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 MOT Bộ Giao thông Vận tải Ministry of Transport 

 MPI Bộ Kế hoạch Đầu tư Ministry of Planning and Investment 

 MPS Bộ Công an Ministry of Public Security 

 MSEF Quỹ năng lượng bền vững MGM MGM Sustainable Energy Fund 

N NGO Các tổ chức phi chính phủ Non-Governmental Organizations 

O OCDI Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Phát triển 

Khu vực Ven biển Nhật Bản 

The Overseas Coastal Area Development 

Institute of Japan 

 ODA Viện trợ chính thức Official Development Aid 

 OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Organisation for Economic Co-operation 

and Development 

P PCU Xe con quy đổi Passenger Car Unit 

 PE Polyethylene Polyethylene 

 PC Ủy ban nhân dân People's Committee 

 PP Polypropylene Polypropylene 

S SCM Quản lý chuỗi cung ứng Supply Chain Manegement 

 SPC Công ty phục vụ mục đích đặc biệt Special Purpose Company 

T TEU Đơn vị tương đương 20 feet Twenty-Foot Equivalent Unit 

V VEC Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam Vietnam Expressway Corporation 

 VEPF Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam Vietnam Environment Protection Fund 

 VINAMARINE Cục Hàng hải Việt Nam Vietnam Maritime Administration 

 VOC Các hợp chất hữu cơ bay hơi Volatile Organic Compounds 
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Chương 1 Dẫn nhập 

1. Định hướng chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh BRVT 

1.1 Các thảo luận cho tới nay trong khuôn khổ chương trình “Phát triển kinh tế dựa trên tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh” 

Trong cuộc đối thoại chính sách giữa Nhóm nghiên cứu của JICA bao gồm giáo sư Ono Kenichi 

thuộc Viện nghiên cứu chính sách Nhật Bản (GRIPS) với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (sau đây gọi là 

tỉnh BRVT) tổ chức tháng 1 năm 2016, hai bên đã thảo luận về sự phù hợp của “Các chính sách từ 

trước đến nay trong việc hạn chế thu hút các ngành có nguy cơ môi trường cao đồng thời đẩy mạnh 

thu hút ngành sơ sợi và công nghệ cao” và “Các chính sách nhằm kiểm soát tải lượng môi trường, 

tích cực thu hút các hành công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nguyên vật liệu 

như luyện thép, hóa dầu v.v.”. Kết luận đưa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân dưới sự chỉ đạo 

của Bí thư Tỉnh ủy là tiến hành xây dựng chính sách theo hướng thứ 2. 

Sau đó, với sự kiện cá chết hàng loạt do nguyên nhân từ nhà máy thép ở tỉnh Hà Tĩnh vào mùa 

hè năm 2016, sự lo ngại về ô nhiễm môi trường của người dân ngày một tăng cao, vấn đề bảo vệ 

môi trường ngày càng trở thành yêu cầu cấp bách mang tính xã hội. 

Trong bối cảnh đó, việc thực hiện các chính sách nhằm kiểm soát tải lượng môi trường, tích cực 

thu hút các hành công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nguyên vật liệu như 

luyện thép, hóa dầu v.v., xây dựng trung tâm trung chuyển logistics hỗ trợ cho quá trình tích tụ 

công nghiệp với tư cách là định hướng mới của tỉnh BRVT theo Chương trình phát triển kinh tế 

dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh của JICA (Province Based Economic Growth) trở nên cực kỳ 

quan trọng. Có thể kỳ vọng tỉnh BRVT sẽ trở thành mô hình thí điểm về chính sách công nghiệp 

của Việt Nam trong tương lai ở khía cạnh phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp hóa 

chất và công nghiệp nguyên vật liệu có xem xét đầy đủ các tác động tới ngành du lịch và nông 

nghiệp, thủy sản, vốn là các ngành trọng điểm của tỉnh. 

Chúng tôi thực hiện khảo sát này dựa trên những thảo luận đã tiến hành giữa hai bên, theo hướng 

sự phát triển của tỉnh BRVT phải lấy việc tích tụ công nghiệp làm trung tâm, đồng thời các biện 

pháp môi trường, ý tưởng hình thành trung tâm trung chuyển logistics phải có sự kết nối và có cấu 

trúc làm bệ đỡ cho việc tích tụ công nghiệp. 

 

1.2 Định hướng chiến lược phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường tỉnh BRVT 

Dựa trên phân tích cơ cấu ngành của tỉnh BRVT, chúng tôi đề xuất mục tiêu tổng quát trong 3 

lĩnh vực gồm công nghiệp, môi trường, logistics là trở thành “tỉnh dẫn đầu trong tăng trưởng xanh 

và trung tâm logistics quốc tế” nhằm đẩy mạnh tích tụ công nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu 

ngành vốn dựa vào khai khoáng sang các ngành chủ chốt mới trong lĩnh vực phi khoáng sản, đồng 

thời thực hiện các biện pháp môi trường và ý tưởng hình thành trung tâm trung chuyển logistics. 
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Điểm cốt yếu trong chính sách này là kiện toàn cơ cấu ngành và thúc đẩy các biện pháp môi 

trường, đồng thời hình thành mạng lưới logistics nhằm hỗ trợ cho việc kiện toàn cơ cấu ngành, đề 

ra các mục tiêu trong 3 lĩnh vực và 3 chiến lược cho mỗi mục tiêu, qua đó xây dựng và thúc đẩy 

các chính sách theo 3 mục tiêu và 9 chiến lược này với nỗ lực của toàn tỉnh nhằm tạo sự phát triển 

cho BRVT. 

Mục tiêu tổng quát, các mục tiêu và chiến lược trong từng lĩnh vực cụ thể như sau. Chúng tôi sẽ 

trình bày về các nội dung này sau Chương 3. 

 

Mục tiêu tổng quát: Tỉnh dẫn đầu Việt Nam về tăng trưởng xanh và trung tâm logistics quốc 

tế 
 

Trở thành nhân tố thúc đẩy tăng trưởng xanh của Vùng kinh tế phía Nam, trung tâm 

logistics quốc tế của ASEAN 
 

 

 

Mục tiêu 1: Kiện toàn cơ cấu ngành (tăng GDP từ các ngành phi khai khoáng lên hơn 3 lần) 

Chuyển đổi cơ cấu ngành vốn dựa vào khai khoáng sang các ngành chủ chốt mới trong 

lĩnh vực phi khoáng sản (Tốc độ tăng trưởng bình quân năm của lĩnh vực phi khoáng sản 

7%) 

(1) Chiến lược 1: Chiến lược kiến tạo các ngành có giá trị cao (ô tô, chế biến thực phẩm, dược phẩm 

v.v.) ⇒Chương 3 

(2) Chiến lược 2: Chiến lược tăng cường ngành công nghiệp nguyên vật liệu và hình thành trung tâm 

cung cấp (hóa dầu, sắt thép, sơ sợi v.v.) ⇒Chương 4 

(3) Chiến lược 3: Chiến lược đa dạng hóa phát triển nguồn điện (SPP, năng lượng tái tạo v.v.) 

⇒Chương 5 
 

 

 

Mục tiêu 2: Tỉnh dẫn đầu tăng trưởng xanh của Vùng kinh tế phía Nam (dẫn đầu trong phát triển kinh tế 

thân thiện với môi trường) 

Trở thành hạt nhân liên kết các tỉnh thành trong Vùng kinh tế phía Nam, dẫn đầu trong 

phát triển của Vùng và thiết lập Vùng kinh tế thân thiện với môi trường 

(1) Chiến lược 1: Chiến lược áp dụng công nghệ sạch ⇒Chương 6 

(2) Chiến lược 2: Chiến lược kiện toàn Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh BRVT ⇒Chương 7 

(3) Chiến lược 3: Chiến lược nhân rộng khu công nghiệp thân thiện với môi trường ⇒Chương 8 
 

 

 

 

Mục tiêu 3: Trở thành trung tâm logistics quốc tế (trở thành “Cửa ngõ phía Nam” mới) 

Trở thành “Cửa ngõ phía Nam” mới của Việt Nam, với vai trò là trung tâm trung chuyển 

logistics quốc tế 

(1) Chiến lược 1: Chiến lược mở rộng hạ tầng logistics (xây dựng mạng lưới đường cao tốc, cầu, 

đường sắt) ⇒Chương 9 

(2) Chiến lược: Chiến lược tăng cường chức năng Cảng Cái Mép-Thị Vải ⇒Chương 10 

(3) Chiến lược 3: Chiến lược biến Cái Mép-Thị Vải thành trung tâm logistics ⇒Chương 11 
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Chương 2 Cơ cấu ngành của tỉnh BRVT 

1. Vị trí tại khu vực phía Nam Việt Nam và điều kiện địa lý, đặc điểm của 

tỉnh BRVT 

Khu vực phía Nam Việt Nam trong đó có tỉnh BRVT nằm tại trung tâm của ASEAN, giao thông 

đường bộ hay đường biển đến bất cứ quốc gia ASEAN nào cũng đều rất thuận tiện. Nằm ở vị trí 

đến và đi của hành lang kinh tế phía Nam, tỉnh có điều kiện kết nối tốt với các nước vùng Mekong 

như Thái Lan và Cam-pu-chia thông qua hành lang kinh tế phía Nam. Hơn nữa, khu vực phía Nam 

Việt Nam nằm trên tuyến vận tải container huyết mạch của quốc tế với hạ tầng cảng biển được 

hoàn thiện khiến cho việc kết nối giao thông với không chỉ các nước ASEAN mà với các quốc gia 

phát triển như Nhật Bản, châu Âu và Mỹ đều rất thuận lợi. 

Tại khu vực phía Nam Việt Nam, tỉnh BRVT nằm cách đô thị kinh tế lớn nhất cả nước là Tp Hồ 

Chí Minh 100km về phía đông Nam, nếu đi theo tuyến cao tốc Hồ Chí Minh-Long Thành thông xe 

vào năm 2014 thì chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để đi từ Tp Hồ Chí Minh tới tỉnh BRVT. 

Khu vực tập trung các khu công nghiệp của tỉnh BRVT có cảng nước sâu quốc tế Cái Mép-Thị 

Vải nằm trong khu, là cảng container quốc tế duy nhất của Việt Nam với độ sâu 14m có thể đón 

được tàu container trọng tải lớn lên đến 160.000 TEU. Cảng Cái Mép-Thị Vải nằm trên tuyến 

container huyết mạch quốc tế, các chuyến chạy thẳng qua tuyến này không chỉ tới các nước châu Á 

mà còn đến cả châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, tỉnh BRVT còn có thể tiếp cận dễ dàng tới Sân bay quốc 

tế Tân Sơn Nhất nằm tại Tp Hồ Chí Minh và Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ được đầu tư 

mới. Đồng thời, do nằm tại vị trí là cửa ngõ mở ra Thái Bình Dương của hành lang kinh tế phía 

Nam, nên tỉnh cũng thuận lợi trong kết nối giao thông với Cam-pu-chia, Thái Lan, Myanmar. 

Bên cạnh đó, tỉnh BRVT là địa phương có tài nguyên thiên nhiên phong phú, sở hữu 93% trữ 

lượng dầu mỏ, 16% trữ lượng khí đốt của Việt Nam. Do đó, khí thiên nhiên được cung cấp thẳng 

cho khu công nghiệp qua đường ống, đồng thời đóng góp 17,5% vào tổng công suất điện của Việt 

Nam với các nhà máy nhiệt điện chạy khí. Ngoài ra, nguồn tài nguyên nước của tỉnh cũng rất dồi 

dào, nhà máy nước lấy nước thô từ hồ Đá Đen nằm ở khu vực Đông Bắc tỉnh BRVT cung cấp 

khoảng 180.000m
3
 một ngày đêm. 

Có thể thấy tỉnh BRVT sẽ ngày càng có các ưu thế lớn nhờ vào việc phát huy lợi thế, tiềm năng 

của tỉnh trong tương lai, với việc quy hoạch các công trình tổng kho LNG Thị Vải và tổ hợp hóa 

dầu Long Sơn đang được cụ thể hóa. 
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Hình 2.1.1 Sơ đồ vị trí tỉnh BRVT 

 

2. Cơ cấu ngành của Việt Nam nói chung và tỉnh BRVT nói riêng 

Khi xem xét tỉ trọng GDP của Việt Nam nói chung và tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo từng 

ngành của tỉnh BRVT nói riêng trong năm 2016, ta thấy trong cơ cấu ngành của cả nước, ngành chế 

biến chế tạo (ngành cấp 2) có tỉ trọng cao nhất là 16,2%; tiếp theo sau là ngành nông lâm thủy sản 

(ngành cấp 1) với mức gần tương đương là 15,3%. Ngoài ra, ngành bán buôn, bán lẻ chiếm 9,4%; ngành 

khai khoáng chiếm 7,6%, ngành xây dựng chiếm 6,2%; ngành tài chính chiếm 5,7%, ngành bất động 

sản chiếm 5,1%, như vậy bên cạnh ngành cấp 1 và ngành cấp 2, các ngành cấp 3 cũng đang chiếm một 

tỉ trọng nhất định. 

Về cơ cấu ngành của tỉnh BRVT, do có nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và khí đốt phong 

phú, nên tỉ trọng của ngành khai khoáng chiếm tới 60,7% trên tổng số. Tiếp đến là ngành chế biến chế 

tạo chiếm 14,7% khiến ngành cấp 2 của nền kinh tế đóng vai trò trung tâm trong cơ cấu ngành. Mặt 

khác, tỉ trọng của ngành cấp 1 là ngành nông lâm thủy sản thấp, chỉ chiếm 2,9%, cách xa so với con số 

15,3% của cả nước, đồng thời tỉ trọng của ngành dịch vụ (ngành cấp 3) như bán buôn, bán lẻ, tài chính, 

bất động sản cũng khá nhỏ nếu so với cả nước. Mặc dù tỉ trọng ngành dịch vụ còn nhỏ, nhưng đang góp 

phần trở thành một ngành quan trọng của tỉnh do BRVT có các khu nghỉ dưỡng bãi biển nổi tiếng ở Việt 

Nam và là địa phương có ngành du lịch phát triển mạnh ở khu vực phía Nam Việt Nam. Tỉnh có rất 

nhiều nhà hàng, khách sạn, đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh 

BRVT. 

Về cơ cấu ngành, so với tình trạng tương đối cân bằng giữa ngành cấp 1, ngành cấp 2 và ngành cấp 3 

của cả nước thì tỉnh BRVT có cơ cấu ngành thiên về khai khoáng. 
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Bảng 2.2.1 Tỉ trọng cơ cấu GDP của Việt Nam và GRDP tỉnh BRVT (năm 2016) 

 Tỉ trọng 

Việt Nam BRVT 

Tổng tỉ trọng 100,0% 100,0% 

Ngành nông lâm thủy sản 15,3% 2,9% 

Ngành khai khoáng 7,6% 60,7% 

Ngành chế biến chế tạo 16,2% 14,7% 

Ngành cung cấp điện, khí đốt, nhiệt 4,1% 4,2% 

Ngành cấp nước 0,6% 0,2% 

Ngành xây dựng 6,2% 1,2% 

Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa 9,4% 2,8% 

Ngành vận tải, kho bãi 2,9% 1,6% 

Ngành lưu trú, dịch vụ ăn uống 3,7% 0,7% 

Ngành thông tin viễn thông 1,1% - 

Ngành tài chính, bảo hiểm 5,7% 0,7% 

Ngành bất động sản 5,1% 1,3% 

Ngành nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành 1,4% 0,2% 

Dịch vụ hành chính 0,4% 0,5% 

Hoạt động của UBND, hoạt động của tổ chức chính trị xã hội, quốc phòng 2,7% 0,5% 

Ngành dịch vụ giáo dục, học tập 2,5% 0,6% 

Ngành y tế, phúc lợi 1,2% 0,1% 

Ngành giải trí 0,7% 0,3% 

Các ngành dịch vụ khác 1,6% 0,1% 

Việc nhà và các sản phẩm, dịch vụ tương tự 0,1% 0,0% 

Thuế tiêu thụ đặc biệt, Quỹ hỗ trợ sản xuất 11,5% 6,6% 

(Chú thích 1) Số liệu năm 2016 là số liệu báo cáo nhanh. 

(Nguồn) Tổng cục thống kê, Chi cục thống kê tỉnh BRVT. 

 

3. Chuyển đổi cơ cấu ngành của tỉnh BRVT 

3.1 Thu hẹp ngành khai khoáng 

Như đã nói ở trên, tỉnh BRVT sở hữu 93% tổng trữ lượng dầu thô, 16% tổng trữ lượng khí đốt 

của Việt Nam, là một địa phương có nguồn dầu mỏ, khí đốt dồi dào nên tỉ trọng ngành khai khoáng 

chiếm tới 60%, tạo nên cơ cấu ngành thiên về khai khoáng. Ngành khai khoáng một mặt là bệ đỡ 

cho kinh tế tỉnh, nhưng cũng có những lo ngại về việc ngành này sẽ thu hẹp trong trung và dài hạn 

do cạn kiệt dầu mỏ. 

Theo báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật Năng lượng Dầu mỏ Nhật Bản (JPEC), sản lượng dầu mỏ 

của Việt Nam đã đạt đỉnh là 420.000 BPD (thùng mỗi ngày) vào năm 2014, rồi thu hẹp ở các năm 

tiếp theo, năm 2015 là 350.00 BPD, năm 2016 là 300.000 BPD; dự báo năm 2017 trở đi sẽ tiếp tục 

thu hẹp sản lượng theo từng năm. Hơn nữa, sau khi sản lượng tụt giảm xuống 100.000 BPD vào 

năm 2022 thì dự báo lượng sẽ duy trì mức đi ngang. So với thời kỳ đỉnh điểm năm 2014, dự kiến 

sản lượng năm 2025 sẽ tụt giảm xuống chỉ còn 1/4. 
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(Nguồn) Báo cáo JPEC “Xu hướng năng lượng và các dự án xây dựng nhà máy lọc dầu mới của Việt Nam” (tháng 1 năm 

2016) 

Biểu đồ 2.3.1 Dự báo sản xuất dầu mỏ của Việt Nam 

 

Sản xuất dầu mỏ của Việt Nam được dự báo sẽ thu hẹp, tuy nhiên về khí đốt, Việt Nam vẫn đang 

có kế hoạch khai thác nhiều mỏ khí đốt và tăng dần sản lượng trong tương lai. Quyết định số 

60/QĐ-TTg tháng 1 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam 

yêu cầu việc khai thác khí đốt phải gắn kết với Quy hoạch phát triển nguồn điện quốc gia, theo đó 

mục tiêu sản lượng khí đốt từ 2016 đến 2035 được đưa ra như sau. 

 

Bảng 2.3.1 Mục tiêu sản lượng khí đốt của Việt Nam 

Giai đoạn Mục tiêu sản lượng hằng năm 

Năm 2016~2020 10~11 tỉ m3 

Năm 2021~2025 13~19 tỉ m3 

Năm 2026~2035 17~21 tỉ m3 

(Nguồn) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam (tháng 1 năm 2017) 

 

Như vậy, sản lượng khí đốt của Việt Nam sẽ tăng theo kế hoạch, tuy nhiên mục tiêu sản lượng 

năm vào năm 2025 ở mức chưa đến 2 lần so với năm 2016 và không thể bù đắp sản lượng dầu mỏ 

dự báo sẽ tụt giảm xuống chỉ còn ở mức 1/4 trong cùng giai đoạn. Hơn nữa, mục tiêu sản lượng khí 

năm 2035 vào khoảng trên dưới 2 lần so với năm 2016, như vậy theo dự kiến thì sẽ không có việc 

gia tăng mạnh sản lượng. 
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3.2 Phân tích cơ cấu ngành 

Trong bối cảnh ngành khai khoáng được dự báo sẽ thu hẹp lại thì để đạt được tốc độ tăng trưởng, 

phát triển, tỉnh BRVT cần phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế vốn dựa vào ngành khai khoáng để phát 

triển các ngành chủ chốt mới trong các lĩnh vực phi khoáng sản. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ 

đưa ra các ước tính về mô hình cơ cấu ngành của tỉnh BRVT vào năm 2035, với việc kiện toàn cơ 

cấu ngành theo hướng kiện toàn các ngành hiện có đồng thời tạo thêm các ngành mới trong bối 

cảnh mà ngành khai khoáng gồm dầu mỏ và khí đốt sẽ thu hẹp lại. 

Trong mục này, chúng tôi chỉ dừng lại ở nội dung phân tích cơ cấu ngành, còn về thực trạng, 

chính sách thu hút, củng cố các ngành của tỉnh BRVT chúng tôi sẽ đề cập đến từ Chương 3. 

 

<Quan điểm trong cách tính GRDP của từng ngành> 

Trong quá trình phân tích cơ cấu ngành, cần phải ước lượng GRDP của từng ngành. Với 

phương pháp phân tích này đồng thời xem xét mức độ tác động tới nền kinh tế cũng như các 

ngành cần chú trọng kiện toàn trong thời gian tới (ngành sắt thép, ngành hóa dầu), chúng tôi 

phân thành 5 nhóm gồm: ①Ngành khai khoáng, ②Các ngành hiện có (trừ khai khoáng, chế 

biến thực phẩm, sắt thép), ③Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn (ngành hóa chất), ④Ngành chế 

biến thực phẩm, ⑤Ngành sắt thép để ước lượng. 

Khi đó, GRDP của từng ngành được tính bằng tổng của ①Hiệu quả trực tiếp và ②Hiệu 

ứng lan tỏa do việc thu hút, kiện toàn ngành đó mang lại. Dưới đây là định nghĩa hiệu quả 

trực tiếp và hiệu ứng lan tỏa và khái quát phương pháp tính. 

GRDP từng ngành ＝ ①Hiệu quả trực tiếp ＋ ②Hiệu ứng lan tỏa 

①Hiệu quả trực tiếp 

 Là hiệu quả thúc đẩy GRDP trực tiếp đem lại cho tỉnh bởi ngành mà tỉnh thực hiện thu 

hút, kiện toàn. 

