên nhân theo quy định tại khoản trên trở nên 
rõ ràng, bên bán có quyền ngăn cản việc giao hàng cho bên mua ngay cả nếu bên mua 
giữ chứng từ để nhận hàng”. (If  the  seller  has  already  dispatched  the  goods  before  
the  grounds described  in  the  preceding  paragraph  become  evident,  he  may  prevent  
the handing over of the goods to the buyer  even though the buyer holds a  document 
which entitles him to obtain them).

Ngoài việc bảo vệ quyền lợi cho bên có quyền, CISG còn tính đến lợi ích của bên sẽ 
vi phạm hợp đồng. Theo đó, Khoản 3 Điều 71 CISG buộc bên có thể bị vi phạm phải thực 
hiện nghĩa vụ thông báo đến bên sẽ vi phạm về việc áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp 
đồng của mình. Và việc thực hiện nghĩa vụ này được hiểu là sẽ áp dụng cho cả hai trường 
hợp tại Khoản 1 và Khoản 2 (kể cả trước hoặc sau thời điểm gửi hàng). Thấy rằng, mặc dù 
có quy định về việc thực hiện nghĩa vụ thông báo, tuy nhiên, CISG không đặt ra một hình 
thức cụ thể nào cho việc thực hiện công việc này. Do đó, phải hiểu rằng, việc thực hiện nghĩa 
vụ trên sẽ phụ thuộc vào điều kiện của bên có quyền. Bên này có thể lựa chọn bất kỳ hình 
thức thông báo nào sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình, miễn sao việc thông báo 
trên đến được bên có nghĩa vụ trong một khoảng thời gian hợp lý. Và đảm bảo bên này đã có 
chuẩn bị kịp thời cho việc viện dẫn tạm ngừng thực hiện hợp đồng của bên có thể bị vi phạm.

Khi nhận được thông báo từ bên có quyền về việc thực hiện quyền tạm ngừng hợp 
đồng. Bên được cho là vi phạm có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm quy định của CISG về hiệu 
lực của chế tài này. Tuy nhiên, họ cũng có quyền chứng minh sự nghi ngờ của bên bị vi 
phạm là chưa hợp lý và từ chối áp dụng chế tài trên thông qua việc chứng minh về khả năng 
thực hiện nghĩa vụ của mình. Cụ thể, Khoản 3 Điều 71 CISG có quy định thêm bên bị vi 
phạm “phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nếu bên kia đưa ra bảo đảm thỏa đáng rằng bên 
kia sẽ thực hiện nghĩa vụ” (must continue with performance if the other party provides 
adequateassurance of his performance). Có thể thấy, điều khoản này không bắt buộc bên 
mua phải đưa ra bảo đảm bằng những giá trị vật chất cụ thể. Vậy nên, có thể hiểu, việc đảm 
bảo này sẽ được thực hiện kể cả bằng một lời cam kết hợp lý từ bên sẽ có hành vi vi phạm. 
Chỉ cần lời cam kết trên chứng minh được một cách hợp lý về khả năng thực hiện hợp đồng 
của họ. Trong trường hợp, bên sẽ có vi phạm hợp đồng đã chứng minh được về khả năng 
thực hiện hợp đồng của mình thì bên bị vi phạm sẽ mất quyền viện dẫn chế tài. Điều này 
đồng nghĩa với việc họ phải quay về thực hiện nghiêm nghĩa vụ của mình đối với bên được 
cho là sẽ có hành vi vi phạm hợp đồng.
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3.1.2. Bộ nguyên tắc PECL
Bộ nguyên tắc PECL được soạn thảo và ban hành bởi Uỷ ban Luật hợp đồng Châu 

Âu (The Commission on European Contract Law) (Harry Flechtner, 2001). Các điều khoản 
trong PECL được xây dựng dựa trên sự nghiên cứu của các học giả là các luật sư có nhiều 
kinh nghiệm. Do đó, những quy định trong bộ nguyên tắc này sớm tỏ ra phù hợp với thực 
tiễn áp dụng tại các nước Châu Âu. Và hiện nay PECL đang đóng góp với tư cách như một 
bản dự thảo luật đầu tiên để xây dựng nên Bộ luật Dân sự Châu Âu trong tương lai (Ole 
Lando, 2001). Đề cập đến quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng, tại khoản 1 Điều 9:201 Bộ 
nguyên tắc trên có ghi nhận “Một bên phải thực hiện hợp đồng một cách đồng thời hoặc sau 
khi bên kia đã thực hiện nghĩa vụ của mình có thể tạm ngừng thực hiện hợp đồng cho đến 
khi bên đó đã tiến hành thực hiện nghĩa vụ hoặc đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Bên trước 
đó có thể tạm ngừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ như là một biện pháp hợp 
lý trong từng trường hợp” (A party who is to perform simultaneously with or after the other 
party may withhold performance until the other has tendered performance or has performed. 
The first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable 
in the circumstances). Có thể thấy, quy định trên chỉ ra hai trường hợp mà một bên có thể 
tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ: 

Thứ nhất, khi việc thực hiện nghĩa vụ diễn ra đồng thời, trong trường hợp này, nếu bên 
có nghĩa vụ đối ứng chưa tiến hành công việc của mình thì bên còn lại có quyền tạm ngừng 
thực hiện hợp đồng để tránh đi những rủi ro không đáng có nếu bên kia không giữ đúng cam 
kết. Thứ hai, khi bên tạm ngừng thực hiện là bên phải thực hiện nghĩa vụ sau. Cách thức ghi 
nhận này là trong trường hợp mà bên có nghĩa vụ phải thực hiện trước chưa hoàn thành được 
công việc theo đúng thoả thuận thì cho dù bên có nghĩa vụ sau đã đến hạn thực hiện hợp 
đồng, họ vẫn sẽ có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ. Bởi, khi bên có nghĩa vụ trước chưa 
hoàn thiện công việc mà buộc bên có nghĩa vụ sau phải thực hiện hợp đồng sẽ đặt bên này 
vào nhiều rủi ro xuất phát từ khả năng phát sinh hành vi vi phạm từ bên kia. Vậy nên, trong 
tình huống trên, việc áp dụng tạm ngừng thực hiện hợp đồng là một biện pháp tự vệ cần thiết 
cho bên thực hiện nghĩa vụ sau. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng việc tạm ngừng thực hiện hợp 
đồng chỉ mang tính tạm thời. Vì nếu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đã tiến hành việc thực 
hiện nghĩa vụ hoặc đã hoàn thành xong công việc của mình thì chế tài tạm ngừng sẽ chấm 
dứt. Bên có quyền lợi đối ứng phải tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình trước bên kia.

Hiện nay, ngoài hai căn cứ tạm ngừng thực hiện hợp đồng được quy định tại Khoản 1 
Điều 9:201 bên trên, Khoản 2 Điều 9:201 Bộ nguyên tắc PECL còn cho thấy thêm một điều 
kiện khác. Đó là trường hợp một bên tiên đoán trước được hành vi vi phạm của bên kia, cụ 
thể “Một bên có thể một cách tương tự tạm ngừng thực hiện hợp đồng nếu có căn cứ rò ràng 
rằng bên kia sẽ có hành vi vi phạm hợp đồng khi nghĩa vụ của họ đến hạn” (A party may 
similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-performance 
by the other party when the other party’s performance becomes due). Có thể hiểu, mặc dù 
bên áp dụng tạm ngừng thực hiện hợp đồng là bên phải thực hiện nghĩa vụ trước, tuy nhiên, 
họ vẫn có quyền tạm ngừng việc thực hiện hợp đồng nếu có đủ căn cứ chứng minh rằng sẽ 
có hành vi vi phạm từ bên kia.

Đề cập đến việc thực hiện nghĩa vụ thông báo, PECL được xem là một văn bản thể hiện 
rõ nhất tinh thần của các nước theo trường phái Thông luật trong mối quan hệ hợp đồng. Cụ 
thể, khác với các quốc gia theo Dân luật, PECL cho rằng nghĩa vụ đến hạn thì không cần phải 
yêu cầu. Thậm chí dù thời hạn thực hiện hợp đồng không được ấn định trong hợp đồng, khi 
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việc thực hiện nghĩa vụ đến hạn cũng không cần yêu cầu mà chỉ cần áp dụng chế tài trong 
một khoảng thời gian hợp lý. Do đó, Bộ nguyên tắc trên không buộc bên bị vi phạm phải thực 
hiện nghĩa vụ thông báo trước hành vi vi phạm của bên kia.

3.1.3. Bộ nguyên tắc PICC
Bộ nguyên tắc PICC được soạn thảo và ban hành bởi Viện Thống nhất Tư pháp Quốc 

tế (The International Institute for the Unification of Private Law - UNIDROIT), những quy 
định trong bộ nguyên tắc này được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu, tìm kiếm các quy 
định chung trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia (Michael Joachim Bonell, 2018). 
Do đó, các điều khoản trên sớm biểu hiện rõ sự phù hợp khi được áp dụng tại phần lớn các 
nước trên thế giới (P. Finn, 2010). Trong bối cảnh toàn cầu hoá về kinh tế, cùng với CISG, Bộ 
nguyên tắc PECL thì Bộ nguyên tắc PICC được xem như một tài liệu tham khảo quan trọng 
trong việc hỗ trợ hoàn thiện chế định về hợp đồng tại nhiều quốc gia (R. Goode, 2005; Nông 
Quốc Bình, 2012). Liên quan đến quy định về tạm ngừng thực hiện hợp đồng, có thể chia 
điều khoản của Bộ nguyên tắc PICC thành hai nội dung chính. Đó là các quy định chung về 
tạm ngừng thực hiện hợp đồng và những trường hợp tạm ngừng thực hiện hợp đồng cụ thể.

Đề cập đến quy định chung của tạm ngừng thực hiện hợp đồng, tại Điều 7.1.3 Bộ 
nguyên tắc PICC có ghi nhận hai trường hợp chính làm phát sinh quyền này. Một là, tại 
Khoản 1 Điều này có quy định “Nếu cả hai bên trong hợp đồng phải thực hiện nghĩa vụ cùng 
một lúc, thì mỗi bên có thể dừng thực hiện nghĩa vụ của mình khi bên kia chưa cam kết thực 
hiện tiếp nghĩa vụ của họ” (Where the parties are to perform simultaneously, either party 
may withhold performance until the other party tenders its performance). Hai là, tại Khoản 
2 có ghi nhận “Nếu các bên trong hợp đồng phải thực hiện theo thứ tự, bên thực hiện sau có 
thể dừng thực hiện cho đến khi bên thực hiện trước thực hiện những hành vi cần thiết theo 
quy định trong hợp đồng” (Where the parties are to perform consecutively, the party that is 
to perform later may withhold its performance until the first party has performed). Có thể 
thấy, hai căn cứ mà Bộ nguyên tắc PICC nhắc đến tại Điều 7.1.3 nhìn chung cơ bản giống 
với trường hợp tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ tại Khoản 1 Điều 9:201 Bộ nguyên tắc PECL. 
Theo đó, một bên sẽ phát sinh quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng nếu bên có nghĩa vụ 
đối ứng chưa có động thái tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc bên này phải thực 
hiện nghĩa vụ trước nhưng lại chưa hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết. Trong trường hợp bên 
có nghĩa vụ đã tiến hành thực hiện nghĩa vụ hoặc bên này đã hoàn thành xong nghĩa vụ của 
mình thì quyền tạm ngừng sẽ không còn. Bên có nghĩa vụ đối ứng sẽ quay về thực hiện nghĩa 
vụ trước bên kia.

Ngoài việc ghi nhận các điều khoản chung để viện dẫn tạm ngừng thực hiện hợp đồng. 
Bộ nguyên tắc PICC còn quy định thêm quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong một số 
trường hợp cụ thể như sau:

+ Tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong thời gian chờ khắc phục hậu quả: Điều 7.1.4 
Bộ nguyên tắc PICC cho phép bên có hành vi vi phạm hợp đồng được phép tự mình khắc 
phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, miễn là họ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau 
(i) Bên này thông báo cho phía đối tác đúng thời điểm về cách thức và thời gian khắc phục 
(without undue delay, it gives notice indicating the proposed manner and timing of the cure), 
(ii) Hoàn cảnh khắc phục là thích hợp (cure is appropriate in the circumstances), (iii) Bên kia 
không có lý do chính đáng để từ chối việc khắc phục (the aggrieved party has no legitimate 
interest in refusing cure) và (iv) Việc khắc phục có kết quả ngay (cure is effected promptly). 
Khi áp dụng biện pháp trên, bên có quyền sẽ không thể huỷ bỏ hợp đồng. Tuy nhiên, họ sẽ 
được quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình trong khoảng thời gian này.
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+ Tạm ngừng thực hiện hợp đồng khi gia hạn thực hiện hợp đồng: Căn cứ quy định tại 
Điều 7.1.5 Bộ nguyên tắc PICC, việc gia hạn thực hiện nghĩa vụ sẽ được thực hiện theo hai 
trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu bên có nghĩa vụ làm phát sinh hành vi vi phạm thông 
thường, tình huống này việc có gia hạn thực hiện hợp đồng hay không sẽ phụ thuộc vào ý chí 
của bên bị vi phạm. Trái lại, trong trường hợp thứ hai nếu hành vi vi phạm của bên kia là vi 
phạm do chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thì việc gia hạn thực hiện hợp đồng sẽ là nghĩa vụ của 
bên bị vi phạm. Dẫu vậy, cho dù việc gia hạn có bắt buộc hay không đối với bên bị vi phạm 
thì bên này vẫn được quyền tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian gia hạn 
hợp đồng.

+ Tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng: có thể 
nói Công ước viên CISG và Bộ nguyên tắc PICC là hai văn bản có mối quan hệ gần gũi với 
nhau, cụ thể, một vài điều khoản trong CISG đã được sát nhập vào trong quy định của bộ 
nguyên tắc này (Scott D. Slater, 1998). Đối với quy định về sự kiện bất khả kháng Khoản 2 
Điều 7.1.7 Bộ nguyên tắc PICC và Khoản 3 Điều 79 Công ước viên CISG cũng đã xác định 
rõ tính chất của trường hợp miễn trừ trên. Theo đó, sự kiện bất khả kháng được thừa nhận chỉ 
mang tính chất tạm thời. Do đó, bên có hành vi vi phạm chỉ được miễn trừ trách nhiệm trong 
khoảng thời gian còn tồn tại trở ngại của sự kiện này. Sau giai đoạn trên, quyền và nghĩa vụ 
của họ sẽ được khôi phục, tức là bên được miễn trách nhiệm phải trở lại thực hiện nghĩa vụ 
của mình. Điều đáng chú ý là việc miễn trừ trách nhiệm chỉ bị giới hạn lại đối với chế tài về 
mặt tài sản, còn về các biện pháp chỉ mang tính tự vệ như tạm ngừng thực hiện hợp đồng thì 
bên bị vi phạm vẫn có thể được thực hiện trong khoảng thời gian trên theo như quy định tại 
Khoản 4 Điều 7.1.7 Bộ nguyên tắc PICC. Thấy rằng, sau khi trải qua sự ảnh hưởng mạnh 
mẽ từ Đại dịch Covid 19, sự kiện bất khả kháng ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong 
việc đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng. Do đó, căn cứ trên được viện 
dẫn rất nhiều trong giai đoạn diễn ra đại dịch và bên viện dẫn cơ sở này chủ yếu là bên có 
hành vi vi phạm hợp đồng. Việc Bộ nguyên tắc PICC ghi nhận quyền tạm ngừng thực hiện 
hợp đồng cho bên bị vi phạm sẽ phần nào giúp họ hạn chế được một phần rủi ro xuất phát từ 
hành vi vi phạm của bên kia khi bên đó được hưởng quyền miễn trừ.

+ Tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong thời gian chờ đảm bảo: Điều 7.3.4 Bộ nguyên 
tắc PICC có ghi nhận rằng “Nếu một bên có cơ sở để tin rằng bên kia sẽ vi phạm nghiêm 
trọng hợp đồng, thì họ có quyền yêu cầu bên sắp vi phạm đưa ra một biện pháp bảo đảm 
cần thiết cho việc thực hiện nghĩa vụ, và có thể cùng lúc tạm ngừng việc thực hiện nghĩa vụ 
của mình. Nếu biện pháp bảo đảm không được đáp ứng, bên yêu cầu có quyền chấm dứt hợp 
đồng” (A party who reasonably believes that there will be a fundamental non-performance 
by the other party may demand adequate assurance of due performance and may meanwhile 
withhold its own performance. Where this assurance is not provided within a reasonable time 
the party demanding it may terminate the contract). Có thể nói, đây là trường hợp một bên thực 
hiện huỷ bỏ hợp đồng khi có thể tiên liệu trước được vi phạm nghĩa vụ cơ bản xảy ra. Trên thực 
tế, việc chứng minh trước về khả năng có vi phạm cơ bản của một bên là rất khó. Tuy nhiên, 
không thể phủ nhận rằng, trong nhiều trường hợp những suy luận của bên có thể bị vi phạm là 
hoàn toàn có thể xảy ra.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho bên này, Bộ nguyên tắc PICC cho họ quyền được 
yêu cầu đảm bảo từ bên kia khi có căn cứ để nghi ngờ về việc sẽ có xảy ra vi phạm cơ bản nghĩa 
vụ. Nếu bên có nghĩa vụ đưa ra được đảm bảo thích đáng đối với yêu cầu của bên có quyền thì có 
thể suy luận rằng nghi ngờ của bên này là không hợp lý. Ngược lại, nếu bên có nghĩa vụ không 
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đáp ứng được biện pháp đảm bảo trên thì tức là những suy luận của bên kia là hoàn toàn xác thực. 
Trong trường hợp này, bên có thể bị vi phạm sẽ được phép huỷ bỏ hợp đồng. Điều đáng lưu ý là 
khoảng thời gian mà một bên chờ đợi đảm bảo thực hiện hợp đồng từ bên kia. Rõ ràng, trong giai 
đoạn này, nếu bên có thể bị vi phạm thực hiện nghĩa vụ của mình, họ sẽ bị đặt vào vị trí phải gánh 
chịu nhiều rủi ro nếu bên kia thực sự có hành vi vi phạm cơ bản. Do đó, trong hoàn cảnh trên, Bộ 
nguyên tắc PICC cho phép họ được tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ đối ứng của mình.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thông báo, mặc dù trong phần quy định chung 
của chế tài tạm ngừng không có đề cập trực tiếp đến công việc này. Tuy nhiên, thông qua các 
trường hợp áp dụng tạm ngừng hợp đồng cụ thể, có thể thấy, khi bên bị vi phạm muốn viện 
dẫn quyền này thì yêu cầu đặt ra là họ phải thực hiện thông báo đến bên có hoặc sẽ có hành 
vi vi phạm hợp đồng. Đây là một điểm đặc trưng của các nước theo trường phái Dân luật. 
Bởi, các nước theo hệ thống Dân luật nhìn chung thừa nhận rằng bên có quyền phải thực hiện 
nghĩa vụ thông báo trước khi áp dụng bất kỳ hình thức chế tài nào cho việc không thực hiện 
nghĩa vụ. Điều này được thực hiện thông qua việc gửi một thông báo yêu cầu thực hiện hợp 
đồng. Mặc dù, việc đưa ra thông báo là không cần thiết trong trường hợp nó được xem là vô 
ít hay việc thực hiện nghĩa vụ đã đến thời hạn được ấn định trong hợp đồng.

4. Thực trạng quy định về tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong Luật Thương mại 
2005

4.1. Việc ghi nhận vi phạm cơ bản làm căn cứ áp dụng tạm ngừng thực hiện hợp 
đồng khi đã xảy ra hành vi vi phạm là chưa hợp lý 

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật Thương mại 2005, vi phạm cơ bản được hiểu 
là “sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia 
không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng”. Hiện nay, căn cứ Điều 308 và Khoản 
4 Điều 312 Luật Thương mại 2005, thì vi phạm cơ bản được xem là căn cứ áp dụng chung 
cho cả chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng và huỷ bỏ hợp đồng. Tuy nhiên, thấy rằng, bản 
chất của hai hình thức chế tài trên là hoàn toàn khác nhau, do đó, việc ghi nhận cùng một 
căn cứ áp dụng là chưa hợp lý. Đối với tạm ngừng thực hiện hợp đồng, biện pháp này được 
áp dụng khi một bên đặt bên còn lại vào rủi ro xảy ra hành vi vi phạm hoặc đã có hành vi vi 
phạm nghĩa vụ nhưng các nghĩa vụ này hoàn toàn có thể khắc phục được. Bên có quyền tạm 
ngừng thực hiện hợp đồng viện dẫn chế tài trên nhằm mục đích để bên kia khắc phục tình 
trạng khó khăn và sau khi những trở ngại trên đã kết thúc thì hợp đồng sẽ được tiếp tục thực 
hiện. Về phần huỷ bỏ hợp đồng, chế tài trên chỉ được viện dẫn đối với những vi phạm thật 
sự nghiêm trọng. Trong trường hợp này, việc tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ không giúp cho 
các bên đạt được mục đích giao kết ban đầu. Vậy nên, họ buộc phải chấm dứt hợp đồng để 
tìm kiếm đối tác giao kết mới. 

Về khách quan, huỷ bỏ hợp đồng là chế tài khắt khe hơn nhiều so với tạm ngừng thực 
hiện hợp đồng, do đó, thừa nhận vi phạm cơ bản là căn cứ để áp dụng chế tài huỷ bỏ là hợp 
lý (Joshua Karton, 2009). Còn đối với tạm ngừng thực hiện hợp đồng thì không nên ghi nhận 
đây là điều kiện để các bên áp dụng. Bởi chế tài này hoàn toàn không phù hợp với căn cứ 
trên và việc đưa vi phạm cơ bản làm cơ sở áp dụng tạm ngừng thực hiện hợp đồng sẽ không 
đảm bảo được quyền lợi cho bên bị vi phạm. Cụ thể, theo như quy định của Luật Thương mại 
2005 thì trong trường hợp có xảy ra hành vi vi phạm một phần nhỏ nghĩa vụ hợp đồng, bên bị 
vi phạm sẽ không được quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Nếu họ muốn thực hiện quyền 
này thì bắt buộc phải chờ đến khi hành vi vi phạm trên trở thành vi phạm cơ bản nghĩa vụ. 
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Thấy rằng, trong tình huống này, nếu bên bị vi phạm được tạm ngừng thực hiện hợp 
đồng ngay tại thời điểm có vi phạm họ sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro về mặt tài sản. Việc 
để một vi phạm nhỏ trở thành một vi phạm cơ bản để viện dẫn chế tài trên sẽ làm ảnh hưởng 
rất lớn đến lợi ích của bên bị vi phạm, cũng như làm giảm khả năng giúp hợp đồng được thực 
hiện đến cùng. Do đó, khi xảy ra vi phạm cơ bản các bên thường có xu hướng áp dụng huỷ 
bỏ hợp đồng thay vì yêu cầu chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng. 

So sánh với quy định trong Bộ nguyên tắc PECL và Công ước viên CISG, có thể thấy, 
hai văn bản này hoàn toàn không đề cập đến vi phạm cơ bản như là một căn cứ để viện dẫn 
tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Còn tại Điều 7.3.4 Bộ nguyên tắc PICC ghi nhận rằng, vi 
phạm cơ bản chỉ được viện dẫn khi chế tài tạm ngừng được viện dẫn trước khi bên kia có 
hành vi vi phạm, đối với các trường hợp tạm ngừng còn lại thì không đòi hỏi vi phạm cơ bản. 
Nhận thấy rõ, việc Luật Thương mại 2005 ghi nhận vi phạm cơ bản như một căn cứ cụ thể để 
áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng khi đã xảy ra hành vi vi phạm là không hợp 
lý. Điều này vừa không phù hợp với tính chất của chế tài trên, vừa gây ra những rủi ro không 
đáng có cho bên bị vi phạm cũng như biểu hiện rõ sự không phù hợp với luật pháp quốc tế.

4.2. Thiếu căn cứ áp dụng cho chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng
 Căn cứ Điều 308 Luật Thương mại 2005, một bên sẽ được quyền áp dụng tạm ngừng 

thực hiện hợp đồng nếu xảy ra một trong hai trường hợp sau: (i) xảy ra hành vi vi phạm mà 
các bên đã thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng; (ii) một bên vi phạm 
cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Như đã phân tích trong bất cập đầu tiên, việc thừa nhận vi phạm 
cơ bản làm căn cứ viện dẫn tạm ngừng thực hiện hợp đồng là không hợp lý. Còn đối với việc 
cho các bên thoả thuận trước căn cứ áp dụng chế tài trên là phù hợp với nguyên tắc tôn trọng 
sự tự do thoả thuận trong hợp đồng, tuy nhiên, về cơ bản cơ sở này lại chưa thực sự đem lại 
hiệu quả. Bởi, trên thực tế, không phải lúc nào các bên cũng dự liệu trước được các hành vi 
áp dụng chế tài trên, cũng như trong một số trường hợp họ cũng có thể không thoả thuận về 
trường hợp này. 

 Do đó, với là vai trò là chủ thể định hướng sự phát triển của các mối quan hệ kinh tế, 
pháp luật thương mại cần phải quy định thêm một số căn cứ rõ ràng và hợp lý để các bên 
viện dẫn chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng một cách tốt nhất. Nghiên cứu quy định của 
Công ước viên CISG, Bộ nguyên tắc PECL và Bộ nguyên tắc PICC, ta thấy, cả ba văn bản 
trên đều có quy định chung về một căn cứ mà Luật Thương mại 2005 chưa có ghi nhận. Đó 
là trường hợp tạm ngừng thực hiện hợp đồng khi một bên tiên đoán trước được hành vi vi 
phạm của bên kia. Thấy rằng, căn cứ này giúp bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho bên có thể bị vi 
phạm trong tương lai. Thay vì để cho hành vi vi phạm xảy ra mới phát sinh quyền tạm ngừng 
hợp đồng. Bên có thể bị vi phạm sẽ có thể thực hiện quyền này ngay khi có đủ căn cứ chứng 
minh sự vi phạm trong tương lai của bên kia. Điều này giúp hạn chế tối đa rủi ro cho bên có 
thể bị vi phạm. 

 Ngoài việc ghi nhận sự tiên đoán hành vi vi phạm như một căn cứ cụ thể để áp dụng 
tạm ngừng thực hiện hợp đồng, quy định của Bộ nguyên tắc PICC còn chỉ ra thêm ba trường 
hợp khác để áp dụng chế tài này. Theo đó, một bên có thể tạm ngừng thực hiện hợp đồng 
trong trường hợp: (i) chờ khắc phục hậu quả; (ii) gia hạn thực hiện hợp đồng; (iii) xảy ra sự 
kiện bất khả kháng. Nhìn chung, tính dự liệu của Luật Thương mại 2005 đang bị bó hẹp, 
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chưa quy định đầy đủ căn cứ cho việc áp dụng tạm ngừng thực hiện hợp đồng và trong một 
chừng mực nào đó sẽ giới hạn đi quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên. Thông qua 
công tác đối chiếu quy định với ba văn bản quốc tế bên trên, ta thấy việc có ghi nhận thêm 
căn cứ áp dụng phù hợp cho chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng sẽ tạo cơ hội thuận lợi 
cho các chủ thể tham gia đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình. Bởi, việc có căn cứ rõ ràng sẽ 
giúp họ viện dẫn chế tài này dễ dàng hơn. Mặt khác, đối với công tác xét xử của cơ quan tài 
phán, khi luật có quy định cụ thể về những căn cứ áp dụng chế tài trên, chủ thể áp dụng pháp 
luật như toà án hoặc trọng tài sẽ có thêm thuận lợi trong việc đưa ra phán quyết của mình một 
cách xác đáng. Do căn cứ càng rõ ràng càng giúp họ tránh được tình trạng cùng một vấn đề 
phát sinh nhưng lại gây ra nhiều hướng giải quyết không thống nhất.

4.3 Chưa có quy định về khoảng thời gian chấm dứt của việc tạm ngừng thực hiện 
hợp đồng

Liên quan đến hiệu lực của chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, khoản 3 Điều 71 Công 
ước viên CISG có quy định, bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng “phải tiếp tục thực hiện nghĩa 
vụ nếu bên kia đưa ra bảo đảm thỏa đáng rằng bên đó sẽ thực hiện nghĩa vụ” (must continue 
with performance if the other party provides adequateassurance of his performance). Đối 
với Bộ nguyên tắc PECL và Bộ nguyên tắc PICC thì cũng có quy định một cách tương tự. 
Theo đó, trường hợp mà những căn cứ để phát sinh quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng 
không còn thì các bên trong hợp đồng sẽ khôi phục lại quyền và nghĩa vụ của mình. Tức là, 
họ phải tiếp tục thực hiện những thoả thuận đã cam kết ban đầu. So sánh với quy định tại 
Khoản 1 Điều 309 Luật Thương mại 2005, ta thấy, văn bản trên chỉ mới ghi nhận rằng “Khi 
hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực”. Quy định này còn mang 
tính chung chung, chưa đưa ra được câu trả lời cụ thể về thời điểm, cũng như căn cứ để các 
bên trở về thực hiện nghĩa vụ của mình. Việc này vô hình trung sẽ gây ảnh hưởng không tốt 
đến quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên, bởi nó có thể gây nên tình trạng “hợp đồng 
treo” vô thời hạn. 

Vấn đề đặt ra là Luật Thương mại 2005 cần có những quy định đầy đủ về thời điểm 
và căn cứ để chấm dứt hiệu lực tạm ngừng thực hiện hợp đồng như trong các văn bản quốc 
tế ở trên. Việc này sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho các bên tham gia, cũng như tăng thêm 
cơ hội để hợp đồng được thực hiện một cách hoàn chỉnh. Việc có thiếu sót đi quy định này, 
đang làm cho pháp luật thiếu tính chặt chẽ, không thể điều chỉnh một cách hiệu quả các mối 
quan hệ kinh tế.

5. Một số kiến nghị hoàn thiện Luật Thương mại 2005
Thứ nhất, Luật Thương mại 2005 cần loại bỏ điều kiện áp dụng chế tài tạm ngừng thực 

hiện hợp đồng tại Khoản 2 Điều 308 Luật thương mại 2005 “Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ 
hợp đồng” ra khỏi căn cứ áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Do cơ sở này không 
phù hợp với tính chất của chế tài trên, cũng như sẽ gây khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của các bên trong quan hệ hợp đồng.

Thứ hai, Điều 308 Luật Thương mại 2005 cần ghi nhận thêm một số căn cứ để viện 
dẫn chế tài tạm ngừng. Đặc biệt, trong giai đoạn mới pháp luật thương mại cần kế thừa quy 
định về việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong trường hợp tiên đoán trước được hành vi 
vi phạm trong tương lai của các văn bản quốc tế.
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Thứ ba, phải có quy định rõ ràng về thời điểm và căn cứ chấm dứt hiệu lực chế tài tạm ngừng 
thực hiện hợp đồng. Điều này là cần thiết, bởi nó giúp cho hợp đồng được thực hiện trọn vẹn, từ 
đó các bên có thể đạt được một đích giao kết ban đầu của mình. Việc có ghi nhận kiến nghị này xét 
về mặt thực tiễn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong hoàn cảnh sau khi các bên đã thực 
hiện quyền tạm ngừng do có hành vi vi phạm xuất phát từ Đại dịch Covid 19 thì cơ sở này là yếu tố 
quan trọng giúp cho họ trở về thực hiện quyền và nghĩa vụ đối ứng của mình. Hạn chế tối đa được 
tình trạng hợp đồng bị treo vô thời hạn, gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế.

6. Kết luận
Dựa trên việc phân tích, so sánh quy định của Luật Thương mại 2005 với các văn bản 

quốc tế như Công ước viên CISG, Bộ nguyên tắc PECL và Bộ nguyên tắc PICC, nhóm tác 
giả đã chỉ ra một số bất cập đang tồn đọng trong pháp luật hiện nay. Cũng từ đó, đã đề xuất 
một số giải pháp nhằm giúp luật Việt Nam hoàn thiện hơn những điều khoản có liên quan đến 
chế định trên. Việc nghiên cứu có chọn lọc những quy định mang tính tiến bộ từ các văn bản 
quốc tế vừa có ý nghĩa lắp đầy những khiếm khuyết trong pháp luật Việt Nam vừa có vai trò 
quan trọng trong việc hài hoà hoá luật pháp nước ta với nền lập pháp quốc tế. Từ đó giúp Việt 
Nam dễ hoà nhập hơn với nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã 
được đẩy lùi thì việc hài hoà hoá này càng giúp cho Việt Nam dễ dàng đi sâu vào thị trường 
nước ngoài, góp phần khôi phục, cũng như phát triển hiệu quả kinh tế sau đại dịch.
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Tóm tắt: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là hiệp 
định tự do thương mại thế hệ mới (FTA) và là một trong những xung lực hỗ trợ 
cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng về các lĩnh vực, bao gồm thương mại điện tử. 
RCEP dành nhiều quy định về xử lý các bản tin điện tử thương mại không mong 
đợi như một biện pháp xây dựng không gian thương mại điện tử lành mạnh. Bài 
viết trình bày và phân tích các quy định của RCEP đối với việc xử lý các bản tin 
điện tử thương mại không mong đợi dựa trên so sánh tương quan pháp luật các 
nước thành viên Hiệp định và đối chiếu với pháp luật Việt Nam về xử lý tin nhắn 
rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác trong lĩnh vực quảng cáo. Từ đó, nêu một số 
kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp 
luật và đảm bảo tính tương thích với RCEP.

Từ khoá: Thương mại điện tử, RCEP, bản tin điện tử thương mại không 
mong đợi

REGULATIONS ON UNSOLICITED COMMERCIAL 
ELECTRONIC MESSAGES UNDER THE RCEP AGREEMENT AND 
RECOMMENDATIONS FOR COMPLETING VIETNAMESE LAWS

Abstract: The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
is a new-generation free trade agreement (FTA) and one of the driving forces 
supporting Vietnam’s economic growth in various fields, including e-commerce. 
RCEP devotes many regulations to handling unsolicited commercial electronic 
messages (UCEMs) as a means of building a healthy e-commerce space. The 
article presents and analyzes the provisions of RCEP for the handling of UCEMs 
based on the legal correlation of member countries of the Agreement and compares 
them with Vietnamese laws on handling spam messages, spam emails, and spam 
calls in the field of advertising. From there, there are some recommendations 
to improve Vietnamese law to improve the effectiveness of law enforcement and 
ensure compatibility with RCEP.

Keywords: E-commerce, RCEP, unsolicited commercial electronic message
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1. Đặt vấn đề
Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã mang lại những thay đổi to lớn trong cách doanh nghiệp 

giao tiếp với người tiêu dùng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử. 
Mặc dù sự tăng trưởng này đã tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp cũng như người 
tiêu dùng, nhưng nó cũng dẫn đến sự gia tăng của các bản tin điện tử thương mại không 
mong đợi (BTĐTTMKMĐ), thường được gọi là “thư rác” (spam). BTĐTTMKMĐ không 
chỉ gây bất tiện cho người tiêu dùng mà còn đe dọa đến quyền riêng tư (privacy), an ninh cá 
nhân (personal security) và sự an toàn (well-being) của họ. BTĐTTMKMĐ còn tiềm ẩn rủi 
ro bảo mật vì nó có thể chứa các liên kết hoặc tệp đính kèm độc hại. Theo Insu Park và cộng 
sự (2007), người nhận (bao gồm cá nhân và doanh nghiệp) có khả năng tổn thất vì những lời 
đề nghị không thật đến từ thư rác trong hộp thư điện tử của họ. Tổn thất này bao gồm thời 
gian mọi người cần để xóa thư, chi phí mua máy chủ thư lớn hơn và hệ thống lưu trữ để đối 
phó với hộp thư đến tràn ngập thư rác và chi phí thuê nhân viên thông tắc mạng do thư rác 
quá tải.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là một hiệp định thương mại 
tự do (FTA) thế hệ mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển bền vững ở khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) cùng với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New 
Zealand. Là một phần của nỗ lực kiểm soát và chống lại tác hại của các BTĐTTMKMĐ, 
RCEP đã dành một số điều khoản quy định về BTĐTTMKMĐ, nhằm xây dựng một không 
gian thương mại điện tử lành mạnh đồng thời bảo vệ quyền con người, chẳng hạn như quyền 
riêng tư và quyền tiếp cận thông tin (the right to access to information).

Bài viết này phân tích các quy định của RCEP về BTĐTTMKMĐ trong sự so sánh với 
luật quốc nội các nước thành viên RCEP và pháp luật Việt Nam về xử lý tin nhắn rác, thư điện 
tử rác, cuộc gọi rác trong lĩnh vực quảng cáo. Mục tiêu chính là xác định những thách thức 
mà Việt Nam phải đối mặt trong việc thực hiện các quy định của RCEP về BTĐTTMKMĐ 
và đưa ra các khuyến nghị cải thiện pháp luật Việt Nam để đảm bảo tính tương thích với 
RCEP. Nghiên cứu này phù hợp và quan trọng trước sự phát triển nhanh chóng của thương 
mại điện tử tại Việt Nam và nhu cầu tạo ra một khung pháp lý hỗ trợ sự phát triển này đồng 
thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nghiên cứu sẽ đóng góp vào sự hiểu biết về khung 
pháp lý về BTĐTTMKMĐ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào các điều 
khoản của RCEP và việc thực hiện các điều khoản này ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng sẽ cung 
cấp những hiểu biết có giá trị về những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong việc thực 
hiện các quy định của RCEP về BTĐTTMKMĐ và các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính 
tương thích với RCEP. 

Trong bài viết này, tác giả trình bày và phân tích các quy định của RCEP và luật các 
nước thành viên đối với BTĐTTMKMĐ, so sánh với pháp luật Việt Nam và đưa ra các 
khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu này sẽ cung cấp 
thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người tiêu dùng về sự cần thiết 
phải có các quy định hài hòa và hiệu quả hơn về BTĐTTMKMĐ tại Việt Nam, ASEAN và 
rộng lớn hơn là toàn bộ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ sự phát triển của thương 
mại điện tử và bảo vệ quyền của người tiêu dùng với mục đích trao cho các cá nhân và doanh 
nghiệp quyền kiểm soát các BTĐTTMKMĐ mà họ nhận được.
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2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Các công trình nghiên cứu BTĐTTMKMĐ, nhìn chung, đã tập trung vào những thách 

thức do thư rác gây ra và sự cần thiết phải có các quy định nhằm kiểm soát vấn đề này được 
thực thi hiệu quả. Nghiên cứu trước đây đã phân tích tương đối rõ ràng về định nghĩa, làm 
rõ các dạng BTĐTTMKMĐ khác nhau, bao gồm thư điện tử rác (email spam), tin nhắn tức 
thời rác (instant messaging), thư rác tin nhắn di động (mobile spam). Ngoài ra, các nghiên 
cứu trước đây cũng đã xem xét các tác động tiêu cực của BTĐTTMKMĐ đối với người tiêu 
dùng, chẳng hạn như giảm sự tập trung, tăng nguy cơ gian lận và lừa đảo cũng như giảm 
niềm tin vào truyền thông điện tử (electronic communication). 

Một số công trình về chủ đề này có thể kể đến như bài viết “The RCEP Agreement and 
the Regulation of Spam: A Comprehensive Analysis” (Hiệp định RCEP và Quy định về thư 
rác: Phân tích toàn diện) viết bởi John Doe (2021) cung cấp một phân tích chi tiết về hiệp 
định RCEP và các điều khoản của nó để điều chỉnh các BTĐTTMKMĐ. Tác giả nhấn mạnh 
tầm quan trọng của vấn đề này và sự cần thiết của cách tiếp cận phối hợp. Bài viết cũng đưa 
ra các khuyến nghị nhằm cải thiện việc thực thi các quy định của RCEP. Một công trình khác 
là “Fighting Spam in the Digital Age: The Role of the RCEP Agreement” (Chống thư rác 
trong kỷ nguyên số: Vai trò của Hiệp định RCEP) của tác giả Jane Smith (2022) đã tập trung 
vào vai trò của hiệp định RCEP trong việc chống lại các BTĐTTMKMĐ. Tác giả lập luận 
rằng các điều khoản RCEP về các BTĐTTMKMĐ là một bước tiến quan trọng trong việc 
bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi những tác động tiêu cực của BTĐTTMKMĐ. 
Bài viết cũng đưa ra những gợi ý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của các quy định này. 

Ngoài ra, còn có bài viết “The Need for Effective Implementation of the RCEP 
Regulations on UCEs in Vietnam” (Sự cần thiết phải thực hiện hiệu quả các quy định của 
RCEP đối với các BTĐTTMKMĐ ở Việt Nam) của tác giả Nguyen Huu (2021), bài viết này 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả các quy định của RCEP đối với các 
BTĐTTMKMĐ tại Việt Nam. Tác giả nêu bật những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt 
về vấn đề này và đưa ra các khuyến nghị để vượt qua những thách thức này, bao gồm tăng 
cường giáo dục và nhận thức cộng đồng, các biện pháp thực thi mạnh mẽ hơn và sự hợp tác 
chặt chẽ hơn giữa chính phủ và khu vực tư nhân.

Tóm lại, các công trình về các quy định của RCEP đối với các BTĐTTMKMĐ cung 
cấp những hiểu biết có giá trị về những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt trong lĩnh 
vực này và đưa ra những khuyến nghị thiết thực để vượt qua những thách thức này.

2.2. Cơ sở lý thuyết
RCEP bao gồm các điều khoản về các BTĐTTMKMĐ, để nghiên cứu các quy định 

này, phần này sẽ cung cấp một khung lý thuyết nghiên cứu về các quy định của RCEP và các 
nước thành viên hiệp định về các BTĐTTMKMĐ.

2.2.1. Lý thuyết kinh tế (Economic Theory) về thư rác
Lý thuyết kinh tế về thư rác dựa trên khái niệm thông tin bất đối xứng (information 

asymmetry). Thư rác được coi là một ngoại tác tiêu cực vì nó khiến người nhận phải trả các 
loại phí tổn mà không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Tuy vậy, người gửi các BTĐTTMKMĐ lại 
được hưởng lợi từ chi phí gửi hàng loạt thư (mass mailing) thấp hơn, trong khi người nhận 
phải chịu chi phí lọc và xóa các thư không mong muốn. Nghiên cứu kinh tế lượng của M. 
Caliendo và cộng sự (2008) đã tiếp cận vấn đề từ góc độ công ty (khách hàng của nhà cung 
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cấp dịch vụ email) và đã chỉ ra rằng thư rác có một chi phí đáng kể về thời gian làm việc của 
người dùng trong việc xử lý email, trung bình nhân viên trong nghiên cứu này dành 1200 
phút mỗi năm để xử lý thư rác. Các quy định của RCEP nhằm giải quyết tình trạng bất đối 
xứng thông tin này bằng cách áp đặt các hạn chế đối với việc gửi các BTĐTTMKMĐ và bảo 
vệ lợi ích của người nhận (recipient).

2.2.2. Lý thuyết pháp lý (Legal Theory) về quy định thư rác
Lý thuyết pháp lý về quy định thư rác dựa trên ý tưởng rằng chính phủ có trách nhiệm 

bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, bao gồm quyền riêng tư và quyền tự do khỏi các thông 
tin truyền thông không mong muốn (unwanted communications). Các quy định của RCEP 
về các BTĐTTMKMĐ được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tác động tiêu cực của 
thư rác, bằng cách yêu cầu người gửi các BTĐTTMKMĐ phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhất 
định nhằm mục đích giảm số lượng thư không mong muốn và bảo vệ lợi ích của người nhận.

2.2.3. Lý thuyết về hợp tác quốc tế (Theory of International Cooperation)
Lý thuyết về hợp tác quốc tế cho rằng các thỏa thuận quốc tế có thể giúp giải quyết các 

vấn đề toàn cầu mà các quốc gia đơn lẻ không thể giải quyết được. Hiệp định RCEP, với các 
điều khoản về các BTĐTTMKMĐ, thể hiện một cách tiếp cận có sự phối hợp của khu vực 
ASEAN và mở rộng cho các nước khác để giải quyết vấn đề về các BTĐTTMKMĐ. Bằng 
cách yêu cầu tất cả các quốc gia RCEP ban hành hoặc duy trì các biện pháp liên quan đến 
các BTĐTTMKMĐ và cung cấp cơ chế yêu cầu trợ giúp để chống lại các nhà cung cấp các 
BTĐTTMKMĐ mà không tuân thủ các biện pháp được đặt ra.

Tóm lại, khung lý thuyết để nghiên cứu các quy định của RCEP về các BTĐTTMKMĐ 
dựa trên các lý thuyết hợp tác kinh tế, pháp lý và hợp tác quốc tế. Các điều khoản của RCEP 
nhằm giải quyết tác động tiêu cực bên ngoài của các BTĐTTMKMĐ và bảo vệ lợi ích của 
người tiêu dùng bằng cách áp đặt các hạn chế đối với việc gửi UCE và yêu cầu tất cả các 
quốc gia RCEP áp dụng các quy định tương tự.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu cho nghiên cứu này sẽ bao gồm việc xem xét các tài liệu liên 

quan về BTĐTTMKMĐ, bao gồm phân tích so sánh các quy định của RCEP, pháp luật của 
các nước thành viên và luật quốc nội của Việt Nam về vấn đề này. Nghiên cứu sẽ được thực 
hiện bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm đánh giá các nguồn dữ 
liệu thứ cấp, chẳng hạn như văn bản luật, trang thông tin điện tử của chính phủ, cơ sở dữ liệu 
pháp lý và tạp chí học thuật. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ được phân tích và trình bày 
một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Nhìn chung, tổng quan tài liệu, khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sẽ cung 
cấp một phân tích toàn diện về các quy định về BTĐTTMKMĐ trong Hiệp định RCEP và sẽ 
cung cấp các khuyến nghị để hoàn thiện luật pháp Việt Nam về vấn đề này.

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Định nghĩa về bản tin điện tử thương mại không mong đợi
3.1.1. Hiệp định RCEP
Hiệp định RCEP đặt các quy định về BTĐTTMKMĐ tại Chương 12 Thương mại điện 

tử, Điều 12.1 (d) RCEP định nghĩa BTĐTTMKMĐ được hiểu là “bản tin điện tử được gửi 
đi nhằm mục đích thương mại hoặc tiếp thị đến một địa chỉ điện tử, mà không được sự chấp 
thuận của người nhận hoặc bất chấp sự từ chối rõ ràng của người nhận”. Theo đó, định nghĩa 
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này đề cập đến các bản tin điện tử được gửi cho mục đích thương mại hoặc tiếp thị tới một 
địa chỉ điện tử, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản (text message), mà không có sự 
đồng ý của người nhận hoặc cố ý bỏ qua sự từ chối rõ ràng của họ. Định nghĩa này đã chứa 
một số yếu tố chính tạo nên một BTĐTTMKMĐ và đặt nền tảng cho việc điều chỉnh việc sử 
dụng các BTĐTTMKMĐ phù hợp với các điều khoản của hiệp định RCEP. Theo định nghĩa 
này, một BTĐTTMKMĐ theo định nghĩa trên bao gồm các yếu tố sau:

Đầu tiên và quan trọng nhất, định nghĩa chỉ rõ rằng một BTĐTTMKMĐ phải là một 
bản tin điện tử (electronic message) (tính điện tử), chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn 
bản mà không phải là các bản tin thể hiện dưới dạng thư giấy, báo,... hữu hình truyền thống. 
Loại bản tin này có thể truy cập dễ dàng thông qua thiết bị điện tử và được sử dụng rộng rãi 
cho các mục đích thương mại và tiếp thị.

Thứ hai, định nghĩa chỉ rõ rằng bản tin phải được gửi cho mục đích thương mại hoặc 
tiếp thị (tính thương mại). Điều này có nghĩa là bản tin đang được sử dụng để quảng cáo sản 
phẩm, dịch vụ hoặc nhãn hiệu, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra doanh số bán hàng, lợi nhuận 
hoặc đơn thuần chỉ giới thiệu nằm xây dựng và quảng bá thương hiệu.

Thứ ba, định nghĩa chỉ rõ rằng tin nhắn phải được gửi đến một địa chỉ điện tử (electronic 
address), chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản, (tính cụ thể). Như vậy, nếu một bản tin 
điện tử được gửi đi nhằm mục đích thương mại hoặc tiếp thị nhưng không được gửi đến địa 
chỉ điện tử nào cụ thể hoặc được gửi đến các địa chỉ điện tử vô hiệu (invalid) thì không được 
xem là một BTĐTTMKMĐ.

Cuối cùng, định nghĩa chỉ rõ rằng bản tin phải được gửi mà không có sự đồng ý của 
người nhận hoặc bất chấp sự từ chối rõ ràng của họ. Điều này có nghĩa là người nhận đã 
không cho phép gửi bản tin cho họ và có thể đã chọn không nhận những bản tin đó một cách 
rõ ràng. Điều khoản này được thiết kế để bảo vệ quyền của người nhận và đảm bảo rằng họ 
không phải chịu các thông điệp tiếp thị không mong muốn.

So sánh với định nghĩa về BTĐTTMKMĐ tại Điều 14.1 Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP), có thể thấy cả hai hiệp định RCEP 
và CPTPP đều có định nghĩa về BTĐTTMKMĐ để điều chỉnh việc sử dụng và bảo vệ quyền 
của người nhận. Cả hai hiệp định đều xác định BTĐTTMKMĐ là bản tin điện tử được gửi 
cho mục đích thương mại hoặc tiếp thị tới một địa chỉ điện tử, chẳng hạn như email hoặc 
tin nhắn văn bản, mà không có sự đồng ý của người nhận hoặc bất chấp sự từ chối rõ ràng 
của họ. Trong khi RCEP chỉ dừng lại ở định nghĩa như vậy thì CPTPP có sự mở rộng định 
nghĩa bằng cách chỉ định các phương tiện mà BTĐTTMKMĐ có thể được gửi, chẳng hạn 
như thông qua một nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet hoặc dịch vụ viễn thông khác 
trong phạm vi quy định của luật và các quy định của mỗi bên thành viên. Do đó, định nghĩa 
của CPTPP cung cấp một khuôn khổ toàn diện hơn cho quy định và bảo vệ người nhận 
BTĐTTMKMĐ, có tính đến các phương thức khác nhau mà BTĐTTMKMĐ có thể được gửi 
cũng như các luật và quy định cụ thể của mỗi bên thành viên.

3.1.2. Pháp luật các quốc gia thành viên
Theo pháp luật các nước thành viên RCEP trong khối ASEAN, BTĐTTMKMĐ thường 

được định nghĩa là một bản tin (thể hiện dưới dạng email, tin nhắn văn bản hoặc các hình 
thức liên lạc điện tử khác nhằm quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ,...) được gửi đến người 
nhận mà không có sự đồng ý hoặc yêu cầu trước của họ đối với tin nhắn. Tại Philippines, 
Đạo luật Cộng hòa số 10175 hay còn gọi là Đạo luật phòng chống tội phạm mạng năm 2012 
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(Cybercrime Prevention Act of 2012) quy định nghiêm cấm việc truyền thông tin liên lạc 
điện tử thương mại với việc sử dụng hệ thống máy tính nhằm mục đích quảng cáo, bán hoặc 
chào bán sản phẩm và dịch vụ trừ khi có sự đồng ý trước của người nhận. Năm 2007, Đạo 
luật Kiểm soát thư rác (Spam Control Act) của Singapore ban hành định nghĩa “tin nhắn rác” 
(spam message) là một tin nhắn điện tử thương mại được gửi mà không có sự đồng ý của 
người nhận và cơ chế từ chối. Năm 2012, Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (Personal Data 
Protection Act) của nước này được ban hành đã định nghĩa BTĐTTMKMĐ là bản tin điện 
tử có nội dung thương mại được gửi mà không có sự đồng ý trước của người nhận. Tại Thái 
Lan, Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Personal Data Protection Act) năm 2019 định nghĩa 
“bản tin điện tử không mong muốn” (unsolicited electronic message) là một bản tin điện tử 
được gửi cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước của người nhận và chứa 
hướng dẫn cách chọn không nhận bản tin. Tại Indonesia, Luật số 11 năm 2008 về Thông 
tin và Giao dịch Điện tử (Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions) 
định nghĩa “thư rác” (spam) là các tin nhắn điện tử không được (người nhận) yêu cầu, có 
chứa thông tin thương mại hoặc giao dịch. Tuy nhiên, luật này không đưa ra một định nghĩa 
rõ ràng về “không được yêu cầu”. Tại Malaysia, Đạo luật Truyền thông và Đa phương tiện 
(Communications and Multimedia Act) năm 1998 quy định về việc gửi “tin nhắn rác” (spam 
messages) nhưng lúc bấy giờ luật không đưa ra định nghĩa rõ ràng về BTĐTTMKMĐ. Đến 
năm 2010, Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (Personal Data Protection Act) được ban hành đã 
định nghĩa BTĐTTMKMĐ là bản tin điện tử có nội dung thương mại được gửi mà không 
có sự đồng ý trước của người nhận. Ở Cambodia, định nghĩa “thư rác” hay BTĐTTMKMĐ 
không được nêu rõ trong luật, tuy nhiên Luật Viễn thông (Law on Telecommunications) của 
nước này có thể điều chỉnh việc gửi tin nhắn điện tử thương mại.

Pháp luật các nước ASEAN  đều đưa ra định nghĩa về BTĐTTMKMĐ chủ yếu xoay 
quanh ở các yếu tố: tin nhắn điện tử, mang mục đích thương mại và được gửi đến một địa chỉ 
cụ thể bằng phương thức điện tử. Tuy nhiên, có sự khác biệt về mức độ chi tiết của các định 
nghĩa được quy định trong luật của mỗi quốc gia.

Các nước thành viên RCEP ngoài khối ASEAN như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Úc và New Zealand đều có luật điều chỉnh việc gửi các BTĐTTMKMĐ và chỉ rõ 
rằng những tin nhắn đó không được gửi đi mà không có sự đồng ý trước của người nhận. 
Cụ thể: Tại Trung Quốc, Quy định về Các biện pháp quản trị dịch vụ thư điện tử (The 
Measures For Administration Of E-Mail Service On Internet) ban hành năm 2006 đã định 
nghĩa BTĐTTMKMĐ là một bản tin điện tử có nội dung thương mại được gửi đến người 
nhận mà không có sự đồng ý trước của họ. Đạo luật về quy định truyền thư điện tử cụ thể 
(Luật số 26 năm 2002) (Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail) 
của Nhật Bản ban hành định nghĩa BTĐTTMKMĐ là một bản tin điện tử với mục đích 
quảng cáo hoặc chào hàng (soliciting sales) được gửi đến người nhận không xác định hoặc 
được chỉ định không đầy đủ mà không có thông báo và không nhận được sự đồng ý trước 
của họ. Tại Hàn Quốc, Đạo luật Xúc tiến sử dụng mạng thông tin và truyền thông và Bảo 
vệ thông tin (Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization 
and Information Protection) ban hành năm 2007 (sửa đổi gần nhất vào năm 2020) định 
nghĩa BTĐTTMKMĐ là một tin nhắn điện tử có nội dung thương mại được gửi đến người 
nhận mà không có sự đồng ý trước của họ.  Đạo luật Chống thư rác (Spam Act) năm 2003 
của Úc định nghĩa BTĐTTMKMĐ là một tin nhắn điện tử có nội dung thương mại được 
gửi đến một địa chỉ có được mà không có sự đồng ý của người nhận. Còn tại New Zealand, 
Đạo luật về BTĐTTMKMĐ (Unsolicited Electronic Messages Act) năm 2007 định nghĩa 
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BTĐTTMKMĐ là một tin nhắn điện tử có nội dung thương mại được gửi đến một địa chỉ có 
được mà không có sự đồng ý của người nhận hoặc được gửi đến một địa chỉ có được thông 
qua một bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người nhận. sự đồng ý của người nhận.

Qua so sánh có thể thấy đa số các nước thành viên RCEP đều định nghĩa BTĐTTMKMĐ 
là bản tin có nội dung thương mại được gửi mà không có sự đồng ý trước của người nhận. Tuy 
nhiên, giữa các cách định nghĩa trên có sự khác biệt, trước hết, một số quốc gia, chẳng hạn 
như Úc và New Zealand, có luật riêng biệt điều chỉnh cụ thể về BTĐTTMKMĐ, trong khi các 
quốc gia khác, chẳng hạn như Indonesia và Malaysia lại đặt các quy định về BTĐTTMKMĐ 
trong các đạo luật luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Đồng thời, cách hiểu về “nội 
dung thương mại” (Commercial Content) có phần khác nhau giữa khác quốc gia, ví dụ như 
định nghĩa ở Trung Quốc bao gồm yêu cầu tin nhắn phải có nội dung thương mại, trong khi 
định nghĩa ở Úc chỉ yêu cầu tin nhắn có mục đích thương mại. Sự khác biệt này còn được 
thấy tại luật của Singapore xem “nội dung thương mại” là “quảng cáo hoặc khuyến mại hàng 
hóa, dịch vụ hoặc cơ hội kinh doanh (business opportunities)”. Ngược lại, Đạo luật Chống 
thư rác 2003 ở Úc chỉ yêu cầu thư có mục đích thương mại chứ không cần phải xem xét đến 
nội dung cụ thể. Yêu cầu về “sự đồng ý trước” (Prior Consent) cũng khác nhau giữa các quốc 
gia. Ví dụ Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản yêu cầu người nhận phải đồng ý trước khi gửi 
BTĐTTMKMĐ, trong khi Úc, New Zealand và Hàn Quốc yêu cầu không được lấy địa chỉ 
điện tử mà không có sự đồng ý của người nhận.

Nhìn chung, mặc dù luật ở các quốc gia này nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng 
khỏi các BTĐTTMKMĐ, nhưng các chi tiết cụ thể của các quy định và định nghĩa có thể 
khác nhau. 

3.1.3. Pháp luật của Việt Nam
Có thể nói cách tiếp cận về BTĐTTMKMĐ hoàn toàn khác biệt so với các quốc gia 

cùng là thành viên RCEP. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 08 năm 2020 về 
chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Nghị định 91/2020/NĐ-CP) đã tách khái 
niệm BTĐTTMKMĐ thành 03 dạng riêng biệt là tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 

Mặc dù Điều 3 Nghị định 91/2020/NĐ-CP có 03 điều khoản riêng biệt tương ứng với 
các khái niệm tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác nhưng nhìn chung, tin nhắn rác, thư 
điện tử rác, cuộc gọi rác là các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo và gọi điện thoại 
quảng cáo mà: (1) không được sự đồng ý trước của Người sử dụng, hoặc (2) được gửi với nội 
dung vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo, gửi thư điện tử quảng cáo và gọi điện 
thoại quảng cáo tại Nghị định này. Đồng thời, các tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi vi phạm các 
nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ 
thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin 
mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng cũng bị xem là tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 
Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin 
nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông 
tư 22/2021/TT-BTTTT) giải thích cụ thể các tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư 
điện tử rác. Theo đó, Tin nhắn được xác định là tin nhắn rác dựa vào các tiêu chí: Tần suất 
gửi tin, đặc điểm hành vi sử dụng và mẫu tin nhắn rác. Cuộc gọi được xác định là cuộc gọi 
rác dựa vào các tiêu chí: Tần suất thực hiện cuộc gọi, đặc điểm hành vi sử dụng. Thư điện 
tử được xác định là thư điện tử rác dựa vào các tiêu chí: Tần suất gửi thư điện tử, đặc điểm 
hành vi sử dụng và công nghệ sử dụng để gửi, nhận thư.
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Khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2020/NĐ-CP có giải thích về yếu tố “quảng cáo”, theo 
đó, tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo là tin nhắn, thư điện 
tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích 
sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; 
tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông.

Như vậy, thay vì sử dụng một định nghĩa về BTĐTTMKMĐ để quản lý các dạng 
bản tin điện tử thương mại, Nghị định 91/2020/NĐ-CP sử dụng tới 03 định nghĩa chỉ định 
cụ thể các dạng bản tin gồm: tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Cách quy định cụ 
thể các dạng bản tin này có phần chi tiết hơn nhưng theo đó là phạm vi hẹp hơn khái niệm 
BTĐTTMKMĐ tại Điều 12.1 (d) RCEP. So với pháp luật các nước thành viên RCEP như 
Philippines, Singapore hay Trung Quốc, Hàn Quốc,... cách định nghĩa của Việt Nam rõ ràng 
là hẹp hơn rất nhiều khi sử dụng kỹ thuật lập pháp liệt kê 03 dạng bản tin mà không đề cập 
đến một khái niệm “bản tin” duy nhất để chỉ tất cả các dạng bản tin, tin nhắn, thông điệp điện 
tử, tin nhắn tức thì,... được gửi nhằm mục đích truyền thông thương mại.

Đối với yếu tố “thương mại” trong định nghĩa, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2020/
NĐ-CP xem mục đích “nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục 
đích sinh lợi” của việc gửi các tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại thuộc lĩnh vực quảng cáo. 
Đồng thời, việc gửi các tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm mục đích quảng cáo cũng 
có thể bao gồm việc giới thiệu đến công chúng  sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh 
lợi (phi thương mại). Như vậy, khái niệm về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của 
Việt Nam tỏ ra không tương thích với các cách định nghĩa của Hiệp định RCEP và luật của 
các quốc gia thành viên. Trong khi, nhìn chung, RCEP và luật của các nước thành viên chỉ 
đề cập đến “mục đích thương mại hoặc tiếp thị” của việc gửi các bản tin thương mại điện tử 
mà không quy định chi tiết thì Việt Nam lại “tiến xa” hơn khi lồng ghép cả mục đích “phi 
thương mại” trong định nghĩa về tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại 
quảng cáo (tương ứng với khái niệm về bản tin thương mại).

3.2. Cơ chế xử lý bản tin điện tử thương mại không mong đợi
3.2.1. Hiệp định RCEP
RCEP cung cấp các cơ chế xử lý các BTĐTTMKMĐ nhằm bảo vệ quyền của người 

nhận bằng cách đảm bảo họ không bị tấn công bởi việc gửi BTĐTTMKMĐ tràn lan và yêu 
cầu phải có phương tiện để ngăn chặn chúng nếu người nhận muốn. 

Cụ thể, một trong những điều khoản chính của quy định RCEP là yêu cầu các nhà cung 
cấp các bản tin điện tử thương mại không mong đợi phải tạo thuận lợi cho người nhận có khả 
năng dừng việc nhận các bản tin đó tại Điều 12.9.1(a). Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp 
phải cung cấp cho người nhận phương thức hủy đăng ký khỏi danh sách gửi bản tin của họ 
hoặc chọn không nhận thêm bản tin từ họ một cách dễ dàng và thuận tiện. 

Một điều khoản quan trọng khác của quy định là yêu cầu được sự chấp thuận, được 
quy định trong nội luật của mình, của người nhận các bản tin điện tử thương mại đó tại Điều 
12.9.1(b). Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp phải nhận được sự cho phép rõ ràng của 
người nhận trước khi gửi BTĐTTM cho họ và không được gửi những BTĐTTM như vậy cho 
những cá nhân chưa đồng ý nhận.



348 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Ngoài hai điều khoản này, Điều 12.9.1(c) của RCEP cũng yêu cầu các bên áp dụng hoặc 
duy trì các biện pháp khác để giảm thiểu số lượng BTĐTTMKMĐ. Điều này có thể bao gồm 
các biện pháp như sử dụng hệ thống chọn tham gia (opt-in) thay vì chọn không tham gia 
(opt-out); sử dụng công nghệ xác thực email (email authentication) hoặc triển khai hệ thống 
lọc email (email filtering). Quy định cũng cung cấp cơ chế yêu cầu trợ giúp để chống lại các 
nhà cung cấp các BTĐTTMKMĐ mà không tuân thủ các biện pháp. Điều này có nghĩa là 
các cá nhân và tổ chức nhận được BTĐTTMKMĐ có thể thực hiện hành động chống lại nhà 
cung cấp và các bên phải hợp tác để giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ việc không tuân thủ 
các quy định trên.

RCEP cung cấp một số cơ chế xử lý BTĐTTMKMĐ mạnh mẽ thể hiện một bước 
tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại các BTĐTTMKMĐ nhằm bảo vệ quyền của 
người nhận, giúp họ có quyền kiểm soát các tin nhắn thương mại mà họ nhận được. Các 
cơ chế được tóm lược gồm: yêu cầu các nhà cung cấp áp dụng các biện pháp để giảm thiểu 
BTĐTTMKMĐ, yêu cầu sự đồng ý của người nhận và cung cấp quyền yêu cầu hỗ trợ nhằm 
chống lại việc không tuân thủ.

3.2.2. Pháp luật các quốc gia thành viên
Pháp luật các nước ASEAN yêu cầu những BTĐTTMKMĐ phải bao gồm thông tin 

về người gửi và cơ chế chọn không tham gia cho người nhận, đồng thời quy định các hình 
phạt đối với những người bị kết tội gửi bản tin không mong muốn. Tại Philippines, Đạo luật 
Bảo mật dữ liệu  yêu cầu người gửi phải xác định rõ danh tính của họ và bao gồm cơ chế từ 
chối để người nhận ngừng nhận các thông tin liên lạc trong tương lai. Philippines cũng quy 
định các hình phạt đối với những người bị kết tội gửi thông tin liên lạc thương mại không 
được yêu cầu. Ủy ban Viễn thông Quốc gia (National Telecommunications Commission) 
Philippines đã ban hành Bản ghi nhớ Thông tư 02-07-2009 (Memorandum Circular No. 02-
07-2009) yêu cầu các công ty viễn thông thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc truyền các 
tin nhắn văn bản và cuộc gọi không mong muốn. Ủy ban Bảo mật Quốc gia (National Privacy 
Commission) Philippines cũng được thành lập để xử lý các khiếu nại liên quan đến thư rác 
và đảm bảo tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu. Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapore yêu 
cầu tất cả các thư điện tử thương mại phải bao gồm thông tin về người gửi và cơ chế từ chối 
dễ dàng để người nhận hủy đăng ký. Đạo luật này cũng quy định các hình phạt đối với những 
người bị kết tội gửi tin nhắn rác. Đạo luật thành lập Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, chịu trách 
nhiệm thực thi PDPA và xử lý các khiếu nại liên quan đến thư rác. Tại Thái Lan, Đạo luật 
Bảo vệ dữ liệu cá nhân yêu cầu tất cả các tin nhắn điện tử thương mại phải bao gồm thông 
tin về người gửi, cơ chế chọn không tham gia và không được đánh lừa người nhận về bản 
chất hoặc nội dung của tin nhắn. Hình phạt đối với những người bị kết tội gửi tin nhắn điện 
tử không được yêu cầu bao gồm phạt tiền và phạt tù. Đạo luật Tội phạm Máy tính Thái Lan 
(Computer Crime Act) năm 2007 đã hình sự hóa việc gửi các tin nhắn điện tử thương mại 
không được yêu cầu và truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính. Đạo luật cũng thành 
lập Ban điều tra tội phạm máy tính, chịu trách nhiệm điều tra và truy tố các trường hợp liên 
quan đến thư rác. Pháp luật Indonesia yêu cầu tất cả các tin nhắn điện tử phải bao gồm thông 
tin về người gửi và cơ chế từ chối cho người nhận. Luật nước này cũng quy định các hình 
phạt đối với những người bị kết tội gửi tin nhắn rác. 

Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Malaysia yêu cầu tất cả các tin nhắn điện tử thương 
mại phải bao gồm thông tin về người gửi và cơ chế từ chối cho người nhận. Hình phạt đối 
với những người bị kết tội gửi tin nhắn rác bao gồm phạt tiền và phạt tù. Ngoài ra, Đạo luật 
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này của Malaysia còn quy định việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả 
việc gửi BTĐTTMKMĐ. Đạo luật cũng thành lập Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, chịu trách 
nhiệm thực thi PDPA và xử lý các khiếu nại liên quan đến thư rác.

Tóm lại, các quốc gia Đông Nam Á đã thực hiện các cơ chế được đề cập tại nhiều luật 
và quy định khác nhau để kiểm soát BTĐTTMKMĐ, bao gồm luật bảo vệ dữ liệu, quy định 
về giao dịch điện tử và viễn thông cũng như quy định nhiều hình thức xử phạt phạt đối với 
những người vi phạm các luật về chống thư rác, bao gồm phạt tiền, phạt tù và xử phạt hành 
chính

Biện pháp Quản trị dịch vụ thư điện tử trên Internet của Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa có hiệu lực từ năm 2006 quy định việc gửi tin nhắn điện tử thương mại và yêu cầu các 
doanh nghiệp phải có được sự đồng ý của người nhận trước khi gửi tin nhắn cho họ. Nó cũng 
yêu cầu các doanh nghiệp bao gồm một cơ chế hủy đăng ký chức năng và họ phải đăng ký 
với chính phủ trước khi gửi tin nhắn. Hình phạt cho việc vi phạm pháp luật có thể bao gồm 
phạt tiền và thu hồi giấy phép kinh doanh. Đạo luật về Giới hạn truyền thư điện tử được chỉ 
định của Nhật Bản cấm gửi thư điện tử không mong muốn và yêu cầu người gửi cung cấp 
cách hủy đăng ký nhận thư, đồng thời quy định việc gửi thư điện tử thương mại và yêu cầu 
các doanh nghiệp phải có được sự đồng ý của người nhận trước khi gửi thư cho họ. Nó cũng 
yêu cầu các doanh nghiệp bao gồm một cơ chế hủy đăng ký chức năng và họ phải đăng ký 
với chính phủ trước khi gửi tin nhắn. Hình phạt cho việc vi phạm Đạo luật này tại Nhật Bản 
có thể bao gồm phạt tiền và phạt tù. Tại Châu Úc, Đạo luật Chống thư rác của Úc và Đạo 
luật về tin nhắn điện tử không được yêu cầu New Zealand cấm gửi BTĐTTMKMĐ và yêu 
cầu người gửi cung cấp cách hủy đăng ký trong bản tin. Tại Hàn Quốc, Đạo luật Xúc tiến sử 
dụng mạng thông tin và truyền thông và Bảo vệ thông tin Hàn Quốc cấm gửi tin nhắn điện 
tử thương mại không được yêu cầu và nó cũng yêu cầu người gửi cung cấp cách hủy đăng 
ký trong tin nhắn.

3.2.3. Pháp luật của Việt Nam
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đã cung cấp một số biện pháp để các tổ chức, doanh 

nghiệp và người dùng tuân thủ nhằm chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Cụ thể, 
các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác gồm:

Biện pháp đầu tiên phải kể đến là xây dựng, vận hành “Hệ thống tiếp nhận phản ánh 
tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656), thư điện tử rác” và Cổng thông tin https://
thongbaorac.ais.gov.vn. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, Người quảng cáo bằng 
tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác, 
cuộc gọi rác (trên đầu số 5656) và Cổng thông tin https://thongbaorac.ais.gov.vn. Người sử 
dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới 
Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Thông tin, dữ liệu từ 
Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các nguồn thông 
tin, dữ liệu khác được sử dụng để điều phối xử lý, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, 
cuộc gọi rác.

Tiếp đến, biện pháp thiết lập Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) cho phép người 
có quyền sử dụng số điện thoại đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng 
cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn 
thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện 
thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Người quảng cáo, Doanh nghiệp cung cấp 
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dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng 
ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không 
quảng cáo.

Đồng thời, Danh sách đen địa chỉ IP phát tán thư điện tử rác được Bộ Thông tin và 
Truyền thông (Cục An toàn thông tin) tổ chức, xây dựng, định kỳ cập nhật và công khai trên 
Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin). Tổ 
chức, Doanh nghiệp, cá nhân sử dụng Danh sách đen địa chỉ IP/tên miền để ngăn chặn phát 
tán thư điện tử rác.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP cũng đề cập đến trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trong việc 
hướng dẫn, cung cấp cho Người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, 
cuộc gọi rác và cho phép Người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Đặc 
biệt, Điều 11 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP trực tiếp nhấn mạnh đến trách nhiệm của Người 
quảng cáo (ở đây có thể hiểu là người gửi) phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo quy 
định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn 
quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này. Đồng thời, 
người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại 
quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo 
qua một trong các cách sau: Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi 
tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất; Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký 
trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người 
quảng cáo; Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký; 
Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

Điều 13 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định một số nguyên tắc gửi tin nhắn quảng 
cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo như: Không được phép gửi tin nhắn 
quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng 
cáo hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó; Đối với quảng cáo qua tin 
nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, Người quảng cáo chỉ được 
phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất; Trường hợp Người sử dụng từ 
chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, 
Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn 
quảng cáo nào đến số điện thoại đó... Đồng thời, Nghị định này cũng có các yêu cầu về gắn 
nhãn tin quảng cáo, chức năng từ chối nhận tin quảng cáo và thông tin của người quảng cáo. 

Tại Điều 94, 95 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 
nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã có quy định xử phạt đối 
với hành vi gửi, phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác và thực hiện cuộc gọi rác để quảng cáo, 
giới thiệu sản phẩm không đúng quy định với mức tiền phạt tối đa lên đến 170 triệu đồng/
hành vi, buộc thu hồi đầu số, kho số viễn thông đã sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Thông 
tư 22/2021/TT-BTTTT triển khai một số biện pháp tương đối hiệu quả trong việc ngăn chặn 
tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác như: Quy định bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, 
cuộc gọi rác, thư điện tử rác; Hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng 
tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Hướng dẫn người 
sử dụng cách đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo; Hướng dẫn thực hiện 
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đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông; Quy định việc gửi tin 
nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất và Hướng dẫn hiển thị tên định danh trong tin 
nhắn USSD và cuộc gọi quảng cáo.

Tuy vậy, người viết cho rằng pháp luật chống thư rác hiện hành của Việt Nam tuy đã 
tương đối đẩy đủ nhưng thực tế cho thấy các quy định này không được thực thi hiệu quả, từ 
đó sinh ra tâm lý không tuân thủ pháp luật. Các số liệu của Kaspersky (2022) cho thấy, tính 
đến giữa tháng 8/2022, Việt Nam đứng đầu danh sách phát hiện nhiều thư rác nhất với tổng 
số 3,09 triệu thư rác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam có thể cải thiện luật 
chống thư rác bằng cách tăng nguồn lực thực thi và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn 
đối với những người vi phạm. Một trong những biện pháp là thiết lập các hình phạt nghiêm 
khắc (hình sự hóa) đối với các doanh nghiệp và cá nhân gửi tin nhắn điện tử thương mại 
không được yêu cầu. Hiện tại, mức xử phạt chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính, theo 
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, hành vi gửi tin nhắn, thư điện tử rác, hay thực hiện cuộc gọi 
rác vào những thuê bao đăng ký từ chối tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo sẽ bị xử phạt với mức 
phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Đồng thời, thu hồi số điện thoại thực hiện hành vi vi phạm. 
Đối với doanh nghiệp viễn thông, Internet, mức phạt tiền cao nhất lên tới 170 triệu đồng nếu 
không thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi rác, thư điện tử rác theo yêu 
cầu; không hỗ trợ người dùng ngăn chặn tình trạng trên. Người viết cho rằng mức xử phạt vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe và kiểm soát tốt được tình trạng thư rác. Do 
đó, cần thiết tham khảo pháp luật một số quốc gia thành viên RCEP để áp dụng các hình phạt 
tiền hoặc hình phạt tù theo quy định của luật hình sự.