Hiệu quả trực tiếp ＝ Giá trị sản xuất (sản lượng x đơn giá)）× Hệ số GTGT
1
 

 

②Hiệu ứng lan tỏa 

 Là hiệu quả thúc đẩy GRDP gián tiếp đem lại nhờ hoạt động mua sắm nguyên vật liệu 

cho sản xuất của các ngành mà tỉnh thực hiện thu hút, kiện toàn 

Hiệu ứng lan tỏa ＝ Phần gia tăng giá trị sản xuất của các ngành
2
 × Hệ số GTGT 

 

 

                                                   
1 Tỉ trọng tăng thêm của GRDP so với mức tăng của giá trị sản xuất. Tính toán dựa vào Bảng đầu vào-đầu ra giữa các quốc 

gia của OECD (Bảng đầu vào-đầu ra tiêu chuẩn giữa các quốc gia bao gồm 1 số nước đang phát triển chính không thuộc 

khối OECD bên cạnh các nước thành viên OECD). 
2 Phần tăng thêm về giá trị sản xuất của các ngành được tính theo Bảng đầu vào-đầu ra giữa các quốc gia của OECD. 
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3.2.1 Phân tích thực trạng các ngành công nghiệp tại tỉnh BRVT 

3.2.1.1 Ngành khai khoáng 

GRDP ngành khai khoáng năm 2035 được tính toán dựa trên giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt 

của năm 2035 và giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt năm 2016. Bảng dưới đây là kết quả tính toán 

giá trị sản xuất dầu mỏ và khí đốt3 (=sản lượng x đơn giá) của năm 2016 và 2035 dựa vào báo cáo 

của JPEC và các quy hoạch tổng thể của Việt Nam. Giả sử giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất của 

ngành khai khoáng tại tỉnh BRVT là cố định, thì GRDP ngành khai khoáng của tỉnh đến năm 2035 

dự kiến sẽ giảm 10% so với năm 2016.Theo đó, GRDP ngành khai khoáng của tỉnh BRVT năm 

2016 là khoảng 7,3 tỉ đô-la Mỹ thì GRDP ngành khai khoáng của tỉnh năm 2035 sẽ vào khoảng 

6,57 tỉ đô-la Mỹ. 

 

<Năm 2016 (tổng giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt)> 

 Khoảng 53 tỉ đô-la Mỹ (dầu thô)＋khoảng 6,5 tỉ đô-la Mỹ (khí đốt)  

＝ Khoảng 59,5 tỉ đô-la Mỹ 

<Năm 2035 (tổng giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt)> 

 Khoảng 38,2 tỉ đô-la Mỹ (dầu thô)＋khoảng 15,3 tỉ đô-la Mỹ (khí đốt)  

＝ Khoảng 53,4 tỉ đô-la Mỹ 

(Giảm 10% so với 2016) 

 

3.2.1.2 Các ngành hiện có (trừ khai khoáng, chế biến thực phẩm, sắt thép) 

Về các ngành hiện có của tỉnh BRVT, trừ ngành khai khoáng và các ngành chế biến thực phẩm, 

sắt thép mà chúng tôi xếp vào ngành trọng điểm sẽ được đề cập đến ở nửa sau của báo cáo, giả sử 

rằng tốc độ tăng trưởng của tỉnh BRVT tương đương mức tăng trưởng 5,4% bình quân năm
4
 theo 

dự báo GDP của Việt Nam từ 2014~2050. 

Khi đó, GRDP của các ngành hiện có tại năm 2016 (trừ khai khoáng, chế biến thực phẩm, sắt 

thép) là 4,14 tỉ đô-la Mỹ nên GRDP của các ngành hiện có tại năm 2035 (trừ khai khoáng, chế biến 

thực phẩm, sắt thép) sẽ là 11,25 tỉ đô-la Mỹ. 

 

4,14 tỉ đô-la Mỹ×(1.054)
19＝11,25 tỉ đô-la Mỹ 

 

                                                   
3 Chúng tôi sử dụng số liệu dự báo, số liệu mục tiêu trong “Quy hoạch tổng thể”, “Báo cáo của JPEC”, “Viện nghiên cứu 

kinh tế năng lượng Nhật Bản” cho việc ước tính giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt. 
4 Tính toán theo GDP at PPP rankings , PwC”The World in 2050”, Feb.2015.p.3. 
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3.2.1.3 Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn (ngành hóa chất) 

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành ước tính các tác động kinh tế mà tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn dự 

kiến sẽ hoạt động từ năm 2023 đem đến cho tỉnh BRVT. Trong quá trình ước tính, chúng tôi đặt giả 

thiết là tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn sẽ cung cấp toàn bộ phần nhu cầu tăng thêm đối với nguyên 

vật liệu (sản phẩm trung gian) cho các sản phẩm hóa chất (sản phẩm cuối cùng) được sản xuất tại 5 

tỉnh thành gồm Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, tỉnh Bình Phước 

từ năm 2016 đến 2035. 

Trước tiên, chúng tôi giả sử khuynh hướng giá trị sản xuất (tốc độ tăng trưởng bình quân năm) 

của các sản phẩm hóa chất (sản phẩm cuối cùng) tại năm tỉnh thành lân cận từ 2011~2015 sẽ duy 

trì cho đến năm 2035 để tính ra phần tăng thêm của giá trị sản xuất (giá trị sản xuất (năm 2035)－

giá trị sản xuất (năm 2015)) của các sản phẩm hóa chất (sản phẩm cuối cùng) của 5 tỉnh thành lân 

cận vào năm 2035 và được kết quả là 7,17 tỉ đô-la Mỹ. 

Sau đó, chúng tôi tính toán giá trị sản xuất của các sản phẩm hóa chất (nguyên vật liệu) để sản 

xuất ra sản phẩm cuối cùng (sản phẩm hóa chất) và giá trị gia tăng (hiệu quả trực tiếp) do hoạt 

động sản xuất sản phẩm hóa chất (nguyên vật liệu) đem lại bằng hệ số đầu vào trung gian
5
 và hệ số 

giá trị gia tăng dựa trên phần tăng thêm của giá trị sản xuất, được kết quả là 300 triệu đô-la Mỹ. 

Bên cạnh đó, khi tính toán hiệu ứng lan tỏa chúng tôi được kết quả 220 triệu đô-la Mỹ, theo đó, 

hiệu quả kinh tế của tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn như sau: 

 

<Hiệu quả trực tiếp> 

7,17 tỉ đô-la Mỹ (giá trị sản xuất sản phẩm hóa chất của 5 tỉnh thành)×26,8% (hệ số đầu 

vào trung gian) 

×15,7%(hệ số giá trị gia tăng) 

＝300 triệu đô-la Mỹ 

<Hiệu ứng lan tỏa> 

220 triệu đô-la Mỹ 

Hiệu quả trực tiếp ＋ Hiệu ứng lan tỏa ＝ 520 triệu đô-la Mỹ 

 

Giả sử tỉnh BRVT giữ nguyên mức tăng trưởng cho đến năm 2035 thì GRDP của các ngành hiện 

có nêu trên vào năm 2035 cũng chỉ dừng lại ở mức 5,7% bình quân năm dù đã cộng thêm cả tổ hợp 

lọc hóa dầu Long Sơn. Kết quả này thấp hơn mức tăng trưởng 7,0% bình quân năm trong mục tiêu 

tăng trưởng của Việt Nam mà Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đưa ra trong Báo cáo 

“Việt Nam 2035”. 

Vì vậy, để lĩnh vực phi khoáng sản của tỉnh BRVT tăng trưởng đồng tốc với mục tiêu của cả 

nước thì tỉnh BRVT cần tạo thêm các ngành có giá trị gia tăng và kiện toàn ngành nguyên vật liệu. 

                                                   
5 Hệ số đầu vào trung gian là tỉ lệ bán thành phẩm cần thiết cho việc sản xuất ra 1 đơn vị thành phẩm. Ta có thể tính được giá 

trị sản xuất của nguyên vật liệu bằng cách nhân hệ số này với giá trị sản xuất của sản phẩm cuối cùng. Tính theo Bảng đầu 

vào-đầu ra giữa các quốc gia của OECD. 
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3.2.2 Phân tích những ngành cần kiện toàn ở tỉnh BRVT 

Ở phần này, chúng tôi nhận thấy rằng chỉ với các ngành công nghiệp hiện hữu thì tỉnh BRVT 

khó có thể đạt mức tăng trưởng cao. Vì vậy, đối với tỉnh BRVT, chúng tôi cho rằng việc kiến tạo 3 

ngành có tiềm năng lớn gồm: ô tô, chế biến thực phẩm, dược phẩm để trở thành các ngành có giá 

trị gia tăng cao, đồng thời kiện toàn 3 ngành: sắt thép, hóa dầu, sơ sợi để trở thành các ngành cung 

cấp nguyên vật liệu sẽ đem lại nhiều hứa hẹn cho tỉnh (Lí do sẽ được chúng tôi trình bày từ 

Chương 3 trở đi). Ở đây, chúng tôi sẽ ước tính GRDP cho các ngành ô tô, chế biến thực phẩm, 

dược phẩm, sắt thép, là các ngành được cho là có tác động lớn tới kinh tế của tỉnh. 

 

3.2.2.1 Ngành ô tô 

Do lĩnh vực phụ trợ phục vụ ngành công nghiệp ô tô rất rộng lớn, hiệu ứng lan tỏa kinh tế, hiệu 

quả tạo việc làm cao, nên ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp không thể 

bỏ qua, đặc biệt là đối với tỉnh BRVT đang đặt mục tiêu chuyển đổi, kiện toàn cơ cấu ngành. 

Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định 1168/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt “Chiến 

lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến 2025, tầm nhìn đến 2035”, xác định hướng đi trong việc 

tích cực sản xuất ô tô ở trong nước và đặt mục tiêu sản xuất ra 853 nghìn xe ô tô đến 9 chỗ trong 

tổng số 1,531 triệu xe ô tô sản xuất ra vào năm 2035. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng lựa chọn ra 

nhóm sản phẩm ưu tiên trong sản xuất ô tô, đồng thời yêu cầu việc sản xuất các loại xe từ 9 chỗ trở 

xuống “phải tập trung vào các dòng xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với hạ tầng giao thông và 

điều kiện thu nhập của người dân”. 

Như vậy, Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn chiến lược theo đó tập trung sản xuất các dòng xe 

nhỏ. Trong khi đó, ở các quốc gia có ngành công nghiệp ô tô khá phát triển như Thái Lan hay 

Indonesia thì các dòng bán tải hoặc xe thể thao đa dụng (SUV) được sản xuất phổ biển. Xét từ 

chiến lược của Việt Nam và từ góc độ phân công thị trường với các nước khác, chúng tôi cho rằng 

sẽ là hiệu quả nếu tỉnh BRVT tập trung vào sản xuất các dòng xe ô tô nhỏ, để từ đó đặt giả thiết về 

việc sản xuất các dòng xe cỡ nhỏ cho phân tích này. 

Ở đây, chúng tôi đặt giả thiết là tỉnh BRVT sẽ sản xuất 200.000 xe cỡ nhỏ trong tổng số 853 

ngàn xe du lịch theo mục tiêu của năm 2035 khi xét tới quy mô của nhà máy lắp ráp. 

Nếu sản xuất 200.000 xe với giá bán
6
 của xe cỡ nhỏ đang được sản xuất tại Việt Nam hiện nay 

thì giá trị sản xuất sẽ là 5,35 tỉ đô-la Mỹ. Phần giá trị gia tăng đem lại từ giá trị sản xuất này, hay 

nói cách khác là hiệu quả trực tiếp đem lại cho tỉnh nhờ thu hút ngành ô tô là 1,41 tỉ đô-la Mỹ. 

Bên cạnh đó, nếu tính toán hiệu ứng lan tỏa thì kết quả có được là 560 triệu đô-la Mỹ, theo đó 

hiệu quả kinh tế do ngành công nghiệp ô tô mang lại như sau. 

  

                                                   
6 Giả sử là 26.772 đô-la qua tham khảo từ <http://www.viet-jo.com/news/nikkei/150304072153.html>. 
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<Hiệu quả trực tiếp> 

200.000 chiếc×26.772 đô-la/chiếc (đơn giá)×26,4%(hệ số giá trị gia tăng) 

＝1,41 tỉ đô-la Mỹ 

<Hiệu ứng lan tỏa> 

560 triệu đô-la Mỹ 

Hiệu quả trực tiếp ＋ Hiệu ứng lan tỏa ＝ 1,97 tỉ đô-la Mỹ 

 

3.2.2.2 Ngành chế biến thực phẩm 

Tốc độ tăng trưởng bình quân năm trong giá trị tiêu dùng thực phẩm tại Việt Nam từ 2010~2015 

là 7,6%. Ở đây, chúng tôi đặt giả thiết là giá trị sản xuất của ngành chế biến thực phẩm tỉnh BRVT 

trong giai đoạn 2016~2035 tăng trưởng với cùng tốc độ. 

GRDP của ngành chế biến thực phẩm của tỉnh BRVT năm 2016 nếu tính dựa trên giá trị sản xuất 

công nghiệp, khoáng sản và hệ số giá trị gia tăng thì kết quả là 160 triệu đô-la. Vì vậy, nếu giả sử 

tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 7,6% thì giá trị sản xuất của ngành chế biến thực phẩm tỉnh 

BRVT năm 2035 sẽ là 3,84 tỉ đô-la Mỹ. Phần giá trị gia tăng tính toán dựa trên con số giá trị sản 

xuất này ước đạt 640 triệu đô-la Mỹ. 

Bên cạnh đó, nếu tính toán hiệu ứng lan tỏa thì kết quả có được là 1,25 tỉ đô-la Mỹ, theo đó hiệu 

quả kinh tế do ngành chế biến thực phẩm mang lại như sau. 

 

<Hiệu quả trực tiếp> 

160 triệu đô-la×(1,076)
19

×16,6%(hệ số giá trị gia tăng) 

＝640 triệu đô-la Mỹ 

<Hiệu ứng lan tỏa> 

1,25 tỉ đô-la Mỹ 

Hiệu quả trực tiếp ＋ Hiệu ứng lan tỏa ＝ 1,89 tỉ đô-la Mỹ 

 

3.2.2.3 Ngành dược phẩm 

Chính phủ Việt Nam nhằm thực hiện chính sách bảo hiểm toàn dân đã đề ra mục tiêu đưa tỉ lệ 

tham gia bảo hiểm y tế lên trên 80% cho đến năm 2020. Với bối cạnh như vậy, thị trường dược 

phẩm của Việt Nam trong thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng và còn nhiều dư địa đầu tư. 

Giá trị tiêu thụ của ngành dược phẩm tại Việt Nam năm 2015 là 4,22 tỉ đô-la Mỹ, và ước tính 

đến năm 2021 là 7,71 tỉ đô-la Mỹ
7
. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm của giá trị tiêu thụ ngành 

dược phẩm giai đoạn 2015~2021 là 10,6%, giả sử rằng tốc độ tăng trưởng này tiếp tục duy trì trong 

                                                   
7 BMI Research, ”Vietnam Pharmaceuticals & Healthcare Report”, Oct. 2017. 
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giai đoạn 2022~2035 thì khi đó giá trị tiêu thụ của ngành dược phẩm vào năm 2035 sẽ là 31,61 tỉ 

đô-la Mỹ. 

Hơn nữa, dân số Việt Nam năm 2035 ước tính đạt khoảng 100 triệu người, trong đó dân số khu 

vực phía Nam dự kiến sẽ là 40 triệu người
8
. Giả sử giá trị tiêu thụ của ngành dược phẩm tỉ lệ thuận 

với dân số thì giá trị tiêu thụ của ngành dược phẩm tại khu vực phía Nam sẽ là 12,64 tỉ đô-la Mỹ. 

Đồng thời, giả sử tỉ lệ thuốc OTC và thuốc hết hạn bản quyền (generic) chiếm 77,3%
9
 trong giá 

trị tiêu thụ dược phẩm và tỉnh BRVT sản xuất ra 30% các loại thuốc OTC và thuốc hết hạn bản 

quyền tại khu vực phía Nam. Trong trường hợp này, giá trị sản xuất của ngành dược phẩm tỉnh 

BRVT sẽ đạt 2,93 tỉ đô-la Mỹ. Phần giá trị gia tăng đem lại từ giá trị sản xuất này, hay nói cách 

khác là hiệu quả trực tiếp đem lại cho tỉnh nhờ thu hút ngành dược phẩm là 880 triệu đô-la Mỹ. 

Bên cạnh đó, nếu tính toán hiệu ứng lan tỏa thì kết quả có được là 340 triệu đô-la Mỹ, theo đó 

hiệu quả kinh tế do ngành dược phẩm mang lại như sau. 

 

<Hiệu quả trực tiếp> 

31,61 tỉ đô-la Mỹ (giá trị tiêu thụ)×40%(tỉ lệ dân số khu vực phía Nam)  

×77,3%(tỉ lệ thuốc OTC)×30%(phần sản xuất tại tỉnh BRVT) 

×30%(hệ số giá trị gia tăng) 

＝880 triệu đô-la Mỹ 

<Hiệu ứng lan tỏa> 

340 triệu đô-la Mỹ 

Hiệu quả trực tiếp ＋ Hiệu ứng lan tỏa ＝ 1,22 tỉ đô-la Mỹ 

 

3.2.2.4 Ngành sắt thép 

Tốc độ tăng trưởng bình quân năm của nhu cầu (số liệu dự báo) đối với thép xây dựng tại khu 

vực phía Nam Việt Nam giai đoạn 2015~2020 theo tài liệu của VINA KYOEI STEEL
10

 là 5,9%. 

Giả sử tốc độ tăng trưởng này tiếp tục duy trì cho đến năm 2035 thì nhu cầu đối với thép xây dựng 

tại khu vực phía Nam vào năm 2035 sẽ là 8,5 triệu tấn. 

Giả sử đơn giá thép xây dựng là 500 đô-la/tấn
11

 thì giá trị sản xuất thép xây dựng của khu vực 

phía Nam là 4,25 tỉ đô-la Mỹ. Từ giá trị sản xuất này tính ra phần giá trị gia tăng của ngành sắt thép 

năm 2035 tại khu vực phía Nam được 760 triệu đô-la Mỹ. Ở đây, chúng tôi đặt giả thiết rằng tỉnh 

BRVT sẽ sản xuất ra 70% lượng thép xây dựng của khu vực phía Nam dựa trên thực tế là tỉnh 

                                                   
8 Ministry of Plannning and Investment General Stastistics Office “Population Projections for Vietnam 2009-2049”, 

Feb.2011. 
9 Hiệp hội công nghiệp dược phẩm Nhật Bản “DATA BOOK 2017” 

<http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/databook/2017/> 
10 Tài liệu thuyết trình của VINA KYOEI STEEL (tháng 10 năm 2016). Chi tiết xem “Chương 4 Kiện toàn ngành nguyên vật 

liệu  2. Sắt thép”. 
11 Tham khảo đơn giá Average Asia Carbon Steel Prices của Worldsteelprices.com＜http://www.worldsteelprices.com/＞ và 

đơn giá các loại thép của ＜http://www.kensetu-navi.com/sikyo/a1.php＞. 

http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/databook/2017/
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BRVT có nhiều lò điện đang hoạt động và là địa phương có ngành thép phát triển nhất khu vực 

phía Nam. Tính toán hiệu quả trực tiếp theo gia thiết này ta được kết quả là 530 triệu đô-la Mỹ. 

Bên cạnh đó, nếu tính toán hiệu ứng lan tỏa thì kết quả có được là 260 triệu đô-la Mỹ, theo đó 

hiệu quả kinh tế do ngành thép mang lại như sau. 

 

<Hiệu quả trực tiếp> 

8,5 triệu tấn×500 đô-la/tấn (đơn giá)×70%(phần sản xuất tại tỉnh BRVT) 

×17,8%(hệ số giá trị gia tăng) 

＝530 triệu đô-la Mỹ 

<Hiệu ứng lan tỏa> 

260 triệu đô-la Mỹ 

Hiệu quả trực tiếp ＋ Hiệu ứng lan tỏa ＝ 790 triệu đô-la Mỹ 

 

3.3 Mục tiêu cơ cấu ngành vào năm 2035 của tỉnh BRVT 

Theo mục “3.2 Phân tích cơ cấu ngành” thì GRDP của tỉnh BRVT năm 2035 là 17,65 tỉ đô-la 

Mỹ trong lĩnh vực phi khoáng sản (tăng trưởng bình quân năm 7,1%), vượt hơn mục tiêu tăng 

trưởng của Việt Nam là 7,0%. Mặc dù có những lo ngại về việc ngành khai khoáng vốn đóng vai 

trò trung tâm trong cơ cấu kinh tế sẽ thu hẹp trong trung và dài hạn, nhưng nếu có thể tạo thêm các 

ngành mới có giá trị gia tăng cao và kiện toàn được ngành nguyên vật liệu thì tỉnh BRVT hoàn toàn 

có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả nước trong lĩnh vực phi khoáng sản. 

Tỉnh BRVT cần đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân năm của GRDP trong lĩnh vực phi 

khoáng sản ở mức 7,0% (gấp hơn 3 lần so với năm 2016) bằng cách chuyển đổi cơ cấu ngành sang 

khu vực phi khoáng sản. 
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(Nguồn) Lập từ kết quả phân tích tại chương này  

Biểu đồ 2.3.2 Cơ cấu ngành của tỉnh BRVT năm 2016 và năm 2035 
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Chương 3 Mục tiêu 1 Chiến lược 1: Chiến lược phát triển ngành công 

nghiệp có giá trị gia tăng cao 

1. Ngành công nghiệp ô tô  

1.1 Xu thế chung của Việt Nam 

1.1.1 Tổng quan về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam  

Kể từ sau khi Việt Nam mở cửa cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam vào năm 

1991, các hãng sản xuất ô tô lớn như Toyota, Honda, Ford, Mazda, v.v... đã bắt đầu đầu tư vào Việt 

Nam, tính đến thời điểm năm 2017 có 17 công ty sản xuất và lắp ráp đang hoạt động tại Việt Nam. 

Hiện tại, số lượng xe được tiêu thụ tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng do tác động của sự phát 

triển kinh tế của Việt Nam và mở rộng nhu cầu nội địa một cách mạnh mẽ. GDP bình quân đầu 

người của Việt Nam tại thời điểm năm 2016 là khoảng hơn 2.000 đô la Mỹ, đến khoảng năm 2020, 

dự báo một trong những chỉ số của quá trình “ô tô hoá” là GDP bình quân đầu người sẽ tăng lên 

hơn 3.000 đô la Mỹ và điều này được kỳ vọng sẽ làm cho nhu cầu về xe ô tô gia tăng hơn nữa.  

Mặt khác, nếu nhìn vào quy mô sản xuất, số lượng xe sản xuất tại Việt Nam nếu so sánh với các 

nước ASEAN thì vẫn còn rất nhỏ. Năm 2016, số lượng xe sản xuất tại các nước ASEAN như Thái 

Lan là 1.920.000 chiếc, Indonesia là 1.070.000 chiếc, Malaysia là 630.000 chiếc. Trong khi đó, số 

lượng xe được sản xuất tại Việt Nam chỉ dừng ở con số 140.000 chiếc, có quy mô nhỏ hơn 10 lần 

so với Thái Lan và Indonesia
12

.  

Biểu 1.1 mô tả số lượng xe ô tô được sản xuất và tiêu thụ tại Việt Nam, nếu so sánh với thị 

trường trong nước đang mở rộng (về số lượng tiêu thụ) thì có thể thấy số lượng xe được sản xuất ra 

không đáp ứng kịp với nhu cầu của thị trường. Từ năm 2012, mặc dù số lượng xe được sản xuất ra 

có tăng song do số lượng xe tiêu thụ tăng cao hơn nên sự chênh lệch giữa cung và cầu ngày càng 

lớn, dẫn tới tình trạng xe nhập khẩu tăng. Trong phần sau sẽ đề cập cụ thể hơn về vấn đề này nhưng 

có thể thấy, Việt Nam sẽ phải cắt giảm thuế nhập khẩu đang ở mức cao theo lộ trình đối xe ô tô 

nguyên chiếc nhập khẩu trong nội khối ASEAN, làm cho giá xe ô tô nhập khẩu giảm mạnh.  

Năm 2018, thuế nhập khẩu sẽ cắt giảm hoàn toàn, do vậy xe ô tô được sản xuất tại Việt Nam sẽ 

phải cạnh tranh về giá với xe ô tô nhập khẩu (dưới đây được gọi là “Vấn đề năm 2018”. Về vấn đề 

này sẽ được đề cập sau). Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách là phải nâng cao năng lực sản xuất cho 

ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam.   

 

                                                   
12 JICA “Bộ Công Thương Việt Nam Báo cáo cuối cùng về Khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến ngành công nghiệp ô 

tô, sản xuất linh phụ kiện ô tô tại Việt Nam” tháng 6/2017 
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(Nguồn) FOURIN, Nhóm khảo sát tổng hợp theo số liệu của “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN 2017”  

Biểu đồ 3.1.1 Thống kê về số lượng xe ô tô được sản xuất và tiêu thụ tại Việt Nam  

 

1.1.2 Xu hướng của thị trường xe ô tô tại Việt Nam  

Tổng quan về xu hướng nhu cầu trong những năm gần đây của thị trường Việt Nam như sau. Kể 

từ sau khi Việt Nam mở cửa cho phép các công ty nước ngoài được đầu tư kinh doanh tại Việt Nam 

vào năm 1991, các công ty sản xuất ô tô lớn như Toyota, Honda, Ford, Mazda, v.v... đã bắt đầu đầu 

tư vào Việt Nam, tính đến thời điểm năm 2017, có 17 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô đang hoạt 

động tại Việt Nam. Như đã trình bày ở trên, từ sau năm 2012, số lượng xe ô tô tiêu thụ tại Việt 

Nam có xu hướng gia tăng hàng năm, năm 2014 là 158.000 chiếc, năm 2015 là 245.000 chiếc, năm 

2016 là 304.000 chiếc, qua đó cho thấy sự gia tăng một cách đáng kể.  

Về đặc điểm của thị trường ô tô tại Việt Nam, thị phần theo quốc gia là sự khác biệt lớn nhất 

giữa các nước ASEAN. Tại Indonesia và Thái Lan, các thương hiệu của Nhật Bản chiếm 90% hoặc 

hơn 90%. Tại Việt Nam, mặc dù các thương hiệu của Nhật Bản rất được ưa chuộng song các 

thương hiệu của Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu cũng chiếm một thị phần lớn. Đặc biệt, tại Việt Nam, 

thương hiệu của Hàn Quốc là Kia, Huyndai chiếm một thị phần không nhỏ. Lý do là các thương 

hiệu của Hàn Quốc có giá rẻ hơn xe của Nhật Bản, do đó đã mở rộng được thị phần chủ yếu tập 

trung vào tầng lớp trung lưu mới tiếp cận với việc mua xe ô tô. Ngoài ra, các thương hiệu của Mỹ, 

Châu Âu được ưa chuộng và có xu hướng thị phần tương đối cao.  

 

Bảng 3.1.1 Cơ cấu thị phần xe ô tô được tiêu thụ theo quốc gia (năm 2016) 

 Việt Nam Thái Lan Indonesia 

Doanh nghiệp Nhật Bản 48,5% 87,9% 98,6% 

Doanh nghiệp Hàn Quốc 23,0% 0,6% 0,3% 

Doanh nghiệp Châu Âu 16,1% 10,1% 1,0% 

Khác 12,5% 1,4% 0,2% 

 (Nguồn) FOURIN, Nhóm khảo sát tổng hợp theo số liệu của “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN 2017” (tháng 6/2017) 
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Về thị phần theo thương hiệu, có thể thấy, Toyota là thương hiệu của Nhật Bản được ưa chuộng 

nhất, duy trì vị trí đứng đầu. Năm 2016, thị phần của Toyota là khoảng 22%, tiếp theo là Kia của 

Hàn Quốc, thứ 3 là Mazda. Kia và Mazda thông qua hình thức uỷ thác sản xuất cho Công ty ô tô 

Trường Hải (THACO) là công ty lắp ráp ô tô lớn nhất của Việt Nam hiện nay, đang tiếp tục mở 

rộng thị phần dựa vào mở rộng mô hình lắp ráp tại bản địa.  

 

(Nguồn) FOURIN, Nhóm khảo sát tổng hợp theo số liệu của “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN 2017” (tháng 6/2017) 

Biểu đồ 3.1.2 Thị phần theo thương hiệu (năm 2016) 

 

Sự hiện diện của xe nhập khẩu tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Từ tháng 1 đến tháng 9 

năm 2017, trong khi số lượng xe tiêu thụ tại Việt Nam khoảng 198.000 chiếc, giảm 8% so với cùng 

kỳ năm trước, thì xe nhập khẩu lại chiếm tới 56.000 chiếc, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, mở 

rộng thị trường. Theo quốc gia, năm 2015, xe nhập khẩu từ Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt 

chiếm vị trí số 1 và số 2, nhưng sau khi thị phần xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia được mở 

rộng, đến năm 2017 (tính đến tháng 9), xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia đã vượt qua Hàn Quốc 

và Trung Quốc, lần lượt chiếm vị trí số 1 và số 2. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chính 

sách chuyển đổi của Toyota, Honda từ sản xuất lắp ráp tại Việt Nam sang nhập khẩu một số dòng 

xe xét từ góc độ hiệu quả sản xuất. Vào năm 2018, thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc trong nội 

khối ASEAN sẽ cắt giảm hoàn toàn, cùng với sự chuyển đổi trong chiến lược sản xuất của các hãng 

sản xuất xe ô tô sẽ làm cho thị phần xe nhập khẩu tại Việt Nam sẽ gia tăng nhanh chóng.  
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Bảng 3.1.2 Thị phần xe ô tô nhập khẩu được tiêu thụ tại Việt Nam (năm 2016/năm 2017) 

(đơn vị: chiếc) 

 2016 2017 

Số lượng tiêu thụ xe ô tô tại Việt Nam 304.427 198.253 

Số lượng tiêu thụ xe ô tô nhập khẩu 75.463 56.530 

Thị phần tiêu thụ xe ô tô nhập khẩu 24,8% 28,5% 

(Ghi chú) Năm 2017 là số liệu thực tế của 9 tháng năm 2017  

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp dựa theo Tài liệu của Hiệp hội công nghiệp ô tô Việt Nam (VAMA) (năm 2017) 

 

 

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam  

Biểu đồ 3.1.3 Thị phần theo quốc gia (nguồn gốc) nhập khẩu (năm 2016) 

 

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam  

Biểu đồ 3.1.4 Thị phần theo quốc gia (nguồn gốc) nhập khẩu (năm 2017) 
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Căn cứ vào thực tế nhu cầu hiện tại của Việt Nam như nêu trên, có thể dự báo như thế nào về 

triển vọng của nhu cầu trong thời gian tới? Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp ô tô 

của Việt Nam ban hành năm 2014 đã đưa ra con số mục tiêu cụ thể về số lượng xe sản xuất trong 

nước, tỷ lệ xe sản xuất trong nước so với nhu cầu trong nước, số lượng xe xuất khẩu, v.v... , từ con 

số đó có thể suy đoán quy mô thị trường Việt Nam vào năm 2035 là khoảng 1.850.000 chiếc. Theo 

Bộ Công thương Việt Nam, dự báo thị trường xe ô tô của Việt Nam vào năm 2025 là 800.000 ~ 

900.000 chiếc, vào năm 2030 là 1.500.000 ~ 1.800.000 chiếc
13

.  

Trong Báo cáo “Khảo sát, thu thập thông tin về ngành công nghiệp ô tô, sản xuất linh phụ kiện ô 

tô của Việt Nam” của JICA đã mô phỏng 2 kịch bản về tương lai của ngành công nghiệp này: 1 

kịch bản phát triển thành công (trường hợp Chính phủ Việt Nam huy động toàn bộ nguồn lực, giải 

pháp để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp lắp ráp liên quan đến sản xuất ô tô), và 1 

kịch bản không thành công trong phát triển (trường hợp không thực thi bất kỳ giải pháp nào, ngành 

công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp lắp ráp không phát triển). Kết quả mô phỏng cho thấy, đến năm 

2035, số lượng xe tiêu thụ theo Kịch bản phát triển thành công là 2.146.000 chiếc, theo Kịch bản 

phát triển không thành công là 2.057.000 chiếc, nhu cầu thị trường của Việt Nam nếu tăng trưởng 

ổn định thì dự báo số lượng xe tiêu thụ vào năm 2035 sẽ đạt khoảng 2.000.000 chiếc.  

Hơn nữa, dự báo trong tương lai, thị trường về xe ô tô điện (EV) sẽ có xu hướng mở rộng. Theo 

phương tiện thông tin truyền thông, xu hướng gần đây cho thấy Công ty Yudoauto, một công ty sản 

xuất xe ô tô điện của Trung Quốc đã liên kết với Công ty MBI, một công ty chuyên sản xuất bộ 

truyền động của Hàn Quốc và Công ty Vico Motors của Việt Nam thành lập công ty liên doanh 

chuyên buôn bán kinh doanh xe ô tô điện, và đang xây dựng kế hoạch tiêu thụ khoảng 10.000 

chiếc/năm từ sau năm 2018. Ngoài ra, Công ty IMG Innovations của Việt Nam có kế hoạch nhập 

khẩu và tiêu thụ xe ô tô điện của Công ty Tesla Motors của Mỹ, và đang đề nghị Chính phủ giảm 

mức thuế suất nhập khẩu là 70% hiện nay. Bắt đầu xuất hiện những động thái cụ thể cho thấy thị 

trường xe ô tô điện tại Việt Nam là một thị trường nhiều triển vọng. Ngay cả trong lĩnh vực sản 

xuất linh phụ kiện cũng cho thấy nhiều khả năng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ 

như Thành phố Hà nội và Công ty MBI của Hàn Quốc chuyên sản xuất hộp số cho xe ô tô điện đã 

ký kết Biên bản hợp tác nhằm hỗ trợ về đầu tư, thành lập cơ sở sản xuất tại Hà nội. Về khía cạnh 

thể chế, theo phương tiện thông tin đại chúng, khi lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ 

về các điều kiện liên quan ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Bộ Công Thương, Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam đã bày tỏ quan ngại về các quy định chặt chẽ của Chính phủ có thể 

gây trở ngại cho việc thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực này và đang đề xuất với Chính phủ về việc 

không áp dụng Nghị định này đối với xe ô tô điện. Điều này cho thấy việc thúc đẩy khuyến khích 

đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ô tô điện đang được triển khai một cách mạnh mẽ.
14

 

 

                                                   
13 Thông tấn xã Việt Nam (VNA) (ngày 17/7/2017) 
14 NNA “Liên kết với Công ty Hàn Quốc và Trung Quốc, bán ô tô điện tại Việt Nam từ năm 2018” (ngày 18 tháng 10 năm 

2017), “Xe ô tô điện của Tesla, đề xuất giảm thuế suất nhập khẩu” (ngày 15 tháng 6 năm 2017), “MBI của Hàn Quốc, sản 

xuất linh kiện cho xe ô tô điện tại Hà Nội (ngày 27 tháng 6 năm 2017), “Dự thảo Nghị định mới về xe ô tô, không áp dụng 

đối với xe ô tô điện = Phòng TMCN Việt Nam (ngày 19 tháng 6 năm 2017). 
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1.1.3 Xu thế của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam 

Số lượng xe ô tô sản xuất tại Việt Nam năm 2014 là 121.000 chiếc, năm 2015 là 171.000 chiếc 

và năm 2016 là 236.000 chiếc, cũng tương tự như số lượng xe được tiêu thụ, số lượng xe được sản 

xuất tại Việt Nam cũng gia tăng mạnh. Trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp ô 

tô, mục tiêu đến năm 2020 là 228.000 chiếc, nhưng đến năm 2016 đã sản xuất được 236.000 chiếc, 

vượt con số kế hoạch mục tiêu.  

Nếu xét về năng lực sản xuất của từng nhà sản xuất thì Toyota của Nhật Bản có năng lực sản 

xuất 50.000 chiếc/năm. Ngoài ra, Huyndai của Hàn Quốc đã liên kết uỷ thác sản xuất với Thành 

Công, một công ty lắp ráp lớn tại Việt Nam và THACO, để có năng lực sản xuất cao tương đương 

với Toyota.    

 

(đơn vị: chiếc) 

  

(Nguồn) FOURIN, Nhóm khảo sát tổng hợp theo số liệu của “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN 2017” (tháng 6/2017) 

Biểu đồ 3.1.5 So sánh năng lực sản xuất của các nhà sản xuất chủ yếu (năm 2017) 

 

Các công ty sản xuất ô tô chủ yếu sẽ tập trung duy trì và mở rộng sản xuất để có thể tồn tại được 

trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt do việc xoá bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan vào năm 2018.  

THACO, một công ty lắp ráp ô tô lớn của Việt Nam đang nỗ lực trong việc tăng cường năng lực 

sản xuất. THACO và Peugeot đã đầu tư thêm dây chuyền mới để sản xuất xe mang thương hiệu 

Peugeot và sẽ sản xuất 27.000 chiếc mang thương hiệu Peugeot trong giai đoạn từ 2017 ~ 2020. 

Đồng thời, THACO và Huyndai đã thành lập liên doanh và bắt đầu sản xuất xe thương mại, cho 

thấy hướng chuyển đổi từ hình thức sản xuất uỷ thác sang sản xuất bởi công ty liên doanh. Hơn nữa, 

cùng với việc xây dựng nhà máy mới, công ty liên doanh này sẽ bảo đảm năng lực sản xuất đạt 

30.000 chiếc. Huyndai và Thành Công cũng đã thành lập công ty liên doanh, và có kế hoạch không 

chỉ lắp ráp mà còn tăng cường mô hình sản xuất tại nước sở tại. THACO và Mazda của Nhật Bản 
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cũng đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy mới của THACO để sản xuất xe mang thương hiệu 

Mazda tại Tỉnh Quảng Nam. Dự kiến nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4/2018 với sản 

lượng đạt 100.000 chiếc trong tương lai.  

Bên cạnh đó, một tập đoàn lớn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam là 

Vingroup vào tháng 9 năm 2017 đã công bố kế hoạch tham gia vào lĩnh vực công nghiệp sản xuất ô 

tô với mục tiêu là sản xuất ô tô mang thương hiệu của chính mình, và hiện nay đã bắt đầu triển khai 

xây dựng nhà máy sản xuất với diện tích hơn 300 ha tại Hải Phòng ở phía bắc Việt Nam, với kế 

hoạch sản xuất 100.000 ~ 200.000 xe trong 2 năm. Dự án dự kiến đầu tư giai đoạn đầu từ 1 tỷ đến 

1,5 tỷ đôla Mỹ, dự kiến sẽ liên kết và nhận hỗ trợ từ Siemens, Bosch của Đức về công nghệ
15

.   

Như vậy, ngoài những động thái gia nhập mới vào thị trường sản xuất xe ô tô và tăng cường 

năng lực sản xuất, có thể thấy những giải pháp để bổ sung thêm chủng loại xe được sản xuất. Công 

ty Mitsubishi Fuso đã bắt đầu uỷ thác sản xuất dòng xe bus nhỏ từ tháng 2/2016, Nissan cũng bắt 

đầu sản xuất tại Việt Nam dòng xe X-trail hướng vào thị trường nội địa từ năm 2016. Những động 

thái đó cho thấy các công ty sản xuất ô tô đang nỗ lực giành thị phần bằng việc bổ sung thêm các 

dòng xe mới.  

Bên cạnh những nỗ lực bổ sung thêm các mẫu xe mới, có thể thấy những nỗ lực nhằm tăng 

cường hiệu quả của hệ thống sản xuất tập trung vào 1 số mẫu xe. Toyota đã dừng sản xuất tại Việt 

Nam dòng xe Fortuner từ tháng 1/2017 và chuyển sang nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Indonesia 

với mục đích tăng cường hiệu quả sản xuất, chỉ tập trung sản xuất tại Việt Nam 1 số mẫu xe. Hay 

như Honda cũng dừng sản xuất tại Việt Nam dòng xe Civic từ tháng 1/2017 và chuyển sang nhập 

khẩu xe nguyên chiếc từ Thái Lan.  

Như vậy, không nhất thiết phải tăng sản lượng, mà còn có thể thấy cả những nỗ lực nâng cao 

hiệu quả sản xuất dựa vào tập trung sản xuất một số mẫu xe nhất định, đánh giá lại các cơ sở sản 

xuất của các hãng sản xuất ô tô. Trên thực tế, khi phỏng vấn một số công ty sản xuất ô tô lớn đang 

đầu tư tại Việt Nam, các công ty đều chỉ ra điều quan ngại lớn nhất là Vấn đề năm 2018, và khi so 

sánh với Thái Lan, Indonesia là những nước đang có các cơ sở sản xuất ô tô, các công ty này đã chỉ 

ra khả năng phải xem xét đánh giá lại việc sản xuất tại Việt Nam. Ngay cả khi phỏng vấn các công 

ty sản xuất linh phụ kiện ô tô đang đầu tư tại khu vực phía bắc Việt Nam, có ý kiến cho rằng cần 

phải cân nhắc thận trọng tình hình trong thời gian tới trong bối cảnh sáp nhập các cơ sở sản xuất do 

sự hình thành AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN). Như vậy, các công ty sản xuất ô tô đang xem xét 

lại vị thế của Việt Nam trong chiến lược kinh doanh của mình tại khu vực ASEAN nhằm ứng phó 

với Vấn đề năm 2018.   

Theo Báo cáo của JICA về “Khảo sát, thu thập thông tin về ngành sản xuất linh phụ kiện ô tô của 

Việt Nam”, theo Kịch bản phát triển thành công, dự báo số lượng xe ô tô con dưới 9 chỗ được sản 

xuất vào năm 2035 là 1.400.000 chiếc, trong khi đó, theo Kịch bản không thành công, số lượng xe 

ô tô con dưới 9 chỗ được sản xuất tại Việt Nam sẽ giảm mạnh do xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng, 

và dự báo sẽ giảm chỉ còn 142.000 chiếc, giảm mạnh so với số lượng xe được sản xuất hiện nay là 

                                                   
15 NNA “Tập đoàn lớn đầu tư sản xuất ô tô, bắt đầu xây dựng nhà máy ở phía bắc” (ngày 5/9/2017), “Tập đoàn lớn liên kết 

với Siemens của Đức để đẩy nhanh cách mạng công nghệ” (ngày 11/9/2017), “Tập đoàn lớn liên kết với Bosch của Đức để 

sản xuất ô tô” (ngày 16/10/2017). 
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236.000 chiếc. Như vậy, trong bối cảnh năng lực cạnh tranh của xe sản xuất trong nước giảm, và 

việc duy trì sản xuất của các công ty sản xuất ô tô gặp nhiều khó khăn, thì việc sớm ban hành chính 

sách, giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước là một vấn đề vô cùng cấp bách.  

 

(Nguồn) Trích “Báo cáo cuối cùng  Khảo sát, thu thập thông tin về ngành công nghiệp sản xuất linh phụ kiện ô tô của Việt 

Nam  Bộ Công Thương” của JICA (tháng 6/2017) 

Biểu đồ 3.1.6 Kết quả phân tích mô phỏng về 1 số chỉ số chủ yếu của ngành công nghiệp ô tô của Việt 

Nam  

 

1.1.4 Chính sách ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam  

Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2025 

và tầm nhìn đến năm 2035” vào năm 2014. Đây là chiến lược phát triển dài hạn, quy hoạch tổng 

thể nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Trong Quy hoạch tổng thể này đã xác 

định ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam, đưa ra những 

định hướng chính như: 1) đáp ứng với nhu cầu trong nước và đưa công nghệ sản xuất đạt trình độ 

thế giới, bên cạnh việc đáp ứng với nhu cầu trong nước đến năm 2035, cần tham gia vào mạng lưới 

sản xuất ô tô toàn cầu và tập trung liên kết, hợp tác với các tập đoàn sản xuất ô tô lớn hàng đầu thế 

giới, 2) tăng cường xuất khẩu sang ASEAN, 3) nâng cao trình độ kỹ thuật thông qua liên kết với 

các doanh nghiệp nước ngoài, 4) nâng cao giá trị xuất khẩu linh phụ kiện, 5) đẩy nhanh hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng giao thông...
16

   

                                                   
16 FOURIN “Ngành công nghiệp ô tô của ASEAN” (năm 2017) 

Liên quan đến thị

trường

Số lượng tiêu thụ 

(1,000 chiếc)

Số lượng sản xuất 

(1,000 chiếc)

Tỷ lệ nội địa hoá 

(%)

Tuyển dụng

(1,000 người)

Thu thuế

(Tỷ USD)

Cán cân thương 

mại (Tỷ USD)

Liên quan đến sản xuất Đóng góp cho nhà nước

Năm 2015 159 102 23% 83 4,4 -1,5

Năm

2035

Kịch bản tăng 

trưởng thành 

công

Kịch bản tăng 

trưởng không 

thành công

2.146 1.379 61% 836 50,6 -15,5

2.057 142 23% 472 50,0 -31,2
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(Nguồn) Nhóm Khảo sát tổng hợp theo FOURIN “Ngành công nghiệp ô tô của ASEAN năm 2017” (tháng 6/2017)  

Biểu đồ 3.1.7 Khái quát về Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp ô tô  

 

Trong Quy hoạch tổng thể này, các mục tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển dài hạn ngành 

công nghiệp ô tô được đưa ra theo các mốc thời gian chính là năm 2020, năm 2025 và năm 2035.  

Mục tiêu về số lượng xe sản xuất trong thời gian tới được đưa ra như sau: năm 2020 đạt 227.000 

chiếc, năm 2025 đạt 466.000 chiếc, năm 2035 đạt 1.531.000 chiếc. Giả định, nếu Việt Nam vào 

năm 2035 sản xuất được 1.530.000 chiếc thì điều này sẽ có ảnh hưởng tác động rất lớn đối với nền 

kinh tế của Việt Nam.  