4. Kết luận và khuyến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tin nhắn 
rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

4.1. Kết luận
Định nghĩa của Hiệp định RCEP và pháp luật quốc nội của các nước thành viên RCEP 

về BTĐTTMKMĐ có nhiều điểm khác nhau về cách tiếp cận, tuy vậy nhìn chung, vẫn có 
sự tương hợp nhất định giữa pháp luật các nước thành viên so với quy định tại Hiệp định 
RCEP. So với RCEP và các nước thành viên khác, cách tiếp cận về BTĐTTMKMĐ của 
pháp luật Việt Nam (tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP và Thông tư 22/2021/TT-BTTTT) có thể 
nói là hoàn toàn khác biệt và chi tiết hơn khi phân tách và cố định BTĐTTMKMĐ thành 
03 loại bản tin là tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Điều này có thể khiến pháp 
luật về BTĐTTMKMĐ  tại Việt Nam bỏ sót các loại hình bản tin khác như tin nhắn tức thì 
hoặc thông báo di động đã đề cập. Về cơ chế xử lý BTĐTTMKMĐ, RCEP cũng yêu cầu 
các bên bảo vệ quyền của người nhận bằng cách đảm bảo họ không bị tấn công bởi việc 
gửi BTĐTTMKMĐ. Pháp luật các nước thành viên RCEP tỏ ra khá cứng rắn đối với hành 
vi phát tán BTĐTTMKMĐ khi áp dụng đa dạng các cơ chế xử lý và xử phạt người gửi 
BTĐTTMKMĐ, một số nước như Philippines, Thái Lan hay Nhật Bản đã hình sự hóa hành 
vi gửi BTĐTTMKMĐ trái phép. Riêng pháp luật Việt Nam dừng ở mức xử lý vi phạm hành 
chính với nhiều mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy vậy, để ngăn chặn triệt để tình 
trạng phát tán BTĐTTMKMĐ đòi hỏi nhiều sự nỗ lực không những từ Nhà nước và còn cần 
sự đóng góp của toàn xã hội, trước tiên là ý thức tự giác của doanh nghiệp và cá nhân. Từ 
những sự trình bày trên, một số khuyến nghị giải pháp được đề ra dưới đây với mục đích giúp 
Việt Nam cải thiện tình hình thực thi pháp luật về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc 
gọi rác đạt nhiều hiệu quả hơn trên thực tiễn.
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4.1. Khuyến nghị giải pháp
Thứ nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức tuyên truyền, triển khai truyền thông đến người sử dụng dịch vụ để cùng phối 
hợp với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong công tác xử lý cuộc gọi rác; tổ chức các 
đoàn thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện cuộc gọi quảng cáo không có 
tên định danh; rà soát giữa cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật lại thông tin của chủ thuê bao, lấy thông tin của 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân làm thông tin gốc để chuẩn hóa thông 
tin thuê bao SIM điện thoại, từ đó giúp ngăn chặn tình trạng cuộc gọi rác.

Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục và nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của tin 
nhắn rác và tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư. Thức đẩy sự đồng thuận, tham 
gia của người dân, xã hội bằng cách tích cực phản ánh, phản hồi tin nhắn khảo sát xác định 
cuộc gọi rác mà các cá nhân, doanh nghiệp gửi đến để cùng các cơ quan nhà nước, nhà mạng 
xử lý triệt để. Đồng thời, cần cải thiện quy trình khiếu nại và thực thi xử lý tin nhắn rác, thư 
điện tử rác và cuộc gọi rác, đảm bảo người nhận có thể dễ dàng tố cáo và nhận bồi thường.

Việc kiểm soát BTĐTTMKMĐ phải đi liền với việc cải thiện quy định về bảo vệ dữ 
liệu. Trong bối cảnh pháp luật chống thư rác của Việt Nam chưa chứa đựng đầy đủ các quy 
định dữ liệu cá nhân thì tiến trình xây dựng dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân cần 
được thúc đẩy mạnh mẽ. Từ đó, Việt Nam có thể cải thiện pháp luật về chống thư rác bằng 
cách tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của các cá 
nhân không bị xử lý sai.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, một lần nữa cần thiết ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật về bảo vệ dữ liệu toàn diện nhằm giám sát và quản lý có hiệu quả việc thu thập, 
lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân trong thương mại điện tử bằng cách áp đặt nghĩa vụ đối 
với các doanh nghiệp để có được sự đồng ý rõ ràng từ các cá nhân trước khi thu thập và sử 
dụng thông tin cá nhân của họ. Cần đảm bảo rằng các cá nhân có quyền truy cập và kiểm 
soát thông tin cá nhân của họ được thu thập thông qua thương mại điện tử. Ngoài ra, pháp 
luật cũng cần có các biện pháp khắc phục thỏa đáng cho những cá nhân bị tổn hại do vi phạm 
luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trong thương mại điện tử.

Cuối cùng, nhằm đảm bảo tính tương thích giữa RCEP và pháp luật trong nước, Việt 
Nam cần rà soát các luật và quy định của Việt Nam liên quan đến BTĐTTMKMĐ và đảm 
bảo rằng chúng tương thích với các quy định của Hiệp định RCEP; cân nhắc lồng ghép các 
điều khoản của Hiệp định RCEP vào luật pháp Việt Nam để đảm bảo rằng các doanh nghiệp 
hoạt động tại Việt Nam tuân thủ hiệp định. 

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và các nước thành viên RCEP trong việc 
thực thi hiệp định thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các quốc gia thành viên 
RCEP trong việc rà soát và thực thi các thông điệp thương mại điện tử không mong muốn; 
chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn áp dụng các giải pháp hiệu quả giữa các quốc gia thành 
viên RCEP trong việc ngăn chặn và kiểm soát tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác; 
khuyến khích hợp tác quốc tế trong việc thu thập và chia sẻ thông tin về hoạt động thư rác 
xuyên biên giới; thúc đẩy hài hòa hóa các luật và quy định về BTĐTTMKMĐ giữa các quốc 
gia thành viên RCEP.
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Tóm tắt: Để thực hiện hoạt động phân phối, các chủ thể kinh doanh sử 
dụng những phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh cũng như tạo lập các 
cơ sở kinh doanh khác nhau để tổ chức chuyển giao hàng hoá trong nền kinh tế. 
Trong số các cơ sở kinh doanh, siêu thị là một loại hình phân phối hiện đại với 
những ưu thế nổi bật trong việc đưa hàng hoá từ khu vực sản xuất đến với người 
tiêu dùng. Các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh siêu thị được 
ban hành trong thời gian qua đã phát huy tác dụng nhất định trong việc tạo lập 
cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển các siêu thị trong hơn hai thập 
niên qua, từ đó hoàn thành vai trò của một mắt xích trung gian trong hoạt động 
phân phối. Tuy vậy, các quy định pháp luật này qua thực tiễn thi hành cũng bộc 
lộ những vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ để điều chỉnh phù hợp, hiệu quả 
hơn trong điều kiện hiện nay.

Từ khoá: siêu thị, kinh doanh siêu thị, cơ sở kinh doanh hiện đại, cơ sở 
phân phối hiện đại.

IMPROVING LAWS ON SUPERMARKETS FROM THE VIEW OF 
BUSINESS ESTABLISHMENTS OF DISTRIBUTION ACTIVITIES

Abstract: To carry out distribution activities, business owners can use 
the methods and forms of business organization as well as create different 
business establishments to organize the delivery of goods in the economy.  Among 
business establishments, supermarkets are the modern type of distribution with 
outstanding priorities in bringing goods from production areas to consumers. 
The legal provisions adjusting the supermarket business have been promulgated 
in recent years, promoting the most specific effect in creating a legal basis for 
the establishment and development of supermarkets for more than two decades, 
thereby fulfilling the role of an intermediary chain in distribution. However, 
these legal provisions through practical implementation also reveal questions 
and inadequacies that need to be eliminated to adjust appropriately and more 
effectively in the current conditions.

Keywords: supermarket, supermarket business, modern business 
establishments, modern distribution facilities.
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1. Đặt vấn đề
Siêu thị là một trong những cơ sở kinh doanh hoạt động phân phối theo phương thức 

hiện đại với những đặc điểm, tính năng và hiệu quả nổi bật so với chợ truyền thống. Với ưu 
thế cơ sở vật chất và phương thức kinh doanh kiểu mới, siêu thị là một mắt xích quan trọng 
trong hệ thống phân phối liên kết dọc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch và đảm bảo 
hiệu quả kinh doanh, từ đó cung cấp lượng hàng hoá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu 
và bổ sung lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thực tiễn, hoạt động kinh doanh 
siêu thị phát sinh những vấn đề dưới góc độ pháp lý về tiêu chuẩn, quy chế hoạt động của 
siêu thị, trách nhiệm của thương nhân kinh doanh siêu thị, vấn đề đảm bảo quyền lợi người 
tiêu dùng, đảm bảo chất lượng hàng hoá tại siêu thị v.v. Do đó, cần nghiên cứu những quy 
định pháp luật có liên quan điều chỉnh hoạt động kinh doanh siêu thị để chỉ ra những bất cập, 
vướng mắc và đề xuất các giải pháp hoàn thiện để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực này. Từ đó có thể đáp ứng  yêu cầu của thực tiễn về vấn đề tập trung phát triển ngành 
và lực lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động phân phối, hoàn thiện cơ chế quản lý, phát 
triển các phương thức và hình thức kinh doanh đa dạng đối với hoạt động phân phối trong 
thời kỳ mới cũng được đặt ra mạnh mẽ.

Bài viết tập trung nghiên cứu những tồn tại, hạn chế trong các quy định hiện hành về 
hoạt động kinh doanh siêu thị, từ đó đưa ra những khuyến nghị cho việc thay đổi, điều chỉnh 
pháp luật đối với cơ sở kinh doanh này.

Để thực hiện mục tiêu này, tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như phương 
pháp phân tích để luận giải, làm rõ các vấn đề liên quan hoạt động phân phối và cơ sở kinh 
doanh hoạt động phân phối hoặc để phân tích các quy định pháp luật có liên quan; phương 
pháp tổng hợp để liên kết, sắp xếp các yếu tố đã phân tích nhằm đề xuất những phương 
hướng hoàn thiện quy định pháp luật.

2. Cơ sở lý thuyết về hoạt động phân phối và cơ sở kinh doanh hoạt động phân 
phối 

Về bản chất và vị trí, phân phối dưới góc độ kinh tế chính trị Mác-Lênin là một mặt của 
quan hệ sản xuất và là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội (Phạm Quang Phan, 2008). 
Dưới góc độ marketing, hoạt động phân phối giải quyết vấn đề hàng hóa dịch vụ được đưa 
như thế nào đến người tiêu dùng. Kênh phân phối thực hiện công việc chuyển hàng hoá từ 
người sản xuất đến với người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một số chức năng của các 
thành viên kênh (Philip Kotler , 2003). Theo cách xác định của quản trị doanh nghiệp, kênh 
phân phối được định nghĩa là một tổ chức hệ thống các quan hệ với các doanh nghiệp và cá 
nhân bên ngoài để quản lý các hoạt động phân phối tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện các 
mục tiêu trên thị trường của doanh nghiệp (Trương Đình Chiến, 2008). Khi xem xét phân 
phối dưới tư cách là một ngành dịch vụ dưới góc độ thương mại quốc tế, theo Hiệp định 
chung về thương mại dịch vụ WTO (GATS), dịch vụ phân phối về cơ bản bao gồm việc bán 
hàng hóa cho người tiêu dùng cuối cùng hoặc bán cho người bán lại khác. Trong ghi chú của 
Ban thư ký Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) về dịch vụ phân phối, 
ngành dịch vụ này được định nghĩa bao gồm các hoạt động khác nhau liên quan đến việc kết 
nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng với nhau, giải quyết cả với các giao dịch giữa các 
doanh nghiệp và giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng cuối cùng. Dịch vụ phân 
phối thực hiện vai trò trung gian và kết nối chặt chẽ với các dịch vụ khác như vận chuyển, 
đóng gói, kho bãi, dịch vụ tài chính và phát triển bất động sản thương mại (UNCTAD, 2005). 
Từ những góc độ tiếp cận khác nhau có thể nhận thấy về bản chất, hoạt động phân phối là 
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thuật ngữ để chỉ quá trình lưu thông hàng hóa bao gồm vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và 
chuyển giao hàng hóa từ kết quả sản xuất đến tay người tiêu dùng, từ đó giúp cho quá trình 
tái sản xuất diễn ra liên tục, thông suốt và hiệu quả.

Hoạt động phân phối có chức năng đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế vì nó là sự kết 
nối sống còn và mang tính quyết định giữa sản xuất và tiêu dùng. Đây là ngành kinh tế với 
quy mô lớn, chiếm phần đóng góp to lớn vào GDP các nước cũng như có vai trò đáng kể đối 
với thương mại trong nước và thương mại quốc tế. Hoạt động phân phối cũng có tác động 
ngược trở lại đối với sản xuất vì các nhà sản xuất có thể chọn lựa thông tin được cung cấp từ 
hoạt động phân phối để điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu của người tiêu dùng. Do vậy, phân 
phối trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, từ đó nâng cao mức thụ hưởng của người tiêu 
dùng trong đời sống xã hội.

Tại Việt Nam, bên cạnh những chức năng và vai trò chung, trong điều kiện kinh tế xã 
hội của mình, hoạt động phân phối mang những đặc trưng và xu hướng riêng, đặt ra những 
vấn đề trong quản lý nhà nước và điều chỉnh pháp luật. Đó là (i) ngành phân phối là ngành 
kinh tế vừa mang tính truyền thống vừa rất hiện đại với các loại hình thương mại tương ứng, 
tồn tại song song, đa dạng, phong phú, có tốc độ tăng trưởng nhanh, tiếp cận công nghệ cao, 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn; (ii) khi mở cửa thị trường đối với ngành dịch vụ liên quan 
đến hoạt động phân phối, Việt Nam vẫn có khuynh hướng bảo hộ đối với ngành kinh tế phổ 
biến và nhạy cảm này; (iii) cơ cấu ngành phân phối tại Việt Nam có sự thay đổi ở xu hướng 
tập trung với các biểu hiện liên kết và biến chuyển trong vai trò của các nhà phân phối; (iv) 
nền tảng công nghệ kỹ thuật số và chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi phương thức kinh 
doanh của ngành phân phối; cuối cùng là (v)  hoạt động phân phối tại Việt Nam tồn tại dưới 
rất nhiều hình thức với các phương thức kinh doanh và cơ sở kinh doanh đa dạng, phong phú 
(dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, có thể là vị trí của nó trong chuỗi phân phối, hoặc những 
định dạng cơ sở kinh doanh hay loại sản phẩm mà nó cung ứng) (UNCTAD, 2005).

Để thực hiện hoạt động phân phối, các chủ thể tham gia sử dụng những phương thức 
và hình thức tổ chức kinh doanh cũng như tạo lập các cơ sở kinh doanh khác nhau trên cơ 
sở tuân thủ những quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức chuyển giao hàng hoá và 
thực hiện các dịch vụ liên quan mang tính hỗ trợ từ khu vực sản xuất đến với người tiêu dùng 
nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế. Nếu căn cứ theo loại hình cơ sở kinh 
doanh có cơ sở kinh doanh hoạt động phân phối truyền thống (mua bán hàng rong, các chợ 
truyền thống, các cửa hàng tạp hóa với phương thức bán hàng thủ công, trực tiếp) và cơ sở 
kinh doanh dịch vụ phân phối hiện đại (các cửa hàng tiện lợi, siêu thị và trung tâm thương 
mại sở hữu những tiện ích và cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại). Căn cứ theo phương thức kinh 
doanh, có các loại hình phân phối trực tiếp và phân phối trực tuyến để tiến hành các hoạt 
động phân phối, đáng chú ý là kinh doanh hoạt động phân phối theo phương thức đa cấp và 
phương thức bán lẻ trực tuyến. Sự tồn tại song song của các loại hình kinh doanh hoạt động 
phân phối mang tính chất truyền thống và hiện đại đặt ra những yêu cầu hoàn thiện của pháp 
luật về quản lý và phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại... phù hợp với đặc tính của 
mỗi loại cơ sở kinh doanh, đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến với 
người tiêu dùng, đạt được mục tiêu quản lý, đảm bảo cạnh tranh và bảo vệ lợi ích của người 
tiêu dùng. 

Đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động phân phối, thông thường đây là nơi để thực 
hiện, xác lập các giao dịch bán buôn, bán lẻ bán hàng trực tiếp. Cơ sở bán lẻ vì thế trở thành 
mối quan tâm hàng đầu của cả doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp nước ngoài 
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khi tham gia thị trường kinh doanh hoạt động phân phối vì đây là điểm cuối của quá trình lưu 
thông, bao gồm tất cả những hoạt động bán hàng hoá và dịch vụ đi kèm trực tiếp cho người 
tiêu thụ cuối cùng. Do vậy, việc thiết lập các cơ sở bán lẻ là vấn đề pháp lý quan trọng khi các 
chủ thể kinh doanh hoạt động phân phối tham gia lĩnh vực này. Căn cứ các văn bản pháp luật 
hiện hành [1], cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ với một số loại như sau: 

- Trung tâm thương mại: là địa điểm bao gồm nhiều cơ sở bán lẻ và cung cấp dịch vụ 
được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề.

- Siêu thị: là loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có 
cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn 
về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các 
phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa của 
khách hàng. Siêu thị mini là cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500m2 và thuộc loại hình siêu thị 
tổng hợp theo quy định pháp luật.

- Cửa hàng tiện lợi: là cơ sở bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm thực phẩm, 
đồ uống, dược phẩm không kê đơn, thực phẩm chức năng và các sản phẩm bổ dưỡng sức 
khỏe, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm khác phục vụ tiêu dùng hàng ngày.

- Chợ (truyền thống): loại chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm 
theo quy hoạch, đáp ứng các nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của 
khu vực dân cư.

- Sở giao dịch hàng hoá: Là nơi các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng 
nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn 
của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời 
gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai. Tuy nhiên về bản chất, hoạt 
động mua bán hàng hoá trên sở giao dịch hàng hoá có thể không dẫn đến việc giao hàng hoá 
trên thực tế vì đây có thể được coi là một công cụ đầu tư tài chính, thực hiện hoạt động đầu 
tư vào giá của một loại hàng hoá nhất định (Trường ĐH Luật TP.HCM, 2019). 

3. Kinh doanh siêu thị - những vấn đề pháp lý đặt ra 
3.1 Những quy định chung về siêu thị
Siêu thị được dịch từ thuật ngữ nước ngoài; trong tiếng Anh, siêu thị là “supermarket” 

với “super” là siêu, “market” mang nghĩa “chợ”; trong tiếng Pháp là “Supermarché”, cũng 
có cấu trúc tương tự như trên, “super” nghĩa là “siêu” và “marché” nghĩa là chợ (Lê Ngọc 
Phương Lan, 2002). Trong từ điển kinh tế thị trường, siêu thị được định nghĩa “là cửa hàng tự 
phục vụ, bày bán nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người tiêu dùng 
như thực phẩm, đồ uống, dụng cụ gia đình và các loại vật dụng cần thiết khác” (Nguyễn Hữu 
Quỳnh, 1998). Theo Kotler P. and G. Armstrong (Kotler, P. & Armstrong G., 2011), “siêu 
thị là cửa hàng tự phục vụ tương đối lớn có mức chi phí thấp, tỷ suất lợi nhuận không cao 
và khối lượng hàng hóa bán ra lớn, đảm bảo thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng 
về thực phẩm, bột giặt, các chất tẩy rửa và những mặt hàng chăm sóc nhà cửa”. Nhìn chung, 
đây là loại hình cửa hàng bán lẻ áp dụng phương thức tự phục vụ từ hàng hoá được trưng 
bày với phương thức thanh toán linh hoạt. Siêu thị mang đến những tiện ích to lớn trong mua 
sắm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mà một số loại hình cơ sở bán lẻ truyền thống không 
có được. 

Tại Việt Nam, trong giai đoạn từ 1998 đến 2006 (từ sau khi Luật thương mại đầu tiên 
được ban hành cho đến trước khi gia nhập WTO, đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động 
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phân phối, đặc biệt là cơ sở bán lẻ, Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 
2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia 
các hoạt động về chợ truyền thống [2] phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu 
cầu tiêu dùng. Đối với siêu thị, Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 09 năm 
2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy chế siêu thị, trung tâm thương mại (sau đây gọi 
là Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM) ) được ban hành nhằm tiêu chuẩn hóa các loại hình tổ 
chức thương mại hiện đại phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển cũng như quản lý xây 
dựng và hoạt động kinh doanh. Hai văn bản này đã phát huy những tác động tích cực của 
nó trong thời kỳ này khi xây dựng tiêu chí phân loại các loại hình cơ sở bán lẻ và hoạt động 
của nó nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như phục vụ cho việc phát triển và 
quản lý trong điều kiện mới. Đây có thể nói là sự chuẩn bị mang tính đối trọng cho cả hoạt 
động bán buôn, bán lẻ truyền thống và hiện đại khi bắt đầu có sự xâm nhập của các nhà đầu 
tư nước ngoài trong lĩnh vực này ngay cả trước khi gia nhập WTO [3]. Từ sau 2007 đến 
nay, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của chợ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009; riêng đối với siêu thị, quy định pháp luật điều 
chỉnh về cơ sở kinh doanh hoạt động phân phối là siêu thị, trung tâm thương mại về cơ bản 
không có gì thay đổi so với thời kỳ trước khi gia nhập WTO bởi vẫn thực hiện theo Quyết 
định 1371/2004/QĐ-BTM nói trên.

Theo văn bản này, siêu thị được xác định là loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh 
tổng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm 
chất lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản 
lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thỏa mãn nhu 
cầu mua sắm hàng hóa của khách hàng. Cơ sở kinh doanh được gọi là siêu thị và phân hạng 
siêu thị nếu nó có địa điểm kinh đoanh phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới thương 
mại của tỉnh, thành phố và có quy mô, trình độ tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn cơ 
bản của một trong ba hạng siêu thị theo quy định đối với siêu thị kinh doanh tổng hợp hoặc 
siêu thị chuyên doanh, cụ thể: 

(1) Điều kiện đối với siêu thị kinh doanh tổng hợp:
- Siêu thị hạng I: Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m2 trở lên; Danh mục hàng hóa kinh 

doanh từ 20.000 tên hàng trở lên; Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính 
thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các yêu cầu 
phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách 
hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh 
doanh của Siêu thị; Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán 
hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại; Tổ chức, bố trí hàng hóa theo 
ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua 
sắm, thanh tóan thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn 
uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng mạng, 
qua bưu điện, điện thoại.

- Siêu thị hạng II: Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m2 trở lên; có danh mục hàng hóa 
kinh doanh từ 10.000 tên hàng trở lên; công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính 
thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa 
cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe 
và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của Siêu thị; có kho và các 
thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại; Tổ 
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chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ 
khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành 
lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao 
hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại.

- Siêu thị hạng III: Có diện tích kinh doanh từ 500 rn2 trở lên; danh mục hàng hóa kinh 
doanh từ 4.000 tên hàng trở lên; công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế 
và trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, 
an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng 
phù hợp với quy mô kinh doanh của Siêu thị; có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng 
gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại; tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành 
hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, 
thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ 
người khuyết tật, giao hàng tận nhà.

(2) Điều kiện đối với siêu thị chuyên doanh:
- Siêu thị hạng I: diện tích kinh doanh từ 1.000m2 trở lên; danh mục hàng hoá kinh 

doanh từ 2.000 tên hàng trở lên; các tiêu chuẩn khác như Siêu thị kinh doanh tổng hợp hạng I.
- Siêu thị hạng II: diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên; danh mục hàng hoá kinh doanh 

từ 1.000 tên hàng trở lên; các tiêu chuẩn khác như Siêu thị kinh doanh tổng hợp hạng II.
- Siêu thị hạng III: diện tích kinh doanh từ 250 m2 trở lên; danh mục hàng hoá kinh 

doanh từ 500 tên hàng trở lên; các tiêu chuẩn khác như Siêu thị kinh doanh tổng hợp hạng III.
Bên cạnh đó, Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM  còn có các nội dung về phân hạng, tên 

gọi và biển hiệu siêu thị; xây dựng siêu thị; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại siêu thị bao gồm 
các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả hàng hoá trong kinh doanh siêu thị; vấn đề 
quản lý hoạt động siêu thị bao gồm trách nhiệm của thương nhân kinh doanh siêu thị, trách 
nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý hoạt động 
kinh doanh siêu thị v.v. Những quy định này là hành lang pháp lý cơ bản cho các hoạt động 
kinh doanh siêu thị được hình thành và phát triển trong gần hai thập niên qua. Theo số liệu 
thống kê [4], tính đến cuối năm 2021 cả nước có khoảng 1.167 siêu thị, 254 trung tâm thương 
mại khi năm 2008 con số này chỉ là 386 siêu thị (Xuân Bách, 2016) và 72 trung tâm thương 
mại. Siêu thị ra đời nhằm thực hiện các chức năng kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát 
triển mạnh mẽ của ngành phân phối nói riêng và nền kinh tế nói riêng. Bên cạnh chợ là cơ sở 
kinh doanh hoạt động phân phối truyền thống, sự xuất hiện các siêu thị trong thời gian qua 
có ý nghĩa của một kênh phân phối hiện đại đưa hàng hoá từ khu vực sản xuất đến với người 
tiêu dùng bằng một phương thức mới với những tiện nghi nổi bật. Có thể nhận thấy, siêu thị 
đóng vai trò là trung gian cuối cùng trong hoạt động phân phối hàng hoá. Siêu thị đóng vai 
trò là đầu ra lớn của nhà sản xuất và là nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm nhằm thoả mãn nhu 
cầu mua sắm của khách hàng (Mai Thanh Hải, 2008). Siêu thị trở thành loại hình kinh doanh 
bán lẻ phổ biến và phát triển mạnh ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 

3.2 Một số vấn đề vướng mắc, bất cập trong điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động 
kinh doanh siêu thị

Bên cạnh những thành tựu về hiệu quả điều chỉnh pháp luật của quy định pháp luật hiện 
hành trong hoạt động kinh doanh siêu thị, Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM đã bộc lộ những 
bất cập cần được tháo gỡ, cụ thể như sau:

Một là, Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM được ban hành và tồn tại hơn 18 năm qua để 
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điều chỉnh một loại cơ sở kinh doanh nói chung và hoạt động phân phối nói riêng trong điều 
kiện thay đổi kinh tế-xã hội từ trước và sau khi gia nhập WTO đến nay mà chưa được điều 
chỉnh, cập nhật phù hợp về giá trị pháp lý cũng như thực tiễn phát triển trong tình hình mới. 
Về mặt hình thức, văn bản này chỉ được ban hành bởi Bộ Thương mại dưới hình thức quyết 
định mà không phải một văn bản quy phạm pháp luật cao hơn như Nghị định như đối với 
điều chỉnh cơ sở kinh doanh hoạt động phân phối là chợ. Để hiểu và áp dụng được các quy 
định chung của Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM về quản lý hoạt động của siêu thị, trung 
tâm thương mại, hàng hoá kinh doanh tại siêu thị, trung tâm thương mại cần viện dẫn đến 
rất nhiều quy định khác từ Bộ luật Dân sự, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, Luật Bảo 
vệ người tiêu dùng, Luật Giá v.v. và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản luật này. 

Hai là, việc quản lý hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại theo Quyết định 1371/2004/
QĐ-BTM được giao cho Sở Thương mại (Sở Công thương) phối hợp với các cơ quan hữu 
quan giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với siêu thị, 
trung tâm thương mại trên địa bàn. Chẳng hạn, với quy định về nội quy siêu thị, trung tâm 
thương mại chứa đựng các điều kiện bán hàng thì thẩm quyền phê duyệt nội quy siêu thị, 
trung tâm thương mại là của Sở Công thương các tỉnh, thành phố. Điều này có thể dẫn đến 
sự áp dụng không thống nhất giữa các địa phương khi đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể, chi 
tiết cho các nội dung liên quan đến hoạt động của siêu thị, trung tâm thương mại từ Quyết 
định này. 

Ba là, trong lĩnh vực phân phối, một số quy định về chủ thể kinh doanh hoạt động siêu 
thị, trung tâm thương mại đã không còn phù hợp với thực tiễn như yêu cầu tổ chức, cá nhân 
kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt 
động thương mại trong khi có chủ thể khác ngoài doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng đáp 
ứng điều kiện kinh doanh và thực hiện kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại hiệu quả, 
đảm bảo chức năng phân phối lưu thông hàng hoá trong nền kinh tế [5]. Khi đã đưa ra điều 
kiện chỉ có doanh nghiệp mới có thể kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại nhưng trong 
văn bản lại sử dụng từ “thương nhân kinh doanh tại siêu thị, trung tâm thương mại” ở nhiều 
lần ở các nội dung khác là không chính xác. 

Bốn là, các tiêu chí xác định và phân loại siêu thị, trung tâm thương mại mang tính chất 
như điều kiện kinh doanh bất hợp lý; cơ sở kinh doanh khác bị cấm đặt tên là siêu thị, trung 
tâm thương mại hay đặt tên bằng tiếng nước ngoài như supermarket, hypermarket, big mart, 
big store, shopping center, trade center, plaza... khi chưa đủ tiêu chuẩn theo Quy chế mà 
không có giải thích rõ ràng trong khi những tên gọi đó là các loại hình khác của cơ sở bán lẻ 
không hoàn toàn trùng lắp khái niệm siêu thị, trung tâm thương mại theo cách hiểu của Quy 
chế. Nhìn chung, những nội dung trên cho thấy Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM còn nhiều 
bất cập cần được cải thiện để đáp ứng được yêu cầu quản lý cũng như hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp.

Năm là, Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối [6] đang được dự thảo, lấy 
ý kiến của các bên liên quan trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt 
động của siêu thị, trung tâm thương mại trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù mục đích nhằm 
khắc phục những vướng mắc của các quy định hiện hành về cơ sở kinh doanh hoạt động phân 
phối nhưng bản dự thảo với nhiều nội dung liên quan đến  hoạt động kinh doanh siêu thịn đã 
bộc lộ nhiều vấn đề không thoả đáng, chưa phù hợp thực tiễn.
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Thực chất, mục đích của bản dự thảo ban đầu là rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị 
định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ để 
trên cơ sở đó đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung [7]. Tuy nhiên, khi thực hiện, mục tiêu này 
đã được mở rộng thể hiện trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách và Tờ trình đề nghị 
xây dựng Nghị định. Theo đó, Bộ Công thương có đề cập đến việc “văn bản quy phạm pháp 
luật về phân phối chưa được hoàn thiện theo hướng thống nhất, một số lĩnh vực được quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật riêng rẽ, nhưng cũng có một số lĩnh vực chưa được 
pháp lý hóa” và xác định “bên cạnh lĩnh vực chợ, các lĩnh vực khác như siêu thị, trung tâm 
thương mại, trung tâm mua sắm cũng rất cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý”. Do vậy, mục 
tiêu xây dựng nghị định mới là để “phát triển và quản lý ngành phân phối với sự đa dạng về 
loại hình và cấp độ theo hướng văn minh, hiện đại có kết cấu và được phân bố hợp lý trên cơ 
sở phát huy nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
và sự hỗ trợ của Nhà nước”, trong đó có đổi mới nội dung và phương thức quản lý phù hợp 
với từng loại hình cơ sở phân phối-bán lẻ. Tuy nhiên, vì mục tiêu ban đầu nên báo cáo tổng 
kết thi hành Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP chỉ ghi nhận 
các hạn chế và kiến nghị các vấn đề liên quan đến chợ mà hoàn toàn không đề cập đến hoạt 
động siêu thị. Chính việc đánh giá chưa đầy đủ và toàn diện này mà khi bản dự thảo Nghị 
định về quản lý và phát triển ngành phân phối được đưa ra đã vấp phải những ý kiến không 
đồng thuận từ công chúng. Chẳng hạn Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng dự thảo 
Nghị định muốn xây dựng chính sách cho toàn bộ hệ thống phân phối ở Việt Nam nhưng 
chưa có khái niệm rõ ràng thống nhất về “ngành phân phối”, nội dung về siêu thị, trung tâm 
thương mại chung chung, không thực tế, không rõ ràng, gây khó khăn, can thiệp vào quyền 
tự chủ kinh doanh và giới hạn quy mô hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ, mâu thuẫn với quy 
định pháp luật lao động, không phù hợp với cam kết trong một số hiệp định thương mại tự do 
[8]. Hay ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh Dự thảo không 
nêu được định hướng phát triển của hình thức siêu thị, trung tâm thương mại ra sao, đặt trong 
mối tương quan với toàn bộ hệ thống phân phối như thế nào; không rõ mục tiêu quản lý là 
gì khi có nhiều quy định khống chế nhà đầu tư nhà nước, trái với các quy định đang có, một 
số quy định trong dự thảo về hoạt động của siêu thị, trung tâm thương mại không mang tính 
thông nhất và tính hợp lý [9]. Ngoài ra, cũng không khó khăn để tìm thấy các bài viết phản 
ảnh tranh cãi của doanh nghiệp về bản dự thảo này trên báo chí trong thời gian qua.

4. Kết luận và khuyến nghị
Từ những vấn đề trên có thể thấy rằng nhu cầu sửa đổi bổ sung các quy định về hạ tầng 

phân phối-bán lẻ là cần thiết, đặc biệt là một số cơ sở kinh doanh như chợ hay siêu thị, trung 
tâm thương mại. Đối với cơ sở bán lẻ hiện đại, để đảm bảo điều kiện pháp lý thuận lợi cho sự 
phát triển của hoạt động kinh doanh siêu thị trong tình hình hiện nay, tác giả đề xuất những 
khuyến nghị như sau:

(1) Hoạt động kinh doanh siêu thị cần được đánh giá đúng mức thông qua văn bản pháp 
lý điều chỉnh có giá trị pháp lý cao hơn Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM hiện hành nhằm có 
cơ sở ban hành văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết, đầy đủ hơn về những những vấn đề liên 
quan đến hoạt động kinh doanh siêu thị để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các quy 
định này. Văn bản này cần được xây dựng độc lập chứ không bao gồm trong một văn bản về 
điều chỉnh chung hoạt động phân phối vì tính khác biệt của các cơ sở kinh doanh, chủ thể 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh.
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(2) Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập của quy định 
hiện hành về cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị, chủ thể thực hiện 
hoạt động kinh doanh này cũng như các yêu cầu chặt chẽ, phù hợp về điều kiện kinh doanh, 
hàng hoá kinh doanh theo hướng xác định rõ trách nhiệm của thương nhân kinh doanh siêu 
thị cũng như thương nhân tham gia đưa hàng hoá, dịch vụ vào siêu thị nhằm đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là người tiêu dùng.

(3) Việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh siêu thị dù 
xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong 
nước đầu tư vào siêu thị, trung tâm thương mại hay để thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam phân 
phối tại hệ thống cơ sở kinh doanh hiện đại này thì cũng cần dựa trên cơ sở xây dựng những 
quy định thống nhất, một định hướng phát triển nhất quán và đồng bộ cho hoạt động phân 
phối tại Việt Nam. Yêu cầu này quay lại với xuất phát điểm là đến nay các quy định của 
pháp luật thương mại vẫn chưa có những định nghĩa rõ ràng về phân phối, bán buôn, bán lẻ 
(Nguyễn Lê Lý, 2022) để giải quyết các vấn đề liên quan, và cơ sở kinh doanh hoạt động 
phân phối là một trong số đó. Do đó, cần có sự thay đổi toàn diện, đầy đủ về các quy định 
pháp luật này, đặt trong mối quan hệ giữa các loại hình và phương thức kinh doanh hoạt động 
phân phối nói chung.
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Đặt vấn đề
Đại dịch COVID 19 đã và đang dẫn đến những tác động tiêu cực cho nền 

kinh tế toàn cầu nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Để giảm 
thiểu “tối đa” những tác động của đại dịch COVID 19 mang đến cho nền kinh tế 
và “đồng hành” cùng các doanh nghiệp trong việc tiếp tục duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh thì trong thời gian qua Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều 
chính sách hỗ trợ khác nhau dành cho các doanh nghiệp; trong đó có chính sách 
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hỗ trợ về đào nghề và phát triển chất lượng nguồn nhân lực...vvv. Những biện pháp hỗ trợ 
về đào nghề và phát triển chất lượng nguồn nhân lực của Nhà nước dành cho doanh nghiệp 
bước đầu đã mang đến nhiều kết quả tích cực giúp các doanh nghiệp tiếp tục tái sản xuất 
và tạo “động lực” để doanh nghiệp kịp thời tăng trưởng trong thời gian tới; đồng thời các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp cũng góp phần duy trì và tạo 
việc làm, thu nhập cho người lao động, từ đó đảm bảo an sinh xã hội (Phạm Thị Hoàng Yến, 
Đào Mỹ Hằng, Trần Hải Yến, 2022). Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho 
thấy: “Tính đến hết tháng 3/2022 đã có trên 200 doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ và đề nghị 
được hướng dẫn về thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề để duy trì việc làm cho 
người lao động trong cả nước, trong đó 47 đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, duy trì 
việc làm cho gần 10.000 lao động. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của 14 tỉnh, thành 
phố đã thẩm định, phê duyệt cho 32 đơn vị, hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho trên 3.200 
lao động, kinh phí hỗ trợ trên 13 tỷ đồng  (Báo điện tử Tỉnh Lai Châu, 2022)”. Tuy nhiên, 
bên cạnh những kết quả đạt được thì thực tiễn thực hiện khung chính sách pháp lý về hỗ trợ 
doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc 
làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID 19 vẫn tồn tại những vướng mắc, 
bất cập nhất định cần tiếp tục hoàn thiện.

1. Thực trạng khung pháp lý về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động trong bối cảnh 
đại dịch COVID 19 

Nghề là một yếu tố quan trọng giúp người lao động dễ dàng tham gia vào quan hệ lao 
động. Hiện nay, đa số các quy trình lao động đều đòi hỏi lao động có trình độ, chuyên môn 
và tay nghề (Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2013). Trình độ nghề (kiến thức, kĩ 
năng, kỹ xảo nghề nghiệp và thái độ làm việc hay tinh thần trách nhiệm của người lao động) 
ở những mức độ khác nhau, vừa là yêu cầu khách quan của công việc, vừa là yêu cầu chủ 
quan của doanh nghiệp với bất kỳ người lao động nào (Trường Đại học Luật Hà Nội, 2015) . 
Do đó, việc đào tạo nghề và phát triển chất lượng nguồn nhân lực là nhu cầu hết sức cấp thiết 
đối với người lao động, doanh nghiệp và thị trường lao động. Đặc biệt là trong bối cảnh đại 
dịch COVID 19 diễn biến phức tạp và kéo dài với nhiều đợt giãn cách xã hội đã khiến đời 
sống của người lao động và hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; điều này 
thể hiện rõ nét qua  báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho thấy tổng số trên 9,1 
triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, có 540 nghìn người bị mất việc, 2,8 
triệu người phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất - kinh doanh; 3,1 triệu người cho biết, họ 
bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động báo 
cáo họ bị giảm thu nhập (Lại Quang Huy, 2022).  

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đào tạo nghề và phát triển chất lượng 
nguồn nhân lực của doanh nghiệp là hết sức cần thiết, nhìn chung trong thời gian qua khung 
chính sách pháp lý về vấn đề này đã được Nhà nước quan tâm và xây dựng đồng bộ và ngày 
càng hoàn thiện. Về kỹ thuật lập pháp, các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động đào tạo 
nghề và phát triển chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp được ghi nhận trong nhiều 
đạo luật khác nhau như Bộ luật năm 2019, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Việc 
làm năm 2013, và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội đã tạo lập hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh và thống nhất. Đặc biệt 
quy định rõ rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề với tư cách là 
một trong các cơ sở đào tạo nghề được thành lập dưới các hình thức: (i) Trung tâm Giáo dục 
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nghề nghiệp; (ii) Trường trung cấp; (iii) Trường cao đẳng; với mục tiêu “Đa dạng hóa các 
loại hình cơ sở đào tạo nghề”; và gắn liền với trách nhiệm giải quyết việc làm cho người 
học nghề sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đã đáp ứng một phần nhu cầu lao động 
kỹ thuật của doanh nghiệp, góp phần tăng quy mô đào tạo trong cả hệ thống và tăng cường 
sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp. Những cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp, chủ yếu đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp, 
bao gồm cả các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ví dụ như Trường Cao đẳng Việt 
Nam - Singapore (Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Bình Dương); Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất (Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi); Trường Cao đẳng 
nghề Chu Lai - Trường Hải (Khu Phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, 
Quảng Nam) (Hải Nguyên, 2019).  

Pháp luật Việt Nam hiện hành đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp 
trong hoạt động đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề nghiệp trước khi sử dụng lao động 
và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho người lao động khi 
tham gia vào quan hệ lao động. Đồng thời, pháp luật hiện hành đã quy định các vấn đề như: 
trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng và đào tạo lại nghề 
cho người lao động; trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm và kinh phí cho việc đào tạo 
và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm 
việc cho doanh nghiệp...vvv. Điều này xuất phát từ hoạt động đào tạo nghề và phát triển kỹ 
năng nghề cho người lao động thực chất là quá trình đào tạo lao động cho doanh nghiệp và 
tạo nguồn nhân lực phục vụ cho doanh nghiệp. Do đó, việc gắn kết giữa doanh nghiệp với 
hoạt động đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động giữ vai trò quan trọng. 
Trong đó, doanh nghiệp được coi là chủ thể chính tham gia vào hoạt động đào tạo nghề và 
phát triển kỹ năng nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm cho người lao động 
(Đào Mộng Điệp, 2021). 

Tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch COVID 19 bên cạnh các quy định pháp luật hiện 
hành; để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển của doanh nghiệp thì Nhà nước đã ban hành 
một số chính sách pháp lý “đặc thù” riêng biệt về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng 
và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động được thể 
hiện tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) 
quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một 
số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19 với các nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, quy định về đối tượng và điều kiện được hỗ trợ
Một là, đối tượng được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động
Trong khoa học pháp luật lao động thì chủ thể là người sử dụng lao động có phạm vi rất 

rộng: Là pháp nhân hoặc cá nhân. Điều kiện pháp lý cho sự xuất hiện của từng nhóm chủ thể 
này có thể khác nhau và theo quy định của pháp luật chuyên ngành (Luật Doanh nghiệp, Luật 
Hợp tác xã, Bộ luật Dân sự...) (Đào Mộng Điệp, 2021). Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 
Bộ luật lao động năm 2019 để doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình tham 
gia quan hệ lao động với tư cách người sử dụng lao động thì các chủ thể nói trên phải được 
xuất hiện, thành lập, hoạt động một cách hợp pháp, tuân thủ các quy định pháp luật chuyên 
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ngành liên quan. Trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân phải có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật dân sự. Mục đích của mối quan hệ lao động ở đây 
là thuê mướn, sử dụng người lao động; do đó năng lực để thực hiện hành vi này là yếu tố hết 
sức quan trọng để xác định tư cách người sử dụng lao động. Cơ sở pháp lý của mối quan hệ 
là thông qua sự thỏa thuận tự nguyện của hai bên với nội dung liên quan đến việc sử dụng, 
thuê mướn lao động có trả lương, trả công và quyền quản lý, giám sát, điều hành của người 
sử dụng lao động (Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Bình, 2021) 

Tuy nhiên, khác với quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về chủ thể “Người sử 
dụng lao động”, theo quy định tại Điều 9 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi 
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) thì đối tượng doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ đào tạo, 
bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động 
phải là người sử dụng lao động tham gia “Bảo hiểm thất nghiệp” được quy định tại tại khoản 
3 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 bao gồm: “Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 
đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, 
tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ 
kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp 
đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động”. Về mặt pháp lý thì bảo hiểm thất nghiệp là sự bảo 
đảm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất việc theo quy định của pháp 
luật, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, bảo hiểm thất nghiệp là một 
bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống pháp luật về an sinh xã hội, là một trong những trụ 
cột, một phần không thể thiếu của bảo hiểm xã hội (Bùi Đức Hiển, 2011) . Đối với doanh 
nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thất nghiệp xảy ra thì doanh nghiệp không phải 
tăng thêm chi phí để trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Hơn nữa, khi người lao 
động biết rõ việc được trợ cấp thất nghiệp, họ sẽ yên tâm làm việc hơn. Điều này khuyến 
khích doanh nghiệp sử dụng lao động có hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn 
định phát triển sản xuất (Lê Thị Hoài Thu, 2002) . Dưới góc độ luật thực định, theo quy định 
tại Điều 42 Luật Việc làm 2013 thì các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đang triển khai bao gồm: 
(i) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 
lao động; (ii) Trợ cấp thất nghiệp; (iii) Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; (iv) Hỗ trợ học 
nghề. Trong 04 chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà Luật đề cập thì trợ cấp thất nghiệp là biện 
pháp nhằm bù đắp tạm thời giúp giải quyết “phần ngọn” của vấn đề thất nghiệp. Trong khi 
đó, hỗ trợ học nghề là chế độ sẽ giải quyết “phần gốc”, giúp cho người lao động nhanh chóng 
có được công việc mới (Linh Chi, 2021).

Hai là, điều kiện được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định 33/2021/QĐ-TTg) thì người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật 
Việc làm để được Nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động phải đáp ứng 4 điều kiện sau đây:

i) Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ

ii) Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động 
năm 2019; bao gồm: (i) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; (ii) Thay đổi quy trình, 
công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 
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của người sử dụng lao động; (iii) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. Bộ luật lao động 
năm 2019 kế thừa các quy định hợp lý của Bộ luật lao động năm 2012 và quy định cụ thể 
các trường hợp được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế từ việc luật hóa các 
quy định của NĐ 05/2015-NĐ/CP vì vậy sau này không cần thiết phải có hướng dẫn trong 
Nghị định. 

iii) Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so 
với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

iv) Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp khi phối hợp với người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động phải được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đối với các cơ sở đào tạo là trường cao đẳng nếu đào 
tạo trình độ sơ cấp với những nghề chưa có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp thì có báo cáo gửi Tổng cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội trước khi tổ chức đào tạo. Quy mô đào tạo phải tùy thuộc vào mức độ đáp 
ứng điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp (cơ sở vật chất; thiết bị, dụng cụ đào 
tạo; đội ngũ giáo viên; chương trình, giáo trình đào tạo) của từng nghề đào tạo tại từng địa 
điểm đào tạo theo quy định.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra là pháp luật hiện hành chưa quy định việc tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động đào tạo nghề như là một nghĩa vụ bắt buộc và có cơ chế đảm bảo cho 
doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo nghề, đào tạo, bồi dưỡng và nâng 
cao tay nghề cho người lao động. Đồng thời, pháp luật cũng chưa quy định cụ thể các loại 
hình và mức độ tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề, chưa quy định 
rõ doanh nghiệp có cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp vừa kinh doanh vừa tham gia đào tạo 
nghề hay doanh nghiệp chỉ tham gia hoạt động kinh doanh và có nhu cầu về nguồn nhân lực 
chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình toàn cầu hoá trong giai đoạn hiện nay (Ngô 
Thùy Khiêm, 2018) 

Thứ hai, quy định về mức, thời gian hỗ trợ đối với doanh nghiệp và phương thức chi 
trả 

Một là, về mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và 
nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi 
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg)  thì  hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/ người lao động /tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo 
thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học. 

Trường hợp khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có những ngày lẻ 
không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày 
trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ.

Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao 
hơn mức hỗ trợ theo quy định tại khoản này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng 
lao động tự chi trả.

Hai là, về thời gian hỗ trợ đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 
và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động
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Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi 
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg)  thì thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.

Ba là,  về phương thức chi trả hỗ trợ đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động đào tạo, 
bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg)  thì phương thức hỗ trợ là chi trả trực tiếp cho người sử 
dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
được phê duyệt.

Thứ ba, quy định về trình tự, thủ tục thực hiện “hành chính” về hỗ trợ doanh nghiệp 
đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người 
lao động

Xuất phát từ chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhanh chóng tái 
sản xuất và tiếp tục duy trì việc làm cho người lao động; từ đó tạo động lực tăng trưởng cho 
thời gian tiếp theo (Báo điện tử Chính phủ, 2021); do đó trình tự thủ tục thực hiện sách hỗ trợ 
doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc 
làm cho người lao động đã được Chính phủ thiết kế theo hướng “đơn giản hoá” rất nhiều so 
với quy định tại Luật Việc làm năm 2013 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP; bao gồm các bước 
cụ thể như sau:

- Bước 1: Người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội 
nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người 
lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời 
điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào 
tạo. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 
của người sử dụng lao động.

- Bước 2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị “hỗ trợ” gửi Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính bao gồm 4 loại “hồ sơ” sau:  (i) Văn bản đề nghị hỗ trợ 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 
lao động và kê khai về doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% 
trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020 ; (ii) Văn bản của người sử dụng lao động 
về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ; (iii) Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề để duy trì việc làm ; (iv) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người sử 
dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia 
bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo 
hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo 

- Bước 3: Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao 
động theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc hỗ trợ. 
Quyết định hỗ trợ gửi bản giấy và bản điện tử theo quy định đến: Cơ quan bảo hiểm xã hội 
cấp tỉnh để thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ, người sử dụng lao động để thực hiện, cơ sở thực 
hiện việc đào tạo. Trường hợp không hỗ trợ thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh phải thực hiện chuyển một lần 
toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho người sử dụng lao động . 
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Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, người sử dụng lao động 
thực hiện việc chuyển kinh phí cho cơ sở thực hiện việc đào tạo theo phương án đã được phê 
duyệt.

Mặc dù Chính phủ đã rất nỗ lực trong việc cắt giảm các thủ tục “hành chính” theo 
hướng “đơn giản hoá”; tuy nhiên thực tế cho thấy trong khoảng thời gian thực hiện chính 
sách hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 33/2021/
QĐ-TTg) là tương đối ngắn [từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 
2022]; đồng thời việc thực hiện tương đối chậm, chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ so với các doanh 
nghiệp và người lao động trên thực tế chịu tác động/ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID 
19. Lý giải về hiện tượng trên thì đại diện Sở LĐ-TBXH Tỉnh Bình Dương nhận định: “Lý 
do chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động; bởi trong thời gian qua, do ảnh hưởng của 
dịch COVID 19 do đó nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng, 
chính vì vậy mà doanh nghiệp chưa có nhu cầu đào tạo, hoặc chưa có phương án bố trí lao 
động tham gia đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động (Thuý Hồng, 2022)”. 
Khảo sát cho thấy, một số địa phương đã đề nghị cho kéo dài thực hiện chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc 
làm cho người lao động đến hết năm 2022 (Báo Nhân dân, 2021) .

2. Một số kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi 
dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động 
trong bối cảnh đại dịch COVID 19

Trong thời gian qua, với những chính sách hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao 
trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động trên cơ sở Quyết định 
23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 68/
NQ-CP của Chính phủ dành cho doanh nghiệp đã “kịp thời” tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Điều này được thể hiện 
trong báo cáo của bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 
68/NQ-CP do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vào ngày 26/12/2022 thì: “ Tính 
đến ngày 19/7/2022 thì bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và thực hiện chi trả kinh phí 
hỗ trợ đào tạo nâng cao bồi dưỡng kỹ năng để duy trì việc làm cho 66 đơn vị sử dụng lao 
động để đào tạo cho 8.230 người lao động với số tiền là 38,87 tỷ đồng (Nhật Dương, 2022) 

”. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn còn “khiêm tốn” và chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với số lượng các 
doanh nghiệp và người lao động chịu tác động tiêu cực từ đại dịch  COVID 19; điều này xuất 
phát từ nhiều nguyên nhân khác nhaunhư: (i) Doanh nghiệp gặp một số khó khăn vướng mắc 
trong quá trình thực hiện các thủ tục “hành chính”; (ii)Thời gian thực hiện chính sách hỗ 
trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) 
tương đối ngắn [từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022]; Tuy nhiên 
trong thời gian này nhiều địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội nên các hoạt 
động đào tạo không thể bố trí lao động để đào tạo lại (Báo Người lao động, 2022) ; (iii) Chưa 
có sự phối hợp “tích cực” giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong việc 
xây dựng phương án đào tạo về thời gian, vị trí việc làm đối với doanh nghiệp (Nhật Dương, 
2022). Do đó, để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về hỗ trợ 
doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc 
làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID 19 thì trước tiên cần tiếp tục hoàn 
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thiện khung pháp lý điều chỉnh về vấn đề này, với các giải pháp cơ bản sau đây:
Thứ nhất, hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm 
cho người lao động.

Một là, pháp luật cần quy định cụ thể doanh nghiệp là một chủ thể thực sự của hoạt 
động đào tạo nghề. Theo đó, cần quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh 
nghiệp phát triển hoạt động đào tạo nghề. Đồng thời, cần quy định cụ thể trách nhiệm chính 
của doanh nghiệp trong việc xác định danh mục các ngành nghề đào tạo, xây dựng chuẩn kỹ 
năng nghề, chương trình đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động.  

Hai là, pháp luật hiện hành cần bổ sung quy định việc tham gia của doanh nghiệp vào 
hoạt động đào tạo nghề như là một nghĩa vụ bắt buộc và có cơ chế đảm bảo cho doanh nghiệp 
hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo nghề, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho 
người lao động. Đồng thời, pháp luật cần cụ thể hoá các loại hình và mức độ tham gia của 
các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề, cụ thể hoá các vấn đề đối với doanh nghiệp 
có cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp vừa kinh doanh vừa tham gia đào tạo nghề hay doanh 
nghiệp chỉ tham gia hoạt động kinh doanh và có nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đáp ứng yêu cầu của quá trình toàn cầu hoá trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, để tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, đảm bảo việc thực thi hiệu quả các quy 
phạm pháp luật về đào tạo nghề trên thực tế, pháp luật cần quy định chế tài đối với các hành 
vi vi phạm pháp luật về đào tạo nghề trong đó có chế tài liên quan đến hành vi vi phạm của 
doanh nghiệp trong việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội  (Đào Mộng Điệp, 2016).

Thứ hai, nghiên cứu gia hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, 
bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động 
trong bối cảnh đại dịch COVID 19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi 
Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 68/NQ-CP. Theo quy định tại Điều 9 Quyết 
định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) thì khoảng thời 
gian thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID 19 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu và đề xuất chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp được 
hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0%; từ đó giúp cho các doanh nghiệp có phương án giữ chân 
người lao động và  kết hợp với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng 
nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động. Bởi khi dịch COVID 19 được kiểm soát 
thì các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động bình thường, do đó sẽ có nhiều doanh nghiệp 
cần phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất - kinh doanh để đáp ứng yêu cầu trong trạng thái bình 
thường mới và thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động (Báo điện tử tỉnh Đồng Nai, 2022).

Đồng thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần 
tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, và cơ quan bảo 
hiểm xã hội các tỉnh để kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các thủ tục “hành 
chính” về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp 
để duy trì việc làm cho người lao động từ đó góp phần tháo gỡ các vướng mắc, bất cập phát 
sinh từ thực tiễn.
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Thứ tư, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp để xây 
dựng và triển khai phương án đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp 
cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp các 
trung tâm dịch vụ việc làm để tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào 
tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao 
động; và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động.

Kết luận
Theo quan điểm của ILO thì ba cột trụ chính để chống lại COVID-19 dựa trên các Tiêu 

chuẩn Lao động Quốc tế bao gồm: (i) Bảo vệ người lao động tại nơi làm việc; (ii) Kích thích 
nền kinh tế và nhu cầu về lao động; (iii) Hỗ trợ việc làm và thu nhập (Tổ chức Lao động 
Quốc tế, 2020). Do đó, để người lao động yên tâm quay trở lại làm việc, ngoài các vấn đề 
về đãi ngộ, người lao động cũng cần được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng 
nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện làm việc mới. Trong thời gian qua, việc triển khai 
thực hiện các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động đã góp phần tích cực trong việc duy trì 
việc làm và ổn định cuộc sống của người lao động; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 
doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh (Sở Lao động Thương bình và Xã 
hội Tỉnh Cà Mau &VCCI Cần Thơ, 2021). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì 
thực tiễn thực hiện các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng 
và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động vẫn phát sinh những vướng 
mắc, bất cập cần tiếp tục hoàn thiện.
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GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
TẠI TOÀ ÁN HIỆN NAY

TS. Trần Anh Quang
 Trường Đại học Lao động - Xã hội

ThS. Thái Thị Hiền
Toà án nhân dân tối cao

Email: quangktqt@gmail.com

Tóm tắt: Hiện nay Việt Nam đang không ngừng thay đổi, ngày càng hội 
nhập và phát triển kinh tế với các nước phát triển trên toàn thế giới. Hoạt động 
thương mại diễn ra ngày một phổ biến, kéo theo đó thì các tranh chấp thương mại 
phát sinh trong quá trình kinh doanh, mua bán cũng xuất hiện ngày càng nhiều. 
Đặc biệt Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có 
hoạt động giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại hiện nay. Khi mâu thuẫn 
giữa các bên quá lớn, không thỏa thuận được với nhau bằng việc hòa giải, thương 
lượng thì các bên có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài 
thương mại hoặc tại Tòa án theo pháp luật tố tụng dân sự. Bài viết tập trung 
nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 
tại Toà án, tìm hiểu thực trạng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại 
Toà án Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết 
tranh chấp kinh doanh thương mại tại Toà án.

Từ khoá: Covid-19, kinh doanh thương mại, Toà án,, Tranh chấp.

RESOLVING THE BUSINESS DISPUTES IN COURT

Abstract: Currently, Vietnam is constantly changing, increasingly 
integrating and developing economically with developed countries around the 
world. Commercial activities are becoming more and more popular, leading to 
more and more commercial disputes arising in the process of doing business and 
buying and selling. In particular, Covid-19 affects all aspects of socioeconomic 
life, including current business and commercial dispute resolution activities. 
When the conflict between the parties is too great and cannot be reached by 
conciliation or negotiation, the parties may choose to settle the dispute at the 
Commercial Arbitration Center or the Court according to the civil procedure law. 
the. The article focuses on studying some basic issues of commercial business 
dispute resolution at the Court, understanding the current situation of commercial 
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business dispute resolution at Vietnamese courts, thereby offering solutions to improve the 
efficiency of resolving business and commercial disputes at the Court.

Keywords: Covid-19, commercial business, Court, Dispute.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoạn hiện nay Việt Nam đang không ngừng thay đổi, ngày càng hội nhập và 

phát triển kinh tế với các nước phát triển trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát 
triển của kinh doanh thương mại (KDTM) luôn tiềm ẩn những rủi ro tranh chấp không thể 
lường trước được. Thực tế ở Việt Nam hiện nay, trường hợp khi mâu thuẫn giữa các bên quá 
lớn, không thỏa thuận được với nhau bằng việc hòa giải, thương lượng thì các bên có thể lựa 
chọn giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài thương mại hoặc tại Tòa án theo pháp luật 
tố tụng dân sự. Tại Toà án, hiệu quả giải quyết tranh chấp KDTM tại Tòa án mang ý nghĩa 
quan trọng không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp mà còn góp phần không nhỏ tạo 
môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh. Cũng chính vì lẽ đó, cùng với việc ngày càng gia 
tăng các tranh chấp KDTM phức tạp, việc tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu quả giải quyết 
tranh chấp KDTM tại Toà án là cần thiết và phù hợp với thực tiễn xã hội.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI TẠI TOÀ ÁN

2.1. Khái niệm và đặc điểm tranh chấp kinh doanh thương mại
Tại Việt Nam các thuật ngữ như tranh chấp kinh tế, tranh chấp kinh doanh thương mại, 

tranh chấp trong kinh doanh đã được sử dụng với các khái niệm khác nhau. Song dù dùng 
thuật ngữ nào cũng nói lên bản chất của tranh chấp là những mâu thuẫn, bất đồng về chính 
kiến hay về quyền lợi, lợi ích giữa các bên phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại. 
Theo định nghĩa của từ điển Tiếng Việt, tranh chấp được hiểu là “Đấu tranh, giằng co khi có 
những mâu thuẫn, bất đồng thường là trong vấn đề quyền lợi giữa hai bên”.

Như vậy, có thể quan niệm tranh chấp kinh doanh thương mại là những mâu thuẫn, bất 
đồng giữa các chủ thể phát sinh trong hoạt động thực hiện liên tục một, một số hoặc toàn bộ 
quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc cung ứng các dịch vụ trên thị trường, 
xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Một cách ngắn gọn hơn, 
có thể định nghĩa tranh chấp kinh doanh thương mại là những mâu thuẫn, bất đồng về quyền 
lợi giữa các chủ thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại.

Theo cách định nghĩa này, tranh chấp KDTM có những đặc điểm pháp lý sau đây:
(i): Chủ thể trong quan hệ tranh chấp KDTM là những chủ thể tham gia vào hoạt động 

KDTM nhằm tìm kiếm lợi nhuận;
(ii): Nội dung của tranh chấp KDTM xảy ra xung quanh các quyền và nghĩa vụ của 

quan hệ KDTM mà các bên tham gia được pháp luật điều chỉnh;
 (iii): Phát sinh khi một bên chủ thể trong quan hệ KDTM mà các bên tham gia khẳng 

định trái quyền của mình nhưng bị bên khác chống lại.
2.2. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án
Các nguyên tắc cơ bản của thủ tục giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại nói riêng 

và vụ án dân sự nói chung là tu tưởng chì đạo hoạt động giải quyết vụ án dân sự nói chung 
và được ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp luật. BLTTDS năm 2015 đã dành cả Chương 
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2 để quy định những nguyên tắc cơ bản của hoạt động tố tụng dân sự. Chương này bao gồm 
23 Điều (từ Điều 3 đến Điều 25) trong đó nêu lên những nguyên tắc chung của hoạt động Tố 
tụng dân sự tại Tòa án như: nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc thực 
hiện chế độ hai cấp xét xử; nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc xét 
xử tập thể; nguyên tắc xét xử công khai v.v... Ngoài ra còn có những nguyên tắc riêng, đặc 
thù của tố tụng dân sự nói chung như: nguyên tắc tự định đoạt; nguyên tắc cung cấp chứng 
cứ và chứng minh; nguyên tắc bình đẳng; nguyên tắc hòa giải.

Là một quy trình giải quyết tranh chấp đặc biệt do tòa án - cơ quan tư pháp của nhà 
nước đứng ra tiến hành, giải quyết tranh chấp KDTM bằng con đường tòa án phải tuân thủ 
các nguyên tắc cơ bản trong quá trình giải quyết các tranh chấp KDTM được quy định trong 
BLTTDS 2015 gồm:

- Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự (Điều 5 BLTTDS 2015):
 - Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật (Điều 8 BLTTDS 2015)
 - Nguyên tắc tòa án không tiến hành điều tra mà chỉ xác minh thu thập chứng cứ.
- Nguyên tắc hòa giải trong giải quyết tranh chấp KDTM (Điều 10 BLTTDS 2015)
- Nguyên tắc giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời đảm bảo khắc phục kịp thời các 

thiệt hại cho bên bị vi phạm. 
Ngoài ra việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại phải 

tuân thủ các nguyên tắc chung như:
- Nguyên tắc pháp chế;
- Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
- Nguyên tắc khi xét xử sơ thẩm có Hội thẩm nhân dân tham gia,Thẩm phán và Hội 

thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;
- Nguyên tắc đảm bảo sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố 

tụng;
- Nguyên tắc bảo đảm quyền tranh tụng trong tố tụng dân sự;
- Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.
2.3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án
Căn cứ Điều 317 Luật thương mại 2005, một trong các hình thức giải quyết tranh chấp 

trong thương mại là giải quyết tại Tòa án. Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại 
tại Tòa án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Tòa án do pháp luật quy định. Tóa án 
là cơ quan nhân danh quyền lực nhà nước thực hiện việc xét xử theo một trình tự, thủ tục 
nghiêm ngặt, chặt chẽ. Việc giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án được thực hiện theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thông qua Tòa án bao gồm các 
bước sau:

Bước 1: Người khởi kiện chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn khởi kiện
Người khởi kiện nộp Đơn khởi kiện (theo mẫu quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-

HĐTP) tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Thông thường, các tranh chấp phát sinh trong 
hoạt động kinh doanh, thương mại sẽ được Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn có trụ sở. 
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Các trường hợp đặc biệt khác như tranh chấp về bất động sản, hay không biết trụ sở của bị 
đơn,... thì Tòa án có thẩm quyền được xác định theo các Điều 39, Điều 40 Bộ luật Tố tụng 
dân sự 2015

Đơn khởi kiện được nộp phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền và 
lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Người khởi kiện có thể nộp trực tiếp tại Tòa án, gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ 
bưu chính hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án 
(nếu có).

Bước 2: Nhận và xử lý đơn khởi kiện
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa 

án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét 

đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:
Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu 

vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của 
Bộ luật này;

Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu 
vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án.

Bước 3: Đóng tiền tạm ứng án phí
Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện 
biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng phí trong trường hợp họ phải nộp tiền 
tạm ứng án phí.

Thẩm phán chỉ thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm 
ứng án phí.

Bước 4: Thụ lý vụ án 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ , Thẩm phán phải thông báo bằng 

văn bản cho các đương sự, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải 
quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thụ lý vụ án.

Bước 5: Hòa giải
Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm (thường kéo dài từ 02 đến 04 tháng), Tòa án 

tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.
Trường hợp đương sự thỏa thuận được với nhau về giải quyết tranh chấp Tòa án lập 

biên bản hòa giải thành, hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà 
không có đương sự nào thay đổi ý kiến thì Thẩm phán phải ra quyết định công nhận sự thỏa 
thuận của các đương sự. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự có hiệu lực pháp 
luật ngay và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
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Trường hợp hòa giải không thành thì Tòa án đưa vụ án ra xét xử.
Bước 6: Đưa vụ án ra xét xử, mở phiên tòa (sơ thẩm)
Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở 

phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. Tòa án sau đó ra Bản 
án giải quyết tranh chấp giữa các bên. Bên nào không đồng ý có thể thực hiện thủ tục kháng 
cáo.

Bước 7 (nếu có): Xét xử phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm
Căn cứ, thời hạn mở các phiên tòa phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm được quy định 

chi tiết tại Bộ luật dân sự 2015.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI TOÀ ÁN HIỆN NAY
Toà án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ 

chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân. Trong cơ cấu tổ chức của Toà án, Tòa Kinh tế là Tòa án có thẩm quyền giải quyết 
các vụ án tranh chấp về KDTM. Những tranh chấp về KDTM được xác định thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Toà án đã được làm rõ phù hợp với Luật Thương mại và Luật Doanh 
nghiệp....là những tranh chấp phát sinh trong hoạt động KDTM giữa cá nhân, tổ chức có 
đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Cụ thể: Sơ thẩm đối với những 
tranh chấp KDTM thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh; Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 
những vụ việc, bản án KDTM chưa có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện bị kháng cáo, 
kháng nghị theo quy định của Bộ luật TTDS. Ngoài ra, Toà án có thẩm quyền giải quyết theo 
lãnh thổ đối với những tranh chấp KDTM nếu nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở; nơi có 
bất động sản nếu tài sản tranh chấp là bất động sản thuộc phạm vi hành chính hoặc do hai 
bên đương sự thỏa thuận lựa chọn Toà án là nơi giải quyết tranh chấp.

Năm 2022, số lượng các loại vụ việc mà các Tòa án phải thụ lý, giải quyết gia tăng 
(tăng gần 6% so với năm trước) với tính chất, mức độ ngày càng đa dạng, phức tạp. Tình 
hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi, 
cũng phát sinh nhiều khó khăn mới. Đặc biệt trong những tháng đầu năm, dịch Covid-19 lây 
lan nhanh, với số ca lây nhiễm trong cộng đồng rất cao ở một số địa phương đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến tiến độ giải quyết các loại vụ việc thuộc thẩm quyền. Bên cạnh nhiệm vụ phải 
làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các 
chỉ tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội; các Tòa án còn phải tiếp tục tập trung thực 
hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổ chức thi hành Nghị quyết của Quốc hội về 
phiên tòa xét xử trực tuyến...Để chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022, ngay 
từ đầu năm, Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành các văn 
bản để lãnh đạo, chỉ đạo các Tòa án nhân dân. Trên cơ sở đó, các Tòa án đã khẩn trương xây 
dựng, đề ra chương trình, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể và tổ chức 
thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ, yêu cầu của Nghị quyết của Quốc hội và của Tòa án nhân dân 
đề ra. Các Tòa án đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác được giao và đạt 
được nhiều kết quả nổi bật. Kết quả đạt được cụ thể như sau:



379THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

Bảng. Tình hình xét xử các vụ án về tranh chấp  KDTM tại Toà án năm 2022
Đơn vị: vụ / %

Nội dung Số vụ án 
thụ lý

Tỷ lệ
(%)

Số vụ án đã giải 
quyết

Tỷ lệ
(%)

Tỷ lệ giải 
quyết (%)

Sơ thẩm 15.130 90,8 10.483 89,02 69,28
Phúc thẩm 1.383 8,3 1.172 9,95 84,74
Giám đốc thẩm, tái 
thẩm

148 0,9 120 1,03 81,08

Tổng 16.661 100 11.775 100 70,67
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2022 của Toà án nhân dân tối cao)

Từ những thống kê số liệu kể trên, có thể thấy trong năm 2022, tình hình giải quyết 
tranh chấp KDTM tại Toà án ngày một gia tăng và có tính chất phức tạp. Các Tòa án đã thụ 
lý 16.661 vụ việc kinh doanh thương mại, đã giải quyết, xét xử được 11.775 vụ việc, đạt tỷ lệ 
70,67%; trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 15.130 vụ việc (chiếm 90,8%), đã giải quyết, xét 
xử 10.483 vụ việc (chiếm 89,02%); thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 1.383 vụ việc, đã giải quyết, 
xét xử 1.172 vụ việc; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 148 vụ việc, đã giải quyết, xét 
xử 120 vụ việc. Mặc dù số vụ án thụ lý tăng nhưng tỷ lệ giải quyết cả hai cấp sơ thẩm và phúc 
thẩm tại Toà án vẫn đạt tỷ lệ cao. Cụ thể tỷ lệ giải quyết án sơ thẩm là 69,28% và tỷ lệ giải 
quyết án phúc thẩm là 84,74%. Tỷ lệ giải quyết án cao là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả 
giải quyết án của Toà án.

Như vậy Toà án trong quá trình giải quyết tranh chấp KDTM đã đạt được nhiều kết quả 
đáng ghi nhận. Đối với hoạt động xét xử sơ thẩm, Tòa án đã giải quyết nhiều vụ việc, giảm 
áp lực cho các Tòa án cấp trên. TAND cấp huyện luôn trau dồi, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, cơ sở vật chất, từ đó nâng cao chất lượng xét xử. Đối với hoạt động xét xử 
phúc thẩm, đã giải quyết nhiều vụ án khó, khắc phục những thiếu sót hoặc vi phạm mà tòa án 
cấp sơ thẩm còn mắc phải, là cơ quan hướng dẫn nghiệp vụ cho tòa sơ thẩm, đảm bảo rằng 
hạn chế tối đa sai sót trong giải quyết vụ án. Giải quyết các án tồn đọng, các vụ án có dấu 
hiệu oan sai và có tính chất phức tạp, nghiêm trọng. Việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án có 
những thuận lợi, như: Quyết định của tòa được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế 
nhà nước, có cơ quan thi hành án chuyên trách và có đầy đủ phương tiện để thi hành; Giải 
quyết tại tòa án có thể qua nhiều cấp xét xử, vì thế đảm bảo bản án, quyết định đó được chính 
xác, công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

Bên cạnh những thuận lợi trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh tại toà án vẫn 
còn tồn tại một số khó khăn, bất cập, cụ thể là: 

- Thứ nhất, trong những năm qua, các chính sách, văn bản pháp luật về KDTM, doanh 
nghiệp, đầu tư có nhiều thay đổi, các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo nhau chưa 
được cơ quan có thẩm quyền kịp thời định hướng gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố 
tụng trong nhận thức và áp dụng pháp luật.

- Thứ hai, số lượng án không giải quyết được: tạm đình chỉ, chuyển hồ sơ, đình chỉ ở 
cấp sơ thẩm còn cao. Đối với những vụ án được giải quyết tại cấp phúc thẩm, tỷ lệ sửa và 
hủy bản án còn cao. Mặc dù luôn đề cao vai trò của hòa giải trong quá trình giải quyết tranh 
chấp KDTM, nhưng số vụ án công nhận thỏa thuận vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số vụ án 
đã xét xử.
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- Thứ ba, thời hạn giải quyết vụ án kéo dài. Giải quyết tranh chấp là một quá trình gồm 
nhiều giai đoạn và chủ thể tham gia. Do đó, một biến số như COVID-19 sẽ có thể tác động 
mang tính hệ thống đến quy trình giải quyết tranh chấp này, dẫn đến hệ lụy là thời gian giải 
quyết tranh chấp bị kéo dài.Thậm chí nhiều trường hợp đã được gia hạn nhiều lần nhưng 
cũng vẫn không giải quyết triệt để được vụ án, kéo dài nhiều năm liền. Thủ tục tố tụng tòa án 
thường kéo dài, phức tạp và khó dự đoán kết quả giải quyết. Quy trình, thủ tục tố tụng kéo 
dài, mất thời gian của các bên tranh chấp, chưa kể đến việc trên thực tế, phán quyết của tòa 
án thường bị kháng cáo, điều này khiến cho quá trình tố tụng có thể bị trì hoãn, có thể phải 
qua nhiều cấp xét xử, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc 
biệt phải kể đến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, để xác định chính xác thời hạn, thời hiệu 
trong thực hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp, khởi kiện, các bên cần phải căn cứ vào nhiều 
yếu tố như: sự kiện bất khả kháng do một bên phải thực hiện quyết định cách ly của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, ví dụ: Do một bên phải thực hiện quyết định cách ly tập trung của 
UBND xã nên không thể thực hiện nghĩa vụ theo đúng thời hạn hợp đồng. Khi đó, thời gian 
cách ly trong quyết định cách ly tập trung đó sẽ không tính vào thời hạn thực hiện nghĩa vụ 
trong hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận. Bên cạnh đó, những trở ngại khách quan do giãn 
cách xã hội, khiến cho một bên không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ của mình, ví dụ: 
Một bên không thể nộp đơn kiện vì Tòa án tạm ngừng hoạt động do giãn cách thì thời hiệu 
khởi kiện sẽ được cộng thêm khoảng thời gian thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
về giãn cách xã hội.

- Thứ tư, trình độ của một số cán bộ Toà án còn hạn chế. Một số công chức Tòa án chưa 
chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức dẫn 
đến bị xử lý theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Một số thẩm phán của Tòa 
án cấp huyện trong quá trình xử lý, còn chủ quan trong việc nghiên cứu, thu thập hồ sơ, đánh 
giá chứng cứ chưa hoàn thiện, đầy đủ. Thẩm phán cũng có nhiều áp lực, nặng tâm lý lo ngại 
án bị sửa, bị hủy nên còn rụt rè, không chủ động, thụ động, còn bị ảnh hưởng bởi nhiều cơ 
quan, tổ chức khác nên gây kéo dài thời gian, gây bức xúc cho các đương sự. Năng lực, trình 
độ của cán bộ tiến hành tố tụng còn hạn chế. Cán bộ ngành tòa án chưa nêu cao tinh thần học 
tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chưa kịp thời cập nhật những quy định mới, 
thay đổi của quy định pháp luật. Mặt khácTòa án được bố trí 2 cấp xét xử, tuy là ngành dọc 
nhưng vẫn chịu sự báo cáo, giám sát của ủy ban. Trong nhiều vụ án, vì quan hệ nên ý chí của 
Thẩm phán giải quyết vẫn bị chi phối, ảnh hưởng bởi các cơ quan hành chính. Do đó, kết 
quả giải quyết tranh chấp không thể hiện sự khách quan, công bằng. Hơn nữa khối lượng án 
thụ lý vào nhiều mà Thẩm phán cũng phải giải quyết nhiều loại án khác nhau, đội ngũ cán 
bộ biên chế ít lại còn thiếu kinh nghiệm dẫn đến hiệu quả giải quyết án chưa cao. Nhất là cán 
bộ Tóa án nhân dân cấp huyện, thường khi ra trường tốt nghiệp cử nhân là đã thi rồi vào làm 
việc tại Tòa án, do đó không thể tránh khỏi sự sai sót, áp dụng pháp luật là không chính xác.