Mục tiêu tỷ lệ xe sản xuất trong nước đáp ứng với nhu cầu trong nước được đưa ra vào năm 

2020 là 67%, năm 2025 là 70%, năm 2035 là 78%. Ngoài ra, mục tiêu xuất khẩu xe hoàn chỉnh 

trong tương lai vào năm 2020 là 20.000 chiếc, năm 2025 là 37.000 chiếc và năm 2035 là 90.000 

chiếc.  

  

Hiện trạng Định hướng Phương hướng

Địa điểm sản 

xuất
Mức 116.000 chiếc

Năm 2020: 228.000 chiếc năm 2025: 

4660.000 chiếc năm 2030: 1.531.000 

chiếc

Đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng cường 

xuất khẩu, tham gia mạng lưới sản xuất ô 

tô toàn cầu

Linh phụ kiện

Chưa phát triển → phụ thuộc 

vào nhập khẩu từ Thái Lan, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc

Mục tiêu xuất khẩu năm 2020: 4 tỷ đôla 

Mỹ → năm 2025: 5 tỷ đôla Mỹ → năm 

2030: 10 tỷ đôla Mỹ

Khuyến khích dự án lớn trong lĩnh vực

công nghiệp hỗ trợ

Chi phí sản

xuất

Cao nhất ở ASEAN (do thuế

nhập khẩu linh phụ kiện cao）

Năm 2018 xoá bỏ hoàn toàn thuế nhập 

khẩu (theo Hiệp định về hàng hoá 

ASEAN (ATIGA))

Tăng cường liên kết với nhà sản xuất, nhà 

cung ứng linh phụ kiện, các cơ sở R&D → 

trung tâm ô tô, hình thành cụm công 

nghiệp 

Hạ tầng, 

Chính sách

- Hạ tầng: chưa phát triển (ùn 

tắc, v.v…)

- Chính sách: không có chính 

sách cụ thể

- Hạ tầng: đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ 

tầng

- Từng bước sửa đổi luật pháp

- Hạ tầng: thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý (sau khi 

AEC, TPP có hiệu lực)

Chất lượng, 

Kỹ thuật
Thấp

Thu hút nhà sản xuất nước ngoài → đạt 

tiêu chuẩn quốc tế → đáp ứng nhu cầu 

trong nước, tăng cường xuất khẩu

Tăng cường đầu tư nhằm cải thiện và 

nâng cao trình độ công nghệ 

① Hình thành ngành công nghiệp hỗ trợ (áp 

dụng kỹ thuật để có thể nội địa hoá cà bộ phận 

như bộ truyền tốc độ, động cơ, thân xe, v.v..)

② tăng tỷ lệ nội địa hoá lên 35% (tính theo giá) 

đối với linh phụ kiện ô tô sản xuất trong nước 

Bắt đầu sản xuất bộ phận động lực chủ yếu 

dành cho xe tải hạng nhẹ và xe buýt dần dần 

tham gia vào hệ thống mạng lưới sản xuất ô tô 

toàn cầu 

Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nâng tỷ 

lệ nội địa hoá linh phụ kiện lên khoảng 65%

Năm 2020 Năm 2035Năm 2025

Ngành công nghiệp hỗ trợ

Xe hoàn chỉnh

① Lĩnh vực xe tải và xe buýt trên 10 chỗ: khả năng sản xuất xe tải hạng nhẹ đa mục đích sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn hoặc xe buýt 

chạy cự ly gần và trung bình giữa các tỉnh thành, quận huyện, thành phố

② Ưu đãi đối với xe con chở người dưới 9 chỗ có mức tiêu hao nhiên liệu thấp: xe ô tô con thân thiện với môi trường, phù hợp vớ i hạ tầng giao thông và 

thu nhập của người dân.

③ Khuyến khích sản xuất các loại xe đặc chủng có nhu cầu lớn như xe trộn bê tông, xe kéo, xe phục vụ cho quốc phòng, an ninh: sản xuất xe phục vụ 

trong nông nghiệp đa chức năng để đáp ứng với nhu cầu của người dân ở nông thôn và vùng núi 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

3-10 

 

 Bảng 3.1.3 Mục tiêu số lượng xe sản xuất trong nước  

(đơn vị: chiếc) 

 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2035 

Xe con chở người 114.000 237.900 852.600 

Xe buýt 14.200 29.100 84.400 

Xe tải 97.960 197.000 587.900 

Xe đặc chủng 1.340 2.400 6.500 

Tổng cộng 227.500 466.400 1.531.400 

(Nguồn) Trích FOURIN “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN năm 2017” (tháng 6/2017) 

 

Bảng 3.1.4 Mục tiêu tỷ lệ xe sản xuất trong nước đáp ứng với nhu cầu trong nước  

 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2035 

Xe con chở người 60% 65% 75% 

Xe buýt 90% 92% 94% 

Xe tải 78% 78% 82% 

Xe đặc chủng 15% 18% 23% 

Tổng cộng 67% 70% 78% 

(Nguồn) Trích FOURIN “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN năm 2017” (tháng 6/2017) 

 

Bảng 3.1.5 Mục tiêu số lượng xe ô tô xuất khẩu  

(đơn vị: chiếc) 

 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2035 

Xe con chở người 5.000 15.000 50.000 

Xe buýt 5.000 7.000 15.000 

Xe tải 10.000 15.000 25.000 

Tổng cộng 20.000 37.000 90.000 

(Nguồn) Trích FOURIN “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN năm 2017” (tháng 6/2017) 

 

Bảng 3.1.6 Mục tiêu tỷ lệ nội địa hoá đối với xe ô tô sản xuất trong nước 

 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2035 

Xe con chở người 30-40% 40-50% 55-60% 

Xe buýt 35-45% 50-60% 75-80% 

Xe tải 30-40% 45-55% 70-75% 

Tổng cộng 25-35% 40-45% 60-70% 

(Nguồn) Trích FOURIN “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN năm 2017” (tháng 6/2017) 

 

Sau khi ban hành Quy hoạch tổng thể, năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Kế hoạch 

hành động nhằm phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô và linh phụ kiện ô tô”, trong đó đưa ra 

6 nội dung mục tiêu và 20 nội dung của kế hoạch hành động. Trong kế hoạch hành động bao gồm 

các nội dung chủ yếu về chính sách thuế như áp dụng chính sách thuế liên quan đến ngành công 

nghiệp ô tô một cách ổn định trong 10 năm, hợp lý hoá thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm thuế nhập khẩu 

đối với linh phụ kiện ô tô, và phát triển công nghiệp hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực. 

Năm 2016, Chính phủ đã ban hành “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế 

hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô và chính sách hỗ trợ”. Quyết định mới này đưa ra các biện 
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pháp ưu đãi đối với các công ty sản xuất ô tô dung tích nhỏ dưới 1.5 lít có mức tiêu hao nhiên liệu 

thấp và giá thấp, xe tải dưới 3 tấn, có công suất 50.000 chiếc/năm, và đối với các công ty sản xuất 

linh phụ kiện như động cơ, bộ truyền động, hộp số. Điều này cho thấy định hướng của Việt Nam là 

ưu tiên cho việc sản xuất xe hoàn chỉnh có dung tích nhỏ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là định hướng 

chung, mà chưa có các tiêu chuẩn và nội dung ưu đãi cụ thể.   

Một trong những giải pháp cụ thể được đưa ra là việc sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt (Special 

Consumption Tax: SCT). Trong sửa đổi này, Chính phủ đã thay đổi phương pháp xác định thuế 

tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu, điều chỉnh giá tính thuế từ căn cứ theo giá 

nhập khẩu sang căn cứ theo giá bán và kết quả là giá bán xe ô tô nhập khẩu tăng lên khoảng 5%. 

Hơn nữa, việc điều chỉnh phân loại và sửa đổi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe con đã dẫn 

đến kết quả là giảm thuế đối với xe con dung dích nhỏ, xe ô tô điện nhưng lại tăng thuế đối với 

dòng xe có dung tích trên 2,5 lít.  

Việc sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt như nêu trên cho thấy các giải pháp ưu đãi đối với xe ô tô sản 

xuất trong nước và xe dung tích nhỏ mà Chính phủ đã thực thi một mặt đã mang lại những kết quả 

nhất định, song các giải pháp đó chẳng qua chỉ là thống nhất phương pháp tính thuế đối với xe sản 

xuất trong nước và xe nhập khẩu, làm thay đổi tình trạng vốn có lợi đối với xe nhập khẩu từ trước 

tới nay, đồng thời, có ý kiến cho rằng trong bối cảnh xe nguyên chiếc nhập khẩu đang gia tăng do 

thuế nhập khẩu giảm theo lộ trình thì hiệu quả của chính sách ưu đãi giảm thuế đối với xe có dung 

tích nhỏ rất hạn chế
17

. 

 

1.1.5 Định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam 

Như vậy, có thể đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã thực thi một số giải pháp nhằm khơi 

dậy nhu cầu trong nước và tăng sản lượng xe ô tô sản xuất trong nước mà trước hết là việc ban 

hành Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp ô tô. Song mặt khác, cần phải thực thi các 

giải pháp cụ thể hơn trong thời gian tới để ứng phó với Vấn đề năm 2018. Trong Báo cáo của JICA 

về “Khảo sát, thu thập thông tin về ngành công nghiệp sản xuất ô tô, linh phụ kiện ô tô tại Việt 

Nam” đã đề xuất 3 giải pháp cụ thể, đó là ① thúc đẩy mở rộng quy mô thị trường, ② bù đắp 

chênh lệch về chi phí, ③ thúc đẩy đầu tư. Hơn nữa, cần phải phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ 

nhằm tăng tỷ lệ nội địa hoá chính là chìa khoá của chính sách bù đắp chi phí, và để thực hiện điều 

này, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất theo mô hình từ trên xuống dựa vào mở rộng sản xuất 

OEM là giải pháp hữu hiệu, và cho thấy định hướng trước hết là phải thực thi các giải pháp chú 

trọng đến mở rộng thị trường.  

  

                                                   
17 FOURIN “Ngành công nghiệp ô tô ASEAN năm 2017” (tháng 6/2017) 
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(Nguồn) Trích JICA “Báo cáo cuối cùng  Khảo sát, thu thập thông tin về ngành công nghiệp sản xuất ô tô, linh phụ kiện ô tô 

tại Việt Nam” (Tháng 6/2017) 

Biểu đồ 3.1.8 Mô phỏng chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ theo mô hình từ trên xuống 

 

Thực tế, khi phỏng vấn 1 số nhà sản xuất linh phụ kiện ô tô của Nhật Bản, các doanh nghiệp này 

đều cho rằng, điều kiện để đầu tư vào Việt Nam là việc bảo đảm nhu cầu, và đối với linh phụ kiện ô 

tô là chính sách tìm kiếm nguồn cầu của các nhà sản xuất ô tô hoàn chỉnh. Ngay cả khi phỏng vấn 

các nhà sản xuất linh phụ kiện ô tô đang đầu tư vào Việt Nam thì nguyên nhân chính dẫn đến quyết 

định đầu tư của các công ty này đó là các nhà cung cấp ở Tier 1 và các nhà sản xuất ô tô hoàn chỉnh 

là khách hàng của họ đã đầu tư vào Việt Nam, và điều kiện tiền đề để đầu tư mới mở rộng là bảo 

đảm nhu cầu nhất định.  

Như vậy dựa vào kết quả phỏng vấn này cũng có thể thấy để phát triển công nghiệp hỗ trợ và mở 

rộng thị trường ô tô trong nước cần có cách tiếp cận đặt mức độ ưu tiên thu hút đầu tư của các nhà 

sản xuất ô tô hoàn chỉnh và các nhà sản xuất cung ứng ở Tier 1.  

 

1.1.6 Vấn đề tồn tại  

1.1.6.1 Vấn đề năm 2018 

Như đã đề cập ở trên, bên cạnh ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa phát triển thì Vấn 

đề 2018 được cho là có tác động ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Tại 

Việt Nam áp dụng một mức thuế suất nhập khẩu cao đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc, và từ sau 

năm 2012, thuế nhập giảm được cắt giảm theo lộ trình và đến thời điểm năm 2017 vẫn duy trì ở 

mức cao là 30%. Như đã trình bày ở trên, do ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa phát 

triển một cách đầy đủ nên mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu linh phụ kiện ô tô cao làm cho chi phí 

sản xuất cao hơn so với các nước lân cận, song lại được “bù trừ” với mức thuế suất cao nên có thể 

nói rằng, ngành lắp ráp ô tô trong nước đang được bảo hộ ở mức độ nhất định.  

Cơ cấu ngành sản xuất ô tô

Thị trường ô tô trong nước

OEM 

(lắp ráp xe 

hoàn chỉnh)

Nhà sản xuất Tier 1 

(sản xuất các linh 

kiện rời)

Nhà sản xuất Tier 2 (sản xuất linh

phụ kiện)

Hướng giải quyết

- Phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước

- Tránh các biện pháp bảo hộ cản trở sự phát triển của thị trường

- Mở rộng sản xuất trong nước trong bối cảnh mở rộng thị trường

- Tăng cường năng lực cạnh tranh về giá dựa trên mở rộng khả 

năng nội địa hoá

- Chuyển từ hình thức OEM sang đầu tư nước ngoài vào Tier 1 

phù hợp với yêu cầu sản xuất trong nước 

- Nâng cao năng lực quản lý sản xuất, kỹ thuật dựa vào sự dẫn 

dắt của Tier 1, OEM 

- Mở rộng giao dịch với Tier 1 cùng với việc nâng cao chất lượng
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Thế nhưng, từ tháng 1/2018, thuế nhập khẩu đối với xe ô tô nguyên chiếc được sản xuất tại 

ASEAN sẽ cắt giảm ngay lập tức từ 30% xuống 0%, do đó từ sau năm 2018, ngành công nghiệp 

lắp ráp ô tô tại Việt Nam sẽ mất khả năng cạnh tranh về giá, và sẽ buộc phải cạnh tranh khốc liệt 

với xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia. Chính vì vậy mà như đã trình bày ở trên, cần phải có 

các giải pháp nhanh chóng và cần thiết để phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam.  

  

(Nguồn) Nhóm Khảo sát tổng hợp theo JICA “Báo cáo cuối cùng  Khảo sát, thu thập thông tin về ngành công nghiệp sản 

xuất ô tô, linh phụ kiện ô tô tại Việt Nam” (tháng 6/2017) 

Biểu đồ 3.1.9 Thuế nhập khẩu xe ô tô tại Việt Nam  

 

1.1.6.2 Thuế nhập khẩu cao đối với linh phụ kiện nhập khẩu  

Việt Nam đánh thuế cao đối với linh phụ kiện ô tô nhập khẩu nên so với các nước ASEAN lân 

cận thì chi phí sản xuất ô tô tại Việt Nam cao hơn khoảng từ 10% ~ 20% so với Thái Lan và 

Indonesia
18

. Ngay cả Bộ Công thương Việt Nam cũng đã nhận thức được vấn đề thuế nhập khẩu 

cao đối với linh phụ kiện ô tô nhập khẩu và đang xem xét để giảm thuế nhập khẩu này, song lại 

đang gặp phải vướng mắc trong việc lấy ý kiến của các bộ ngành trong Chính phủ và cần phải có 

thời gian xem xét. Hơn nữa, một giải pháp để giảm thuế nhập khẩu là thay đổi thuế suất ưu đãi đối 

với tối huệ quốc cũng đang gặp phải khó khăn. Một phương án thay thế đang được xem xét đó là 

tận dụng các FTA song lại gặp phải vấn đề quốc tịch của các công ty sản xuất ô tô rất khác nhau 

nên rất khó để áp dụng chỉ với 1 quốc gia cụ thể nào
19

. 

Tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đã đưa ra một số phương án liên quan đến giảm thuế nhập khẩu 

đối với linh phụ kiện ô tô trong 5 năm tới như giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với 163 sản phẩm 

trong danh mục, giảm thuế suất thuế nhập khẩu bình quân hiện hành là 14% ~ 16% xuống mức 7% 

                                                   
18 JICA “Bộ Công Thương Việt Nam Báo cáo cuối cùng  Khảo sát, thu thập thông tin về ngành công nghiệp sản xuất linh 

phụ kiện ô tô taị Việt Nam” (tháng 6/2017)  
19 FOURIN “Ngành công nghiệp sản xuất ô tô ASEAN” (năm 2017).  
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(xe con), v.v...
20

 Dù là phương án nào thì cũng dẫn tới giảm chi phí mua linh phụ kiện, khuyến 

khích sản xuất ô tô trong nước. Hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ nhanh chóng quyết định ban hành 

và thực thi các giải pháp trên cơ sở hài hoà với các nguyên tắc của WTO.  

 

1.1.6.3 Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ  

Vấn đề bản chất và mang tính cơ cấu của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam là ngành công 

nghiệp sản xuất linh phụ kiện ô tô chưa phát triển. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ của 

lĩnh vực sản xuất ô tô chưa phát triển, số lượng nhà cung ứng rất nhỏ nếu so sánh với các nước lân 

cận. Nếu so sánh với các nước ASEAN lân cận thì số lượng nhà cung ứng của Thái Lan là 1.954 

công ty, Indonesia là 751 công ty, Malaysia là 571 công ty, trong khi Việt Nam chỉ có 195 công ty. 

Điều này dẫn tới là tỷ lệ nội địa hoá của Thái Lan đạt 85%, Indonesia đạt 80%, Malaysia đạt 75%, 

trong khi Việt Nam chỉ đạt được 10%
21

. Như trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công 

nghiệp ô tô của Việt Nam đưa ra định hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hoá tính theo giá đến năm 2020 

đạt 35%, đến năm 2035 đạt 65%. Để đạt được mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hoá thì Việt Nam cần 

phải có giải pháp mạnh và nhanh chóng.  

Xin nêu một ví dụ. Vào tháng 2 năm 2016, trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công 

nghiệp ô tô Việt Nam, Chính phủ đã ban hành “Quyết định số 229/QD-TTg về kế hoạch phát triển 

ngành công nghiệp ô tô và chính sách hỗ trợ”, theo đó quy định các biện pháp ưu đãi đối với các 

dòng xe ưu tiên và linh phụ kiện quan trọng. Nhưng nội dung ưu đãi cụ thể và thủ tục lại chưa được 

quy định rõ ràng, dẫn tới việc chính sách hiệu quả để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ 

trợ đã không được thực thi và phát huy hiệu quả.   

 

1.1.6.4 Thúc đẩy xuất khẩu 

Tại Thái Lan và Indonesia, hai nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển ở ASEAN thì không 

chỉ có nhu cầu nội địa mà việc xuất khẩu xe nguyên chiếc và linh phụ kiện là nền tảng quan trọng 

để duy trì và phát triển ngành công nghiệp ô tô ở các nước này. Nếu nhìn vào xe nguyên chiếc, tại 

Thái Lan, số lượng xe được sản xuất vào năm 2016 là 1.940.000 chiếc, trong đó hơn 60%, tương 

đương khoảng 1.200.000 chiếc được dành cho xuất khẩu và xuất khẩu không chỉ sang các nước 

ASEAN mà còn xuất khẩu sang các thị trường như Châu Đại Dương, Trung Đông, Bắc Mỹ. Tại 

Indonesia, số lượng xe được sản xuất tại đây năm 2016 là 1.170.000 chiếc, trong đó xuất khẩu 

khoảng 200.000 chiếc
22

, chỉ chiếm 17% thị phần, song Chính phủ Indonesia đã đưa ra định hướng 

tập trung thúc đẩy xuất khẩu xe ô tô và Bộ Công nghiệp của nước này đã đặt ra mục tiêu xuất khẩu 

1.500.000 chiếc
23

 vào năm 2035. Trên cơ sở triển vọng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong 

lĩnh vực sản xuất xe ô tô của Việt Nam với các công ty sản xuất xe nguyên chiếc ở tầng trên cùng 

                                                   
20 NNA “Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với linh phụ kiện ô tô” (ngày 24 tháng 8 năm 2017)  
21 JICA “Bộ Công Thương Việt Nam Báo cáo cuối cùng  Khảo sát, thu thập thông tin về ngành công nghiệp sản xuất linh 

phụ kiện ô tô taị Việt Nam” (tháng 6/2017) 
22 JETRO “Định hướng sản xuất và tiêu thụ xe ô tô của một số nước chủ yếu” (năm 2016) 
23 NNA “Bộ Công nghiệp, tăng 6 lần số lượng xe xuất khẩu từ 2020 ~ 2030” (ngày 2 tháng 10 năm 2017)  
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của hệ thống sản xuất, Việt Nam cần phải thúc đẩy cả nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu, coi 

đó như “2 bánh xe” của ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Mặc dù Thái Lan và Indonesia là những 

nước đi trước trong việc thu hút các nhà sản xuất linh phụ kiện tạo nền tảng cho ngành công nghiệp 

hỗ trợ, song ngay tại Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017, xuất khẩu linh phụ kiện ô tô của 

Việt Nam đã tăng 16%, đạt 5,1 tỷ đôla Mỹ, trong đó, các nhà sản xuất linh phụ kiện ô tô của Nhật 

Bản đầu tư ở khu vực phía bắc đã bắt đầu mở rộng nhà xưởng để mở rộng xuất khẩu cho thấy cơ 

hội biến Việt Nam trở thành khu vực sản xuất và xuất khẩu linh phụ kiện ô tô đang dần được hình 

thành. Để xu thế này trở nên chắc chắn, hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ có các chính sách, biện 

pháp cụ thể để thúc đẩy xuất khẩu ô tô và linh phụ kiện ô tô.  

 

 

1.2 Thực trạng của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

1.2.1 Bức tranh tương lai được kỳ vọng của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (mục tiêu) 

1.2.1.1 Cơ sở sản xuất ô tô của khu vực phía nam Việt Nam 

Tại Việt Nam, cùng với việc tăng thu nhập, số lượng xe ô tô được tiêu thụ cũng liên tục tăng, sản 

xuất trong nước không theo kịp với sự gia tăng về số lượng tiêu thụ. Hiện nay, tại Việt Nam có 17 

nhà sản xuất và lắp ráp ô tô đang tiến hành sản xuất như Toyota, Honda, Ford, Mazda, v.v…, 

nhưng tất cả các công ty này đều tập trung ở khu vực phía bắc Việt Nam. Các công ty sản xuất và 

lắp ráp ô tô không đầu tư xây dựng nhà máy ở phía nam. Tại khu vực phía nam Việt Nam, trong 

tổng số xe được tiêu thụ tại Việt Nam thì có tới khoảng 43%
24

 được tiêu thụ ở phía nam, và chủ 

yếu được vận chuyển từ khu vực phía bắc hoặc nhập khẩu từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu này.   