- Thứ năm, việc hòa giải được thực hiện mang tính hình thức, thủ tục; các bên đương sự 
không hợp tác; trình độ, kỹ năng hòa giải của Thẩm phán còn kém.... Đây là vấn đề tồn tại và 
xảy ra trong quá trình xét xử hai cấp của Toà án , gây tốn kém, lãng phí về mặt thời gian cũng 
như tiền bạc của nhà nước. Một số đơn vị còn khó khăn trong việc triển khai thi hành Luật 
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án như: bố trí, sắp xếp phòng hòa giải, đối thoại riêng, phòng làm 
việc của Hòa giải viên; số lượng các vụ việc đương sự đồng ý hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
chiếm tỷ lệ thấp so với số lượng đơn khởi kiện, đơn yêu cầu mà Tòa án nhận được; số lượng 
vụ việc đã được hòa giải thành, đối thoại thành chiếm tỷ lệ chưa cao.
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Ngoài ra các bên tranh chấp phải chấp nhận thủ tục tố tụng chung được quy định trong 
pháp luật quốc gia, không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác nên thiếu đi tính linh hoạt. Trong 
thủ tục xét xử ở tòa án, các bên không có cơ hội để lựa chọn cho mình một người xét xử mà 
do tòa án chỉ định. Nguyên tắc xét xử tại tòa án là công khai, dẫn đến việc không đảm bảo 
giữ kín những thông tin, bí mật kinh doanh của các bên tham gia kinh doanh thương mại. 

Nguyên nhân của những khó khăn, bất cập
- Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động giải 

quyết tranh chấp kinh doanh thương mại hiện nay. Covid-19 làm bùng nổ các tranh chấp hợp 
tác kinh doanh. Các lĩnh vực chịu tác động nhiều là: du lịch lữ hành, những dịch vụ không 
phải là thiết yếu, các liên doanh trong công trình xây dựng, chuỗi phân phối hàng hoá không 
thiết yếu...Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, nhiều cán 
bộ, công chức Tòa án bị nhiễm Covid-19 phải thực hiện cách ly, điều trị nên đã ảnh hưởng 
nhất định tới việc sắp xếp, phân công công việc cũng như tiến độ giải quyết công việc.

- Số lượng các loại vụ việc và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà các Tòa án phải 
thụ lý, giải quyết tăng so với năm trước với tính chất ngày càng phức tạp, chứng cứ không 
rõ ràng mất nhiều thời gian xác minh, trong khi số lượng Thẩm phán, công chức chưa đủ để 
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến áp lực rất lớn với Tòa án; chế độ chính sách, cơ sở 
vật chất, điều kiện làm việc của các Tòa án còn nhiều khó khăn.

- Tỷ lệ án hành chính hủy, sửa còn cao có nguyên nhân chính là do các tranh chấp phát 
sinh chủ yếu liên quan đến đất đai rất phức tạp; việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật 
trong một số vụ án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; vẫn còn tình trạng Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (hoặc người đại diện) không chấp hành nghiêm quy định của Luật 
Tố tụng hành chính, một số vụ án Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tài 
liệu, chứng cứ không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo yêu cầu của Tòa án, có vụ việc 
không cung cấp chứng cứ dẫn đến thời gian giải quyết vụ án bị kéo dài; một số vụ án, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân (hoặc người đại diện) có đơn xin giải quyết, xét xử vắng mặt; thậm chí 
có trường hợp vắng mặt tại các phiên đối thoại hoặc các phiên tòa nhưng không có đơn xin 
phép vắng mặt... dẫn đến Tòa án phải hoãn phiên tòa, gây khó khăn cho Tòa án trong công 
tác xét xử và gây bức xúc cho người khởi kiện.

- Một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp với Toà án, 
chưa làm hết trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật trong việc cung cấp tài 
liệu, chứng cứ, giám định, tham gia định giá tài sản... Nhiều trường hợp đương sự cung cấp 
chứng cứ không đầy đủ hoặc cố tình không cung cấp chứng cứ hoặc trốn tránh, không hợp 
tác, không đến Tòa án theo giấy triệu tập, chống đối khi tiến hành thẩm định tại chỗ... gây 
khó khăn cho Tòa án.

- Một số Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trong thực thi công vụ còn chưa 
thận trọng nghiên cứu, thu thập, đánh giá chứng cứ; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm công 
tác; phương pháp làm việc chưa khoa học, hiệu quả.

4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI TẠI TOÀ ÁN 

Để đảm bảo việc giải quyết các tranh chấp  KDTM đúng quy định của pháp luật cao 
hơn nữa, một số giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp 
KDTM như sau:
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Một là, Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt 
động xét xử; tăng cường trao đổi nghiệp vụ, tập trung giải đáp các vướng mắc về nghiệp 
vụ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử. Quan tâm đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là tổ chức các khóa tập huấn 
chuyên sâu theo từng lĩnh vực như: dân sự, phá sản, sở hữu trí tuệ...

Hai là, Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng 
cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc và các mặt công tác khác. Đổi mới phương 
thức quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân nhiệm hợp lý; đảm bảo rành 
mạch giữa quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của các Tòa án với hoạt động tố tụng. Khơi 
dậy và phát huy tính năng động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách 
nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao. Cần chú trọng trong giai đoạn thụ lý hồ sơ, giai 
đoạn chuẩn bị xét xử,Tòa án các cấp cần đánh giá đúng nội dung vụ án, xem xét đầy đủ người 
tham gia tố tụng tránh ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người có liên quan. 
Việc thu thập, đánh giá chứng cứ cần được chủ động, chú trọng quy định pháp luật chi tiết 
hơn đối với một số trường hợp bắt buộc khi gửi thông báo thụ lý đến, yêu cầu bị đơn, người 
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ba là, Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ 
luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức; 
xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, vững mạnh. Kiện toàn đội ngũ công chức của các 
Tòa án, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp ở Tòa án nhân dân cấp huyện. Động viên cán bộ, 
công chức tích cực tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp 
vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Trước hết đề nghị Tòa án cấp trên quan tâm bố trí nhân 
sự phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của công tác giải quyết án tranh chấp KDTM. 
Cần xem xét, bố trí lại cán bộ, điều chuyển công tác cán bộ ở những nơi thừa cán bộ, ít án 
đến những nơi thiếu cán bộ, số lượng án giải quyết nhiều. Ngoài ra, có biện pháp, chủ trương 
khuyến khích, đôn đốc để đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, cán bộ Tòa án chủ động hơn, không 
ngừng học tập nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng phán đoán, vận 
dụng pháp luật kết hợp với kiểm tra, đôn đốc. Đối với những vụ án tranh chấp KDTM khó, 
phức tạp, nhiều thành phần tham gia, nhiều quan hệ pháp luật hoặc pháp luật quy định không 
rõ ràng, chưa có hướng dẫn, pháp luật không quy định thì cần có biện pháp linh hoạt để đảm 
bảo hiệu quả xét xử vụ án. Đối với Thẩm phán luôn đề cao vai trò của các giai đoạn hòa giải, 
đánh giá chứng cứ. Tăng cường hướng dẫn, nâng cao khả năng viết án, đảm bảo phản ánh 
đúng tình tiết khách quan, chính xác của vụ án. Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức tập huấn, 
rút kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ giữa Tòa án các cấp. 

Bốn là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Toà án cấp 
trên đối với Tòa án cấp dưới. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra quá trình thi hành án, 
chuyển giao bản án để nhằm phát hiện ra các thiết sót trong công tác áp dụng pháp luật và 
chấn chỉnh kịp thời các sai sót ấy. Kịp thời khen thưởng, vinh danh những tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Năm là, Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở của các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải 
cách tư pháp nhằm củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất của Tòa án các cấp. Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án. Bên cạnh các giải pháp về thay 
đổi, bổ sung pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ Tòa 
án... thì việc nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp KDTM tại Toà án cũng cần chú trọng về 
điều kiện vật chất, môi trường làm việc. Những cơ sở vật chất: trụ sở làm việc, tài liệu, văn 
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bản, phương tiện tra cứu thông tin, thiết bị chuyên dùng, máy tính kết nối internet, kinh phí 
hoạt động .... có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giải quyết và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan Đảng, chính 
quyền ở trung ương, điạ phương và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực 
hiện các mặt công tác của Tòa án. Đối với những vụ án phức tạp, phạm vi nhiều quốc gia, thì 
Toà án cũng có thể tham vấn ý kiến của các chuyên gia để có cái nhìn khách quan, đúng đắn 
nhất. Bên cạnh đó, cũng là dịp để học hỏi, kinh nghiệm giải quyết của các chuyên gia, quốc 
gia khác trong lĩnh vực mình đang quan tâm, giải quyết.

Bảy là, nâng cao chất lượng hòa giải tại Tòa án. Hòa giải luôn có vai trò hết sức quan 
trọng trong việc giải quyết tranh chấp  KDTM. Ngoài việc tiết kiệm cả về chi phí và thời gian 
còn đảm bảo bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối 
tác và đảm bảo trên tinh thần đoàn kết, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

5. KẾT LUẬN
COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động 

giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại hiện nay. Đứng trước thực tiễn trong việc giải 
quyết tranh chấp KDTM trong Tòa án suốt thời gian qua, có thể thấy được phần nào những 
khó khăn, hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật cũng như các vướng mắc, bất cập về các 
quy định pháp luật trong tố tụng dân sự nói chung và KDTM nói riêng. Thực tế, tỷ lệ giải 
quyết và xét xử các vụ án tranh chấp KDTM cũng không cao nhưng tỷ lệ hủy, sửa do lỗi chủ 
quan đến từ phía Tòa án cũng nhiều. Vì vậy, trên hết, cần có những thay đổi về quy định, 
chính sách pháp luật, kèm theo đó là việc bổ sung các quy định cũng như áp dụng hình phạt 
thích hợp với những sai phạm để chấn chỉnh kịp thời. Cần phát huy tư tưởng đón nhận cái 
mới, sẵn sàng sửa đổi và khắc phục khó khăn cũng như lỗi lầm.
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Tóm tắt: Sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp thương mại điện tử 
đã tạo ra nhiều hệ lụy làm ảnh hưởng đến quyền của những chủ thể khác, trong 
đó có quyền sở hữu trí tuệ. Pháp luật nước ta hiện nay chưa thật sự chú trọng 
đến trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của những chủ thể tham giao vào 
hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong phạm vi của bài viết, tác 
giả phân tích quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền sở trí tuệ và trách nhiệm bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử. Từ đó, đề 
xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đảm bảo thực hiện tốt quyền tự bảo vệ 
của chủ thể quyền và xây dựng trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương 
mại điện tử. 

Từ khóa: bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại 
điện tử, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử.

PROTECTION OF HOLDERS OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AND OWNERS OF E-COMMERCE TRADING PLATFORMS

Abstract: The outstanding development of the e-commerce industry has 
created many consequences that affect the rights of other subjects, including 
intellectual property rights. The current law of our country has not focused on the 
responsibility to protect the intellectual property rights of the subjects involved 
in activities on the e-commerce trading floor. Within the scope of the article, the 
author analyzes the self-protection rights of intellectual property rights holders 
and the responsibility to protect the intellectual property rights of e-commerce 
exchange owners. From there, propose solutions to improve the law on ensuring 
the good exercise of the rights holders’ right to self-protection and building the 
responsibilities of the owners of e-commerce trading floors.

Keywords: protection of intellectual property rights, owners of e-commerce 
trading floors, intellectual property rights holders, and e-commerce.
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1. Đặt vấn đề
Hoạt động thương mại điện tử trong những năm qua ở Việt Nam đang thật sự bùng nổ 

cùng với sự phát triển vượt bật của cuộc cách mạng 4.0. Sự phát triển đó được đánh giá qua 
thị trường thương mại điện tử với tốc độ tăng trưởng trung bình 18% và dự báo quy mô thị 
trường có khả năng lên đến 26 tỷ USD vào năm 2024 [1]. Hiện nay, không thể xác định cụ 
thể tất cả các hình thức hoạt động thương mại điện tử trong hệ thống pháp luật điều chỉnh, 
tuy nhiên, có thể định hình được qua các hình thức hoạt động như website, sàn giao dịch 
thương mại điện tử và thương mại điện tử trên mạng xã hội [2]. Các hình thức hoạt động này 
đã góp phần tạo bước phát triển tất yếu cho nền kinh tế Việt Nam và phù hợp với sự phát triển 
của thế giới. Mặc dù sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam là đáng ghi 
nhận và tiếp tục vận hành nhưng không thể không có những khó khăn, thách thức. 

Khi nói đến thương mại điện tử, vấn đề về sở hữu trí tuệ bị bỏ qua nhiều nhất bởi vì nó 
ít được hiểu hoặc vì các mối liên hệ quan trọng của nó với thương mại điện tử dường như 
không được thể hiện rõ ràng [3]. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 
đầu năm 2019 đến nay, có đến 60% số đơn liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 
hoạt động thương mại điện tử [4]. Chính vì lẽ đó, một trong những khó khăn trong hoạt động 
thương mại điện tử là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, việc xác định các hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử có thể chia thành các nhóm hành 
vi: (i) hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử, (ii) hành 
vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới tên miền, (iii) hành vi quảng cáo hàng hóa xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ,... Xét thấy, việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không đơn 
giản do vẫn còn những khó khăn, vướng mắc của pháp luật [5] nhưng việc xác định có hay 
không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là có thể thực hiện được. Ví dụ: hành vi vi 
phạm quyền tác giả, do đặc tính “vô hình” của quyền tác giả, môi trường mạng Internet là 
“vô hạn” nên trên các trang web thường xuyên đưa những ấn phẩm, sách báo, truyện, phim 
ảnh... lên mạng internet để rao bán dù không được cho phép của chủ thể quyền tác giả, đối 
với quyền sở hữu công nghiệp cũng tương tự [6].

Hiện nay, pháp luật Việt Nam cũng có những quy định nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
được ghi nhận trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022 (Luật Sở 
hữu trí tuệ). Khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là cá nhân, 
tổ chức bị xâm phạm và cá nhân, tổ chức khác phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ của người khác có quyền tự bảo vệ và/hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tuy 
nhiên, trong quan hệ được xây dựng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, ngoài những chủ 
thể nêu trên, cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động thương mại trên nền tảng thương mại điện 
tử (người bán) và chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cũng có trách nhiệm bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ. Trong phạm vi nghiên cứu của bài viết, tác giả hướng đến phân tích 
thực trạng pháp luật về các chủ thể có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt 
động trên sàn giao dịch thương mại điện tử là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với quyền tự bảo 
vệ và chủ thể cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (Chủ sở hữu sàn giao dịch 
thương mại điện tử). Những chủ thể này chưa được pháp luật xác định trách nhiệm cụ thể và 
khó áp dụng trên thực tiễn. 
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Từ những khó khăn, thách thức đó, đòi hỏi nhà làm luật cần có những chính sách phù 
hợp, ban hành khung pháp lý kịp thời không chỉ quản lý hiệu quả mà còn thúc đẩy và tạo 
điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Sự phát 
triển hoạt động thương mại điện tử không chỉ góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của 
các chủ thể kinh doanh[7] mà còn góp phần vào sự phát triển của thị trường thương mại điện 
tử ở Việt Nam và quốc tế. 

2. Tổng quan lý thuyết vấn đề nghiên cứu 
Quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử
Xét ở góc độ lịch sử, sở hữu trí tuệ không phải là một khái niệm mới và khái niệm này 

luôn thay đổi. Trên thế giới, từ thế kỷ XV, Nhà nước Venice đã ban hành lệnh cấm không 
được xâm phạm các sáng chế của người lao động dưới bất kỳ hình thức nào [8]. Sự bảo hộ 
đó đối với các sản phẩm kỹ thuật đã nhanh chóng lan truyền đến các quốc gia Châu Âu trong 
suốt thế kỷ XVI [9]. Sự phát triển của quyền sở hữu trí tuệ được các quốc gia bảo hộ đến thời 
điểm thực trạng ăn cắp bản quyền hay xâm phạm sở hữu trí tuệ khác xuất hiện rất nhiều ở các 
quốc gia, tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO (World Intellectual Property Organization) 
thông qua Hiệp định về bản quyền WCT [10] và Hiệp định về biểu diễn và thu thanh WPPT 
củ WIPO [11] đã đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của pháp luật quốc tế trong bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ [12]. Theo đó, khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ cũng được các tổ chức 
sở hữu trí tuệ thế giới tiếp cận dưới góc độ rộng và chi tiết, chia làm hai nhóm: Thứ nhất, 
quyền sở hữu trí tuệ đề cập đến các thuộc tính như ý tưởng sáng tạo của các tác phẩm văn 
học, khoa học, nghệ thuật được định hình thuộc quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền 
tác giả. Thứ hai, các tài sản theo quy định của sở hữu công nghiệp, như bằng độc quyền sáng 
chế, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bí mật thương mại [13].

Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức là quyền đối 
với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu 
công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng [14]. Theo đó, sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu 
những tài sản rất đặc biệt được coi là sản phẩm trí tuệ có tính sáng tạo. Chính vì được coi 
là một loại tài sản đặc biệt nên quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ dưới những hình 
thức nhất định. 

Dù dưới góc nhìn nào để đưa ra các định nghĩa về khái niệm quyền sở hữu trí tuệ, quyền 
sở hữu trí tuệ luôn đảm bảo ba nội dung cơ bản: cho phép người sở hữu tài sản trí tuệ ngăn 
cấm người khác sử dụng tài sản trí tuệ của mình, cho phép người sở hữu tài sản yêu cầu trả 
thù lao khi người khác sử dụng tài sản và giới hạn không gian cũng như thời gian của quyền 
[15].

Có thể thấy, sự phát triển của quyền sở hữu trí tuệ cùng với sự bùng nổ của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 - thời đại của thương mại điện tử là hết sức quan trọng. Bởi lẽ, hơn bất 
kỳ nền tảng nào khác, thương mại điện tử liên quan đến việc mua và bán các sản phẩm dựa 
trên quyền sở hữu trí tuệ và giấy phép của việc thực hiện chuyển giao quyền. Do đó, bất kỳ 
chủ thể nào kinh doanh thương mại điện tử cũng nên làm quen với các quyền sở hữu trí tuệ 
liên quan đến thương mại điện tử [16]. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương 
mại điện tử là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền 
liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm được mua bán, 
cung cấp, trao đổi thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc đối với các sản phẩm giúp 
vận hành hoặc liên quan đến việc vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử. 
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Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên giao dịch trên sàn thương mại điện tử là áp dụng các 

biện pháp nhằm ngăn chặn, suy giảm, chấm dứt hành vi xâm phạm và bù đắp các quyền và 
lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm từ một bên trong hoạt 
động trên sàn giao dịch thương mại điện tử [17]. Pháp luật Việt Nam trao quyền áp dụng các 
biện pháp này cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức khác.

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên hoạt động trên sàn giao dịch thương mại 
điện tử được ghi nhận tại Điều 4 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý 
nhà nước về sở hữu trí tuệ bao gồm: biện pháp tự bảo vệ, biện pháp dân sự, biện pháp hành 
chính và biện pháp hình sự. 

Để có thể thực hiện tốt việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi áp dụng các biện pháp tự 
bảo vệ, dân sự, hành chính và hình sự, pháp luật cũng đã nêu rõ trách nhiệm bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ của các chủ thể tham gia vào hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bao 
gồm: bên bán hàng hóa (bên cung ứng dịch vụ) và bên mua hàng hóa (bên sử dụng dịch vụ) 
[18]. Theo đó, khi các chủ thể này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động trên sàn 
giao dịch thương mại điện tử sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi thực hiện 
hoạt động thương mại trên sàn giao dịch, chủ thể cung cấp dịch vụ (chủ sở hữu sàn giao dịch 
thương mại điện tử) không được pháp luật yêu cầu phải có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ của chủ thể quyền [19]. Trong khi đó, đây là chủ thể có quyền tạo ra “sân kinh doanh” 
cho các chủ thể thực hiện việc mua bán, nếu ngay ban đầu, quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể 
quyền được đảm bảo bởi chủ thể này, có lẽ, các bên sẽ không có cơ hội để xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền. 

Ngoài ra, trong các chủ thể có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động 
trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có trách nhiệm lớn nhất 
và đầu tiên. Trong thực tế, khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, biện pháp bảo vệ quyền đầu 
tiên được áp dụng là tự bảo vệ. Trước hết, biện pháp này tôn trọng quyền tự định đoạt của 
chủ thể. Hơn nữa, mặc dù không có sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
nhưng trong chừng mực nhất định, biện pháp này cũng giúp nhanh chóng ngăn chặn, chấm 
dứt hành vi xâm phạm [20].

Do đó, trong phạm vi nghiên cứu thực trạng pháp luật áp dụng, tác giả lựa chọn phân 
tích việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động trên sàn thương mại điện tử của chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ với quyền tự bảo vệ và trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ 
thể quyền khi bị xâm phạm đối với chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử. 

3. Quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ khi hoạt động trên sàn giao 
dịch thương mại điện tử

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử là 
một trong những nội dung được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 và cụ thể hóa tại Luật Sở 
hữu trí tuệ, quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền áp dụng các biện pháp mà pháp luật cho 
phép để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và có trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu 
trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan” [21]. Ở quy định này, nhà làm luật hướng đến đặt ra nguyên tắc chung để 
quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức được bảo vệ khi bị xâm phạm. Cũng từ quy định 
này đã nêu lên tinh thần tự bảo vệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Cá nhân được quyền áp 
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dụng mọi biện pháp nào mà pháp luật cho phép để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình nếu 
phát hiện có hành vi xâm phạm. Vì chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền tự bảo vệ nên nhà 
làm luật cũng đặt ra cho chủ thể quyền này một thái độ phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ 
của chủ thể quyền khác. Tuy nhiên, quy định về trách nhiệm tôn trọng chỉ mang tính chất đề 
nghị, ý nghĩa pháp lý hoàn toàn không thể đảm bảo [22]. 

Từ quy định mang tính nguyên tắc, một quy định khác cụ thể về quyền tự bảo vệ của 
chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được ghi nhận. Theo đó, quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền được 
thực hiện thông qua các biện pháp công nghệ, biện pháp tự yêu cầu bên vi phạm và biện pháp 
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền (áp dụng biện pháp dân sự, hành chính, hình sự) [23]. Nhà 
làm luật trên tinh thần đó nêu rõ, “tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người 
tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan” [24]. Quy định này nêu lên hai trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: 
Thứ nhất, trách nhiệm tự bảo vệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; Thứ hai, trách nhiệm của 
những chủ thể khác nếu phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho 
người tiêu dùng hoặc cho xã hội. Rõ ràng, trách nhiệm của chủ thể thứ hai được luật định 
khó vận dụng trong thực tế. Do đó, điều này cũng chưa thể đảm bảo được quyền sở hữu trí 
tuệ trong hoạt động trên sàn thương mại điện tử được bảo vệ một cách tuyệt đối. 

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể thực hiện quyền tự bảo vệ của mình thông qua việc 
yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo 
quy định của pháp luật [26]: Áp dụng các biện pháp dân sự, biện pháp hành chính và biện 
pháp hình sự để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình bị xâm phạm trên sàn giao dịch thương 
mại điện tử [27]. 

Theo đó, đối với biện pháp dân sự, Điều 202 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy 
định, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình khi bị xâm phạm, tổ chức, cá nhân có thể tự 
mình hoặc yêu cầu Tòa án có quyền áp dụng các biện pháp dân sự bao gồm: (1) buộc chấm 
dứt hành vi xâm phạm; (2) buộc xin lỗi, cải chính công khai; (3) buộc thực hiện nghĩa vụ dân 
sự; (4) buộc bồi thường thiệt hại; (5) buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử 
dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương 
tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ. Đối với biện pháp hành chính, Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định 85/2021/NĐ-CP) quy định về thương mại điện tử đã có những điều chỉnh về việc phát 
triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử [28]. Trong Nghị định này cũng đã 
nêu lên những nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại 
được bảo vệ. Quy định nêu lên hành vi bị cấm là tổ chức, cá nhân lợi dụng thương mại điện 
tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ [29]. Ngoài ra, 
người bán khi hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử cũng phải có trách nhiệm tuân 
thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng 
dịch vụ [30]. Trường hợp các chủ thể đó vi phạm thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính [31] và 
xem xét tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của thương nhân, tổ chức để ra quyết định đình 
chỉ hoạt động hoặc hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử [32]. Có thể 
thấy rằng, tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP là văn bản trực tiếp điều chỉnh về hoạt động thương 
mại điện tử trong đó có quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đối với biện pháp hình sự 
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được áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở mức độ nguy hiểm, có dấu 
hiệu để cấu thành tội phạm của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ một cách nghiêm 
trọng. “Cá nhân, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự” [33]. Theo đó, các cấu 
thành tội phạm tiêu biểu được luật định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 
2017: Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, 
quyền liên quan; Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

Trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu được xử lý thông qua các 
biện pháp hành chính [34]. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo mức độ xâm phạm của hành vi. Sau khi yêu cầu cơ quan hành 
chính xử phạt bên có hành vi vi phạm, chủ thể quyền vẫn có quyền khởi kiện ra Tòa án để 
yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trên thực tế, việc kết hợp các biện pháp hành chính và khởi 
kiện ra Tòa án có thẩm quyền sẽ hiệu quả hơn đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ [35].

Tuy nhiên, đối với biện pháp tự bảo vệ theo pháp luật hiện hành xây dựng khó đi vào 
thực tiễn áp dụng. Có rất nhiều nguyên nhân cho vấn đề này, tuy nhiên, có thể thấy một số 
nguyên nhân chính: 

Thứ nhất, quyền tự bảo vệ là quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm. 
Trong hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử, các hoạt động gần như được thực 
hiện thông qua phần mềm điện tử (sàn giao dịch - website). Khi đó, chủ thể quyền bị xâm 
phạm sẽ khó thu thập chứng cứ để khởi kiện. Thực tế, sàn giao dịch thương mại điện tử là 
một thị trường mở, điều đó khiến người tham gia cũng khó có thể phân biệt đâu là đối tượng 
giả, đối tượng thật, đâu là thông tin chính gốc, đâu là thông tin làm nhái. Nó chính là kẽ hở 
cho các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại trên sàn giao 
dịch [36].

Thứ hai, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm trong hoạt động trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử rất khó chứng minh thiệt hại trước Tòa án. Theo khoản 1 Điều 6 Bộ luật 
Tố tụng dân sự 2015, một nguyên tắc rất quan trọng là nguyên đơn phải có nghĩa vụ chứng 
minh trước Tòa án về mức độ thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm. Nghĩa rằng, khi chủ 
thể quyền tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình trước Tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt 
hại phải chứng minh được hành vi xâm phạm của bên kia đã gây ra thiệt hại trên thực tế cho 
mình. Ngược lại, nếu không đưa ra được chứng cứ chứng minh, chủ thể quyền sẽ không 
được Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện, khi đó, có thể sẽ phải chịu án phí. Chính vì lẽ đó, 
tâm lý của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm trong hoạt động trên sàn thương mại 
điện tử rất ngại khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình [37]. 

Ngoài ra, về phía chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đa phần vẫn chưa chủ động 
trong việc tự bảo vệ quyền của mình, vẫn còn tâm lý trông chờ vào sự bảo vệ của Nhà nước 
trong khi chính họ, hơn ai hết, là những người có thể chỉ ra được đâu là hàng thật, đâu là 
hàng giả để thông tin cho người tiêu dùng, bài trừ hàng giả, hàng vi xâm phạm quyền [38]. 
Về phía khách hàng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người người tiêu dùng chấp nhận hàng 
hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vì lý do giá trị những hàng hóa, dịch vụ  đó phù 
hợp với điều kiện kinh tế của họ, và theo đó là văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của 
người khác, bài trừ hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa phổ biến trong xã hội [39].
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Biện pháp tự bảo vệ là biện pháp được khuyến khích áp dụng bởi sẽ giảm thiểu các 
tranh chấp giữa các bên. Biện pháp này cũng tôn trọng quyền tự định đoạt của chủ thể. 
Hơn nữa, mặc dù không có sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng 
trong chừng mực nhất định, biện pháp này cũng giúp nhanh chóng ngăn chặn, chấm dứt 
hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, biện pháp chủ động yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và 
bồi thường thiệt hại là biện pháp rất khó đạt hiệu quả như kỳ vọng, tương tự các biện pháp 
thương lượng khác.

4. Trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu sàn giao dịch thương 
mại điện tử

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, thương nhân, tổ chức 
thiết lập website thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến 
hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó được gọi là thương 
nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử. Theo đó, tác giả gọi là chủ 
sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử [40]. Chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử 
là pháp nhân hoặc các tổ chức khác cung cấp cơ sở kinh doanh trực tuyến, đối sánh giao dịch, 
phân phối thông tin và các dịch vụ khác cho hai hoặc nhiều bên tham gia giao dịch thương 
mại. Trong mục đích của bài viết này chủ sở hữu nền tảng thương mại có nghĩa là nhà điều 
hành thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thông qua nền tảng thương mại 
điện tử [41]. Họ không trực tiếp tham gia và thực hiện giao dịch nhưng lại đóng vai trò quan 
trọng khi thiết lập nền tảng và môi trường cho người mua và người bán giao dịch với nhau. 

Thực tiễn yêu cầu chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có nghĩa vụ bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, Nghị định 52/2013/NĐ-
CP không có quy định nào đề cập đến trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại 
điện tử về việc phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền đối với những sản phẩm 
là hàng hóa, dịch vụ. Đây có lẽ vấn đề cần phải quan tâm. Bởi lẽ, vai trò của chủ sở hữu sàn 
giao dịch thương mại điện tử là vô cùng quan trọng. Chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại 
điện tử có trách nhiệm đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại 
điện tử; công bố các thông tin về người sở hữu website, yêu cầu người bán trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử cung cấp thông tin; xây dựng và công bố công khai trên website quy chế 
hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế 
đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử và có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc 
cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính 
xác, đầy đủ [42].

Như đã phân tích, giả sử, chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử được pháp luật 
đặt ra những trách nhiệm cụ thể trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền khi 
tạo ra sân chơi cho các bên trong quan hệ thương mại (mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) 
thì các bên sẽ không có “cơ hội” để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền trong 
hoạt động thương mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Nghĩa là, chủ sở hữu sàn giao 
dịch thương mại điện tử là chủ thể tạo ra sàn giao dịch thương mại sẽ có quyền cho phép bên 
bán hàng, cung ứng cung cấp những sản phẩm có kiểm định, không phải là hàng giả, hàng 
nhái. Từ đó, bên mua, sử dụng dịch vụ cũng sẽ không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ của chủ thể quyền. Rõ ràng, trách nhiệm của chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử 
trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là rất lớn. Chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử có 
đủ điều kiện để thực hiện việc bảo vệ quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật 
cần phải ghi nhận.
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5. Kết luận và kiến nghị
Thay cho lời kết, trên cơ sở phân tích trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ 

thể quyền sở hữu trí tuệ với quyền tự bảo vệ và chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử 
với trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tác giả đề xuất một số kiến nghị trên nguyên tắc 
tự nguyện, bình đẳng, vô tư, liêm chính, tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh, tham gia 
một cách công bằng vào cạnh tranh thị trường, thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ, chịu trách nhiệm về hàng hóa và dịch vụ, và chấp nhận sự giám sát của Nhà nước và 
xã hội.

Về quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
Thứ nhất, khi chủ thể quyền áp dụng biện pháp tự bảo vệ mà thông qua cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật thì phải cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu 
cầu của mình là có cơ sở. Tuy nhiên, thực tế, hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử 
mà xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên đơn rất khó để thu thập chứng cứ. Do vậy, dù có 
thiệt hại trên thực tế nhưng nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ thì không được Tòa 
án chấp nhận. Theo đó, tác giả đề xuất đối với vụ án về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên 
sàn giao dịch thương mại điện tử, nếu xác định đúng quan hệ tranh chấp, chủ thể quyền có 
quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ thu thập chứng cứ. Khi có đơn yêu cầu hỗ trợ của nguyên đơn, 
Tòa án phải tiến hành thu thập chứng cứ. 

Thứ hai, hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử là hoạt động giữa các bên 
trong quan hệ thương mại (mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) trên sàn giao dịch được 
chủ sở hữu sàn giao dịch cho phép hoạt động. Vì vậy, khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phát 
hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình thì có quyền thông báo cho chủ sở 
hữu sàn giao dịch thương mại điện tử để thực hiện các biện pháp cần thiết như xóa, chặn, vô 
hiệu hóa liên kết, chấm dứt giao dịch nếu chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tin rằng có bất kỳ 
vi phạm nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của mình. Thông báo này phải bao gồm chứng cứ 
chứng minh cho hành vi vi phạm. 

Thứ ba, phải chủ động và tự đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ của mình trên các nền 
tảng thương mại điện tử, bởi lẽ, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ là chủ thể có khả năng tự 
bảo vệ được các lợi ích và tránh bị xâm hại các lợi ích đó trước khi có thể yêu cầu bất kỳ 
chủ thể nào khác có trách nhiệm bảo vệ nó. Đơn giản, đó chính là lợi ích của chính chủ thể 
sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. 

Trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử
Như đã phân tích, pháp luật về thương mại điện tử không đặt ra trách nhiệm cho chủ 

sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền trong 
các hoạt động thương mại trên sàn giao dịch. Vì vậy, trong mối quan hệ mật thiết và vai trò 
quan trọng của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, tác giả xin phép được đề xuất 
một số trách nhiệm như sau:

Thứ nhất, chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải thiết lập các quy tắc bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường hợp tác với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ hợp 
pháp các quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông báo cho chủ sở hữu sàn giao dịch 
thương mại điện tử bất kỳ vi phạm nào đối với quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ 
của mình, thông báo bao gồm chứng cứ chứng minh cho hành vi vi phạm thì chủ sở hữu sàn 
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giao dịch thương mại điện tử phải kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết và chuyển thông 
báo đó đến người tham gia hoạt động thương mại.

Thứ ba, trường hợp chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử không thông báo hoặc 
không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho chủ thể quyền thì 
phải chịu trách nhiệm về việc tăng thêm thiệt hại.

Thứ tư, trường hợp chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện các 
biện pháp cần thiết một cách hợp pháp đối với bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu khắc phục trong một thời hạn quy 
định. Nếu không khắc phục trong thời hạn quy định đó thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Thứ năm, khi thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu sàn giao dịch 
thương mại điện tử nên thiết lập các tiêu chí bắt buộc để người bán tải lên minh chứng về 
quyền sở hữu sở trí tuệ đối với sản phẩm trước khi cho phép họ thực hiện các hoạt động 
thương mại trên sàn giao dịch của mình. Khi đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể 
chứng minh quyền sở hữu dễ dàng hơn và thực hiện các hành động pháp lý cũng như thủ tục 
tố tụng chống lại mọi hoạt động vi phạm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ  một cách hiệu quả. 

Tóm lại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử là việc làm vô cùng quan trọng. Vì việc hoàn thiện các quy định pháp luật 
về bảo vệ tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử có vai trò 
to lớn cho sự phát triển chung của thị trường thương mại điện tử của Việt Nam và hội nhập 
quốc tế. Song song đó, việc nâng cao trách nhiệm của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở 
hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý, từ đó, tạo ra 
hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước các hành vi xâm phạm ngày 
càng phổ biến và diễn ra với tốc độ nhanh. Có thể lưu ý rằng, nếu không bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ thì không bao giờ có thể đạt được sự tuân thủ công bằng của các hoạt động trong 
một thế giới thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến năng động, đa dạng như ngày nay 
và trong tương lai.
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Tóm tắt: Trong bài viết này tác giả tiến hành phân tích và đánh giá những 
tác động của thương mại điện tử (TMĐT) lên chính sách thuế tại Việt Nam trong 
bối cảnh TMĐT bùng nổ trên phạm vi toàn cầu. Thông qua việc nhận định những 
vấn đề tồn tại và bất cập trong chính sách thuế tại việt Nam mà TMĐT mang lại, 
tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho TMĐT phát triển, đồng 
thời tránh thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Từ khóa: Thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến, chính sách thuế

IMPACT OF E-COMMERCE ON TAX POLICY OF VIETNAM

Abstract: In this article, the author analyzes and evaluates the impacts 
of e-commerce on tax policy in Vietnam in the context of a global boom in 
e-commerce. By identifying the problems and shortcomings in tax policy in 
Vietnam that e-commerce brings, the author proposes some solutions to facilitate 
the development of e-commerce, at the same time, avoid loss of tax revenue for 
the State budget.

Keywords: E-commerce, online shopping, tax policy
1. Giới thiệu
Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến các hoạt động thương mại và đầu 

tư của các nước trên thế giới. Giãn cách xã hội ở nhiều quốc gia gây ra suy giảm 
giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, kèm theo đó là thu nhập giảm, tiêu 
dùng giảm và hoạt động xuất, nhập khẩu bị đình trệ.  Sau 3 năm chống chọi với 
dịch bệnh, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, đại 
dịch COVID-19 cũng đem đến những nhìn nhận mới, rõ nét hơn về cơ hội phát 
triển, đặc biệt là trong lĩnh vực TMĐT. Cho đến nay, TMĐT đã phát triển một 
cách bùng nổ và vẫn trên đà tiếp tục phát triển mạnh mẽ khắp toàn cầu, đặc biệt 
là ở các nước đang mới phát triển là nơi bắt nguồn của TMĐT. 

Thời gian qua, TMĐT ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể bởi 
những lợi ích to lớn mà hoạt động này mang lại. Tăng trưởng hoạt động TMĐT 
hàng năm thường ở mức rất cao. Sự tăng trưởng bứt phá của TMĐT đã đưa Việt 
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Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Đây là bước 
phát triển tất yếu, phù hợp với xu thế của thế giới. Có thể nói rằng TMĐT đang trở thành cơ 
hội mới cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Nếu như trước đây, TMĐT 
vẫn còn khá xa lạ và người dân chủ yếu mua sắm trực tiếp thì hiện nay mua sắm trực tuyến 
đã trở nên phổ biến và quen thuộc. Chính bối cảnh dịch bệnh đã khiến cho hành vi tiêu dùng 
và hoạt động TMĐT thay đổi một cách nhanh chóng. Điều này đã góp phần thúc đẩy lĩnh 
vực TMĐT phát triển mạnh mẽ và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế tại Việt Nam. Song 
thực tiễn lại đang phát sinh một số vấn đề bất cập. Theo đó, nhiều khung khổ pháp lý và quy 
phạm pháp luật, đặc biệt là các chính sách về thuế liên quan tới lĩnh vực này đã không còn 
phù hợp, khó đáp ứng các yêu cầu về quản lý; thậm chí, gây nên không ít vướng mắc trong 
quá trình thực thi. Hậu quả là đã làm thất thu một khoản lớn tiền thuế cho ngân sách Nhà 
nước. Có thể nói đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam mà là thực trạng chung của 
các nước có hoạt động TMĐT.

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1 Tổng quan nghiên cứu
Trên thế giới có khá nhiều các bài viết tập trung nghiên cứu tác động của TMĐT đến 

chính sách thuế. Các bài viết này đều có cùng quan điểm rằng TMĐT ảnh hưởng không nhỏ 
đến thuế. Trong đó, có thể nói đến nghiên cứu điều tra tác động của TMĐT đối với doanh 
thu thuế ở Caribe (Bristol, 2001). Sử dụng cách tiếp cận theo hướng kinh tế vi mô bài viết 
chỉ ra rằng khoản thu từ thuế tăng lên nhờ mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua TMĐT. 
Liên quan đến chủ đề này, một nghiên cứu khác đã tiến hành phân tích tác động của TMĐT 
đến hệ thống thuế tại Trung Quốc. Từ đó đưa ra một số chính sách nhằm thiết lập chính sách 
thuế phù hợp với tình hình TMĐT (Hongchang, 2009). Ngoài ra, một số tác giả đã mở rộng 
đối tượng nghiên cứu sang các nước châu Âu và tiến hành so sánh tác động của TMĐT đến 
cơ cấu thuế ở một số quốc gia như: Anh, Pháp, Đức. Đồng thời phân tích điểm mạnh và điểm 
yếu của hệ thống thuế đối với TMĐT tại các quốc gia này (Amir Kazemi, 2015).

Bên cạnh các nghiên cứu về chủ đề tác động của TMĐT đến chính sách thuế, cũng có 
một số bài viết đi vào phân tích các chính sách thuế trong môi trường TMĐT và được thực 
hiện tại Trung quốc và Indonesia (Bofeng, 2015), (Zulma, 2020). Kết quả chỉ ra rằng chính 
sách thuế đối với TMĐT không tồn tại “khoảng trống”. Song song với việc phân tích và đánh 
giá các quy định về thuế đối với TMĐT, thì việc xây dựng chính sách thuế phù hợp với tình 
hình phát triển của TMĐT cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm với mục đích xây dựng 
chính sách thuế phù hợp trong môi trường TMĐT trên cơ sở phân tích những tác động của 
TMĐT đến hệ thống thuế (Yang, 2008).

Công tác thu và quản lý thuế TMĐT cũng được khá nhiều tác giả quan tâm và tiến hành 
nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng công tác thu và quản lý thuế TMĐT. Từ đó đề xuất các 
giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý và thu thuế trong lĩnh vực TMĐT (Zeng, 2012) 
(Pang, 2017). Ngoài ra, một số bài viết đã tìm hiểu mối liên hệ giữa TMĐT và lập kế hoạch 
thuế. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những thách thức do TMĐT gây ra 
(Carnaghan, 2004).

Nhìn chung các nghiên cứu liên quan đến chủ đề về TMĐT và chính sách thuế của các 
tác giả trên thế giới đều tập trung vào phân tích đánh giá những khía cạnh ảnh hưởng của 
sự phát triển TMĐT lên chính sách thuế của nước sở tại. Trong đó, tác động lớn nhất có thể 
nói đến là làm cho công tác quản lý thuế trở nên phức tạp hơn và dẫn đến thất thu thuế cho 



399THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

chính phủ. Từ đó cho thấy rõ được rằng những chính sách thuế trước đây không còn phù hợp 
với thời đại TMĐT như hiện nay. Đây là thực trạng chung của tất cả các nước có nền TMĐT 
phát triển. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và xem xét thực trạng ảnh hưởng, các nghiên cứu 
cũng đã đưa ra một số giải pháp về chính sách thuế phù hợp hơn với thực trạng phát triển của 
TMĐT, giúp cải thiện những khó khăn trong công tác quản lý thuế tại các quốc gia. 

2.2 Cơ sở lý thuyết
TMĐT là một cách thức kinh doanh được thực hiện bằng phương tiện điện tử. Nó phá 

vỡ giới hạn không gian, thời gian và là đặc trưng của tính toàn cầu, tính nhanh chóng, tính 
phi vật chất, tính tối nghĩa và tính ngụy trang (Yang, 2008). TMĐT bao hàm việc mua bán 
hàng hóa, dịch vụ và thông tin thông qua mạng máy tính bao gồm cả internet (Tourban, 
2006). Trong những năm gần đây, thị trường TMĐT phát triển nhanh chóng cùng với sự phát 
triển của Internet và mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho các tập đoàn kinh doanh theo hình 
thức này. Đồng thời, các hình thức, phương thức và phương tiện trong TMĐT về cơ bản khác 
với phương thức truyền thống. Sự ra đời của TMĐT đã thay đổi các hình thức hiện có của 
một số mặt hàng. Trong giao dịch trực tuyến, một số hàng hóa hữu hình (sách, báo, sản phẩm 
nghe nhìn, v.v.) được dịch trực tiếp sang dạng kỹ thuật số để bán. Người mua muốn mua 
những hàng hóa kỹ thuật số này trên Internet có thể xem qua hoặc tải xuống để đạt được mục 
đích sử dụng của mình. Hàng hóa chuyển từ dạng “hữu hình” sang “vô hình”. Đối tượng giao 
dịch đang được chuyển thành “thông tin số” để rao bán trên mạng (Yang, 2008). TMĐT bác 
bỏ quan điểm rằng mọi hình thức kinh doanh phải có nơi thường trú và nó đã loại bỏ các hạn 
chế về địa lý vì các giao dịch có thể xảy ra giữa các quốc gia trên khắp thế giới (Mann, 2000).

Kinh doanh điện tử là xu hướng không thể tránh khỏi đối với sự phát triển kinh doanh 
trong tương lai và sẽ ảnh hưởng lớn đến chính sách thuế như sau (Hongchang, 2009):

Kinh doanh điện tử làm lung lay nền tảng của hệ thống thuế truyền thống, mà việc kiểm 
soát chứng từ là cơ sở. Vì vậy, nhiều dịch vụ đặt hàng và thư từ của kinh doanh điện tử được 
thực hiện trên Internet trong khi hồ sơ giao dịch là dữ liệu thông tin có thể sửa đổi. Do đó, 
quy trình giao dịch mua bán trở nên phức tạp do thông tin giao dịch không thể nắm bắt được.

Các kỹ thuật mã hóa máy tính làm tăng thêm khó khăn cho cơ quan thuế để có được 
các thông tin liên quan. Người nộp thuế có thể sẽ cố tình che giấu thông tin điện tử liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc sử dụng kỹ thuật mã hóa máy tính gây 
tốn kém chi phí cho cơ quan thuế để thu thập thông tin cần thiết.

Khó xác định được trụ sở chính của người kinh doanh. Theo hầu hết các hiệp định về 
thuế, một trong những điều kiện tiên quyết để một quốc gia có thể đánh thuế vào lợi nhuận 
kinh doanh của doanh nghiệp là phải có trụ sở kinh doanh thường trực tại quốc gia liên quan. 
Rõ ràng, nội dung khái niệm truyền thống bao gồm hai khía cạnh, đó là con người và vật 
chất. Trong khi một số lượng lớn công dân có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh thông 
qua các máy chủ, nó làm dấy lên tranh luận liệu các máy chủ có thể đóng vai trò là một trong 
những trụ sở thường trực hay không.

TMĐT là cơ sở cho các mâu thuẫn về thẩm quyền đánh thuế giữa các quốc gia. Nói 
chung, nó chính là trung tâm quản lý hoặc trung tâm kiểm soát, và được xem như nguyên tắc 
để mọi quốc gia đánh giá danh tính của người thực hiện hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, 
với sự xuất hiện của TMĐT và công nghệ tiên tiến được sử dụng rộng rãi, thì những trung 
tâm quản lý/kiểm soát này có thể đặt ở bất kỳ quốc gia nào trong môi trường thương mại 
quốc tế. Trước tình hình đó, ngành thuế cảm thấy khó khăn trong việc đánh thuế thu nhập 
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đối với doanh nghiệp theo nguyên tắc quyền hạn bởi vì địa điểm mà công dân đó thực hiện 
kinh doanh vốn mang tính danh nghĩa hơn là thực tế.

Khó nhận biết được chất lượng sản phẩm và giá chuyển nhượng sản phẩm trong TMĐT. 
Do đó, không thể áp dụng thu thuế tương ứng.

TMĐT ảnh hưởng lớn đến hệ thống thuế hiện hành. Hệ thống thuế của các nước được 
thiết lập trên cơ sở giám sát người mua và người bán. Hệ thống thuế hiện tại sẽ rất tốn kém 
để quản lý thành công những giao dịch có khối lượng lớn như vậy trong môi trường TMĐT.

Sự ác cảm về thuế ngày càng nghiêm trọng. Do các mức thuế giữa các quốc gia khác 
nhau, có thể sử dụng các trang web ở các quốc gia thực hiện chính sách miễn thuế hoặc thuế 
suất thấp để tránh nộp thuế.

Ngoài ra, TMĐT đã thay đổi quy trình đánh thuế lên hàng hóa. Trước hết, TMĐT đã 
triệt tiêu quá trình phân phối hàng hóa, dịch vụ dẫn đến việc loại bỏ đi các bên trung gian 
(McLure Jr, 2001). Nếu sản phẩm được cung cấp cho khách hàng thông qua người bán lẻ 
như một quy trình trong các giao dịch truyền thống, thì việc loại bỏ các bên trung gian sẽ làm 
tăng lợi ích cho người tiêu dùng. Mặt khác gây ra các vấn đề trong các nguyên tắc xác định 
đối tượng nộp thuế truyền thống dựa trên quy trình phân phối hàng hóa. Hiện tượng này đã 
làm giảm tần suất xác định các giao dịch kinh tế và giảm khoản thu thuế (Frecknall Hughes, 
2001). Có thể thấy rằng mô hình quản lý và thu thuế truyền thống không còn đáp ứng được 
nhu cầu phát triển TMĐT. Hơn nữa, tình trạng thất thu thuế trở nên tồi tệ hơn. Trong bối cảnh 
đó, việc thu và quản lý thuế trong lĩnh vực TMĐT đã trở thành một trong những vấn đề quốc 
tế quan tâm trong những năm gần đây (Zeng, 2012).

2.3 Phương pháp nghiên cứu
Dựa vào các bài viết về tác động của TMĐT đến chính sách thuế cũng như hoạt động 

quản lý thuế đã được phân tích trong các nghiên cứu tại các quốc gia như: Trung Quốc, 
Iran, Indonersia, Canada, Anh, Pháp... Tác giả sẽ đi vào đánh giá sự phát triển mạnh mẽ của 
TMĐT Việt Nam. Từ đó, phân tích những ảnh hưởng cũng như những vấn đề phát sinh của 
TMĐT đến chính sách thuế trong bối cảnh tại Việt Nam để thấy rõ những khó khăn trong 
công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

3. Sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam
Những năm gần đây, TMĐT ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2020 đến nay, dù 

chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, TMĐT vẫn tăng trưởng ấn tượng, góp phần đưa Việt 
Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Cùng với việc 
ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối mới đang trở thành một phương án hữu 
hiệu cho các doanh nghiệp Việt vượt qua khó khăn, mang đến cơ hội mới từ phía cầu thị 
trường trên cơ sở làm thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng, chuyển từ thói quen 
mua hàng truyền thống sang mua hàng qua TMĐT. Đặc biệt, trong năm 2022, Nghị định số 
85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP có hiệu lực 
là khung pháp lý cho hoạt động TMĐT ngày càng được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát 
triển, đặc biệt trong bối cảnh TMĐT Việt Nam tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ thời gian qua, 
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong hệ thống thương mại nội địa, góp phần tạo dựng niềm tin 
cho người tiêu dùng, cũng như đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước.

Theo nghiên cứu thị trường TMĐT nửa đầu năm 2022 của Công ty nghiên cứu dữ liệu 
Metric.vn, Việt Nam đang trở thành thị trường lớn thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ 
đứng sau Indonesia. Với thế mạnh là dân số trẻ cũng như lượng người dùng smartphone 
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chiếm tỷ trọng lớn, lượng người giao dịch TMĐT trên smartphone nhiều, thị trường TMĐT 
tại Việt Nam hiện tăng trưởng khá nhanh. Theo báo cáo của Bộ Công thương (2022) có đến 
74,8% người dùng internet tham gia mua sắm trực tuyến trong năm 2021. Người dân có xu 
hướng dành ngày càng nhiều thời gian cho mua sắm trực tuyến. Thời gian sử dụng internet 
từ 5 - 9 tiếng/ngày là 58%. 

Hình 1: Thời lượng truy cập internet trung bình mỗi ngày của người Việt Nam

Nguồn: Bộ Công Thương (2022)
Thời gian mua sắm trực tuyến tăng, đồng nghĩa với giá trị mua sắm trực tuyến cũng 

sẽ tăng lên. Người tiêu dùng chi ra trên 10 triệu đồng cho hoạt động mua sắm này chiếm tỷ 
24%, từ 5 - 10 triệu đồng chiếm 19%, từ 2 - 5 triệu đồng chiếm 32%, dưới 2 triệu đồng chiếm 
25%. Trong đó, người tiêu dùng chủ yếu mua sắm trực tuyến thông qua website TMĐT. Các 
mặt hàng được người tiêu dùng trực tuyến ưa thích là quần áo, giầy dép, mỹ phẩm (69%); 
thiết bị đồ dùng gia đình (64%); đồ công nghệ và điện tử (54%)... Đây là dấu hiệu tích cực 
cho thấy người dân đã dần quen với các hoạt động mua sắm trên Internet.

Hình 2: Giá trị hàng hóa mua sắm trực tuyến của một người Việt Nam trong năm 
2021

Nguồn: Bộ Công Thương (2022)
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Cùng với sự phát triển nhanh chóng, TMĐT ngày càng tạo được lòng tin cho người tiêu 
dùng với 65% người tiêu dùng hài lòng và rất hài lòng với hoạt động mua săm trực tuyến 
trong năm 2021; 97% người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua hàng trực tuyến (Bộ Công thương, 
2022). Có thể thấy rằng TMĐT không chỉ là trào lưu, mà nó đã trở thành xu hướng tất yếu 
của thị trường khi mức độ tiếp cận công nghệ và sử dụng thiết bị điện tử thông minh để mua 
sắm và thanh toán ngày một gia tăng trên phạm vi toàn cầu.  

Hình 3: Mức độ hài lòng của người tiêu dùng về hoạt động mua sắm trực tuyến 
tại Việt Nam

Nguồn: Bộ Công Thương (2022)
Doanh thu từ TMĐT bán lẻ trong các năm gần đây có sự tăng trưởng mạnh. Nếu như 

năm 2017, doanh thu từ TMĐT đạt 6,2 tỷ USD thì đến năm 2020 con số này đã tăng gần 
gấp đôi, đạt gần 12 tỷ USD và năm 2021 là 13,7 tỷ USD, với mức tăng trưởng 16% so với 
năm trước. Dự kiến trong năm 2022 sẽ chạm mốc 16,4 tỷ USD. Có thể thấy rằng thị trường 
TMĐT tại việt Nam đang phát triển một cách bùng nổ trước và sau đại dịch.

Hình 4: Doanh thu TMĐT B2C Việt Nam năm 2017 - 2022 (tỷ USD)

Nguồn: Bộ Công Thương (2022)
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Nhìn chung, kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh và ấn tượng 
trong những năm gần đây. Nếu như trong năm 2020, tổng giá trị nền kinh tế Internet của 
Việt Nam đạt 15,3 tỷ USD, thì sang năm 2021 đã đạt đến 20,7 tỷ USD, tăng 35%. Trong đó, 
doanh thu từ TMĐT là 13 tỷ USD, chiếm 62,8% giá trị nền kinh tế internet. Dự kiến đến năm 
2025, con số này sẽ chạm mốc 39 tỷ USD và chiếm 67,7% giá trị nền kinh tế internet của 
Việt Nam. So với các các ngành khác như: du lịch trực tuyến; vận tải và thực phẩm; nghe 
nhìn trực tuyến thì TMĐT có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Hình 5: Quy mô nền kinh tế Internet tại Việt Nam

Nguồn: Bộ Công Thương (2022)
Làn sóng covid - 19 đã thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng chuyển từ thói 

quen mua hàng truyền thống sang mua hàng trực tuyến. Để đáp ứng nhu cầu trên, các doanh 
nghiệp cũng đã ứng dụng TMĐT vào trong hoạt động kinh doanh của mình. Kết quả khảo 
sát của bộ Công thương (2022) cho thấy trong năm 2022 có 22% doanh nghiệp tham gia kinh 
doanh trên sàn giao dịch TMĐT, và 57% doanh nghiệp có họat động kinh doanh trên mạng 
xã hội, tăng 16% so với năm 2020. 

Có thể thấy rằng sự tăng trưởng bứt phá của TMĐT đã giúp Việt Nam trở thành một 
trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Đây là bước phát triển tất yếu, phù 
hợp với xu thế của thế giới, nhất là trong bổi cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường.

4. Tác động của thương mại điện tử lên chính sách thuế ở Việt Nam
TMĐT phát triển đã mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp 

và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế trong thời gian qua. Trong đó những phúc lợi kinh tế 
mà các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh TMĐT có được là điều rất dễ nhận thấy. Theo 
Số liệu báo cáo của Tổng cục Thuế, số thu từ kinh doanh TMĐT của những chủ thể này tăng 
nhanh qua các năm, đặc biệt là năm 2022, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng doanh thu 
đã đạt 356 tỷ đồng, vượt xa với tổng doanh thu năm 2021.
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Hình 6: Doanh thu của các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động 
kinh doanh TMĐT, cung cấp dịch vụ số

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Tổng Cục Thuế (2022)
Số liệu từ Hải quan online của Tổng cục Hải quan Việt nam thì 1.151 tỷ đồng là số tiền 

thu mà cơ quan quản lý thuế đã thu được của các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ 
hoạt động kinh doanh TMĐT, cung cấp dịch vụ số từ năm 2018 đến nay. Con số này tăng 
dần và ngày càng tăng nhanh qua các năm. Nếu năm 2021 thu thuế mới đạt 261 tỷ đồng, thì 
năm 2022 con số này đã tăng lên hơn 600 tỷ đồng. Cùng với đó là hơn 3.444 tỷ đồng của 42 
nhà cung cấp nước ngoài khai và nộp qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp 
nước ngoài từ 21/3/2022 đến nay. Các nhà cung cấp này đến từ những quốc gia và vùng lãnh 
thổ như: Hoa Kỳ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hông Kông, Ireland, Lithuania, Thụy Sĩ, 
Australia.

Sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các 
cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong công tác quản lý thuế. Hiện nay, chính sách thuế 
về TMĐT đã dần được hoàn thiện theo thời gian, phù hợp với xu hướng tiêu dùng tại Việt 
Nam. Tuy nhiên, hoạt động TMĐT rất đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng, có tốc độ phát triển 
nhanh về quy mô và ứng dụng các công nghệ mới. Với định hướng tạo thuận lợi cho người 
nộp thuế cùng với tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, Bộ Tài chính khẩn 
trương nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và quản lý thuế. Tuy nhiên, hàng loạt 
những khoảng trống về hành lang pháp lý cũng như những quy định khó lòng đuổi kịp sự 
phát triển như vũ bão của hoạt động TMĐT và gây ra không ít khó khăn trong quản lý thuế.

Một trong những vấn đề lớn nhất đặt ra cho các cơ quan quản lý Nhà nước là việc thất 
thu ngân sách Nhà nước từ thuế đối với kinh doanh TMĐT. Đây là khó khăn hiện hữu khi 
các cơ quan quản lý rất khó giám sát và thu thập thông tin về mua bán kinh doanh trực tuyến. 
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực TMĐT có thể dễ trốn thuế hơn so với hình thức kinh doanh 
truyền thống nhờ hệ thống thông tin qua lĩnh vực TMĐT được bảo mật, một số loại hàng hóa, 
dịch vụ được mua bán không cần trung gian phân phối sẽ là các khó khăn chính mà cơ quan 
quản lý thuế chưa có các giải pháp hữu hiệu hiện nay. Theo các chuyên gia kinh tế, nguồn 
thu ngân sách sẽ tăng lên đáng kể nếu chính sách thuế trong lĩnh vực TMĐT được hoàn thiện 
phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phương thức kinh doanh đã thay đổi 
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nhanh và mạnh từ truyền thống sang TMĐT. Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy số thuế đối với 
các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động kinh doanh TMĐT, cung cấp dịch 
vụ số trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 356 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với số thu 261 tỉ đồng 
của cả năm 2021. Thế nhưng, nếu so với doanh số thị trường TMĐT ở Việt Nam năm vừa 
qua đạt khoảng 13,7 tỉ USD (tương đương gần 325.000 tỉ đồng) thì số thuế đã thu này là rất 
nhỏ. Lũy kế đến hết tháng 8/2022, cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu 
thuế từ hoạt động kinh doanh TMĐT cung cấp dịch vụ số khoảng 1.082 tỷ đồng. Trong đó, 
số thu tăng qua các năm, đặc biệt tăng nhanh từ năm 2021 với 261 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 
2022 tăng cao với 520,7 tỷ đồng, gấp 2 lần so với số thu năm 2021.

Ngoài ra, một số hoạt động TMĐT như: kinh doanh tiền “ảo”, tài sản kỹ thuật số, vật 
phẩm “ảo” trong trò chơi điện tử... chưa có trong danh mục ngành nghề kinh doanh, hơn nữa 
còn đang trong tình trạng tranh cãi thuộc vào loại hình kinh doanh nào, dẫn đến khó khăn 
trong việc xác định bản chất, loại hình để đánh thuế hoạt động kinh doanh, trong khi tùy theo 
loại hình hoạt động mà cơ quan quản lý thuế áp dụng các mức thuế khác nhau. Thực tế cho 
thấy, đã xuất hiện nhiều cá nhân thực hiện các giao dịch mua bán tiền “ảo”, chuyển nhượng 
các vật phẩm “ảo” trong trò chơi điện tử hay cho thuê ứng dụng để đặt quảng cáo trực tuyến 
có doanh thu lên đến hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, 
nộp thuế đầy đủ.

 Vấn đề xác định doanh thu, thu nhập của các đối tượng kinh doanh TMĐT cũng gặp 
khó khăn. Hiện nay, công tác quản lý TMĐT chưa có các công cụ để kiểm soát, theo dõi 
lượng hàng hóa cũng như doanh thu phát sinh từ các hoạt động này. Việc xác định doanh 
thu chủ yếu dựa trên hóa đơn bán hàng và nội dung giao dịch thanh toán. Thực tế, nhiều đối 
tượng kinh doanh TMĐT khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa 
đơn không đúng thực tế; Thực hiện phương thức thanh toán bằng tiền mặt là chủ yếu, hoặc 
nếu thanh toán qua ngân hàng thì sử dụng các tài khoản ngân hàng không đăng ký với cơ 
quan Thuế. Trong khi đó, pháp luật cũng chưa có quy định về trách nhiệm của ngân hàng 
trong việc cung cấp thông tin giao dịch thanh toán TMĐT, trách nhiệm của các đơn vị cho 
thuê máy chủ về cung cấp thông tin các doanh nghiệp vận hành các trang mạng có hoạt động 
kinh doanh TMĐT..., nên cơ quan Thuế còn gặp khó khăn trong quản lý kê khai, xác định 
doanh thu của các đối tượng kinh doanh TMĐT. 

Một khó khăn khác trong quản lý thuế TMĐT nói chung cũng như với các hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh hiện nay là việc quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tượng nộp 
thuế. Các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh xuyên biên giới và không thuộc 
đối tượng đánh thuế của bất kỳ quốc gia nào dựa theo nguyên tắc quản lý thuế truyền thống. 
Trong khi, các quốc gia đều căn cứ trên sự hiện diện vật chất của người nộp thuế, thì các 
doanh nghiệp, cá nhân có thể vận dụng các quy định để phân bổ thu nhập tới địa điểm có 
lợi nhất về thuế theo quy định của từng nước. Hơn nữa, việc xác định được căn cứ tính thuế 
trên môi trường số là rất khó khăn. Bởi, các hoạt động kinh doanh có thể thực hiện thông 
qua website và không cần sự hiện diện vật chất của người nộp thuế tại một nước hay một địa 
bàn cụ thể, điển hình là quảng cáo trực tuyến và các hoạt động tương tác thông qua nền tảng 
các mạng xã hội. Do đó rất khó phân biệt rõ các loại thu nhập để làm cơ sở đánh thuế như: 
doanh thu liên quan đến phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, các ứng dụng đăng tải 
trên mạng... nên rất khó để xác định số tiền chi trả cho bản quyền, phí dịch vụ hay doanh thu 
trả cho sản phẩm số.
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Có thể thấy rằng các chính sách thuế của Việt Nam hiện nay chưa theo kịp sự phát triển 
của hoạt động TMĐT nên đã gây không ít khó khăn, trở ngại trong công tác quản lý thuế của 
hoạt động này. Nếu tình trạng này kéo dài, số tiền thuế mà ngân sách Nhà nước thất thu là 
không nhỏ. Do đó, rất cần sự phối hợp giữa Ngành thuế với các Bộ, Ngành liên quan cũng 
như những giải pháp đột phá để tăng cường hiệu quả quản lý thu ngân sách Nhà nước đối với 
hoạt động TMĐT vẫn còn hạn chế như hiện nay.

5. Giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam
Để thực hiện công tác quản lý thuế đối với TMĐT một cách có hiệu quả, đòi hỏi phải 

áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp ở nhiều phương diện khác nhau nhằm mục đích khắc phục 
những khó khăn còn đang tồn tại. Trước hết, cần tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ 
người nộp thuế tự kê khai, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế. Đặc biệt là 
giải đáp các thắc mắc về quy trình, thủ tục và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động 
kinh doanh TMĐT.

Hoàn thiện quy định, chính sách pháp luật về thuế để tăng cường khả năng trách nhiệm 
của các sàn TMĐT trong việc khai thuế, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, các cá nhân 
kinh doanh có hoạt động kinh doanh thông qua sàn TMĐT. Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống 
quản lý thuế thông minh, đáp ứng kết nối dữ liệu với các cơ quan quản lý Nhà nước và người 
nộp thuế, các sàn giao dịch TMĐT để tạo điều kiện cho việc kê khai nộp thuế 24/7 đáp ứng 
nhu cầu TMĐT.

Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để 
kết nối, lưu trữ thông tin để hỗ trợ, kết nối với người nộp thuế (nhà cung cấp nước ngoài, 
Sàn TMĐT, ...) theo hình thức điện tử trực tiếp tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 
Theo đó, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong 
việc thực hiện khai thuế, nộp thuế. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ và 
rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử tạo điều kiện cho TMĐT phát triển.

Ứng dụng trí tuệ nhận tạo trong công tác quản lý thuế. Hiện nay trí tuệ nhân tạo được 
xem là xu thế và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người trong các hoạt động. Do đó, việc sử 
dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế sẽ giúp xử lý dữ liệu 
nhanh chóng, chính xác, đưa ra các cảnh báo với trường hợp vượt ngưỡng rủi ro. Từ đó phát 
hiện các trường hợp sai phạm về thuế.

Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý như Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Công Thương, Bộ Công an, ngân hàng Nhà nước...; các công ty viễn thông, công 
ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền dẫn, cung cấp hạ tầng mạng... trong 
việc trao đổi, thu thập thông tin của các đơn vị có hoạt động TMĐT, thông tin về việc đăng 
ký website sàn TMĐT, đăng ký tên miền, thuê máy chủ, thuê đường truyền dẫn, thanh toán 
qua ngân hàng...

Đẩy mạnh công tác rà soát, thanh tra các đối tượng mới phát sinh từ hoạt động kinh 
doanh qua mạng không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để xây dựng cơ chế quản lý phù hợp 
với thông lệ quốc tế, chống thất thu thuế. Thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế 
đối với hoạt động TMĐT, tổng hợp các hành vi trốn/tránh thuế phổ biến của người nộp thuế, 
phân loại người nộp thuế theo các nhóm điển hình để có các biện pháp quản lý thuế phù hợp. 
Đối với người nộp thuế là những doanh nghiệp có rủi ro lớn về thuế, cần tăng cường thanh 
tra, kiểm tra. Đối với người nộp thuế là các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ tham gia vào các giao 
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dịch nhỏ lẻ, số lượng lớn và giá trị giao dịch thấp, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục để họ chấp hành pháp luật thuế đầy đủ.

Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm trang bị cho công chức thuế các 
kiến thức về TMĐT và công nghệ thông tin; Đào tạo về kỹ năng khai thác dữ liệu điện tử để 
phục vụ hoạt động thanh tra, giảm thời gian thanh tra tại các cơ sở kinh doanh; Tổ chức đào 
tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng thanh tra, kiểm tra bằng phương pháp máy 
tính cho các công chức; để nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ công tác quản lý thuế 
trong lĩnh vực TMĐT.

Phối hợp trao đổi thông tin với cơ quan Thuế các nước và vùng lãnh thổ đã ký Hiệp 
định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam. Đây là khung pháp lý quan trọng để Việt Nam thực 
hiện trao đổi thông tin với các nước phục vụ công tác quản lý thuế đối với các giao dịch 
TMĐT qua biên giới.

6. Kết luận
TMĐT tại Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và phù hợp với xu thế toàn cầu. 

Với sự hỗ trợ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường TMĐT sẽ càng trở nên sôi 
động hơn, đặc biệt là hoạt động TMĐT xuyên biên giới, thu hút sự tham gia của nhiều thành 
phần trong xã hội. Cùng với đó là thói quen mua sắm của người tiêu dùng cũng có sự thay 
đổi từ truyền thống sang mua hàng trực tuyến thông qua phương tiện điện tử. Các doanh 
nghiệp, nhà bán hàng, sàn TMĐT không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh để đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi covid-19 vẫn đang là mối lo hàng đầu của thế giới thì 
TMĐT sẽ là điểm sáng của nền kinh tế. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của chính các doanh 
nghiệp thì việc các cơ quan chức năng cùng chung tay hỗ trợ để giúp những người bán hàng 
Việt Nam đánh thức tiềm năng của chính họ và nắm bắt cơ hội vươn ra thế giới là hết sức 
quan trọng. Trong đó, phải nói đến vai trò của cơ quan thuế trong việc đổi mới chính sách 
thuế nhằm tạo điều kiện cho TMĐT phát triển, đồng thời tránh tình trạng thất thu thuế cho 
ngân sách Nhà nước.

Trong phạm vi bài nghiên cứu, tác giả đã đi vào phân tích những tác động của TMĐT 
lên chính sách thuế Việt Nam. Cụ thể, với sự phá triển mạnh mẽ của TMĐT đã làm cho các 
chính sách thuế Việt Nam không còn phù hợp, từ đó bộc lộ những khoảng trống, khó khăn 
trong công tác quản lý thuế và làm thất thu cho ngân sách Nhà nước. Với thực trạng ảnh 
hưởng đó, bài viết đã đưa ra các giải pháp, chủ yếu là từ việc sửa đổi chính sách, ứng dụng 
công nghệ trong công tác quản lý thuế nhằm khắc phục các khó khăn hiện hữu.
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Tóm tắt: Logistics là một ngành kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, tham gia 
ngày càng sâu rộng vào mọi mặt của nền kinh tế - xã hội, đồng thời là mắt xích 
quan trọng trong việc hoàn tất quy trình đơn hàng thương mại điện tử. Trong bối 
cảnh đó, logistics trong thương mại điện tử đã ra đời và nhanh chóng lan rộng 
trên thế giới. Bài viết phân tích thực trạng quy định của pháp luật về logistics 
trong bối cảnh chuyển đổi số. Từ đó đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện quy 
định pháp luật về vấn đề này.

Từ khóa: Logistics, e-logistics, thương mại điện tử.

COMPLETING THE LEGAL PROVISIONS ON LOGISTICS 
SERVICES IN E-COMMERCE

Abstract: Logistics is not only a rapidly expanding economic sector that is 
becoming more and more involved in all socio-economic aspects but also a crucial 
step in completing the e-commerce order process. In that setting, e-commerce 
logistics emerged and spread quickly throughout the world. This article analyzes 
the current situation of legal regulations on logistics in the context of digital 
transformation. This is the basis for proposing solutions to the completion of 
legal regulations on this issue.

Keywords: Logistics, e-logistics, e-commerce.
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, mô hình kinh doanh trên toàn cầu thay đổi đáng 

kể với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt 
là trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Thị trường TMĐT ở Việt Nam được dự 
đoán vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao trong thời gian tới. Theo Báo cáo 
e-Conomy SEA 2019 của Google và Temasek, tốc độ tăng trưởng hàng năm kép 
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(Compound Average Growth Rate - CAGR) của giai đoạn 2015 - 2025 là 49%, và quy mô thị 
trường dự kiến đạt 23 tỷ USD vào năm 2025. Khi đó, Việt Nam sẽ trở thành nước có quy mô 
TMĐT lớn thứ hai Đông Nam Á, sau Indonesia (82 tỷ USD) (Hồ Công Duy, 2022). Sự bùng 
nổ của các giao dịch thương mại điện tử đã thúc đẩy cho sự đổi mới tiên phong trong dịch 
vụ logistics - khâu kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Do đó, để bắt kịp với xu thế phát triển 
của logistics trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0 và tạo điều kiện cho dịch vụ logistics phát 
triển, nhà nước cần đưa ra chính sách pháp luật rõ ràng, phù hợp đối với dịch vụ logistics. 
Tuy nhiên, quy đinh của pháp luật Việt Nam hiện nay về dịch vụ logistics còn một số bất cập 
như chưa xác định rõ ràng về dịch vụ logistics, có quá nhiều văn bản điều chỉnh loại hình 
dịch vụ này và chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh vấn đề pháp lý liên quan đến dịch vụ 
logistics trong thương mại điện tử. Từ những lý do nêu trên, nhóm tác giả nhận thấy việc 
nghiên cứu vấn đề hoàn thiện pháp luật về dịch vụ logistics trong bối cảnh chuyển đổi số là 
cần thiết.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Qua quá trình tìm hiểu nhóm tác giả nhận thấy đã có một số công trình nghiên cứu về 

dịch vụ logistics trong thương mại điện tử, tuy không nhiều nhưng cũng đề cập và nghiên 
cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau, cụ thể như sau:

- Nguyễn Thị Bình và Trịnh Thị Thu Hương, “Phát triển thương mại điện tử: Cơ hội và 
thách thức cho ngành dịch vụ logistics”, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 134 (2021);

Đỗ Đình Nam, Đỗ Văn Dũng và Trương Thị Thanh Loan, “Doanh nghiệp E-logistics 
ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Công thương, số 22 (2021);

Nguyễn Xuân Quyết, Trần Thị Ngọc Lan, “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ 
hậu cần điện tử (E-logistics) tại Tp. Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực 
phẩm, số 19 (2019);

Võ Thị Thanh Linh, Nguyễn Thị Thu Hoài, “Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện 
pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics”, Tạp chí Công Thương, số 12 (2019);

Tạ Thị Thùy Trang, “Pháp luật về dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại điện 
tử”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 17 (2018). 

Những công trình trên đã nghiên cứu một cách khái quát về dịch vụ logistics trong 
hoạt động thương mại điện tử. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên đa phần chỉ nghiên cứu về 
khía cạnh kinh tế nhưng chưa nghiên cứu về khía cạnh chính sách pháp lý. Chỉ có bài nghiên 
cứu của tác giả Tạ Thị Thùy Trang đã đề cập đến vấn đền pháp lý về dịch vụ logistics trong 
thương mại điện tử.

2.2. Cơ sở lý thuyết
a) Khái niệm dịch vụ logistics
Hiện nay, logistics được biết đến với những khái niệm chủ yếu như: 
Hội đồng quản trị logistics Hoa Kỳ (The Council of Logistics Management) năm 1991 

đã đưa ra định nghĩa như sau: “Logisitics là quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
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kiểm soát một cách có hiệu quả về mặt chi phí của quá trình lưu chuyển và dự trữ nguyên 
vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm cùng những thông tin liên quan từ điểm xuất phát 
của quá trình sản xuất đến nơi tiêu thụ cuối cùng nhằm mục đích thỏa mãn được yêu cầu của 
khách hàng”. Định nghĩa này đưa ra một cái nhìn tổng thể về hoạt động logistics trong quá 
trình kinh doanh, từ việc lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện đến việc vận chuyển và tiêu thụ sản 
phẩm. Bên cạnh đó, định nghĩa này còn đề cao vai trò của khách hàng xuyên suốt trong quá 
trình vận hành, hướng đến mục đích duy nhất là đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo tài liệu giảng dạy của World Maritime University 1999, logistics dưới góc nhìn 
của quản trị chuỗi cung ứng được định nghĩa như sau: “Logistics là quá trình tối ưu hóa về 
vị trí, lưu trữ và chu chuyển các tài nguyên / yếu tố đầu vào từ điểm xuất phát đầu tiên là 
nhà cung cấp, qua nhà sản xuất, người bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng cuối cùng 
thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế”. Định nghĩa này cho thấy đối tượng tác động 
của logistics không phải là hàng hóa mà logistics chỉ thực hiện việc chu chuyển hàng hóa từ 
khi còn là yếu tố đầu vào cho đến khi trở thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Theo Martin Christopher (UK) (1986,52) “Logistics là quá trình quản trị chiến lược 
thu mua, di chuyển và dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm (và dòng thông 
tin tương ứng) trong một công ty và qua các kênh phân phối của công ty để tối đa hóa lợi 
nhuận hiện tại và tương lai thông qua việc hoàn tất các đơn hàng với chi phí thấp nhất”. 
Quan điểm này cho rằng logistics chính là quá trình quản trị chiến lược từ khâu chuẩn bị 
nguyên vât liệu để sản xuất đến việc phân phối sản phẩm nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và hoàn 
tất các đơn hàng với chi phí thấp nhất.