Trong Quyết định số 1168/QD-TTg về chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Chính phủ ban hành vào năm 2014 đã khẳng định ngành 

công nghiệp ô tô là ngành quan trọng của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, 

nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh phụ kiện trong chuỗi giá trị sản xuất 

xe ô tô toàn cầu. Mục tiêu cụ thể được đưa ra là đến năm 2020 sản xuất được 228.000 chiếc (trong 

đó xe con khoảng 114.000 chiếc), năm 2025 sản xuất được 466.000 chiếc (trong đó xe con là 

237.000 chiếc), năm 2035 là 1.531.000 chiếc (trong đó xe con là 853.000 chiếc).  

Trong kế hoạch mục tiêu này, với thế mạnh về vị trí địa lý tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh 

là một thành phố lớn nhất của Việt Nam, có khả năng tiếp cận thị trường tốt, có cảng biển quốc tế 

Cái Mép Thị Vải, tiếp giáp với sân bay quốc tế Long Thành là sân bay quốc tế ở khu vực phía nam 

đang dự kiến được xây dựng, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được kỳ vọng có thể trở thành một trung tâm 

sản xuất xe ô tô tại khu vực phía nam Việt Nam, thu hút đầu tư của các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô. 

Xét từ xu thế nhu cầu về xe ô tô của khu vực phía nam, mục tiêu của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước 

mắt là sản xuất xe ô tô con với công suất khoảng 200.000 chiếc/năm.  

                                                   
24 “Động thái về sản xuất và tiêu thụ xe ô tô của 1 số nước năm 2016” (tháng 7/2017) Phòng kế hoạch khảo sát ở nước ngoài, 

Ban điều tra khảo sát nước ngoài JETRO.  
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Trong ngành công nghiệp ô tô, sự đầu tư của các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô sẽ kéo theo sự đầu 

tư của các nhà cung ứng linh phụ kiện, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Như đã trình bày ở trên, trong 

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp ô tô đã đưa ra mục tiêu phát triển ngành công 

nghiệp hỗ trợ sản xuất linh phụ kiện, và đến năm 2035 đạt tỷ lệ nội địa hoá trên 65% (tính theo giá). 

Vì vậy, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu song song với việc thu hút đầu tư của các nhà sản xuất và lắp ráp ô 

tô phải tích cực thu hút đầu tư của các nhà sản xuất linh phụ kiện là công nghiệp hỗ trợ, quy tụ 

ngành công nghiệp liên quan đến sản xuất ô tô và hoàn chỉnh việc sản xuất xe ô tô ngay tại khu vực 

phía nam. Hiện nay, để tránh rủi ro về thiên tai và nguy cơ khủng bố, việc tăng tỷ lệ nội địa hoá là 

một xu thế toàn cầu. Đây là một thuận lợi cho Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút đầu tư của các nhà 

sản xuất và lắp ráp ô tô, cũng như của các nhà sản xuất linh phụ kiện ô tô.  

Hiệu quả cuối cùng của việc tập trung quy tụ các ngành công nghiệp không chỉ là nhằm đáp ứng 

nhu cầu về xe ô tô ở trong nước mà để xuất khẩu xe nguyên chiếc và linh phụ kiện sang các nước 

Đông Nam Á, trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng ở ASEAN. Đồng thời, sẽ tiến hành 

hiện đại hoá hơn nữa ngành công nghiệp sản xuất ô tô như ô tô điện trong tương lai.   

 

1.2.1.2 Hình thành và dẫn dắt chuỗi cung ứng ở khu vực phía nam Việt Nam  

Ngành công nghiệp sắt thép với các lò luyện thép bằng điện ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khá phát 

triển. Bên cạnh đó, dự báo ngành công nghiệp hoá dầu cùng với Tổ hợp hoá dầu Long Sơn cũng sẽ 

phát triển. Khảo sát lần này cũng đã xem xét sự phát triển của ngành sản xuất sắt thép bao gồm cả 

một số chủng loại thép đặc dụng, và việc thu hút từ ngành công nghiệp thượng nguồn đến ngành 

công nghiệp hạ nguồn trong công nghiệp hoá dầu sẽ kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp 

sản xuất vật liệu. Chính vì vậy, đứng từ góc độ là nguồn cung ứng nguyên vật liệu, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu sẽ có nhiều lợi thế trong tương lai.  

Mặc dù có một số nhà sản xuất liên quan đến công nghiệp ô tô đang đầu tư tại một số tỉnh thành 

lân cận với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng chưa có sự quy tụ tập trung về ngành sản xuất ô tô. Tuy 

nhiên, nếu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút được các nhà chế tạo và lắp ráp ô tô vào Tỉnh, cùng với 

đó sẽ kéo theo sự đầu tư của các nhà sản xuất liên quan đến công nghiệp ô tô vào các tỉnh thành lân 

cận thì trong tương lai sẽ quy tụ tập trung ngành công nghiệp tại đây. Khi đó, các sản phẩm sắt thép 

và sản phẩm hoá dầu do Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sản xuất sẽ là nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho 

các nhà sản xuất linh phụ kiện ở các tỉnh thành lân cận. Linh phụ kiện do các nhà sản xuất linh phụ 

kiện này sản xuất sẽ dược cung ứng cho các nhà chế tạo ô tô và lắp ráp ô tô, hình thành nên chuỗi 

cung ứng để sản xuất ô tô tại khu vực phía nam này. Như một địa phương đi đầu trong ngành sản 

xuất ô tô, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải tập trung toàn lực cho các hoạt động thu hút đầu tư đối 

với các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào tỉnh.  
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1.2.1.3 Tăng cường hạ tầng lưu thông nhằm thúc đẩy sự hình thành chuỗi cung ứng   

Để đẩy nhanh sự hình thành chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô, cần phải hoàn thiện và 

tăng cường chức năng của các tuyến đường và cảng biển quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và rút 

ngắn thời gian của mạng lưới lưu thông liên quan đến ngành công nghiệp ô tô.  

Để xây dựng chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô như vừa nêu trên, cần phải hoàn thiện 

hạ tầng lưu thông – nền tảng của chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô dựa trên cơ sở kế 

hoạch phát triển đầu mối lưu thông phân phối quốc tế (sẽ trình bày sau) (mục tiêu số 3) song song 

với việc tăng cường mạng lưới lưu thông phân phối và thúc đẩy sự phát triển của ngành công 

nghiệp ô tô.  

Để thực hiện điều này, cần nhanh chóng hoàn thiện và tăng cường năng lực của 3 hệ thống hạ 

tầng chính là ① cảng Cái Mép Thị Vải, ② cầu Phước An, ③ đường cao tốc Biên Hoà – Vũng 

Tàu. Đối với ① cảng Cái Mép Thị Vải, phân chia vai trò với cảng Cát Lái của TP Hồ Chí Minh, 

nắm giữ vai trò của cảng biển quốc tế, cửa ngõ xuất nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc và linh phụ 

kiện ô tô. Để phục vụ cho việc xuất khẩu ô tô, cần hoàn thiện bến cảng cho tàu RO/RO. Đối với ② 

cầu Phước An, việc xây dựng cầu Phước An sẽ gia tăng khả năng tiếp cận từ khu công nghiệp 

Nhơn Trạch và từ khu vực phía Tây của vùng kinh tế lân cận TP Hồ Chí Minh. Đối với ③ đường 

cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, việc xây dựng tuyến đường này sẽ làm tăng khả năng tiếp cận với 

các thành phố lân cận Thành phố Biên Hoà và khu vực phía Đông của TP Hồ Chí Minh.    

Việc hoàn thiện các hạ tầng lưu thông này sẽ đẩy nhanh sự hình thành chuỗi cung ứng giữa các 

tỉnh thành lân cận, lấy Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm trung tâm cả về đường bộ và đường biển, góp 

phần nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng cùa ngành công nghiệp ô tô ở khu vực phía nam của 

Việt Nam.   

 

1.2.2 Vấn đề tồn tại  

1.2.2.1 Làm rõ vai trò vị thế của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong ngành công nghiệp ô tô 

Qua khảo sát, hầu như không thấy có sự quy tụ tập trung các nhà sản xuất linh phụ kiện tại các 

địa phương không có sự đầu tư của các nhà chế tạo và lắp ráp ô tô. Chính vì vậy, đối với Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu, trước hết cần phải thu hút sự đầu tư của các nhà chế tạo và lắp ráp ô tô. Thế nhưng, 

để thu hút được các nhà chế tạo và lắp ráp ô tô trong điều kiện không có sự quy tụ tập trung các 

ngành sản xuất liên quan đến công nghiệp ô tô cũng như chưa hình thành chuỗi cung ứng tại khu 

vực phía nam là điều không hề đơn giản.  

Hơn nữa, trong chính sách trọng điểm khu vực trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển ngành 

công nghiệp ô tô, vai trò vị thế của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không được quy định rõ ràng. Vì vậy, để 

thu hút đầu tư của ngành công nghiệp ô tô vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương này cần thảo 

luận và điều phối với Chính phủ, xác định vai trò là khu vực trung tâm của ngành công nghiệp ô tô 

tại khu vực phía nam Việt Nam trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. 

Hơn nữa, trong Quyết định số 229/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 2 năm 
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2016 về Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô và chính sách hỗ trợ, được ban hành trên cơ sở 

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp ô tô có quy định về các dòng xe ưu tiên và linh 

phụ kiện quan trọng, quy định về các biện pháp ưu đãi nhưng không nêu chi tiết về nội dung ưu đãi 

và thủ tục cụ thể. Vì vậy, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải đàm phán thương lượng với Chính phủ 

để có thể dành các ưu đãi riêng đối với các nhà chế tạo và lắp ráp ô tô.  

 

1.2.2.2 Cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia do việc xoá bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan 

So sánh với các nước ASEAN thì cơ sở hạ tầng công nghiệp của Việt Nam yếu kém hơn, chuỗi 

cung ứng của toàn ngành công nghiệp chế tạo chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, hơn một nửa số linh 

phụ kiện cần thiết cho ngành công nghiệp ô tô buộc phải nhập khẩu, làm cho chi phí sản xuất ô tô 

tăng cao, năng lực cạnh tranh kém.  

Trong bối cảnh đó, năm 2018 sẽ xoá bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với xe ô tô nguyên chiếc 

được sản xuất trong nội khối ASEAN, và từ sau năm 2018, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam 

sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các quốc gia có mức độ quy tụ tập trung cao của ngành 

công nghiệp ô tô như Thái Lan và Indonesia. Liệu Việt Nam, một quốc gia chưa quy tụ tập trung 

được ngành công nghiệp ô tô, có thể cạnh tranh được với các quốc gia này hay không là một vấn đề 

tồn tại lớn.  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các chính sách nhằm thu 

hút các doanh nghiệp, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và hình thành chuỗi cung ứng của 

ngành công nghiệp ô tô.  

 

1.2.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp  

Công nghiệp ô tô là lĩnh vực có ngành công nghiệp hỗ trợ lớn với hơn 30.000 chi tiết linh phụ 

kiện, đem lại hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả về tạo công ăn việc làm rất lớn. Điều này đồng 

nghĩa với việc phải có một nguồn nhân lực công nghiệp dồi dào làm nền tảng cho chuỗi cung ứng 

và cần phải thúc đẩy một cách mạnh mẽ việc đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp đáp ứng với nhu 

cầu của doanh nghiệp. Hiện nay, cơ cấu công nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ yếu thiên về 

ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp nặng, vì vậy khó có thể nói là Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

có nguồn nhân lực công nghiệp dồi dào. Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp làm nền tảng cho 

ngành công nghiệp ô tô chính là vấn đề cấp bách đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 

1.2.2.4 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

Cầu Phước An được quyết định đầu tư theo phương thức BOT sử dụng nguồn vốn của tư nhân 

và dự kiến đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam lại bày tỏ quan điểm 

không sử dụng nguồn vốn tư nhân mà sử dụng nguồn vốn công để đầu tư xây dựng. Vì vậy hiện 

nay tại thời điểm năm 2017, việc thực hiện các dự án theo hình thức BOT đang gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu tuyệt đối là phải đưa vào sử dụng vào năm 2020 thì việc thu xếp vốn 
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của địa phương để thực hiện dự án là khó. Vì vậy, đến năm 2020, trong trường hợp sử dụng ngân 

sách của địa phương nhưng nếu không xác định được mốc thời gian hoàn thiện để đưa vào sử dụng 

thì cần phải thuyết phục Chính phủ cho phép thực hiện theo phương thức BOT. Trường hợp sử 

dụng vốn vay ODA thì khó để có thể hoàn thiện đưa vào sử dụng vào năm 2020. Ngoài ra, đường 

cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu cũng đang kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, và trong trường hợp 

khó thực hiện theo hình thức BOT sẽ cần phải tìm phương án đầu tư khác.  

 

1.2.3 Tiềm năng đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp cho rằng Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu có nhiều lợi thế như ① có cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, một trong những điều kiện hạ 

tầng cần thiết cho xuất khẩu, và ② có vị trí gần với TP Hồ Chí Minh, một thị trường lớn nhất Việt 

Nam. Như vậy, thế mạnh về hạ tầng xuất khẩu và khả năng tiếp cận thị trường của Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu được xem như là một điều kiện/yêu cầu đối với các doanh nghiệp đang cân nhắc việc 

đầu tư của mình vào đây.  

Mặt khác, kết quả phỏng vấn các nhà chế tạo ô tô Nhật Bản đều khẳng định điều kiện lớn nhất để 

các doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp ô tô đầu tư vào đây là việc bảo đảm nhu cầu. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải đưa ra mục tiêu rõ ràng như “sản xuất 200.000 chiếc xe 4 chỗ”, 

chú ý tới xu hướng nhu cầu xe ô tô ở trong nước và xu thế sản xuất xe ô tô của Thái Lan và 

Indonesia, cần tăng cường sức truyền tải về thế mạnh của Tỉnh để có được vị thế trong kế hoạch 

sản xuất xe ô tô của các nhà chế tạo và lắp ráp ô tô. Và cần đưa ra các biện pháp ưu đãi để thu hút 

các doanh nghiệp liên quan trong ngành công nghiệp ô tô, việc bảo đảm nhu cầu trong nước được 

mở rộng trong tương lai và bảo đảm nhu cầu ở nước ngoài thông qua xuất khẩu là điều cần thiết 

cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  
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2. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm  

2.1 Xu thế chung của Việt Nam 

2.1.1 Xu hướng của thị trường thực phẩm 

2.1.1.1 Bối cảnh xung quanh thị trường thực phẩm
25

 

(1) Dân số 

Dân số là yếu tố quan trọng đối với quy mô thị trường của ngành công nghiệp thực phẩm. Dân số 

của Việt Nam năm 2015 là khoảng 92 triệu người, dự báo đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 100 triệu 

(tăng 9,3% so với năm 2015), tăng lên khoảng 105 triệu người vào năm 2035 (tăng 15,1% so với 

năm 2015).  

Nếu nhìn vào số liệu dân số của vùng kinh tế phía nam trong đó có Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, năm 

2015 là khoảng 17 triệu người, năm 2025 ước đạt khoảng 19 triệu người (tăng 13,5% so với năm 

2015), năm 2035 là khoảng 20 triệu người (tăng 21,8% so với năm 2015) cho thấy sự gia tăng dân 

số của vùng kinh tế phía nam có tốc độ nhanh hơn so với cả nước.  

Ngay tại vùng kinh tế phía nam, TP Hồ Chí Minh (tăng 20,9% so với năm 2015) và Tỉnh Bình 

Dương (tăng 42,6% so với năm 2015) có tốc độ gia tăng dân số nhanh, đặc biệt là tại TP Hồ Chí 

Minh, nơi tiếp giáp với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự báo dân số vào năm 2035 sẽ có quy mô dân số 

rất lớn, đạt khoảng 10 triệu người. Ngay Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dân số của Tỉnh này năm 2015 là 

khoảng 1,08 triệu người, đến năm 2025 ước tăng lên khoảng 1,21 triệu người (tăng 12,2% so với 

năm 2015), năm 2035 tăng lên khoảng 1,26 triệu người (tăng 17,2% so với năm 2015).  

Như vậy, theo dự báo, dân số của Việt Nam nói chung và của khu vực kinh tế phía nam nói riêng 

sẽ gia tăng trong tương lai, và cùng với đó là sự mở rộng quy mô thị trường của ngành công nghiệp 

thực phẩm.  
 

Bảng 3.2.1 Dự báo dân số của Việt Nam và của vùng kinh tế phía nam (đơn vị: 1,000 người) 

 Năm 2015 Năm 2025 Năm 2035 

Toàn lãnh thổ VN 91.583 100.129 105.388 

Toàn bộ vùng kinh 

tế phía nam 
16.606 18.851 20.225 

TP Hồ Chí Minh 8.248 9.333 9.975 

Bà Rịa Vũng Tàu 1.076 1.207 1.260 

Đồng Nai 2.906 3.207 3.457 

Bình Dương 1.947 2.458 2.777 

Bình Phước 944 1.048 1.105 

Long An 1.485 1.598 1.651 

 (Nguồn) Tổng cục Thống kê Bộ KHĐT “Dự báo Dân số Việt Nam 2009 – 2049” (Tháng 2/2011) 

                                                   
25 Ishihara và tác giả khác “Lưu thông phân phối và Thương mại của ASEAN – bản đồ công nghiệp các nước GMS và chiến 

lược của doanh nghiệp hậu AEC” (tháng 12 năm 2016) 
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(2) GDP bình quân đầu người 

Khi xem xét về quy mô thị trường của ngành công nghiệp thực phẩm, chỉ số thể hiện sự giàu có 

là GDP bình quân đầu người là một yếu tố rất quan trọng. Theo số liệu của IMF, GDP bình quân 

đầu người của Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2015 tăng từ 1.297 đôla Mỹ lên khoảng 2.088 đôla 

Mỹ (tăng 60% so với năm 2010). Cũng theo dự báo này, năm 2020 dự báo sẽ đạt khoảng 2.855 

đôla Mỹ (tăng 36,7% so với năm 2015). Từ sau năm 2015, GDP bình quân đầu người ở Việt Nam 

sẽ tiếp tục tăng. Hơn nữa, tại TP Hồ Chí Minh, nơi có quy mô dân số lớn nhất Việt Nam và nằm 

trong vùng kinh tế phía nam, GDP bình quân đầu người năm 2015 là 5.318 đôla Mỹ, gấp 2 lần so 

với mức bình quân của cả nước. Như vậy, quy mô thị trường của ngành công nghiệp thực phẩm ở 

khu vực lân cận Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với trung tâm là TP Hồ Chí Minh, nơi có quy mô dân số và 

GDP bình quân đầu người lớn nhất Việt Nam được dự báo sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.   

GDP bình quân đầu người tăng làm cho thu nhập tăng, kéo theo mức độ phổ cập của các sản 

phẩm tiêu dùng lâu bền như ô tô, tủ lạnh, lò vi sóng, các sản phẩm liên quan đến thực phẩm, tiêu 

dùng sẽ gia tăng. Thói quen sinh hoạt của người dân sẽ chuyển dần từ việc chỉ mua những sản 

phẩm cần thiết cho tiêu dùng trong ngày sang thói quen tiêu dùng mua tích trữ, bảo quản. Vì vậy, 

dự báo nhu cầu đối với thực phẩm đã qua chế biến sẽ gia tăng ở Việt Nam.   

 

(3) Thay đổi cơ cấu lưu thông phân phối hàng hoá  

Tại quốc gia đang trong giai đoạn phát triển như Việt Nam thì sự thay đổi trong cơ cấu lưu thông 

phân phối thực phẩm cũng là yếu tố tác động đến quy mô thị trường của ngành công nghiệp thực 

phẩm. Hiện nay, hoạt động lưu thông phân phối thực phẩm tại Việt Nam về cơ bản vẫn là thương 

mại truyền thống, mua bán tại các cửa hàng bán lẻ của các hộ kinh doanh cá thể, thương mại hiện 

đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong thị trường bán lẻ.   

Ngoài ra, gần đây Việt Nam đang áp dụng quy định về Kiểm tra nhu cầu kinh tế
26

 (ENT) đối với 

cửa hàng bán lẻ quy mô lớn. Việc cấp phép hoạt động cho cửa hàng đầu tiên khá đơn giản, nhưng 

đối với việc cửa hàng thứ 2 trở đi thì khá phức tạp. Song, Việt Nam đang tích cực xúc tiến các hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới như TPP, FTA giữa Việt Nam và EU, chủ trương xoá bỏ những 

hàng rào phi thuế quan này. Vì vậy, dự báo trong thời gian tới, hình thức thương mại hiện đại sẽ gia 

tăng cùng với sự gia tăng của các cửa hàng bán lẻ quy mô lớn.   

Hình thức thương mại hiện đại đang thu hút sự quan tâm của tầng lớp người trẻ tuổi bởi ① chất 

lượng sản phẩm cao, không có hàng giả, ② sạch sẽ, hàng hoá phong phú, dễ lựa chọn, ③ giờ mở 

cửa bán hàng muộn, ④ phù hợp với lối sống đi mua sắm vào cuối tuần, v.v... vì vậy dự báo hình 

thức thương mại hiện đại sẽ phát triển nhanh chóng tại Việt Nam trong thời gian tới. Sản phẩm 

phong phú, thực phẩm chế biến như thực phẩm cần bảo quản lạnh, thực phẩm đông lạnh (sản phẩm 

                                                   
26 Là cơ chế cấp phép mở cửa hàng trên cơ sở đánh giá nhu cầu về kinh tế đối với cửa hàng thứ 2 trở đi của các doanh nghiệp 

bán lẻ quy mô lớn. Việc đánh giá dựa trên số lượng cửa hàng bán lẻ trong khu vực dự kiến mở cửa hàng, tính ổn định của 

thị trường, quy mô của khu vực dự kiến, tính phù hợp với kế hoạch phát triển của vùng, mật độ dân số của vùng, v.v... 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

3-22 

 

sữa, các loại desert, thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn, v.v...) được bày bán tại các trung tâm 

thương mại hiện đại sẽ góp phần mở rộng thị trường thực phẩm chế biến tại Việt Nam trong thời 

gian tới.   

 

2.1.1.2 Quy mô thị trường thực phẩm  

Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, giá trị tiêu thụ thực phẩm tại Việt Nam tăng khoảng 1,5 lần 

từ 360 ngàn tỷ đồng năm 2010 lên 520 ngàn tỷ đồng năm 2015 (tăng bình quân năm 7,6%). Với sự 

gia tăng về dân số, gia tăng về mức thu nhập và sự thay đổi trong cơ cấu lưu thông phân phối hàng 

hoá như trình bày trên, dự báo giá trị tiêu thụ thực phẩm tại Việt Nam tiếp tục có xu hướng gia tăng 

trong thời gian tới.  

Tốc độ gia tăng bình quân năm về giá trị tiêu thụ thực phẩm tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 

2010 đến năm 2015 là 7,6%. Giả định trong thời gian tới vẫn tiếp tục duy trì tốc độ gia tăng bình 

quân năm như vậy thì dự báo giá trị tiêu thụ thực phẩm tại Việt Nam năm 2025 sẽ đạt 1.082 ngàn 

tỷ đồng (tăng khoảng 2 lần so với năm 2015), năm 2035 đạt 2.250 ngàn tỷ đồng (tăng hơn 4 lần). 

Ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam sẽ là một ngành có tiềm năng vô cùng to lớn.  

 

 

Biểu đồ 3.2.1 Dự báo giá trị tiêu thụ thực phẩm  

(Nguồn) Nhóm khảo sát 

 

2.1.2 Xu hướng về nguồn cung của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm  

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tốc độ gia tăng về giá trị sản xuất của ngành 

công nghiệp chế biến thực phẩm so với năm trước có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012 – 2014, 

nhưng sau khi chạm đáy vào năm 2015 thì năm 2015 lại có xu hướng gia tăng là 7,8% và năm 2016 

là 8,2%. 
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Bảng 3.2.2 Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm so với năm 

trước (2012 ~ 2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tốc độ 

gia tăng 
7,9% 6,0% 4,8% 7,8% 8,2% 

 (Ghi chú) Trong Statistical Yearbook 2016 không có số liệu về giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm 

mà chỉ có số liệu về tốc độ gia tăng so với năm trước. Giá trị sản xuất trong Niêm giám thống kê công bố năm 2012 

thì giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đạt khoảng 786 ngàn tỷ đồng.  

(Nguồn) Statistical Yearbook 2016 

 

2.1.3 Chính sách của Việt Nam liên quan đến ngành công nghiệp chế biến thực phẩm  

Về định hướng nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông lâm thuỷ sản liên quan đến công nghiệp 

chế biến thực phẩm, trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và trong Quy hoạch 

tổng thể phát triển ngành nông lâm thuỷ sản đều đưa ra mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng dựa vào 

ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và tăng sản lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả cả trong 

lĩnh vực nông nghiệp cũng như thuỷ sản. Trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông lâm thuỷ 

sản, đặc biệt nhấn mạnh đến kế hoạch phát triển ngành nông lâm thuỷ sản gắn kết chặt chẽ với 

ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, định hướng phát triển nâng cao 

giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và ngành nông lâm thuỷ sản là hoàn 

toàn phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ Việt Nam.  

 

Bảng 3.2.3 Định hướng phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội và  

trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông lâm thuỷ sản 

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 ~ 2020 (trích dẫn 1 phần) 

Nông 

nghiệp 

 Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản.  

 Ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi, và quy trình sản xuất để tăng sản 

lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả.  

 Tăng giá trị gia tăng trên một đơn vị đất canh tác   

Thuỷ sản  Khai thác bền vững và có hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ 

môi trường biển. 

 Xây dựng ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

 Phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh, có giá trị cao 

 Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và chế biến 

 Nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm 

Quy hoạch tổng thể phát triển Ngành nông lâm thuỷ sản (Quyết định số 124/2012/QD-TTg) (trích dẫn 1 phần)  

Điểm chính 

của Quy 

hoạch 

 Quan điểm quy hoạch của ngành nông lâm thuỷ sản như sau:  

 nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả và tính bền vững của nền nông 

nghiệp.  

 trên cơ sở đổi mới tư duy, tiếp cận thị trường, kết hợp ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, 

công nghệ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, nhân lực được đào tạo, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường  

 gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ 

 tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung 
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Mục tiêu 

phát triển 

chung 

 Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên 

cơ sở phát huy các lợi thế so sánh 

 Áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo 

vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và 

xuất khẩu 

 

2.1.4 Vấn đề tồn tại  

2.1.4.1 Hoàn thiện hạ tầng về lưu thông phân phối liên quan đến ngành công nghiệp chế biến thực 

phẩm  

Đối với ngành chế biến thực phẩm, giá trị của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào độ tươi ngon của 

sản phẩm. Vì vậy yếu tố thời gian để vận chuyển sản phẩm và quản lý về nhiệt độ là vô cùng quan 

trọng. Để bảo đảm thời gian vận chuyển ngắn và tránh để hàng hoá bị hư hại, cần phải hoàn thiện 

và trang bị hệ thống đường xá, cầu đường để vận chuyển từ các khu công nghiệp đến địa điểm tiêu 

thụ, trung tâm phân phối hoặc cảng... 

Đối với Việt Nam, do thời tiết nắng nóng nên sản phẩm tươi sống rất nhanh bị hư hỏng. Vì vậy 

việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng về bảo quản và vận chuyển bằng phương tiện làm lạnh/đông lạnh 

là vô cùng cần thiết. Có thể hình thành các kênh vận chuyển bằng phương tiện làm lạnh/đông lạnh 

bởi các doanh nghiệp tư nhân với sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc xây dựng các trung tâm kho 

bảo quản lạnh/đông lạnh tại các cảng biển và trung tâm phân phối.  

 

2.1.4.2 Giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm chế biến 

Trong bối cảnh khi thu nhập của người dân gia tăng do sự phát triển kinh tế, sự quan tâm của 

người dân Việt Nam đối với thực phẩm cũng đang có sự chuyển biến, chú trọng nhiều tới yếu tố 

“yên tâm, an toàn” của thực phẩm
27

. Tại TP Hồ Chí Minh, nơi tầng lớp trung lưu khá giả chiếm tỷ 

lệ tương đối lớn thì việc đưa tin về an toàn vệ sinh thực phẩm có xu hướng gia tăng, đồng thời các 

cơ quan quản lý cũng rất quyết liệt đưa ra các giải pháp như tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các 

cơ sở chế biến thực phẩm cũng như đưa vào áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của sản phẩm
28

. 

Dự báo trong thời gian tới, khi thu nhập của người dân gia tăng cùng với sự phát triển kinh tế sẽ 

kéo theo sự gia tăng về nhận thức đối với an toàn vệ sinh thực phẩm của tầng lớp trung lưu khá và 

của tầng lớp giàu có trong xã hội. 

Để có thể đáp ứng được với sự biến đổi trong nhận thức và sự quan tâm của người dân, không 

chỉ TP Hồ Chí Minh mà các địa phương khác cũng cần phải nỗ lực để áp dụng các phương pháp 

                                                   
27 Văn phòng JETRO tại TP Hồ Chí Minh “Khảo sát về xu hướng tiêu dùng thực phẩm Nhật Bản tại Việt Nam” (Tháng 

3/2017) 
28 NNA “60% cơ sở thực phẩm ở TP Hồ Chí Minh có vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm” (ngày 6/12/2016), “Khả năng 

truy xuất nguồn gốc của thịt, trứng tại TP Hồ Chí Minh (ngày 31/7/2017)”, “TP Hồ Chí Minh triển khai bán sản phẩm thịt 

gà có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ” (ngày 4/10/2017). 
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chế biến bảo đảm “an toàn, yên tâm” cho người sử dụng, xây dựng và nâng cấp các cơ sở chế biến 

hiện có, bảo đảm truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.  

 

2.2 Tình hình Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

2.2.1 Thực trạng, thế mạnh, bức tranh tương lai của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Trong bối cảnh gia tăng dân số và thu nhập như hiện nay tại Việt Nam, giá trị về tiêu thụ thực 

phẩm đang gia tăng một cách nhanh chóng và nhu cầu đối với ngành công nghiệp chế biến thực 

phẩm đang tăng cao. Mặt khác, năm 2016, tỷ lệ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trong GDP 

của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạt 160 triệu đôla Mỹ, chiếm khoảng 1,3%. Số doanh nghiệp trong 

lĩnh vực chế biến thực phẩm đang hoạt động trong các khu công nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

chỉ dừng lại ở con số 10. Như vậy nếu xét về tiềm năng thị trường thì Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn 

nhiều dư địa để phát triển cả về số lượng doanh nghiệp, cả về GDP.  

 

Bảng 3.2.4 Doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đang hoạt động tại KCN  

của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Lĩnh vực, sản phẩm 
Số 

DN 
Vốn 

CN chế biến thuỷ sản 3 DN Việt Nam 

DN sản xuất bột mỳ 4 DN Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia 

Khác (dầu ăn thực vật, gia vị, socola) 3 DN Việt Nam, Hà Lan 

 (Nguồn) trích theo “Danh sách doanh nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” Japan Desk Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

Thế mạnh của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là 

thuỷ sản. Nhìn vào số liệu của ngành nông lâm thuỷ sản là nguyên liệu đầu vào của ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm có thể thấy sản lượng đánh bắt cá tự nhiên của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

đứng thứ 2 trong 63 tỉnh thành của Việt Nam, nếu tính cả sản lượng nuôi trồng thì Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu đứng ở vị trí thứ 6 của cả nước (trên cơ sở số liệu năm 2016). Tổng sản lượng đánh bắt 

thuỷ sản tự nhiên và thuỷ sản nuôi trồng của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 326.097 tấn, cao hơn hẳn so 

với các tỉnh lân cận (TP Hồ Chí Minh là 57.350 tấn, tỉnh Đồng Nai là 54.678 tấn). Mặt khác, sản 

lượng khai thác thuỷ sản nuôi trồng của TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Đồng Nai lại cao hơn nên có 

nhiều dư địa cho Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản. Như vậy có thể thấy, 

thuỷ sản là một trong những thế mạnh của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và có nhiều khả năng để phát 

triển bao gồm cả việc nuôi trồng thuỷ sản.  
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(Nguồn) Statistical Yearbook 2016 

Biểu đồ 3.2.2 So sánh sản lượng đánh bắt cá của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh lân cận  

 

Tiếp theo, nhìn vào sản lượng nông nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và của các tỉnh lân cận, 

về cây lương thực có hạt, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đứng sau Tỉnh Đồng Nai, và có thể nói Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu có tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng nguyên 

liệu đầu vào từ nông sản.  

 

Bảng 3.2.5 So sánh sản lượng cây lương thực có hạt của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các Tỉnh lân cận  

(năm 2016) 

Tỉnh/Thành phố Sản lượng (1.000 tấn) 

Tỉnh Đồng Nai  693,4 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 188,6 

TP Hồ Chí Minh 86,9 

Tỉnh Bình Dương 31,3 

(Nguồn) Niêm giám Thống kê 2016 

 

Bên cạnh sự phong phú về nguồn nguyên liệu, trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có 

nhiều sản phẩm đòi hỏi cao về độ tươi ngon, vì vậy sự hoàn thiện về hạ tầng lưu thông phân phối 

cũng là chìa khoá để nâng cao chất lượng cho sản phẩm. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gần với cảng Cái 

Mép Thị Vải là cảng biển lớn nhất (sâu nhất) ở phía nam, và nếu tuyến đường cao tốc Biên Hoà – 

Vũng Tàu được thông xe thì khả năng tiếp cận với thị trường tiêu thụ lớn là TP Hồ Chí Minh sẽ 

được cải thiện.   

Trong Dự thảo sửa đổi “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035” của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự kiến sẽ đặt ra mục tiêu phát triển ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm một cách bền vững trên cơ sở hiện đại hoá, phát triển tập trung và tăng 

cường liên kết các khâu từ sản xuất, cung ứng nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ. Đặc biệt, xây 
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dụng ngành chế biến thuỷ sản là ngành thế mạnh của Tỉnh đến năm 2020. Chiến lược phát huy tiềm 

năng của Tỉnh, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là một ngành mũi nhọn 

trong lĩnh vực phi chế tạo là một hướng đi đúng, phù hợp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

 

2.2.2 Vấn đề tồn tại của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, phát huy những lợi thế 

sẵn có, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nếu tập trung vào ① chế biến thuỷ sản tận dụng nguồn lợi thuỷ sản 

phong phú, ② trồng và chế biến các loại rau sử dụng nguồn điện và nguồn nước phong phú (rau 

có giá trị gia tăng cao được trồng trong các hệ thống công nghệ trồng rau sạch) sẽ đem lại hiệu quả. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tiềm năng và thế mạnh trong cả 2 lĩnh vực. Tuy nhiên để sản xuất ra 

những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, trong lĩnh vực thuỷ sản, cần phải mở rộng tăng sản 

lượng khai thác và đánh bắt thuỷ sản có mức độ tươi ngon phù hợp với chế biến thuỷ sản. Trong 

lĩnh vực nông nghiệp, cần phải áp dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao như hệ thống công 

nghệ trồng rau sạch. Ngoài ra, để phân phối lưu thông thực phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, 

cần hoàn thiện hệ thống quản lý về nhiệt độ trong quá trình vận chuyển. Vì vậy Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu cần hoàn thiện và duy trì hệ thống lưu thông phân phối phù hợp để bảm đảm về nhiệt độ cũng 

như độ tươi ngon của sản phẩm.  

 

2.2.2.1 Hiện đại hoá ngành nông lâm thuỷ sản 

Để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, cần phải hiện đại hoá 

ngành nông lâm thuỷ sản nhằm tăng sản lượng khai thác và đánh bắt, bảo đảm và nâng cao độ tươi 

ngon của các sản phẩm nông lâm thuỷ sản, đầu vào quan trọng của ngành công nghiệp chế biến 

thực phẩm. Việc nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông lâm thuỷ sản hoàn toàn phù hợp với định 

hướng chiến lược của Việt Nam.  

 

(1) Sử dụng tàu Composite FRP 

Tàu đánh cá ở Việt Nam hơn một nửa là tàu gỗ nhỏ dưới 100 tấn, và do không có thiết bị cấp 

đông và không có kỹ thuật về bảo quản lạnh
29

 nên hiệu quả của nghề đánh bắt cá không cao, đồng 

thời không thể giữ được độ tươi ngon của thuỷ hải sản đánh bắt được. Điều này đòi hỏi phải 

chuyển đổi từ tàu gỗ sang tàu composite FRP (FRP：Fiber Reinforced Plastics) nhằm bảo đảm chất 

lượng cao hơn của thuỷ hải sản. Việc sử dụng tàu composite FRP sẽ làm giảm trọng lượng của tàu, 

nâng công suất động cơ của tàu giúp tàu có thể vận hành với tốc độ cao hơn, khoảng cách di 

chuyển dài hơn, từ đó nâng cao được hiệu quả của ngành đánh bắt thuỷ sản, đồng thời cùng với 

                                                   
29 Hội công nghiệp tàu thuỷ Nhật Bản, Hiệp hôi nghiên cứu kỹ thuật tàu thuỷ Nhật Bản “Khảo sát thị trường tàu đánh cá ở 

Đông Nam Á” (tháng 3/2017) 
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việc trang bị các phương tiện để làm mát, cấp đông giúp giữ được độ tươi ngon của thuỷ hải sản 

đánh bắt được.  

Để chuyển đổi sang sử dụng tàu composite FRP, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải hoàn thiện cơ 

chế để có thể sản xuất, sửa chữa tàu composite FRP. 

 

(2) Nuôi trồng và chế biến 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có sản lượng đánh bắt thuỷ hải sản tự nhiên cao nhưng lại hạn chế trong 

nuôi trồng thuỷ hải sản nếu so với các địa phương lân cận. Để có thể gia tăng sản lượng khai thác 

song song với việc bảo bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời để tăng thêm giá trị gia tăng cho thuỷ 

hải sản, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải tăng cường cả việc nuôi trồng thuỷ hải sản. Hơn nữa, việc 

phát triển kết hợp với ngành công nghiệp chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu là thuỷ hải sản nuôi 

trồng sẽ góp phần làm tăng thêm giá trị cho thuỷ hải sản của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

Để thực hiện việc nuôi trồng thuỷ hải sản, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải lực chọn giống phù 

hợp với điều kiện về chất lượng nước biển, nhiệt độ của nước biển cũng như nhu cầu của các khu 

vực lân cận, của thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, cần có giải pháp ưu tiên cho nuôi trồng thuỷ hải 

sản gắn liền với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như nuôi cấy ngọc trai ở Côn Đảo
30

, qua đó có 

thể góp phần làm tăng tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực.   

Một trong những ưu điểm của nuôi trồng thuỷ hải sản đó là có thể dễ dàng thực hiện được việc 

truy xuất nguồn gốc của sản phẩm – một vấn đề đang thu hút sự quan tâm gần đây ở Việt Nam. Áp 

dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng “Thương hiệu Bà Rịa Vũng Tàu” bảo đảm sự “an 

toàn, yên tâm” sẽ góp phần nâng cao khả năng thu lợi nhuận của ngành thuỷ sản. Các giải pháp để 

truy xuất nguồn gốc của sản phẩm không chỉ làm gia tăng lượng tiêu thụ ở trong nước mà còn là 

yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các thị trường xuất khẩu.   

Tại Nhật Bản, sự biến đổi của môi trường biển và việc khai thác vô tội vạ đã làm giảm đáng kể 

sản lượng khai thác và đánh bắt. Rút kinh nghiệm từ những bài học đó, Nhật Bản đã triển khai xây 

dựng nhiều khu nuôi trồng thuỷ hải sản, chuyển đổi sang nền ngư nghiệp phục hồi nguồn lợi thuỷ 

sản gắn với bảo vệ môi trường (chuyển đổi từ “ngư nghiệp đánh bắt” sang “ngư nghiệp nuôi 

trồng”). Đồng thời, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu sản xuất đến chế biến, lưu thông và 

tiêu thụ và có nhiều ví dụ thành công về chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ một cách hiệu 

quả. Đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong tương lai cần phải tăng cường phát triển ngành nuôi 

trồng thuỷ hải sản nhằm duy trì và nâng cao sản lượng đánh bắt cũng như gia tăng giá trị gia tăng 

cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.   

 

 

                                                   
30 Hoang Gia Pearl（http://hoanggiapearl.com/en/about-us/pearl-farm/） 
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＜Ví dụ của Nhật Bản ①： Chế biến, tiêu thụ cá được nuôi trồng＞ 

【Khái quát】 

Công ty cổ phần Uwajima (tỉnh Ehime) là công ty thuỷ sản của tỉnh Ehime. Công ty này đã thu mua toàn bộ cá tự 

nhiên đánh bắt được tại địa phương và khu vực lân cận, và cá nuôi trồng tại địa phương để bán buôn, sản xuất chế 

biến và tiêu thụ. Phương châm kinh doanh31 của Công ty là hình thành mô hình kinh doanh mới trên cơ sở đổi mới, 

hình thành chuỗi giá trị tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, lưu thông phân phối đến tiêu 

thụ, đáp ứng chính xác nhu cầu của thị trường, của khách hàng.  

Công ty này đã tạo dựng được lòng tin, xây dựng được mối quan hệ đôi bên cùng có lợi từ khâu thượng nguồn 

đến hạ nguồn, đáp ứng một cách nhanh nhất nhu cầu của khách hàng trên cơ sở chế biến ngay tại nhà máy của mình 

và trên cơ sở liên kết chuỗi cung ứng giữa người sản xuất với doanh nghiệp lưu thông phân phối. Đồng thời, thông 

qua việc bảo đảm kênh bán hàng, nhà sản xuất có thể tập trung sản xuất một cách ổn định các loại cá nuôi có chất 

lượng cao, tạo sự liên kết nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm, và kinh doanh một cách có hiệu quả đáp ứng nhu cầu 

của người tiêu dùng32.  

 

【Ví dụ về sản phẩm】 

  
Tiến hành mổ, lấy nội tạng, xử lý 

loại bỏ chất bẩn ngay sau khi “cá 

ngừ đại dương” nuôi tại địa phương 

được đánh bắt lên. Được cấp chứng 

nhận HALAL và được xuất khẩu.  

Cá tráp đỏ của Tỉnh Ehime có sản 

lượng nuôi trồng số 1 tại Nhật Bản 

được cắt thành lát và được bán dưới 

dạng đông lạnh.  

【Gợi mở】 

Nguyên nhân thành công trong ví dụ này là đã tạo dựng được cơ chế phối hợp nhằm đáp ứng được nhu cầu của 

khách hàng một cách hiệu quả trên cơ sở liên kết giữa các bên từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn của chuỗi cung 

ứng (từ người sản xuất, gia công, đến lưu thông phân phối). Ví dụ này là một cách làm mang tính tự phát của một 

doanh nghiệp thuỷ sản tại địa phương. Trong trường hợp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể 

thành lập Tổ Công tác khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm (chi tiết tham khảo 

ở phần “4.2 Tăng cường hoạt động của Tổ công tác khuyến khích thu hút đầu tư”), kêu gọi doanh nghiệp tư nhân 

tham gia và hình thành một cơ chế liên kết tương tự.  

                                                   
31 Website của Công ty Uwajima <http://www.project-u.jp/03plant/index.html> 
32 <http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/monozukuri300sha/2017/juyou119_uwajimaproject.pdf> 
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＜Ví dụ của Nhật Bản ②：Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Hokkaido33＞ 

【Khái quát】 

Để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với thuỷ sản của Hokkaido, địa phương đã ban hành “Sổ tay áp 

dụng truy xuất nguồn gốc thuỷ sản của địa phương” vào tháng 1 năm 2006 và là một địa phương tích cực triển khai 

áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.  

Quy trình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong Sổ tay được quy định từ Bước 1 đến Bước 3 như sau. 

Trong việc áp dụng các bước của hệ thống truy xuất nguồn gốc, không nhất thiết phải sử dụng IT (có thể quản lý 

trên sổ sách), và không cần thiết phải mất nhiều chi phí để áp dụng.  

 

【Quy trình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm】 

Bước 1: Nhận diện sản phẩm và gửi/truyền tải thông tin 

1. Lựa chọn loại cá đối tượng 

2. Quyết định tên cơ sở, người ghi chép, người quản lý  

3. Quyết định phân loại và mã số  

4. Sắp xếp thể hiện theo thị trường sản xuất  

5. Ghi chép, quản lý thông tin  

Bước 2: Gửi/truyền tải thông tin mà người tiêu dùng yêu cầu  

1. Nắm bắt yêu cầu của người tiêu dùng 

2. Quyết định thông tin được cung cấp 

3. Chi tiết hoá lô hàng  

4. Truyền tải thông tin 

Bước 3: Giao tiếp, trao đổi thông tin 2 chiều 

1. Tạo dựng quan hệ với người tiêu dùng  

 

【Gợi mở】 

Trên cơ sở ghi chép và quản lý thông tin liên quan đến truy xuất nguồn gốc, ví dụ quản lý số lô theo mã code QR 

được thực hiện trên hệ thống chuyên dụng bảo đảm hiệu quả của việc ghi chép và quản lý, song lại phát sinh chi phí 

đầu tư ban đầu nhất định. Trong ví dụ nêu ở đây, do không cần thiết phải ứng dụng IT34 nên có thể dễ dàng áp dụng 

đối với các hộ ngư dân có thu thập thấp. Trường hợp đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trước hết, có thể xây dựng Sổ 

tay như trong ví dụ này, không nhất thiết phải ứng dụng IT và quan trọng là làm sao để người sản xuất, doanh 

nghiệp chế biến thuỷ sản và các bên liên quan hiểu và tạo được thói quen về việc “ghi chép, quản lý thông tin liên 

quan đến quá trình sản xuất”.  