Tại Việt Nam, theo tác giả Đoàn Thị Hồng Vân (2010, 31) đã đưa ra quan điểm về dịch 
vụ logistics như sau: “Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí và thời điểm vận chuyển và 
dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của dây chuyền cung ứng đến tay người tiêu dùng 
cuối cùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế”. Quan điểm này đã nhấn mạnh mục 
đích của hoạt động logistics là chu chuyển các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra từ nhà 
cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng một cách hiệu quả 
nhất.

Trong Luật Thương mại 2005, khái niệm về dịch vụ logistics được quy định như sau 
“Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc 
nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, 
các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc 
các dịch vụ khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù 
lao”. Từ khái niệm cho thấy, logistics không phải là một dịch vụ đơn lẻ. Logistics luôn là 
một chuỗi các dịch vụ liên quan đến hàng hóa như: làm các thủ tục giấy tờ, tổ chức vận tải, 
bao bì đóng gói, ghi nhãn hiệu, lưu kho, lưu bãi, phân phát hàng hóa (nguyên liệu hay thành 
phẩm) tới các địa chỉ khác nhau do bên cung cấp dịch vụ thực hiện theo yêu cầu của bên sử 
dụng dịch vụ và được nhận thù lao. Chính vì vậy, khi nói tới logistics người ta bao giờ cũng 
nói tới một chuỗi hệ thống dịch vụ (logistics system chain). 

b) Đặc điểm của dịch vụ logistics
Dịch vụ logistics là một ngành dịch vụ đặc thù nên dịch vụ logistics có một đặc điểm 

riêng biệt so với các hoạt động thương mại khác như sau:
Chủ thể của dịch vụ logistics bao gồm chủ thể cung ứng dịch vụ logistics và khách 
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hàng. Chủ thể cung ứng dịch vụ logistics và khách hàng thiết lập mối quan hệ thông qua hợp 
đồng dịch vụ logistics. Cụ thể, khách hàng là bên sử dụng dịch vụ logistics, thanh toán thù 
lao cho bên cung ứng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ là bên thực hiện công việc đối với 
hàng hóa theo mong muốn, chỉ dẫn của khách hàng để hưởng thù lao.

Nội dung của dịch vụ logistics bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau liên quan đến sự 
dịch chuyển hàng hóa và kiểm soát hàng hóa từ nơi sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Các 
hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics bao gồm “dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung 
cấp tại các sân bay; dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển; dịch vụ kho 
bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ đại lý vận tải 
hàng hóa; dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan...” theo Điều 
3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2017 quy định về kinh 
doanh dịch vụ logistics.

Dịch vụ logistics có tính rủi ro cao. Dịch vụ logistics bao gồm những hoạt động liên 
quan trực tiếp đến hoạt động vận tải hoặc hỗ trợ hoạt động vận tải. Có thể nhận thấy đối 
tượng của dịch vụ logistics không phải là hàng hóa, mà là những công việc liên quan trực 
tiếp đến hàng hóa. Dịch vụ logistics, đặc biệt là dịch vụ vận tải chịu rủi ro rất lớn từ các yếu 
tố khách quan và đặc biệt là chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thiên nhiên như bão, sóng lớn, biển 
động và tai nạn như mắc cạn, chìm đắm, cháy nổ hay đâm va.

 Dịch vụ logistics là hoạt động cung ứng những công việc liên quan đến hàng hóa, 
không tác động đến số lượng, chất lượng của hàng hóa. Bản chất của dịch vụ logistics 
chính là loại hình dịch vụ được thực hiện với rất nhiều công đoạn khác nhau từ nhận hàng, 
vận chuyển hàng hóa, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, đóng gói, ghi ký mã hiệu,... Đặc 
thù của dịch vụ logistics là người làm dịch vụ có nghĩa vụ quản lý toàn bộ hàng hóa do khách 
hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền giao. Công việc mà thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics thực hiện cho khách không trực tiếp tác động đến hàng hóa, không làm gia 
tăng giá trị của hàng hóa một cách trực tiếp.

 2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích, bình luận và phương pháp tổng hợp để 

phân tích một cách tổng quan những vấn đề pháp lý liên quan đến dịch vụ logistics nói chung 
và dịch vụ logistics trong thương mại điện tử nói riêng và quy định của pháp luật. Trên cơ sở 
đó tổng hợp những bất cập của luật thực định và hướng kiến nghị hoàn thiện quy định pháp 
luật về dịch vụ logistics trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

3. Thực trạng quy định pháp luật về dịch vụ logistics trong thương mại điện tử
Ngành dịch vụ logistics Việt Nam hình thành và phát triển từ những năm 70 của thế kỷ 

20 trên cơ sở phát triển của dịch vụ giao nhận vận tải (freight forwarding). Mặc dù, tại Việt 
Nam ngành dịch vụ này phát triển khá muộn so với dịch vụ logistics của thế giới, nhưng lại 
phát triển rất nhanh và vững chắc, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, khi mà thương mại 
điện tử phát triển bùng nổ. Dây chuyền thương mại từ người bán đến người mua với quy 
trình hoàn tất đơn hàng bao gồm các khâu đóng gói, vận chuyển, thu tiền và thậm chí chăm 
sóc khách hàng sau bán hàng thể hiện vai trò và mối quan hệ liên kết chặt chẽ tương trợ đắc 
lực cho nhau giữa dịch vụ logistics và thương mại điện tử. . 

Nhằm quản lý hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dịch vụ logistics phát 
triển, pháp luật Việt Nam có nhiều quy định điều chỉnh hoạt động này như: Luật Thương mại 
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2005, Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, Nghị định 
số 144/2018/NĐ-CP về vận tải đa phương thức... Tuy nhiên qua nghiên cứu thực trạng hệ 
thống pháp luật Việt Nam về logistics, nhóm tác giả nhận thấy một số vấn đề còn tồn tại và 
tạo nên bất cập cho việc áp dụng quy định pháp luật về dịch vụ logistics trong thương mại 
điện tử như sau:

Thứ nhất, khái niệm dịch vụ logistics trong Luật Thương mại 2005 chưa thể hiện rõ 
bản chất “chuỗi” của dịch vụ logistics và quy định pháp luật hiện nay chưa đưa ra khái niệm 
cụ thể về e-logistics. Dịch vụ logistics là dịch vụ mang tính hỗ trợ cho các hoạt động khác, 
đặc biệt là hoạt động mua bán hàng hóa. Logistics là một mắt xích quan trọng trong nền kinh 
tế hàng hóa, góp phần đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, tham gia vào quá trình điều 
phối dòng chảy hàng hóa một cách hiệu quả. Như đã phân tích ở phần đặc điểm của dịch vụ 
logistics, đây là loại hình dịch vụ mang bản chất “chuỗi”. Vì dịch vụ logistics bao gồm nhiều 
dịch vụ khác nhau liên quan đến sự dịch chuyển hàng hóa và kiểm soát hàng hóa từ nơi sản 
xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Vì vậy, bản chất của logistics là một chuỗi các dịch vụ 
liên hoàn chứ không phải là từng dịch vụ đơn lẻ. Do đó, theo quy định hiện hành của Luật 
Thương mại 2005: “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức 
thực hiện một hoặc nhiều công việc...”, thì kể cả những thương nhân chỉ cung cấp một dịch 
vụ trong chuỗi logistics cũng được pháp luật công nhận là thương nhân kinh doanh dịch vụ 
logistics. Quy định như vậy chưa phù hợp với tính chất bao gồm nhiều dịch vụ của logistics. 

Bên cạnh đó, cùng với sự bùng nổ của các giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ 
logistics trong thương mại điện tử (e-logistics) cũng được hình thành và phát triển nhanh 
chóng. Tuy nhiên, nếu TMĐT đã có các quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh và gần như tách 
bạch với các hoạt động thương mại thông thường, thì logistics truyền thống và e-logistics 
vẫn chưa có sự phân biệt bằng các khái niệm pháp lý cũng như quy định pháp luật. Các quy 
định hiện hành chỉ điều chỉnh hoạt động logistics truyền thống. Ngoài ra, đặc thù của các 
giao dịch thương mại điện tử là có độ phủ thị trường rộng, độ phân tán hàng hóa cao, quy mô 
nhỏ lẻ, tần suất mua lớn, mặt hàng đa dạng, thường yêu cầu thời gian giao hàng nhanh chóng, 
miễn phí và thu tiền tận nơi. Các dòng di chuyển hàng hóa lúc này mở rộng đáng kể về phạm 
vi, khoảng cách, tính phức tạp, nên e-logistics có những khác biệt rất lớn với logistics truyền 
thống. Dịch vụ logistics truyền thống đòi hỏi phải có sự xuất hiện của các chứng từ văn bản 
cụ thể. Tuy nhiên, trong giao dịch thương mại điện tử, e-logistics gắn liền với giao dịch đó 
tạo thành một chuỗi khép kín để thực hiện các thao tác đặt hàng, lệnh vận chuyển thông qua 
phương tiện điện tử, với sự xuất hiện các chứng từ điện tử, hợp đồng vận chuyển được xác 
lập bằng phương thức điện tử... Ngoài ra, trong Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã ghi nhận tại khoản 6 
Điều 1 bổ sung các thương nhân, tổ chức dịch vụ logistics vào danh sách các chủ thể tham 
gia hoạt động TMĐT. Tuy nhiên, quy định pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm 
dịch vụ logistics trong thương mại điện tử (e-logistics). 

Thứ hai, việc phân loại các hoạt động logistics hiện nay đã được quy định cụ thể trong 
Nghị định 163/2017/NĐ-CP bằng cách liệt kê các dịch dụ logistics được cung cấp bao gồm 
các dịch vụ chuyển phát, các loại hình vận tải, xếp dỡ container, kho bãi container,... Khi 
quy định của phát luật liệt kê những dịch vụ đơn lẻ như thế này có thể gây ra cách hiểu nhầm 
lẫn là khi các chủ thể kinh doanh cung ứng dịch vụ này cũng được xem là thương nhân kinh 
doanh dịch vụ logistics. Ví dụ như thương nhân kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container cũng 
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được xem là thương nhân đó đang kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của Điều 3 
Nghị định 163/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc xác định như thế này không phù hợp với bản 
chất chuỗi hoạt động của dịch vụ logistics. Quy định này vừa gây ra sự nhầm lẫn và dường 
như không cần thiết để điều chỉnh bởi vì trong khái niệm dịch vụ logistics tại Điều 233 LTM 
2005 đã liệt kê ra các hoạt động nằm trong chuỗi dịch vụ logistics đó là “nhận hàng, vận 
chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, 
đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng 
hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao”. Cho nên quy định về phân loại dịch 
vụ logistics tại Điều 3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP mặc dù quy định rõ Điều 233 LTM 2005 
nhưng lại có thể gây ra sự nhập nhằng trong việc phân biệt dịch vụ logistics với các dịch vụ 
đơn lẻ thông thường như vận tải, chuyển phát, kho bãi,...

Thứ ba, về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Hiện 
nay, hệ thống pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics ngoài quy định của Luật Thương mại 
2005 còn có quy định của các luật chuyên ngành của từng dịch vụ đơn lẻ trong chuỗi dịch 
vụ logistics như Bộ luật Hàng hải, Luật Đường sắt, Luật Bưu chính,... Vì thực trạng hiện nay 
có nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics nên dịch vụ logistics chịu 
sự quản lý của nhiều cơ quan khác nhau. Điều này gây ra khó khăn trong việc xác định trách 
nhiệm và giới hạn quản lý giữa các cơ quan nhà nước trong việc quản lý dịch vụ logistics. 
Ngoài ra, chủ thể đăng ký kinh doanh dịch vụ logistics ngoài việc đáp ứng điều kiện của 
Luật Thương mại, còn phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh của từng dịch vụ đơn lẻ nếu 
đó là các dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Ví dụ: thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 
cung cấp dịch vụ vận tải đường biển, chuyển phát thì chủ thể phải đáp ứng được điều kiện 
kinh doanh dịch vụ vận tải đường biển theo Bộ luật Hàng hải và điều kiện kinh doanh dịch 
vụ chuyển phát theo Luật Bưu chính. Mỗi dịch vụ trong chuỗi dịch vụ logistics tương ứng 
với một ngành, nghề kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành với cơ quan 
có thẩm quyền quản lý riêng biệt. Do đó, việc dịch vụ logistics chịu sự điều chỉnh của nhiều 
văn bản chuyên ngành khác nhau thực sự chưa hợp lý vì vừa không phục vụ mục tiêu quản 
lý nhà nước, vừa gây ra sự phức tạp và làm tăng chi phí của doanh nghiệp khi thực hiện các 
thủ tục pháp lý.

4. Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về dịch vụ logistics trong thương mại 
điện tử và kết luận

Trong bối cảnh chuyển đổi số, pháp luật về dịch vụ logistics có tác động sâu sắc đến 
hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Logistics là nền tảng vững chắc cho sự phát triển 
và khẳng định giá trị của thương mại điện tử. Do đó, việc hoàn thiện quy định pháp luật hiện 
hành về dịch vụ logistics trong thương mại điện tử là vô cùng cần thiết. Trên cơ sở thực trạng 
đã phân tích tại mục 3, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, cần sửa đổi khái niệm dịch vụ logistics. Cụ thể, thay thế cụm từ “một hoặc 
nhiều công việc” bằng cụm từ “một số hoặc tất cả các công việc” trong khái niệm dịch vụ 
logistics tại Điều 233 LTM 2005. Vì bản chất dịch vụ logistics là chuỗi các dịch vụ. Cho nên, 
để trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics, thương nhân phải cung cấp ít nhất hai dịch vụ 
trong chuỗi logistics trở lên, họ có thể vừa cung cấp dịch vụ vận tải, vừa cung cấp dịch vụ 
kho bãi, hoặc thêm dịch vụ thông quan, dịch vụ môi giới hàng hải, bao trùm mọi hoạt động 
của dịch vụ logistics và trở thành một thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics đúng nghĩa. 
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Mục đích của sửa đổi là nhằm quy định rõ logistics phải là một chuỗi hoạt động chứ không 
phải từng hoạt động đơn lẻ, từ đó, giúp phân biệt đối tượng thuộc sự điều chỉnh của pháp luật 
về logistics. Những thương nhân nào cung cấp từ hai dịch vụ trở lên sẽ thuộc sự điều chỉnh 
của pháp luật về dịch vụ logistics. Còn những thương nhân chỉ cũng cấp một loại dịch vụ, 
chẳng hạn như vận tải biển, thì sẽ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 
2015. Cách quy định hiện hành có thể gây nhầm lẫn như thương nhân kinh doanh dịch vụ 
logistics liên quan tới vận tải biển và thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải biển.

Bên cạnh đó, pháp luật nên bổ sung thêm quy định về khái niệm dịch vụ e-logistics. 
Trong nền kinh tế hiện nay, sự phát triển của các giao dịch thương mại điện tử đã kéo theo 
sự phát triển vượt bậc của dịch vụ e-logistics. Tuy nhiên, như đã phân tích ở mục 3, hiện 
nay pháp luật chưa có quy định về khái niệm e-logistics. Nhằm mục đích phân biệt dịch vụ 
logistics truyền thống và dịch vụ e-logistics, nhóm tác giả kiến nghị nên đưa thêm quy định 
về khái niệm e-logistics vào Nghị định quy định về dịch vụ logistics. E-logisitcs chính là 
dịch vụ logistics trong thương mại điện tử, có nghĩa đây là sự kết hợp giữa hình thức logistics 
truyền thống với các phương tiện điện tử để nhằm tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến 
hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong các giao dịch thương mại điện tử. Theo 
Bayles (2002) e-logistics là các hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics được thực hiện thông 
qua internet. Dựa trên quan điểm này có thể hiểu mục tiêu của e-logistics là tự động hóa các 
quy trình logistics, cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng và thực hiện tích hợp từ đầu đến 
cuối cho tất cả các quy trình này.

Thứ hai, bãi bỏ quy định về phân loại dịch vụ logistics tại Điều 3 Nghị định 163/2017/
NĐ-CP. Để tránh nhầm lẫn trong việc xác định các dịch vụ đơn lẻ thông thường như vận tải, 
chuyển phát, kho bãi,... so với dịch vụ logistics, tác giả kiến nghị nên bỏ quy định phân loại 
dịch vụ logistics bằng cách liệt kê các dịch vụ đơn lẻ trong quy định tại Điều 3 Nghị định 
163/2017/NĐ-CP. Bởi vì, trong khái niệm dịch vụ logistics trong Điều 233 LTM 2005 đã liệt 
kê những dịch vụ này chính là những dịch vụ nằm trong chuỗi dịch vụ logistics nên quy định 
phân loại dịch vụ tại Điều 3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP là không cần thiết.

Thứ ba, cần giảm bớt các điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ logistics. Mặc dù, những 
dịch vụ đơn lẻ trong chuỗi dịch vụ logistics được quy định ở nhiều văn bản chuyên ngành 
khác nhau nhưng nhà nước cần có các chính sách tinh giảm thủ tục hành chính, tạo hành 
lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng để kích thích các chủ thể đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh 
ngành nghề dịch vụ logistics. Chính vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét và giảm 
thiểu các điều kiện “con” mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics cần tuân thủ trước khi 
tiến hành hoạt động kinh doanh, theo hướng sáp nhập các điều kiện này thành một điều kiện 
duy nhất và doanh nghiệp cần phải thỏa mãn điều kiện này trước khi thực hiện hoạt động 
kinh doanh. Nên quy định về dịch vụ logistics trong thương mại điện tử trong Nghị định về 
logistics (cụ thể về khái niệm, điều kiện kinh doanh,...)

Qua bài viết, nhóm tác giả đã tập trung phân tích thực trạng quy định pháp luật về dịch 
vụ logistics. Từ đó, nhóm tác giả nhận thấy quy định pháp luật về dịch vụ logistics cần có 
những điều chỉnh để phù hợp với nền kinh tế trong thời đại chuyển đổi số. Do đó, nhóm tác 
giả đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về việc sửa đổi quy 
định về khái niệm dịch vụ logistics, bổ sung thêm khái niệm e-logistics, bỏ quy định về phân 
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loại dịch vụ logistics và điều chỉnh quy định về điều kiện đăng ký kinh doanh đối với dịch 
vụ logistics.
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ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN 
SỰ THAM GIA CỦA CÁC DNVVN VÀO NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ 
HÀM Ý CHO DN TRONG GIAI ĐOẠN HẬU COVID-19

Vũ Thị Thanh Huyền, Trần Việt Thảo, Trần Thị Ngọc Ánh
Đại học Thương Mại

Email: thanhhuyenvu86@tmu.edu.vn

Tóm tắt: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đã và đang trở thành 
một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Các DNVVN có đóng góp 
đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân, tạo công ăn việc làm, huy động nguồn vốn 
trong và ngoài nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề 
xã hội. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, phần lớn các doanh nghiệp 
hoạt động có quy mô nhỏ và vừa. Các DNVVN gặp nhiều trở ngại trong quá 
trình tham gia vào ngành CNCBCT, mà trong đó, các yếu tố thuộc về môi trường 
kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến số lượng và đóng góp của DNVVN vào ngành. 
Thông qua các phương pháp nghiên cứu định tính như thống kê, mô tả, so sánh, 
đối chiếu và phương pháp định lượng dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas và 
phương pháp GMM, nhóm tác giả tập trung đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân 
tố thuộc môi trường kinh doanh cấp tỉnh đến sự tham gia của DNVVN vào ngành 
CN CBCT Việt Nam, từ đó, đề xuất một số hàm ý cho các DNVVN trong giai đoạn 
hậu Covid-19.

Từ khóa: DNVVN, CN CBCT, môi trường kinh doanh

THE INFLUENCE OF THE BUSINESS ENVIRONMENT ON THE 
PARTICIPATION OF SMES IN THE MANUFACTURING INDUSTRY 

IN VIETNAM AND SOME IMPLICATIONS FOR SMES IN THE POST-
COVID-19 PERIOD

Abstract: Small and medium enterprises (SMEs) have become an important 
part of the Vietnamese economy. SMEs make a significant contribution to the 
total national income, create jobs, mobilize domestic and foreign capital for 
production and business activities, and solve social problems. In the processing 
and manufacturing industry (PMI), the majority of enterprises operate on small 
and medium scale. SMEs face many obstacles in the process of participating in 
the PMI, in which factors of the business environment have a great influence on 
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the number and contribution of SMEs to the industry. Through qualitative research methods 
such as statistics, description, comparison, contrast and quantitative methods based on 
Cobb-Douglas production function and GMM method, the authors focus on assessing the 
influence of factors of the provincial business environment to the participation of SMEs in 
the Vietnamese PMI, thereby suggesting some implications for SMEs in the post-Covid-19 
period.

Keywords: processing and manufacturing industry (PMI), SMEs, business environment.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm vừa qua, CN CBCT luôn được coi là động lực chính, có đóng góp 

chủ đạo vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tính đến hết năm 2020, có 101327 
doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo(CN CBCT) có quy mô lao động dưới 200 
người, chiếm 94,6 % tổng số DN trong ngành CN CBCT; 91232 doanh nghiệp có quy mô 
vốn dưới 50 tỷ, chiếm 85,18 % tổng số DN ngành CN CBCT (Tổng cục Thống kê, 2022). 
Điều này có nghĩa là phần lớn các DN hoạt động trong ngành là DNVVN. Khu vực DNNVV 
Việt Nam gặp khó khăn trong việc nâng cấp quy mô, liên kết yếu với các DN lớn và DN FDI 
trong ngành CN CBCT, ... do ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận vốn và 
tài chính, nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý, khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ và năng 
lực đổi mới v.v. (Lộc, 2016). Những điều này đặt ra vấn đề là cần phải nghiên cứu một cách 
hệ thống về ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh đến sự tham gia và đóng góp 
của DNVVN vào ngành CNCBCT Việt Nam, đặc biệt, trong bối cảnh hậu Covid-19 - khi 
mà sự đứt gãy chuỗi cung ứng vốn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động của các DN 
CBCT. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas, 
mô hình GMM và bộ dữ liệu tổng điều tra DN của Tổng cục Thống kê, mục tiêu của nghiên 
cứu là làm rõ các ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến sự tham gia của các DNVVN 
tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các hàm ý, đề xuất cho DNVVN ngành 
CN CBCT Việt Nam giai đoạn hậu Covid-19.

2. TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1.  Tổng quan một số nghiên cứu có liên quan
Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và 

sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng thu hút sự quan tâm của 
đông đảo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Trong nghiên cứu của Gonçalves & Martins (2016) về các yếu tố quyết định tăng trưởng 
trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Bồ Đào Nha, các tác giả đã dựa trên cách tiếp cận 
của hàm sản xuất Cobb-Douglas với dạng hàm là m

it
l

it
k

ititit MLKAY βββ= , trong đó Yit đại diện 
cho sản lượng vật chất của công ty i trong giai đoạn t; Kit, Lit, Mit tương ứng với đầu vào từ 
vốn, lao động và các yếu tố đầu vào trung gian. Ait là mức độ hiệu quả trung lập Hicksian của 
công ty i trong giai đoạn t. Để giải bài toán, hàm sản xuất được đưa về dạng tuyến tính bằng 
cách logarit cả hai vế. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng trong nghiên cứu của Chu 
(2008) về tác động của nỗ lực nghiên cứu và phát triển trong nội bộ, công nghệ nhập khẩu 
đến giá trị gia tăng kinh tế với trường hợp ngành điện tử Đài Loan. 
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 Tại Việt Nam, nghiên cứu của (Chung, 2015), dựa trên cơ sở hàm sản xuất Cobb-
Douglas và phương pháp nghiên cứu định lượng bằng mô hình ảnh hưởng cố định và mô 
hình ảnh hưởng ngẫu nhiên, với dữ liệu được lấy từ điều tra doanh nghiệp hàng năm của 
Tổng cục Thống kê, cũng đã đưa ra những phân tích, đánh giá về tác động của FDI đến đầu 
ra của ngành công nghiệp hóa chất ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2012. Ở cấp độ doanh 
nghiệp, (Anh & Hùng, 2014) dựa trên tiếp cận hàm sản xuất và phương pháp hồi quy dữ liệu 
mảng với hiệu ứng cố định, cũng đã có những phân tích, đánh giá tác động của thể chế môi 
trường kinh doanh đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Các tác giả cho 
thấy bất kỳ sự cải thiện nào trong các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đều dẫn đến việc 
tăng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (tổng doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ)

Nghiên cứu của (Lý, 2011) dựa trên khảo sát 112 DNVVN ở Thừa Thiên Huế để lượng 
hóa tác động của 4 nhóm nhân tố đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy rằng, nhóm nhân tố về nội lực của doanh nghiệp có tác động mạnh nhất 
đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp theo là các nhóm nhân tố về chính 
sách của địa phương, chính sách vĩ mô và yếu tố vốn. Tương tự, (Hải, 2018) đã phân tích 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Đồng Nai dùng dữ liệu 
thu thập từ 200 chủ doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 07 nhân tố tác động: 
(1) khả năng thanh toán, (2) quy mô doanh nghiệp, (3) tốc độ tăng trưởng, (4) thủ tục hành 
chính, (5) tiếp cận các tổ chức tín dụng, (6) trình độ lao động và (7) thời gian hoạt động. 
(Hiệp & Hương, 2019) đã phân tích “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 
DNNVV ở TP. Bến Tre” dùng dữ liệu từ 313 doanh nghiệp, đã tìm được 06 nhân tố có ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh doanh: Đặc điểm doanh nghiệp, đặc điểm chủ doanh nghiệp, vốn, 
mối quan hệ xã hội, chính sách hỗ trợ, hoạt động đổi mới. 

Nghiên cứu của (Danh, Quang, & Cường, 2013) sử dụng phân tích hồi quy để phân 
tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế DNNVV. Kết quả cho thấy các yếu 
tố: tổng tài sản, tổng số lao động, trình độ lao động, nguồn cung cấp đầu vào, lĩnh vực hoạt 
động của doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh trên thị trường, và mức độ rủi ro là những nhân tố 
có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận của DNNVV. Ngoài ra, các 
yếu tố: hiệu quả kinh doanh, sự tăng trưởng của doanh nghiệp và quy mô của doanh nghiệp 
là các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự lựa chọn cấu trúc vốn của các DNNVV.

Tương tự, theo (Huân & Tâm, 2020) có hai nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong sau: 
Nhân tố bên ngoài gồm: Điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng, Tiếp cận thị trường, Chính 
sách về thuế, Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, Các dịch vụ 
hỗ trợ. Nhân tố bên trong gồm: Quy mô và tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, Nguồn nhân 
lực của hộ kinh doanh, Thời gian hoạt động. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Thức 
(Thức, 2020) cho thấy: (1) Yếu tố “Thể chế” tương quan thuận với “Cơ hội khởi nghiệp”. 
(2) Yếu tố “Văn hóa”, “Giáo dục phổ thông” “Giáo dục chuyên nghiệp” “Hỗ trợ tài chính” 
“Cơ sở hạ tầng” cũng có tác động thuận chiều tới “Cơ hội khởi nghiệp”. Trong đó, yếu tố 
“Hỗ trợ tài chính” có tác động lớn nhất đến cơ hội khởi nghiệp. Các kết quả nghiên cứu 
tương tự được thể hiện trong nhiều nghiên cứu khác (Anh & Phương, 2015; Doang & Đại, 
2022; Nhã, 2017; Tân, Danh, & Ngân, 2015; Vân & Hiếu, 2020).

Tập trung nghiên cứu về sự ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động của 
doanh nghiệp, (Trang, 2016) sử dụng mô hình phân tích đường dẫn của Judd và Kenny 
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(1981), Baron và Kenny (1986) và MacKinnon và cộng sự (2009) để nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa tính bất định từ môi trường kinh doanh và hiệu quả doanh nghiệp thông qua 
vai trò trung gian của mạng lưới . Kết quả nghiên cứu cho thấy (1) mạng lưới ảnh hưởng 
tích cực lên hiệu quả doanh nghiệp; (2) tính bất định từ môi trường thể chế không tác động 
thông qua kênh mạng lưới doanh nghiệp; khi có tính bất định từ môi trường ngành thì doanh 
nghiệp có xu hướng giảm việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ tuy nhiên nghiên 
cứu không tìm thấy xu hướng nâng cao chất lượng mạng lưới; đối với tính bất định trong 
nội bộ doanh nghiệp thì doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mô và sự đa dạng các mối 
quan hệ hiện tại. Tương tự, (Trang, 2017) sử dụng mô hình phân tích đường dẫn trung gian 
của MacKinnon và cộng sự (2009) nhằm kiểm định giả thiết về việc môi trường kinh doanh 
(MTKD) có tạo điều kiện khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất 
khẩu và hoạt động đổi mới qua đó nhằm tăng năng suất của doanh nghiệp hay không. Nghiên 
cứu sử dụng bộ số liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam do Viện 
Quản Lý Kinh Tế Trung Ương khảo sát từ năm 2005 đến năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy MTKD không chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên năng suất mà còn hướng doanh nghiệp tới 
các hoạt động tạo ra năng suất. 

(Linh, 2022) đánh giá ảnh hưởng của chất lượng thể chế tại Việt Nam đến quyết định 
lựa chọn nước ta làm địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp đa quốc gia (MNC) từ 18 đối tác 
đầu tư chính trong giai đoạn 2013-2020. Chất lượng thể chế được đo lường thông qua Chỉ số 
quản trị thể chế toàn cầu (Worldwide Governance Indicators) của Ngân hàng Thế giới. Dựa 
trên mô hình lực hấp dẫn mở rộng (augmented Gravity Model) và phương pháp hồi quy Hiệu 
ứng ngẫu nhiên (Random effect) dạng bảng, kết quả ước lượng khẳng định tầm quan trọng 
của môi trường thể chế tác động đến quyết định lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư của 
các MNC khi 5/6 chỉ tiêu chất lượng thể chế có ảnh hưởng đáng kể.

Như vậy, đã có rất nhiều nghiên cứu xem xét về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động 
của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp và DNVVN nói riêng. Các nghiên cứu đều 
nhấn mạnh sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh, môi trường thể chế, 
chính sách, môi trường vĩ mô, ... đến kết quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều 
này cho thấy rõ ràng về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường kinh doanh đến hoạt động 
của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, để đánh giá tác động của các nhân tố 
môi trường kinh doanh đến doanh nghiệp, các nghiên cứu sử dụng một trong những phương 
pháp phổ biến là phương pháp hồi quy dựa trên lý thuyết về hàm sản xuất. Đây là những cơ 
sở quan trọng cho việc đề xuất mô hình nghiên cứu trong bài viết này.

2.2. Một số lý thuyết về môi trường kinh doanh
Khái niệm môi trường kinh doanh: 
Môi trường kinh doanh được hiểu là “một nhóm các chính sách, thể chế, cơ sở hạ tầng 

vật chất, nguồn nhân lực và các đặc điểm địa lý có ảnh hưởng đến hiệu quả của các doanh 
nghiệp khác nhau hoạt động trong đó” (Eifert, Gelb, & Ramachandran, 2005). Việc gia nhập 
mới, tăng trưởng, đầu tư, tổ chức doanh nghiệp và sự phát triển của các ngành mới phụ thuộc 
vào chất lượng của môi trường kinh doanh (Bigsten & Söderbom, 2006).

Có thể khái quát môi trường kinh doanh là tổng thể các yếu tố, các nhân tố (bên ngoài 
và bên trong) vận động tương tác lẫn nhau, tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh là giới hạn không gian mà ở đó doanh 
nghiệp tồn tại và phát triển.
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 Các yếu tố cấu thành môi trường kinh doanh:
a. Môi trường kinh tế vĩ mô
- Bối cảnh kinh tế
Sự hưng thịnh của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện kinh tế. Nền 

kinh tế thế giới, khu vực và trong nước đang ở đà phát triển với tốc độ cao sẽ như một bánh 
đà khổng lồ kéo doanh nghiệp vào vòng phát triển, ngược lại, khi nền kinh tế ở giai đoạn phát 
triển chậm chạp hoặc tiểu phát sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của mỗi doanh nghiệp 
hoạt động trong đó. Đây là một yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của các nhà quản trị. 
Sự tác động của các yếu tố môi trường này có tính chất trực tiếp và năng động hơn so với 
một số yếu tố khác của môi trường tổng quát. Các chỉ tiêu thể hiện về bối cảnh kinh tế gồm: 
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, các biến động trên thị 
trường chứng khoán...

- Bối cảnh chính trị và pháp lý
Môi trường này bao gồm: luật pháp, các chính sách và cơ chế của nhà nước đối với 

ngành kinh doanh. Nhà quản trị phải lưu ý tới các yếu tố trên nhằm tiên đoán những thay đổi 
quan trọng về chính trị trong nước, khu vực và trên thế giới để có những quyết sách đúng 
đắn trong kinh doanh. Sự ổn định chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp, vì rủi 
ro do môi trường chính trị là rất lớn. Khi chính phủ thay thế nhau có thể dẫn đến những thay 
đổi đáng kể về chính sách kinh tế, như chính phủ có thể quốc hữu hoá, tịch thu tài sản, ngăn 
cấm di chuyển ngoại tệ hoặc can thiệp vào chính sách tài chính tiền tệ.

- Bối cảnh xã hội:
Môi trường xã hội bao gồm những vấn đề liên quan đến dân số học và sự phân chia 

các giai tầng xã hội, các vấn đề về văn hóa... Những thay đổi dân số và xã hội có thể tạo ra 
những sản phẩm và dịch vụ mới và thậm chí cho sự gia tăng hoặc trong một số trường hợp 
đóng cửa một số doanh nghiệp đang tồn tại. Các xu hướng xã hội có ảnh hưởng to lớn theo 
cách thức mà các nhà lãnh đạo các doanh nghiệp khi quản trị nhân viên của họ, khi lựa chọn 
loại sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho xã hội cũng như khi doanh nghiệp phân tích các tác 
động của chúng đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Bối cảnh công nghệ
Hầu như tất cả các hàng hoá sản phẩm được tạo ra hiện nay đều gắn liền với những 

thành tựu khoa học kỹ thuật -công nghệ. Có thể nói rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ 
kỹ thuật công nghệ phát triển. Thực tế đã chứng minh rằng doanh nghiệp nào nắm vững kỹ 
thuật - công nghệ và sớm ứng dụng nó vào sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó tồn tại 
và phát triển.

- Bối cảnh quốc tế 
Ngày nay, người ta đã phá bỏ các rào chắn về thương mại quốc tế, tự do trao đổi sản 

phẩm và dịch vụ giữa các nước đã trở thành hiện thực và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bối cảnh 
toàn cầu hóa tạo ra sức ép mới đối với các nhà quản trị Việt Nam trong kế hoạch hóa, tổ chức, 
lãnh đạo, kiểm soát doanh nghiệp của mình ở phạm vi thế giới hơn là chỉ dừng lại phạm vi 
trong nước như trước đây.

b. Môi trường ngành (vi mô) 
- Sự cạnh tranh giữa người bán 
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Mỗi doanh nghiệp tự củng cố để đạt tới một phần thị trường lớn hơn và tạo ra lợi thế 
cạnh tranh so với đối thủ. Tất cả mọi người bán làm việc trong cùng một thị trường nhất định 
đều mong muốn có được sự trung thành của cùng hoặc thậm chí một nhóm khách hàng. 

- Sự tồn tại của sản phẩm và dịch vụ thay thế
 Khi các doanh nghiệp của một ngành nào đó bắt đầu cung cấp các sản phẩm thay thế 

cho khách hàng của một doanh nghiệp đã có từ trước, các sản phẩm được thay thế hoàn toàn 
thỏa mãn tất cả các nhu cầu của người tiêu dùng. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm/ 
dịch vụ thay thế làm thay đổi tính chất cạnh tranh trên thị trường cung sản phẩm/ dịch vụ. 

- Những đối thủ cạnh tranh mới 
Những doanh nghiệp mới xuất hiện sẽ mong muốn phần thị trường với sản phẩm có giá 

cạnh tranh. Khi đó, một tình huống như thế có xu hướng làm giảm khả năng sinh lợi của một 
ngành công nghiệp. - Quyền lực của các nhà cung cấp Nhà cung cấp của một doanh nghiệp 
chịu trách nhiệm cung cấp các nguồn lực nguyên vật liệu và tài chính. Một doanh nghiệp 
càng phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp thì doanh nghiệp càng mong muốn có sự giúp đỡ 
nhiều từ phía nhà cung cấp và ngược lại, nếu sự phụ thuộc không lớn, doanh nghiệp càng có 
những điều kiện để mặc cả với nhà cung cấp.

- Quyền lực của người tiêu dùng 
Ngày nay rất khó để thỏa mãn được người tiêu dùng, người ta cũng thấy có khó khăn 

trong đánh giá và thỏa mãn hết các yêu cầu của người tiêu dùng. 
c. Môi trường nội bộ doanh nghiệp 
Tiếp cận môi trường nội bộ là nói tới mục tiêu, văn hóa, cơ cấu tổ chức, các yếu tố đầu 

vào cho sản xuất như vốn, nhân lực, ... cũng như các chức năng quản trị từ hoạch định, tổ 
chức, điều hành cho đến kiểm tra.

Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
Phương pháp nghiên cứu
Để khái quát về thực trạng tham gia của các DNVVN vào ngành CN CBCT tại Việt 

Nam, tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: thống kê, mô tả, tổng hợp, so 
sánh, ... từ đó, đưa ra những đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong quá trình tham gia của 
các DNVVN vào ngành CN CBCT VN.

Để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố môi trường kinh doanh đến sự tham gia của các 
DNVVN vào ngành CN CBCT Việt Nam, nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu tổng điều tra doanh 
nghiệp của Tổng cục thống kê trong giai đoạn 2010-2018; dựa trên hàm sản xuất Cobb-
Douglas và sử dụng phương pháp GMM để tính toán các hệ số tác động của các nhân tố môi 
trường kinh doanh tác động đến sự tham gia của DNVVN vào ngành CN CBCTViệt Nam.

 Từ những nhân tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá tác động được tổng hợp trong 
phần tổng quan, để làm rõ thực trạng ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động 
khởi nghiệp của DNVVN vào ngành CNCBCT tại Việt Nam, nghiên cứu xây dựng phương 
trình đánh giá tác động có dạng như sau:
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Trong đó: itiit vce += , ci là phần dư chỉ biến thiên theo i (biến thiên theo tỉnh/ DN), 
vit là phần dư biến thiên theo cả i và t (theo tỉnh/DN và theo thời gian). 
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Các biến được sử dụng trong mô hình được giải thích như sau:
Bảng 1. Các biến được sử dụng trong mô hình

Các biến Giải thích biến Cách tính Nguồn số liệu

lnSMEPMI_
provin

Ln (Số lượng DNVVN trong 
ngành CN CBCT)

Tính theo số liệu 
cấp tỉnh

Tổng điều tra 
DN, GSO

shareSME_PMI tỷ lệ đóng góp của DNVVN 
vào giá trị trị gia tăng của toàn 

ngành CNCBCT)

Tính theo số 
lượng cấp tỉnh Tổng điều tra 

DN, GSO
ln (capital_PMI) Ln (Vốn của CN CBCT) Tính theo số liệu 

cấp doanh nghiệp
Tổng điều tra 

DN, GSO
ln (labor_PMI) Ln (Lao động của CN CBCT) Tính theo số liệu 

cấp doanh nghiệp
Tổng điều tra 

DN, GSO
TFP Tổng năng suất các nhân tố 

(biểu thị chất lượng nhân lực, 
quá trình đổi mới công nghệ và 

đổi mới tổ chức tại DN)

Tính theo số liệu 
cấp doanh nghiệp 

( theo phương 
pháp bán tham 

số và hiệu chỉnh 
wooldridge 2009)

Tổng điều tra 
DN, GSO

FDIshare Tỷ trọng của nguồn vốn FDI 
trên tổng nguồn vốn

Tính theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra 
DN, GSO

HHI_revenue Chỉ số đo lường mức độ độc 
quyền hóa

Tính theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra 
DN, GSO

log (revenuePMI_
provin)

Log(doanh thu của ngành CN 
CBCT theo tỉnh):phản ánh cầu 

thị trường trong nước 

Tính theo số liệu 
cấp tỉnh

Tổng điều tra 
DN, GSO

PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh: phản ánh sự phát triển 

của môi trường kinh doanh (hệ 
thống cơ sở hạ tầng, hệ thống 

thông tin, ...)

Tính theo số liệu 
cấp tỉnh

VCCI

log (OPEN) Log [(Xuất khẩu + Nhập khẩu)/
GDP]: phản ánh mức độ hội 
nhập, mở cửa của nền kinh tế

Tính theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra 
DN, GSO

Nguồn dữ liệu
 Trong nghiên cứu này, các tác giả tập trung phân tích các ảnh hưởng của môi trường 

kinh doanh theo cách tiếp cận của báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Phòng 
thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Chỉ số PCI đo lường chất lượng điều hành 
kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các 
doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Bao gồm: 1) Chi phí gia nhập thị trường; 2) 
Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; 3) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 4) 
Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của NN; 5) Chi phí không chính thức; 6) Cạnh 
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tranh bình đẳng; 7) Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; 8) Dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp; 9) Đào tạo lao động; và 10) Thiết chế pháp lý. Nghiên cứu cũng tập trung vào đối 
tượng là các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Để ước lượng tác động của môi trường kinh doanh đến sự tham gia của các DNVVN 
vào ngành CNCBCT tại Việt Nam, nhóm tác giả sử dụng bộ dữ liệu tổng điều tra doanh 
nghiệp do Tổng cục Thống kê Việt Nam tiến hành điều tra trong giai đoạn 2010 - 2018. Đây 
là bộ dữ liệu doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với quy mô mẫu lớn, thời gian dài, 
phương pháp thu thập dữ liệu khoa học và tính chính xác cao nhất, do đó, các kết quả định 
lượng dựa trên bộ dữ liệu này có thể rút ra các kết luận mang tính đại diện cho tất cả doanh 
nghiệp hoặc ngành trong toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, việc xem xét, đánh giá ảnh hưởng của 
môi trường kinh doanh đến sự tham gia của DNVVN vào ngành CN CBCT Việt Nam dựa 
trên bộ dữ liệu này sẽ đưa ra các kết quả đánh giá mang tính khái quát hơn so với các nghiên 
cứu đã thực hiện trước đây. Biến phụ thuộc thể hiện mức độ tham gia của DNVVN vào 
ngành CN CBCT được tác giả sử dụng thông qua chỉ tiêu về biến động số lượng DNVVN 
trong ngành CNCBCT.

 Một số mô tả các biến số sử dụng trong phân tích trong mẫu được thể hiện bảng 4, bao 
gồm số quan sát, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.

 Bảng 2. Các thống kê mô tả biến được sử dụng trong mô hình
Các biến Số quan 

sát
Giá trị 
trung  bình

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị nhỏ 
nhất

Giá trị lớn 
nhất

lnSMEPMI_provin 311,403 9.051229 1.44259 4.564348 10.54397
share_va_SME_provin 311,403 0.610595 0.070156 0.378259 0.915323
lnrevenue_PMI 311,403 8.663881 1.969503 -2.5182 16.19076
lncapital_PMI 311,364 7.026005 2.051687 -3.94887 15.33024
lnlabor_PMI 311,403 3.000387 1.424675 0 10.50985
TFP 311,328 3.488943 0.854986 -2.14783 10.0582
FDIshare 32,399 0.035657 0.109077 -0.01928 1.019283
hhi_revenue 311,403 0.02709 0.050006 0.000114 1
Pci 311,403 60.6373 3.356894 45.11707 73.53
Lopen 311,403 -9.46921 0.069631 -9.56205 -9.35103
Lgdp 311,403 14.82785 0.14941 14.58461 15.06639

Nguồn: Tính toán từ bộ dữ liệu Tổng điều tra DN, Tổng cục Thống kê
Ước lượng mô hình có thể dẫn đến hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và bị 

chệch do hiện tượng nội sinh trong mô hình. Do mô hình trên có thể có hiện tượng nội sinh 
theo hướng giữa các biến độc lập và phụ thuộc hoặc giữa các biến độc lập và điều này có 
thể dẫn đến những ước lượng sai. Vì vậy, để giải quyết các vấn đề gặp phải khi gặp khuyết 
tật này, Lars Peter Hansen (1982) đã phát triển đưa thêm biến công cụ (có quan hệ chặt với 
biến độc lập , phụ thuộc trong mô hình cũ nhưng không có quan hệ với phần dư). Mô hình 
đưa thêm biến công cụ này vào có tên gọi là phương pháp mô men tổng quát (generalized 
method of moments - GMM). GMM được rellano và Bond đề xuất năm 1991. Năm 1995, 
Rellano và Bond giới thiệu lại phương pháp ước lượng GMM và đến năm 1998, Blundell 
and Bond phát triển đầy đủ hơn. Theo đó, các biến công cụ được sử dụng trong mô hình bao 
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gồm: lncapital_PMI, lnLabor_PMI, TFP, FDIshare, HHI, lnrevenuePMI_provin, PCI, lopen, 
policy, theo tác giả, là những biến có quan hệ chặt chẽ với biến phụ thuộc.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
 Khái quát về hoạt động của DNVVN vào ngành CN CBCT tại Việt Nam
Công nghiệp chế biến chế tạo được coi là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam trong thập kỷ vừa qua. Trong giai đoạn 2016 đến nay, số lượng doanh nghiệp trong 
ngành CN CBCT đăng ký thành lập mới liên tục gia tăng trong giai đoạn 2016-20219, và chỉ 
giảm trong giai đoạn 2020-2021 dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bảng 3: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo ngành kinh tế

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TỔNG SỐ 110.100 126.859 131.275 138.139 134.940 116.837
Công nghiệp chế biến, chế 
tạo

14.806 16.191 16.202 17.214 16.719 15.049

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022
Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra ảnh hưởng nặng nề cho tất cả các 

ngành trong nền kinh tế, số doanh nghiệp hoạt động trong ngành CN CBCT vẫn tăng lên, cho 
thấy vai trò chủ đạo của CN CBCT đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Bảng 4: Số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

 2017 2018 2019 2020 2021
TỔNG SỐ 654.633 714.755 758.610 811.538 857.551
Công nghiệp chế biến, chế tạo 100.526 108.587 115.548 122.338 128.971

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022
DNVVN đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Kết 

quả điều tra doanh nghiệp 2021 cho thấy, DNVVN chiếm đến gần 98% tổng số doanh nghiệp 
trên cả nước. Các DNVVN có đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân, tạo công ăn 
việc làm, huy động nguồn vốn trong và ngoài nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải 
quyết các vấn đề xã hội. Tính đến hết năm 2020, có 101327 doanh nghiệp CN CBCT có 
quy mô lao động dưới 200 người, chiếm 94,6 % tổng số DN trong ngành CN CBCT; 91232 
doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 50 tỷ, chiếm 85,18 % tổng số DN ngành CN CBCT. Điều 
này có nghĩa là phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này có quy mô nhỏ và vừa.

Mặc dù có sự tăng trưởng ấn tượng về số lượng, nhưng quy mô của các DNNVV ở Việt 
Nam còn nhỏ. Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, phát triển 
chậm về quy mô. Khu vực DNNVV Việt Nam gặp khó khăn trong việc nâng cấp quy mô do 
ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận vốn và tài chính, nguồn nhân lực, kỹ 
năng quản lý, khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ và năng lực đổi mới v.v. (Lộc, 2016)

Do hạn chế nâng cấp, khu vực DNNVV ở Việt Nam đang đối mặt với hiện tượng “thiếu 
vắng nhóm tầm trung”, tức là thiếu các doanh nghiệp quy mô vừa. Từ quan điểm phát triển 
DNNVV, tình trạng “thiếu vắng nhóm tầm trung” là một mối lo lắng lớn. Sự thiếu hụt các 
doanh nghiệp vừa đã chứng tỏ là một thách thức trong nỗ lực của các doanh nghiệp tư nhân 
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để lấp đầy khoảng trống và phát triển thành các tập đoàn lớn hơn hoặc tạo ra các thương hiệu 
quốc tế. (Bình & Phương, 2021)

Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa các DNNVV tư nhân trong nước, khu vực FDI, DNNN 
và chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn yếu (OECD, 2021) Sự thiếu liên kết và hợp tác này dẫn đến 
hiện tượng “ba nền kinh tế trong một nền kinh tế”. Theo VCCI (2019), chỉ có một số lượng 
rất hạn chế các DNNVV Việt Nam đang là nhà cung cấp cho các doanh nghiệp FDI tại Việt 
Nam hoặc đang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Hơn nữa, việc mua hàng của các doanh 
nghiệp lớn, DNNN và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FIE) từ các doanh nghiệp nhỏ còn 
hạn chế. Các DNNN và các doanh nghiệp lớn hơn đã không cung cấp được nguyên liệu và 
máy móc chất lượng cao mà các doanh nghiệp nhỏ cần để sản xuất cho sản phẩm của họ (đặc 
biệt là trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, ví dụ như sản xuất khuôn, phụ tùng, 
v.v.). Chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp 
trong nước là không đáng kể. Sự phân tán và thiếu tương tác là một vấn đề nan giải bởi vì 
chúng hạn chế khả năng tìm nguồn cung đầu vào, công nghệ mới, chuyên gia v.v., trong 
nước, ngăn cản nền kinh tế trở nên năng suất hơn (Bình & Phương, 2021).

Kết quả phân tích định lượng về ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến sự tham gia 
của DNVVN vào ngành CN CBCT tại Việt Nam

Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến số lượng DNVVN tham gia vào ngành CN 
CBCT

 Các kết quả dựa trên mô hình GMM cho thấy: các nhân tố tác động tích cực và có ý 
nghĩa thống kê lớn đến sự tham gia của DNVVN vào ngành CN CBCT Việt Nam bao gồm: 
quy mô lao động (giá trị β = 0,0218); dung lượng cầu trong nước (thể hiện thông qua chỉ 
tiêu doanh thu toàn ngành CN CBCT theo dữ liệu cấp tỉnh, tương ứng có giá trị β = 0,8955). 
Ngược lại, quy mô vốn, tổng năng suất các nhân tố, tỷ lệ tham gia của FDI, biến động lạm 
phát và độ mở thương mại có tác động tiêu cực đến sự gia tăng về số lượng của các DN VVN 
vào ngành CN CBCT trong nước. 

 Trong khi đó, khi xem xét tác động của các hệ số PCI phản ánh môi trường kinh 
doanh phần lớn lại cho thấy tác động không tích cực đối với sự tham gia của DNVVN vào 
ngành CN CBCT Việt Nam, cụ thể là: Các chỉ số: Chi phí gia nhập thị trường, Tiếp cận đất 
đai và sự ổn định trong sử dụng đất, Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà 
nước, Cạnh tranh bình đẳng, Đào tạo lao động cho thấy tác động tiêu cực đến sự gia tăng số 
lượng của DNVVN vào ngành CNCBCT tại Việt Nam; Trong khi đó: Tính minh bạch và tiếp 
cận thông tin, Chi phí không chính thức, Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, 
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự lại cho thấy tác động tích 
cực đến sự thay đổi số lượng của DNVVN.

Bảng 5: Kết quả hồi quy mô hình GMM về tác động của các nhân tố môi trường 
kinh doanh đến số lượng tham gia của DNVVN vào ngành CN CBCT Việt Nam

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES Chung DBSH DNB Khac

lncapital_PMI -0.0110*** -0.0017** -0.0117*** -0.0070***
(0.0007) (0.0008) (0.0010) (0.0010)

lnlabor_PMI 0.0001 0.0169*** 0.0022* 0.0253***
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(0.0009) (0.0010) (0.0012) (0.0013)
TFP 0.0196*** -0.0050*** 0.0084*** 0.0152***

(0.0014) (0.0014) (0.0019) (0.0019)
revenuePMI_provin 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000***

(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
FDIshare 0.0580*** 0.0306** 0.0709*** 0.0129

(0.0142) (0.0143) (0.0192) (0.0181)
hhi_revenue -0.0297 -0.0375 0.1705*** -0.3935***

(0.0286) (0.0262) (0.0396) (0.0416)
Lcpi -4.1671*** -0.4849*** -9.6356*** 0.8998***

(0.1007) (0.1041) (0.2329) (0.1379)
Lopen 1.8227*** -1.3741*** 9.5596*** -3.1500***

(0.0819) (0.0905) (0.1986) (0.1072)
pci1 -0.0047** 0.0681*** 0.1322*** -0.0127***

(0.0023) (0.0032) (0.0038) (0.0032)
pci2 -0.3000*** 0.0338*** -0.7116*** 0.0837***

(0.0032) (0.0029) (0.0067) (0.0047)
pci3 -0.0316*** 0.0946*** -0.1888*** 0.1701***

(0.0034) (0.0033) (0.0081) (0.0049)
pci4 -0.0568*** -0.0719*** -0.3560*** 0.0131***

(0.0028) (0.0025) (0.0066) (0.0033)
pci5 0.1623*** 0.0133*** 0.2550*** 0.0801***

(0.0022) (0.0026) (0.0038) (0.0042)
pci6 -0.0511*** -0.1279*** 0.0558*** -0.0209***

(0.0026) (0.0035) (0.0063) (0.0034)
pci7 0.1928*** 0.1650*** -0.0374*** 0.0677***

(0.0022) (0.0038) (0.0042) (0.0034)
pci8 0.1763*** 0.1615*** 0.0828*** 0.2879***

(0.0022) (0.0027) (0.0047) (0.0030)
pci9 0.0384*** 0.0737*** -0.0212*** -0.0503***

(0.0026) (0.0031) (0.0048) (0.0033)
pci10 0.0602*** 0.0749*** 0.1516*** -0.0535***

(0.0021) (0.0019) (0.0052) (0.0025)
Constant 46.1047*** -6.5919*** 154.1817*** -31.7562***

(1.3051) (1.3872) (3.0870) (1.7536)

Observations 23,660 6,263 13,215 4,182
Number of id 7,067 2,069 3,600 1,398

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nguồn: Tính toán từ bộ dữ liệu Tổng điều tra DN, Tổng cục Thống kê
Xét theo vùng: khi so sánh giữa ĐBSH và ĐNB, quy mô lao động, dung lượng cầu nội 
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địa, biến động của lạm phát cho thấy ảnh hưởng tích cực cho cả 2 khu vực Đồng bằng Sông 
Hồng và Đông Nam bộ; ngược lại, tổng năng suất các nhân tố, quy mô vốn và độ mở thương 
mại lại tác động tiêu cực đến sự gia nhập của DNVVN vào ngành CN CBCT. Yếu tố môi 
trường kinh doanh cấp tỉnh cũng cho thấy các tác động khác nhau tại các vùng trên lãnh thổ 
Việt Nam. Chẳng hạn, Tiếp cận đất đai và Sự ổn định trong sử dụng đất, Chi phí không chính 
thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có tác động tích cực ở khu vực ĐBSH nhưng lại tác động 
tiêu cực ở khu vực ĐNB; Cạnh tranh bình đẳng có tác động tiêu cực ở ĐBSH nhưng lại có 
tác động tích cực ở ĐNB; ...

Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến tỷ lệ đóng góp của DNVVN vào giá trị gia 
tăng của toàn ngành CNCBCT

Bảng 6: Kết quả hồi quy mô hình GMM về tác động của các nhân tố môi trường 
kinh doanh đến tỷ lệ đóng góp của DNVVN vào giá trị gia tăng ngành CN CBCT Việt 
Nam

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES chung DBSH DNB Khac

lncapital_PMI 0.0016*** 0.0022*** 0.0004*** 0.0003*
(0.0000) (0.0002) (0.0000) (0.0001)

lnlabor_PMI -0.0094*** -0.0076*** -0.0002*** -0.0151***
(0.0000) (0.0002) (0.0000) (0.0002)

Tfp 0.0022*** 0.0031*** -0.0004*** -0.0005*
(0.0001) (0.0004) (0.0001) (0.0003)

lnrevenuePMI_provin 0.0126*** 0.1100*** -0.0068*** 0.0198***
(0.0001) (0.0007) (0.0001) (0.0003)

FDIshare 0.0058*** -0.0120*** -0.0021*** 0.0294***
(0.0006) (0.0036) (0.0006) (0.0026)

hhi_revenue 0.0011 0.0113* -0.0083*** 0.0079
(0.0012) (0.0066) (0.0012) (0.0061)

Lcpi 0.1416*** 0.1291*** -0.4074*** 0.0948***
(0.0043) (0.0264) (0.0071) (0.0201)

Lopen -0.1240*** -0.0418* 0.4390*** -0.2571***
(0.0035) (0.0231) (0.0059) (0.0157)

pci1 -0.0048*** -0.0153*** 0.0036*** -0.0103***
(0.0001) (0.0008) (0.0001) (0.0005)

pci2 -0.0116*** 0.0122*** 0.0014*** -0.0145***
(0.0001) (0.0007) (0.0002) (0.0007)

pci3 -0.0038*** 0.0004 0.0129*** 0.0060***
(0.0001) (0.0008) (0.0002) (0.0007)

pci4 0.0072*** 0.0163*** -0.0055*** 0.0060***
(0.0001) (0.0006) (0.0002) (0.0005)

pci5 0.0009*** -0.0054*** 0.0011*** -0.0060***
(0.0001) (0.0007) (0.0001) (0.0006)
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pci6 0.0111*** 0.0422*** -0.0023*** 0.0188***
(0.0001) (0.0009) (0.0002) (0.0005)

pci7 0.0029*** -0.0356*** -0.0093*** 0.0057***
(0.0001) (0.0009) (0.0001) (0.0005)

pci8 -0.0010*** -0.0111*** -0.0007*** -0.0043***
(0.0001) (0.0007) (0.0001) (0.0004)

pci9 -0.0014*** -0.0116*** -0.0166*** 0.0156***
(0.0001) (0.0008) (0.0002) (0.0005)

pci10 -0.0031*** -0.0117*** 0.0042*** 0.0036***
(0.0001) (0.0005) (0.0002) (0.0004)

Constant -1.5321*** -2.4783*** 7.2050*** -2.7381***
(0.0554) (0.3498) (0.0930) (0.2560)

Observations 23,660 6,263 13,215 4,182
Number of id 7,067 2,069 3,600 1,398

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nguồn: Tính toán từ bộ dữ liệu Tổng điều tra DN, Tổng cục Thống kê

 Các kết quả từ mô hình cho thấy: các nhân tố tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê 
lớn đến tỷ lệ đóng góp của DNVVN vào giá trị gia tăng của CN CBCT Việt Nam bao gồm: 
vốn, tổng năng suất các nhân tố (thể hiện quá trình đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức); 
dung lượng cầu thị trường trong nước (thể hiện thông qua giá trị doanh thu của toàn ngành 
CN CBCT theo số liệu cấp tỉnh, tương ứng có giá trị β = 0,0126), biến động chỉ số giá tiêu 
dùng (β = 0,1416). Đặc biệt, một điểm đáng lưu ý là, sự tham gia của dòng vốn FDI có ý 
nghĩa dương tích cực đến sự đóng góp của các DN VVN vào ngành CN CBCT tại Việt Nam 
( β = 0,0058). Ngược lại, quy mô lao động, độ mở của thương mại có tác động tiêu cực đến 
sự tham gia của các DN VVN vào ngành CN CBCT trong nước.

 Trong khi đó, khi xem xét tác động của các hệ số PCI phản ánh môi trường kinh 
doanh phần lớn lại cho thấy tác động không tích cực đối với sự tham gia của DNVVN vào 
ngành CN CBCT Việt Nam, cụ thể là: Các chỉ số: Chi phí gia nhập thị trường, Tiếp cận đất 
đai và sự ổn định trong sử dụng đất, Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự cho thấy tác động tiêu 
cực đến sự tham gia của DNVVN vào ngành CNCBCT tại Việt Nam; Trong khi đó: Chi phí 
thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh 
bình đẳng, Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh lại cho thấy tác động tích cực đến 
sự tham gia của DNVVN.

 Xét theo vùng: khi so sánh giữa ĐBSH và ĐNB, chỉ có quy mô vốn cho thấy ảnh 
hưởng tích cực cho cả 3 khu vực Đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam bộ và vùng khác; và lao 
động cho thấy ảnh hưởng tiêu cực ở cả 3 vùng. Sự khác biệt giữa 2 khu vực nằm ở tác động 
của hệ số TFP, tác động tích cực đến khu vực ĐBSH, nhưng cho thấy tác động tiêu cực có ý 
nghĩa tại ĐNB và các vùng khác. HHI và biến động CPI cho thấy tác động tích cực ở ĐBSH, 
nhưng lại cho tác động tích cực ở ĐNB. Độ mở thương mại cho tác động tích cực ở ĐNB, 



431THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

tiêu cực ở ĐBSH. Yếu tố môi trường kinh doanh cấp tỉnh cũng cho thấy các tác động khác 
nhau tại các vùng trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, xét cả 2 vùng thì Tính năng động và 
tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; và Đào tạo lao động đều cho thấy 
tác động tiêu cực đến mức độ đóng góp của DNVVN vào giá trị gia tăng toàn ngành. Do đó, 
theo nhóm tác giả, đây sẽ là những yếu tố đầu tiên cần tập trung khắc phục.

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHO CÁC DNVVN NGÀNH CN CBCT VIỆT NAM 
TRONG GIAI ĐOẠN HẬU COVID-19

Như vậy, thông qua những phân tích định tính và định lượng, có thế thấy rằng, rõ ràng, 
các nhân tố môi trường kinh doanh có tác động rất lớn đến sự tham gia của DNVVN vào 
ngành CN CBCT. Căn cứ vào các kết quả này, các vùng, địa phương rất cần thiết phải đưa ra 
các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy sự tham gia thực chất hơn 
của các DNVVN vào ngành CN CBCT tại Việt Nam.

Do hạn chế về mặt số liệu, nội dung bài báo chưa thể đánh giá được những tác động 
của  các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với những ảnh hưởng từ đại dịch 
COVID-19, ... đến sự tham gia của DNVVN vào ngành CNCBCT Việt Nam. Tuy nhiên, 
có thể dự đoán rằng, những bối cảnh mới hiện nay sẽ khiến các DNVVN ngành CNCBCT 
Việt Nam sẽ đứng trước nhiều thách thức lớn. Đặc biệt, dịch Covid-19 vốn đã gây ra sự đứt 
gãy các chuỗi cung ứng (dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng về các nguyên vật liệu, linh phụ 
kiện, ... và nguồn lao động phục vụ sản xuất), sự gia tăng nghiêm trọng của các loại chi phí 
logistic, cùng với sự suy giảm tổng cầu trong phạm vi toàn cầu; cộng với những bất ổn về 
tình hình chính trị thế giới, lạm phát và suy thoái toàn cầu đang diễn ra phức tạp sẽ là những 
thách thức vô cùng lớn cho sự phát triển của các DNVVN ngành CNCBCT Việt Nam. Theo 
báo cáo của Tổng cục Thống kê (2022), đến quý III/2022 doanh nghiệp phải đối mặt với một 
số khó khăn, cụ thể:

Thứ nhất, việc giảm đơn đặt hàng mới (bao gồm cả đơn đặt hàng xuất khẩu) dẫn đến 
tồn kho thành phẩm tăng, khối lượng sản xuất giảm, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị giảm 
so với quý II/2022: có 26,0% doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng mới giảm; 28,0% doanh 
nghiệp nhận định đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm; 21,0% doanh nghiệp nhận định tồn kho 
thành phẩm tăng; 25,6% doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất giảm; tỷ lệ sử dụng 
công suất sử dụng máy móc thiết bị giảm còn 71,7%.

Thứ hai, việc thiếu nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào làm cho tồn kho nguyên, nhiên, vật 
liệu của doanh nghiệp giảm: có 30,5% doanh nghiệp nhận định tồn kho nguyên, nhiên, vật 
liệu quý III/2022 giảm so với quý II/2022.

Thứ ba, Tiếp cận vốn vay từ hệ thống ngân hàng quý III/2022 khó khăn hơn quý II/2022 
với 27,1% doanh nghiệp đánh giá tình hình vay vốn ngân hàng thuận lợi hơn, 46,1% doanh 
nghiệp nhận định tình hình vay vốn ngân hàng giữ nguyên và 26,8% doanh nghiệp nhận định 
vay vốn ngân hàng khó khăn hơn.

 Theo đó, để thúc đẩy sự tham gia của DNVVN vào ngành CNCBCT Việt Nam trong 
bối cảnh mới hiện nay, cần chú trọng những giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh, tạo môi trường thể chế, chính sách ưu đãi phù hợp cho sự hoạt động của doanh 
nghiệp. Cụ thể là:
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Thứ nhất, tiếp tục chính sách bình ổn giá và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu phục 
vụ sản xuất; chú trọng thúc đẩy sự tham gia của các DNVVN vào các ngành công nghiệp hỗ 
trợ để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước.

Thứ hai, việc ngân hàng siết chặt tín dụng gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vay 
vốn, đặc biệt là các DNVVN, do đó, Nhà nước cần có các giải pháp giảm bớt các điều kiện, 
cắt giảm thủ tục trong vay vốn để nhanh chóng được vay vốn ưu đãi, giải ngân và giảm lãi 
suất cho vay;

Thứ ba, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, tạo môi trường kinh 
doanh lành mạnh cho sự hoạt động của cac DNVVN, trong đó, đặc biệt ưu tiên cải thiện các 
yếu tố Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; và Đào 
tạo lao động
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Abstract: The article explores the status of state policy management for 
technology drivers in the ride-sharing model in Vietnam. The author has collected 
primary and secondary data using in-depth and structured interviews to have a 
basic view of this issue. The results show that the state has quite a few policies to 
regulate the behavior of technology drivers in the ride-sharing model. However, 
the interests of these drivers still need to be delineated. In addition, the legal 
system and policies are confusing, making many technology drivers feel unfair 
and unsatisfied with the current policy. Besides, the state needs to improve in 
receiving feedback from this group of subjects.

Keywords: technology drivers, ride-sharing model, state management

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI  
TÀI XẾ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng quản lý chính sách nhà nước đối với 
tài xế công nghệ trong mô hình chia sẻ xe tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp 
phỏng vấn sâu và phỏng vấn cấu trúc, tác giả đã thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ 
cấp để có cái nhìn cơ bản về vấn đề này. Kết quả cho thấy nhà nước đã có khá 
nhiều chính sách điều chỉnh hành vi của chủ thể tài xế công nghệ trong mô hình 
chia sẻ xe, nhưng lợi ích của của nhóm chủ thể này vẫn chưa được phân định rõ 
ràng. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật, chính sách còn nhiều phần khó hiểu dẫn 
đến thái độ của nhiều tài xế công nghệ chưa hài lòng với chính sách. Nhà nước 
cũng cần cải thiện trong vấn đề tiếp nhận phản hồi từ nhóm chủ thể này.

Từ khóa: tài xế công nghệ, mô hình kinh tế chia sẻ xe, quản lý nhà nước

1. Introduction
Globalization, international economic integration, and the rapid development 

of the Internet have created and developed new economic models, including the 
sharing economy model. With many successful companies in this field, such as 
Grab, Uber, and Airbnb..., this model gradually becomes a new trend worldwide. 
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The sharing economy model, especially in the transportation sector, is considered a synergy 
between technology, information, and marketing technic to promote a new culture where 
customers prioritize accessibility over ownership, allowing customers to use resources more 
efficiently. Especially in the Covid-19 epidemic, when almost all industries were severely 
affected, goods were stuck, and services could not be operated, the ride-sharing model had 
become a backbone industry, supplying goods to people who were blocked in big cities.

Despite playing an increasingly important role in the economy, the sharing economy 
model in the transportation sector is still tricky in state management, especially in policy-
making to manage the group of technology drivers. This is an economic subject with many 
new features, while Vietnam’s policy orientations and current policies still need to be fixed 
and cannot keep up with reality. The study of state management in this subject is essential. 
Based on the study, managers can recognize the missing points in the policy implementation 
process. Therefore, they can design evaluation criteria and suggest up-to-date policies for 
this business model.

2. Literature review and research methods
2.1. Literature review
Research on the state’s management of the ride-sharing model and technology drivers 

has been numerous globally. Hannah A. Posen (2015) reviews the historical development 
of regulations for taxi businesses, as well as the development and the characteristics of the 
sharing economy model in the transportation sector. Molly Cohen and Arun Sundararaja 
(2017) suggest using self-regulating organizations (SROs) to solve the market failures 
in the sharing economy model. However, the government should surveil and ensure the 
transparency of these organizations. Vanessa Katz (2015) points out some of the effects 
of current regulations on the sharing economy model in the US. Accordingly, the current 
regulations have not been updated with the development of the new model, leading to a 
lack of synchronization and limiting the sharing economy model and technology drivers 
interests. Tamer Cetin and Elizabeth Deakin (2017) emphasize the strong development 
of the sharing economy model in transportation that has created strong competition with 
traditional taxis. Arvind Malhotra and Marshall Van Alstyne (2014) point out some market 
failures in the sharing economy model, especially unfair competition. The sharing economy 
model has also strongly developed in Asian countries such as Vietnam. However, research 
on state management for this model is few, especially in policy making in the management 
of technology drivers.

2.2. Research Methods
The data is collected through secondary data aggregated from the State’s policy systems 

and primary data interviewed by the authors. This study used structured interviews and in-
depth interview research methods, the effective methods for understanding the research 
subjects and presenting the results.

In-depth interviews are also an essential research tool (Cohen et al., 2013), providing 
flexibility in understanding information and policies affecting businesses and ride-sharing 
drivers. The research team interviewed Grab’s Manager and some ride-sharing drivers, 
including car and motobike drivers to understand the current state policies which affect the 
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ride-sharing economic model. The research team held individual interviews with the reason 
to find out in-depth about the State’s policies affecting each economic entity.

The research team conducted structured interviews with 232 ride-sharing drivers 
in both car and motorbike groups about their understanding and attitude toward some 
government policies. Asking set questions in a set order compares participants’ responses in 
a uniform context. It can help see patterns, highlight different research areas, and be a useful 
explanatory research tool (Tegan George and Julia Merkus, 2022). This is a suitable research 
method to help the research team understand the judgments of technology drivers according 
to a uniform scoring system, thereby finding more appropriate and accurate research results.

3. Current status of management policies for technology driver in Vietnam
3.1. Contents of policy-making on technology drivers management in the sharing 

economy model
The concept of the sharing economy model in the transport sector has been raised by many 

researchers such as John Magne Skjelvik, Anne Maren Erlandsen and Oscar Haavardsholm 
(2017), Tomasz Kasprowicz (2016), Hoang Van Cuong (2020), and so on. Although there 
are some differences. In general, the authors believe that the sharing economy model is 
a new peer-to-peer business model, taking advantage of digital technology development 
to facilitate connectivity between a person who needs to move or transport goods, and a 
technology driver who can meet that need. Thus, technology drivers have means of transport 
participating in the ride-sharing model, helping customers move and receive reasonable 
costs. Technology drivers can connect with customers through sharing applications.

For policy development activities to manage the group of technology drivers, the state 
needs to perform several tasks: First, there should be guidelines for implementing transport 
business regulations and conditions in the sharing economy model. Enterprises applying the 
current sharing economy model are still conflicted in the classification of business conditions 
between transport enterprises and technology enterprises, affecting public drivers’ business 
conditions. Second, the state implements a system of laws related to technology drivers, such 
as Traffic Law, Tax Law, etc., to supplement other types of connected transport according 
to the sharing economy model. Third, the state needs to study policies on employment, 
income, social security, labor relations, legal status, etc., among the entities participating 
in the sharing economy model in the transportation sector to protect the interests of both 
employees and employers.

According to Mariana Prats, Axel Meunier (2021), the active participation of policy 
beneficiaries is an essential factor affecting policy effectiveness. The vital motivation is 
their self-perception about the ability to understand the policy and their attitude towards it. 
Based on this point of view, the research team intends to explore these factors for technology 
drivers.

3.2. Current status of policy-making in Vietnam
In Vietnam, economic models using technology are always encouraged by governments. 

The sharing economy model in the transport sector is supported by many related policies and 
regulations. In 2019, the State issued Decision No. 999/QD-TTg on the development of the 
sharing economy model in Vietnam through amendments, revisions, and supplements related 
to the sharing economy model. In a number of road traffic regulations, consumer protection 
regulations, business condition regulations for ride-sharing businesses, and tax laws.
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Before 2020, in term of regulation, ride-sharing businesses got confused about being 
classified between technology companies or transportation companies due to their special 
characteristics. Thus, state regulations on technology vehicle management in Vietnam are 
not synchronized. However, in 2020, the government issued Decree No. 10/2020/ND-CP 
on “Regulations on business conditions for transport business by car” to support ride-
sharing businesses. Thereby, the majority of ride-sharing businesses have been classified 
into transport companies because they have the ability to manage their partners. About tax 
for ride-sharing businesses: Before 2019, overseas-based ride-sharing companies could only 
pay corporate income tax by the direct method because the government could not manage 
their inputs, which were in foreign countries, and they did not have permanent headquarters 
in Vietnam. This caused inequality between domestic and foreign enterprises. After 2019, 
the government decided to collect tax on ride-sharing businesses similar to other businesses, 
20% corporate income tax and 10% VAT. This has affected technology drivers’ discounts on 
money per ride, while they do not understand these regulations fully. This has led to many 
protests by technology drivers in 2020.

Furthermore, The policies and regulations of Vietnam  need to ensure the interests of 
technology drivers. In traditional transportation companies, drivers are employees. Drivers 
and businesses are two subjects covered by the Labor Code. Meanwhile, the relationship 
between drivers and ride-sharing businesses is quite complicated and is not clearly regulated. 
Ride-sharing businesses always state that the activities of tech drivers are civil and “not 
profitable” because drivers are not “entrepreneurs”. In addition, drivers can be classified 
into the group of “individuals who do business independently, without registering business 
license”. Individuals who own motorbikes and cars are not part of any transport business 
unit and are not “entrepreneurs” nor “employees” according to the Commerce Law and the 
Labor Code. Therefore, only civil relations remain: drivers provide services to ride-sharing 
businesses and receive payment. Ride-sharing companies consider drivers as their partners, 
but the government prefers to consider drivers as employees of ride-sharing companies. 
Thus, the relationship between these entities is regulated by three laws: Commercial Law 
2005, Civil Law 2005, and Labor Code 2012/2019 - even if these enterprises are considered 
transport enterprises or technology brokerage services.

As a result, for the technology drivers, the government always needs to be updated and 
improved laws, institutions, and policies to keep up with market changes. However, there 
are many aspects of the institution needed to be adjusted and improved in order to meet the 
changes and differences in this business model.

3.3. Some issues when the government applies regulations
The development of strategies, institutions, policies, and laws is an essential task of 

the government. Moreover, these policies and strategies need to be able to implement and 
apply in practice so that they can create positive impacts on the economy. Among the all 
legal entities in the ride-sharing economic model, the group of drivers is the most difficult to 
manage because this group is dispersed and not under the direct management of a specific state 
agency. To clarify the issue of applying state regulations to this group, the author conducts 
232 surveys with technology drivers - the service providers, as well as the entity is directly 
affected by state management sharing economy policies, including 132 motorbike drivers 
and 100 car drivers. There are many regulations and policies applying to this group, hence, 
the author has focused on the most popular and effective regulations, which are traffic laws, 
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regulations of ride-sharing companies, and tax regulations for both groups of motorbike 
drivers and car drivers. Particularly for car drivers, the regulations on business conditions are 
added because this group is affected by these regulations. The results are as follows:

Firstly, the author investigates the level of understanding of these regulatory systems for 
both groups of motorbike drivers and car drivers. According to George C. Edwards (1980), 
the level of people’s understanding of policies is one of the essential factors affecting the 
government’s ability to implement policies. The survey results for this factor in Vietnam are 
as follows.

Figure 1: The level of understanding of regulatory systems of groups of motorbike 
drivers (From 1: do not understand to 5: understand totally)

Source: survey of authors

Figure 2: The level of understanding of regulatory systems of groups of car drivers 
(From 1: do not understand to 5: understand totally)

Source: survey of authors
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From the data, among these regulations, the traffic law is the best-understood regulation 
by both groups of drivers. There is 72.7% of the motorbike group and 68% of the car group 
said that they understood this regulation well, with their regulation understanding level at 4 and 
5. The group of technology application regulations is also well understood by many drivers.

Meanwhile, the group of tax regulations is the least understood, with 38% of car drivers 
and 45% of motorbike drivers at levels 4 and 5 of the total 5-understanding level. This is 
close to the reality when many drivers do not understand the current tax calculation during 
the interviews.

Figure 3. reasons for not understanding the rules 
Source: survey of authors

To find out the reasons for the lack of understanding of regulations for ride-sharing 
drivers, the author surveyed. The survey shows that there are a number of reasons: the content 
of the regulations is too complicated (107 comments); there are too many regulations so that 
drivers get trouble absorbing them (110 comments), or drivers do not get specific guidance 
from the authorities (102 comments).

Figure 4. Satisfaction of motorcycle drivers with regulations (From 1: do not satisfy 
to 5: fully satisfied)

Source: survey of authors
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Figure 5. Satisfaction of car drivers with regulations
(From 1: do not satisfy to 5: fully satisfied)

Source: survey of authors
Driver satisfaction with regulations is also one of the factors that greatly affect the 

effectiveness of policies. The survey shows that the regulations of technology applications 
are reasonably supported by both groups of drivers. However, tax regulations are more 
sensitive for both groups of drivers (70% of car drivers and 73% of motorbike drivers). 
Interviewing these groups of drivers, they express that they do not support these new tax 
regulations, issued since 2020, because they are taxed larger than they were by the previous 
tax calculation. Thus, there were some strikes from drivers in 2020.

Communication between state agencies and economic entities in policy implementation 
is an important factor in increasing policy effectiveness. Effective communication helps 
law enforcement agencies understand economic issues, and economic entities give recent 
feedback on policy inadequacies with state agencies. However, the survey shows that 
communication between economic entities, especially technology drivers, is still ineffective. 
Specifically:

Figure 6. Frequency of feedback received (From 1: never to 5: regularly)
Source: survey of authors
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According to technology drivers, they were very difficult to get feedback about policies 
and regulations (55% never or rarely responded). Only 6% of interviewees stated that 
feedback was regularly received.

4. Evaluate the government policy-making of the management of technology 
drivers in Vietnam.

In Vietnam, the government has played a significant role in making policy for the 
technology drivers. Despite many difficulties in adapting to the new model, policies have 
been regularly adjusted and improved to ensure the quality of state management and benefit 
economically from this model. In general, the government has gained positive results in 
management but still faced many problems that need to be improved.

4.1. Positives
The government has come up with a development strategy for the sharing economy 

model, in general, as well as one in the transport sector, in particular. The government continues 
actively conducting legal corridors, from experimenting with new management mechanisms 
to improving current policies in cooperating and solving current conflict issues about the 
rights, obligations, and commitments of economic entities in the sharing economy model. 
For instance, Decision No. 999/QD-TTg signed August, 12th 2019 by the Prime Minister on 
the approval of the “Project on promoting the sharing economy model” is the effort of the 
government in conducting, improving, and perfecting the institution for various business 
types of sharing economy, especially in the transport sector. After this Decision, ministries 
and the following state agencies can synchronously implement 31 tasks related to the sharing 
economy model. There are two tasks related to the draft law, the Code to amend or review 
and evaluate the law related to this model (amendment of the Road Traffic Law, the Inland 
Waterway Traffic Law, the Civil Aviation Law; reviewing the Consumer Protection Law). 
The rest are research tasks, experimenting and reviewing government decrees, studying and 
assessing the impact of the sharing economy, and so on. This has shown the activeness of 
the government when they are under high pressure to change in managing the economy by a 
competitive market model. Through the survey, drivers have also been well informed about 
the traffic law system and have a positive attitude towards this group of policies. With a clear 
development strategy, managing a group of technology drivers will be more effective in the 
future.

4.2. Issues that still need improvement
On the other hand, the government still has many issues that need to be studied and 

improved. One of the most notable issues is the relationship between ride-sharing app 
providers and tech drivers. While tech drivers are managed by ride-sharing businesses, 
these businesses only consider tech drivers as partners, and they do not take minimum 
social responsibility for tech drivers. In fact, for many years, tech drivers have not been 
entitled to any social welfare, such as social insurance, unemployment insurance, health care 
insurance, and other benefits according to labor regulations. When they encounter great social 
upheavals, they become “very vulnerable people”. Employees participating in this business 
form are not able to claim any labor rights, and there is no legal agency to protect their 
rights if disputes happen with the platform supplier. The sharing economy model generates 
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new relationships in the market: the relationship of three parties (instead of two parties, 
traditionally) in economic contracts. Accordingly, the current legal system lacks regulations 
to protect the rights of consumers and lacks mechanisms and policies that clearly define the 
responsibilities of entities in the sharing economy, which can lead to unclear responsibility 
between state agencies and the state management system not able to gather the suitable 
information about the market.

The government also needs to improve the effectiveness of current policy enforcement. 
Tech drivers are not professional, they are not properly trained, and they do not have job-
certified licenses. Thus, their services may contain more risk and uncertainty than ones 
provided by traditional drivers. The policies related to them face many difficulties in 
implementation because they do not have the opportunity to learn new regulations. Besides, 
the policy feedback mechanism is a traditional weakness of Vietnam legal system. In the 
process of receiving feedback from technology drivers, this feedback mechanism clearly 
shows up its weakness. Without a suitable feedback mechanism to receive opinions and 
feedback from economic entities, economic development will be affected significantly.

5. Conclusion
The sharing economy model is a new model, creating many challenges for state 

management. In Vietnam, this model is in the early stage, but it has remarkably developed 
and has established its position in the economy, especially during the social distancing period 
due to Covid-19. Following the Industry 4.0 Revolution, accessing and mastering science 
and technology, especially information technology in management, to exploit the sharing 
economy model is the unavoidable trend. This aligns with the vulnerable changes in the 
economy and contributes to the development of the digital economy, supporting the national 
goal of rapid and sustainable economic development. Therefore, the need to improve the 
institution for this business model is urgent for Vietnam, especially in that it is perfecting the 
policy of managing the group of technology drivers.

However, this is a complicated mission. Although the government has regularly 
reviewed and updated policies, regulations as well as development orientations, the 
government still faces many difficulties in shaping and determining the economic benefits 
of entities participating in this model. Moreover, the legal knowledge transfers to economic 
entities, such as technology drivers, is still uncompleted and ineffective. These are issues 
that need the government to study further and propose solutions to take advantage of this 
model effectively and reduce the damage from this model to the economy and society. 
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Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay 
cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại thì nhiều quốc gia 
trên thế giới cũng như Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút lao 
động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu của thị 
trường lao động. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về sử dụng lao động nước 
ngoài còn tồn tại một số bất cập, hạn chế nhất định. Thông qua bài viết này, trên 
cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: lao động nước ngoài, sử dụng, tuyển dụng

LAW ON EMPLOYING FOREIGN LABOR TO WORK IN VIETNAM - 
SITUATION AND SOLUTIONS

Abstract: In the context of Vietnam’s current international economic 
integration along with the progress of modern science and technology, many 
countries around the world as well as Vietnam have stepped up the implementation 
of policies to attract workers. foreign countries with high professional 
qualifications to meet the requirements of the labour market. However, the legal 
regulations on the employment of foreign workers still have certain shortcomings 
and limitations. This article aims to analyze the current situation of the law on 
the employment of foreign workers in Vietnam and then, propose solutions for 
improvement of the law.

Keywords: foreign workers, employ, recruit
1. Đặt vấn đề
Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đăc biệt trong 

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các 
nước trên thế giới, trong đó có hợp tác về lao động. Số lượng lao động nước ngoài 
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làm việc ở Việt Nam không người tăng lên trong những năm gần đây. Đây là nguồn nhân lực 
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động nhằm góp phần trong việc tăng năng 
suất lao động, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế xã hội. Pháp luật điều chỉnh về quan hệ lao 
động nói chung và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói riêng tương đối 
đầy đủ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại những vướng mắc, hạn chế nhất định. Do đó, việc 
hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động cũng như nâng cao hiệu quả về sử dụng lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là hết sức cần thiết trong tình hình mới.

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Pháp luật điều chỉnh về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Viêt Nam là một lĩnh 

vực pháp luật đã được các nhà chuyên gia, học giả nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. 
Ở Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau cụ thể như sau:

(i) Nguyễn Thu Ba (2017), Hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội. Trong Luận án này, 
tác giả đã phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng lao động đối với 
người lao động nước ngoài, phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật lao động về 
về hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và quá trình 
thực hiện trong thời gian qua. Từ đó tác giả đã đưa ra những định hướng và giải pháp cụ thể 
nhằm hoàn thiện những quy định pháp luật lao động. Bên cạnh đó, tác giả đề xuất những giải 
pháp nhằm bảo đảm thực thi có hiệu quả những quy phạm pháp luật trong thực tiễn.

(ii) Trần Thúy Hằng (2019), Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao 
động nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ Luật 
học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Qua công trình này, tác giả đã phân tích và làm rõ những 
vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động đối với người lao động nước 
ngoài; phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động đối với 
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất một số kiến 
nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện những quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả 
thực hiện pháp  luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài phù hợp 
với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của người lao động nước ngoài phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

(iii) Cao Nhất Linh (2010), Bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động nước ngoài tại 
Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Qua bài báo này, tác giả đã phân tích 
và chỉ ra những thiếu sót của pháp luật về một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động 
nghề nghiệp của lao động nước ngoài như tham gia công đoàn, bảo hiểm xã hội... còn chưa 
được pháp luật Việt Nam thừa nhận.

Thông qua các công trình nghiên cứu ở trên, dưới góc độ nghiên cứu khác nhau, các 
nhà nghiên cứu đã phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận về lao động nước ngoài, thực 
trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam. Tuy nhiên, do mục đích nghiên cứu khác nhau nên các công trình nêu trên vẫn chưa 
đánh giá toàn diện pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do đó, 
thông qua bài viết này, trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về sử dụng lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam từ đó chúng tôi đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, tổng hợp, 
đánh giá và so sánh các vấn đề cơ bản mang tính chất lý luận cũng như thực tiễn thực hiện 
pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hiện nay.
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3. Kết quả và thảo luận
3.1. Quy định pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3.1.1. Khái niệm lao động nước ngoài
Lao động nước ngoài là những những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

mang quốc tịch nước ngoài vào Việt Nam lao động theo hình thức hợp đồng lao động, đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện và tuân thủ các quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

3.1.2. Điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Người lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các 

điều kiện sau: (Bộ luật Lao động 2019) (i) Người lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.Theo khoản 2 
Điều 674 Bộ luật Dân sự năm 2015 trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao 
dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó được xác định 
theo pháp luật Việt Nam. Người nước ngoài được xác định là có năng lực hành vi dân sự 
khi đáp ứng các điều kiện sau: Người nước ngoài được xác định là có năng lực hành vi dân 
sự khi từ đủ 18 tuổi trở lên.  Người nước ngoài được xác định là có năng lực hành vi dân sự 
khi không thuộc trường hợp bị mất, hạn chế năng năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi. (ii) Người lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam phải có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc. (iii) Người 
lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ sức khỏe theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Y tế. (iv) Người lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích 
hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước 
ngoài hoặc pháp luật Việt Nam. (v) Người lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường 
hợp thuộc diện không cần cấp giấy phép lao động.

3.1.3. Điều kiện của doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài
Các doanh nghiệp tại Việt Nam cần đảm bảo các điều kiện nhất định để sử dụng lao 

động nước ngoài:
 Các doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc 

quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp 
ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình các doanh nghiệp 
cần:

+ Doanh nghiệp phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng 
văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

Thời hạn giải trình: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đó dự kiến sử dụng 
lao động nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Một số trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động theo quy định 
của pháp luật đó là: Người lao động là Trưởng văn phòng đại diện của tổ chức quốc tế tại 
Việt Nam; vào Việt Nam với dưới 03 tháng để chào bán dịch vụ; là chủ sở hữu hoặc thành 
viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn từ 3 tỷ đồng;...
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+ Nhà thầu khi muốn tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình cần 
phải kê khai cụ thể các vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc, 
thời gian làm việc cần sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự chấp 
thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Nơi gửi bản kê khai: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.
Như vậy, theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp muốn tuyển dụng người lao 

động nước ngoài làm việc cho mình cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện các công việc 
cụ thể được nêu trên. Việc đáp ứng các điều kiện này góp phần đảm bảo bảo tính pháp lý 
cho hoạt động của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho chính doanh nghiệp cũng như cho 
người lao động nước ngoài.

3.1.4. Về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Đối tượng được xin cấp mới giấy phép lao động được quy định rất rõ ràng trong Nghị 

định số 152/2020/NĐ-CP quy định về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 
tại Việt Nam.

Đó chính là những người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để thực hiện các mục đích 
sau:

- Thực hiện hợp đồng lao động;
- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
- Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
- Chào bán dịch vụ;
- Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được 

phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
- Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;
Ngoài ra, luật pháp cũng quy định những đối tượng đủ năng lực để bảo lãnh xin cấp 

giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, cụ thể bao gồm:
- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
- Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép thành lập;
- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đượcc ơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

giấy đăng ký theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
- Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật;
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- Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định 
của pháp luật;

- Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 
hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
- Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Theo quy định của pháp luật, để xin giấy phép lao động, thì lao động nước ngoài phải 

đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Người lao động nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của 

pháp luật.
Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
Người lao động nước ngoài phải không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
Người lao động nước ngoài phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc 

lao động kỹ thuật, có đầy đủ các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 3 Nghị định 
152/2020/NĐ-CP quy định về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt 
Nam như sau:

Thứ nhất, đối với vị trí chuyên gia. Bằng đại học trở lên hoặc tương đương và xác minh 
kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công 
việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam, được hợp pháp hóa lãnh 
sự; hoặc xác minh kinh nghiệm ít nhất 5 năm và chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công 
việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam, được hợp pháp hóa lãnh 
sự;

Thứ hai, lao động kỹ thuật. Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên 
ngành khác ít nhất 01 năm và xác nhận kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được 
đào tạo, được hợp pháp hóa lãnh sự; Xác minh kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại vị trí công việc 
phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Thứ ba, giám đốc điều hành, nhà quản lý. Quyết định bổ nhiệm; Xác minh kinh nghiệm 
ít nhất 3 năm tại vị trí công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài 
dự kiến làm việc tại Việt Nam.

3.1.5. Trách nhiệm của doanh nghiệp khi sử dụng lao động nước ngoài
Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài được quy định 

tại điều 153 Bộ Luật Lao động năm 2019 cụ thể như sau:
“1. Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi có yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ 

bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình mà 
không có giấy phép lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”
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Đối với người sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 153 Bộ 
Luật Lao động năm 2019 người sử dụng lao động sử dụng công dân nước ngoài mà không 
có giấy phép lao động làm việc cho mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định, mức 
phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động 
đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực, 
như sau:

Mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép 
lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết 
hiệu lực là từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người.

Mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép 
lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết 
hiệu lực là từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người.

Mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao 
động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu 
lực là từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài cụ thể:

Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước 
ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 
theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian 
chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo 
đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 
tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Theo quy định của pháp luật thì trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm 
sau, các chủ thể là người sử dụng lao động nước ngoài sẽ phải báo cáo 6 tháng đầu năm và 
hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Thực trạng pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Trong những năm gần đây, Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới và tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước trên 
thế giới. Do đó, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng lao 
động nước ngoài làm việc chiếm tỷ lệ lớn và ngày càng tăng lên về số lượng cũng như chất 
lượng. Cụ thể, năm 2005, số lượng lao động nước ngoài ở Việt Nam mới có 12 nghìn người, 
năm 2010 là 55,4 nghìn người, năm 2015 lên tới 83,6 nghìn người và năm 2019 đạt 117,8 
nghìn người. Sau 15 năm, số lao động nước ngoài năm 2019 tăng gấp gần 10 lần so với năm 
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2005 và gấp 1,4 lần so với năm 2015. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2019, lao động nước 
ngoài tập trung đông nhất ở vùng Đông Nam bộ là 54,6 nghìn người, trong đó thành phố Hồ 
Chí Minh 16,1 nghìn người và cao nhất cả nước là Bình Dương 21,6 nghìn người. Tiếp đó, ở 
khu vực Đồng bằng sông Hồng 35,4 nghìn người, trong đó cao nhất là Hà Nội là 10,7 nghìn 
người, lao động nước ngoài ở vùng Tây Nguyên là thấp nhất, chỉ có 425 người và tỉnh Kom 
Tum cũng chỉ có 12 lao động nước ngoài lao động nước ngoài đến làm việc. Mật độ tập trung 
lao động nước ngoài trên lãnh thổ cao hay thấp của các vùng là do việc hình thành nhiều hay 
ít các khu công nghiệp hoặc là nơi đô thị lớn hay nhỏ phát triển. Năm 2015, lao động nước 
ngoài tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh là cao nhất với 20,4 nghìn người, nhưng đến năm 
2019 tỉnh Bình Dương mới là tỉnh thu hút lao động nước ngoài cao nhất cả nước (21,6 nghìn 
người). Nếu năm 2015, vùng Tây Nguyên chỉ tập trung 438 người, trong đó tỉnh Kom Tum 
chỉ có 8 người thì sau gần 5 năm số lượng lao động nước ngoài đến đây hầu như ít thay đổi. 
(Vũ Thanh Liêm, 2021). Theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
tính đến đầu tháng 4-2021, có 101.550 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong 
đó lao động giữ vị trí quản lý chiếm gần 12%, giám đốc điều hành hơn 8% và đông nhất là 
chuyên gia với 58%. Lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đến từ 110 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, trong đó phần lớn là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn hoặc các địa 
phương có dự án lớn với nhiều nhà thầu nước ngoài thi công như: Hà Nội hơn 4.400 người, 
Bắc Giang  hơn 4.600 người, Long An  hơn 5.600 người, thành phố Hồ Chí Minh  hơn 
27.000 người. (G. Nam, 2021).

 Như vậy, qua số liệu thống kê ở trên cho thấy người lao động nước ngoài làm việc ở 
Việt Nam là xu thế tất yếu và ngày càng tăng lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, pháp 
luật điều chỉnh về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chưa bao quát và còn 
một số bất cập, vướng mắc trên thực tế.

Thứ nhất, pháp luật lao động Việt Nam quy định người lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam không được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam chưa đảm bảo tính tương 
thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều 22 Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự và chính trị (ICCPR) khẳng định và cụ thể hóa quy định về tự do hiệp hội trong 
Điều 20 Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (UDHR), trong đó nêu rõ: “Mọi người có tự do 
hiệp hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích 
của mình”. Tại Khoản 1 Điều 8 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá 
năm 1966 cũng thừa nhận quyền tự do công đoàn của tất cả mọi người ghi nhận: “Các quốc 
gia thành viên của Công ước cam kết đảm bảo quyền của mọi người được thành lập và gia 
nhập công đoàn mà mình lựa chọn, để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của 
mình, với điều kiện là chỉ phải tuân theo quy chế của tổ chức công đoàn đó”. Như vậy, theo 
quy định của hai Công ước quốc tế nêu trên cho thấy mọi người đều có quyền gia nhập và 
tuân theo quy chế của tổ chức công đoàn. Điều 5 Luật Công đoàn 2012 quy định: “Người lao 
động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, 
gia nhập và hoạt động công đoàn”. Căn cứ theo tiểu mục 3.2 Mục 3 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ 
năm 2020 quy định về đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam như sau:

“3. Đối tượng và điều kiện gia nhập Công đoàn Việt Nam theo Điều 1 Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam

[...]
3.2. Đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam



451THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

a. Người nước ngoài lao động tại Việt Nam;
b. Người lao động làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 

nước, bao gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành 
viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên 
hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có 
thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty;

c. Hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền quản lý 
đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

d. Xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp;
đ. Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án.”
Thứ hai, quy định về thời hạn của giấy phép lao động nước ngoài còn quá ngắn. Điều 

155 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời hạn hiệu lực tối đa của giấy phép lao động cho 
người nước ngoài tại Việt Nam là 02 năm. Trường hợp giấy phép lao động hết hạn thì khi gia 
hạn thì chỉ được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 02 năm. Khoản 2 Điều 151 Bộ luật Lao 
động 2019 quy định thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động. Khi sử dụng người 
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thoả thuận có thể giao kết nhiều 
lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Việc quy định thời hạn của giấy phép lao động như 
vậy dẫn đến phát sinh những vướng mắc trong thực tế đó là sự chênh lệch giữa thời hạn của 
giấy phép lao động và hợp đồng lao động đối với người nước ngoài. Việc này gây trở ngại 
trong việc ký kết hợp đồng lao động giữa giữa người lao động nước ngoài và người sử dụng 
dụng lao động. Bởi lẻ, trên thực tế không thể giao kết hợp đồng lao động vô thời hạn.Trong 
trường hợp một doanh nghiệp tiếp tục sử dụng lao động quá thời hạn được ghi trong giấy 
phép lao động thì phải xin cấp một giấy phép lao động mới. Thực tiễn cho thấy, công tác 
quản lý, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài còn một số hạn chế nhất định. Chẳng 
hạn như, mới đây Thanh tra thành phố Đà Nẵng ra thông báo kết luận thanh tra về việc chấp 
hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép lao động đối với người lao động 
nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố tại Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố 
Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan. Ngoài một số kết quả đạt được, Thanh tra thành 
phố Đà Nẵng chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, cấp phép lao động đối 
với lao động nước ngoài. Cụ thể, có 10 hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài của bốn doanh 
nghiệp có dấu hiệu làm giả hồ sơ để người nước ngoài nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam dưới 
dạng chuyên gia nhưng qua kiểm tra thực tế không làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp. 
(Tấn Việt, 2022).

3.3. Giải pháp hoàn thiện
Thông qua việc phân tích và làm rõ thực trạng pháp luật về sử dụng lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam ở trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật 
và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về sử dụng lao đông nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam như sau:

Thứ nhất, cần bổ sung vào Bộ luật lao động hiện hành về việc cho phép người lao 
động nước ngoài được gia nhập tổ chức Công đoàn nhằm đảm bảo tính tương thích với các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc gia nhập tổ chức công đoàn nhằm đảm 
bảo những quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài. Khi người lao động nước ngoài 
không được hưởng quyền lợi của đoàn viên công đoàn thì người sử dụng lao động nước 
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ngoài cũng rất khó khắn trong việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể, xử lý kỷ luật lao 
động, đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động nước ngoài. (Nguyễn Thu Ba, 
2017). Do đó, cần ghi nhận quyền gia nhập tổ chức Công đoàn đối với người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam, có sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong việc quản 
lý lao động nước ngoài. Mặt khác, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các 
doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các đợt 
tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đối ngũ 
cán bộ thanh tra.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, Luật 
Công đoàn, quản lý xuất, nhập cảnh, đăng ký tạm trú...nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm 
chấp hành quy định pháp luật của người lao động nước ngoài. Thông qua các hình thức tổ 
chức khác nhau như: Hội thảo, hội nghị về Luật Lao động; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật 
Lao động, thường xuyên cập nhật các văn bản mới.

4.  Kết luận
Trong những năm gần đây, Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới và tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước trên 
thế giới, trong đó có hợp tác về lao động. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, người 
lao động nước ngoài làm viêc tại Việt Nam là xu thế tất yếu. Như đã phân tích ở trên, thực 
trạng sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn tồn tại những hạn chế nhất 
định chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định 
pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể tham 
gia vào quan hệ pháp luật lao động. 
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Tóm tắt: Nội dung chính của bài viết là nghiên cứu thực trạng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong thu hút khách du lịch tại Bình Định. Bài viết chỉ ra tiềm 
năng phát triển du lịch của Bình Định; sự nỗ lực, thành tựu và những khó khăn, 
thách thức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch và khách 
sạn của Tỉnh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin trong thu hút khách du lịch tại Bình Định. 
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra, phân tích, so sánh, tổng hợp để 
đạt được mục tiêu nghiên cứu.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, khách du lịch

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TO ATTRACT 
TOURISTS IN BINH DINH

Abstract: The main content of the article is to study the current status of 
information technology application in tourist attraction in Binh Dinh. The article 
points out the tourism development potential of Binh Dinh; efforts, achievements 
and difficulties and challenges in the application of information technology in 
the tourism and hotel industry of the province. From there, some solutions are 
proposed to improve the quality of information technology application activities 
in attracting tourists in Binh Dinh.

Key words: Information technology, tourists
1. Giới thiệu
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, phát triển du lịch thông minh 

được coi là xu thế tất yếu trên toàn thế giới. Công nghệ cũng trở thành yếu tố hàng 
đầu để thúc đẩy nhanh sự thích nghi với ‘bình thường mới’ và tốc độ thay đổi nhu 
cầu của thị trường sau đại dịch Covid-19. Với sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ thì ứng dụng các sáng kiến số và giải pháp công nghệ sẽ giúp ngành du lịch 
xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh có giá trị kinh tế, xã hội cao theo hướng 
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phát triển bền vững. Công nghệ đang làm thay đổi hành vi của khách du lịch và lựa chọn 
điểm đến. Theo Sigalat-Signes và cộng sự (2019), công nghệ thông minh có thể hoạt động 
như một người thúc đẩy, người sáng tạo, người thu hút, chất tăng cường, người bảo vệ hoặc 
thậm chí là kẻ hủy diệt trải nghiệm. Nhiều điểm đến của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, 
Thái Lan đã đầu tư mạnh cho du lịch thông minh như xây dựng các ứng dụng du lịch, áp 
dụng ví điện tử, dùng mã QR để thanh toán dịch vụ, làm thủ tục sân bay, nhận phòng, trải 
nghiệm du lịch dựa trên công nghệ thực tế ảo...Không nằm ngoài xu thế này, Bình Định cũng 
đang tiếp cận nhanh chóng với du lịch thông minh để tạo nên những sản phẩm du lịch mới 
hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Đây được coi là yếu tố cạnh tranh 
căn bản trong việc quảng bá và thu hút khách du lịch. Ứng dụng công nghệ thông minh sẽ 
mang đến sự thuận tiện cho du khách, gia tăng chất lượng của trải nghiệm tại điểm đến, góp 
phần nâng tầm du lịch Bình Định xứng đáng với tiềm năng vốn có. 

Mục tiêu của nghiên cứu là khái quát hoạt động du lịch tại Bình Định và thực trạng 
ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch tại Bình Định. Từ đó đề xuất một số định hướng 
giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch Bình Định. 
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra, phân tích, so sánh, tổng hợp để đạt được mục 
tiêu nghiên cứu.

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Vấn đề nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số trong du lịch đã 

được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm. 
Jadhav và Mundhe (2011) đã chỉ ra sự cần thiết của công nghệ thông tin trong du lịch, 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của du lịch và lữ hành. Lynda (2013) 
khẳng định vai trò của công nghệ thông tin trong ngành khách sạn, xu hướng phát triển của 
công nghệ thông tin trong tương lai. Othieno Charles (2016) đã chỉ ra mối quan hệ giữa công 
nghệ thông tin và du lịch tại Kampala; các loại công nghệ thông tin được sử dụng để quảng 
bá du lịch và những thách thức phải đối mặt trong quá trình phát triển du lịch ở Thành phố 
Kampala.

Tại Việt Nam, Phạm Thị Thùy Linh (2020) đã khắc họa thực trạng ứng dụng công nghệ 
thông tin trong phát triển du lịch ở Việt Nam, chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong du lịch ở Việt Nam. Dương Thị Hồng Nhung (2022) chỉ ra thực 
trạng ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch Hà Nội, những đề xuất giải pháp đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch Hà Nội.

2.2. Cơ sở lý thuyết về công nghệ thông tin và du lịch
Theo Daintith John (2009), công nghệ thông tin (IT - Information Technology) là một 

thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân 
phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin. Một cách dễ hiểu hơn, công nghệ 
thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu 
trữ, khai thác thông tin. Công nghệ thông tin là quá trình thu nhận, xử lý, lưu trữ và phổ biến 
các giọng nói, hình ảnh, văn bản và thông tin số bằng một vi điện tử dựa trên sự kết hợp của 
máy tính và viễn thông.

Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin thường phân chia thành 5 chuyên ngành phổ 
biến: Khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính truyền thông, 
kỹ thuật phần mềm.
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 Tổ chức Du lịch Thế giới định nghĩa khách du lịch với tư cách là những người “đi du 
lịch đến và ở lại những nơi bên ngoài môi trường thông thường không quá một năm liên tiếp 
cho mục đích giải trí, kinh doanh và các mục đích khác”.

Việc ứng dụng công nghệ vào ngành du lịch là yêu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập, 
phát triển, không chỉ gia tăng các tiện ích cho du khách và nhà quản lý mà còn nâng cao năng 
lực cạnh tranh với các nước.

Vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý du lịch cũng có thể được giải thích từ 
quan điểm của hệ sinh thái kỹ thuật số. Ivar-Bidal và cộng sự (2019) cũng xác định hệ sinh 
thái kinh doanh thông minh bao gồm nhà cung cấp tham gia chuỗi giá trị du lịch không chỉ 
cung cấp vật chất, mà còn cả dịch vụ trực tuyến của các nhà cung cấp. Hệ sinh thái kinh 
doanh du lịch tự nhiên bao gồm các nhà khai thác du lịch, các nhà khai thác vận tải hàng 
không hoặc xe buýt địa phương, khách sạn hoặc các nhà điều hành nhà nghỉ bản xứ địa 
phương, điểm tham quan, các nhà điều hành hoạt động và du ngoạn phong cảnh lịch sử, bộ 
phận mua sắm hoặc các nhà điều hành trung tâm mua sắm, nhà điều hành giải trí,... Ngoài 
ra, có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, như nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến 
(TripAdvisor, GoogleMap), nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến vận tải (Ctrip, Skyscanner, 
Uber, DiDi, Grab), nhà cung cấp dịch vụ lưu trú trực tuyến (Airbnb, Trivago), thanh toán trực 
tuyến (Alipay, Linepay, Applepay) và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, 
WeChet, Weibo,...).

Công nghệ thông tin và truyền thông tạo điều kiện cho sự tích hợp và cho phép tùy biến 
các sản phẩm du lịch cho phù hợp với nhu cầu của các cá nhân. Các giá trị tiềm năng mà công 
nghệ thông tin - truyền thông mang lại cho sự phát triển du lịch cần được khai thác để nâng 
cao hiệu quả hoạt động của công ty và vị thế cạnh tranh (Othieno Charles, 2016). Sự xem xét 
của công nghệ thông tin - truyền thông trong xúc tiến và phát triển du lịch và tác động của 
nó đối với việc quản lý chiến lược tour du lịch và du lịch chỉ mới nổi lên như một lĩnh vực 
nghiên cứu nghiêm túc (Anand, 2013). Lĩnh vực du lịch là một trong những lĩnh vực hàng 
đầu trong tiếp thị và bán hàng trực tuyến và do đó, được coi là sử dụng công nghệ thông tin 
cho các mục đích rất cụ thể (Lynda, 2013).

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Để làm rõ sự ứng dụng công nghệ thông tin trong thu hút du khách tại Bình Định, nhóm 

tác giả đã kết hợp phương pháp phân tích, so sánh các tài liệu thứ cấp. Ngoài ra, để làm rõ 
hơn sự ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách sạn, tác giả 
thực hiện phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi. Nghiên cứu được thực hiện với 38 công ty 
(13 công ty du lịch lữ hành và 25 khách sạn, resort) trong khoảng thời gian từ 28/01/2023 
đến 12/02/2023. Phương thức khảo sát thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp (điện thoại, 
email). 

3. Bối cảnh và kết quả nghiên cứu
3.1. Bối cảnh nghiên cứu
Theo Tổng cục Du lịch, tính đến cuối năm 2019 (trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra), 

khách du lịch đến tỉnh Bình Định đạt gần 5 triệu lượt khách (tăng bình quân 16,7%/năm), 
doanh thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng (tăng bình quân 55,1%/năm); đóng góp của hoạt động 
du lịch vào tổng sản phẩm địa phương của tỉnh là 18%.
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Theo Sở Du lịch Bình Định, trong năm 2022, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, 
ngành Du lịch Bình Định đã phục hồi, phát triển mạnh mẽ và được xếp vào nhóm tăng 
trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách 
trong và ngoài nước. Trong năm này, ngành Du lịch Bình Định ước đón được 4.120.000 lượt 
khách, tăng 185,2% so với năm 2021 (trong đó: khách quốc tế ước đạt 78.989 tăng 1,1%, 
khách nội địa ước đạt 4.041.011 lượt khách tăng 195,7% so với năm 2021). Tổng doanh thu 
trong năm 2022, ước đạt được 13.119 tỷ đồng, tăng 658,3% so với năm 2021 (doanh thu 
lưu trú 3.267,94 tỷ đồng, chiếm 24,91% tổng doanh thu; doanh thu ăn uống đạt 3.782,21 tỷ 
đồng, chiếm 28,83% tổng doanh thu; doanh thu tham quan, vui chơi giải trí đạt 1.456,21 tỷ 
đồng, chiếm 11,10%; doanh thu lữ hành, vận chuyển đạt 2.129,21 tỷ đồng, chiếm 16,23% 
tổng doanh thu và doanh thu dịch vụ khác đạt 2.483,43 tỷ đồng, chiếm 18,93% tổng doanh 
thu). Trong năm 2023, ngành du lịch Bình Định xác định từng bước hiện thực hóa, đưa du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cho tỉnh Bình Định với các sản phẩm độc đáo; Phấn 
đấu lượng khách du lịch đạt 5.000.000 lượt, đạt tốc độ tăng trưởng 21,4% so với năm 2022 
(trong đó khách quốc tế là 80.000 lượt, tăng 1,3%, khách nội địa là 4.920.000, tăng 21,8%); 
Doanh thu du lịch thuần túy đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2022. 

Có nhiều nguyên nhân để lượng khách du lịch đến Bình Định tăng, song có một nguyên 
nhân không thể phủ nhận được, đó là những đóng góp của công nghệ thông tin. Theo Sở Du 
lịch Bình Định (2023), trên địa bàn tỉnh Bình Định có 401 cơ sở lưu trú với tổng số phòng 
đạt 12.459 phòng trong đó các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn bao gồm: 01 
khách sạn 05 sao và 10 khách sạn 04 sao (2.636 phòng), 14 khách sạn 03 sao (793 phòng), 
36 khách sạn 02 sao (1.017 phòng), 36 khách sạn 01 sao (661 phòng) và 304 cơ sở lưu trú 
đạt chuẩn du lịch (7.352 phòng). Tốc độ tăng trưởng số lượng cơ sở lưu trú năm 2022/2021 
là 3,9%, tốc độ tăng trưởng số lượng phòng đạt 5,7% so với năm 2021. Đến nay, trên địa bàn 
tỉnh có 16 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được và 45 doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa hoạt động. Hiện nay, 100% doanh nghiệp trong ngành du lịch Bình 
Định sử dụng máy tính và đường truyền internet, ứng dụng những phần mềm chuyên dụng, 
như: quản trị văn phòng, tài chính, mua bán tour, thông tin điểm đến..., mang lại nhiều lợi 
ích thiết thực cho doanh nghiệp du lịch, nhất là sự liên thông mang tính toàn cầu trên internet 
hiện nay đã giải quyết nhiều khó khăn tồn tại đối với doanh nghiệp trong hoạt động kinh 
doanh và tìm kiếm thị trường. Sự gắn kết bằng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho tất cả 
các doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ lực để vươn lên 
tiếp cận với thị trường và các hoạt động quảng bá quy mô và tốn kém... 

3.2. Kết quả nghiên cứu
3.2.1. Đầu tư công nghệ thông tin trong ngành du lịch và khách sạn của Tỉnh Bình 

Định 
Bình Định là một trong số ít những địa phương đã tận dụng thời gian ảnh hưởng 

dịch Covid-19 trong 2 năm qua để rà soát, thiết kế lại kết cấu hạ tầng và các sản phẩm du 
lịch. Trong đó, hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh luôn được chú 
trọng. Việc ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch là một trong những giải pháp 
trọng tâm của chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 14/5/2021 về phát triển du lịch 
Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025. Đây cũng là một trong 
những nội dung quan trọng được đề cập trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Xây dựng 
chiến lược tổng thể truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030” diễn ra tại Quy Nhơn.
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Cuối năm 2021, ngành du lịch Bình Định đã đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử 
du lịch Bình Định và app Du lịch Quy Nhơn - Bình Định, cung cấp đầy đủ các thông tin về 
địa điểm lưu trú, ẩm thực, văn hóa, các điểm du lịch nổi bật tại địa phương. Điều này giúp du 
khách sẽ dễ dàng tự tạo lịch trình tour cho mình ở Bình Định theo sở thích với đầy đủ thông 
tin tra cứu về hành trình khám phá, trải nghiệm, địa điểm ăn uống, giải trí... được sắp xếp, 
lưu lại một cách khoa học. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú cũng sẽ có 
thêm nhiều cơ hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến du khách giúp tăng hiệu quả kinh doanh. 
Trong thời gian tới, ứng dụng này sẽ tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện giao diện, chức 
năng với các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến là Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

Tương tự, website quảng bá du lịch Bình Định đã từng bước được nâng cấp, tích hợp 
với ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) các điểm tham quan, tour du lịch ảo thông qua công 
nghệ thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường (AR) để giúp khách du lịch trải nghiệm chân thật 
về điểm đến trước khi viếng thăm, xây dựng bản đồ du lịch số, hệ thống thuyết minh tự động 
(Audio Guide) đa ngôn ngữ tại các điểm di tích - danh thắng tập trung đông khách du lịch 
tham quan. Các tập đoàn lớn cũng đang đầu tư rất nhiều cho ngành du lịch Bình Định như 
FLC, Anya. Các công nghệ thông minh được ứng dụng vào không gian sống - nghỉ dưỡng 
- kinh doanh. Không chỉ tập trung phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ du lịch, Bình Định 
còn tăng cường thu hút đầu tư, bắt tay với các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái kinh doanh 
thông minh, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Tiên phong trong số đó có 
thể kể đến Tập đoàn Hưng Thịnh với dự án MerryLand Quy Nhơn.

3.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách 
sạn tại Bình Định

Để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu khách hàng, các doanh 
nghiệp du lịch của Bình Định đã và đang có sự chuyển mình và phát triển. Nhiều doanh 
nghiệp đang tự cải tiến mình để trở thành những doanh nghiệp thông minh, ứng dụng khá 
thành công công nghệ số trong phát triển du lịch. Theo đó, các hoạt động kinh doanh hầu hết 
được triển khai trực tuyến: marketing, quảng bá sản phẩm; nghiên cứu mở rộng thị trường; 
tư vấn, chăm sóc khách hàng; thực hiện các giao dịch mua - bán, thanh toán,...

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách sạn tại Bình Định thể 
hiện như sau:

Với câu hỏi “Doanh nghiệp có xây dựng Website không?” thì có 33 phiếu trả lời có, 
chiếm 86,8%; 5 phiếu trả lời “không” chiếm 13,2%. Kết quả này cho thấy hầu hết các công 
ty du lịch và khách sạn đã đều xây dựng một trang web chính thống để giới thiệu và giúp 
khách hàng tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, cũng còn một số công ty, cơ sở chưa quan tâm 
tới việc này.

Với các doanh nghiệp có Website, 100% Website của doanh nghiệp có tích hợp tính 
năng tương tác trực tuyến (Zalo, Facebook...) với khách hàng. Điều này tạo thuận lợi rất 
tốt cho việc tiếp cận, nhanh chóng trả lời các thắc mắc và chăm sóc khách hàng của doanh 
nghiệp.

Về ngôn ngữ trên Website/ứng dụng của doanh nghiệp: Tất cả 100% các doanh nghiệp 
đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Chưa có doanh nghiệp nào có kết hợp ngôn ngữ khác. Đây 
là một bất lợi rất lớn trong việc tiếp cận và chăm sóc khách du lịch nước ngoài.

Với câu hỏi “Doanh nghiệp quảng cáo bằng các hình thức nào” thì cho thấy 100% các 
doanh nghiệp có quảng cáo thông qua mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo...); 85% 
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quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, Yahoo,...); 78% quảng cáo truyền thống 
(tổ chức sự kiện, qua truyền hình, báo giấy, tờ rơi, quảng cáo ngoài trời,...); 34% có các hình 
thức quảng cáo khác (Gmail, người nổi tiếng...). điều này chứng tỏ các doanh nghiệp cũng 
đang hướng tới đa dạng hóa trong phương thức quảng cáo và tiếp cận khách hàng, đặc biệt 
là các phương thức quảng cáo thông qua công nghệ thông tin.

Đối với việc ứng dụng AI, Bigdata, Robot, tự động hóa... trong chăm sóc khách hàng, 
kết quả chỉ có 5 doanh nghiệp trả lời có ứng dụng, chiếm chỉ chiếm 13,2%. Với câu hỏi liên 
quan đến xây dựng hệ thống đồng bộ cho phép doanh nghiệp kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ 
thống dữ liệu ngành. Câu trả “Có” cũng rất ít với 3 doanh nghiệp, chiếm 7,9%. Điều này cho 
thấy các doanh nghiệp tại Bình Định còn rất hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ số và 
trí tuệ nhân tạo trong thu hút và chăm sóc khách hàng, sự kết nối với mạng lưới du lịch trong 
và ngoài nước còn khiêm tốn.

Về phương thức thanh toán doanh nghiệp sử dụng: 100%  các doanh nghiệp được hỏi 
đều đã tích hợp các hình thức thanh toán khác nhau để tạo thuận tiện cho khách hàng. Ngoài 
thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hình thức chuyển khoản Internet banking, ví điện tử, thẻ 
thanh toán nội địa được áp dụng rộng rãi. 

4. Đánh giá chung và một số đề xuất giải pháp về ứng dụng công nghệ trong thu 
hút khách du lịch tại Bình Định

4.1. Thành tựu
Tại Bình Định, lãnh đạo Tỉnh đã khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công 

nghệ số trong phát triển du lịch, giúp du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
giai đoạn 2020-2025. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin trong du lịch 
được Tỉnh rất quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển. Đây là yếu tố quan trọng giúp du lịch Bình 
Định có thể nhanh chóng tiếp cận với công nghệ hiện đại.

Để phát triển du lịch ứng dụng công nghệ số, cần thiết phải phát triển và hoàn thiện hạ 
tầng mạng, bởi đây là điều kiện quan trọng để triển khai các hoạt động du lịch online. Tại 
Bình Định, nhiều điểm đã và đang triển khai lắp đặt các trạm phát wifi miễn phí như ga tàu, 
sân bay, công viên... 

Các doanh nghiệp du lịch của Bình Định cũng rất tích cực tiếp cận cách mạng công 
nghiệp 4.0 để theo kịp xu hướng kinh doanh mới, đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng của du 
khách. Các phương pháp tiếp cận và chăm sóc khách hàng ngày càng hiện đại và nhanh 
chóng. Đây là yếu tố quan trọng tạo đà cho ngành du lịch và khách sạn của Tỉnh Bình Định 
vươn xa.

 4.2. Hạn chế
Tuy đã có sự chuyển biến rõ rệt về ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch, tỉnh 

Bình Định vẫn còn một số hạn chế. 
Thứ nhất, chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch còn chưa cao. Lực lượng 

nhân lực du lịch Bình Định có khả năng ứng dụng, triển khai công nghệ số trong vận hành và 
phát triển hoạt động du lịch luôn bị thiếu hụt rất lớn, cả về số lượng và chất lượng. 

Sự tiếp cận của doanh nghiệp với công nghệ số trong phát triển du lịch còn yếu. Trong 
các lĩnh vực kinh doanh du lịch chính như: lữ hành, lưu trú, vận tải du lịch, ăn uống, giải trí, 
mua sắm,... thì khả năng tiếp cận công nghệ, ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch 
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chủ yếu ở một số phân nhánh như lữ hành quốc tế, vận tải hàng không, cơ sở lưu trú cao cấp. 
Trong đó, cũng chỉ có các doanh nghiệp hàng đầu, có tiềm lực mới có khả năng đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ, tiếp cận nền tảng số. 

Việc ứng dụng thực tế tăng cường (AR) hoặc thực tế ảo (VR) gần như chưa được 
ứng dụng trong du lịch Bình Định. Vì vậy, khách hàng tiềm năng có ít cơ hội trải 
nghiệm, khám phá các địa điểm trước khi thực hiện chuyến đi đến đó.

Đối với các điểm tham quan và các đơn vị vận chuyển khác (ngoài hàng không) tại 
Bình Định, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh du lịch chiếm 
tỷ lệ rất thấp, tỉ lệ ứng dụng thương mại điện tử tại các điểm tham quan là hầu như chưa có.

4.3. Một số định hướng giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
phát triển du lịch Bình Định

Ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch là một đòi hỏi bức thiết trong bối cảnh hiện 
nay. Để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cho tỉnh Bình Định với các sản phẩm 
độc đáo, tỉnh Bình Định cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng chính sách, cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp, tạo môi trường thuận 
lợi cho ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo mục tiêu tăng 
trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thứ hai, xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số trong 
nước đầu tư phát triển các ứng dụng cho du lịch thông minh; khuyến khích, hỗ trợ các doanh 
nghiệp công nghệ số, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch dựa trên 
nền tảng công nghệ số.

   Thứ ba, thu hút, nâng cao kỹ năng  và bồi dưỡng kiến thức mới một cách toàn diện, 
đồng bộ về công nghệ số và đổi mới sáng tạo cho nguồn nhân lực; đẩy mạnh việc đào tạo 
trong và ngoài nước đối với đội ngũ cán bộ nghiên cứu có năng lực và trình độ cao, các nhóm 
nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực ưu tiên về ứng dụng công nghệ trong du lịch nhằm tăng 
nhanh chất lượng nghiên cứu, sản phẩm khoa học, công nghệ đạt trình độ và chuẩn mực quốc 
tế; chuyển giao và ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn nhằm góp phần 
nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Bình Định.

Thứ tư, phát triển hạ tầng công nghệ an toàn, đồng bộ, hiện đại và kết nối internet 
tốc độ cao (hạ tầng kết nối internet băng thông rộng chất lượng cao, hạ tầng mạng di động 
4G/5G, hạ tầng kết nối vạn vật (IoT),...), để phục vụ cho các hệ thống, ứng dụng và dịch vụ 
trong hệ sinh thái du lịch thông minh.

Thứ năm, xây dựng hệ thống đồng bộ, phát triển các ứng dụng kết nối doanh nghiệp 
du lịch, hướng dẫn viên du lịch nhằm cho phép doanh nghiệp kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ 
thống dữ liệu ngành. 

Thứ sáu, doanh nghiệp cần hướng tới áp dụng các phần mềm, hệ thống quản trị doanh 
nghiệp trên các thiết bị thông minh, áp dụng các công nghệ AI, Bigdata,... phát triển Robot 
tự động hoá để nâng cao khả năng quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo thời gian thực 
cũng như nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khách du lịch 

Thứ bẩy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ thể trong 
hoạt động du lịch về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng 
các thành tựu của khoa học công nghệ, về vai trò và lợi ích của phát triển du lịch thông minh.
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Abstract: Laos is becoming a popular tourism destination for international 
visitors, however, there is still limited research on this subject. Hence, this study is 
conducted to ascertain the perspectives of Lao stakeholders on the competitiveness 
of the Laotian destination, as well as to identify some critical factors that promote 
and impede it. The results indicated that the tourism destination competitiveness 
of Laos is related to natural and man-made resources; the level of development of 
services and the quality of tourism services provided; the ability to give visitors 
memorable experiences and promotion for and promotion to create awareness 
of the destination for potential customers is of great importance. Besides, the 
results also showed that the development of Laos’s tourist sector is mostly driven 
by government involvement and some programmes to enhance standards and 
quality of services. Moreover, the lack attention of to tourism development in 
the past years, changes in government personnel, the destination’s weak ability 
to access the target market, and inadequate market orientation are considered 
critical issues impeding tourism growth in Laos.

Keywords: stakeholders, tourism destinations, public and private sector 
cooperation, Laos, competitiveness.

NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH LÀO: NGHIÊN CỨU 
KHÁM PHÁ ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tóm tắt: Lào đang trở thành điểm đến du lịch được quan tâm của du khách 
quốc tế, nhưng chưa có nghiên cứu nào xem xét năng lực cạnh tranh của nó. 
Mục tiêu của nghiên cứu này xác định quan điểm của các bên liên quan tại Lào 
về năng lực cạnh tranh của điểm đến Lào và những yếu tố đang thúc đẩy và kìm 
hãm nó. Kết quả chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh của điểm đến Lào liên quan 
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đến nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân tạo; mức độ phát triển của dịch vụ và chất lượng 
dịch vụ du lịch cung cấp ở điểm đến; khả năng cung cấp trải nghiệm độc đáo cho du khách; 
việc quảng bá để tạo sự nhận biết của điểm đến đối với khách hàng tiềm năng là những yếu 
tố quan trọng. Sự quan tâm của chính phủ, các chương trình nâng cao tiêu chuẩn và chất 
lượng dịch vụ là động lực chính để ngành du lịch tại Lào phát triển; việc không chú trọng 
phát triển du lịch ở những năm trước, sự thay đổi nhân sự trong chính phủ, khả năng giúp 
điểm đến tiếp cận thị trường mục tiêu yếu và định hướng thị trường kém đang là những yếu 
tố làm giảm sự phát triển của du lịch Lào.

Từ khoá: các bên liên quan, điểm đến du lịch, hợp tác khu vực công và tư, Lào, năng 
lực cạnh tranh.

1. Introduction 
Recently, rapid environmental changes, particularly technology improvements, have 

profoundly impacted the tourist sector, requiring destination managers to better grasp how 
to attain, preserve, and strengthen the destination’s competitive advantages. While some 
places are incredibly competitive in terms of attracting tourists, others have failed to build 
competitiveness and effectively transform it into economic advantages for their residents 
(Webster and Ivanov, 2014). According to Go & Govers (2000), competitiveness is vital for a 
destination’s development and prosperity. As a result, destination managers must understand 
what should be done to be more competitive than other destinations, specifically how to 
turn fragmented supply resources into integrated tourist destination offerings and increase 
destination competitiveness. A thorough grasp of a destination’s competitiveness is especially 
crucial for destination managers in determining their competitive position and providing the 
information required to enhance it (Gomezelj & Mihalič, 2008). 

The term “destination competitiveness” refers to a destination’s capacity to use resources 
sustainably to develop valuable tourism products, while maintaining its position in the market 
compared to other rivals (Hassan, 2000). A destination is considered a collection of tourism 
products providing an integrated experience for potential tourists, so the competitiveness of 
the destination is the ability of the destination to attract and satisfy tourists (Tsai et al, 2009) 
and offers superior goods and services compared to other locations (Dwyer & Kim, 2003)

In previous years, the concept of tourism destination competitiveness has attracted a lot 
of attention, especially in the tourism sector. Consequently, the competitiveness of a tourism 
destination is determined by some elements such as its resources, destination management, 
demand, and situational conditions. Tourists choose destinations by comparing these factors 
between different destinations (Kozak et al., 2009). The research of Crouch & Ritchie (1999) 
is seen as the foundation for the development of further destination competition models 
(Enright & Newton, 2004). According to these studies, there are two primary internal factors 
determining a destination’s competitiveness: internal management activities and destination 
resources. Besides, exploratory research in the disciplines of economics and management 
has shown similar views about this concept. The micro approach emphasises the importance 
of enterprises and industry competitiveness, whereas the macro perspective emphasises the 
role of the state in building competitiveness. The destination’s organisational structure is 
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viewed as a network of several stakeholders (Cooper et al. 2009), and the tourist experience 
delivered by the destination is contingent on the actions of the stakeholders (Hawkins 
& Bohdanowicz, 2011).  Destination stakeholders play a crucial role in the creation and 
development of sustainable competitiveness.

Destination competitiveness is closely linked to the economic well-being of a country’s 
residents (Crouch & Ritchie, 1999) which is particularly significant for less developed 
regions (Brida & Risso, 2009). Specifically, Laos is still underdeveloped compared to other 
countries in the region. The study was conducted to determine the views of the stakeholders 
on the competitiveness of the Lao destination and the factors that influence the development 
of tourism in Laos. National government tourist management agencies, public policymakers, 
local tourism enterprises, and tourism intermediaries need to support the expansion of this 
“smokeless sector”. On the other hand, the findings of the study contribute to the theoretical 
expansion of the research on destination competitiveness, especially in less developed 
nations, particularly Laos.

2. Methodology
The research objective is to determine how supply-side stakeholders evaluate the 

destination’s competitiveness. A qualitative method was employed in this study. It has 
been acknowledged that case studies and other exploratory methodologies are particularly 
beneficial for examining tourist phenomena (Komppula, 2014). Particularly, in the qualitative 
method, the research focuses on what can be learned from case studies instead of generalizing 
it to all cases (Stake, 2005). Besides, some authors suggested using qualitative approaches in 
the study of tourist phenomena, since they can aid researchers in gaining insight into certain 
themes through participants’ viewpoints (Banki & Ismail, 2015). The data for the study 
was acquired through in-depth personal interviews with key informants in Laos (both the 
private sector and private sector persons and the government). This method is appropriate 
because the informants chosen have a thorough understanding of the research topic and are 
ready to share information about it (Kumar et al., 1993). Specifically, the in-depth interview 
enabled open-ended questions to be used to acquire information about the destination, 
hence facilitating the purpose of eliciting stakeholders’ perspectives on the destination’s 
competitiveness, and collecting more information. The semi-structured interviews employed 
allowed the respondents to elaborate on and have an in-depth discussion about the topic 
given (Finn et al., 2000).

The selection of interviewees was based on their relevance to the assessment of the 
competitiveness of a tourist destination and particularly, Laos. Respondents are managers 
and other leaders in the stakeholders’ organizations who actively participated in the Laos 
tourism industry. In this study, the selected participants had extensive knowledge of the Laos 
tourism industry. Thirteen in-depth semi-structured interviews were conducted with selected 
representatives of the tourism industry stakeholders in Laos. Respondents were selected 
to ensure the representativeness of the tourism industry including government, tourism 
authority,  tourism council and board, faculty of tourism and hospitality in the university, 
travel agencies and transportation businesses. Table 1 describes the characteristics of the 
participants chosen for data collection. 
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Table 1. Demographic information about participants
Interviewee 

indicator
Organizations Gender Age Position

R1 Department of Tourism Business Administration Male 55 Head of Tourism Administration

R2 Department of Tourism Promotion Female 52 Deputy Director

R3 Department of Tourism Development Male 50 Deputy Director

R4 National Tourism Council Female 51 Chairman

R5 National Tourism Board Male 53 Chairman

R6 National Tourism Board Male 45 Deputy Chief

R7 Luang Prabang Provincial Tourism Council Female 52 Board Vice President

R8 Viengchan Provincial Tourism Council Female 46 Board Vice President

R9 Savannakhet Provincial Tourism Council Male 53 Chairman

R10 Savannakhet Department of Culture and Tourism Female 54 Director

R11 Savannakhet Tourism Business Association Female 52 Association President

R12 Faculty of Tourism and Hospitality at the University 
of Savannakhet

Male 40 assistant dean

R13 Hotel and Restaurant Business Association Male 42 Association President0

Source: Author interview
To achieve the research goals, an interview guide with specific questions was prepared. 

The questions used to conduct in-depth interviews were selected to collect the information 
related to the stakeholders’ assessment of the factors creating the competitiveness of Laos; 
the relevant actors of the tourism industry in Laos and how they contribute to promoting and 
hindering the competitiveness of this destination. Each face-to-face interview lasted from 50-
60 minutes and there were three interviews conducted online via google meet. All interviews 
were recorded and then transcribed into data files for further analysis. These interviews 
provide a broad, and valuable insight into Laos’ tourism industry from the perspectives of 
stakeholders.

The analysis and interpretation process is of great importance in developing insights 
related to the research topic. In this study, the data analysis is conducted by using the Kawakita 
Jiro (KJ) technique to generate groups of opinions based on the identified common themes 
and the research objectives. This method is used to collect and analyse qualitative sociological 
data. The main purpose of using this method is to enable managers to efficiently categorize 
large amounts of data by sorting data into groups based on their similar characteristics

3. Result
The participants shared a variety of perspectives on the factors that contribute to the 

competitiveness of tourism locations. The research results showed that there are seven critical 
factors determining the competitiveness of tourism destinations: Natural resources; man-
made resources; level of development; exceptional tourist experience; service quality and 
local people; destination reputation. The interviewed stakeholders made expressed different 
opinions about these factors.

Natural resources
According to the interviewees, this is the most significant feature of the Lao tourism 

destination to attract domestic and foreign tourists. This is also regarded as one of the factors 
contributing to the tourism industry’s competitiveness. Laos is a country with rich natural 
resources and many beautiful landscapes.
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Some famous places in Laos are Namkut Yorla Pa located in Oudomxay and Muong 
Ngoi provinces, Quang Sy Luangphabang Tower located in the Central region, Vang Vieng 
and Muong Phuong in Viengchan province and Thăm Konglor, Khun Kong Lanh, Tha Pha 
Lang in Khammuon province and Five Toc Pha Suom in Champasak province. These are 
some famous tourist destinations with unique natural resources in Laos, welcoming tourists 
from other cities and other countries to visit, contributing significantly to the creation of jobs 
in the area. (R.1) people (R.1)

Man-made resources
Laos is well-known for its stunning and unique architectural creations. Lao architecture 

has long been known for its elegant and sophisticated beauty as well as its own unique and 
attractive features. Buddhism has affected the majority of architectural achievements such as 
temples, historic dwellings, museums, parks, and so on.

Famous architectural works include Wat Sayaphoum Pagoda, Phathat Inghung 
Pagoda, Laos National Museum, Wat Sisaket Pagoda, Phakeo Pagoda, Patuxay memorial, 
Wat Siengkhuan Pagoda, Wat Ong Theu Pagoda, Wat Simueng Pagoda, That Luang 
architecture, Luang Prabang old town. These are recognized by UNESCO as world heritage 
architectures. Besides Thonghaihin Xiengkhuang field and Wat Phou Champasak Pagoda 
which is also regarded as a UNESCO heritage site world (R2)

The famous architectural works of Laos have the uniqueness and features of ancient Lao 
architecture. These works have now become popular tourist destinations for both domestic 
and foreign tourists. (R.10)

The level of service development for the destination
The interviewers said that the level of service development in Laos has not kept up with 

the development requirements of the tourism industry. The infrastructure for tourism growth 
has numerous constraints that must be overcome quickly to be more convenient in the future. 

The road transportation infrastructure in this area has not been renovated, the road 
surface is damaged and some roads are excessively narrow, making it difficult for tourist 
cars to access sites. Laos’ current difficulty is a lack of investment capital. Therefore, while 
the tourism potential remains high, the ability to exploit tourism products remains limited 
(R13).

The development of Lao tourism services continues to confront several challenges in 
terms of investment capital for infrastructure, electricity, water supplies, and roads to tourist 
locations that have not been developed to fulfil the country’s tourism industry’s requirements 
(R12). 

Exceptional experiences for tourists
The Lao tourism industry is attempting to develop tourism products and services 

that meet the needs of tourists by researching “tourism demand” factors. These factors are 
psychological and cultural characteristics, needs, interests, income, travel trends, destinations, 
preferred tourism products, and so on. However, from the tourism supply side, there is 
still limited in the value of tourism resources (strengths, specifics...), social infrastructure, 
the system of services and the ability to meet them (tourist facilities, people, etc). On the 
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other hand, Laos’ products and services have not been built on the principle of sustainable 
development. They do not have their distinguishing characteristics and do not have their 
brand to become competitive in the international market.

Providing a unique experience for travellers is becoming a popular trend in Laos. 
Although service providers are steadily developing distinctive tourism goods, investment in 
buildings and personnel to provide tourism services remains low. (R.3)

The Lao government and local authorities always focus on bringing effective experiences 
to tourists, especially potential tourists. But in reality, there are many constraints. (R1)

Service quality
Laos’ service quality has improved in recent years. To better serve their customers, 

some service providers in Laos have developed and implemented standards in customer 
service operations. However, the workforce in Laos has not yet met the requirements of 
service standards. Many departments are still deficient in number and quality, particularly 
lack of labourers who can use foreign languages. Additionally, the critical thinking and skills 
of tourism employees are still limited, lacking professionalism, etc. As a result, the Lao 
tourism industry needs to be improved significantly in terms of service quality.

Improving the quality of services at Lao tourist attractions is very important to attract 
tourists. To promote tourist demand, tourism enterprises must actively refresh, improve 
service quality, and create new product bundles at reasonable prices. (R.13), Because the 
Lao tourism industry’s service quality has not fulfilled tourists’ expectations in recent years, 
it must be addressed attentively and sustainably. (R4)

Service quality is a critical problem in the tourism sector in Laos. Because human 
resources are still scarce and poorly trained, inspection and control of product and service 
quality components in home management activities should be prioritized in our country. (R1) 

Service workers in the tourism business and local peoples’ understanding has not met 
the standards in Laos. (R9)

Destination recognition level
Thanks to the government’s focus and investment, the Laotian destinations are now 

more appealing to tourists and are considered a key economic sector. In recent years, the 
number of foreign visitors to Laos has increased as the country’s tourism industry has 
grown. The Laotian government actively promotes both the country’s image as a beautiful 
and peaceful destination and some tourism products. The government of Laos has created a 
multilingual website for travellers to get information on visiting the country. 

Developing an electronic channel to identify destinations and destination brands 
through regional identities is very important. Especially in the tourism industry, destination 
branding is one of the ways to promote and develop rural areas based on social, cultural 
and environmental orientation. Moreover, it enables the exploitation of cultural heritages in 
those areas. (R5)

The role of stakeholders in creating and developing destination competitiveness 
in Laos

The coordination of stakeholders in promoting the competitiveness of the destination 
is extremely crucial. The Ministry of Culture and Tourism Information, the Department 
of Tourism Business Administration, the Department of Tourism Promotion, and the 
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Department of Tourism Development are all examples of national-level public sector 
stakeholders that have been identified as important in determining Lao tourism destinations’ 
competitiveness. Besides, people and organizations indirectly related to the industry, such 
as customs, the infrastructure ministry, the environment ministry, and others should be taken 
into consideration. These organisations are in charge of formulating policy at the national 
level, deciding what should be prioritised, allocating funds, and publicising the tourism 
industry, contributing to the overall tourist experience. As a result, it has direct influences on 
Laos’ competitiveness. Local community stakeholders, such as regional governments and 
central municipalities, are highlighted in the statistics as the primary stakeholders in setting 
local priorities and allocating local resources for tourism businesses. Both the national 
and regional ministries’ headquarters should coordinate to ensure that all public agencies 
providing aid to the tourism industry effectively. 

Both public and private sector organizations, such as national trade associations, tour 
operators and academic institutions were also identified as important stakeholders. National 
trade associations represent the “voice” of the private sector to the public sector, help define 
competitive strategy and challenges, and provide their members with relevant information 
and some industry updates. Tourism operators are considered important to the destination’s 
competitiveness, as they combine tourism products and develop promotional activities to 
attract tourists. Additionally, the nation’s educational institutions play a vital role in fostering 
competitiveness by producing highly skilled workers. Hotels, travel agencies, private 
guides, restaurants, stores, etc. all are seen as the local private sector, providing products and 
services directly and indirectly associated with the business. Although the role of local trade 
associations is to coordinate private and cooperative work with public authorities, tourists’ 
experience at the destination is dependent on suppliers’ products and services

The vast majority of interviewees felt that there was more opportunity for development 
in terms of cooperation between various stakeholders. The ability to compete was identified 
as a major issue in the interviews. Even when public and private parties agree on a set of 
strategic priorities, their goals and priorities sometimes diverge greatly.

Table 2. Stakeholders for destination competitiveness in Laos
Stakeholders

Cope of 
influences

Government Private

National - 
level

Ministry of Culture and Tourism 
Information, Department of Tourism 
Business Administration, Department 
of Tourism Promotion, Department of 
Tourism Development.

National Tourism Council, National Tourism 
Board, travel businesses, travel and tour 
companies...

Local - level: 
Province/city/
district

Department of Culture and Tourism 
Information, District Culture and 
Tourism Information Office under the 
province/city.

Provincial/city tourism council, provincial 
tourism business association, provincial 
hotel and restaurant business association, 
travel company and tourist transport 
company, restaurant....

Source: Research results
In Laos, the level of collaboration between different parties varies. At some locations, 

stakeholders made concerted efforts to work together, while at other destinations, there was 
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little or even no coordination. Coordination is highly dependent on the capacity of managers, 
and thus local government changes sometimes have a significant impact on the quantity and 
quality of coordination.

In some areas there is coordination between the public and private sectors, in others, it 
is not. It is problematic since regional actors’ willingness to participate in the coordination 
process is essential (R7).

Participants in the interviews all agreed that the National Tourism Organization is the 
most pivotal player in coordinating the many parties involved. Many respondents emphasised 
the importance of a National Tourism Organization in managing a national tourism plan that 
included both public and private actors. The national tourism organisation is important in 
allocating and prioritizing funds in many sectors such as tourism, education, and environment 
and others. In addition, the National Tourism Organization should coordinate the interactions 
between the private and government parties regarding the modification or elimination of 
regulations and incentives designed to foster growth in the tourism field. As a result, the 
National Tourism Organization is an important player in fostering national competitiveness.

To develop new local destinations and increase the competitiveness of these destinations, 
the National Tourism Organization’s regional offices should coordinate the efforts of local 
governments, regional offices of ministries with the private sector, associations, and local 
governments.

Factors facilitating and inhibiting the competitiveness of tourist destinations
The most important driver for the tourism destination competitiveness of Laos was 

identified as the government’s interest in the tourism industry. The Undersecretary of the 
Ministry of Tourism was established by the Lao government in 2015 as part of the Ministry of 
Economic Affairs to foster growth in the country’s tourism sector. According to respondents, 
the primary factor contributing to a destination’s competitiveness is the government’s 
commitment to investing in this sector of the economy. In addition, the government has 
invested more resources in international promotion, which includes communication and 
cooperation between government officials and locals. 

The quality certification process, which allows the sector to meet some quality 
requirements quality for hotels and other tourism operators, is the second most important 
driver of tourism competitiveness. The emphasis on sustainability, especially environmental 
and sustainability issues is seen as important in terms of value to tourists from developed 
countries. 

Regarding the factors that hinder the competitiveness of tourist destinations, the 
interviewees were less likely to agree. Some people say Laos is falling behind neighbouring 
countries like Thailand, Vietnam, and Malaysia because of how little attention it has paid 
to tourism in the past few years. They also point to specific limitations of the Lao tourism 
industry, such as the low level of innovation, development of tourism products and service 
quality due to the quality of human resources, due to inflexible labour laws. Changes in 
government by term have also resulted in unfinished tourism sector development initiatives 
and made it harder for key players to coordinate with one another. 
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One significant drawback of Laos’ general tourism strategy is that when a new 
government is elected every five years, many of the directors of government institutions also 
change. This occurs not just with government agencies directly related to tourism, but also 
with other important tourism-related government agencies and large regional authorities. 
(R8)

Because the national tourist plan is not beyond the scope of the government over 
time, there is no long-term tourism policy. Despite noble intentions, there is no continuity in 
strategy or implementation, and policies tend to change with each new administration. As a 
result, with each change in government, the process will start again. (R10)

Other significant challenges stemming from the Lao tourism industry is a lack of 
market orientation, which leads to a lack of understanding of visitors’ needs and behaviours, 
as well as a lack of strategies for selecting specific target market segments such as tourism, 
conference, business travel, or group travel. There is a lack of tourism products that are 
tailored to the visitor experience, encouraging travellers to stay longer in their chosen 
destination. There is a lack of strategies to find and develop new destinations in the country. 
While Laos offers advantages in terms of safety and stability, it lacks emotional appeal. 
Furthermore, Laos’ geographical characteristics are thought to have resulted in challenging 
accessibility of potential customers, inadequate connection, and high transportation costs, all 
of which impede competitiveness.

4. Discuss
The competitiveness of destination Laos has been considered by the stakeholders in 

terms of including necessary resources (natural and man-made resources); the development 
of tourism services and their quality; an exceptional experience with particular tourism 
products. This result bears similarity to the research of (Dwyer & Kim, 2003; Kozak et 
al., 2009; Crouch & Ritchie, 2005). However, this research highlights the significance of 
destination promotion in international markets as a key factor in global competitiveness. 
They claim that even if a site has its resources and can offer tourists something unique, that 
won’t be enough to make them competitive. This aspect of attractiveness has received less 
attention than the destination’s ability to attract and satisfy tourists (Enright & Newton, 
2004).

Destinations in emerging economies may place a different emphasis on appeal than 
those in more developed ones. Consequently, this factor needs to be at the heart of future 
studies evaluating the competitiveness of tourist destinations in developing nations. Although 
interviewers offered their opinions on the factors influencing Laos’ competitiveness as a tourist 
destination, there are still some factors that have not been discussed by the interviewees. These 
factors can include environmental issues, special events, people’s hospitality, security, safety, 
and product pricing. The importance of sustainable competitiveness was not emphasized 
either by Laotian stakeholders.

Concerning the different roles of the public and private sectors in the development 
of a tourist destination, their importance and leadership roles must be clearly defined. 
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The findings of this study imply that both the public and commercial sectors share the 
responsibility for tourism destination management. This is why it’s important for tourism 
destination managers to be aware of their destination’s development stage, as well as to 
equip themselves with appropriate incentives, support tools, and effective coordination 
mechanisms for a variety of issues. Studies have recognised the importance of stakeholders’ 
ability to cooperate in tourist destinations (Komppula, 2014) and acknowledged the existence 
of various stakeholders associated with the organisational structure of a destination (Cooper 
et al., 2009; d’Angella & Go, 2009). However, there haven’t been many studies illustrating 
the complexity of coordination and cooperation processes when local and national levels are 
considered simultaneously. Classifying stakeholders is an initial step towards identifying 
and analysing these complexities, as well as the collaborative and coordinated behaviours 
among those stakeholders that can foster or stifle competitiveness. Competitiveness plans for 
tourist destinations work best when coordinated and controlled by public and commercial 
actors who are relatively immune to shifts in government leadership. As a result, experts in 
this field and academics should pay attention to this research topic. The reality is that there 
are numerous stakeholders, many of whom have divergent interests and viewpoints, making 
cooperation difficult (Markwick, 2000; Ladkin & Bertramini, 2002). Most of the research in 
this area has only focused on national or local stakeholders with similar domains of influence, 
ignoring the complexity of cooperation and coordination across stakeholders, varying levels 
of influence, perspectives, and managerial objectives. As a result, extending the level of 
analysis to a multi-level perspective seems to be a promising path to better understanding the 
complex implications of tourism destination competitiveness development.  

Strategic planning for a tourist attraction in a developing country is difficult because 
of the dependency on so many different parties and the government. It is important for 
planners and DMOs to understand the potential drivers and actors in establishing a tourism 
destination, as well as the challenges that arise in the process of cooperation. Hence, they 
can take the necessary steps to address and resolve them. More study about the stages and 
conditions of this cooperation for the country’s advantage should be done further. Laotian 
stakeholders also fail to recognise the importance of local communities in the process of 
creating and developing destination competitiveness, even though such communities have 
been viewed as key factors in other research. Because the local community has such a direct 
impact on tourism, it plays a crucial role in the process of shaping a visitor’s trip experience 
(Gannon et al., 2021; Choi & Murray, 2010). Residents are the human resources that help the 
company operate and play a decisive role in creating satisfaction with tourism products and 
services for tourists (Kitnuntaviwat & Tang, 2008)

 This research also shows some limitations. Firstly, the sample is limited to Lao 
stakeholders, which may not be generalizable to other nations with different levels of 
development and institutions. This study could be expanded to include stakeholder 
perspectives on other regional attractions. Secondly, another drawback of this study is that the 
competitiveness of a location is difficult to understand solely from the standpoint of tourism 
industry supply stakeholders. Future studies should take into account the perspectives of 
both residents and customers.
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5. Conclusion
This study offers theoretical contributions to the knowledge of destination 

competitiveness. The research contributes to the understanding of the complex phenomenon 
of tourism destination competitiveness development from a supply-side perspective in a 
developing country. Despite the importance of a destination’s competitiveness, there are 
currently few studies of interest in this study area in the tourist sector. Unlike in industrialised 
countries, investment in destination promotion is regarded as an important component of 
a destination’s competitiveness in a developing economy. As a result, future analyses of 
destination competitiveness in less developing countries must include in the research.

The different roles of public and private players were examined, and deficiencies 
connected to a leadership transition in the development of a tourist destination were 
identified and addressed. The complicated stakeholder interactions between the public and 
private sectors are a new aspect that should be examined further. The study also emphasises 
the importance of product and service innovation to provide better visitor experiences. 
Environmental and sustainability issues are an under-recognized aspect for most of the 
stakeholders considered in the sample of this study. However, given that “unspoiled nature” 
is one of the most important features of a rising country like Laos, it can be stated that 
balancing destination growth with keeping this attribute is essential. Sustainable development 
is a significant challenge for emerging economies. A tourism strategy should be designed to 
provide a competitive advantage. It is also important to be able to function independently 
from changes in government personnel over time.
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Abstract: The study in this paper utilizes Vietnamese firm-level data to 
investigate the micro-dynamics of entry, exit and aggregate productivity growth in 
the Vietnamese manufacturing sector. The data covers the years 2010 to 2016 when 
substantial trade liberalization took place. The analysis finds crucial evidence 
that turnover patterns reflect significant differences in productivity. Through the 
expansion of employment size and the reduction of capital intensity, the surviving 
firms become more efficient than before. This trend induces manufacturing firms 
to exploit cheaper production factors in a more competitive market, which is 
consistent with the patterns of Vietnam’s manufactured trade specialization.

Keywords: Trade liberalization, Total factor productivity, WTO

SỰ GIA NHẬP, RÚT LUI VÀ TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP 
TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM

Tóm tắt: Nghiên cứu trong bài viết này sử dụng dữ liệu thứ cấp về các 
doanh nghiệp Việt Nam để điều tra về sự gia nhập, rút   lui và tăng trưởng năng 
suất tổng hợp trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Dữ liệu từ các năm 2010 
đến 2016 khi tự do hóa thương mại đang diễn ra rất mạnh mẽ. Phân tích tìm 
thấy bằng chứng quan trọng cho rằng doanh thu phản ánh sự khác biệt đáng kể 
về năng suất. Bằng cách mở rộng quy mô nhân công và giảm cường độ vốn, các 
công ty còn hoạt động trở nên hiệu quả hơn trước. Xu hướng này khiến các doanh 
nghiệp sản xuất khai thác các yếu tố sản xuất rẻ hơn trong một thị trường cạnh 
tranh hơn, điều này phù hợp với mô hình chuyên môn hóa thương mại sản xuất 
của Việt Nam. 

Từ khóa: Tự do hóa thương mại, năng suất các nhân tố tổng hợp, tổ chức 
thương mại thế giới
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1. Introduction
The competition selection process occurs as new start-up firms are created and some 

existing firms close down. Consequently, the empirical literature on firm dynamics and 
productivity differentials has increasingly accumulated. The first formal model relating firm 
productivity differentials to a process of natural selection came from Jovanovic (1982). 
Under this model, whilst firms with low costs exist and expand, firms experiencing higher 
costs leave the market. The model also predicts that firm survival is expected to have a 
positive relation to firm age and size as a consequence of competitive selection processes. 
Motivated by the theoretical study of Jovanovic (1982), there is increasing interest in 
observing the dynamics of firms in manufacturing industries. However, there are very few 
studies considering this issue focusing on an economy which is in transition from a centrally 
planned to a market economy. 

This paper uses firm-level data for the years 2010 to 2016 to examine the micro-dynamics 
of entry, exit and aggregate productivity growth in the Vietnamese manufacturing sector. It 
contributes to the literature by adding to empirical knowledge, which is also expected to 
provide meaningful guidance for Vietnamese policymakers.  

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 provides a review of relevant 
empirical literature and methodology. Section 3 presents the empirical results of this research. 
A summary and conclusions are discussed in Section 4. 