 

(3) Áp dụng hệ thống công nghệ trồng rau sạch  

Để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông lâm thuỷ sản, ngành công nghiệp chế biến của Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở phát huy tiềm năng về nguồn điện và nguồn nước phong phú, việc áp 

dụng hệ thống công nghệ trồng rau sạch là một giải pháp hữu hiệu đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Việc trồng rau trong các hệ thống công nghệ trồng rau sạch có thể bảo đảm ① tăng năng suất, ② 

trồng rau với độ tươi ngon cao và chất lượng cao, ③ bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc.  

 

                                                   
33 Phòng Nông Lâm nghiệp Hokkaido “Sổ tay áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thuỷ sản của địa phương” (Tháng 

1/2006) 
34 Ngay cả trong “Ý tưởng cơ bản về truy xuất nguồn gốc thuỷ sản xuất khẩu   Phụ lục   Mục lục và Hình thức của số liệu 

chuẩn” do Cục Thuỷ sản Nhật Bản ban hành tháng 3/2018 cũng ghi rõ “Không cần thiết phải áp dụng IT”  
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Tại Việt Nam hiện nay, việc trồng rau an toàn theo công nghệ trồng rau sạch vẫn chưa được ứng 

dụng rộng rãi, tuy nhiên một số địa phương đang có những triển khai cụ thể để xây dựng hệ thống 

trồng rau sạch, ví dụ như theo phương tiện thông tin đại chúng (ngày 7 tháng 9 năm 2017
35

), tại 

Bắc Giang ở phía bắc Việt Nam đang có kế hoạch đầu tư khoảng 7,2 tỷ Yên (khoảng 15 ngàn tỷ 

đồng) cho nông nghiệp công nghệ cao như ứng dụng hệ thống trồng rau sạch. Ngoài ra, tại khu vực 

phía bắc, một số công ty của Nhật Bản cũng đang bắt đầu có dự định đầu tư vào lĩnh vực này, đi 

trước các doanh nghiệp khác như ① Công ty Fujitsu hợp tác với công ty của Việt Nam (công ty 

FPT) đã mở phòng trưng bày giới thiệu 2 công nghệ sản xuất là “công nghệ trồng trong nhà kính” 

và “công nghệ sử dụng hệ thống trồng rau sạch” của Fujitsu tại Hà nội từ tháng 2 năm 2016
36

, ② 

Công ty Toyo Energy Farm thực hiện khảo sát, nghiên cứu tiền khả thi (F/S) để có thể chuyển giao 

công nghệ trồng rau sạch và xây dựng hệ thống trồng rau sạch sử dụng năng lượng mặt trời
37

.    

Theo kết quả phỏng vấn tại Việt Nam của một nghiên cứu trước đây
38

, tại TP Hồ Chí Minh và 

khu vực lân cận, nhu cầu đối với việc chế biến thực phẩm chú trọng đến độ tươi ngon của nguyên 

liệu mà trước hết là rau thái sẵn và salat đóng hộp đang tăng cao. Vì vậy, đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, địa phương tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, có nguồn điện và nước dồi dào, việc tiến hành 

khảo sát nghiên cứu F/S về trồng rau để làm salat theo công nghệ trồng rau sạch, chế biến thành rau 

thái sẵn cũng là một phương án được đề xuất.  

 

2.2.2.2 Hoàn thiện hạ tầng lưu thông phân phối trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm  

Hạ tầng về phân phối lưu thông là một trong những thế mạnh của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, song 

để gia tăng khối lượng lưu thông phân phối trong nước, tăng cường xuất khẩu, Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu cần phải tăng cường hoàn thiện hệ thống đường giao thông và các trang thiết bị làm mát, cấp 

đông tại các cảng biển. Đặc biệt, việc hình thành các chuỗi vận chuyển lạnh là một vấn đề tồn tại 

hiện nay của Việt Nam. Vì vậy, nếu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có những giải pháp hỗ trợ trong việc 

hoàn thiện trang thiết bị làm mát, cấp đông tại các khu vực cảng biển, nền tảng cho vận chuyển 

lạnh thì sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh.  

Cụ thể, như trong “Chương 10 Chiến lược tăng cường chức năng của Cảng Cái Mép Thị Vải”, 

cần thành lập “Ban quản lý cảng Cái Mép Thị Vải” để tiến hành đầu tư, xây dựng và quản lý thống 

nhất cảng Cái Mép Thị Vải, hoàn thiện trang thiết bị kho hàng hoá đối với hàng hoá cần vận 

chuyển/bảo quản mát/lạnh tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải.  

 

                                                   
35 Báo điện tử Môi trường kinh doanh “Địa phương của Việt Nam có kế hoạch đầu tư 7,2 tỷ Yên cho nông nghiệp công nghệ 

cao như hệ thống trồng rau công nghiệp” (ngày 7 tháng 9 năm 2017) 
36 Công ty Fujitsu “Công ty Fujitsu và Công ty FPT thực hiện nông nghiệp thông minh tại Việt Nam (thông cáo báo chí)” 

(ngày 8 tháng 12 năm 2015) 
37 JICA “Báo cáo cuối cùng về Khảo sát việc trồng và tiêu thụ rau sạch tại Việt Nam (thúc đẩy liên kết doanh nghiệp vừa và 

nhỏ” (tháng 7/2016) 
38 Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Báo cáo về dự án phổ cập và thúc đẩy hệ thống hạ tầng theo mô hình hài hoà cung 

cầu về năng lượng năm 2014 Trường hợp Việt Nam (khảo sát nghiên cứu khả thi về dự án triển khai hệ thống nông nghiệp 

hiệu quả liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ)” (tháng 3 năm 2015) 
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2.2.3 Tiềm năng đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản, điều kiện để đầu tư vào lĩnh vực chế biến 

thực phẩm được nêu ra là nguồn nước và nguồn điện phong phú, tiếp giáp với thị trường tiêu thụ, 

hình thành các kênh vận chuyển lạnh cần thiết để quản lý về nhiệt độ. Vì vậy, có nhiều doanh 

nghiệp đánh giá các lợi thế của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như lợi thế về hạ tầng kỹ thuật như điện, 

nước, cảng biển quốc tế (cảng Cái Mép Thị Vải), và có sức hấp dẫn về vị trí địa lý do tiếp giáp với 

thị trường lớn là TP Hồ Chí Minh   

Phát huy những đánh giá về lợi thế như nêu trên, hoàn thiện cảng biển quốc tế Cái Mép Thị Vải 

như hệ thống kho lạnh/mát cần thiết cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, mở rộng hạ tầng 

để có thể hình thành kênh vận chuyển lạnh/mát đến TP Hồ Chí Minh, đặc biệt, quảng bá hơn nữa 

thế mạnh của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang có 

kế hoạch triển khai kinh doanh không chỉ đối với thị trường trong nước của Việt Nam mà cả đối 

với thị trường các nước ASEAN trên cơ sở phát huy lợi thế về vị trí địa lý của Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu sẽ làm gia tăng thêm cơ hội tiềm năng đầu tư trong lĩnh vực chế biến thực phẩm vào Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu. 
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3. Sản xuất dược phẩm  

3.1 Xu thế chung của Việt Nam  

3.1.1 Khái quát về lĩnh vực sản xuất dược phẩm tại Việt Nam  

Tại Việt Nam, thị trường về thuốc chữa bệnh đang gia tăng nhanh chóng do sự phát triển kinh tế 

cao những năm gần đây và sự gia tăng nhu cầu trong nước một cách mạnh mẽ. Năm 2015, doanh 

thu về thuốc chữa bệnh tại Việt Nam là 4,2 tỷ đôla Mỹ, dự báo đến năm 2020 sẽ gia tăng đạt mức 

7,2 tỷ đôla Mỹ
39

.  

 

 

Biểu đồ 3.3.1 Xu hướng trong quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam (tính theo doanh thu) 

 

Hơn nữa, xu thế quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khoẻ và sự già hoá dân số đang làm cho sự 

quan tâm đối với dược phẩm và y tế gia tăng, chi phí cho thuốc men và y tế bình quân đầu người 

đang gia tăng hàng năm, năm 2012 là 31,62 đôla Mỹ, đến năm 2017 con số này dự báo sẽ tăng lên 

68,89 đôla Mỹ, khoảng gần 2 lần
40

.  

Ngành sản xuất dược phẩm tại Việt Nam được cho là kém phát triển hơn so với các nước công 

nghiệp phát triển, và theo Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Hội đồng phát triển thương mại của Liên 

Hiệp Quốc (UNCTAD) về mức độ phát triển của Việt Nam thì Việt Nam đang ở giai đoạn 2,5 ~ 3 

trong 4 giai đoạn phát triển. Điều này có nghĩa là Việt Nam chủ yếu thực hiện gia công thuốc sử 

dụng nguyên liệu nhập khẩu, việc sản xuất nguyên liệu trong nước còn nhiều hạn chế
41

.  

Mặt khác, tại thời điểm năm 2016, trong các loại dược phẩm được lưu hành tại Việt Nam thì thị 

phần của sản phẩm được sản xuất trong nước chỉ chiếm chưa tới 50%. Kết quả là thị trường dược 

                                                   
39 BMI Research “Vietnam Pharmaceuticals &Healthcare Report” (tháng 10/2016) 
40 JETRO “Khảo sát về chính sách liên quan đến thuốc chữa bệnh của Việt Nam” (năm 2014) 
41 Như trên  
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phẩm của Việt Nam trong tình trạng hơn một nửa là dựa vào nhập khẩu. Chỉ có khoảng 180 doanh 

nghiệp sản xuất thuốc trong nước, nhưng hầu hết đều là thuốc generic (thuốc gốc) và các loại thuốc 

thông thường (những loại thuốc có thể tại các cửa hàng thuốc mà không cần có đơn của bác sỹ. 

Dưới đây gọi là “OTC”. Loại thuốc sử dụng trong điều trị cần thiết phải có đơn của bác sỹ được gọi 

là „ETC”). Như vậy, lĩnh vực sản xuất dược phẩm/thuốc tại Việt Nam phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, 

và việc mở rộng lĩnh vực sản xuất thuốc/dược phẩm trong nước là một vấn đề cần khắc phục. 

Tại Việt Nam, trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm có thể chia thành 2 nhóm doanh nghiệp, một 

là nhóm doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Dược phẩm Việt Nam (VINAPHARM) và nhóm doanh 

nghiệp thuộc Tổng Công ty đầu tư vốn Nhà nước (SCIC). VINAPHARM được thành lập vào năm 

1971 trực thuộc Bộ Y tế. Tại thời điểm thành lập, Tổng Công ty có trụ sở tại khu vực phía bắc nên 

chủ yếu các công ty con đều ở khu vực phía bắc. SCIC được thành lập vào năm 2005, là nhóm các 

công ty có vốn nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp của tỉnh) này được thành lập 

ở khu vực phía nam, và trong quá trình thực hiện cổ phần hoá, SCIC đã tiếp nhận cổ phần và sở 

hữu các công ty con chủ yếu ở khu vực phía nam. 

Tại Việt Nam, trong thời kỳ chiến tranh đã có nhiều công ty sản xuất dược phẩm do Mỹ thành 

lập và tập trung chủ yếu ở phía nam. Sau khi đất nước thống nhất đã bị tịch thu và trở thành các 

công ty nhà nước, công ty của tỉnh, công ty của thành phố. Từ sau năm 2000, nhiều công ty sản 

xuất dược phẩm tư nhân được thành lập, đồng thời các doanh nghiệp sản xuất của nhà nước cũng 

lần lượt được cổ phần hoá, dẫn tới tại Việt Nam hiện nay tồn tại nhiều doanh nghiệp sản xuất thuốc 

thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Hơn nữa, những năm gần đây, việc cổ phần hoá các doanh 

nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, động thái tìm kiếm các nhà đầu từ chiến lược trở nên sôi động 

hơn và sự đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm cũng gia 

tăng nhanh chóng. Các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng không nằm ngoài xu thế chung này, hợp 

tác về vốn và hợp tác đầu tư kinh doanh với các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm của Việt Nam 

đang được đẩy mạnh.  

 

(Nguồn) Nhóm Khảo sát tổng hợp từ Website của các doanh nghiệp 

Biểu đồ 3.3.2 Phân loại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm tại Việt Nam  

 1971年設立。当時は、北ベトナムであり、北部に子会社が多い

 ベトナム保健省(MoH)直轄（MoH出資比率65%）。2016年にIPO実施。

VINAPHARM SCIC

 2005年設立

 1975年の南北統一後、南部に設立された国営企業（省営企業）が株式

会社化する過程で、株式の引き受け手となっているケースが多い。

DHG Pharma

Ben Tre Pharmaceuticals JSC

Cuu Long Pharmaceuticals JSC

Minh Hai Pharmaceutical JSC

Da Nang Pharmaceuticals and Medical Equipment JSC

Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC(HD PHARMA .,JSC)

Thua Thien Hue Medical Equipment and Pharmaceuticals JSC

Thanh Hoa Pharmaceuticals and Medical Materials JSC

Yen Bai Pharmaceuticals JSC

- Thành lập năm 1971. Lúc đó, ở phía bắc Việt Nam, nhiều công ty con ở 

phía bắc

- Trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam (Bộ Y tế nắm giữ 65% vốn). Năm 2016 thực

hiện IPO

- Thành lập năm 2005

- Trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước được 

thành lập ở phía nam từ sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, nhiều 

trường hợp đã mua lại cổ phẩn của những doanh nghiệp này. 
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3.1.2 Xu thế thị trường dược phẩm tại Việt Nam 

Tiếp theo, chúng ta thử tính toán triển vọng tương lai về dài hạn của thị trường dược phẩm tại 

Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm về doanh thu của ngành sản xuất dược phẩm của 

Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021 là 10,6%
42

, từ năm 2022 đến năm 2035, giá 

trị doanh thu bán hàng dược phẩm với giả thiết duy trì tốc độ tăng trưởng này vào năm 2035 ước 

tính đạt khoảng 30 tỷ đôla Mỹ. Để bổ sung cho thị trường về dược phẩm được kỳ vọng có tốc độ 

tăng trưởng cao như vậy, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nếu tích cực thu hút các doanh nghiệp sản xuất 

dược phẩm đầu tư vào Tỉnh được kỳ vọng sẽ đem lại sự tăng trưởng GDP cao cho Tỉnh.  

 
(Nguồn) Tổng hợp dựa theo BMI Research “Vietnam Pharmaceuticals & Healthcare Report” (Tháng 10/2017)  

Biểu đồ 3.3.3 Doanh thu bán hàng đối với dược phẩm  

 

Mặt khác, nếu nhìn vào xu hướng tiêu dùng, mức chi tiêu tiêu dùng đối với thực phẩm liên quan 

đến sức khoẻ và dịch vụ y tế tăng hàng năm, năm 2016 tăng lên khoảng 149 ngàn tỷ đồng (khoảng 

750 tỷ Yên). Ý thức đối với sức khoẻ của người dân thành phố đang tăng cao trong điều kiện nhu 

cầu trong nước mở rộng và thu nhập tăng, kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi về thị trường tiêu thụ tại 

các nước ASEAN (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Myanmar) cho thấy xu hướng chi 

tiêu của Việt Nam đối với “dược phẩm”, “dịch vụ y tế”, “chi phí cho thể thao và tăng cường sức 

khoẻ” là cao nhất trong 5 nước khảo sát
43

.  

Ngoài ra, trong bối cảnh người tiêu dùng với cuộc sống bận rộn tại các đô thị cũng như những 

quan ngại về ô nhiễm môi trường, lĩnh vực về chăm sóc sức khoẻ người tiêu dùng đang có sự tăng 

trưởng tốt, doanh thu của các loại vitamin và thực phẩm bổ sung gia tăng.  

                                                   
42 Sử dụng số liệu của BMI Research “Vietnam Pharmaceuticals & Healthcare Report” (tháng 10/2017) 
43 Viện Nghiên cứu tổng hợp Nomura “Thị trường tiêu dùng ASEAN, đọc hiểu qua điều tra phiếu hỏi theo từng nước”, (năm 

2013)  
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 (Nguồn) Nhóm nghiên cứu tổng hợp theo Euromonitor International “Consumer Health in Vietnam (Tháng 10/2016)”   

Biểu đồ 3.3.4 Doanh thu theo từng hạng mục của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ người tiêu dùng  

 

Hơn nữa, một đặc điểm trong thói quen của người tiêu dùng Việt Nam đó là người tiêu dùng có 

xu hướng thích mua thuốc để tự chữa bệnh sử dụng thuốc OTC. Khi mua thuốc, người tiêu dùng tại 

Việt Nam thường tham khảo thông tin của người thân, bạn bè, hoặc thông tin quảng cáo trên báo, 

tạp chí, truyền hình,v.v... 

 
(Nguồn)  Nhóm nghiên cứu tổng hợp theo EU-Vietnam Business Network “HEALTHCARE RESEARCH REPORT” 

(Tháng 4/2015)  

Biểu đồ 3.3.5 Xu hướng chữa bệnh tại Việt Nam 
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Bảng 3.3.1 Nguồn thông tin tham khảo khi mua dược phẩm  

Nguồn thông tin Tỷ lệ 

Thông tin từ người thân và bạn bè 46% 

Quảng cáo trên báo và tạp chí 46% 

Quảng cáo trên TV 45% 

Tư vấn của bác sỹ 43% 

Kinh nghiệm của bản thân 37% 

Quảng cáo trền truyền hình cáp 23% 

Quảng cáo trên Internet 22% 

Tờ rơi ở cửa hàng 18% 

Quảng cáo ngoài trời 13% 

Truyền miệng trên Internet 8% 

Thông tin SNS 6% 

Quảng cáo trên radio 4% 

 

 (Nguồn)  Nhóm nghiên cứu tổng hợp theo EU-Vietnam Business Network “HEALTHCARE RESEARCH REPORT” 

(Tháng 4/2015)  

 

3.1.3 Xu thế về nguồn cung dược phẩm tại Việt Nam  

3.1.3.1 Khái quát 

Như trên đã trình bày, hơn một nửa thị trường dược phẩm của Việt Nam phụ thuộc vào nhập 

khẩu, giá trị nhập khẩu dược phẩm tăng cao, bình quân năm là 17,8%. Sự hiện diện của dược phẩm 

nước ngoài khá lớn, các quốc gia nhập khẩu chủ yếu là Pháp, Ấn Độ, , Đức, Hàn Quốc, chiếm hơn 

40% là các hãng của phương Tây. Thuốc Generic (thuốc gốc) được nhập khẩu nhiều từ Ấn Độ. Đối 

với người tiêu dùng Việt Nam, tư tưởng “giá đắt = chất lượng tốt” đã ngấm sâu vào mỗi người nên 

người Việt Nam thường có xu hướng chọn sản phẩm nước ngoài có giá đắt hơn là hàng sản xuất 

trong nước.  

 

 (Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam 

Biểu đồ 3.3.6 Giá trị kim ngạch nhập khẩu dược phẩm (2009 ~ 2017) 
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(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo UN Comtrade  

Biểu đồ 3.3.7 Thị trường nhập khẩu dược phẩm theo quốc gia (năm 2015)  

 

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất dược phẩm của Việt Nam đạt được kết 

quả kinh doanh tốt đáp ứng với sự gia tăng của thị trường dược phẩm trong nước, tuy nhiên, do 

trình độ kỹ thuật của nhiều doanh nghiệp chưa cao nên chủ yếu vẫn là sản xuất thuốc generic. 

Trong bối cảnh gia tăng bệnh nhân các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, v.v.. nên 1 số doanh 

nghiệp trong nước đã bắt đầu có những động thái nhằm tạo sự khác biệt với các doanh nghiệp trong 

nước khác như đầu tư cho nghiên cứu phát triển mang tính bền vững, phát triển các sản phẩm có 

giá trị gia tăng cao, v.v... 

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam đã xác định định hướng phát triển của ngành là nâng thị phần 

của dược phẩm sản xuất trong nước lên 80% đến năm 2020. Đồng thời để nâng cao trình độ công 

nghệ của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước và tăng gia trị gia tăng, Chính phủ cũng 

yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng với các chuẩn mực quốc tế như PIC/S
44

 GMP và EU GMP 

trong tiêu chuẩn về thực hành quản lý sản xuất và quản lý chất lượng tốt đối với dược phẩm (GMP: 

Good Manufacturing Practice). Hiện nay một số doanh nghiệp cũng đang thúc đẩy việc xây dựng 

nhà máy nhằm đáp ứng với các tiêu chuẩn nêu trên.  

 

3.1.3.2 Xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

Tiếp theo, chúng ta cùng xem xét về xu thế đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp sản xuất dược phẩm của Việt Nam chủ yếu chỉ sản xuất 

các loại dược phẩm OTC và thuốc Generic, còn thuốc điều trị thì phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu 

hoặc thuốc do các công ty nước ngoài sản xuất tại Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay có 

                                                   
44 Là cơ chế hợp tác không mang tính ràng buộc về pháp lý của các cơ quan thanh tra dược phẩm được hình thành vào năm 

1995 nhằm mục đích phát triển, thực thi và tuân thủ mang tính quốc tế đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

GMP và của các cơ quan thanh tra trong lĩnh vực về dược phẩm.  
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khoảng 780 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực về dược phẩm, 

chiếm khoảng 80% tổng số doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tại Việt Nam hiện nay. Các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (ngoại trừ doanh nghiệp Nhật Bản) chủ yếu hoạt động kinh doanh 

tại TP Hồ Chí Minh, một thị trường lớn nhất của Việt Nam. Ngay từ đầu khi đầu tư vào Việt Nam, 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu kinh doanh bán hàng tại khu vực phía nam, và 

sau đó mới dần mở rộng ra khu vực phía bắc và các địa phương khác, vì vậy, số lượng doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dược phẩm ở khu vực phía nam nhiều hơn hẳn so 

với khu vực phía bắc. Hơn nữa, gần đây, với sự đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 

nước đã xuất hiện nhiều hình thức hợp tác không chỉ là hợp tác liên kết sản xuất mà cả hình thức 

hợp tác liên kết về vốn.  