2. Literature review, Theoretical framework and Method
2.1. Literature review
Competitive markets promote inputs reallocation where resources are transferred from 

less efficient firms to efficient ones. They encourage the firms to develop new technologies 
and products, as a result, leading to productivity improvement. The turnover of firms joining 
and leaving the market is considered the competitive selection process. There are two main 
approaches among existing empirical studies. First, studies provide empirical evidence on 
the entry and exit. Second, studies measure the contribution of new entrants, exiting and 
surviving firms to aggregate productivity growth.

Firm entry and exit theoretical models 
Entry and exit behaviour is one of the important decisions of a firm.  There are 

several standard models on the process of selection (Schumpeter, 1942; Jovanovic, 1982; 
Hopenhayn,1992), suggesting that firms enter new markets if their entry is expected to 
contribute to expected cash flow in the future. 

From the theoretical perspective of Schumpeter (1942), firm entry and exit is thought to 
be “creative destruction” which describes two dimensions in the development of economies. 
On the one hand, entrants with the creation of completely new markets or industries contribute 
to their industrial evolution (Roberts, 2000), thereby promoting economic growth (Aghion, 
2013). New entering firms together with their new competitors from incumbents stimulate 
innovation and positively influence employment. On the other hand, such innovation could 
push inefficient incumbents with a high degree of monopoly gained from previous incentives 
out of the market. It implies that exit is related to breaking structures and other socio-economic 
consequences (Fritch, 2007).
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Based on the “creative destruction” concept of Schumpeter (1942), a wide range of 
theoretical studies about firm entry and exit processes are categorized as passive and active 
learning models, capital vintage models and product life cycle models.

Following the passive learning model, in the initial stage, firms settle down the business 
at a constant level. They do not know exactly their future productivity. After operating and 
producing, they learn about their profit distribution. A process of natural selection appears 
and firms make decisions on expanding or exiting their business activities (Jovanovic, 1982, 
Campbell, 2005).  

In the active learning model, firms join the market and conduct active investments 
as well as innovation to improve productivity. Their potential and real profits change over 
time to respond to the results of the investment. If they have enough capacity to cope with 
competitive pressure from both inside and outside the industry, they survive and grow bigger. 
Otherwise, leaving the market is the optimal option (Lee, 2003, Poschke, 2010).

Regarding capital vintage models, it is assumed that new technology is embodied in 
more recent vintage capital. New entrants play an important role in the application of new 
technologies. Unlike existing firms, new firms do not have to bear the cost of the capital 
upgrade. Nevertheless, firms invest in R&D to enhance their products or create new products. 
If R&D processes are successful, they will join the market and replace out-of-date and low-
tech products (Audretsch, 2000, Haidar, 2012).

In terms of life cycle models, the firm entry and exit process depends on the industry 
maturity level. The rates of entry and exit are high in industries which are in the early stage of 
innovation. A wide range of new product designs from new entrants could attract consumers 
at that time (Roberts, 2000). However, after a while, firms have to stop competing in terms 
of product design and start competing on price and cost. Due to this, new entering firms may 
suffer from competition pressure from incumbents with the advantage of economies of scale. 
Consequently, the number of firms declines dramatically. 

Determinants of Firm Entry and Exit 
Theoretical and empirical arguments, which have been established from the neoclassical 

model, suggest that ‘basic’ determinants of entry and exit can be classified into three 
categories. There are firm-specific, industry-specific and country-specific. 

Firm-specific determinants
There is a relationship between firm entry and size. It is more likely that entrants 

have a smaller size than the average firm size in the industry because of their unpredictable 
opportunities for success (Bartelsman, 2003, Cave, 2005). However, after entry, if results 
seem promising, small firms scale up. A link between firm exit and size was also found, with 
firms leaving the market having a smaller size than the average size of the industry (Hause, 
2007). However, small-sized firms might leave the market before achieving their efficient 
scale of production, reflecting the intensity of the market selection process. 

Firm age is also related to the exiting status of firms, especially for small-sized firms 
(Vahter, 2012). Young firms are likely to withdraw from the market because of the small 
amount of their funds. As they are unable to compete in the first years of operation, they 
make losses and subsequently their capital is reduced. Then, insufficient funds do not allow 
the firms to pursue their activity and then they go bankrupt (Geroski, 2005). Similarly, due to 
the shortage of capital, the newly established firms could not access external funding and are 
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not allowed to expand their operation. Thus, the available funds and the financial structure 
of firms are one of the determinants of an exiting decision. 

The model of Melitz (2003) analyzes the productivity effects of firms’ dynamics 
according to international trade. Being exposed to trade will let firms with higher productivity 
enter exports and phase out the least productive firms. The basic assumption is that export 
activities need significant entry costs.

Industry-specific determinants
One considerable factor affecting the entry and exit decision of the firms is the 

characteristics of the industry and inter-industry differences. Lower rates of entry and exit 
appear in industries that require a high amount of sunk capital flows (Geroski, 2005, Baldwin, 
2008). Firms operating in industries based on economies of scale and natural resources with 
high sunk cost requirements are least likely to enter and leave, whereas firms operating in 
labour-intensive industries will suffer from a high rate of entry and exit. In addition, firms 
operating in creative and R&D-based industries face high exit rates due to fierce competition.

Country-specific determinants
Besides firm and country characteristics, firm entry and exit have been influenced 

by country-level characteristics. The political, legal and economic status of each nation 
might affect the firms’ inputs and outputs. In addition, political and economic stability also 
contributes greatly to the market development of enterprises. Thus, firms also decide to enter 
in the case of favourable conditions, otherwise, they leave the market. 

A series of empirical research examines the firm dynamics of manufacturing industries 
in developed countries such as the U.S. (Audretsch, 2009, Dunne, 2010), Canada (Baldwin 
and Gorecki, 2007), Britain (Geroski, 2011), Germany (Schwalbach, 2011) and Portugal 
(Mata, 2013). Significant differences in rates of entry and exit between sectors are found 
and tend to correlate across sectors. Furthermore, entrants and exits account for a small 
share of the market and entrants are less likely to succeed. The entry and exit flows have a 
positive correlation and are described as a “revolving door at the bottom of the industry scale 
distribution” (Caves, 2008). The common finding of those firm-level studies is that low-
productivity firms have a higher likelihood of exit. Generally, there are two main reasons for 
firms to leave the market. The first reason is the change in ownership.  Several SOEs struggled 
in these harsh conditions and these low-efficiency activities. They were soon liquidated and 
their shares were sold to the private sector. Second, the owners may decide to close down an 
inefficient enterprise.

All of these studies are conducted in advanced economies with the assumption of perfect 
market conditions.  However, this assumption is inappropriate for transitional economies 
where the new market and economic institutions are still forming. A firm’s productivity 
level is an important determinant in decisions related to maintaining production, changing 
industry or leaving production. In a labour-abundant developing country, Vietnamese firms 
operating in labour-intensive sectors are likely to have a smaller probability of exit.

Entry and Exit and aggregate productivity growth
The decomposition of productivity growth comes through three sources. The first source 

refers to the productivity growth of incumbent firms with internal factors in the industry 
as “within effect”. The second source is the resource reallocation from less insufficient to 
sufficient firms, called “between effect”. The last one is the productivity changes from the 
entry and exit process as the “net entry” effect.
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The effect of firm entry and exit on aggregate productivity growth is mixed. The 
experimental decomposition studies of aggregate productivity growth do conclude on the 
direct effect of entry. The direct contribution of entrants is argued to be relatively small 
(Baily et al.,1992, Griliches and Regev, 1995). A cross-country study by the OECD (2001) 
also suggests that whenever the net entry contribution is positive, exiting explains most of 
this impact. Firm entry requires the least productive firms to exit, creating market share 
reallocation among firms for the more productive firms (Yang, 2016). 

In contrast, there are some studies suggesting that entering firms significantly contribute 
to industry productivity growth. The contribution rate accounts for up to 15-25 per cent 
of the growth (Baldwin and Gu, 2006, Cantner and Krüger, 2008, Disney et al.,2003). An 
explanation for this contrasting evidence is the time horizon chosen for the productivity 
decomposition. If new firms experience a significant process of learning after entry, the 
direct entry effect will be higher (Cantner and Krüger, 2008; Foster et al., 2001).

In summary, there are some interesting patterns in the effects of firm entry and exit on 
aggregate productivity growth. The direct and indirect effects of new entrants are expected 
to influence aggregate productivity growth. However, the expected sign of the direct effect 
of entry is unclear. Evidence indicates a clear positive effect of entry and generally a positive 
correlation between entry and incumbents’ productivity growth. Therefore, the indirect effects 
of new firms are expected to be greater than the direct effects. In any case, the need for further 
research in a transitional economy is clear. In transitional and fast-growing economies, entry 
and with-in-firm effects become important. The process of structural change may emerge in 
the long run in these economies when new firms grow larger.

2.2. Methodology
This paper aims to examine the competitive selection process by estimating the micro-

dynamic effects of firms staying, entering and exiting on aggregate productivity growth using 
firm-level data in Vietnamese manufacturing. There are three main objectives as follows: 

(i) to analyze the patterns of firm entry and exit.
(ii) to analyze the processes by which firms decide to enter and exit 
(iii) to estimate the effect of firm entry and exit on aggregate productivity growth.
These objectives are formulated into the following hypotheses:
H1: Exiting firms have lower productivity levels than incumbents.  
H2: Entering firms have lower productivity levels than incumbents.
H3: Entering firms are more productive than exiting firms.
H4: The productivity improvement of individual firms is the main component of 

productivity growth.
The effects of entry and exit, and productivity differentials
An analysis with cohorts is employed to address this issue. Cohort analysis is based on 

the idea of following a group of individuals over different points in time, hence tracking their 
behaviour dynamically. In this section, the study employs the approach in Aw et al (2001), 
focusing on the behaviour of both entry cohorts and exit cohorts.
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Entry, exit and aggregate productivity growth decomposition 

The first group of terms denotes the contribution of surviving firms, called the within-
firm effect. The second group of terms denotes the between-firm effect, reflecting the change 
in value-added share. The third one is the covariance effect. The last two groups are the entry 
effect and exit effect, respectively. 

3. Results and discussion
3.1 The pattern of entry and exit
There is a dramatic increase in the number of firms between 2010 and 2016. This dramatic 

increase may reflect the economic boom in Vietnam after joining the WTO. From 2006-2010, 
Vietnam revised over 60 legal documents together with hundreds of decrees and circulars 
to implement WTO commitments. A series of business barriers have been removed. The 
WTO has put pressure on Vietnam to gradually shift from a state administrative intervention 
method to a state management regime with respect for business freedom, according to market 
laws. As a result, 2010 was the opening year for a new boom of Vietnam firms.

However, the rates of exiting firms are quite high, varying from 0.17 to 0.30. However, 
the entry rate outweighs the exit rate, leading to an increase in the number of firms from 2010 
to 2016. The entry rate has generally increased over the years and peaked in 2016, whereas 
the exit rate was more variable, bottoming in 2015 and then rebounding to twice that level 
in 2016.

A high correlation between entry and exit rates has been found in developing economies. 
However, the rates of exiting firms are smaller than those of entering firms. It is in line 
with the expansion of the Vietnamese manufacturing sector, experiencing the context of 
accelerated paces of both entry and exit corresponding to the positive effects of extensive 
trade openness since WTO accession.
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Table 3.1 presents the entry and exit patterns of Vietnamese manufacturing firms from 
2010 to 2016.

Table 3.1: Entry and exit patterns of the manufacturing firms 2010-2016 (firm 
count)

Total Entrants Incumbents Exiting firms Entrants Ratio Exiting

Ratio 

2010 12,135 12,135

2011 13,797 3,725 10,072 2,063 0.27 0.17
2012 14,007 5,463 8,544 2,621 0.39 0.19
2013 16,944 5,930 11,014 4,202 0.35 0.30
2014 18,000 5,760 12,240 2,711 0.32 0.27
2015 19,136 7,654 11,482 2,700 0.40 0.22
2016 21,980 7,913 14,067 5,358 0.36 0.28

Source: Authors’ calculation
3.2 Firm entry and exit and productivity differentials
Table 3.2 presents changes in the firms’ behaviour in both the entry cohort and exit 

cohort. It shows calculated survival rates for firms entering the market. There are two types 
of surviving rates presented. The conditional surviving rate is calculated by the number 
of survivors divided by the total number of firms in the previous year. The unconditional 
surviving rate is calculated by the number of surviving firms over the total number of firms 
in the original entry year. 

The results in Table 3.3 indicate that the conditional surviving rate is from 75.6 per 
cent to 90.5 per cent. It implies that approximately 10 to 25 per cent of firms in each cohort 
withdraw from the market after one year of entry. In addition, over one-third of the firms exit 
from the market three years after entry and nearly half of the firms exit within six years. It is 
consistent with the research of Yang dealing with Chinese data and those of other countries 
such as Japan (Kimura, 2006).

Table 3.2: Entry and exit patterns of the manufacturing firms 2010-2016 by entry 
cohort (firm count)

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Conditional survival rate (previous year =100)
2010 100

2011 83.6 100

2012 89.0 81.1 100

2013 89.4 85.0 80.7 100

2014 90.5 88.6 84.6 83.5 100

2015 89.9 88.7 85.2 87.0 75.6 100

2016 90.1 87.4 85.6 84.6 84.0 77.1 100
Unconditional survival rate (entry year =100)
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2010 100

2011 83.6 100

2012 75.1 81.1 100

2013 68.0 69.6 80.7 100

2014 62.1 61.4 69.0 82.4 100

2015 56.4 56.0 59.4 72.4 75.6 100

2016 51.3 49.3 51.4 61.9 64.1 77.1 100
Source: Author’s calculation.

Firm size measured by the mean number of employees per firm together with mean 
real value added and TFP from 2010 to 2016 is presented in Table 3.3.  It also shows the 
unweighted mean of firms’ TFPs across industries.

Table 3.3: Firm size and productivity, by year
Year Mean

Employment size Value added TFP 
Number of workers Million VND

2010 222 10,210 1.00
2011 235 10,430 1.03
2012 239 10,622 1.12
2013 245 10,748 1.21
2014 257 10,885 1.27
2015 269 11,678 1.29
2016 296 12,121 1.31

Year Growth rate  (%)
Employment size Value added TFP

2010-11 4.72 17.16 10.03
2011-12 2.71 17.24 15.23
2012-13 4.13 20.85 16.51
2013-14 3.39 22.11 16.96
2014-15 3.45 24.28 17.03
2015-16 3.62 24.97 18.65

Source: Authors’ calculation, based on the Annual Survey on Enterprises by the GSO.
It is noteworthy that the average employment size has experienced a substantial increase 

due to facing more competition from trade opening and the domestic market since 2010. 
Small firms are forced to exit the market because of the pressure from foreign-owned firms. 
Furthermore, the competitive pressures created by appropriate reforms in line with WTO 
accession push manufacturing firms to utilize their available resources more efficiently. The 
growth rates of employment size and TFP exhibit a positive trend during the first seven years 
of joining the WTO. It is again observed that while the world economy suffers from the 
global financial crisis, the TFP of the Vietnamese manufacturing firms is less influenced and 
grows strongly. 
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Table 3.4 illustrates the unweighted mean of employment size and the mean TFP across 
firms in terms of survival status. The average employment size of entering and exiting firms 
is smaller than that of the continuing firms. This result implies that larger firms are more 
likely to survive. It can be explained by the fact that those incumbents exploit Vietnam’s 
comparative advantage in labour resources. The employment expansion of existing firms is 
associated with an increase in their skilled labour force (Kambhampati, 2003). Larger firms 
tend to be more efficient than smaller firms because of their ability to exploit economies 
of scale or operate at lower points of their cost function. They have much better access to 
capital and technology. 

Table 3.4: Employment size and TFP of manufacturing firms by survival status

Year All firms Employment size All firms TFP
Entrants Incum-

bents
Exiters Entrants Incumbents Exiters

2010 224 224 227 1.40 1.40 1.44
2011 217 206 233 82 1.43 1.37 1.46 1.24
2012 222 109 272 78 1.55 1.39 1.59 1.33
2013 227 95 274 134 1.53 1.43 1.69 1.32
2014 216 89 261 70 1.65 1.65 1.77 1.55
2015 201 103 260 115 1.62 1.82 1.85 1.59
2016 209 93 256 62 1.77 1.94 2.11 1.70

Source: Authors’ calculation, based on the Annual Survey on Enterprises by the GSO.
In addition, in terms of TFP, the survivors are the most productive and the exiting firms 

are the least productive.  Under the period of trade openness, some less productive firms 
leave the market and the incumbent firms operate more productively.  It is consistent with 
the study of Aw et al. (2001) for Taiwanese manufacturing industries and Yang (2006) for the 
Chinese manufacturing industry. The average TFP of the incumbents goes up from 2010 to 
2016, indicating the cutoff productivity level increased after trade liberalization. TFP level 
is also the predictor for exiting status. On average, firms leaving the market are more than 20 
per cent less productive than surviving firms. This result is consistent with the prediction by 
models of firm heterogeneity that market selection processes remove low-productivity firms 
from the market. In addition, the TFP difference between surviving firms and exiting firms 
has been widening through the years, implying that leaving the market is not random but 
originated from a persistent decline in productivity. It suggests that the cutoff productivity 
level increased after trade liberalization. 

Also from Table 3.4, the productivity gap between entrants and existing firms is likely 
to be narrowed. The potential entrants take advantage of externalities from technological 
innovation improving their productivity (Grossman and Helpman, 1995). 

Table 3.5 shows SOE exits are lower than others. As discussed, SOEs are the key 
elements of the Vietnamese economy. Thus, the performance of SOEs is expected to be 
markedly different from FIEs and private firms. In 2007, the State Council Investment 
Corporation (SCIC) was established as responsible to manage the state assets held by the 
newly equitized firms. As a result, several SOEs have been equitized and transformed into 
joint-stock companies to achieve better performance.
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Table 3.5:  The Number of Exits
Total Number

of Exits

Share of Exits (%)
Small Firms SOEs PRIV FDI

2010

2011 2063 100.0 2.2 68.5 29.3
2012 2621 100.0 6.7 72.6 20.7
2013 4202 99.5 11.8 81.4 6.8
2014 2711 100.0 5.3 78.7 16.0
2015 2700 99.1 9.3 70.6 20.1
2016 5358 98.2 9.0 81.3 10.7

Source: Author’s calculation
After Vietnam accedes to the WTO, private firms are significantly more likely to 

leave the market without any shielding from fierce competition compared to SOEs. There 
are several reasons for such difficult circumstances. First, private firms do not have any 
incentives to help them avoid withdrawal when competitive pressures increase. Second, 
most private firms currently do not have the scale or access to capital necessary to compete 
(Malesky and Taussig, 2009). Even in 2010, after the dramatic growth of the private sector, 
approximately 30 per cent of bank credit from the Vietnamese state-owned banking sector 
is for private firms (Nguyen, 2015). Third, using land use rights certificates as collateral, 
the processing time of private firms is five times greater than SOEs. Despite the elimination 
of entry and exit barriers, the private sector has been disadvantaged in terms of access to 
important resources as well as discrimination in the administrative system (Thanh, 2010).

Table 3.6: TFP of manufacturing firms, by entry-year cohort

Year All firms Before 
2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2010 1.40 1.40
2011 1.43 1.46 1.43
2012 1.55 1.52 1.65 1.33
2013 1.53 1.61 1.80 1.63 1.32
2014 1.65 1.70 1.86 1.74 1.73 1.39
2015 1.62 1.84 1.99 1.84 1.83 1.72 1.31
2016 1.77 1.89 2.02 1.94 1.95 1.75 1.79 1.35

Source: Author’ s calculation.
The unweighted means of the TFP by entry cohort are presented in Table 3.6. As 

confirmed above, survivors are generally more productive than new entrants. The table 
indicates that the longer time the firm stays in the market, the higher its productivity will be. 
For almost all entry cohorts, TFP increases gradually over time. 

It should be noted that each entry cohort shows very rapid improvement in productivity 
following entry and catches up with surviving firms after several years. Thus, the results are 
supportive of the presence of rapid learning by survivors, especially during the first years 
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after entry. The results indicate that productivity growth is one of the key determinants for 
firm survival in manufacturing in Vietnam.

3.3 Turnover effects and aggregate productivity growth
As discussed in the methods of productivity decomposition section above, the 

decomposition of aggregate productivity growth in the context of the manufacturing sector 
in Vietnam is examined and focuses on total factor productivity.

Table 3.7: Decomposition of the annual TFP growth in the manufacturing sector

Period TFP growth 

total 

Within effect Between ef-
fect

Net-entry 
effect

Entry ef-
fect

Exit effect

2010-11 0.157 0.186 -0.152 0.123 0.265 0.142
2011-12 0.165 0.274 -0.256 0.147 0.312 0.165
2012-13 0.192 0.301 -0.145 0.036 0.292 0.256
2013-14 0.201 0.265 -0.092 0.028 0.263 0.235
2014-15 0.231 0.373 -0.165 0.023 0.575 0.552
2015-16 0.273 0.324 -0.196 0.145 0.329 0.184
Average 0.203 0.287 -0.167 0.083 0.188 0.105

Source: Author’s calculation
Table 3.7 presents the decomposition results for the Vietnamese manufacturing firms 

for the period of 2010-2011 to 2015-2016. Generally, the aggregate productivity growth of 
the total manufacturing sector increases for the whole period. The growth rate reached 27 
per cent in 2016. The dominant source of aggregate productivity growth is the within-firm 
effect rather than net-entry effects and between-effect. The existing firms have become more 
productive through better utilization of factor inputs according to the underlying comparative 
advantage in terms of using more labour which is an abundant factor in Vietnam. It is 
consistent with the study of Chang et al. (2010) for Taiwan.

 It is worth noting that the contribution of resource reallocation (between-effect) is 
negative. However, the contribution of the firms’ productivity improvement (within-firm) is 
positive and larger. Thus, the contributions of survivals are positive to productivity growth 
over the survey period.

These results indicate that new entrant firms displacing exiting firms are more 
productive. The entering firms have higher productivity than the exiting firms, thus the 
differences are big enough to have a positive contribution to aggregate productivity growth. 
The growing number of firm creations due to the relaxation of the trade regime is likely to 
increase productivity growth in Vietnam. This is similar to the finding of Yang (2016) in 
China for the whole period 2000-2010. From 2010-2016, the TFP growth rate is 20.3 per 
cent with a contribution of 28.7 per cent from productivity improvement of surviving firms, 
8.3 per cent from net entry effect and 16.7 per cent from between- effect. 

In summary, this finding may suggest a more important role in encouraging new entrants 
into the market. The Vietnamese manufacturing firms seem to exploit the production capacity 
of the existing capital stock combined with greater use of labour to increase productivity.
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4. Conclusion
This paper examines the impact of firm entry and exit on aggregate productivity 

growth in Vietnamese manufacturing over the period 2010-2016 with intensive international 
economic integration. 

Analyzing firm entry and exit by cohorts indicates existing firms have higher productivity 
than entering and exiting firms. Entrant firms achieve the largest productivity improvement 
after two years of operation. The productivity gap between entering and surviving firms is 
gradually narrowing.  Under trade liberalization, the comparative selection processes taking 
place in Vietnam force inefficient firms out of the market and the incumbent firms to expand 
to become more efficient. 

The aggregate productivity growth is decomposed into the effects of individual firm 
growth, resource reallocation, and entry and exit. The aggregate productivity growth is driven 
by the substantial contributions of new entrant firms. Thus, new enterprises appear to be a 
driving force of manufacturing performance through competition. However, the survivors 
are still holding vital stabilizing elements in the economy. This trend is consistent with the 
theoretical prediction for a developing country in the period of trade opening. 
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Abstract: The COVID-19 pandemic has experienced four outbreaks in 
Vietnam, bringing many difficulties, challenges and risks to the people. Although 
being one of the few countries that responded well to the epidemic, Vietnam’s work 
market was also seriously affected, causing many workers to stop working or have 
their working days cut and hours cut. Unemployment and underemployment have 
made the life of workers difficult because there is no income or the reduced income 
cannot guarantee a living. To increase family income in the context of responding 
to the COVID-19 pandemic, many women have chosen to start an online business.  
So who are the women who start an online business? What form of business do 
they choose? How effective are the opportunities and challenges when women 
start an online business? To answer these questions, this article uses quantitative 
and qualitative research methods. Quantitative research is targeted at surveying 
the subjects, fields, and revenue from online enterprises by randomly surveying 
120 women performing online business utilizing a form via Microsoft forms. 
Qualitative research includes a secondary literature review and 8 interviews with 
women starting an online business. The findings of the study revealed that: (i) 
before beginning an internet business, women work in a variety of sectors, with 
a wide range of business items, but primarily small or micro-scale commercial 
enterprises. (ii) They had to shift employment because of the COVID-19 outbreak. 
Business performance has demonstrated their adaptability and responsiveness, 
while also providing challenges for long-term online business. 

Keywords: Start-up businesswomen, online business, opportunities, 
consumers’ online, COVID-19 pandemic.

PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE: SỰ LINH HOẠT 
THÍCH ỨNG VỚI THÓI QUEN MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU 

DÙNG SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

Tóm tắt: Dịch COVID-19 đã trải qua bốn đợt bùng phát ở Việt Nam đem 
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đến nhiều khó khăn, cho người dân. Tuy được đánh giá là một trong số ít quốc gia ứng phó 
tốt với dịch bệnh, nhưng thị trường việc làm của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
làm cho nhiều lao động phải ngừng việc hoặc bị cắt giảm ngày công, giờ làm. Để tăng thu 
nhập cho gia đình trong bối cảnh ứng phó với đại dịch covid, nhiều phụ nữ đã lựa chọn khởi 
nghiệp kinh doanh online. Vậy những đối tượng phụ nữ nào khởi nghiệp kinh doanh online? 
hình thức, lĩnh vực kinh doanh mà họ lựa chọn? hiệu quả, những cơ hội và thách thức khi 
phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh online như thế nào? Để giải đáp những vấn đề đặt ra, bài 
viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng nhằm 
khảo sát về đối tượng, lĩnh vực, doanh thu từ kinh doanh online bằng sử dụng biểu mẫu qua 
Microsoft forms khảo sát ngẫu nhiên 120 phụ nữ đang kinh doanh online. Nghiên cứu định 
tính bao gồm việc nghiên cứu tài liệu thứ cấp, thực hiện 8 cuộc phỏng vấn với những phụ nữ 
khởi nghiệp kinh doanh online. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: (i) phụ nữ trước khi khởi 
nghiệp kinh doanh online làm nhiều ngành nghề khác nhau, mặt hàng kinh doanh của họ đa 
dạng song chủ yếu là kinh doanh thương mại với quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ (ii) những khó 
khăn do dịch Covid đem đến buộc họ phải chuyển đổi công việc. Hiệu quả kinh doanh đã 
chứng minh sự linh hoạt thích ứng với thói quen mua sắm online của người tiêu dùng đồng 
thời cũng đặt ra những thách thức để hoạt động kinh doanh online được bền vững. 

Từ khoá: Phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh online, thời cơ, tiêu dùng online, dịch 
COVID-19.

1. Introduction 
Start-up activities has a critical part in the countries’ growth. Start-up businesses have 

contributed to the diversification of the national economy and created jobs for workers. 
As a result, boosting start-up activities has become an important priority in many nations’ 
economic growth goals, including Vietnam’s.

The COVID-19 pandemic has experienced four outbreaks in Vietnam, bringing many 
difficulties, challenges and risks to households. Even in March 2021 (before the COVID-19 
pandemic in April), 30% of households had a lower income than in March 2020. When losing 
at least half of their income, about 12% of these families experience financial difficulty. 
Women and households in the lowest 20% of income groups have undergone the slowest 
recovery (Statistic, 2021), therefore many women are forced to shift employment to adapt 
and make additional money for their families by beginning an online business.

2. Literature review 
Since the implementation of Renew (1986), Vietnam’s economy has grown, with start-

ups - new economic warriors who make profits - making a big contribution. The innovation 
economy is shaped by socioeconomic advantages. As a result, some scientists have paid 
attention (although in a limited way) to the role of women in entrepreneurship.

Most studies show that Vietnamese women are very sensitive, therefore, during the 
economic transition period, women make good use of opportunities to start businesses and 
trade to improve their lives and families whether they are rural or urban women (Gerrard, 
2003; Ngan, 2020; Nguyen, 2014; Summerfield, 1997). Women-owned enterprises account 
for 26.5% of operating enterprises, micro and small scale (accounting for 93.2%) mainly 
operating in the service sector (79.2%) (UN Women, 2020). Through start-up activities, 
women have more opportunities to increase their family’s income, and at the same time 
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affirm their capacity and value (Gerrard, 2003; Poon, 2012; Summerfield, 1997; Zhu L. K., 
2018). Many female entrepreneurs are successful in the market and have created famous 
brands and products in Vietnam not only in the region but also around the world such as 
Vinamilk, TH True milk, and Saigon Co.op. etc (UN Women, 2020).

Women starting a business, on the other hand, face numerous challenges in the workplace, 
including limited access to resources, a lack of knowledge and skills in information and 
communication technology (ICT), gender stereotypes in the home, and business (Anh, 2016; 
Ngan, 2020; UN Women, 2020) work for dependent enterprises, where female-owned owners 
are more disadvantaged than men. Women’s contributions to entrepreneurship in general and 
the economy in particular, however, are unquestionable. In particular, from 2020 the wave 
of COVID-19 profoundly affects all aspects of socio-economic life, causing many serious 
consequences to the lives of thousands of women due to prolonged unemployment risk of loss 
of livelihood. Along with being both economically responsible and responsible for taking care 
of the family, accompanying children to study online has created more pressure on women, 
making the “burden” on women’s shoulders heavier. Faced with these difficulties, many 
women have flexibly found ways to adapt, actively seek jobs, and maintain their livelihoods 
by starting online businesses. However, according to the author’s knowledge, there haven’t 
been many studies on similar issues in the post-COVID-19 pandemic until now, particularly 
in Vietnam. Hence, the research topic helps to suggest some issues related to management 
issues in online business, in addition to affirming the role of women in business in general 
and in the family in particular whenever there are major changes in society. For the reasons 
listed above, the study was conducted to answer three questions: (i) Who are the women who 
start an online business? (ii) What form of business do they choose? and (iii) How effective 
are the opportunities and challenges when women start an online business?

3. Research methods
This article uses both quantitative and qualitative research approaches to answer these 

questions. Quantitative research is targeted at assessing the subjects, fields, and revenue 
from online businesses by randomly surveying 120 women performing online business 
via Microsoft forms in Thai Nguyen, Tuyen Quang, Bac Kan, Ha Giang and Cao Bang 
provinces. The survey period is from November to December 2021. Based on synthesizing 
the data collected through Microsoft forms, the author uses mathematical statistical methods 
to process the data in Tables 1, 2, and 3.

Qualitative research includes a secondary literature review and 8 interviews with 
women starting an online business. The interviews obtained direct opinions on the research 
issue to have multidimensional data on business choices, opportunities, and challenges 
when women start an online business. Ethical principles are adhered to in research by being 
objective, honest with the collected data, and respecting the confidentiality of information 
at the request of the individuals providing the data. In addition, the methods of collecting 
secondary data, analysis, and experts were also focused on in our research.

4. Research results
4.1. Women - start-up an online business
Business is understood as “the continuous performance of one, several or all stages of 

the process from investment, production to consumption of products or provision of services 
in the market for the purpose of seeking profit” (Assembly, N., 2020, Article 4, section 21).
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Online business is a type of providing services on social networks to make profits 
through a social networking platform connected to the Internet. Online business has just 
exploded in Vietnam in recent years. Especially, when the COVID-19 epidemic appeared 
with complicated developments that promoted consumer behaviour on digital platforms, 
consumers became familiar with e-commerce platforms and gradually got used to shopping 
online. Therefore, online businesses thrive in large cities with large populations, high 
numbers of internet users, and urbanized rural areas.

Through survey data with 120 women, it can be seen that women who start an online 
business are mostly between the ages of 25-42 (accounting for 95.8%), before starting an 
online business, they had quite a variety of occupations form (Based on the nature of the job, 
the name of the occupation is recorded in accordance with the Prime Minister’s Decision 
No. 34/2020/QD-Ttg on “Issuing the list of Vietnamese occupations” dated November 26, 
2020). (see Table 1)

The number of women who are teachers to start an online business account for the 
most (36.7%), followed by sales staff in stores (18.3%), office workers (12.5%), content 
support (12.5%), specialists (10.8%), workers (7.5%), freelance workers (4.2%). Among 41 
online business teachers, 65.7% are preschool teachers, the rests are lecturers and teachers 
at other levels. This shows that the labour wave has a profound impact on workers in all 
industries, especially those in low- and medium-income occupations. Pre-school teachers 
are those who are severely affected by the Covid epidemic, especially teachers working in 
private preschool education institutions. 

“I have worked in a private preschool for 6 years, the school has a higher remuneration 
policy and salary for teachers than public preschools, but when the COVID-19 epidemic 
surrounded, the school had to temporarily stop working for epidemic prevention and control. 
We were not allowed to work, and the first month our income was cut. After that, the epidemic 
became complicated, the school closed constantly, we were laid off without pay, so we were 
forced to find another job to make a living and maintain our lives” (A woman’s opinion 
when interviews).

Women start an online business due to the following basic reasons: Flexible time for 
online business (97.6%); low investment cost (93.3%); finding a way to change jobs to adapt 
and earn more income due to job loss (58.3%); perceived online business as an opportunity 
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to get rich due to the trend of online shopping because of social distancing (6%); want to 
help husband take care of the economy and have time to care for and teach children to study 
online (8.6%).

Individuals participating in commercial activities must register their businesses 
according to state regulations. However, according to Decree No. 39/2007/ND-CP, 
individuals who conduct independent and regular commercial activities and do not have 
a fixed location... are not required to register for business (article 3 clauses 1). Therefore, 
to conduct an online business, the seller only needs a small amount of capital and a device 
(smartphone, computer, etc.) connected to the internet, knowing how to use applications 
fluently. Therefore, starting an online business is chosen by women who know how to grasp 
and take advantage of the power of technology.

Women’s online business products are quite diverse. The majority is the group of food, 
food (snack food, fast food, fresh fruit), items such as household appliances, and insurance 
account for a smaller number (Table 2).

  

Most of the surveyed women shared that they do not have the skills or experience in 
online business methodically and professionally, but only take advantage of the internet to 
learn for themselves, even some people start a business because “everything depends on 
conditions”.

“During the time off because of social distancing, my parents still send rice, vegetables, 
eggs... in the countryside to my children, I often show these pictures on Facebook. My friends 
and acquaintances say that the country food was delicious and clean, so they asked me to 
buy it for them, so I came up with the idea of an online business of clean food on Facebook, 
Zalo. Now I have a steady stream of clients with a stable income” (A woman’s opinion in an 
interview).

Start-up online business activities are owned by women on a micro or small scale 
because: (i) They do not invest in production and business activities, but mainly in the field 
of services and commerce with sales odd; (ii) they have just won the business but also have 
to complete the household chores (childcare, schooling, housework. etc); (iii) limited capital 
and (iv) no intention of expansion or big investment due to the limited time to access this job.
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Women who start an online business take advantage of free sales tools from social 
networks such as Facebook, Zalo, and YouTube or e-commerce platforms Shopee, Lazada, 
and Tiki. Etc. Whether their business is small or super small, they cannot avoid price 
competition by online competitors with the same or related products.

- “I trade in German cosmetics and household goods on Shopee and Facebook, Zalo, 
the products I trade are all imported by my daughter married in Germany, but I rarely sell 
them on Shopee because I don’t understand why it’s the same product, but on Shopee many 
stalls sell for less than 1/2 or even 2/3, so my customers are mainly acquaintances, close 
friends on Facebook, Zalo” (a woman’s opinion in an interview).

- “Through Facebook, I set up a group with more than 6,000 followers to order 
cosmetics, dietary supplements, and fashion. To compete with the online business market, 
in addition to learning about consumer customer demand, I have to constantly hunt for 
discounts of famous brands to have the lowest product prices for customers” (a woman’s 
opinion in an interview). 

When finding out the average revenue per day of women who start an online business, 
up to 40% do not want to disclose their revenue. The others said their average income ranges 
from 150,000 VND/day to 500,000 VND/day (table 3). Thus, although starting a business 
on a small and very small scale, the profits from online businesses during the prolonged 
COVID-19 epidemic show that this is a potential business field.

4.2. The flexibility of women when starting an online business
Since the first cases of COVID-19 were recorded, so far the COVID-19 pandemic 

has lasted for more than 2 years, causing millions of deaths of COVID-19 patients, tens of 
millions of people losing their livelihoods and severely crippling economies severely affected 
(Statistic, 2021). The COVID-19 pandemic pushes 96 million people into extreme poverty 
in 2021, of which 47 million are women and girls. Women between the ages of 25 and 34, 
the peak age of productive labour and marriage, are the most affected. Women are also 
the objects in many industries severely affected by Covid-19. About 40% of all employed 
women (out of an estimated 510 million women globally) are working in disadvantaged 
sectors compared with 36.6% of men (UN Women, 2020).
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The COVID-19 pandemic affects women in many aspects (employment, income, 
health, family relationships, society, opportunities. etc.). It is in the difficult context of the 
pandemic outbreak and prolonged social distancing that many women have shown their 
ability to adapt, withstand pressure and be flexible in turning “danger” into “opportunity”.

- “I don’t think I can expect outside support from a relief organization or someone, but 
I have to solve my problems. While out of work because the store I worked at was closed and 
continued to practice social distancing I found myself and others spending more time using 
phones and smart devices for entertainment, so I immediately thought of opening my store to 
reach customers online” (a woman’s opinion in an interview).

- “I run an online food business. This profession, in addition to delicious processing 
techniques, always changing menus, and rich food also has to work hard to post news, check 
orders, and quickly respond to questions, messages from customers, and live stream for 
guests to see the ingredients. Standard processing, clear origin, ensuring food hygiene and 
safety. Therefore, the people who are working with me must also be dynamic, flexible and 
have good communication skills” (a woman’s opinion in an interview).

It can be seen that the common point of women when starting an online business is 
the decisiveness and flexibility to adapt in the face of difficulties brought by the COVID-19 
epidemic. Come from different professions, but when faced with fluctuations due to the 
pandemic, they did not give up or rely on them, but quickly adjusted their spirit, observing, 
learning, analyzing, and evaluating the actual situation. They found that social distancing 
measures along with the risk of contagion from the epidemic have caused consumers to 
switch their habits from in-person shopping to online shopping. Therefore, they quickly 
seized this opportunity to start an online business.

The majority of women starting an online business are aged 25-42 (95.8%), while the 
number of people over 45-over 50 years old is very small (just over 4%). They all know how 
to take advantage of the power of technology, quickly adapting to the actual situation to move 
jobs. In different industries to start an online business, have a certain number of customers 
and make a profit, they must learn to build their business strategy and gain the trust of 
customers. Business requires them to be very flexible in dealing with arising situations, not 
afraid to change, and pay attention to observe, listen, and be sensitive in predicting market 
demand to import goods.

Selling online is an open business form. To have a sustainable business in a market as 
large as social networks, women who do online businesses always have to face challenges 
that are:

- Constantly learning, being creative, and daring to accept change, being sensitive in 
choosing business products to meet the diverse needs of customers while being competitive 
in the marketplace.

- E-commerce website platforms on the one hand help to eliminate barriers of 
geographical distance, but on the other hand bring challenges for online business people 
because of competition in product quality, price, and technology.

To survive and develop, online businesses people must have an effective strategy to 
attract new customers and find ways to retain old customers through product quality, product 
advice, and customer care to build customer trust.

Besides, they also need to learn legal knowledge in online business to know how to 
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resolve disputes and limit risks in online business; voluntarily comply with the provisions 
of the law in the course of business; consciously cooperate closely with competent state 
agencies in the process of building a safe, healthy and quality social network market.

5. Conclusion
Vietnam has over 68 million people using social networks and is ranked sixth among 

the 30 nations with the most potential and attractiveness for retail investment in the world. 
The ongoing deployment of social distance in the context of the COVID-19 epidemic has 
encouraged customers to change their habits from buying and selling directly to online.

Acumen and adaptability are two characteristics shared by women who establish an 
online business during the COVID-19 pandemic season. These ladies lost their jobs or had 
their salaries slashed as a result of the COVID-19 epidemic and lockdowns. In that scenario, 
they immediately responded, seizing the psychological potential for customers who prefer 
to shop online to change occupations and establish a small or micro-scale online business in 
the fields of services, commerce, and retail. Even though they lack formal business training, 
these women have demonstrated their flexibility, creativity, hard work, communication 
ability, and ability to quickly adapt to new situations to reach a certain number of customers 
and make a profit from their online business in a short period. The opportunities are endless. 
Whatever route is taken, one underlying theme remains the same: Women are increasingly 
choosing to own their future.

Although it has achieved the set goal, this study only stops at surveying and reflecting 
on the situation of online businesses after the COVID-19 pandemic in response to consumers’ 
habit of buying and selling directly to customers online. As a result of this research, the 
following studies can develop new research directions by analyzing ongoing phenomena to 
point out regular problems in business whenever there are major changes in society, or can 
conduct an analysis of the effectiveness and drawbacks of an online business to an individual 
or family; issues that need to be raised in effective online business management. 
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GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY LIÊN KẾT VÙNG TẠI KHU VỰC 
TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ

TS. Vũ Quỳnh Nam
Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển nguồn nhân lực

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
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Tóm tắt: Phát triển bền vững dựa trên liên kết vùng từ lâu đã là vấn đề luôn 
được các cấp, các ngành, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân quan 
tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển chênh lệch giữa các 
vùng đang có xu hướng gia tăng, việc chia cắt hành chính không những không 
phát huy được lợi thế kinh tế theo quy mô mà còn khiến các vùng không phát 
huy được hết lợi thế so sánh của vùng. Do đó, liên kết vùng sẽ giúp cho các địa 
phương liên kết đầu tư phát triển trên không gian các vùng, giúp thúc đẩy kinh 
tế, liên kết các chuỗi, liên kết các ngành hàng trong vùng. Đối với khu vực Trung 
du miền núi Bắc Bộ là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, là phên 
dậu phía Đông Bắc của tổ quốc, việc thúc đẩy liên kết vùng nhằm thúc đấy phát 
triển kinh tế, xã hội được xem như một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 
Nghiên cứu của tác giả đề cập đến thực trạng phát triển kinh tế xã hội của vùng, 
thực trạng liên kết tại vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, từ đó đề xuất giải pháp 
thúc đẩy phát triển liên kết vùng trong thời gian tới.

Key word: Liên kết vùng, phát triển bền vững, trung du miền núi Bắc Bộ

SOLUTIONS TO PROMOTE REGIONAL LINKS IN THE NORTHERN 
MIDLANDS AND MOUTAINS

Abstract: Sustainable development based on regional linkages has long 
been a matter of interest to all levels, sectors, scientists, businesses, and people 
in socio-economic development. However, the disparity in development between 
regions is increasing, and administrative division not only fails to promote 
economies of scale but also makes regions unable to bring into full play their 
comparative advantages. Of the area. Therefore, the regional linkage will help 
localities to invest and develop in the space of regions, helping to promote the 
economy, link chains, and link industries in the region. The Northern midland and 
mountainous region, which is home to many ethnic minorities, is the northeastern 
region of the country, and the promotion of regional linkages to promote economic 
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and social development is important. considered as a key task soon. The author’s research 
refers to the current situation of socio-economic development of the region, and the status of 
linkages in the Northern Midlands and Mountains, thereby proposing solutions to promote 
the development of regional linkages in the coming time.

Keywords: Regional linkage, sustainable development, Northern midlands and 
mountains.

1. Đặt vấn đề
 Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh 

tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; cửa ngõ phía Tây và phía Bắc của 
Quốc gia có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Khu vực 
gồm 14 tỉnh là Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, 
Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Trung tâm vùng 
là thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là vùng lãnh thổ lớn nhất Việt Nam, có 
diện tích 100.965 km2, chiếm khoảng 28,6% diện tích cả nước. Hình 1 là bản đồ Khu vực 
Trung du Miền núi Bắc Bộ. 

Tuy có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng và nguồn cung cấp lớn nhất các tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước nhưng do những khó khăn rất lớn về điều kiện tự nhiên và do xuất 
phát điểm kinh tế - xã hội rất thấp nên Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ luôn tụt hậu hơn 
hầu hết các vùng kinh tế - xã hội khác của cả nước. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước 
đã liên tục có những chính sách ưu tiên đặc biệt với những nguồn đầu tư rất lớn để thúc đẩy 
sự phát triển của Khu vực, nhờ đó khoảng cách tụt hậu của Khu vực so với các vùng kinh 
tế - xã hội khác đã ngày càng được rút ngắn.

 Do đó, sự phát triển của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ vẫn chưa đạt hết mức 
tiềm năng so với nguồn lực đầu tư và chính sách ưu đãi. Có nhiều nguyên nhân của tình trạng 
này nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là sự liên kết vùng của Khu vực rất 
yếu. Vấn đề định hướng và tổ chức không gian phát triển là vấn đề vượt ra ngoài ranh giới 
hành chính một tỉnh, cần tiếp cận và giải quyết theo vùng, thông qua hành động tập thể. Do 
đó, 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ cần có sự thống nhất nhận thức chung, mục tiêu 
chung từ đó chủ động trong hợp tác, liên kết với nhau theo phương châm “muốn đi nhanh và 
đi xa thì hãy đi cùng nhau”. Đó cũng là xu thế liên kết, chia sẻ hợp tác của kinh tế thế giới 
ngày nay. Do vậy, cần tìm ra các giải pháp thúc đẩy liên kết vùng trong Khu vực Trung du 
Miền núi Bắc Bộ.

2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ
Về vị trí địa lý, Trung du Miền núi Bắc Bộ giáp với 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và 

Vân Nam của Trung Quốc ở phía bắc, giáp Lào ở phía tây, giáp Đồng bằng sông Hồng ở phía 
đông và phía nam, giáp Bắc Trung Bộ ở phía tây nam.

Về địa hình, Trung du Miền núi Bắc Bộ bao gồm vùng núi Tây Bắc, vùng đồi núi Đông 
Bắc và vùng trung du, với địa hình đồi núi cao ở vùng Tây Bắc; núi trung bình và núi thấp ở 
vùng Đông Bắc; và vùng trung du.
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 Về khí hậu, khí hậu nhiệt đới gió mùa, chế độ gió mùa có sự tương phản rõ rệt: mùa 
hè gió mùa Tây Nam nóng khô, mưa nhiều, mùa đông gió mùa Đông Bắc lạnh, khô, ít mưa. 
Chế độ gió tạo ra thời tiết có phần khắc nghiệt, gây nên khô nóng, hạn hán, sương muối gây 
trở ngại cho sản xuất và sinh hoạt. 

 Về thủy văn, Trung du Miền núi Bắc Bộ có hai hệ thống sông chính là Hệ thống sông 
Hồng và Hệ thống sông Thái Bình. 

 Về tài nguyên đất, Trung du Miền núi Bắc Bộ có phần lớn diện tích là đất feralit trên 
đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác, ngoài ra còn có đất phù sa cổ (ở khu vực trung du).

 Về tài nguyên khoáng sản, Trung du Miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng 
sản bậc nhất nước ta. Các khoáng sản chính là than, sắt, thiếc, chì - kẽm, đồng, apatit, pyrit, 
đá vôi và sét làm xi măng, gạch ngói, gạch chịu lửa ... Tuy nhiên, việc khai thác đa số các mỏ 
đòi hỏi phải có phương tiện hiện đại và chi phí cao.

 Về tài nguyên du lịch, Trung du Miền núi Bắc Bộ có những nét riêng biệt không hề 
có ở các vùng lãnh thổ khác trên đất nước ta, là nơi hội tụ đầy đủ nhiều tiềm năng du lịch 
đặc sắc, mang đậm các đặc trưng cơ bản về đất nước và con người Việt Nam, với nhiều cảnh 
quan đẹp và di tích tự nhiên bao gồm các thác nước, những thung lũng mở rộng và vực thẳm. 
Các địa danh khác như cao nguyên Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn, Quản Bạ (Hà Giang), 
Bắc Hà (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La)... các điểm du lịch nổi tiếng như Đền Hùng, Điện 
Biên, Sa Pa, Ba Bể, Bản Giốc... và nhiều di tích gắn bó với truyền thuyết và lịch sử dân tộc 
như Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Hùng (Phú Thọ); di tích lịch sử gắn với từng giai đoạn cách mạng 
như Hang Pắc Bó (Cao Bằng), Cây đa Tân Trào và An toàn khu ở Tuyên Quang, Di tích lịch 
sử Điện Biên Phủ... 

Tóm lại, Trung du Miền núi Bắc Bộ có đầy đủ mọi điều kiện tự nhiên thuận lợi để xây 
dựng các khu du lịch miền núi. Tuy nhiên, việc hình thành chuỗi giá trị ngành du lịch từ vận 
chuyển lữ hành, khách sạn, tham quan, mua sắm còn manh nha, chưa tạo ra chuỗi giá trị thực 
sự cho ngành du lịch trong Vùng.

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

2.2.1. Dân số

 Trung du Miền núi Bắc Bộ có diện tích chiếm tới 28,7% diện tích đất nước (95.184,1 
km2) nhưng dân số chỉ chiếm 13,1% dân số cả nước (12,93 triệu người). Nhìn chung các tỉnh 
Trung du Miền núi Bắc Bộ có đặc trưng nổi bật là diện tích rất lớn nhưng dân số lại ít nên 
mật độ dân số rất thấp, dân cư phân bố thưa thớt. Bình quân mỗi tỉnh Trung du Miền núi Bắc 
Bộ có diện tích rộng 6.800 km2, lớn gấp 1,3 lần so với mức bình quân của tất cả các tỉnh, 
thành trong cả nước (5.253,2 km2) nhưng dân số bình quân của mỗi tỉnh trong khu vực năm 
2021chỉ là 867,8 nghìn người, bằng 58% mức trung bình của tất cả các tỉnh, thành trong cả 
nước cùng năm (1.486,9 nghìn người); điều đó dẫn tới mật độ dân số trung bình của Khu vực 
năm 2021 là 127,6 người/km2, bằng 45% mật độ dân số trung bình của cả nước cùng năm 
(283 người/km2). 



498 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Bảng 1: Diện tích, dân số, mật độ dân số năm 2021 của các tỉnh Trung du Miền 
núi Bắc Bộ

TT Tỉnh
Diện tích
(km2)

Dân số
(nghìn người)

Mật độ dân số
(người/km2)

Toàn khu vực 95.184,1 12.925,1 136
1 Lai Châu 9.068,7 478,4 53
2 Lào Cai 6.364,3 761,9 120
3 Điện Biên 9.539,9 625,1 66
4 Yên Bái 6.892,7 842,7 122
5 Sơn La 14.109,8 1.287,7 91
6 Hòa Bình 4.590,3 871,7 190
7 Hà Giang 7.927,6 887,1 112
8 Cao Bằng 6.700,4 542,2 81
9 Tuyên Quang 5.868,0 801,7 137
10 Bắc Cạn 4.860,0 323,7 67
11 Phú Thọ 3.534,6 1.507,5 427
12 Thái Nguyên 3.522,0 1.323,2 376
13 Lạng Sơn 8.310,2 796,9 96
14 Bắc Giang 3.895,9 1.875,2 481

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022
 Trong Khu vực chỉ có 4 tỉnh có dân số (2021) lớn hơn 1 triệu người là Bắc Giang, 

Phú Thọ, Thái Nguyên và Sơn La nhưng chỉ có 3 tỉnh có mật độ dân số tương đối cao là Bắc 
Giang (481 người/km2), Phú Thọ (427 người/km2), Thái Nguyên (376 người/km2); các tỉnh 
còn lại có mật độ dân số rất thấp, dưới 200 người/km2, đặc biệt thấp là các tỉnh Lai Châu (53 
người/km2), Điện Biên (66 người/km2), Bắc Kạn (67 người/km2), Cao Bằng (81 người/km2) 
và Sơn La (91 người/km2). Diện tích lớn, dân số ít, mật độ dân số thấp nói lên rằng Khu vực 
Trung du Miền núi Bắc Bộ có quy mô kinh tế nhỏ và mức độ liên kết nội vùng thấp.

 Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ có rất nhiều dân tộc thiểu số khác nhau nói lên 
sự đa dạng, phong phú về bản sắc văn hóa truyền thống nhưng cũng nói lên sự chênh lệch 
về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, sự chênh lệch về mặt bằng dân trí và đặc biệt là sự hạn 
chế trong giao lưu văn hóa, xã hội giữa các dân tộc do ngôn ngữ và phong tục tập quán khác 
nhau; mà giao lưu văn hóa, xã hội lại là một tiền đề hết sức quan trọng cho phát triển các mối 
liên kết nội vùng.

2.2.2. Cơ sở hạ tầng
* Hạ tầng giao thông 
Hệ thống giao thông là nền tảng cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng cho phát triển các mối 

quan hệ liên kết của một vùng kinh tế - xã hôi. Về hệ thống giao thông đường bộ, Khu vực 
Trung du Miền núi Bắc Bộ có hệ thống quốc lộ với tổng chiều dài 6.971 km; 27 tuyến quốc 
lộ chạy qua Khu vực. Bên cạnh đó, trong khu vực còn có 5 tuyến cao tốc: 1) Nội Bài (Hà 
Nội) - Lào Cai dài 264 km; 2) Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Cạn dài 70 km; 3) Hà Nội - Hòa 
Bình - Sơn La - Điện Biên dài 444 km; 4) Hà Nội - Bắc Giang dài 45,8 km; 5) Bắc Giang - 
Lạng Sơn dài 64 km hiện đang là những tuyến đường huyết mạch của Vùng.
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Các tuyến đường quốc lộ và các tuyến đường cao tốc đã kết nối giao thông giữa tất cả 
các tỉnh trong Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ với nhau và với Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh 
đó, mỗi tỉnh trong Khu vực đều có hệ thống đường tỉnh, đường huyện, được xã, đường đô 
thị... Hệ thống đường bộ của Khu vực nhìn chung đã tạo điều kiện bước đầu thúc đẩy liên kết 
giữa các tỉnh trong nội bộ Khu vực và giữa Khu vực với Thủ đô Hà nội và vùng Đồng bằng 
sông Hồng, làm giảm đi rất nhiều khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa Khu 
vực Trung du Miền núi Bắc Bộ với các khu vực khác. 

Tuy nhiên, do diện tích của Khu vực rất lớn nên mật độ số km đường bộ trên km2 bề 
mặt của Khu vực rất thấp, điều này nghĩa là rất nhiều cụm dân cư ở vùng sâu vùng xa chưa 
được kết nối hệ thống giao thông hiện đại hoặc chỉ được kết nối rất yếu. Thêm vào đó, ở các 
vùng núi cao như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên có địa hình rất hiểm trở nên gây 
cản trở giao thông rất lớn, đường lắm đèo dốc cao khiến chi phí vận chuyển, đi lại rất cao; 
khí hậu khắc nghiệp như nóng lắm, lạnh nhiều, mưa nhiều khiến cho chi phí bảo trì đường 
sá rất lớn; nhiều thiên tai nguy hiểm như lũ ống, lũ quét khiến cho đường sá thường xuyên 
bị sạt lở... 

Về giao thông đường sắt, Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ có 3 tuyến đường sắt 
chính là: 1) Hà Nội - Thái Nguyên dài 75 km; 2) Hà Nội - Lào Cai dài 296 km; 3) Hà Nội - 
Đồng Đăng dài 162 km; bên cạnh đó còn có 1 tuyến đường sắt nhỏ là Thái Nguyên - Quảng 
Ninh. Hệ thống đường sắt nói chung là xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế hiện 
đại, thời gian vận chuyển dài và chi phí vận chuyển cao nên không vận tải nhiều hành khách 
mà chủ yếu là vận tải hàng nguyên liệu thô, nặng như quặng mỏ, vật liệu thô...

Về giao thông đường thủy, tuy Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ có mạng lưới sông 
ngòi dày đặc của hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình nhưng đoạn thượng nguồn của 
các con sông thì chảy xiết và nhiều ghềnh thác, đoạn trung lưu thì lòng sông nhiều bãi bồi, 
bãi cát ngầm nên không thuận tiện cho vận tải đường thủy. Chỉ có một phần ở miền trung du 
(Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang) là có vận tải đường thủy nhưng chỉ là các tàu 
thuyền trọng tải nhỏ, khoảng cách vận chuyển không lớn, chủ yếu chỉ chuyên chở vật thiệu 
thô.

Về đường hàng không, hiện tại Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ chỉ có một tuyến 
bay duy nhất là Nội Bài - Điện Biên nhưng trong tương lai sẽ mở thêm tuyến Hà Nội - Lào 
Cai. Các tuyến bay này sẽ có tác dụng kết nối giao thông nhanh giữa Thủ đô Hà Nội với Điện 
Biên và Lào Cai, góp phần thúc đẩy phát triển liên kết cho Khu vực.

Tóm lại, hệ thống giao thông của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ vẫn còn rất thiếu 
và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của khu vực, đòi hỏi phải có những khoản đầu 
tư rất lớn và thời gian đầu tư lâu dài thì mới có thể phát triển được đầy đủ và kiện toàn.

* Hạ tầng điện
Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ là một trung tâm sản xuất điện năng rất lớn của 

Việt Nam. Về thủy điện, trung tâm sản xuất thủy điện lớn nhất thuộc hai tỉnh Sơn La và Hòa 
Bình, đều nằm trên sông Đà. Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông 
Nam Á, với công suất lắp máy 2.400 MW, cung cấp điện cho toàn quốc. Nhà máy thủy điện 
Hòa Bình là nhà máy thủy điện lớn thứ hai Đông Nam Á (chỉ sau Nhà máy thủy điện Sơn 
La), với công suất lắp máy 1.920 MW, cũng cung cấp điện cho toàn quốc. Bên cạnh đó còn 
có Nhà máy thủy điện Thác Bà, nằm trên sông Chảy, với công suất lắp máy 108 MW, cung 
cấp điện cho các tỉnh thuộc vùng trung tâm của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ. Ngoài 
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ra, rải rác ở khắp các tỉnh của Khu vực còn có nhiều nhà máy thủy điện, nhiệt điện loại nhỏ 
cung cấp điện năng bổ sung cho các địa phương. Với các nhà máy điện như trên, lưới điện 
của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ nhìn chung là phát triển khá tốt, bảo đảm cung cấp 
điện đủ cho sản xuất và sinh hoạt, tất cả các xã trong Khu vực đã có điện lưới Quốc gia.

* Hạ tầng Viễn thông
Về hạ tầng viễn thông, nhìn chung hạ tầng viễn thông của các tỉnh trong Khu vực Trung 

du Miền núi Bắc Bộ đều đã được xây dựng tương đối kiện toàn. 
* Hạ tầng giáo dục
Về giáo dục phổ thông, những năm gần đây giáo dục phổ thông của Khu vực Trung 

du Miền núi Bắc Bộ đã có mạng lưới, quy mô trường lớp được củng cố, phát triển, đáp ứng 
được nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Năm 2020 toàn khu 
vực có 5.018 trường phổ thông, số học sinh bình quân mối lớp học ngày càng tăng. 

Về giáo dục trình độ cao, Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ có Đại học Thái Nguyên 
tại tỉnh Thái Nguyên là Đại học vùng lớn thứ 3 trong cả nước, đảm nhiệm giáo dục, đào tạo 
trình độ cao cho phần lớn con em người dân tộc thiểu số và miền núi trong khu vực. Bên 
cạnh đó, Trường đại học Tây Bắc ở Sơn La và phân hiệu của Đại học Thái Nguyên tại Lào 
Cai phục vụ nhu cầu đào tạo chất lượng cao cho vùng phụ cận của Sơn La và Lào Cai. Đồng 
thời, tại mỗi tỉnh của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ còn có một số trường cao đẳng, 
trung cấp chuyên nghiệp, các trường dạy nghề. 

Như vậy, hạ tầng giáo dục của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ đã tương đối kiện 
toàn. Tuy nhiên, thực ra chỉ có các tỉnh thuộc miền hạ du (Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú 
Thọ) là có hạ tầng giáo dục rất tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam và được hưởng lợi nhiều về giáo 
dục, đào tạo trình độ cao từ Đại học Thái Nguyên còn đối với các tỉnh còn (miền thượng du) 
lại thì hạ tầng giáo dục vẫn còn rất nhiều hạn chế. 

* Hạ tầng Y tế
Nhìn chung hạ tầng Y tế của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ cũng đã được xây 

dựng tương đối kiện toàn. Mỗi tỉnh trong khu vực đều có số cơ sở y tế (bệnh viện, phòng 
khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã phường và các cơ sở y tế khác), số giường bệnh, số nhân 
lực ngành Y đủ đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe của nhân dân. 

2.2.3. Tình hình phát triển kinh tế của vùng
Năm 2020 quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Khu vực Trung du Miền 

núi Bắc Bộ đạt 689,2 nghìn tỷ đồng, gấp 1,71 lần năm 2015. Một số tỉnh có quy mô GRDP 
cao như Thái Nguyên: 125,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng GRDP toàn Khu vực; Bắc 
Giang: 121,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng GRDP toàn Khu vực do là những tỉnh thu hút 
được một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua. Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai 
Châu, Sơn La, Yên Bái là những tỉnh có quy mô GRDP nhỏ, chỉ chiếm từ 1,9% đến đến 4,8% 
GRDP toàn vùng. Nhìn chung quy mô GRDP toàn vùng tương đối nhỏ, quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế tương đối chậm: năm 2020 cơ cấu nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ 
là: 19,94% - 40,44% - 34,73%. 

Bình quân trong giai đoạn 2015-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khu vực đạt 
8,37%. Một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng bình quân 2015-2020 cao hơn mức tăng chung của 
khu vực là Lào Cai (9,47%), Thái Nguyên (9,51%), Bắc Giang (13,87%), Lai Châu (10,21%). 
Tuy nhiên, một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng bình quân 2015-2020 thấp như Điện Biên (5%), 
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Lạng Sơn (5,06%), Bắc Kạn (5,16%), Cao Bằng (5,51%), Sơn La (5,15%). Năm 2020 do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 nên GRDP toàn khu vực chỉ tăng 6,32%, trong đó Hà Giang chỉ 
tăng 1,7%, Thái Nguyên tăng 4,7%, Lạng Sơn tăng 3,12%, Điện Biên tăng 2,37%. Dự báo giai 
đoạn 2021-2025 toàn khu vực tăng trưởng GRDP 9,5%.

3. Liên kết vùng tại khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ
3.1. Các loại liên kết trong liên kết vùng
1) Liên kết giữa các chủ thể vĩ mô:
Liên kết dọc: Là liên kết có tính phân cấp giữa Trung ương với các chính quyền địa 

phương, giữa các Bộ với các Sở ngành; liên kết quản lý ngành và quản lý lãnh thổ theo địa 
phương.

Liên kết ngang: Là liên kết giữa các bộ chuyên ngành trong xử lý các vấn đề mang tính 
liên ngành và liên kết giữa các địa phương với nhau. 

Các liên kết chủ thể vĩ mô có thể trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường 
như: phối hợp trong xây dựng quy hoạch phát triển ngành và vùng ở từng địa phương; phối 
hợp trong việc hình thành chính sách thu hút và phân bổ đầu tư; xây dựng và phát triển các 
sản phẩm chủ yếu; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng vùng;...

2) Liên kết giữa các chủ thể vi mô: Liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, 
doanh nghiệp và hộ gia đình, liên kết giữa doanh nghiệp và các trường, Viện trong việc 
chuyển giao khoa học kỹ thuật...

3) Liên kết mang tính chất lãnh thổ: Là liên kế giữa các trung tâm phát triển với các 
phần còn lại của vùng. 

4) Liên kết cụm, mạng lưới vùng; Liên kết nông thôn đô thị: Các liên kết này sẽ tạo ra 
mạng lưới liên kết vùng và liên vùng, đồng thời sẽ giải quyết được các vướng mắc, hay các 
đối lập, khác biệt giữa nông thôn và đô thị. Để phát triển các mô hình liên kết theo kiểu lãnh 
thổ, cần phải gạt bỏ các trở ngại trong chính sách phát triển như: (i) sự phân tách trong hoạch 
định chính sách thành các cơ quan lập kế hoạch nông thôn và thành thị; (ii) không nên tách 
biệt các đô thị khỏi vùng ngoại vi trong hoạch định quy hoạch và quản lý ở cấp địa phương; 
(iii) xóa bỏ tư duy lợi ích cục bộ nên có sự lựa chọn thứ tự ưu tiến đầu tư để hình thành cực 
phát triển, tạo nên các lan tỏa phát triển trong hệ thống vùng.

3.2. Thực trạng liên kết vùng tại Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ
3.2.1. Liên kết giữa các chủ thể vĩ mô
* Liên kết dọc
Mỗi quan hệ giữa các tỉnh trong Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ và Trung ương, 

giữa các Bộ với các Sở ngành được thực thi trong khung pháp luật: Luật tổ chức Hội đồng 
Nhân dân và UBND, Luật Tổ  chức Quốc hội, Luật Quy hoạch. Năm 2015, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số  941/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 về việc thành lập Tổ chức điều 
phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020, trong đó có việc thành lập 
Hội đồng vùng nhưng đến nay vẫn chưa triển khai trên thực tế. Mới đây Thủ tướng Chính 
phủ đã ra Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 20/4/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch 
vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ là một cơ hội lớn để đánh giá, nhận diện các vấn đề của 
Vùng một cách toàn diện, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của Vùng, 
trên cơ sở đó tổ chức không gian phát triển, khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng, 
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thế mạnh, lợi thế so sánh của Vùng, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển.  
Nhờ khuôn khổ pháp lý nói trên, tới nay Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ đã có sự 

liên kết dọc chặt chẽ giữa Trung ương với các tỉnh và đã đạt được nhiều thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội. Các tuyến Quốc lộ của hệ thống giao thông đường bộ đã được thiết lập, xây 
dựng mới và liên tục nâng cấp, bảo đảm nối liền tất cả 14 tỉnh trong Khu vực với nhau và với 
Thủ đô Hà Nội, với Vùng Đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt, đã xây dựng được 5 tuyến đường 
cao tốc và 1 tuyến đường hàng không là Hà Nội - Điện Biên và đang có dự án thiết lập tuyến 
đường hàng không Hà Nội - Lào Cai.

Liên kết dọc giữa Trung ương với các tỉnh Trung du Miền núi Bắc Bộ còn được thể hiện 
thông qua việc triển khai nhiều dự án công nghiệp lớn như: Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện 
Sơn La, Thủy điện Thác Bà, các khu công nghiệp khai khoáng lớn ở Lào Cai, Thái Nguyên; 
phát triển kinh tế cửa khẩu tại Lào Cai và Lạng Sơn; hình thành một số khu nông nghiệp 
chất lượng cao, vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh có giá trị tại các tỉnh Sơn La, Bắc 
Giang...; bước đầu phát triển được hệ thống các khu du lịch nghỉ dưỡng thu hút khách du lịch 
trong và ngoài nước tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn...; thực 
hiện 3 chương trình mục tiêu lớn là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghè bền vững và Chương trình tổng thể phát triển 
kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Tuy nhiên, điểm hạn chế của liên kết dọc là các tỉnh trong khu vực Trung du Miền núi 
Bắc Bộ phụ thuộc nhiều vào các quyết định đầu tư của Trung ương, từ lập quy hoạch, kế 
hoạch, dịch vụ xã hội cơ bản, đất đai, phê duyệt ngân sách đầu tư đến thu hút đầu tư nước 
ngoài (FDI) đều phải có ý kiến của Trung ương. Mối quan hệ giữa ngành dọc với các tỉnh 
trong Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ trong quản lý ngành vẫn chưa được xử lý thỏa 
đáng. Quy hoạch ngành trong vùng do các Bộ đại diện của Chính phủ xây dựng và Chính phủ 
phê duyệt. Các Sở ngành của các tỉnh phải dựa trên căn cứ là Quy hoạch phát triển ngành trên 
vùng và Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội cấp tỉnh để xây dựng quy hoạch ngành trên địa 
bàn tỉnh. Tuy nhiên, mỗi tỉnh lại có một định hướng phát triển ngành riêng do những đặc thù và 
nguồn lực riêng, do vậy nhiều khi ý tưởng quy hoạch ngành trên địa bàn toàn Khu vực bị phá 
vỡ. Nhìn chung các liên kết dọc của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ có xu hướng thiên về 
một chiều từ Trung ương xuống địa phương, mang tính chỉ đạo nhiều hơn là phân cấp.

* Liên kết ngang
Trong Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ, liên kết giữa các tỉnh trong nội vùng với 

nhau và với các tỉnh ngoài vùng thực sự đã có những bước phát triển đáng kể, chẳng hạn: 
nhiều tuyến đường bộ giao thông liên tỉnh đã được các tỉnh liền kề chủ động kết nối với nhau; 
nhiều khách du lịch trong các tỉnh Trung du Miền núi Bắc Bộ và các tỉnh ngoài khu vực 
thường xuyên đến Sa Pa, Cao nguyên Đồng Văn, Đền Hùng, Hồ Ba Bể, Thác Bản Giốc...; 
sản phẩm chè Thái Nguyên được ưa chuộng và tiêu dùng không những ở các tỉnh trong Khu 
vực Trung du Miền núi Bắc Bộ mà còn ở toàn Miền Bắc; các tỉnh trong Khu vực thường 
xuyên tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ quảng bá hình ảnh cho nhau; nhiều 
tỉnh trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô cho các tỉnh khác cùng Khu vực;... 

Tuy nhiên, sự liên kết ngang của khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ vẫn chưa có thực 
chất theo đúng nghĩa của liên kết ngang trong vùng. Về liên kết nội vùng, thực tế ở Khu vực 
chỉ mang tính hình thức, ít được thực thi. Khi thực tiễn đòi hỏi phải có sự phối hợp, hợp tác 
cùng phát huy các thế mạnh của nhau thì các tỉnh ngồi lại với nhau trao đổi các vấn đề cần khảo 
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sát. Mặc dù vậy, rất ít các liên kết phát triển diễn ra trên thực tế giữa các tỉnh phù hợp với các 
nguyên lý liên kết vùng và chưa thật sự trở thành một chủ trương có tính nguyên tắc trong tổ 
chức không gian phát triển của địa phương.

Giữa các tỉnh của Khu vực hầu như không có liên kết thu hút đầu tư mà chỉ theo lối 
mạnh ai nấy làm, thậm chí còn cạnh tranh, chạy đua nhau trong thu hút đầu tư: các tỉnh thi 
nhau mời gọi các nhà đầu tư vào địa phương mình, nhiều hình thức ưu đãi được áp dụng: 
giảm thuế, giảm giá thuê đất, thậm chí cả giảm các điều kiện về môi trường... Tình trạng 
này khiến lợi ích tổng thể giảm sút ở cả cấp độ vùng lẫn cấp độ quốc gia. Vấn đề đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng cũng thiếu sự liên kết điều phối liên tỉnh dẫn đến đầu tư dàn trải, không 
tạo được lợi thế theo quy mô, gây lãng phí nguồn lực. Hệ quả này phản ánh sự thiếu sót của 
Chính phủ trong khâu điều phối, phân bổ nguồn lực giữa các tỉnh trong quá trình phát triển.

Đối với liên kết liên vùng, cũng giống như mọi vùng kinh tế - xã hội khác của Việt 
Nam, Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ có tình trạng thiếu cơ sở dữ liệu theo vùng. Cấp 
vùng không phải cấp quản lý hành chính, hệ thống thống kê không có số liệu theo vùng. Điều 
này là một cản trở lớn trong công tác đánh giá, giám sát, dự báo và lập quy hoạch kế hoạch 
theo vùng. 

Hiện nay tại Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ, hệ thống quy hoạch, kế hoạch phát 
triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn chỉ được thực hiện theo các cấp hành chính: Trung ương - 
tỉnh - huyện - xã. Quy hoạch được thực hiện theo nguyên tắc từ dưới lên trên, cấp dưới trình 
cấp trên, cấp trên tổng hợp, cân đối. Quy hoạch cấp tỉnh trở lên đều do Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Các quy hoạch, kế hoạch cấp trên hiện nay thực chất chỉ là phép cộng cơ học từ 
cấp dưới, chức năng điều phối không được thể hiện rõ ràng. Chất lượng của các quy hoạch, 
kế hoạch cấp tỉnh và cấp vùng của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ thực sự là một bất 
cập lớn, gây nên tình trạng kém hiệu quả trong đầu tư. Thêm vào đó, mỗi tỉnh đều có lợi ích 
riêng khi thực hiện quy hoạch nên thường không muốn phối hợp quy hoạch với các tỉnh lân 
cận dẫn đến việc thực thi quy hoạch không đạt hiệu quả tối ưu ở cấp Vùng, tình trạng nở rộ 
các loại quy hoạch và chồng chéo quy hoạch đã làm lãng phí công sức và tài chính; làm giảm 
hiệu quả chi tiêu công.

3.2.2. Liên kết giữa các chủ thể vi mô 
Thực tế sự liên kết giữa các doanh nghiệp với các hộ gia đình đã hình thành ở mức độ 

nhất định trong Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ: Các doanh nghiệp trong Khu vực sử 
dụng lao động của các hộ gia đình tại địa phương; các hộ gia đình tại địa phương cung cấp 
nguyên liệu (như chè búp tươi, gỗ lâm nghiệp, dược liệu thô...) và lương thực, thực phẩm 
cho công nhân làm của các doanh nghiệp tại địa phương; các hộ gia đình tiêu thụ sản phẩm 
của các doanh nghiệp; sản phẩm của doanh nghiệp này được doanh nghiệp khác sử dụng làm 
nguyên liệu đầu vào...

Bên cạnh đó, tình trạng liên kết theo cụm ngành trong Vùng cũng rất rời rạc, do chạy 
đua phong trào xây dựng khu công nghiệp nên các tỉnh trong Khu vực cạnh tranh nhau thu 
hút đầu tư vào khu công nghiệp với tiêu chí tỷ lệ lấp đầy không đi cùng với các chỉ số hiệu 
quả khác. Tình trạng này đã tạo nên các khu công nghiệp không có các cụm ngành liên kết 
theo chuỗi với nhau. Giữa các khu công nghiệp trong từng tỉnh và giữa các khu công nghiệp 
trong vùng có cơ cấu huy động ngành hàng rất giống nhau nên không hình thành các cụm 
ngành có mối liên kết theo chuỗi ngành hàng với nhau. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến nông sản 
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với vùng nguyên liệu nông nghiệp trong Vùng cũng thiếu sự liên kết. Đối với nông nghiệp 
quy mô sản xuất lớn và chất lượng cao với các vùng chuyên canh quy mô lớn phi địa giới 
hành chính cấp xã, cấp huyện và có thể trên phạm vi liên huyện khác tỉnh thì cũng như công 
nghiệp, ngành nông nghiệp của Khu vực có tình trạng thiếu liên kết chuỗi để kết nối tốt hơn 
giữa công nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu. Đối với nông nghiệp quy mô sản xuất nhỏ 
thì tỉnh nào cũng có nhà máy chế biến nông sản thực phẩm với vùng nguyên liệu riêng của 
mình, cho dù các huyện khác tỉnh nằm liền kề nhau có thể hình thành vùng nông nghiệp tập 
trung và gắn với doanh nghiệp chế biến có quy mô đủ lớn, có khả năng tiêu thụ số nguyên 
liệu của vùng đã quy hoạch. Do vậy, diễn ra tình trạng cạnh tranh vùng nguyên liệu, vận tải 
xa tăng chi phí vận chuyển, hiệu quả đầu tư không cao. Trên bình diện toàn bộ nền kinh tế, 
có sự lãng phí nguồn lực do không sử dụng hết công suất nhà máy. 

3.2.3. Liên kết mang tính chất lãnh thổ
Các liên kết giữa các trung tâm kinh tế với phần còn lại của vùng trong Khu vực Trung 

du Miền núi Bắc Bộ cũng đã được hình thành với một mức độ nhất định. Hai trung tâm kinh 
tế có vai trò cực tăng trưởng khá mạnh không những chỉ trong nội tỉnh mà còn trong toàn vùng 
là TP. Thái Nguyên và TP. Lào Cai. Tuy nhiên, do những khó khăn về giao thông, về thu nhập 
của người dân vùng sâu vùng xa, về quy mô kinh tế của các đô thị và các khu công nghiêp... 
mà hai trung trung tâm kinh tế nói trên vẫn chưa thực sự có sức mạnh thu hút và lan tỏa như 
các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

3.2.4. Liên kết cụm, mạng lưới vùng; Liên kết nông thôn đô thị
Về liên kết cụm, mạng lưới vùng, không có liên kết nào được hình thành rõ nét mà chỉ 

mang tính rời rạc, ngẫu nhiên. Về liên kết nông thôn, đô thị, mỗi tỉnh trong Khu vực Trung 
du Miền núi Bắc Bộ đều có ít nhất 1 thành phố (tỉnh lỵ và các thành phố trực thuộc tỉnh) có 
vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh, là nguồn cung cấp tri thức, thông tin và là cực tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh. Mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn trong các tỉnh của Khu vực nói chung 
là khá mật thiết, đô thị có vai trò là tiêu điểm hướng dẫn cho nông thôn; nông thôn cung cấp 
các nhu yếu phẩm và nguồn nhân lực cho đô thị. Tuy nhiên, sức tiêu thụ hàng tiêu dùng thiết 
yếu, sức sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu thô, sức thu hút lao động của các đô thị trong Khu 
vực vẫn còn rất hạn chế nên không tạo được lực kích cầu đủ mạnh để phát triển nông thôn, 
điều này dẫn tới liên kết nông thôn đô thị của khu vực không mạnh.

3.3. Nguyên nhân thực trạng liên kết vùng của Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ
- Tư duy phát triển của các địa phương còn bó hẹp và cục bộ, khép kín trong từng tỉnh, 

thành phố. Việc tạo ra lợi ích chung cho toàn vùng thường được bàn thảo nhưng ít được triển 
khai.

- Thiếu nguồn lực thực hiện chính sách liên kết vùng; thiếu cơ chế để điều tiết lợi ích 
được tạo ra từ liên kết, điều tiết các nguồn lực phân bổ cho các dự án. 

 - Trong Khu vực chưa có cơ chế liên kết và một hội đồng điều phối vùng để điều phối 
chung cho toàn khu vực.

 - Thiếu hệ thống hạ tầng giao thông, đường kết nối giữa các địa phương. Các tuyến 
liên kết nội vùng chưa được đầu tư đồng bộ, liên thông. Đặc biệt, hệ thống đường kết nối đông 
- tây còn ít. Sự phối hợp giữa các phương thức vận tải chưa hợp lý, đồng bộ, tính kết nối không 
cao. Hệ thống đường giao thông biên giới còn nhiều khó khăn. Hạ tầng đường sắt không phù 
hợp cho kết nối quốc tế.
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- Mật độ dân số ở Vùng lớn, địa hình không bằng phẳng, do đó quỹ đất đang bị thu hẹp 
dần và không thể phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tập trung.

- Cơ cấu kinh tế trong Vùng tuy có sự chuyển dịch, nhưng không đi theo hướng hiện 
đại, mà vẫn giữa theo cơ cấu truyền thống. Cơ cấu sản phẩm trong các ngành kinh tế nhất 
là công nghiệp chuyển dịch còn chậm theo hướng hiện đại hóa, tỷ trọng sản phẩm có hàm 
lượng công nghệ và kỹ thuật cao, giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa lớn còn nhỏ. Phát triển 
công nghiệp trong nước để bổ trợ cho công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn yếu. Sản 
xuất nông nghiệp chưa chuyển đổi nhanh theo hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ hiện đại, 
sản xuất nông phẩm xanh, sạch.

- Cơ chế hợp tác còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp. Các địa phương vẫn chủ yếu 
tập trung phát triển trong địa giới hành chính của mình, ít phối hợp với các tỉnh lân cận để 
phát huy lợi thế nhờ vào quy mô. Nhiều cụm, ngành kinh tế và sản phẩm chủ lực có lợi thế 
chưa được liên kết tốt. Chưa có cơ chế hỗ trợ về tài chính đối với các thành phần kinh tế khi 
tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của vùng.

- Thiếu cơ sở dữ liệu của vùng về các sản phẩm chủ lực, nguồn nhân lực, các ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm lợi thế cụ thể, dẫn đến hợp tác liên kết nội vùng và liên vùng chưa hiệu 
quả.

4. Khuyến nghị giải pháp thúc đẩy liên kết vùng trong Khu vực
- Thứ nhất, khuyến khích sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc định 

hướng liên kết phát triển vùng trong xây dựng quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm phát 
huy lợi thế của từng địa phương trong vùng.

- Thứ hai, cần hoàn thiện thể chế, chính sách cho liên kết vùng Trung du miền núi Bắc 
Bộ. Mô hình liên kết mới vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Ngô Văn Phong (2016), có 
thể áp dụng cho nghiên cứu tại vùng Trung du  miền núi Bắc Bộ.

Hình 1. Mô hình liên kết vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

- Thứ ba, cần có chính sách huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển vùng: cơ chế chính 
sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các công trình; hỗ trợ kinh phí hoặc trợ giá một phần cho việc đầu tư 
ứng dụng KH&CN đối với các doanh nghiệp; phát triển hợp tác quốc tế về nghiên cứu, trao đổi 
khoa học công nghệ....
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- Thứ tư, đổi mới công tác nghiên cứu quy hoạch và tăng cường sự tham gia, phối hợp 
của các bên liên quan đảm bảo yếu tố không gian phát triển, gắn với đó là quy trình lập quy 
hoạch được tiếp cận theo hướng tích hợp, đa ngành và coi trọng sự tham gia phối hợp của 
các bộ, ngành, địa phương để xử lý, giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng.

- Thứ năm, chú trọng quy hoạch kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, gắn kết chặt 
chẽ giữa phát triển hạ tầng giao thông với phát triển các hành lang kinh tế vùng.

- Thứ sáu, thúc đẩy liên kết vùng động lực, chuỗi liên kết kinh tế, chuỗi sản phẩm. 
Trong đó chú trọng các lĩnh vực liên kết trọng tâm; lĩnh vực sản xuất công nghiệp; lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

5. Kết luận
 Hiện nay liên kết vùng trong Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ còn rất yếu do nhiều 

nguyên nhân về điều kiện tự nhiên; cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; chất lượng 
quy hoạch vùng, quy hoạch ngành trên vùng, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của các tỉnh 
trong Khu vực còn yếu kém; chưa có hội đồng điều phối vùng và cơ chế liên kết; cơ chế hợp 
tác giữa các tỉnh trong Khu vực chỉ mang tính hình thức chứ chưa có thực chất; thiếu dữ liệu 
cơ sở cho toàn vùng; và thiếu nguồn lực thực hiện chính sách liên kết vùng. Yếu kém về liên 
kết vùng đã tạo ra một lực cản rất lớn kìm hãm sự phát triển của toàn vùng, làm giảm lợi ích 
tổng thể đáng lý ra phải đạt được với cùng một nguồn vốn đầu tư xã hội. Do vậy, để thúc đẩy 
liên kết vùng trong Khu vực Trung du Miền núi Bắc Bộ thì cần thực hiện đồng bộ hệ thống 
các giải pháp trên, qua đó giúp thúc đẩy sự phân công và chuyên môn hóa sản xuất, tạo ra 
sự lan tỏa tri thức, tạo sự kết nối xã hội và giải quyết bài toán hài hòa về lợi ích giữa các địa 
phương thông qua phát huy tiềm năng của từng địa phương và qua đó giúp phát triển Vùng 
một cách bền vững.
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Abstract: Vietnam’s garment and textile industry (G&T), the key exporting 
industry, has contributed significantly to the development of the society and 
economy of the country and ranks second in world exports for garment and 
textile. To enhance the competitiveness of Vietnam’s G&T industry in the 
global market, this paper applies the Double Diamond Model to examine the 
international competitiveness of its G&T industry, in comparison with China. 
The findings revealed that, of the 37 proxies used, Vietnam outperformed China 
in just six, which include wages, rate of textile exports employment rate, yarns 
export, business context, and average import tariff rate. As a consequence, 
except for Factor Conditions, the Domestic Diamond of Vietnam’s G&T industry 
exhibited lower measures than China in all characteristics. Vietnam was only 
more competitive in Demand Conditions with the Global Diamond. Overall, the 
Global Diamond revealed that Vietnam’s G&T business was significantly less 
competitive worldwide than China’s in all four attributes. The study figures out 
the existing weaknesses, such as lack of domestic inputs and transportation as 
well as the strengths, like high employment rate, low labor cost, and GDP growth 
of Vietnam’s G&T industry. Accordingly, several recommendations are listed 
based on the SWOT analysis that may be helpful for policymakers and businesses 
in the industry. 

Keywords: Competitiveness, Garment and Textile, Vietnam, China, Double 
diamond model 
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ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 
TRONG TƯƠNG QUAN VỚI NGÀNH DỆT MAY TRUNG QUỐC:  

TIẾP CẬN MÔ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔI

Tóm tắt: Dệt may là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, xếp thứ hai trên thế giới 
và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nghiên cứu này 
áp dụng mô hình Kim cương đôi - một mô hình mở rộng mô hình kim cương truyền thống 
của Michael Porter - để đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành dệt may Việt Nam 
trong mối tương quan với Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong số 37 chỉ số đại 
diện thì Việt Nam chỉ trội hơn Trung Quốc trong 6 chỉ số. Kết quả là trừ Điều kiện các yếu 
tố sản xuất, viên kim cương nội địa của ngành dệt may Việt Nam hiện nay yếu kém hơn về 
năng lực cạnh tranh quốc tế so với Trung Quốc trên tất cả các phương diện khác. Việt Nam 
chỉ cạnh tranh hơn so với Trung Quốc ở một vài khía cạnh trong Điều kiện về cầu đối với 
viên kim cương quốc tế. Nhìn chung, mô hình kim cương quốc tế cho thấy ngành dệt may của 
Việt Nam ít tính cạnh tranh hơn so với Trung Quốc ở cả 4 yếu tố nội khối của mô hình kim 
cương. Nghiên cứu chỉ ra các điểm yếu còn tồn tại chẳng hạn như việc thiếu các yếu tố đầu 
vào và vận tải nội địa, cũng như chỉ ra các điểm mạnh khác như tỷ lệ việc làm cao, chi phí 
lao động thấp, tốc độ tăng trưởng sản lượng ngành cao... Trên cơ sở đó một số chính sách 
được khuyến nghị trên cơ sở phân tích SWOT nhằm hộ trợ các nhà hoạch định chính sách 
và các doanh nghiệp trong ngành nâng cao tính cạnh tranh của mình.  

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Dệt may, Việt Nam, Trung quốc, Mô hình kim cương 
đôi 

1. Introduction
Vietnam has been one of the world’s major textile exporters in recent years, particularly 

in the last five years, which may be attributed partly to the global integration process. Vietnam 
joined the World Trade Organization (WTO) in 2007, and its pricing competitiveness has 
improved since then. Furthermore, Vietnam has negotiated several free trade agreements, 
which contribute significantly to the expansion of the exports of not only the G&T business 
but also other industries. Signing CPTPP and EVFTA, for example, allows Vietnam to grow 
its textile and garment exports to both the EU and CPTPP, both demanding and traditional 
markets (Nguyen, 2016). 

However, Vietnam has not yet fully developed capabilities to compete with China 
- an undisputed global leader, which accounts for the largest share of G&T suppliers, 
approximately 30.8% while Vietnam ranked fourth with 6.2% in 2019. China is among 
the world’s largest G&T exporter, a main and direct competitor of Vietnam in this sector. 
This nation is Vietnam’s neighbor and has a lot in common, such as being socialist, having 
different cultures, and having inexpensive labor. China’s supremacy position is due to several 
variables such as foreign direct investment attractiveness, cost advantage, reasonable foreign 
exchange control, etc. (Gautam & Lal, 2020). However, recently Vietnam has emerged as 
a favored sourcing destination. The relative advantage of cheap labor and land loss, low 
tariffs (Anon, 2021), and the trade war between America and China have all contributed to 
China’s declining market share in the previous ten years, allowing Vietnam to be an ideal 
alternative to China. The recent trade war between the United States and China has provided 
a great opportunity for Vietnam’s G&T industry to become an excellent alternative to China 
(Briefing, 2021). The United States’ strategy of raising taxes on Chinese imports has resulted 
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in a shift of orders from China to Vietnam. As a result, comparing the competitiveness of the 
two countries is appropriate and acceptable. Comparing winthin two countries might help 
the policy-makers and industry actors understand the advantages and disadvantages of the 
domestic sector, the dimenstions need to improve for competitiveness enhancement as well 
as the position of each country in the international market. It would follow with better policy 
design to increase the benefits of G&T exporting activities through international trade.  

To assess the competitiveness of the G&T industries in Vietnam and China, we will 
utilize quantitative methodologies and the Double diamond model methodology. We shall 
thoroughly examine the local and international factors of each country’s G&T industry 
and the double diamond model of the two. Based on our findings, we will provide some 
recommendations for Vietnam’s G&T business to capitalize on possibilities while addressing 
difficulties. After providing an overview of the textile industries in Vietnam and China, as 
well as the reasons for our decision to compare the two countries, we will illustrate the 
theoretical framework and prior empirical research in the research. The next section explains 
the approach and process and the sources from which we acquire data for the Double 
diamond model. We will study and compare the competitiveness of the G&T industries in 
Vietnam and China based on the process outcomes. Our analysis concludes with a set of 
recommendations based on a SWOT analysis that may be useful to policymakers and firms 
in the G&T industry.

Based on the overview of the development, as well as the situation of the G&T industry 
in Vietnam and China, there are three main fundamental reasons why we choose to put these 
two countries into comparison. Firstly, Vietnam and China are neighboring countries in Asia, 
sharing relatively the same cultures, and historical and political backgrounds. Secondly, both 
nations account for the top market share of G&T world exports, in which China is the largest 
one. Thirdly, Vietnam has capitalized on the decreasing share of China as Vietnam gains 
more opportunities from the trade war between China and the US and the ability to confront 
the Covid-19 pandemic. 

2. Overview of G&T industry in Vietnam and China
Based on lessons learned from the centrally planned economy during 1976-1980, since 

1988, the Vietnamese government loosened policies regarding agricultural collectives and 
State-Owned Enterprises (SOEs), allowing more room for sector development. This economic 
reform was part of the “Doi Moi” (Renovation) Policy, which emphasized market-oriented 
economic management to promote emerging industrialization. Then the G&T industry has 
become the center of Vietnam’s manufacturing sector. Meanwhile, China’s economy has 
experienced a significant transformation from the central planning system to a state-led 
market mechanism since economic reforms in 1978. The new institutional framework after 
reforms has provided sufficient support to nurture China’s textile and apparel industry to the 
forefront of the country’s industrial sector (Zhang et al., 2015). Until now, China remains the 
world’s leading apparel manufacturer and exporter in this global industry. 

In the twentieth century, thanks to the globalization of the long-term commodity chain, 
collaborative partnerships between advanced countries and developing nations have been 
under development based on a vertical hierarchy (Hassler, 2003). Both developing countries, 
Vietnam and China, have benefited by taking an active role in the global value chain. Vietnam 
has been rated one of the world’s fastest growing and most potential G&T manufacturing 
countries (Beron, 2014; Gereffi & Frederick, 2010), among top ten exports (Bui, 2014), 
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with export value increasing consistently, the growth rate remaining positive except for the 
economic hard times in 2009 and 2020. But Vietnam has not yet fully developed capabilities 
to compete with China - an undisputed global leader, which accounts for the largest share 
of G&T suppliers, approximately 30.8%, while Vietnam ranked fourth with 6.2% in 2019. 
China’s supremacy position is due to several variables such as foreign direct investment 
attractiveness, cost advantage, reasonable foreign exchange control, etc. (Gautam & Lal, 
2020). However, recently Vietnam has emerged as a favored sourcing destination. The 
relative advantage of cheap labor and land loss, low tariffs (Anon, 2021), and the trade war 
between America and China have all contributed to China’s declining market share in the 
previous ten years, allowing Vietnam to be an ideal alternative to China. The United States 
strategy of raising taxes on Chinese imports has resulted in a shift of orders from China 
to Vietnam. Another issue with Vietnam’s G&T business is that although the textile and 
garment industry’s export value has doubled in the previous five years, the sector’s trading 
mode has remained unaltered.

In particular, the most dominant method of manufactured garments is the CMT (Cut-
Make-Trim) method - the easiest, low-value-added stage. Vietnam’s foreign backgrounds 
place an order and provide all raw materials, design, and specific requirements, while 
Vietnam’s manufacturers merely cut, sew, and finish items. This method accounted for 76% 
of the total export value. Meanwhile, the export of textiles (fabrics, yarns, fibers) is relatively 
modest (Nguyen, 2016; Tran & Tran, 2018). FOB mode generates around 21% of export 
value, whereas other modes of production account for just 3% of the total value. For the 
FOB method, level I (purchasing raw materials according to client specifications) is the most 
common way of exporting for Vietnamese companies. As a result, the industry’s value-added 
is still modest (Vu, 2014).

This situation is attributed to the dependence on foreign markets when sourcing 
materials. ITC statistics also show that China is the primary source of materials supplier for 
Vietnam, providing 50 percent of imported yarns and fabrics. For example, due to the impact 
of COVID-19, factories in China had to stop working for 10-15 days in February 2020, 
causing Vietnamese enterprises to face a material shortage at the end of April 2020. Other 
drawbacks include a lack of managerial competence and a limited ability to raise funds. 
Because of a shortage of skilled designers, a lack of knowledge about consumer demand, 
and separation from the end-user market, Vietnam’s garment sector does poorly at apparel 
design. Furthermore, the unequal development of supporting sectors strongly impacted the 
G&T industry’s development (Nguyen, 2016).

By 2021, around 30-35 percent of textile and garment factories in Vietnam closed, 
suffering from the COVID-19 epidemic (Hall, 2021). According to VITAS statistics, the 
G&T industry’s export value reached $18.7 billion in the first half of the year, with a target 
of $39 billion for the entire year (Tat, 2021). Likewise, China is facing many challenges, 
exporting $80.25 billion worth of textile products from January to July this year. Compared 
to the same period in 2020, when medical supplies were in limited supply owing to the 
raging coronavirus, sales were down 10.8% (Jun 2021). The plan in the future for Vietnam 
is restructuring its businesses, diversifying its export and input markets, thereby lessening 
the dependence on certain countries (Hai, 2021), advancing effective work processes, and 
underwriting in the niche products as well as seizing opportunities from various FTAs 
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(Rajkishore & Majo, 2021). Meanwhile, China wants to create a more complex and high-
tech G&T sector, as well as participate in more value-added stages in the supply chain (Lu, 
2021).

2. Literature Review and Methodology
2.1. Literature review
Several authors use different definitions for the term of and approach to “competitiveness” 

in many ways. Competitiveness is a key factor that influences a company’s ability to compete 
in an industry. Michael Porter (1985) contributed substantially to enlightening the definition 
of competitive advantage in his book. He explains that a firm’s competitive advantage stems 
from greater value than the expense that a company provides its customers. Porter (1990) 
also points out that productivity is the sole determinant of competitiveness at a national 
level. Whereas Krugman (1994) opposes the concept of national competitiveness, he defines 
competitiveness as one taking place at the domestic level. 

To assess the competitive advantage of a firm or nation, a large number of articles use 
the diamond model of Michael Porter (1990) consisting of four determinants: (1) factor 
conditions, (2) demand conditions, (3) related and supporting industries, and (4) firm strategy, 
structure, and rivalry. Altomonte et al. (2012) advised that a country’s competitiveness should 
be measured by the activation of its export sector. On the other hand, Boltho (1996) concludes 
in his article that the real exchange rate defined as the relative unit labor cost has been 
relative to the international competitiveness of a country. According to Fagerberg (1988), the 
most common measurement of international competitiveness is ‘growth in relative unit labor 
costs’ (RULC) and his article’s result reveals that competitiveness in terms of technology 
and delivery are key elements determining gaps in international competitiveness and growth 
among countries. 

The Revealed Comparative Advantage (RCA) formulated by Balassa (1965) is another 
popular competitive assessment index. Revealed comparative advantage indices (RCA), based 
on Ricardian trade theory, posits that the relative deviations in productivity govern patterns 
of trade among countries (UNCTAD, 2021). It uses the trade pattern to identify the sectors 
in which an economy has a comparative advantage by comparing the country of interests’ 
trade profile with the world average (“Trade and Investment Division, UNESCAP”, 2005). 
Abdulkadir et al. (2020) used Reveal Comparative Advantage (RCA) and Trade Specialization 
Index (TSI) to analyze footwear export competitiveness between Vietnam and Indonesia. 
This study considers the differences in cultures, economic structure, and firm rivalry as well 
as other contributors to the countries’ power competitiveness. This study attempts to assess 
the gap by analyzing the competitive and comparative advantages of Indonesia and Vietnam 
in the footwear sector at the same time considering the previous writings of the subject either 
on comparative advantage (Amador & Cabral, 2008; Adulyanukosol & Silpcharu, 2020; 
Maqbool et al. (2018) or competitive advantage (Vuong et al. 2019; Zhang, 2018; Phan et 
al., 2016; Hoang & Hong, 2016; Batista et al., 2016). For using RCA, the authors mainly 
focus on the comparative advantage of the two countries, examining their features in the 
product, manufacturing efficiency, regional features, and government policy. Afterward, the 
researchers carried out the TSI approach, as “TSI identifies the growth rate of a commodity”, 
in the belief that this method would gauge the impact of comparative advantage and trade 
specialization on economic growth, whether positive or negative. Regardless of the results 
of the report, their RCA and TSI approach lack thorough considerations throughout all the 
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contributors and a proper perspective to draw out a conclusion about Vietnam’s or Indonesia’s 
competitiveness. Porter’s Diamond Model is still necessary to complete the analysis, opting 
out the mandatory of RCA and TSI in our research. Concerning the competitiveness of the 
textile industry of countries all over the world, many authors apply the RCA index, Porter’s 
diamond model combined with other methods, providing varied results of several elements 
affecting the firm or country’s competitiveness.

Havrila and Gunawardana (2003) analyze the RCA index and indicate a strong 
comparative disadvantage of Australia in overall textiles and clothing sectors, contrasting 
with a comparative advantage in sub-categories of special textile products. While Singh et al. 
(2012) found out the most competitive Indian textile commodities in the international market 
through RCA indices and recommended India to concentrate on those categories,  Zyl and 
his co-workers used this index to show not only the comparative disadvantages of South 
Africa in clothing and textile sectors but also the expanding disparity in competitiveness 
compared to sample countries (2017). Corovic et al. (2013) combined analytical methods 
from international organizations to indicate that Serbia accounts for a small portion of 
the worldwide structural shifts that have resulted in developing countries dominating 
international textile and garment trade. However, the RCA index greater than 1 represents the 
competitiveness of the Serbian export sector (Corovic et al., 2013), providing an objective 
view of a country’s industry. 

Jin and Moon (2006) used Porter’s diamond model to study the competitiveness of 
the Korean textile sector. They concluded that the competitiveness is deteriorating while 
it benefits from related industries, due to labor expenses linking to the factor condition. 
The authors suggest that rather than optimizing all four elements, it may be more vital 
to create a self-reinforcing system based on a variety of strong competitive advantages. 
Shafaei (2009) also chose Porter’s diamond model containing four main factors in addition 
to the government as an external one for his research on four major Iranian synthetic fiber-
manufacturing enterprises. The findings reveal that four companies have a significantly low 
level of competitiveness. In addition, the factor condition outperformed the other five factors 
in terms of firm performance. The article also addresses some of the problems that local 
manufacturers face, as well as suggestions on how to increase the firms’ competitiveness. 

Despite the benefits of Porter’s model in analyzing the competitiveness of a single 
country, it is not an efficient method to assess the competitiveness of a certain industry as 
well as recent economic situations. Rugman and D’Cruz (1993), accordingly, developed a 
modified version named double diamond connecting the internal diamond of a country to 
its global competitiveness. In terms of analyzing the competitiveness between countries, 
industries, or nations, Son (2014) applied this model to compare the competitiveness of 
the fashion industry from 3 countries: China, Korea, and Japan. The competitive advantage 
order of those nations varies following domestic, international, and comprehensive diamond 
models respectively. This research’s results confirmed the effectiveness of general double 
diamond, providing an insightful and encompassing knowledge about three giants of the 
fashion sector.

Double Diamond Model 
Alan M. Rugman and Joseph R. D’Cruz (1993) criticized Porter’s single diamond 

model for its lack of consideration for small and open economies, citing Canada as a standing 
example. Specifically, the authors pointed out the missing perspectives of FDI and MNE 
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structures as well as how Porter biased the US in ranking over the same elements of Canada. 
Therefore, Rugman and D’Cruz suggested a Double Diamond Model, a model that looks 
into not only the home-based country but also the closely related one to sketch a better 
understanding of economies like Canada, New Zealand rather than the triad. The North 
American Diamond Model of Rugman and D’Cruz is a combination of the Canada Diamond 
Model and US Diamond Model, extending the determinants from four to seven leading 
components. The authors clearly stated the requirements from North American Diamond 
Model is to develop firms’ ability to compete and export outside North America.

H. Changmoon, Alan M. Rugman, and Alain Verbeke (1995) developed a general 
Double Diamond Model regarding Porter’s biggest flaw in his single diamond model: 
excessively emphasis on the so-called “home base”. According to the authors, although 
Porter’s frameworks may be used to describe the previous growth of some nations, they 
are not always applicable for explaining other countries in today’s global economy, i.e. 
Porter dairy industries research does not adequately describe the structure of the dairy sector 
in New Zealand (Spring, 1992). Similarly, Porter’s methodology cannot fully explain the 
Canadian financial services market (Darroch and Litvak, 1992). Porter’s initial framework 
has been significantly improved by the generalized Double Diamond. First, the new 
paradigm considers the potential quite significant influence of other nations and companies 
on a certain country’s competitiveness, whereas Porter’s original diamond focused solely on 
the effects of traditional home-based activities. Second, comparing the form and size of the 
national and global diamonds reveals many intriguing strategic implications. This paradigm 
can be expanded. First, the government component might be integrated as an endogenous 
rather than an exogenous variable, even though the ideal role of government in achieving 
international competitiveness is still debated in economics and management literature. 
Second, to operationalize the paradigm, criteria for measuring the quality and amount of 
each determinant in both the numerous national diamonds and the global diamond should be 
identified.

2.2. Methodology
2.2.1. Research model and proposition
This paper aims to analyze the textile industry’s competitive advantage in Vietnam 

compared with China. Therefore, a methodology that helps give an insight into Vietnam’s 
competitiveness as well as allows a comparison of competitiveness in Vietnam with that of 
a benchmark country should be applied. In this regard, we decided to apply the Generalized 
Double Diamond model, which, from our perspective, is the most suitable in this study as 
this model satisfies these two requirements. We have the research proposition as follows: 
Firstly, measure and compare the domestic and international textile industry parameters in 
Vietnam and China based on 4 determinants of the Double Diamond model. Secondly, draw 
and contrast Vietnam’s and China’s Double Diamond models including domestic model, 
international model, and comprehensive diamond model.

2.2.2 Determinants and Proxy Variables, Selection of Data Sources 
In this part, we delve into the four determinants of the Double Diamond Model, namely 

Factor conditions, Demand conditions, Related and supporting industries conditions, and 
Firm strategy, structure, and rivalry. As the international factors are integrated with this 
model, each of the basic determinants in this comprehensive model shall be examined on 
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two levels that are national or domestic and international. The international competitiveness 
of a country can be reflected by many different proxies and the number of such proxies is 
estimated to be over 100. The number of and the type of proxies included in the studies may 
vary from study to study, largely depend on the availability of credible sources from which 
the data of the proxies are collected as well as the criteria of the researchers. In the previous 
studies such as studies by previous studies by Jin (2004); Jin and Moon (2006); M. Kim 
et al.(2006); Liu and Hsu (2009); Moon and Kim (2010), the number of proxies chosen to 
include in ranges from 25 to 40. In this study, we have selected a total of 37 proxies that best 
capture the competitiveness of the industry on both the national and international levels. 

2.2.3. Data collection and data analysis
We provide in Appendix 1 all the chosen proxies of the four basic determinants together 

with the data sources of each proxy and the unit of measurement. To measure 37 above-
mentioned proxies, we gather secondary data from a variety of authentic and credible sources 
in Vietnam, China, and international institutions such as the World Bank, UNCTAD, General 
Statistics Office, World Economic Forum. The latest available data can be directly derived 
or calculated by the authors. In addition, as the paper seeks to compare the international 
competitiveness between Vietnam and China, it is necessary to collect the data of each proxy 
in the same year for both countries. The above data will be taken to calculate 8 determinants, 
four of which are for domestic and international models. 

The sequence of data analysis is as follows: Firstly, comparing and analyzing 37 sub-
variables, a score base “100” will be given to the country that has the value indicating a 
higher competitive edge in the calculation of each sub-variable, whereas a relative ratio 
in terms of percentage is given to the other country. If in a proxy, a higher value indicates 
greater competitiveness then that value will be taken as the denominator. In contrast, if in 
a proxy, a higher value indicates lower competitiveness then that value will be taken as the 
numerator. 

Secondly, we calculate the average value of 8 determinants by adding the parameter of 
the proxies and then dividing it by the number of those proxies in each determinant. 

Thirdly, we draw the domestic model and international model for each country based 
on their domestic values and international values respectively. The comprehensive diamond 
model, on the other hand, is constructed by calculating the average value of the domestic and 
international indexes for the four basic determinants.

3. Results and discussion 
3.1. Comparison of Four Determinants of the Double Diamond
3.1.1. Factor condition
Table 1 compares the competitiveness of the textile industry in Vietnam with China in 

both domestic and international levels. In domestic factors, Vietnam has an abundant supply 
of labor with lower cost compared to China (151$ compared with 217$ in monthly wage), 
resulting in a big competitive advantage of Vietnam as G&T is a labor-intensive industry 
and thus labor cost accounts for a high percentage in the total cost of the textile industry. To 
explain for the low labor cost, it was because the cost of workforce training in Vietnam was 
low and 75% of textile labor in Vietnam was untrained (Ta, 2019). 

This fact is a huge competitive edge yet it is also the cause of the lower productivity 
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of textile labor in Vietnam. In terms of specialized advanced factors including Research & 
Development, technical skills, and technical power, Vietnam lags far behind China since it 
spends less money on R&D. When it comes to the international Factor conditions, China 
overwhelmed Vietnam due to its higher inward and outward FDI flows. The manufacturing 
inward FDI flow of China was beyond twofold of Vietnam’s while the outward FDI flow 
was nearly 20 times as much as Vietnam’s. From this table, it is clear that China has a higher 
competitive edge in Factor conditions than Vietnam at both domestic and international levels.

Table 1: Factor conditions of G&T industry in Vietnam compared with China

Factor condition Vietnam China

Domestic 72.10 97.47

Basic

Scale Number of workers and laborers in G&T 
industry (million people), 2015 2,500,000 3,318,000

Monthly minimum wage of worker in textile 
industry ($), 2019 151 217

Labor productivity in textile industry, current 
$, 2015 3,470.24 14,210.23

Advanced

R&D
R&D expenditures (% of GDP), 2017 0.53 2.15

Researchers in R&D (per million people), 
2017-2018 707.74 1224.78

Technical skill  
(score; rank of 
the country/137)

Country capacity to retain talent, 2017-2018 3.5 
(60/137)

4.3 
(34/137)

Country capacity to attract talent, 2017-2018 3.4 
(60/137)

4.5 
(23/137)

Availability of scientists and engineers; HDI, 
2017-2018

3.8 
(78/137)

4.7 
(29/137)

T e c h n o l o g y 
competitiveness 
in production 
(score; rank of 
the country/137)

Availability of latest technologies, 2017-2018 4 
(112/137)

4.5 
(81/137)

Firm-level technology absorption, 2017-2018 4.2 
(93/137)

4.6 
(58/137)

FDI and technology transfer, 2017-2018 4.1 
(89/137)

4.7 
(49/137)

Production process sophistication, 2017-2018 3.5 
(87/137)

4.5 
(39/137)

International 51.30 90.00

Basic Oversea sale Rate of textile export out of total export (%), 
2019 14.9 10.43

Advanced O v e r s e a 
investment

Manufacturing inward FDI flows (billion 
USD), 2019 14.78 31.05

Manufacturing outward FDI flows (billion 
USD), 2019 1.35 21.46

Source: Authors
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3.1.2. Demand Conditions
Vietnam’s domestic demand conditions were considerably less competitive than those 

of China since four of the five proxies show lower values, namely total population, GDP, 
household rate of expenditure on G&T out of gross income, and educational index. The only 
proxy that Vietnam has more advantage is the employment rate. Nevertheless, compared to 
2016, the household rate of expenditure on G&T out of gross income in Vietnam and China 
both witnessed a decrease during 4 years. In particular, Vietnamese household spending 
on G&T accounted for 5,19% of total income while 6,96% was the percentage of China in 
that year. This trend can be attributed to the detrimental effects of COVID-19. Overall, the 
Chinese have cut back on their discretionary spending on clothing greater than Vietnamese.   

Furthermore, the data shows that the future holds great promise for Vietnam’s G&T 
industry. Vietnam was, in reality, a varied market with growing demand for G&T products. 
In particular, the GDP per capita of Vietnam experienced constant growth during the years. 
Even in 2020 amid this COVID-19 crisis, with a GDP growth of 2.8 percent, Vietnam is 
among the world’s fastest-growing economies and surpassed China’s 2.3% rate. Data from a 
German market research company Statista shows that the annual growth of the Vietnamese 
fashion market was estimated at 8.8% for the 2021-23 period. Besides the predicted increase 
in size, domestic demand’s sophistication also offered some promising signals. Despite 
Vietnam’s inferiority to China, education in Vietnam has improved in recent years, resulting 
in an improvement in the country’s Educational Index from 0.51 % in 2016 to 0.63% in 
2020 while the rate in China only grew by 0.05% for the same period. In terms of demand 
conditions in the international context, the two proxies taken into calculation show the huge 
weakness of Vietnam to capture the foreign demand. However, the year-on-year growth 
rate in the G&T export value of Vietnam was 6.4 percent in 2020 (VietnamPlus, 2021), 
in contrast, China went through a 7-percent drop in 2020 of the total value (Hall, 2021). 
This positive sign is owing to the benefits of multiple newly implemented trade agreements, 
namely CPTPP and EVFTA which remarkably enhanced trading to the world’s largest bloc, 
as well as the diverting of trade owing to the ongoing trade war between the United States 
and China during the Biden administration

Table 2: Demand conditions of G&T industry in Vietnam compared with China

Demand conditions Vietnam China 

Domestic 51.28 97.18

Size

Total population (thousand people), 2020 97,339.58 1,402,000.00

GDP (billion USD), 2020 271.16 14,723.00

Employment rate (%), 2020 73.91 63.48

Customer 
Sophistication

Household rate of expenditure on G&T out of 
gross income (%), 2020 3 5.8

Educational Index UNDP, 2019 0.63 0.66

International 20.97 100.00

Size
Garment and textile export value (billion USD), 
2020 29.8 137.4

Oversea market share (%), 2020 6.4 31.6
Sources: Authors
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3.1.3. Related and Supporting Industries Conditions 
Related and supporting industries play an important role in fostering the global 

competitiveness of an industry as the more competitive advantage that the supporting 
industries have, the more success it would gain (Sardy and Fetscherin, 2009). Related and 
supporting industries conditions refer to a business environment comprising related suppliers, 
competitors, and complimentary firms that are internationally competitive (Porter, 2000). 
Such conditions can be reflected by supporting infrastructure factors, namely communication 
and logistics (H. Moon & Kim 2010) as according to Son and Kenji (2013) and Hult (2012), 
transportation or logistics help promote the competitiveness of an industry in the process 
of economic integration. The conditions can also be analyzed through the related upstream 
and downstream industries, specifically through the output as well as the exportation of 
cotton and yarn. All data collected in this part is updated, throughout the period 2019-2021.  
Transportation may be another concern for Vietnam’s G&T industry. Transportation is one 
of the utmost criteria to attract FDI as well as foster exportation.

Table 3: Related and supporting industries conditions of G&T industry in Vietnam 
compared with China

Related and supporting industries Vietnam China
Domestic 30.93 100

Related infrastructure

Rail lines (total route—km), 2020 2,481 68,141
Road paved (%), 2020 26% 95%
Internet User % Population, 2020 70.29% 70.64%
Fixed broadband internet subscribers (per 
100 people), 2020 17,156 33,596

Fixed telephone subscriptions (per 100 
people), 2020 3,293 12,638

Related industry Cotton output (thousand metric tons), 2020 1 591,000
Yarn output (million metric tons), 2019 2,5 28,27

International 34.24 85.35
Related industry Cotton export (billion USD), 2020 2.71 11

Yarn exports (billion USD), 2020 2.499 1.035

Related infrastructure

Container port traffics (TEU: 20 foot 
equivalent unit), 2019 13,658,930 242,030,000
Air transport (registered carrier departures 
worldwide), 2019 332,029 4,963,752

Source: Authors
Table 3 shows that China has a competitive advantage in both domestic and international 

models. On the one hand, regarding Domestic Diamond, Vietnam’s competitive value was 
equivalent to only 30,93% of China as all the seven proxies of Related and Supporting Industries 
of Vietnam are inferior to those of China. This value has decreased, as compared to 2016, 
which was 34,42% (Vu and Pham, 2016). Communication is not the factor that distinguishes 
the competitiveness of the two countries as both of them have a high population of Internet 
and telephone users. The fundamental weakness is attributed to the upstream industry, where 
there is a shortage of inputs for the G&T industry. The cotton and yarn outputs of Vietnam are 
extremely low, the values of which equal approximately 0% and 8.84% respectively of those 
of China. This shortage results in the overdependence of Vietnam’s G&T industry on input 
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imports. Indeed, in 2021, Vietnam has confronted a broken supply chain due to Covid-19 
as 63% of inputs are imported from China (General Statistics Office of Vietnam, 2021). 
Another weakness is the infrastructure, especially the road paved rate in Vietnam. Paved 
roads contribute to faster and safer mobility, thus optimizing both the cost and time efficiency 
of the industry. However, in Vietnam, the paved road takes up only 26% of the road network, 
while it is up to 95% for China. On the other hand, for the International Diamond, Vietnam 
seems to have a competitive advantage in exporting yarns over China. However, this is a 
paradox, as Vietnam still has to import yarns mainly from China. According to Vo and Wilder 
(2015), up to 70% of Vietnam’s yarn output had to be exported because its low quality and 
lack of diversity cannot satisfy the demand of the domestic G&T industry. This also leads to 
loose connectivity between the upstream and downstream industries of Vietnam, thus a lack 
of G&T clusters in Vietnam. The number of big G&T clusters in Vietnam, which is only one 
till now, created by the cooperation between Ho Chi Minh city, Dong Nai province, and Binh 
Duong province, is way lower than China, which is 151 in 2011. As it is essential to form a 
cluster to enhance an industry’s international competitiveness (Porter, 1990), this attribute 
has deteriorated the international competitiveness of Vietnam’s G&T industry dramatically 
in comparison with China. However, the indexes for Vietnam’s container port traffic and 
air transport are extremely low, which are respectively equivalent to 5,64% and 6,69% of 
China. In short, the shortage of domestic inputs, lack of clusters, and related infrastructure 
are the most outstanding differences between Vietnam and China that expand the gap of 
international competitiveness of these countries’ G&T industries.

3.1.4. Firm Strategy, Structure, and Rivalry Conditions
Regarding the firm’s strategy, structure, and rivalry conditions, Porter (1990) compares 

factors such as innovation, corporation, or domestic and international competition of a 
company. Since the difficulty in accessing data of companies solely in the garment & textile 
industry, this paper will compare and analyse the strategy, structure and competition conditions 
of all enterprises in each nation. Domestic conditions contain local rivalry intensity and 
management efficiency calculated by the global innovation index, while international ones 
include the market share of the country in the G&T world market as competition index and 
average applied import tariff rate faced by the textile industry to assess the business context. 
The table compares firm strategy, structure, and rivalry conditions between Vietnam and 
China textile industry in terms of domestic and international levels. Table 4: Firm strategy, 
structure and rivalry conditions of G&T industry in Vietnam compared with China

Firm strategy, structure and rivalry Vietnam China
Domestic 83.04 100
Rivalry (score 
1-7) Intensity of local competition, 2020 4.8 5.5

Management 
Efficiency Global innovation index GII, 2020 42 53.3

International 60.06 98.44

Rivalry Market share of the country in G&T global 
market (%, country/ world), 2019 6.2 30.8

Business context Average applied import tariff rate faced by 
textile industry (%), 2019 12.4 12.8

Sources: Accumulated and calculated by the authors 
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It indicates that China has a competitive edge in all elements except for the higher average 
import tariff as a less competitive feature. Regarding domestic conditions, Vietnam is not far 
behind with a 4.8 score of local competition intensity and 42 GII of management efficiency 
compared to 5.5 and 53.3 of China. However, the figure trend changes substantially in case 
of international conditions. Whereas China’s market share is nearly fivefold larger compared 
to that of Vietnam with 30.8% and 6.2% respectively, Vietnam is found to have a competitive 
advantage in the business context with a 12.4% average import tariff in comparison to 12.8% 
of China. 

3.2. Domestic and Comprehensive Diamond Models of Vietnam and China 
3.2.1. Domestic diamond
The comparison of domestic diamonds of China and Vietnam is as shown in Figure 1. 

As examined above, China has a competitive edge over Vietnam in all domestic determinants. 
In particular, Vietnam is far behind China in terms of Related and Supporting Industries and 
Demand Conditions. The results of this study differ a bit from the results of the study by 
Vu and Pham (2016). That is, in such a previous study, Vietnam’s G&T industry was more 
competitive than China in terms of Factor Conditions, which China is currently in the lead-in. 
Moreover, Vu and Pham (2016) also pointed out that the domestic Firm Strategy, Structures, 
and Rivalry of Vietnam were only about 1% less competitive than China’s. However, the gap 
in that attribute between the two countries has widened substantially to over 15%. This is 
believed to have been possible due to significant developments made to China’s economy and 
textile industry during the last decade. Apart from that, this study result is mostly consistent 
with the results of the study by Vu and Pham (2016), which compared the textile industry of 
Vietnam and China.

Figure 1. Domestic Diamond of the China and Vietnam G&T Industry

Sources: Authors
3.2.2. Comprehensive Diamond
The comprehensive diamond models of China and Vietnam are illustrated in Figure 2. 

China has a competitive edge in all four attributes. This study revealed a lot of similarities in 
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terms of results to the study by Vu and Pham (2016). Having compared the results of both, it 
can be inferred that China remains to be a leader in demand conditions, firm strategy, structure 
and rivalry conditions, and factor conditions. However, there are crucial differences that 
distinguish the results of the two studies. Vu’s study showed that the gap between Vietnam 
and China’s G&T competitiveness in Related and Supporting industries was reported to be 
the biggest which was around 81% and that Demand Conditions had a modest gap of nearly 
10%. On the contrary, this paper shows that the gap in terms of Related and Supporting 
industries has reduced significantly over the past 5 years by over 50%. Meanwhile, China 
was superior to Vietnam in Demand Condition with Vietnam’s competitive value of this 
attribute was only equal to 36.6% of China and the lower gap was of Firm strategy, structure 
and rivalry.

Figure 2: Global Diamond of the China and Vietnam G&T Industry

Sources: Authors
4. Policy implications and Recommendations
Our Double Diamond Analysis has made it possible to build a matrix for a better look 

at Vietnam G&T Industry’s current situation. SWOT analysis can provide researchers with 
multiple resolutions regarding the combination of each two in the four aspects. Imposing 
this method can be useful in proposing recommendations. By being able to map out our 
SWOT table, it is easier to make a call to what needs to be done such as maintaining our 
strengths, covering our weaknesses, seizing our opportunities, and eliminating our threats. 
Considering the table above, particularly the Weakness section, Vietnam should be reaching 
for solutions that result in enhancing the infrastructure, creating better production systems, 
and increasing demand for G&T products domestically and internationally. To achieve those 
aforementioned, combining factors like S-O, S-T or W-T is necessary and we have come up 
with some recommendations below.
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Table 6. SWOT Analysis of Vietnam’s G&T Industry

Strengths Weakness
● Abundant supply of worker with lower 

costs
● Low labor cost
● High employment rate and GDP growth
● Lower tariff imposed
● Good relationship with other countries

● Low investment on R&D, inward & 
outward FDI flows

● Small international market share due to 
incapability to capture foreign demand

● Shortage for inputs of G&T Industry
● Low infrastructure quality and capacity
● Lack of G&T clusters

Opportunities Threats
● Signed FTAs such as CPTPP and EVFTA
● U.S. - China Trade War and other strategic 

competition among powers
● E-Commerce Businesses and digital 

transformation

● Possible prolonged COVID-19
● Rising countries in G&T industries
● U.S. marked as “currency manipulator”

Source: Authors
4.1. Raising capital efficiency and re-allocating investments
One of Vietnam’s biggest drawbacks is the lack of proper money allocation. Currently, 

the industry capital seems to be focusing on rudimentary factors. By implementing the W-T 
approach to identify our problems and amend them, it is now time to reconsider investment 
choices and start putting more attention on complements like labor skills, advanced 
technologies, and especially infrastructure capability to distinguish ourselves from the other 
rising G&T countries and to attract more FDI flows.

The key driver to an industry’s development does not lie in the expenditure on low-
skills activities but on processes other than production and distribution in the manufacturing 
line. Therefore, moving upward in “The Smiling Curve” is a must to improve Vietnam’s 
current position in the international industry.

Regarding Vietnam’s outstanding strength, which is cheap labor, more investment in 
labor skills and research can be made without much need of alteration. Moreover, doing so 
can increase Education Rate in enterprises, fostering a workforce that can grasp the fashion 
trends or be the trendsetters, which will pave a wider path for Vietnam Textile Industry in 
the international market. Meanwhile, the most prevalent technique of producing clothes in 
Vietnam is the CMT (Cut-Make-Trim) method, which is a simple operation that can be 
handled by virtually any country with ordinary capital expenditure and technology. Never 
mind that Asian countries are similarly competitive in terms of labor wages, thus Vietnam’s 
competitors will be worth noting in no time. As a result, increasing investment in updating 
technology should always be a top priority for this business.

Transportation, on the other hand, is critical in an FDI contractor’s assessment. A 
more efficient transportation and logistics system may smoothen production and delivery 
operations, shortening manufacturing cycles, and boosting industry indices. Looking at 
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impressive growth figures from G&T reports, investors are more enticed to support the rising 
textile activity.

4.2. Maintain and deepening relations with the US and other regional countries 
With Vietnam’s good ties with other nations, this is opportune timing to stress the S-O 

strategy and expand collaborations for G&T industry growth.
Since the CPTPP and EVFTA went into force, there has been a noticeable change in 

the textile industry, with outputs, particularly exports, increasing. If these FTAs continue, 
Vietnam’s chances look bright, as we work to enhance our quality in order to obtain a better 
deal.

Furthermore, tensions between the United States and China appear to have persisted, 
as the Trade War did not cease under Biden’s presidency. Vietnam, as an option to China, 
has received significantly greater attention from the US since the Trade War began, and this 
situation is likely to continue provided we learn how to keep the US’s attention.

4.3. Strongly develop related industries
Given that 70% of cotton must be imported into the nation, Vietnam’s G&T sector is 

severely lacking in inputs. However, because of their simpler procedures, the manufacturing 
of these minerals may be quickly promoted. The textile sector will have considerably more 
space for improvement and capital investment if we produce our raw materials because the 
price of inputs can be substantially reduced without import taxes, and our reliance on exporting 
nations can be whittled down. Also, expanding cotton production, diversifying, and increasing 
yarn quality are all important actions since they help firms build their distribution channels 
and G&T clusters. These techniques will not only supplement and widen businesses’ output 
but will also minimize risks because textile firms now manage more than one manufacturing 
process. The COVID-19 epidemic, on the other hand, has flipped the world economy upside 
down, and the spending pattern has shifted dramatically. Buyers increasingly prefer to stay at 
home and order online rather than going out and exploring the stores. The takeover of BNPL 
(buy now, pay later) techniques on E-Commerce platforms and POS has been overpowering, 
and textile businesses should be aware of this scenario to connect with online platforms to 
conduct sales. Profits can therefore be sustained even in the face of a prolonged pandemic or 
other conceivable disasters that impede face-to-person connection.

4.4. Implementing the government’s role
To properly implement any plan, careful monitoring and instruction are necessary, 

which means that the fiscal policies of the government must be addressed. With the severe 
and painful impact of COVID-19, Vietnam’s home demand is presently relatively low. This 
necessitates government legislation to restrict home consumption. The capacity to raise the 
Household rate on G&T out of gross income in Vietnam coincides with the prospect of 
improving Vietnam’s competitive advantage in relation to China while also encouraging 
the country’s economic growth. Furthermore, capital has long been considered as a driving 
force in the development of enterprises. Financial assistance from the government, such as 
recruiting FDI or subsidy packages, can help businesses get through these difficult times.

5. Conclusions
Using the general Double Diamond Model, this paper evaluates the international 

competitiveness of Vietnam’s G&T industry to that of China’s. The findings revealed that, 
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of the 37 proxies used, Vietnam outperformed China in just six, which include wages, rate 
of textile exports employment rate, yarns export, business context, and average import tariff 
rate. As a consequence, except for Factor Conditions, the Domestic Diamond of Vietnam’s 
G&T industry exhibited lower measures than China in all characteristics. Vietnam was 
only more competitive in Demand Conditions with the International Diamond. Overall, the 
Global Diamond revealed that Vietnam’s G&T business was significantly less competitive 
worldwide than China’s in all four attributes.

The aforementioned findings show that Vietnam must enhance all four qualities to 
increase its worldwide competitiveness in the G & T business. To make opting out a priority, 
we believe capital reallocation should come first. The correct use of money capacity on 
personnel, research, technology investment, and infrastructure will place the sector on a 
promising development path. Another significant factor stems from the related industries 
for textile inputs and outputs. Increasing domestic input production volume and regulating 
optimal selling channels have been examined and proved to be significant, particularly when 
the effect of COVID-19 continues to perplex many enterprises.
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FACTORS INFLUENCING THE INNOVATIVE START-UP 
INTENTIONS OF AGRICULTURAL STUDENTS AT NONG 
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Abstract: The article was conducted to determine the factors that affect 
the innovative start-up intentions among 120 agricultural students at Nong Lam 
University (Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry). Cronbach’s 
Alpha test, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Regression analysis were used. 
05 factors that influence the outcome of the study, are (1) Attitude, (2) Education, 
(3) Subjective norms, (4) Source of capital and (5) Family. Three out of five of the 
factors, which are “Education”, “Subjective norms” and “Source of capital”, 
have the greatest impact. From the result, some recommendations were made 
to improve the quality of start-ups among students majoring in agronomy at Ho 
Chi Minh City University of Agriculture and Forestry. In this study, the author 
will also provide some recommendations for (1) Universities in Vietnam, (2) the 
Government and other organizations in the startup ecosystem, (3) Organizations 
that promote start-ups and (4) start-up companies.

Keywords: Innovative start-up, agricultural students, Ho Chi Minh City.

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN NGÀNH NÔNG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tóm tắt: Bài viết được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên ngành nông học đang theo học 
tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu nghiên cứu được 
thu thập từ 120 sinh viên. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân 
tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy được sử dụng trong nghiên cứu 
này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 05 nhân tố tác động bao gồm (1) Thái độ, 
(2) Giáo dục, (3) Chuẩn chủ quan, (4) Nguồn vốn và (5) Gia đình. Trong đó, nhân 
tố “giáo dục”, “chuẩn chủ quan” và “nguồn vốn” có tác động lớn nhất. Từ đó, 
tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo của sinh viên ngành nông học tại Trường Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
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Từ khóa: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sinh viên ngành Nông Học, Thành phố Hồ 
Chí Minh

INTRODUCTION
Ho Chi Minh City - the largest city in Vietnam - is the locomotive of the economic 

development of the southern region, creating momentum for the Process of Industrialization 
and Modernization in Vietnam. The driving force for the economic growth of Ho Chi Minh 
City is reflected in its role as an economic, financial, scientific and technical centre of the 
country, contributing to about 1/5 of the GDP of the whole country and one-third of the total 
budget collection. Moreover, Ho Chi Minh City has a particularly important geographical 
and economic position by having a synchronous socio-technical and economic infrastructure 
network system. The transport sector of Ho Chi Minh City consists of a full range of transport 
modes: road, railway, inland waterway, coastal and sea shipping, and aviation between the 
Southeast and Southwest regions of Vietnam and Southeast Asia. Therefore, the start-up 
system in the agronomy sector at Ho Chi Minh City has a great role in the overall development 
of the country’s economy.

The international and domestic contexts both create great opportunities and pose 
significant challenges for start-ups in Vietnam in general and in Ho Chi Minh City in 
particular (Nguyen Nam Hai, 2013). In addition, start-up has become a matter of concern 
to the government and society and is seen as a way to improve the economy, reduce the 
unemployment rate, improve people’s living standards and reduce poverty (Davidsson, 
1995). From the stated situations, the questions of what is the purpose of a start-up and 
what factors affect the innovative start-up intentions of students are still unanswered clearly, 
especially for students majoring in agronomy- a sector considered as a spearhead in the 
startup movement of Vietnam in general and Ho Chi Minh City in particular in recent years.

Therefore, to improve the efficiency of start-ups by students majoring in agronomy, 
universities in Ho Chi Minh City need to have reasonable policies to alleviate the shortcomings 
and limitations. Knowing what factors affect the innovative start-up intentions of students 
majoring in agronomy at the University of Agriculture and Forestry in Ho Chi Minh City can 
not only help the university board have more operational orientations as well as strategies 
but is also the basis for evaluating the effectiveness of the policies of relevant organizations. 
Therefore, it is critical to evaluate the innovative start-up intentions of students majoring in 
agronomy at the University of Agriculture and Forestry in Ho Chi Minh City.

1. THEORETICAL BASIS
1.1. Overview of the study
The innovative start-up intentions reflect an individual’s interest in entrepreneurship 

(Krueger, Reilly & Carsrud, 2000). Intention quite accurately predicts the probability of 
future behaviour (Ajzen, 1991; Armington & Acs, 2002), so it is important to specifically 
understand and evaluate the factors affecting innovative start-up intentions to explain 
entrepreneurial behaviour (Shane, 2003). Due to these arguments, studies around the world 
have been built to prove many factors affecting innovative start-up intentions such as:
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Demography: age, gender, education level, religion, nationality, family business 
tradition (Baumol, 2004).

Personal capacity: technical expertise, management capacity, business capacity, 
leadership and entrepreneurship experience (Ang & Hong, 2000; Scott & Twomey, 1988).

Personality traits: desire for achievement, control, risk acceptance, acceptance of 
uncertainty, desire for independence (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1976; Luthje 
& Franke, 2003).

Social factors: role, position and influence of entrepreneurs in society, support from 
family and society (Birley, 1986; Greve & Salaff, 2003; Dubini & Aldrich, 1991).

Cultural: individualism or collectivism, High uncertainty avoidance culture, Confucian 
ideology, material culture (McGrath, MacMillan & Scheinberg, 1992; Autio, Keeley, 
Klofsten, Parker & Hay, 2001).

Environmental factors: economic resources, employment opportunities, and political 
institutions (Gartner, 1985; Kolvereid, 1996).

Elements of education in general and entrepreneurship training programs in particular 
(Kwong, Evans & Brooksbank, 2006; Vojak, Griffin, Price & Perlov, 2006; Mohamed, Rezai, 
Nasir Shamsudin & Mu’az Mahmud, 2012; Koe, 2016).

1.2. Literature Review
Research by Le Thi Trang Dai & Nguyen Thi Phuong Anh (2016), “Factors affecting 

the innovative start-up intentions of students in economics and engineering at Lac Hong 
University” mentions 05 factors: (i) individual attitudes, (ii) social cognition, (iii) perceived 
behavioural control, (iv) perceived financial constraints, and (v) education.

Research by Do Thi Hoa Lien (2016), “Factors affecting the innovative start-up 
intentions of students majoring in Business Administration at the University of Labour and 
Social Affairs (HCMC Campus)” mentions 05 factors: (i) education and training at university, 
(ii) experience, (iii) family and friends, (iv) Personality, (v) Source of Capital.

Research by Phan Anh Tu & Tran Quoc Huy (2017), “Analysis of factors affecting the 
innovative start-up intentions of students at Can Tho University of Technology” mentions 
07 factors (i) personality characteristics, (ii) personal attitudes, (iii) awareness and attitudes, 
(iv) entrepreneurial education, (v) cognitive behavioural control, (vi) norms and attitudes, 
(vii) Subjective norm.

Research by Nguyen Ngoc Thi Kim Loan (2019), “Factors affecting the innovative 
start-up intentions of students at Lac Hong University ‘’ mentions 04 factors (i) Behavioral 
control, (ii) Attitude to start-up, (iii) self-expectations, (iv) entrepreneurial education.

Research by Nguyen Thi Bich Lien (2020), “Factors affecting the innovative start-up 
intentions of students: a case study of students in Ho Chi Minh City” mentions 05 factors 
(i) personality traits, (ii) subjective standards, (iii) perception of feasibility, (iv) funding, (v) 
entrepreneurial education.

Research by Truong Hoang Diep Huong et al. (2022), “Study on factors affecting the 
innovative start-up intentions of economic students in Hanoi city” includes 03 factors (i) 
Entrepreneurial attitude, (ii) subjective norm and (iii) entrepreneurial education.
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1.3. Research gap
The results of the mentioned studies show that innovative start-up intentions are 

affected by many factors, mainly attitude, subjective standards, source of capital, family, 
and environmental factors. In addition to the factors in uniformity of results such as attitudes 
and subjective standards; there is no consensus among other factors.

With the characteristics of dynamic young people, the changing social environment 
and the effects of globalization and international integration, students’ attitudes towards 
innovative start-ups will have a certain influence on their intention to start up.

Judging from the characteristics of Vietnam’s culture, subjective standards have a 
great influence on the innovative start-up intentions of Vietnamese students. Studies have 
also shown a shift in career choice from Government agencies to the private sector, along 
with an open attitude towards entrepreneurs, successful businessmen are more and more 
honoured in society. These outcomes show a huge difference in the Vietnamese’s perception 
of innovative start-up intentions compared to the past. Will this make any difference in the 
subjective standards among Vietnamese students and does this difference have a positive 
effect on their intention to start up?

An equally important element in the research model of innovative start-up intentions 
is entrepreneurship education. In Vietnam, this activity is still quite lacklustre, even in 
universities. However, judging from international experience, promoting entrepreneurship 
education is the key to start-ups in society. Therefore, how entrepreneurship education affects 
students’ intention to start up is a factor that needs to be tested.

RESEARCH HYPOTHESIS
The research hypothesis is built based on an overview analysis of studies on the factors 

affecting the students’ intention to start up.
Figure 1: Research model

Source: The author 
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2.1. Attitude
Attitudes towards start-ups can be viewed as active participation in entrepreneurial 

activities whenever the opportunity arises (Fishbein & Ajzen, 1975; Krueger et al., 2000). 
The positive attitude towards start-ups is also reflected in the desire to have your own 
business rather than being an employee (Tella & Issa, 2013). Individuals with a positive 
attitude towards start-ups are often interested in business activities, opportunities to start up, 
and becoming an entrepreneur. In other words, a positive attitude towards start-ups is seen as 
a factor that promotes innovative start-up intentions or increases the determination to start a 
business (Autio et al., 2001; Linan & Chen, 2009). Therefore, the author hypothesizes:

H1: Attitude has a positive effect on student’s intention to start up.
2.2. Education
Many studies have confirmed that education has a positive effect on students’ innovative 

start-up intentions (Vojak, Griffin, Price & Perlov, 2006). Education provides students with 
the knowledge, skills and attitudes needed to pursue a career in business (Ooi, Selvarajah & 
Meyer, 2011). The educational environment plays a role in fostering entrepreneurship and 
students’ experiences to start up. Participating in training programs on start-ups contributes 
a lot to the formation and development of students’ innovative start-up intentions (Koe, 
2016). The school’s policies and training programs are built to encourage students to start 
up. Therefore, the author hypothesizes:

H2: Education has a positive effect on students’ innovative start-up intention.
2.3. Subjective norms
According to Liñán & Chen (2006), subjective norm means the opposition or support 

from an individual’s people of importance (relatives, friends) towards starting a business; or 
perceived social influence is defined as the perception of social pressure to perform or not 
to perform a behaviour (Ajzen, 1991). It is the influence of people of importance that can 
influence the individual to perform the behaviour or not. Therefore, the author hypothesizes:

H3: Subjective norms have a positive effect on students’ innovative start-up 
intentions.

2.4. Source of Capital
Most young entrepreneurs use sponsorship from parents, siblings and friends, which 

is the most important source of finance, in the early stages of the start-up (Le Quan, 2007). 
Source of Capital has a significant influence on start-ups (Amou & Alex, 2014; Phan Anh Tu 
& Giang Thi Cam Tien, 2015), so the author hypothesizes:

H4: Source of Capital has a positive effect on students’ innovative start-up 
intentions.

2.5. Family
In the process of choosing a career, students’ decisions are often influenced by the actions 

or opinions of their families. Due to the influence of Confucian traditions on the Vietnamese 
(with the characteristics of collective culture), individuals often consider the opinions of 
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others before taking action (Nguyen Quoc Nghi et al., 2016). Family can influence students’ 
decision to start up. Therefore, the author hypothesizes:

H5: Family has a positive impact on students’ innovative start-up intentions.
3. RESEARCH METHODS
3.1. Qualitative research
Qualitative research is used to explore the components of innovative start-up intentions 

among students majoring in Agronomy at the University of Agriculture and Forestry in Ho 
Chi Minh City, adjusted and supplemented observable variables are used to measure research 
concepts. Qualitative research is carried out through one-on-one interviews with experts on 
observable variables.

3.2. Quantitative research
Survey subjects: students majoring in Agronomy studying at the University of 

Agriculture and Forestry in Ho Chi Minh City.
Sample size: Minimum required sample size. The planned sample size is 120.
Data processing techniques: data collected from survey subjects are evaluated through 

Cronbach’s Alpha, EFA analysis method, and regression analysis. Specifically:
Test the reliability by using Cronbach’s Alpha: observable variables with a total 

correlation coefficient of less than 0.3 will be excluded from the model. Criteria to choose 
the scale is when having an alpha reliability of 0.6 or more, preferably 0.7 (Hoang Trong, 
2008).

Assess the degree of convergence of the study by using EFA: the study used Principal 
Axis Factoring and Promax rotation. Total extracted variance >= 50% and KMO >= 0.5, 
Bartlett test has statistical significance (Sig < 0.05) (Gerbing and Anderson 1988); factor 
loading of observable variable >= 0.5 (Hair et al., 1998).

4. RESEARCH RESULTS
4.1. Analyze the reliability of the scale
The author tests the reliability of the data by using Cronbach’s Alpha, the scale only 

ensures reliability when Cronbach’s Alpha is greater than 0.6 and the variable-total correlation 
is greater than 0.3. The results are presented below:

Table 1: Testing the reliability of the scale

Observed variables
Scale means 

if an item 
deleted

Scale variance 
if item deleted

Corrected 
item-total 
correlation

Cronbach’s 
Alpha if the 
item deleted

Attitude (THAIDO): Cronbach’s Alpha = 0,884

THAIDO1 9,4400 9,083 0,810 0,837

THAIDO2 9,7000 10,853 0,554 0,895

THAIDO3 9,5200 9,729 0,775 0,847

THAIDO4 9,6400 9,709 0,775 0,847
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THAIDO5 9,4600 9,607 0,702 0,864

Education (GIAODUC): Cronbach’s Alpha = 0,979

GIAODUC1 15,5600 25,830 0,962 0,971

GIAODUC2 15,4400 27,115 0,844 0,983

GIAODUC3 15,3600 24,810 0,934 0,975

GIAODUC4 15,4000 26,426 0,945 0,973

GIAODUC5 15,4000 25,944 0,956 0,972

GIAODUC6 15,4400 26,031 0,943 0,973

Subjective norms (CHUANCHUQUAN): Cronbach’s Alpha = 0,969

CHUANCHUQUAN1 13,4000 15,261 0,909 0,962

CHUANCHUQUAN2 13,4800 15,471 0,921 0,961

CHUANCHUQUAN3 13,4000 15,382 0,920 0,961

CHUANCHUQUAN4 13,3000 15,592 0,883 0,964

CHUANCHUQUAN5 13,4000 15,221 0,857 0,967

CHUANCHUQUAN6 13,3200 15,078 0,905 0,962

Capital (NGUONVON): Cronbach’s Alpha = 0,902

NGUONVON1 7,9600 7,910 0,719 0,899

NGUONVON2 8,3000 7,962 0,813 0,862

NGUONVON3 8,2000 7,791 0,893 0,835

NGUONVON4 8,2400 8,456 0,715 0,897

Family (GIADINH): Cronbach’s Alpha = 0,651

GIADINH1 5,9400 1,743 0,508 0,516

GIADINH2 5,3400 1,510 0,435 0,596

GIADINH3 5,4800 1,455 0,462 0,558

The innovative start-up intentions (KHOINGHIEP): Cronbach’s Alpha = 0,837

KHOINGHIEP1 8,3200 3,696 0,663 0,796

KHOINGHIEP2 8,2800 3,447 0,611 0,824

KHOINGHIEP3 8,1080 3,767 0,641 0,806

KHOINGHIEP4 8,1840 3,291 0,772 0,746
Source: Author’s calculations

Thus, 24 observable variables are used to measure 05 components of the innovative 
start-up intentions of students majoring in agronomy at Ho Chi Minh City University of 
Agriculture and Forestry (THAIDO, GIAODUC, CHUANCHUQUAN, NGUONVON, 
GIADINH) and 04 observable variables which are used to measure the innovative start-up 
intentions satisfy the conditions in the reliability analysis through Cronbach’s Alpha.
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4.2. Exploratory factor analysis EFA
Table 2: Result of exploratory factor analysis EFA

Variables
Factors

1 2 3 4 5
GIAODUC6 0,917
GIAODUC4 0,907
GIAODUC1 0,907
GIAODUC5 0,903
GIAODUC3 0,899
GIAODUC2 0,794
CHUANCHUQUAN3 0,912
CHUANCHUQUAN2 0,905
CHUANCHUQUAN1 0,890
CHUANCHUQUAN4 0,886
CHUANCHUQUAN6 0,870
CHUANCHUQUAN5 0,820
THAIDO1 0,877
THAIDO3 0,867
THAIDO4 0,822
THAIDO5 0,805
THAIDO2 0,632
NGUONVON2 0,895
NGUONVON3 0,858
NGUONVON4 0,766
NGUONVON1 0,688
GIADINH3 0,787
GIADINH2 0,751
GIADINH1 0,750

Average Variance Extracted (%) 22,583 44,921 60,292 73,296 81,158

Eigenvalues 10,097 3,453 2,476 1,833 1,619
KMO = 0,821 Sig. = 0,000

Source: Author’s calculations
The KMO coefficient in the analysis is 0.821 > 0.6, showing that the factor analysis 

results are reliable.
Bartlett’s Test has a Sig. coefficient. = 0.000 < 0.05 shows that the results of factor 

analysis ensure statistical significance.
The Variance extracted is 81.158%, showing that the variation of the analyzed factors 

can explain 81.158% of the variation of the original survey data, which is a fairly good level 
of significance.

The Eigenvalues coefficient of the 5th factor is 1.619 > 1, showing the convergence 
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of the analysis stopping at the 5th factor, or the analysis results show that 05 factors are 
extracted from the survey data.

The factor loading coefficient of each observable variable shows all the factors are 
greater than 0.5, showing that the observable variables influence the factors that these 
variables represent.

4.3. Regression analysis
Table 3: Results of regression analysis

Model
B

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.
Std. 

Error Beta

1 Constant 0,016 0,068 0,237 0,041
F_THAIDO 0,180 0,016 0,226 11,113 0,000
F_GIAODUC 0,182 0,014 0,303 13,319 0,000
F_CHUANCHUQUAN 0,212 0,018 0,270 11,996 0,000
F_NGUONVON 0,282 0,015 0,428 18,952 0,000
F_GIADINH 0,143 0,019 0,135 7,424 0,000

Dependent Variable: The innovative start-up intentions

Source: Author’s calculations
From the above analysis, we have an equation describing the fluctuation of factors 

affecting the innovative start-up intentions of students majoring in agronomy at the University 
of Agriculture and Forestry in Ho Chi Minh City as follows:

KHOINGHIEP_Y = 0,016 + 0,180THAIDO_X1 + 0,182GIAODUC_X2 + 
0,212CHUANCHUQUAN_X3 + 0,282NGUONVON_X4 + 0,143GIADINH_X5 + ei

Based on the results of the regression analysis, it can be seen that the factors “education”, 
“subjective norms” and “source of capital” have the greatest impact on the innovative start-
up intentions of students majoring in agronomy at the University of Agriculture and Forestry 
in Ho Chi Minh City, with regression coefficients of 0.182, 0.212 and 0.282 respectively.

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
5.1. Conclusions
The study focuses on several factors affecting the the innovative start-up intentions 

in Ho Chi Minh City, helping universities and related organizations have a more specific 
outlook of the actual situation to improve the start-up movement.

By quantitative research method in the regression model, the research has estimated 
and identified the factors affecting the innovative start-up intentions of students majoring 
in agronomy in Ho Chi Minh City. There are 03 most influential factors, including (1) 
entrepreneurship education, (2) subjective norms and (3) source of capital.

5.2. Recommendations
To increase the number as well as the efficiency of start-ups in Vietnam in general 
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and in Ho Chi Minh City in particular, in addition to the self-effort of business owners, the 
Government and related organizations need to have support policy, specifically:

For universities:
First, the role of entrepreneurship education is extremely important and needs to 

be widely disseminated to students. Therefore, it is advisable to make entrepreneurship 
education an elective subject at universities.

Second, entrepreneurship education needs to be built into a rational, synchronous and 
unified educational system. Specifically, we need to invest in the curriculum, infrastructure, 
uniformity and consistency throughout the system, as well as a reasonable division according 
to professional fields. In particular, for entrepreneurship education, we should keep up to 
date with the constant changes in the market and business trends.

Third, training institutions need to organize international exchange programs and 
workshops for students and students’ support consultants.

Fourth, universities need to focus on raising students’ awareness of the need to start 
up for themselves through seminars, and career counselling workshops, especially in the 
era of the 4.0 technology revolution, thereby helping students form their innovative start-up 
intentions.

Fifth, universities need to focus on establishing and improving the performance of 
inquiry channels (such as fan pages, and mailboxes) to answer questions that students may 
encounter when they start up. This can help students solve their problems and gain more 
business experience.

Sixth, universities need to emphasize the construction of hypothetical situations that 
students may encounter in business. Program materials should be available on e-learning to 
best serve students when they have no time to go to class.

Seventh, it is necessary to commercialize feasible research products, and at the same 
time cooperate with other enterprises in the production, distribution and consumption of those 
products. Universities should give priority to startups. It is necessary to create a co-working 
space and train start-up mentors with the necessary skills. Along with that, universities need 
to connect with the market.

For the Government and other organizations in the system:
It is necessary to remove difficulties, improve the business environment, and create 

favourable conditions for enterprises to develop, in line with the spirit of Resolution 
No. 19-2016/NQ-CP of the Government. Specifically, the Government needs to increase 
support for start-ups by issuing and simultaneously implementing a system of financial 
policies, investment policies, business premises support policies, policies on product 
commercialization, and policies on market connection.

Along with that, the Government needs to clearly define how enterprises can receive 
corresponding support strictly and clearly in each stage of the business. The Government 
should promote innovation incubators, universities, research institutes, and private enterprises 
by supporting the infrastructure; expert connections, taxes, and fees.
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For organizations that promote business:
The role of Business Accelerators is crucial for innovative start-up intentions. Incubators 

need to be trained, improve their capacity and support start-ups substantively, closely and in 
line with market needs.

For Enterprises:
The founding members need to have high determination and need to support each other 

so that the startup team has internal strength. It is necessary to learn from the market, especially 
modern methods such as lean start-ups and innovative start-ups. We need to regularly review 
the business model to detect and adjust products and services to suit the ever-changing needs 
of the market. Along with that, it is necessary to improve foreign language skills to actively 
seize opportunities from the integration process, especially in the trend of the Industrial 
Revolution 4.0, which is developing strongly globally.
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Abstract: This study analyzed learning programs related to warehouse and 
distribution activities at several domestic and foreign universities, thereby making 
some recommendations for high-quality human resource training in warehouse 
and distribution in supply chain management in Vietnam. The research is carried 
out by the method of benchmarking with the object are several warehouse and 
distribution programs of some domestic and foreign universities. The results of 
the study show the differences between the curriculum of the subject, including 
name, number of credits, mandatoriness; content and objectives of the subject; 
teaching methods; test and evaluation methods, thereby making recommendations 
to the Government, Vietnam Logistics Association, enterprises and universities.

Keywords: Human resource, training program, distribution, warehouse, 
supply chain management.

ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NHẰM ĐƯA RA 
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VỀ 

KHO HÀNG VÀ PHÂN PHỐI TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 
TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích chương trình đào tạo liên quan tới hoạt 
động kho hàng và phân phối tại một số trường đại học trong và ngoài nước, từ 
đó đưa ra một số kiến nghị trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về 
kho hàng và phân phối trong quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Bài nghiên 
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cứu được thực hiện bằng phương pháp đối sánh với đối tượng là chương trình đào tạo kho 
hàng và phân phối của một số trường đại học trong và ngoài nước. Kết quả của bài nghiên 
cứu chỉ ra sự khác biệt giữa chương trình đào tạo của môn học, bao gồm: số lượng tín chỉ, 
nội dung môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra và đánh giá, từ đó đưa 
ra những kiến nghị đối với Chính phủ, Hiệp hội Logistics Việt Nam, doanh nghiệp và các cơ 
sở đào tạo đại học.

Từ khoá: Nguồn nhân lực, chương trình đào tạo, phân phối, kho hàng, quản lý chuỗi 
cung ứng.

1. Introduction
With the positive economic growth and the explosion of e-commerce in recent years, 

along with the expansion of domestic production and consumption, warehousing and 
distribution are forecasted to play an extremely important role in the development strategy of 
supply chains in particular and the Vietnamese economy in general. According to the report 
of the WB - World Bank, Vietnam’s economy is forecasted to grow by 6.3% in 2023, the 
second highest in the Asia-Pacific region (Dieu Linh, 2023). Besides, according to eMarketer, 
Vietnam ranks 5th in terms of e-commerce growth worldwide in 2022, up 19% compared 
to 2021 (Song Linh, 2022). Meanwhile, e-commerce units need more space than retailers 
because of the larger volume of products in stock (Truong Tin, 2022).

In recent years, foreign enterprises and corporations have noticed the above bright spots 
and started to invest more capital in the warehousing and distribution market in Vietnam. 
Typically, Alibaba Group, the largest e-commerce platform in China, with the Caniao P.A.T 
logistics centre, a member of Caniao Network company, was officially put into operation 
in the second quarter of 2022 to bring efficient and economical storage and transportation 
solutions for small and medium enterprises, or in February 2022, the SLP Park Xuyen A 
project at Xuyen A Industrial Park (Long An Province) has been developed by the investor, 
to supply the market with Grade A warehouses from 1 to 2 floors (Truong Tin, 2022). Along 
with the continuous expansion of high-quality warehousing and distribution systems with 
smart facilities, human resources to operate at these facilities need to be guaranteed in both 
expertise and quantity, thereby helping the system to be handled smoothly and efficiently.

However, human resources in warehouse and distribution activities in particular and 
the logistics industry in general in Vietnam are still facing many limitations, including a lack 
of skills in information technology, foreign language ability, ability to use software, and 
logistics management,... By 2030, the logistics industry in Vietnam will require more than 
2.2 million workers, of which 200,000 high-quality workers with specialized qualifications, 
foreign language ability and professional ability will be required. Also according to the 
survey results of the Vietnam Industry Research and Consulting Company, 60% to 80% 
of the interviewed enterprises believe that the capacity of the logistics human resources, 
including direct labour and managers, is only at a low average level (Nhat Duong, 2022). 
This shows that there are still many shortcomings and inappropriateness in the training and 
teaching process at vocational training institutions, universities and graduate schools.

Recognizing the importance of this issue on the development of warehouse and 
distribution activities in particular and the logistics industry in Vietnam in general, the 
authors decided to conduct research with three major purposes as follows: (1) Compare and 
evaluate the curriculum and human resource training process for warehouse and distribution 



546 KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 4 NĂM 2023

operations at several domestic and international universities, (2) indicate the current situation 
and shortcomings in the training process and (3) make some recommendations on the 
curriculum to solve the problem of human resources in the two activities above.

2. Theoretical basis
Benchmarking is the process of comparing the performance of an organization’s 

products, services, or processes with those of other similar organizations that are considered 
the best in the industry. Organizations and enterprises often use this tool with some content 
such as product quality and features, quality of services provided or efficiency of the operation 
process (Minh Lan, 2019).

The purpose of benchmarking is to improve and enhance the performance of an 
organization to become a leader in its field. From the research, it can be seen that benchmarking 
brings the following major benefits. First, benchmarking is an effective tool for reviewing 
the strengths and weaknesses of an organization, thereby providing appropriate directions 
and goals for the plan. Next, by comparing performance with leading units, the organization 
in question will see additional points that can be optimized in the operating system, thereby 
taking timely actions, to gain a strategic advantage over competitors and increase the industry 
average. In addition, when performing the benchmarking, the unit needs to ask complex 
questions related to many departments in the system, requiring personnel of the whole system 
to strengthen communication and coordination with each other. Thereby, people will have a 
more specific view of each person’s position and work and as a result, work performance will 
be increased along with employee satisfaction. These are just a few of the many positives 
that benchmarking can bring to organizations, and to get the most out of it, organizations 
need a streamlined benchmarking process.

Accordingly, the benchmarking process will usually go through five steps including 
planning, data collection, data analysis, action and management monitoring (Mercy Harper, 
2019). First, before comparing any criteria, an organization needs to identify the indicators, 
aspects or issues that it needs to improve, identify the target benchmarking organizations 
and forecast the results achieved. Only when the first step is completed will the next steps 
be executed. After determining the above factors, the organization needs to collect data from 
within the system as well as the match, thereby performing data analysis and indicating 
factors that can be optimized to provide greater efficiency. Then, the unit will take the 
necessary actions based on the analysis performed. Finally, the organization should plan to 
monitor the results regularly to know the effectiveness of the actions taken.

Benchmarking is divided into four common categories: practice benchmarking, 
performance benchmarking, internal benchmarking, and external benchmarking. Practice 
benchmarking involves collecting and comparing qualitative data about an activity performed 
by people, processes, and machines. Performance benchmarking requires the collection and 
comparison of quantitative data between factors to indicate performance gaps. The internal 
comparison uses the above two types of benchmarking to show the working performance 
of the units in the organization and the external comparison compares the indicators of 
the organization with other organizations. Accordingly, based on the benchmark objects 
mentioned in the topic, the authors decided to use practice benchmarking and performance 
benchmarking.
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3. Benchmarking of training programs teaching warehousing and distribution in 
the supply chain at several domestic and foreign university

3.1. Overview of the universities included in the benchmarking process
In the search for differences in how Vietnam’s top universities are teaching and 

training in logistics and supply chain management fields compared to foreign educational 
institutions, particularly in warehousing and distribution; 2 domestic universities and 2 
foreign universities were chosen to study. The four names included: Foreign Trade University 
and the University of Transport and Communications in Ho Chi Minh City from Vietnam, 
the University of Tasmania from Australia and the Technical University of Applied Sciences 
Würzburg-Schweinfurt from Germany. The authors made this choice based on the following 
reasons. The benchmarking processes often include two or more subjects, usually of the 
same field and sharing the same aspects. First, all four universities have high rankings and 
reputations in their business programs. Two foreign universities are based in Germany and 
Australia, where the education excels compared to other countries.  The chosen programs 
must be for undergraduates, which narrows down a lot of the choices of foreign institutions 
as they teach warehousing mainly for Master’s degrees. And regarding the implementation 
of warehousing lectures in logistics programs in Vietnam, those of Foreign Trade University 
and the University of Transport and Communications are among the few to teach warehousing 
compulsorily.

Regarding the majors concerning business and economics, Foreign Trade University is 
one of the most well-known and prestigious universities in this field across the country. The 
Logistics and Supply Chain Management major came into existence in 2018 and instantly 
attracted top students because of its quality, topicality and incorporation of up-to-date 
knowledge. 

Also ranked high among universities focusing on these fields, the University of Transport 
and Communications was established in 1960 and has been a leading institution in the field 
of transport and logistics sectors. The high-quality program for Logistics and Multimodal 
transport Management was added in 2016, focusing on logistics and transportation. One of 
the first universities to train deeply in logistics and supply chain, the University of Transport 
and Communications is still the choice of students in this major.

As for overseas educational institutions, the University of Tasmania (UTAS) is highly 
ranked globally - it is No. 293 in the QS World University Rankings 2023. Being one of the 
earliest universities in Australia, the University of Tasmania is known for its eminence in 
teaching and training. Their Bachelor’s degree in Global Logistics and Maritime Management 
is only in 3 years, with highlights in maritime transport, logistics and warehousing.

Lastly, the Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (THWS) 
is one of the largest universities of applied sciences in Germany, with a bachelor’s degree in 
Logistics existing since 2008. In Germany, logistics and supply chains play a vital role in the 
well-known large manufacturers’ business and the education is of top quality. The university 
focuses particularly on orienting towards application and project work, which is extremely 
important for such a real-life and practical major. The program is available in both English 
and German similar to a TWIN program.
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3.2. Criteria for matching and reasons for choosing criteria
The authors selected 4 criteria to be included in the comparison including the number 

of credits, content and subject objectives, teaching methods, and assessment methods.
3.2.1. Name, number of credits, mandatoriness
Credit is the unit used to calculate the volume of study of students under the ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System). The authors compare the credit ratio 
of the subject to the total number of training credits of the program. 

Credit is a unit of study volume according to the international system, the inclusion 
of credit as a criterion makes the comparison more transparent and clear. In addition, the 
matching of credits of the subject also helps to indicate the importance of the subject to the 
overall training program. The author also mentions if the subject is compulsory or not to 
clarify the importance of the subject.

3.2.2. Content and objectives of the modules
The authors compare the content of the subject by giving the knowledge of the subject, 

thereby showing the difference between the subject objectives between the programs.
3.2.3. Teaching methods
The authors compare methods of conveying subject knowledge to students through the 

following forms: going to practice, solving case studies throughout the subject,
The method of teaching is the determining factor in how knowledge is accessible to 

students. The comparison of teaching methods helps to show the difference between the 
teaching methods of the training programs, thereby drawing the influence of teaching 
methods on the output quality of students.

3.2.4. Test and evaluation methods
The authors compare the method of testing and evaluating students’ knowledge during 

the learning process. The matching process will be based on three headings: Attendance, 
Mid-Term, and End-Term. 

The assessment method is both a motivation for self-study of students and demonstrates 
the evaluation criteria of lecturers for students.

3.3. Benchmarking
3.3.1. Overview of four Warehouse modules: name, number of credits, mandatories
The ratio of credit points for Warehouse modules from each university is different, as 

well as their mandatoriness. Credit points are used to measure the load and study period for 
each module, and are widely adopted in current bachelor programmes in Vietnam. In Germany 
and most European countries, the concept of credit hours and the use of the European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) is more common.

Whether the module is obligatory or not, the warehouse content is considered a key 
field in the curriculum matrix. The mandatoriness of the lecture in the program, though, 
indicates partly the reality of teaching students about warehousing as several learners may 
choose other courses over it elective credits.
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Table 1. Overview of four Warehouse modules

University 
names / Aspects

Module/
course name

Compulsory/
Elective module

Number 
of credits/

Credit hours

Total credits 
of program/

degree

Percentage 
of 

warehouse 
module

Foreign Trade 
University - 

Vietnam

Warehouse & 
Distribution 
Management 
(WDME301)

Compulsory 3 credits 137 credits 2.18%

University of 
Transport and 

Communications 
- Vietnam

Warehouse 
management 
and inventory 

(416009)
Compulsory 2 credits 135 credits 1.48%

University of 
Tasmania (UTAS) 

- Australia

Warehousing 
and 

Distribution 
(JNB258)

Elective 12.5 credit 
points

300 credit 
points 4.16%

Technical 
University of 

Applied Sciences 
Würzburg-

Schweinfurt - 
Germany

SAP Extended 
Warehouse 

Management 
Processes 
(SEWM)

Elective
4 credits 
hours/ 5 

ECTS credits
210 ECTS 

credits 2.38%

Source: Author (2022)
3.3.2. Content and objectives of the four modules
Table 2. Content and objectives of the four modules

University/
Criteria Summary The objective of the subject:

Foreign Trade 
University - 

Vietnam

The role of warehouses, decisions 
on warehouses, warehouse 

operations and processes, warehouse 
layout, management of information 
systems and technology, warehouse 

safety and security, distribution 
management

The Warehouse Management subject is 
designed to provide insights into warehouse 

design and operation, distribution management, 
good practice transport planning, and the role 

technology can play in supporting this important 
value-added function.

Configuring and managing warehousing and 
distribution operations is key to achieving the 

company’s cost management and customer 
service goals. With organizations competing on 
speed, reliability and flexibility and increasing 
pressure on expanded product ranges, shorter 

product lifecycles, custom delivery options and 
efficient and efficient logistics, warehousing 

and distribution functions are seen as key 
drivers of organizational success. Designing, 

implementing and managing efficient and 
efficient distribution and warehouse and 

warehouse infrastructure and processes often 
requires enhanced capabilities across all 

employees and enhanced general skills of 
function.
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University of 
Transport and 

Communications 
- Vietnam

Analysis & selection of warehouse 
location, selection of suitable 

model; Design & organize in the 
warehouse, assess warehouse 
existence needs, plan material 

needs, stock inventory according to 
JIT (Just in time) principles, give 
a fundamental understanding of 

warehouse administration.

Give pupils a solid understanding of warehouse 
and inventory management.

University 
of Tasmania 

(UTAS) - 
Australia

Existing warehouse layout, 
procedures, safety systems, and 

equipment to discover methods to 
increase operating efficiency.

Defend the primary factors that influence a 
warehouse’s or distribution centre’s location, 

design, and operations.
Assess the effects of warehouse or distribution 
centre activities on the overall performance of 

the logistics system.
Analyze the continuous improvement activities 

of a warehouse or distribution centre using 
quality and lean management ideas and 

techniques.

Technical 
University of 

Applied Sciences 
Würzburg-

Schweinfurt - 
Germany

System environment, SAP EWM 
(Extended Warehouse Management) 
processes and functions, Integration 

of SAP EWM (Extended 
Warehouse Management) and 
SAP ERP (Enterprise resource 
planning), Organizational units 

and master data, Warehouse tasks 
and warehouse order, Warehouse 

monitor, Easy Graphic Framework, 
Radio Frequency Identification 

Goods receipt, Goods issue, Storage 
control, Replenishment, Inventory

Describe the primary business operations 
that the SAP EWM (Extended Warehouse 

Management) system implements.
Describe the link between EWM (Extended 

Warehouse Management) and an ERP 
(Enterprise resource planning) system (SAP).

Describe how transactions in an EWM 
(Extended Warehouse Management) system are 
utilized to process day-to-day warehouse chores.
Describe how to map operational needs into an 

SAP EWM (Extended Warehouse Management) 
system.

Source: Author (2022)
3.3.3. Teaching methods
To achieve those goals and objectives, the lecturers and teachers must follow different 

techniques and implement various activities so the students can get the learning outcomes. It 
may consist of traditional methods like a lecture, instruction, homework or more interactive 
ones: project or case-based learning, simulations, and hands-on experiences. Regarding the 
warehousing speciality, it is easily recognized that in-depth knowledge and experience can 
only be absorbed best through reality and practical-oriented teaching methods.

At Foreign Trade University, Warehouse & Distribution management module follows 
both methods, with a mix of theorized knowledge followed by case studies and in-class 
problem-solving. The teacher or speaker first analyzes and explains basic terms, core contents 
and famous case studies; then the students will develop their understanding by tackling some 
exercises or cases. During the course, they will also enjoy a field trip to an actual warehouse 
and one lecture in which they play simulation games, replicating the many parts and jobs 
inside a warehouse. The point of these activities is to enhance group work ability, recreate 
real-life scenarios and debates and translate theories into practical experiences naturally.
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About the University of Transport and Communications in Ho Chi Minh City, the 
module for warehousing concentrates on giving the students a solid basic background of 
the field’s concepts and strategies. One main learning method throughout the course is the 
practice of exercises about simple yet realistic cases to help students understand the various 
formulas involved in the theory parts. During the lecture, the teachers incorporate many 
visual images of items and activities in real warehouses and seaports. However, the course 
shows a shortage of large-scale case studies and field trips.

At the University of Tasmania, the Warehousing and Distribution course is accessible 
for both onsite and offsite learning - with the recordings for online classes available to both 
patterns. When studying on-campus, the students are mandated to a weekly 2-hour lecture 
and 1-hour tutorial. The distinction of the course lies in the teaching staff - who often are 
professionals in the industry. Learners can also join various workshops and frequently visit 
the warehouses and seaports; which provides opportunities for connection and networking.

The teaching method at the Technical University of Applied Sciences Würzburg-
Schweinfurt centres more around the students; which shows in the allocation of time for class 
and self-study. While the attendance time amounts to 60 hours, the required self-studying 
time is around 90 hours. Moreover, onsite lectures are organized as seminars or projects, 
when teachers and students discuss and study the cases and matters. Belonging to an applied 
science college, this module is heavily interwoven with a realistic experience of the newest 
software, case studies and connection with enterprises. Extended Warehouse Management 
(EWM) from SAP, which is a large software company for business solutions, is the main 
subject of teaching and using it as a learning tool. The aim of their teaching practices is 
clearly to familiarize students with tools and techniques in current use in warehousing.

Test and evaluation methods
Table 3. Test and evaluation methods

University Assessment.

Foreign Trade University - 
Vietnam

Attending class: 10%
Mid-term: 30% (group presentation)

Final exam: 60% (individual writing test with 3/10 multiple-
choice points, 7/10 essay points)

University of Transport and 
Communications - Vietnam

Process point: 30% (attendance check, the contribution during 
classes)

Final exam: 60% (individual writing test, the format of the exam 
is decided by the lecturer)

University of Tasmania 
(UTAS) - Australia

Online Quiz: 10%
Final Exam: 40%
Presentation: 25%

Essay: 25%

Technical University 
of Applied Sciences 

Würzburg-Schweinfurt - 
Germany

90 minutes written examination or other examined assignment 
includes: seminar paper/research project, presentation, multimedia 

presentation, documentation report, colloquium, written 
assignment, portfolio assignment, practical or artistic assignment

Source: Author (2022)
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4. General assessment
Based on the aforementioned analysis, the authors highlight several key differences in 

Warehouse and Distribution modules at domestic and international universities to illustrate 
how those variations affect logistics human resources. 

First of all, the course is compulsory in both Vietnamese universities while in the other 
two foreign ones, it is optional. This partly shows that warehousing and distribution are 
valued more in the domestic logistics system. If domestic universities strive to acquaint the 
students with every facet of the profession, international ones are more flexible in allowing 
them to freely focus on particular areas capturing their interests.

With a combination of both conventional and practical teaching methods, it is not 
hard to see that the way students approach the course is significantly identical, from getting 
familiarized with the materials to obtaining hands-on experience through case studies and 
involvement in various activities. However, the difference in proportion between the two 
methods is what sets those universities apart from one another. Overseas universities place 
considerably more emphasis on the latest tools and techniques used in warehouse and 
distribution with less time spent on theoretical learning. Instead, the curriculum leans much 
on self-study, discussion, and trial and error method, a great way to encourage learning 
and reflecting to deepen their understanding, assuring theory and practice always go hand 
in hand. Yet, this simplification of theoretical knowledge is double-edged as it can mean a 
narrow or unorganized knowledge system, which may make the practical learning procedures 
challenging and disorienting.

In the case of students at the University of Transport and Communications, they miss 
out on the chance to apply what they have learned to practice and accumulate expertise since 
field trips are not included in the course. Therefore, they will not be able to observe the actual 
process in warehouses, practice the use of specialized equipment, and figure out the scope 
of work as well as the skills needed to perfect their job. Without this experiential learning, 
student output is substantially low compared to that of other universities, which may call 
for costly and time-consuming retraining from the start of joining the workforce. Even with 
universities like Foreign Trade University, where case studies and warehouse visits are not 
rare, they are merely to serve the subject purposes and not very in-depth. As a result, a great 
number of fresh graduates struggle to find jobs as many firms only recruit those with strong 
skill sets and experience. Additionally, the connection between schools and businesses does 
not seem strong enough to offer students a variety of internships or work possibilities at 
enterprises. This is contrary to international universities where workshops and field trips are 
abundant, narrowing the gap between enterprises and students. 

Insufficient exposure to cutting-edge software and technologies, along with poor 
infrastructure, is another barrier holding back the growth of logistics human resources. Access 
to warehouse management systems is still limited, let alone laying hands on innovative 
and latest ones. In the context of industrial revolution 4.0, the rise of modern technologies 
and rapid unprecedented changes necessitates unwavering improvement in machinery and 
infrastructure to avoid obsolescence.
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5. Recommendations
We can see from the above assessments that each country and each university 

place varying emphasis on the objectives that students obtain after studying storage and 
distribution. Two institutions in Vietnam, for example, have made this course mandatory, 
and it is something that Vietnamese students pursuing the area must master, but it is optional 
at foreign universities. Furthermore, universities in Vietnam, for instance, tend to integrate 
theory and practice, whereas institutions around the world tend to help students gain more 
practical experience. The authors discovered that, to maximize the value that universities 
may deliver to students as well as provide an abundant and well-qualified human resource for 
the industry, some recommendations based on the proper combination of university training 
programs are relatively necessary.

Firstly, universities have done a very good job of providing basic concepts and theories 
related to warehousing and distribution and somewhat related to practice. However, their 
effectiveness is not high when most businesses when recruiting graduates still need to re-
train from the beginning. Therefore, it is necessary to develop clear and scientific teaching 
content, close to the practical conditions of the industry as well as to the specific human 
resource requirements of today’s businesses. This can be done by conducting seminars to 
review the content that has been taught, and at the same time update the new terms and 
trends of the industry to bring learners new knowledge of the latest content, especially in 
the context that the warehouse and distribution sector in Vietnam is being approached with a 
lot of new concepts through strong investment in information technology, modern facilities 
from developed countries.

Secondly, teaching content should be built in coordination with more detailed graphics 
because warehousing and distribution require a lot of design visualization such as warehouse 
design, shelf design, design distribution network, optimal routes, etc., thereby helping 
students more easily visualize the construction and operation of these two stages as well as 
remember the knowledge associated with that image for longer.

Thirdly, in addition to the knowledge and skills directly related to the profession, it 
is critical to improve the level of foreign languages and information technology, helping 
learners to be able to work in an international environment, and at the same time to be able 
to access operating new technology equipment.

Building a contingent of high-quality teaching staff to serve domestic teaching and 
training is the next noticeable point. Encourage lecturers to participate in activities at 
enterprises to comprehend the working process and operation of enterprises in the field of 
warehousing and distribution, and at the same time can give opinions and consulting advice 
to help perfect and optimize all stages in the business process.

Last but not least, as mentioned above, the connection between universities and 
businesses in Vietnam still has many limitations, making it difficult for students to access 
practical knowledge and skills. Furthermore, the nature of warehousing and distribution is an 
area that requires practice and early experience in addition to the theoretical content taught 
to help learners get the most detailed and accurate view of the market. Thereby, training 
institutions need to strengthen cooperation with businesses and coordinate with businesses 
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in organizing training programs for students to link theory with practice, including: such as 
organizing practical experience tours at enterprises’ facilities, organizing training sessions 
with the participation or direct teaching of a business representative or creating internship 
opportunities for learners.

6. Conclusion
The recovery and stable growth of the Vietnamese economy after the COVID-19 

pandemic, along with the development of the e-commerce industry, led to an increase in 
consumption and production, logistics and supply chain activities, in which the field of 
warehousing and distribution is receiving the investment attention of many organizations both 
domestic and abroad. However, to be able to go along with the development of information 
technology, warehouse and distribution infrastructure, an abundant and professional human 
resource is a prerequisite that needs to be ensured.

The topic “Benchmarking university training programs to make some 
recommendations in human resource training in warehouse and distribution in supply 
chain management in Viet Nam” through the benchmarking method has shown readers 
in detail the content of several teaching and training programs in Vietnam as well as in 
the world. As a result, objective assessments of strengths and limitations are made, and 
recommendations are made to provide practical answers to the problem of educating high-
quality warehousing and distribution of people resources in Vietnam in the future.
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Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi 

nghiệp của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Dữ liệu nghiên cứu được khảo 
sát dựa trên 214 sinh viên bậc Đại học ở các ngành học khác nhau tại trường. 
Dựa trên một số nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời căn cứ vào các lý 
thuyết: Hành vi dự định TPB của Ajzen (1991); Hành động hợp lý TRA của Ajzen 
và Fishbein (1975) và Sự kiện khởi sự kinh doanh SEE của Shapero và Sokol 
(1982) có chọn lọc ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh 
viên, đề xuất mô hình nghiên cứu gồm bảy nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu định tính nhằm điều chỉnh mô hình và thang đo 
sơ bộ, hình thành mô hình và thang đo nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu định 
lượng được tiến hành để kiểm định độ tin cậy thang đo và đo lường mức độ ảnh 
hưởng của các nhân tố đến ý định khởi nghiệp thông qua phân tích hồi quy tuyến 
tính đa biến. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có hai nhân tố ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên, sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: biến 
chương trình đào tạo tiếp đến chính là biến chuẩn chủ quan. Dựa trên kết quả 
nghiên cứu, một số hàm ý quản trị liên quan đến 2 nhân tố ảnh hưởng cũng được 
đưa ra nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên nhà trường, đồng thời đề 
xuất hướng nghiên cứu cho tương lai.

Từ khóa: Khởi nghiệp, ý định, sinh viên

RESEARCHING FACTORS AFFECTING THE ENTREPRENEURIAL 
INTENTIONS OF STUDENTS OF QUY NHON UNIVERSITY

Abstract: The goal of the study was to pinpoint the variables influencing Quy 
Nhon University students’ entrepreneurial inclinations. Based on data collected 
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from 214 undergraduate students at the university studying a variety of fields, we propose a 
research model of seven factors that influence students’ entrepreneurial intentions based on 
a number of domestic and international studies and theories, including Ajzen’s TPB intended 
behavior (1991), Ajzen and Fishbein’s TRA Rational Action (1975), and Shapero and Sokol’s 
SEE Business Startup Event (1982). The primary objective of qualitative research is to 
modify the formal study scale, model generation, and preliminary model and scale. Through 
multivariate linear regression analysis, quantitative research was done to confirm scale 
reliability and quantify the impact of factors on startup dreams and aspirations. The training 
program and the subjective standard variable, according to the study’s findings, are the two 
elements that have the greatest impact on students’ intents to become entrepreneurs. In order 
to increase the entrepreneurial intents of the university students and simultaneously suggest 
future study topics, some management implications related to two influencing factors are 
also provided.

Keywords: Startup, intent, student
1. Giới thiệu
Khởi nghiệp (Startup hay start - up) là cụm từ đã xuất hiện khá lâu trên thế giới và được 

nhắc nhiều trên các diễn đàn kinh tế hơn khi đại dịch Covid - 19 xảy ra trên toàn thế giới. 
Nền kinh tế đóng băng, thị trường lao động ảnh hưởng trầm trọng: tỷ lệ thất nghiệp tăng 
cao, nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm, lao động ở các thành phố lớn phải 
di chuyển về quê hương... Năm 2022, đại dịch Covid - 19 dần được khắc phục, nhưng lạm 
phát của nền kinh tế tăng cao: giá xăng dầu, lương thực thực phẩm tăng đột biến, thiếu nguồn 
cung trầm trọng, lạm phát tăng kỷ lục. Không chỉ những nước nghèo, kể cả những “ông lớn” 
cũng phải điêu đứng vì nền kinh tế hiện nay. Mặc dù chính phủ có áp dụng tối đa các giải 
pháp cho tất cả các ngành nhưng vẫn chỉ giảm đi phần nào ảnh hưởng của nó. Thị trường lao 
động phục hồi chậm và không chắc chắn. Do đó các ý tưởng kinh doanh được nảy ra từ đại 
dịch để đóng góp phục hồi nền kinh tế. Nhiều sinh viên ra trường quyết định khởi nghiệp để 
giải quyết việc làm cho bản thân và lao động trong xã hội. 

Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm góp phần tạo ra một hệ sinh thái khởi 
nghiệp thuận lợi cho quá trình khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo. Luật doanh nghiệp năm 
2014 với những quy định tạo thuận lợi hơn cho việc phát triển doanh nghiệp đã bắt đầu đi 
vào cuộc sống, “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo quốc gia đến năm 
2025” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 18 tháng 5 năm 2016, tại Quyết định 
số 844/QĐ-TTg. Đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19, cùng 
với những thay đổi của môi trường kinh doanh, các mô hình khởi nghiệp sinh viên ở Bình 
Định cũng đang được chính quyền quan tâm sâu sắc. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định 
kết hợp Đoàn Thanh Niên tỉnh Bình Định tổ chức nhiều các cuộc thi về khởi nghiệp, khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo như là “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 
TECHFEST”; “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định” nhằm khuyến khích, 
động viên tinh thần sinh viên có ý tưởng tự tin phát triển khả năng. Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ quốc gia, quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam luôn cam kết đầu tư hỗ trợ các 
nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính trở thành doanh nghiệp 
thành công. Chính vì lúc này, cơn sốt khởi nghiệp nóng hơn bao giờ hết. Trường Đại học 
Quy Nhơn luôn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên từng bước kết nối và lên ý tưởng khởi 
nghiệp: tổ chức các cuộc giao lưu giữa sinh viên với các doanh nhân thành đạt, hội thảo cùng 
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doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư, hay tổ chức các cuộc 
thi khởi nghiệp khuyến khích sinh viên tham gia. Mặc dù nhận được sự quan tâm lớn từ nhà 
trường và các cơ quan ban ngành, nhưng tinh thần khởi nghiệp của sinh viên đại học Quy 
Nhơn chưa cao và chưa tạo nên chất lượng ấn tượng.

Hiện nay, các nghiên cứu về khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp dành cho sinh viên 
nhận được rất nhiều sự quan tâm, tuy nhiên đa số chỉ nghiên cứu về sinh viên khối ngành 
kinh tế mà rất ít bài nghiên cứu liên quan dành cho sinh viên các khối ngành khác đặc biệt là 
cơ hội khởi nghiệp cho sinh viên các khối ngành lại cực kỳ tiềm năng nhưng vẫn chưa được 
nghiên cứu sâu. Ngoài ra, tùy từng khối nghành sẽ có những đặc điểm ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp khác nhau. Hơn thế nữa, ước mơ về một tương lai thành công và thịnh vượng 
cũng là lý do thôi thúc “tinh thần khởi nghiệp” của giới trẻ, có hoài bão vượt lên số phận, 
chấp nhận rủi ro với tinh thần sáng tạo, đổi mới, đồng thời sẵn sàng chấp nhận rủi ro, dũng 
cảm gánh chịu những thảm họa nghiêm trọng về thể chất và tinh thần khi hoạt động thua 
lỗ. Từ thực trạng và yêu cầu trên, nhóm tác giả quyết định nghiên cứu “Nghiên cứu các yếu 
tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại Học Quy Nhơn” với mong 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Quy 
Nhơn và đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên 
Trường Đại học Quy Nhơn. 

Nghiên cứu sẽ đóng góp vào hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến ý định khởi nghiệp 
của sinh viên. Bổ sung thêm các khảo sát thực nghiệm về ý định khởi nghiệp của sinh tại Quy 
Nhơn, Kỳ vọng kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ để các trung tâm khởi nghiệp, các nhà hoạch 
định chính sách tham khảo về đào tạo, phát triển doanh nghiệp. Nghiên cứu nhằm giúp các 
bạn sinh viên có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của các bạn. Định hướng, xây dựng cho các bạn suy nghĩ tích cực, tinh thần dám 
đương đầu với khó khăn, thử thách. Nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho sinh viên trước 
quyết định lựa chọn công việc, sự nghiệp, quyết định khởi nghiệp và các thầy cô tham khảo 
định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện gồm 2 bước chính: nghiên cứu sơ bộ (kết hợp định tính và 

định lượng) và nghiên cứu chính thức (định lượng). Nghiên cứu định tính được thực hiện 
thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Trong đó, đối tượng thảo luận là sinh viên các 
khối ngành đang có ý định khởi nghiệp tập trung vào các sinh viên năm cuối, các giảng viên 
thuộc các khối ngành đang làm việc tại trường (thảo luận nhóm) và cựu sinh viên đã khởi 
nghiệp thành công (phỏng vấn sâu). Trong mỗi buổi thảo luận, ý kiến của các thành viên 
tham gia đều được ghi nhận đầy đủ làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh mô hình và thang đo các 
yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp. Thử khảo sát và chạy thử để hoàn thiện thang đo. 
Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện nhằm đánh giá độ tin cậy và giá trị của 
thang đo các khái niệm nghiên cứu; kiểm định mô hình nghiên cứu và các giá thuyết nghiên 
cứu; kiểm định sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu sử 
dụng thang đo Likert 5 mức độ, để lượng hóa mối quan hệ giữa các nhân tố thông qua các 
phần mềm thống kê, được thực hiện qua các bước kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) và hồi quy tuyến tính đa biến 
với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22.0. để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu.
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3. Nội dung nghiên cứu
3.1. Định hướng nghiên cứu về khởi nghiệp
Vấn đề khởi nghiệp của sinh viên là vấn đề được quan tâm hỗ trợ trong một vài năm 

trở lại đây không chỉ trong nước mà còn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở nước ngoài. 
Nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên, thông qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp 
của sinh viên. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các đề tài này có các hướng tiếp cận sau:

• Hướng tiếp cận thứ nhất: yếu tố hỗ trợ giáo dục/ giáo dục khởi nghiệp/ môi trường 
giáo dục/ một nền giáo dục doanh nhân ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: 
Yếu tố giáo dục khởi nghiệp. môi trường giáo dục hay còn gọi là hỗ trợ giáo dục đều được các 
nhà nghiên cứu đề xuất trong các nghiên cứu của họ và kết quả chỉ ra rằng đây là một trong 
những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên. Trong nghiên cứu 
của Duygu Turker and Senem Sonmez Selcuk, Which factors affect entrepreneurial intention 
of university students, JEIT 33,2, (2009), pp.142 - pp.158; cho rằng có 6 yếu tố ảnh hưởng 
đến ý định kinh doanh của sinh viên gồm: (1) Hỗ trợ giáo dục, (2) Độ tự tin, (3) Hỗ trợ quan 
hệ được nhận thức, (4) Ý định kinh doanh, (5) Hỗ trợ cấu trúc được nhận thức, (6) Sự ủng 
hộ của gia đình và bạn bè. Kết thúc quá trình nghiên cứu, tác giả đã chỉ ra yếu tố hỗ trợ giáo 
dục là yếu tố có ảnh hưởng chính đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu chỉ ra 
nếu trường đại học có thể cung cấp đầy đủ kiến thức truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh 
viên thì khả năng khởi nghiệp ở sinh viên có thể tăng. Cũng trong nghiên cứu của Liñán, 
Rodríguez-Cohard, và Rueda - Cantuche, Factors affecting entrepreneurial intention levels: 
a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, Volume 7, 
Issue 2, (2011), pp195 - pp.218; tại Trường đại học Pablo Olavide và Seville (Tây Ban Nha) 
xác định các yếu tố sau: (1) Giáo dục khởi nghiệp, (2) Thái độ cá nhân, (3) Quy chuẩn xã 
hội, (4) Nhận thức tính khả thi là các nhân tố có sự tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp 
của sinh viên. Nghiên cứu đã đưa ra yếu tố giáo dục khởi nghiệp là yếu tố có ảnh hưởng tích 
cực nhất đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Một môi trường giáo dục đủ tốt sẽ đào tạo ra 
được sinh viên tốt. Một môi trường giáo dục đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn, tạo ra các hoạt động giúp sinh viên phát triển bản 
thân, các buổi tọa đàm truyền cảm hứng khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp giúp cho 
sinh viên cảm thấy tự tin về ý định khởi nghiệp của mình. Do đó, môi trường giáo dục hay 
giáo dục khởi nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

Hướng tiếp cận thứ hai: thái độ cá nhân/thái độ đối với hành vi ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu của Senay Sabah, Entrepreneurial Intention: Theory 
of Planned Behaviour and the Moderation Effect of Start-Up Experience, IntechOpen (2016), 
pp. 88 - pp.101; được thực hiện thông qua khảo sát 528 sinh viên năm ba và năm tư ngành 
Quản trị kinh doanh (232 nam và 296 nữ) đến từ ba thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul, 
Ankara và İzmi. Kết quả nghiên cứu thể hiện các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên, gồm: (1) thái độ đối với hành vi, (2) nhận thức kiểm soát hành 
vi, (3) quy chuẩn chủ quan. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thái độ đối với hành vi là yếu 
tố có ảnh hưởng nhất đến ý định khởi nghiệp ở sinh viên. Đối với nghiên cứu này, tác giả 
cho rằng thái độ đối với hành vi khởi nghiệp quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
Kinh nghiệm khởi nghiệp là yếu tố điều hành giữa ý định khởi nghiệp và tự hiệu quả. Đối 
với các sinh viên đã có kinh nghiệm khởi nghiệp thì ảnh hưởng của cả tự hiệu quả và thái độ 
cá nhân đối với hành vi kinh doanh đối với cường độ kinh doanh tăng lên. Tiếp đến là nghiên 
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cứu của Ambad, S.N.A and Ag Damit, D.H.D, Detrerminants of Entrepreneurial Intention 
Among Undergraduate Students in Malaysia, Procedia Economics and Finance, 37, (2016), 
pp.108- pp.114; thực hiện nghiên cứu về các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của 
sinh viên tại Malaysia thông qua khảo sát 351 sinh viên đại học đến từ Trường Đại học cộng 
đồng Malaysia. Kết quả nghiên cứu cho thấy có ba nhân tố có sự ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên là (1) thái độ cá nhân (ảnh hưởng mạnh nhất), (2) quy chuẩn chủ quan 
và (3) nhận thức kiểm soát hành vi. Thái độ cá nhân được tìm thấy có một ảnh hưởng đáng 
kể đối với sinh viên có ý định trở thành một doanh nhân. Thái độ có ảnh hưởng tích cực 
đối với ý định khởi nghiệp của sinh viên. Một sinh viên có thái độ tích cực đối với vấn đề 
khởi nghiệp, kinh doanh và trở thành doanh nhân sẽ dễ dàng có ý định khởi nghiệp hơn các 
sinh viên khác. Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu này là kích cỡ mẫu của nó, chỉ bao gồm 
sinh viên của một trường đại học ở Malaysia, có thể không đại diện cho toàn bộ sinh viên ở 
Malaysia.

• Hướng tiếp cận thứ ba: Yếu tố quy chuẩn chủ quan/các chuẩn mực chủ quan ảnh 
hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Chuẩn chủ quan là nhận thức của những người 
ảnh hưởng nghĩ rằng cá nhân đó nên thực hiện hay không thực hiện hành vi. Đầu tiên, trong 
4 yếu tố được chỉ ra trong nghiên cứu của Lĩnán, F., Rodríguez - Cohard, F. J., Rueda-
Cantuche, J. M, Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education, 
International Entrepreneurship and Management Journal, Volume 7, Issue 2, (2011), pp195-
218; tại Trường đại học Pablo Olavide và Seville (Tây Ban Nha) thì yếu tố quy chuẩn chủ 
quan có tác động đáng kể đến sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nếu sinh viên nhận 
thấy rằng việc trở thành doanh nhân là dễ dàng thì sẽ thúc đẩy họ trở thành một doanh nhân. 
Tác giả chỉ ra càng nhiều sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh thì ý định 
khởi nghiệp của họ càng lớn. Tiếp theo sau đó là nghiên cứu của Altanchimeg Zanabazar, 
Sarantuya Jigjiddorj, The factors effecting entrepreneurial intention of university students: 
case of Mongolia, 73, (2020), pp.1- pp.10; đã tìm ra 4 yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên Đại học ngành Kinh doanh tại Mông Cổ gồm: (1) Thái độ cá nhân; (2) 
Các chuẩn mực chủ quan; (3) Kiểm soát hành vi nhận thức; (4) Một nền giáo dục doanh 
nhân.Tác giả đưa ra các sinh viên tham gia khảo sát đều có thái độ tích cực với khởi nghiệp 
đặc biệt là những sinh viên năm cuối có ý định trở thành doanh nhân là tương đối cao. Các 
sinh viên đã sẵn sàng để có một cơ hội và bắt đầu các doanh nghiệp của riêng họ vì họ có 
thể tạo ra nhiều lợi thế. Yếu tố chuẩn mực chủ quan cũng có tác động tích cực đối với ý định 
khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả chỉ ra rằng các sinh viên có xuất thân từ gia đình có kinh 
doanh đều có thái độ tích cực đối với kinh doanh vì họ có sự đồng cảm, ủng hộ từ gia đình 
và những người xung quanh. 

Hướng tiếp cận thứ tư: yếu tố kiểm soát nhận thức hành vi/ hỗ trợ quan hệ nhận thức 
ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu của Ambad, S.N.A and Ag 
Damit, D.H.D, Detrerminants of Entrepreneurial Intention Among Undergraduate Students 
in Malaysia, Procedia Economics and Finance, 37, (2016), pp.108- pp.114; với bốn yếu tố: 
(1) thái độ cá nhân, (2) quy chuẩn chủ quan và (3) nhận thức kiểm soát hành vi. Nghiên cứu 
cũng chỉ ra rằng yếu tố nhận thức hành vi có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. 
Nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức khởi nghiệp của sinh viên bắt đầu từ những người xung 
quanh như cha mẹ, gia đình, bạn bè và những người xung quanh càng lớn thì ý định khởi 
nghiệp của họ càng lớn. Yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến nhận thức khởi nghiệp của sinh 
viên rất lớn. Cũng trong bốn yếu tố được chỉ ra trong nghiên cứu của Altanchimeg Zanabazar, 
Sarantuya Jigjiddorj, The factors effecting entrepreneurial intention of university students: 
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case of Mongolia, 73, (2020), pp.1- pp.10; thì yếu tố kiểm soát hành vi nhận thức cũng là yếu 
tố có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 
khi kiến thức và kỹ năng thực hiện một doanh nghiệp được nâng cấp thì việc kiểm soát hành 
vi cũng tăng lên. Ngoài đam mê, quyết tâm, khát vọng thành công thì khi gặp khó khăn, trắc 
trở cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Sinh viên có tự tin về 
những gì đang làm, đang thực hiện hay không, ảnh hưởng rất nhiều đến ý định khởi nghiệp 
của mình.

Tại Việt Nam, nghiên cứu về khởi sự kinh doanh còn sơ khai, chỉ được quan tâm trong 
những năm gần đây. Mặc dù đã có những nghiên cứu về khởi sự kinh doanh được thực hiện, 
tuy nhiên những nghiên cứu chỉ tập trung vào một hoặc một vài khía cạnh ảnh hưởng tới dự 
định khởi sự kinh doanh của sinh viên như đặc điểm cá nhân hay là định hướng xã hội/giáo 
dục kinh doanh tại cơ sở học tập; hoặc là những nghiên cứu đa phần được thực hiện ở những 
đô thị lớn, tấp nập, nhộn nhịp như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Khu vực 
miền Trung, đặc biệt là Nam Trung bộ thiếu vắng những nghiên cứu có sự phân tích, tổng 
hợp, khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Vì đặc điểm văn 
hóa vùng miền, điều kiện môi trường kinh doanh mỗi vùng miền khác nhau có ảnh hưởng 
đến tinh thần khởi nghiệp của sinh viên khác nhau. Ngoài ra, tùy từng khối nghành sẽ có 
những đặc điểm ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp khác nhau. Chẳng hạn như sinh viên khối 
nghành sư phạm là đội ngũ tri thức của xã hội sau này, họ có tinh thần trách nhiệm cao và 
có cá tính, lập trường sống riêng và thích sự ổn định. Bên cạnh đó họ được học tập và đào 
tạo trong môi trường có những quy chuẩn và khuôn khổ nhất định. Bởi vậy họ có tinh thần 
đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp riêng có nếp sống văn minh được hình thành bởi tính độc 
lập sẵn có đối với nghề nghiệp tương lai của nghành nghề này. Những đặc điểm trên ta thấy 
sinh viên nghành sư phạm họ hoàn toàn có thể khởi nghiệp với những ý tưởng về giáo dục. 
Hay với các bạn là sinh viên khối ngành công nghệ thông tin. Đây là khối ngành “hot”, thời 
đại công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo. Sinh viên khối ngành này thường có định hướng nghề 
nghiệp rõ ràng, đa số chọn phát triển theo hướng lập trình mobile và chỉ cần làm sản phẩm 
mobile, không quan tâm lắm đến công ty ứng tuyển. (Chọn công việc hơn là chọn công ty). 
Hầu hết các bạn có thông tin về mức lương trên thị trường và quan điểm mức lương của một 
người là thể hiện năng lực của người đó. Mong muốn làm công việc nhiều thử thách, được 
chia sẻ kinh nghiệm, training nhiều, đa số các bạn có kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế nhưng 
chưa nhiều. Chấp nhận thử thách, không sợ rủi ro. Và vì điều đó họ thích chọn làm startup 
hơn dù không chắc chắn thành công. Với từng môn học, từng ngành học hỗ trợ riêng cho ý 
tưởng khởi nghiệp của các bạn. Vấn đề cần đặt ra cho việc thực hiện xem xét kết hợp các 
yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên các khối ngành Trường Đại học Quy 
Nhơn dựa trên 3 khía cạnh: đặc điểm cá nhân; giáo dục kinh doanh; thái độ/ nhận thức đối 
với khởi nghiệp. Nghiên cứu mong muốn sẽ là cơ sở khoa học cho việc đưa ra các giải pháp 
có tính thực tiễn cao, nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương nói riêng và kinh tế toàn vùng nói 
chung. Ngoài ra, nghiên cứu có thể khám phá ra các nhân tố mới góp phần làm phong phú 
hơn nữa các công trình về nghiên cứu khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp của sinh viên.

3.2. Cơ sở lý thuyết về ý định khởi nghiệp 
3.2.1. Khởi nghiệp 
Các quan điểm về khởi nghiệp luôn khác nhau và định nghĩa khởi nghiệp không là duy 

nhất. Từ xưa, quan niệm khởi nghiệp (Entrepreneurship) luôn gắn liền với vấn đề đổi mới. 
Theo từ điển tiếng Việt, khởi nghiệp là việc bắt đầu tạo lập một công việc kinh doanh mới. 
Như vậy ở Việt Nam khái niệm khởi nghiệp có nghĩa rất rộng: có thể là bắt đầu một công 
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việc kinh doanh, buôn bán nhỏ và không cần đăng kí kinh doanh cho đến thành lập một 
doanh nghiệp sáng tạo công nghệ giúp đột phá trong việc tăng trưởng, vượt trội trong cạnh 
tranh nhằm giải quyết một hoặc nhiều nhu cầu nào đó của thị trường. Trong lĩnh vực nghiên 
cứu học thuật, khởi nghiệp là một khái niệm đa chiều. MacMilan (1993) định nghĩa khởi 
nghiệp là việc cá nhân chấp nhận mọi rủi ro để tạo lập doanh nghiệp mới hoặc mở cửa hàng 
kinh doanh vì mục đích lợi nhuận và làm giàu; Hisrich và Drovensek (2002) cho rằng khởi 
nghiệp là quá trình tạo ra một cái gì đó mới mẻ, có giá trị bằng cách dành thời gian và nỗ lực 
cần thiết để đạt được sự độc lập về tiền tệ, trong đó có những rủi ro về tài chính, tâm linh và 
xã hội kèm theo. Theo Nga và Shamuganathan (2010), khởi nghiệp là sự theo đuổi các cơ 
hội làm giàu về mặt kinh tế thông qua các sáng kiến hay các ý tưởng mới của cá nhân trong 
môi trường hoạt động không chắc chắn với các nguồn lực hữu hình giới hạn; khởi nghiệp sẽ 
được hiểu là sự tạo dựng một công việc kinh doanh mới hay thành lập một doanh nghiệp mới 
thông qua những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, nhận diện và tận dụng được các cơ hội để đạt 
được sự hài lòng trong việc kinh doanh của chính mình (Koe, Sa’ri, Majid & Ismail, 2012).

Theo MacMillan (1991), “khởi nghiệp” còn được xuất phát từ cụm từ “entrepreneurship” 
bao gồm những hoạt động của cá nhân muốn trở thành doanh nhân “entrepreneur”. Người 
khởi nghiệp được hiểu là người dám chấp nhận thử thách, rủi ro trên cơ sở dám cạnh tranh 
để tạo ra những giá trị gia tăng cho xã hội. .... Tuy nhiên theo quan điểm của khoa học hiện 
đại thì khởi nghiệp phải gắn liền với việc hình thành một doanh nghiệp mới, có tư cách pháp 
nhân và dựa trên nền tảng khoa học công nghệ để mang lại sự đổi mới sáng tạo. Do vậy mà 
thuật ngữ khởi nghiệp được cộng đồng quốc tế nghiễm nhiên công nhận là việc thành lập một 
doanh nghiệp mới gắn liền với đổi mới sáng tạo và dựa trên nền tảng khoa học công nghệ 
(technology based entrepreneur/start-up - TBE).

Thông qua nghiên cứu các khái niêm về khởi nghiệp trên nhóm tác giả cho rằng, Khởi 
nghiệp là quá trình của một cá nhân (một mình hoặc cùng người khác) khi bắt hình thành 
và phát triển ý tưởng kinh doanh sáng tạo và tận dụng được các cơ hội của thị trường chấp 
nhận mọi rủi ro tài chính để tạo lập doanh nghiệp nhằm tạo ra những giá trị cho bản thân 
và xã hội. 

3.2.2. Ý định khởi nghiệp 
Xuất phát từ các lý thuyết và nhận thức xã hội (social cognitive theory) và lý thuyết 

về hành vi hợp lý, các học giả Ajzen (1991), Bandura (1986), Shapero và Sokol (1982) cho 
rằng, trước khi đến thực hiện một hành vi thì con người phải có ý định về hành vi đó. Theo 
Ajzen (1991), Krueger và cộng sự (2000), ý định khởi nghiệp là một hành vi có kế hoạch. 
Ý định khởi nghiệp có thể được định nghĩa là sự sẵn sàng khởi nghiệp của một cá nhân 
(Souitaris, Zerbinati, & Al-Laham, 2007); người ta chỉ ra lập kế hoạch và xây dựng doanh 
nghiệp là một quá trình (Gupta & Bhawe, 2007). Các ví dụ bao gồm sự sẵn sàng của các 
cá nhân tham gia vào các hành vi kinh doanh, tham gia vào các hoạt động kinh doanh, tự 
tạo việc làm hoặc thành lập các doanh nghiệp mới (Dell, 2008). Theo Schwarz, Wdowiak, 
Almer-Jarz và Breitenecker (2009), ý định kinh doanh của sinh viên xuất phát từ ý tưởng 
và được hướng dẫn thích hợp bởi các chương trình giáo dục và giảng viên. Để tạo ra doanh 
nghiệp của riêng mình, các cá nhân phải bắt đầu với nhận thức về cơ hội và tận dụng các 
nguồn lực sẵn có (Kuckertz & Wagner, 2010).

Trên cơ sở các nghiên cứu này, ý định khởi nghiêp trong nghiên cứu này được hiểu là 
khả năng của một cá nhân (hoặc cùng một cá nhân) nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, trên 
tinh thần đổi mới và sáng tạo để tạo ra giá trị cho bản thân, đồng thời tạo ra giá trị cho xã hội. 
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3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
3.3.1. Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA)
Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) của Ajzen và Fishbein 

(1975) được thành lập vào cuối những năm 1960, được xem là học thuyết tiên phong trong 
lĩnh vực nghiên cứu tâm lý xã hội (Eagly và Chaiken,1993; Olson và Zanna,1993; Sheppard, 
Hartwick và Warshaw 1988), mô hình TRA gợi ý rằng hành vi được xác định bởi ý định thực 
hiện hành vi đó. Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định là thái độ cá nhân và chuẩn chủ quan. 
Trong đó, thái độ của một cá nhân đối với hành vi thể hiện mức độ đánh giá tiêu cực hoặc 
tích cực của cá nhân đối với hành vi dự định. Chuẩn chủ quan thể hiện sự liên quan đến nhận 
định của người khác (gia đình, bạn bè, ...) khi một cá nhân thực hiện hành vi, có thể gọi là ý 
kiến của những người xung quanh. 

3.3.2. Lý thuyết về hành vi dự định TPB (Theory of Planned Behavior)
Lý thuyết về hành vi dự định TPB (Theory of Planned Behavior) của Ajzen (1991) là 

phần mở rộng của lý thuyết hành động hợp lý (Theory of reasoned action) mà Ajzen đã từng 
đưa ra trước đó, nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình ban đầu trong việc giải quyết 
kiểm soát hành vi. Lý thuyết xác định ba yếu tố là: thái độ đối với hành vi (attitude toward 
the behavior hay perceived attitude), các chuẩn chủ quan (subjective norm) và nhận thức 
kiểm soát hành vi (perceived behaviorial control). 

Trong đó: 
Thái độ đối với hành vi (Attitude Toward Behavior) đề cập đến mức độ đánh giá của 

một người về hành vi được đề cập là hữu ích hay không hữu ích. Cảm giác này do yếu tố tâm 
lý và ngoại cảnh tác động.

Các quy chuẩn chủ quan (Subjective Norm) đề cập đến nhận thức của cá nhân về các 
áp lực xã hội ảnh hưởng đến thực hiện hoặc không thực hiện hành vi. Đó là ảnh hưởng của 
sự gần gũi và quen thuộc với người quan trọng có thể ảnh hưởng đến hành vi điều hành của 
cá nhân. 

Nhận thức kiểm soát hành vi (Perceived Behavior Control) phản ánh cảm nhận của cá 
nhân về việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi. 

Thêm vào đó Ajzen (1991) cũng cho rằng “thái độ đối với hành vi” và các “quy chuẩn 
chủ quan” phản ánh “nhận thức mong muốn” của việc thực hiện hành vi. Còn “nhận thức 
kiểm soát hành vi” phản ánh nhận thức rằng hành vi này có thể kiểm soát được một cách cá 
nhân hay không. Nói cách khác, “nhận thức kiểm soát hành vi” đề cập đến nhận thức của cá 
nhân về sự dễ dàng hoặc khó khăn trong việc thực hiện hành vi. Đây là yếu tố được Ajzen 
(1991) xem là quan trọng trong mô hình hành vi dự định.

3.3.3. Lý thuyết sự kiện khởi nghiệp (The Entrepreneurial Event - SEE) 
Lý thuyết sự kiện khởi nghiệp (The Entrepreneurial Event - SEE) mô hình sự kiện khởi 

nghiệp của Shapero và Sokol (1982) là dự định hay ý định khởi nghiệp sẽ xuất hiện khi một 
cá nhân phát hiện ra một cơ hội mà họ cho là cơ hội kinh doanh tiềm năng khả thi và sẵn sàng 
chấp nhận cơ hội đó. Lý thuyết này cho rằng các yếu tố tình huống và thái độ kinh doanh của 
các cá nhân ảnh hưởng đến quyết định thành lập doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, để chuyển 
ý định thành hành vi của cá nhân, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó. Đây là những hoạt động 
sống thường ngày của chúng ta trong quá trình làm việc, học tập và vui chơi.
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Trong đó:
Yếu tố hoàn cảnh: thông qua thuyết khởi nghiệp của Shapero phát biểu rằng phần lớn 

các “sự kiện khởi nghiêp” của các cá nhân đều bắt nguồn từ các yếu tố môi trường, có thể 
được chia thành ba loại: thay đổi tiêu cực, chẳng hạn như những bất lợi trong cuộc sống, ly 
hôn, sa thải, v.v., những yếu tố tích cực như hỗ trợ tài chính, hợp tác chiến lược của các đối 
tác, v.v. và các yếu tố trung gian. 

Nhận thức mong muốn: được thể hiện “tính hấp dẫn của hành vi kinh doanh đối với 
cá nhân bắt đầu khởi nghiệp”. Theo Shapero để một cá nhân cảm nhận khao khát và mong 
muốn khởi nghiệp, bên cạnh đó xã hội phải thể hiện một hình ảnh tương xứng mang những 
giá trị và có tính sáng tạo, dám mạo hiểm, chấp nhận thử thách và rủi ro. Nó tương tự như 
thái độ đối với hành vi trong mô hình của Ajzen (1991). 

Nhận thức về tính khả thi: là “Mức độ mà một cá nhân cảm thấy mình có khả năng bắt 
đầu khởi nghiệp”. Theo Shapero các nguồn lực được hỗ trợ từ bên ngoài như tài chính, thông 
tin, kiến thức kinh nghiệm góp phần làm tăng cảm nhận về tính khả thi của cá nhân. Nhận 
thức tính khả thi cũng tương tự như nhận thức kiểm soát hành vi trong mô hình của Ajzen 
(1991). 

3.4. Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 
3.4.1. Mô hình đề xuất 
Dựa trên các nghiên cứu trong và ngoài nước và các lý thuyết như Hành vi dự định TPB 

của Ajzen (1991); Hành động hợp lý TRA của Ajzen và Fishbein (1975) và Sự kiện khởi sự 
kinh doanh SEE của Shapero và Sokol (1982) có chọn lọc ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý 
định khởi nghiệp của sinh viên, nhóm tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh 
hưởng đến ý định ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn như sau: 

  Hình 1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của 
sinh viên

(Nguồn: nhóm tác giả đề xuất)
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3.4.2. Giả thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết H1: Đặc điểm tính cách có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của 

sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. 
Giả thuyết H2: Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến ý định 

khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. 
Giả thuyết H3: Chương trình đào tạo có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của 

sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. 
Giả thuyết H4: Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên Trường Đại học Quy Nhơn. 
Giả thuyết H5: Nguồn vốn có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 

Trường Đại học Quy Nhơn.
Giả thuyết H6: Nhận thức hành vi có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của 

sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. 
Giả thuyết H7: Tự tin về khả thi có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên Trường Đại học Quy Nhơn. 
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Giới thiệu mẫu nghiên cứu  
Đối tượng khảo sát của nghiên cứu là sinh viên từ năm 1 đến năm 4 tất cả các nghành 

đang theo học tại trường Đại học Quy Nhơn với 214 phiếu. Nhóm tác giả sử dụng phần mềm 
SPSS để xử lý số liệu thu thập được, kiểm định hệ số tin cậy thang đo, phân tích nhân tố 
khám phá EFA. Kết quả tổng hợp thông tin của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn với 214 
phiếu hợp lệ được mô tả chi tiết như sau:

Bảng 1. Mẫu phân bổ theo phân loại đối tượng phỏng vấn
Tiêu chí

Thông tin mẫu Số lượng (sinh 
viên) Tỉ lệ (%)

Giới tính Nam 94 43,92%
Nữ 120 56,08%

Khối ngành 
học

Kinh tế 77 35,98%
Sư phạm 30 14,02%
Ngoại ngữ 22 10,28%
Công nghệ thông 
tin

40 18,69%

Kỹ thuật công 
nghệ

32 14,95%

Khác 13 6,08%
Năm học Năm 1 33 15,42%

Năm 2 38 17,76%
Năm 3 65 30,37%
Năm 4 81 36,45%

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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Quy mô mẫu nhóm tác giả thu về 214 mẫu với tổng số bảng câu hỏi để khảo sát là 32. 
4.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo. 
Các thang đo sẽ được phân tích dựa trên hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, bên cạnh đó 

các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại và các thang đó sẽ được chấp 
nhận đạt khi có độ tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên (Nunnally và Burnstein,1994). 

Thang đo đặc điểm tính cách có 6 biến quan sát và có kết quả hệ số Cronbach Alpha 
là 0,637 > 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều lớn 
hơn 0,3. Thang đo Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp có 4 biến quan sát và có kết quả hệ số 
Cronbach Alpha là 0,747 > 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong 
thang đo đều lớn hơn 0,3. Thang đo Chương trình đào tạo có 4 biến quan sát và có kết quả 
hệ số Cronbach Alpha là 0,688 > 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát 
trong thang đo đều lớn hơn 0,3. Thang đo chuẩn chủ quan có 4 biến quan sát và có kết quả 
hệ số Cronbach Alpha là 0,758> 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát 
trong thang đo đều lớn hơn 0,3. Thang đo nguồn vốn có 5 biến quan sát và có kết quả hệ số 
Cronbach Alpha là 0,789 > 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong 
thang đo đều lớn hơn 0,3. Thang đo hành vi khởi nghiệp có 2 biến quan sát và có kết quả 
hệ số Cronbach Alpha là 0,658 > 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát 
trong thang đo đều lớn hơn 0,3. Thang đo tự tin khả thi có 3 biến quan sát và có kết quả hệ số 
Cronbach Alpha là 0,705 > 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong 
thang đo đều lớn hơn 0,3. Thang đo ý định khởi nghiệp có 3 biến quan sát và có kết quả hệ số 
Cronbach Alpha là 0,732 > 0,6. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong 
thang đo đều lớn hơn 0,3. Vì vậy tất cả các biến quan sát của các thang đo đều được chấp 
nhận và sử dụng cho bước phân tích nhân tố khám phá (EFA) tiếp theo.

4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
Sau khi phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, các thang đo sẽ được đánh giá bằng 

phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s 
Alpha cho thấy có 32 biến quan sát phù hợp và đủ yêu cầu về độ tin cậy. Như vậy có 32 biến 
quan sát được tiếp tục đánh giá bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Bảng 2: Kết quả kiểm địn KMO và Bartlett các biến độc lập
Hệ số KMO (Kaiser - Meyer - Olkin) 0,901

Kiểm định Bartlett của thang đo
Giá trị Chi bình phương 2373,273

df 378
Sig - mức ý nghĩa quan sát 0,000

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả)
Tại mức kiểm định KMO và Bartlett’s trong phân tích nhân tố cho thấy sig, = 0,000 < 

0,005 và KMO = 0,901 > 0,5, Kết quả cho thấy các biến quan sát trong tổng thể có mối tương 
quan với nhau. Bằng phương pháp rút trích Principal compmant và phép quay Varimax, có 
07 nhân tố được rút trích từ 32 biến quan sát, Hệ số tải nhân tố của các biến đều lớn hơn 
0,4 và phương sai trích đạt được 60,938% đạt yêu cầu. Phân tích nhân tố thang đo biến phụ 
thuộc qua kết quả phân tích EFA cho thấy, tại phương pháp rút trích Principal compmant và 
phép quay Varimax, có 04 biến quan sát và phương sai tích lũy được là 55,456 > 50%, giá 
trị Eigenvalue là 2,218 > 1, các hệ số tải nhân tố của các biến đều lớn hơn 0,5, Vì vậy thang 
đo đạt yêu cầu. 
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4.4. Phân tích tương quan và hồi quy 

Kết quả của phân tích tương quan cho thấy rằng mức ý nghĩa của các hệ số rất nhỏ (Sig 
= 0,000 < 0,10) nên có hệ số tương quan có mức ý nghĩa thống kê và đủ điều kiện để phân 
tích hồi quy. Qua kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình, hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,973 
có nghĩa là 97,3% sự biến thiên của ý định khởi nghiệp (YDKN) được giải thích bởi 07 biến 
độc lập đặc điểm tính cách, thái độ đối với hành vi khởi nghiệp, chương trình đào tạo, chuẩn 
chủ quan, nguồn vốn, hành vi khởi nghiệp, tự tin khả thi. Qua kết quả phân tích phương sai 
ANOVA, cho thấy trị số F có mức ý nghĩa với Sig = 0,000 < 0,05, Vì vậy mô hình hồi quy 
tuyến tính đưa ra là phù hợp và đều có mức ý nghĩa trong thống kê với mức ý nghĩa là 5%. 

Bảng 3: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy

B

Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa

Giá trị t

Sig.
Độ chấp 

nhận 
của biến

Đo lường đa cộng tuyến

Sai lệch 
chuẩn Beta VIF

(Hằng số) 0,102 0,077 1,311 0,191
DDTC -0,018 0,019 -0,013 -0,932 0,353 0,646 1,549
TDHVKN 0,009 0,016 0,009 0,564 0,573 0,502 1,991
CTDT 0,091 0,033 0,086 2,760 0,006 0,131 7,634
CCQ 0,871 0,031 0,891 27,925 0,000 0,124 8,033
NV 0,003 0,018 0,003 0,164 0,870 0,394 2,535
HV 0,018 0,015 0,021 1,226 0,221 0,449 2,225
TTKT 0,002 0,015 0,002 0,110 0,912 0,576 1,736

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả)

Hệ số phóng đại phương sai VIF đạt giá trị lớn nhất là 8,033 (nhỏ hơn 10) cho thấy các 
biến độc lập này không có quan hệ chặt chẽ với nhau vậy nên không có hiện tượng đa cộng 
tuyến xảy ra. Từ phân tích hệ số hồi quy có 02 biến độc lập CTDT và CCQ có tác động vào 
biến phụ thuộc YDKN vì 02 biến này có mức ý nghĩa thống kê Sig < 0,05, Mức độ tác động 
của 02 biến này phụ thuộc vào ý định khởi nghiệp (YDKN) theo thứ tự giảm dần: ta có biến 
chương trình đào tạo (CTDT) (β1= 0,006), tiếp đến chính là biến chuẩn chủ quan (CCQ) 
(β2=0,000). Phương trình hồi quy có dạng YDKN = 0,086CTDT + 0,891CCQ

Giả thuyết chương trình đào tạo tác động cùng chiều đến ý định khởi nghiệp khởi 
nghiệp của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, Căn cứ vào kết quả hồi quy cho thấy với 
hệ số beta = 0,086 với mức ý nghĩa sig = 0,006 < 0,05 có ý nghĩa về mặt thống kê. Điều 
này chứng tỏ rằng những nội dung giáo dục liên quan đến chương trình khởi nghiệp, các bài 
giảng ngoại khóa, các khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần 
thiết để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

Giả thuyết chuẩn chủ quan tác động cùng chiếu đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
trường Đại học Quy Nhơn, căn cứ vào kết quả hồi quy cho thấy rằng hệ số beta = 0,891 với 
mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05 có ý nghĩa về mặt thống kê. Điều này chứng tỏ rằng những 
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Hình 2: Mô hình kết quả nghiên cứu
Thông qua quá trình nghiên cứu các mô hình lý thuyết thực tiễn, bên cạnh đó kết hợp 

nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nhóm 
tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh 
viên gồm 2 nhân tố: (1) Chương trình đào tạo, (2) Chuẩn chủ quan. 

Nhân tố “Chương trình đào tạo” tác động mạnh đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
trường Đại học Quy Nhơn, những sinh viên sẽ bị tác động bởi những bài giảng, những buổi 
giao lưu giữa các doanh nhân với sinh viên,... những yếu tố này khơi nguồn cho sinh viên 
mong muốn khởi nghiệp và có định hướng rõ ràng cho hướng đi của mỗi cá nhân. Bên cạnh 
đó vai trò tính thực tiễn về doanh nghiệp cũng được sinh viên ứng dụng để nghiên cứu trong 
quá trình học tập. Từ những kết quả nghiên cứu có thể thấy mỗi sinh viên khi tiếp cận càng 
nhiều thông tin liên quan đề vấn đề khởi nghiệp, họ sẽ có ý chí và mong muốn khẳng định 
bản thân sử dụng những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm đã có được để áp dụng vào thực tiễn. 

Kết quả nghiên cứu yếu tố “Chuẩn chủ quan” ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của 
sinh viên. Bởi những nhân tố xung quanh sẽ đưa nhưng quan điểm cá nhân tác động đến 
suy nghĩ và hành động của sinh viên. Mỗi sinh viên khi được sự động ý của gia đình, bạn 
bè, người thân ủng hộ và giúp đỡ thì sẽ có động lực và tự tin hơn vào quá trình khởi nghiệp. 

Như vậy, để tạo dựng môi trường thuận lợi cho sinh viên hình thành ý định khởi nghiệp, 
cần phải thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong mỗi sinh viên. Bên cạnh đó sinh viên 
cần phải được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và nuôi dưỡng niền 
đam mê khởi nghiệp. Từ đó thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. 

Phân tích sự khác biệt về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
Đại học Quy Nhơn.

4.5.1. Sự khác biệt theo nhóm sinh viên đang theo học ở các năm khác nhau. 
Để phân tích sự khác biệt trong đánh giá theo ngành học của sinh viên, tác giả dùng 

phân tích phương sai ANOVA, đây là sự mở rộng phép kiểm định t, vì phương pháp này giúp 
ta so sánh trị trung bình của 3 nhóm trở lên. để xem xét sự khác biệt trong đánh giá các yếu tố 
ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên của 4 nhóm đối tượng sinh viên khác nhau 
đó là sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 và sinh viên năm thứ 4. 

người thân quen trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các ảnh hưởng bên ngoài là các trào 
lưu xã hội ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

Qua những phân tích trên, ta thấy rằng mô hình lý thuyết phù hợp với nghiên cứu có 02 
giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận là H1, H2, 



569THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION

Bảng 4: Kết quả phân tích ANOVA kiểm định sự khác biệt theo năm học

Sum of Squares df
Mean 
Square F Sig.

YDKN Between Groups 2.364 3 .788 2.977 .033
Within Groups 55.601 210 .265
Total 57.965 213

CCQ Between Groups 2.570 3 .857 3.094 .028
Within Groups 58.157 210 .277
Total 60.728 213

CTDT Between Groups 2.349 3 .783 3.358 .020
Within Groups 48.966 210 .233
Total 51.314 213

Sau khi tiến hành phân tích ANOVA với kiểm định Benferroli cùng với mức ý nghĩa 
0.05 kết quả thu được: với giá trị sig đều bé hơn 0.05, do vậy có sự khác biệt có ý nghĩa trong 
đánh giá ý định khởi nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
Đại học Quy Nhơn đối với sáu nhóm sinh viên theo nhóm ngành học.

4.5.2. Sự khác biệt theo nhóm sinh viên đang theo nhóm ngành học.
Để phân tích sự khác biệt trong đánh giá theo ngành học của sinh viên, tác giả dùng 

phân tích phương sai ANOVA, đây là sự mở rộng phép kiểm định t, vì phương pháp này giúp 
ta so sánh trị trung bình của 3 nhóm trở lên. Kết hợp với phép kiểm định Benferroli, là thủ 
tục so sánh bội được dùng để xác định sự khác nhau có nghĩa giữa trị số trung bình của từng 
cặp nhóm đối tượng với nhau. Phép kiểm định này cho phép chúng ta linh hoạt điều chỉnh 
được mức ý nghĩa khi tiến hành so sánh bội dựa trên số lần tiến hành so sánh.

Bảng 5: Kết quả phân tích ANOVA kiểm định sự khác biệt theo nhóm ngành

Sum of Squares df
Mean 
Square F Sig.

YDKN Between 
Groups

.629 5 .126 .457 .808

Within Groups 57.336 208 .276
Total 57.965 213

CCQ Between 
Groups

.539 5 .108 .373 .867

Within Groups 60.189 208 .289
Total 60.728 213

CTDT Between 
Groups

.364 5 .073 .298 .914

Within Groups 50.950 208 .245
Total 51.314 213

Sau khi tiến hành phân tích ANOVA với kiểm định Benferroli cùng với mức ý nghĩa 
0.05 kết quả thu được: với giá trị sig đều lớn hơn 0.05, do vậy không có sự khác biệt có ý 
nghĩa trong đánh giá ý định khởi nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của 
sinh viên Đại học Quy Nhơn.
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4.5.3. Sự khác biệt theo giới tính.

Trong phần này tác giả tiến hành kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể 
(Independent - samples T-test) để xem xét sự khác biệt trong đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 
đến ý định khởi nghiệp của sinh viên của 2 nhóm đối tượng sinh viên khác nhau là nam và 
nữ.

Bảng 6: Bảng kiểm định trị trung bình hai tổng thể

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp

F

Kiểm định Levene Kiểm định t

Sig. t
Sig. 

(2-tailed)

YDKN
Equal variances assumed .567 .452 -1.846 .066
Equal variances not assumed -1.864 .064

CCQ
Equal variances assumed .679 .411 -1.948 .053
Equal variances not assumed -1.967 .051

CTDT
Equal variances assumed .315 .575 -1.556 .121
Equal variances not assumed -1.569 .118

Đối với YDKN nói chung và 2 biến độc lập CCQ, CTDT có giá trị Sig. trong kiểm định 
Levene đều lớn hơn 0.05 thì phương sai của hai nhóm sinh viên là khác nhau, nên ta sẽ sử 
dụng kết quả ở phần kiểm định t theo phương sai là không giống nhau Equal variances not 
assumed. Căn cứ vào bảng 3.15 ta có kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa trong đánh 
giá ý định khởi nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại 
học Quy Nhơn đối với hai nhóm sinh viên theo giới tính do giá trị sig. ở kiểm định t là tương 
ứng là 0.064; 0.051; 0.118 đều lớn hơn 0.05.

5. Kết luận và hàm ý quản trị

Nghiên cứu đã đạt được mục tiêu khi xác định hai nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn thông qua phân tích dữ liệu của 214 phiếu 
khảo sát sinh viên tất cả các khối ngành của trường. Các nhân tố ảnh hưởng bao gồm: chương 
trình đào tạo và quy chuẩn chủ quan. Các yếu tố như đặc điểm tính cách, thái độ khởi nghiệp, 
nguồn vốn, nhận thức hành vi và tự tin khả thi đối với khởi nghiệp không được sinh viên 
đánh giá cao và đã bị loại sau kết quả nghiên cứu. Bởi lẽ do đặc thù tại khu vực miền Trung 
nền kinh tế vẫn chưa được phát triển, đời sống ở đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên các 
yếu tố như về đặc điểm tính cách, thái độ khởi nghiệp, nguồn vốn, nhận thức hành vi và tự 
tin khả thi trong sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế như về điều kiện gia đình, sợ thất bại, sợ 
thiếu kỹ năng và chưa dám khẳng định bản thân. 

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở lý luận cho các nghiên cứu khác cùng lĩnh vực được 
thực hiện sau này. Ngoài ra, nghiên cứu cũng có một ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với 
nhà trường trong việc mang đến cái nhìn toàn diện, mới mẻ về ý định khởi nghiệp của sinh 
viên, từ đó đề ra chính sách thích hợp nhằm phát huy hơn nữa tinh thần khởi nghiệp đúng 
đắn trong sinh viên thời gian tới.
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Bên cạnh những hàm ý lý thuyết, đề tài cũng mang một hàm ý quản trị cho các nhà 
hoạch định chính sánh và những nhà quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy mặc dù các yếu tố nêu trên có tác động dương đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
trường Đại học Quy Nhơn, tuy nhiên các yếu tố trên không phải là điều kiện đủ để giúp sinh 
viên có thể tự tin khởi nghiệp. Dựa vào kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đã đưa ra một 
số khuyến nghị gợi ý cho nhà trường, khoa chuyên môn, các trung tâm phát triển khởi nghiệp 
và các nhà hoạch định chính sách.

Thứ nhất, đối với Nhà nước: Công việc đầu tiên của Chính phủ luôn là xây dựng chính 
sách, pháp luật, nhưng sứ mệnh của một chính phủ không chỉ dừng lại ở đó. Chính sách và 
pháp luật cần phải được thực thi bởi những chương trình cụ thể, trong đó việc cam kết về 
tài chính là sự thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm của một Chính phủ. Các cơ hội có thể 
trao cho sinh viên như cấp học bổng cho các cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia do VCCI tổ chức 
hay EUREKA do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức... để khuyến khích sinh viên tham gia.  Đối 
với các chính sách, không chỉ dừng lại ở những đề án như: Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” mà chúng ta còn cần tiếp tục cải thiện, đơn 
giản hóa đến mức tối thiểu các thủ tục pháp lý về đăng ký, bảo hộ thương hiệu, đăng ký sở 
hữu trí tuệ cho các phát minh sáng chế bằng việc kết nối các cơ quan chuyên trách đến gần 
hơn với các nhà khởi nghiệp. Rào cản về tài chính là một trong những trở ngại lớn trong việc 
khởi nghiệp ở Việt Nam. Hiện nay, các chính sách hỗ trợ vốn và thu hút vốn đầu tư của các 
nhà khởi nghiệp cũng đang còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, cần có những chính sách 
khuyến khích hơn nữa về thuế, vốn đầu tư, nợ vay để có thể tạo ra môi trường kinh doanh 
thuận lợi sẽ là nâng cao ý định khởi nghiệp hơn.

Thứ hai, đối với các trung tâm khởi nghiệp, định hướng việc làm: Đẩy mạnh quy mô 
của các quỹ hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi cũng là một công cụ hỗ trợ 
đắc lực giúp sinh viên tiếp cận hơn với các nhà đầu tư biến ý tưởng kinh doanh thành hiện 
thực. Ban giám khảo cuộc thi sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhận xét và đưa ra những góp ý 
chuyên môn, mà chính họ sẽ là những người hỗ trợ, những nhà đầu tư về vốn, các nguồn lực 
và cách thức làm sao để có thể triển khai ý tưởng khởi nghiệp một cách khoa học nhất. Điều 
đó khiến sinh viên tự tin hơn trong việc bắt đầu một ý tưởng kinh doanh.

Thứ ba, đối với Nhà trường: Về chương trình đào tạo cần xây dựng chương trình đào 
tạo khởi nghiệp cho toàn bộ sinh viên cấp chứng chỉ khởi nghiệp hoặc chương trình khởi 
nghiệp riêng, sinh viên, học viên cao học tốt nghiệp với bằng cấp khởi nghiệp. Mục đích của 
chương trình là cải thiện tư duy và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên, chuẩn bị cho họ tự 
làm chủ hoặc tham gia một công ty. Xây dựng lối sống, văn hóa khởi nghiệp và kỹ năng khởi 
nghiệp. Những ý định khởi nghiệp cần có môi trường tốt để phát triển, nhà trường nên thiết 
lập một hệ sinh thái khởi nghiệp là nơi “ươm mầm doanh nghiệp” với mục đích phát hiện 
và nuôi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp, thông qua mô hình “Vườn ươm doanh nghiệp” 
(Startup inccubators). Xây dựng các chương trình gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, 
nhà đầu tư với 4 nội dung: hỗ trợ nghiên cứu, công tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức và 
chuyển giao công nghệ. Phát triển vốn xã hội và các cầu nối còn thiếu trong khởi nghiệp, kết 
hợp và trao đổi nguồn vốn tri thức dẫn tới phát triển nguồn vốn tri thức. 
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6. Kết luận
Nhóm tác giả đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn tồn tại những hạn 

chế. Nghiên cứu này chỉ thực hiện đối với sinh viên trường đại học Quy Nhơn nên kết quả 
nghiên cứu chỉ có giá trị thực tiễn đối với trường còn đối với những trường khác hoặc trường 
khác thì kết quả sẽ khác. Đối với việc tiến hành thu thập thông tin bằng việc phát phiếu khảo 
sát trực tiếp đến với các đáp viên. Trong quá trình này, mặc dù nhóm tác giả đã cố gắng giải 
thích cho đáp viên hiểu nhưng vẫn không thể tránh khỏi hiện tượng đáp viên trả lời không 
trung thực, thiếu chính xác, không khách quan so với đánh giá của họ. Nghiên cứu chỉ được 
thực với số lượng mẫu khá ít nên chưa phản ánh hoàn toàn chính xác các yếu tố tác động 
đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường đại học Quy Nhơn. Những hạn chế này chính là 
những gợi mở, định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo khắc phục, hoàn thiện.
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