 

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Euromonitor: thông tin của các doanh nghiệp và trang WEB của các doanh nghiệp  

Biểu đồ 3.3.8 Xu thế đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (phía bắc) 

 

Tên Công ty Quốc tịch KhácTỷ lệ nắm giữ thị 

phần (năm 2016)

Đầu tư năm 1999. Có 4 cơ sở tại Việt Nam (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ), 

sở hữu 5 kho hàng. Liên kết với nhà phân phối lớn tại Việt Nam là Công ty National 

Phytopharma JSC, chủ yếu cung cấp dịch vụ 3PL, Contract Sales Organization, Full 

Agency. Sản phẩm chủ yếu là ETC, khoảng 60% được bán cho các bệnh viện.

Zuellig Pharma

Vietnam Ltd

Thụy Sĩ N.A

Trung Quốc 2,0%

Novartis AG Thụy Sĩ N.A

Gedeon Richter Hungary N.A

Ấn Độ N.A

Med – Aid

Co., Ltd
Mỹ

Tiens Vietnam 

Co., Ltd

B. Braun Medical 

(India) Pvt. Ltd

Sở hữu nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng có diện tích 30.000 m2 tại KCN Đại 

An Tỉnh Hải Dương.

Tháng 10 năm 2014 ký MOU với Bộ Y tế. Triển khai sản xuất thuốc mới, thuốc 

Generic của Sandoz là công ty con tại Việt Nam. Tháng 7/2015, Công ty Sandoz liên 

kết với công ty Traphaco JSC, ký hợp đồng phân phối độc quyền 38 sản phẩm của 

công ty Sandoz.

Liên kết với công ty CPC 1 là công ty lớn nhất của Việt Nam vào năm 2015. Uỷ 

thác phân phối độc quyền Hydrocortison tại Việt Nam.

Liên kết với Công ty Hataphar, công ty niêm yết vài năm trước đây. Hataphar 

nhập khẩu và phân phối sản phẩm của công ty này. Do quy định chặt chẽ về 

nhập khẩu nên đang nghiên cứu xem xét việc đầu tư vào nhà máy mới của 

Hataphar, sản xuất, phân phối tại Việt Nam các sản phẩm của công ty này.

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1996. Năm 2000 cung cấp 

hệ thống điều trị ung bướu cho bệnh viện K tại Hà nội. Triển khai kinh doanh 

thiết bị y tế mà trước hết là các thiết bị điều trị ung thư. 
N.A

Eloge France Vietnam

Pharmaceutical JV 

company
Pháp N.A

Thành lập công ty liên doanh vào năm 2006. Sản xuất Non Betalactam, Penicilin, 

Cephalosporin tại nhà máy GMP-WHO đặt tại KCN Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh. 
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(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Euromonitor: thông tin của các doanh nghiệp và trang WEB của các doanh nghiệp  

Biểu đồ 3.3.9 Xu thế đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (phía nam) 

 

Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm lớn của Nhật Bản cũng cho thấy xu hướng tích 

cực xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Ví dụ như Công ty dược phẩm Otsuka đã đầu tư xây dựng 

nhà máy tại Tỉnh Đồng Nai vào năm 2003 để sản xuất dịch truyền và thực phẩm bổ sung, đến năm 

2012 đã thành lập công ty liên doanh, sản xuất và kinh doanh Pocari Sweet và vitamin bổ sung. 

Công ty dược phẩm Taisho đã mua lại cổ phiếu của công ty dược phẩm Hậu Giang (DHG 

Pharmaceutical JSC) nhằm chiếm thị phần về sản phẩm do công ty sản xuất và kinh doanh dược 

phẩm nhập khẩu . Công ty Alfresa HD đã thành lập liên doanh với Công ty Codupha là một công ty 

chuyên buôn bán dược phẩm tại Việt Nam vào năm 2013, để nhập khẩu sản phẩm liên quan đến 

chăm sóc sức khoẻ mà chủ yếu là thiết bị y tế, nguyên phụ liệu. Công ty Nipro Pharma đã xây dựng 

nhà máy sản xuất tại Hải Phòng, phía bắc Việt Nam để sản xuất các loại thuốc tiêm, thuốc truyền, 

và thuốc bôi ngoài da, đồng thời năm 2015 đã mua cổ phần của Công ty Mekophar, một doanh 

nghiệp lớn của Việt Nam.  

Như vậy, cùng với xu hướng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước gần đây, các doanh nghiệp 

của Nhật Bản thông qua hình thức liên kết về vốn đang có những động thái tích cực để xâm nhập 

và mở rộng thị trường dược phẩm tại Việt Nam trên cơ sở tận dụng những thế mạnh của các doanh 

nghiệp trong nước như nắm bắt được thông tin thị trường, mạng lưới phân phối, quan hệ với Chính 

phủ. 

 

  

Abbot Vietnam

Co., Ltd
Mỹ 8,7%

Thái Lan N.A

GlaxoSmithKline PLC Anh 3,7%

Sanofi – Aventis 

Vietnam Co., Ltd
Pháp 3,0%

Mỹ 2,1%

DKSH Vietnam 

Co., Ltd
Thụy Sĩ N.A

Đức 1,6%

Mega Lifesciences

Public Co., Ltd

ICA Biotechnological

－ Pharmaceutical JSC

Boehringer Ingelhem

Pharma GmbH & Co KG

Stada Service Holding BV Hà Lan N.A

Thành lập văn phòng tại TP Hồ Chí Minh năm 1995. Phân phối thực phẩm chức 

năng, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế. Thông qua việc mua lại 99% cổ phiếu của Công 

ty CFR International SPA của Chili vào năm 2014, hiện đang sở hữu gián tiếp 51,7% 

cổ phần của Công ty DOMESCO. Hơn nữa, tháng 8/2016 đã mua lại công ty 

Gloomed Pharmaceutical Co. Ltd.

Đầu tư vào khu vực phía nam năm 1993. Đang triền khai nhập khẩu phân phối sản 

phẩm của các nước khác như Thái Lan, Úc tại Việt Nam. Đối tác Việt Nam là Công ty 

Dược phẩm Hậu Giang.

Đầu tư vào Việt Nam năm 1995. Hiện có 400 nhân viên tại khu vực phía bắc và phía 

nam. Sản xuất và phân phối thuốc chữa bệnh, vắc xin. Năm 2011 ký hợp đồng hợp 

tác kinh doanh với Công ty Savipharm Pharmaceutical.

Có 1.500 nhân viên trên toàn quốc. Sở hữu 3 nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP tại 

TP Hồ Chí Minh, triển khai chủ yếu sản xuất thuốc ETC. Tháng 6/2015 Công ty này đã 

ký hợp đồng hợp tác kinh doanh về phân phối 4 bên với Zuellig Pharma VN, 

Phytopharma, Sapharco. Hơn nữa, năm 2016 liên kết với Vinapharm.

Đầu tư vào Tỉnh Bình Dương năm 1995. Năm 1999 xây dựng nhà máy tại KCN 

VSIP.Chủ yếu sản xuất và nhập khẩu phân phối thuốc ETC. Năm 2009, mua lai nhà 

máy của công ty này từ Ranbaxy Group của Hà Lan, và mua lại công ty IC Việt Nam 

Co.Ltd.

Liên kết với Công ty Vietnam Medical Products Import-Export JSC là nhà phân phối 

dược phẩm lớn của Việt Nam và đang mở rộng hoạt động kinh doanh.

Năm 2011 mua lại 25,29% cổ phiếu của công ty Pymepharco từ Wellite 

International Limited.

Sở hữu văn phòng tại TP Hồ Chí Minh. Nổi tiếng tại thị trường Việt Nam với thương 

hiệu Pharmaton là thuốc bổ thần kinh.

Tên Công ty Quốc tịch KhácTỷ lệ nắm giữ thị 
phần (năm 2016)
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Bảng 3.3.2 Xu thế đầu tư những năm gần đây của doanh nghiệp Nhật Bản  

(trường hợp thành lập pháp nhân tại Việt Nam, góp vốn)  

Tên doanh nghiệp Nhật Bản Khái quát về hoạt động kinh doanh 

Công ty sản xuất dược phẩm Otsuka Vào năm 2012 thành lập công ty liên doanh “Otsuka 

Thang Nutrition Co. Ltd”, sản xuất và phân phối Pocari 

Sweet và thực phẩm bổ sung. 

Công ty sản xuất dược phẩm Taisho Năm 2016 mua cổ phiếu của Công ty dược phẩm Hậu 

Giang. Sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

Công ty sản xuất dược phẩm Rohto Năm 1996 thành lập Công ty Rohto-Mentholatum Việt 

Nam, sản xuất các sản phẩm liên quan đến thuốc nhỏ mắt, mỹ 

phẩm và chăm sóc sức khoẻ ở Tỉnh Bình Dương. 

Công ty sản xuất dược phẩm Hisamitsu Năm 1994 thành lập Công ty Hisamitsu Việt Nam 

Pharmaceutical, sản xuất Salonpas ở Tỉnh Đồng Nai. 

Công ty Alfresa HD Tháng 11/2013 thành lập công ty liên doanh “Alfresa 

Codupha Health Vietnam” liên doanh với Công ty Codupha 

và công ty sản xuất dược phẩm tại Việt Nam, nhập khẩu và 

phân phối thiết bị y tế, và các sản phẩm liên quan đến chăm 

sóc sức khoẻ. 

Công ty Nipro Pharma Năm 2015, nhà máy tại Hải Phòng bắt đầu đi vào hoạt 

động, sản xuất thuốc tiêm, thuốc truyền và thuốc bôi ngoài 

da. Cũng trong năm đó mua cổ phiếu của Công ty Mekophar 

Chemical Pharmaceutical 

Công ty dược phẩm Zeria Năm 2015 mua cổ phiếu của Công ty  Pharmaceutical 

JSC of February 3rd (F.T. Pharma). Sản xuất thuốc OTC, mỹ 

phẩm. 

 (Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo trang WEB của các công ty 

 

3.1.4 Chính sách đối với lĩnh vực dược phẩm  

Năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Chiến lược về phát triển ngành dược quốc gia 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đây chính là Quy hoạch tổng thể phát triển ngành dược 

của Việt Nam. Khái quát về Quy hoạch được nêu trong Báo cáo “ Khảo sát về chính sách đối với 

ngành dược của Việt Nam” (năm 2014) của JETRO như sau:  

 

(1) Định hướng phát triển 

・ Xây dựng nền tảng cho ngành dược, tập trung đầu tư phát triển sản xuất thuốc Generic có 

chất lượng tốt, giá cả thích hợp, chuyển đổi từng bước từ nhập khẩu sang sản xuất trong 

nước. Phát triển ngành dược mang tính chuyên môn, hiện đại, có thể cạnh tranh được với 

các nước, phát triển hệ thống lưu thông phân phối, cung ứng dược phẩm hiện đại, chuyên 

nghiệp, được chuẩn hoá.  

(2) Mục tiêu đến năm 2020 

・ Bảo đảm 20% nguyên liệu được sản xuất trong nước. Thuốc sản xuất trong nước đạt 80% 

tổng giá trị tiêu thụ trong nước, trong đó 30% là thuốc từ dược liệu.  

・ 100% cơ sở kinh doanh bán thuốc, 50% cơ sở kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn thực hành tốt 

(Good Practice).  

・ Bảo đảm số lượng dược sỹ trên 10.000 người là 2,5 người, trong đó 30% là dược sỹ lâm 

sàng.  

(3) Giải pháp 
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・ Lập kế hoạch xây dựng hệ thống lưu thông phân phối thuốc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu 

quả, xây dựng 5 trung tâm phân phối thuốc lớn tại khu vực miền núi phía bắc, bắc trung bộ, 

nam trung bộ/tây nguyên, đông nam bộ và khu vực đồng bằng sông Mekong.  

・ Hoàn thiện hệ thống thử nghiệm dược phẩm. Xây dựng các trung tâm thử nghiệm tại các 

vùng như nêu trên, tái cơ cấu hoạt động của các trung tâm khác, nâng cao hiệu quả hoạt 

động.  

・ Phát triển các vùng trồng nguyên liệu thảo dược, phát triển vùng nuôi trồng cây, con làm 

thuốc, bảo tồn và bảo vệ nguồn gen hướng tới sản xuất quy mô lớn trên cơ sở tăng cường 

đầu tư khoa học công nghệ hiện đại.  

・ Huy động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia phát triển ngành dược. Đặc 

biệt chú trọng đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất dược liệu trong nước, thuốc generic 

(thuốc gốc), chuyển giao công nghệ, vắc xin, sinh phẩm, nguyên liệu kháng sinh, các trung 

tâm nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng, thử tương đương sinh học, v.v... 

・ Khuyến khích cải tạo, xây mới các cơ sở nghiên cứu dược phẩm theo hình thức PPP.  

 

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển ngành dược, để cụ thể hoá các giải pháp, Chính phủ 

Việt Nam đã ban hành Luật dược mới số 105/2016/QH13 tháng 1 năm 2017. Luật dược này đã đưa 

ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mở rộng sản xuất dược phẩm trong nước và sự tham gia của 

các nhà đầu tư nước ngoài, như xoá bỏ quy định về cấm hoạt động nhập khẩu đối với doanh nghiệp 

nước ngoài, khuyến khích mở rộng sản xuất dược phẩm trong nước và sử dụng sản phẩm được sản 

xuất trong nước. Điểm mới của Luật này bao gồm 4 điểm với nội dung nhằm ưu đãi đối với sản 

phẩm trong nước, thúc đẩy sản xuất trong nước theo chuỗi từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, 

chủ yếu tập trung đối với thuốc Generic: ① xoá bỏ quy định về điều kiện 5 năm đối với thử 

nghiệm lâm sàng khi đăng ký sản phẩm (quá trên 5 năm được lưu hành tại các nước khác), ② xoá 

bỏ quy định về cấm bán dược phẩm OTC tại các siêu thị, ③ ưu đãi đối với thuốc được sản xuất 

trong nước trong mua sắm chính phủ (đối với thuốc ETC), ④ xoá bỏ quy định về cấm hoạt động 

nhập khẩu dược phẩm đối với công ty nước ngoài.  

Như vậy, Việt Nam cần chú trọng tới xu thế phát triển của ngành sản xuất dược phẩm trong nước 

với lĩnh vực chủ lực là thuốc Generic, và xoá bỏ dần một số các quy định liên quan đến gia nhập thị 

trường của các doanh nghiệp nước ngoài, thúc đẩy sản xuất dược phẩm trong nước. 
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 (Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Luật Dược số 105/2016/QH13 (Quyết định số 68/QD-TTg) 

Biểu đồ 3.3.10 Khái quát về các giải pháp gần đây liên quan đến ngành dược của Việt Nam 

 

3.1.5 Vấn đề tồn tại  

Vấn đề lớn nhất hiện nay của Việt Nam trong việc thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài 

trong đó có cả doanh nghiệp Nhật Bản vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc đó là các quy định 

về vốn nước ngoài liên quan đến lưu thông. Cụ thể như, Luật dược mới đã nới lỏng các quy định về 

vốn nước ngoài, nhưng quy định về hoạt động kinh doanh “nhập khẩu” thì vẫn còn.  

Dưới đây sẽ tổng hợp các nội dung cụ thể của các quy định về vốn nước ngoài trong lĩnh vực lưu 

thông. Theo khoản 17 điều 3 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Việt Nam có quy định đối với hoạt 

động bán hàng và hoạt động liên quan của các “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (an 

economic organization with foreign investment capital)”. “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài” được định nghĩa là “tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông” 

(an economic organization with a foreign investor being a member or shareholder), có nghĩa là 

ngay cả trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài chỉ góp 1 phần vốn cũng được xem là tổ chức 

kinh tế ngoài nước. Hơn nữa, Thông tư 34/2014/TT-BCT có quy định về hoạt động lưu thông của 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Phụ lục 3 của Thông tư này có quy định danh mục các 

sản phẩm không được thực hiện quyền phân phối (quyền lưu thông) (bán buôn, bán lẻ), trong đó có 

dược phẩm là đối tượng của quy định này. Theo quy định này, “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài là tổ chức kinh tế có bên góp vốn hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài” thì không được 

kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối liên quan đến dược phẩm.  

 

Quy định - Mở rộng sản xuất dược phẩm trong nước, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước, thực thi Luật Dược số 

105/2016/QH13 liên quan đến cấm kinh doanh nhập khẩu dược phẩm đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Quy hoạch - Khuyến khích M&A trong lĩnh vực dược phẩm với mục đích nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và thúc đẩy sản xuất 

dược liệu và tăng cường tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

- Hoàn thiện 5 Trung tâm lưu thông phân phối: vùng phía bắc, vùng bắc trung bộ, vùng nam trung bộ/tây nguyên, vùng 

đông nam, vùng đồng bằng sông Mekong.

- Thành lập trung tâm thử nghiệm mới để thử nghiệm thuốc có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, nâng cấp các 

trung tâm thử nghiệm hiện tại.

- Mở rộng các vùng trồng dược liệu, áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất dược liệu.

Giám sát - Hoạt động bán thuốc chữa bệnh phải được cấp mã số lưu hành sản phẩm.

- Tăng cường quản lý và xử lý nghiêm đối với sản phẩm sản xuất trong nước, sản phẩm nhập khẩu có chất lượng kém, 

thuốc giả. 

Đầu tư - Thúc đẩy sản xuất, chuyển giao kỹ thuật sản xuất thuốc mới, vắc xin trong nước. Hơn nữa, phát triển ngành công nghiệp 

hỗ trợ trong lĩnh vực dược phẩm.

- Hoàn thiện và mở rộng mạng lưới phân phối không chỉ ở đô thị mà cả ở các địa phương.

①Xoá bỏ điều kiện 5 năm liên quan đến miễn thử nghiệm lâm sàng tại thời điểm đăng ký dược phẩm. Theo Luật Dược cũ, 

điều kiện được miễn thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam là đã được cấp phép lưu thông tại nước khác trên 5 năm. Tuy 

nhiên, theo Luật Dược mới, điều kiện này được xoá bỏ. 

Điểm sửa đổi 

cơ bản của 

Luật Dược

②Cấm bán dược phẩm OTC tại các siêu thị. Tại điều 35 Luật Dược mới, nếu đáp ứng các điều kiện đăng ký như có thiết 

bị bảo quản, có nhân viên bán hàng đủ điều kiện thì đối với 1 số loại dược phẩm OTC có thể được bán tại siêu thị mà 

không cần phải có giấy phép liên quan đến kinh doanh bán dược phẩm.

③Ưu tiên dược phẩm sản xuất trong nước khi thực hiện mua sắm chính phủ. Theo khoản 4 điều 7 Luật Dược mới, khuyến 

khích sử dụng dược phẩm sản xuất trong nước khi mua thuốc sử dụng vốn của Chính phủ và của bảo hiểm y tế.

④Cấm kinh doanh nhập khẩu dược phẩm đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Luật Dược mới thì công ty có 

vốn đầu tư nước ngoài có thể hoạt động nhập khẩu dược phẩm. Lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu dược phẩm phải được 

mở cửa theo các cam kết của WTO. Vì vậy việc này được đánh giá là VN đã mở cửa thị trường đối với doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

3-44 

 

 

(Nguồn) Nhóm khảo sát tổng hợp theo SPEEDA 

Biểu đồ 3.3.11 Sơ đồ hệ thống chuỗi cung ứng dược phẩm  

 

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Thông tư số 34/2014/TT-BCT 

Biểu đồ 3.3.12 Nội dung của Thông tư số 34/2013/TT-BCT 

 

Mặt khác, từ trước tới nay chưa có quy định rõ ràng liên quan đến nhập khẩu dược phẩm với 

mục đích phân phối trong nước, song “Luật Dược số 105/2016/QH13” có hiệu lực từ tháng 1/2017 

đã xoả bỏ quy định cấm hoạt động kinh doanh nhập khẩu đối với doanh nghiệp nước ngoài. Như 

vậy, từ sau năm 2017, quy định này cho phép các doanh nghiệp nước ngoài và tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài được phép nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam. Đồng thời, theo “Nghị 

định 54/2017/ND-CP hướng dẫn thi hành Luật Dược” quy định “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài có quyền nhập khẩu dược phẩm và nguyên liệu nhưng nếu không có quyền phân phối 

卸市場

原材料調達 製造 卸売 小売 消費者

海外 ＜輸出＞

製造企業

商社

供給者

卸業者

病院

薬局

ベトナム

Mua nguyên phụ liệu Sản xuất Bán buôn Bán lẻ Người tiêu dùng

Việt Nam

Nước ngoài

Nhà cung cấp

Công ty 

thương mại

Công ty 

sản xuất

Thị trường 

bán buôn

Nhà bán 

buôn

Bệnh viện

Nhà thuốc

Xuất khẩu

1. Gạo

2. Đường mía, đường củ cải

3. Thuốc lá và xì gà

3.1 Thuốc lá và xì gà, xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá

thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.

Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc

lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.

4. Dầu thô và dầu đã qua chế biến

4.1 Dầu thô và các loại dầu Asphalt, dầu tinh chế

4.2 Dầu thô và sản phẩm dầu sử dụng nguyên liệu là dầu Asphalt

5. Dược phẩm: theo quy định khoản 2 điều 2 Luật dược số 34/2005/QH11

6 Thuốc nổ

6.1 Bột nổ đẩy

6.2 Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy

6.3 Ngòi an toàn; ngòi nổ; nụ xoè hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện

7. Sách, báo và tạp chí

7.1 Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự (dạng tờ đơn

hoặc không phải dạng tờ đơn)

7.2 Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh

họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo.

7.3 Sách, tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em

8. Kim loại quý và đá quý

8.1 Kim cương (đã hoặc chưa được gia công nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát)

8.2 Đá quý và đá bán quý (đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu

chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương)…

8.3 Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân

loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát, đá quý (trừ kim cương)…

8.4 Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành

phẩm hoặc ở dạng bột

8.5 Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột

8.6 Bạc và vàng, kim loại quý dát phủ bạch kim

8.7 Tiền kim loại

9 Vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu

- Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử theo quy định của Bộ Thông

tin và Truyền thông trừ trường hợp được pháp luật cho phép

- Các sản phẩm an ninh văn hóa, xã hội, chính trị… theo quy định của Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch trừ trường hợp được pháp luật cho phép

Phụ lục 3: Sản phẩm không được thực hiện quyền phân phối
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thì không được tham gia vào phân phối dược phẩm và nguyên liệu”. Như vậy, cho dù là có quyền 

nhập khẩu nhưng nếu không được cấp phép phân phối thì tổ chức kinh tế ngoài nước không được 

phép phân phối chính sản phẩm của mình. 

Đối với doanh nghiệp nước ngoài, giả sử có được quyền nhập khẩu nhưng nếu không có quyền 

phân phối thì thực tế là vẫn không thể nhập khẩu và phân phối sản phẩm thông qua công ty Việt 

Nam dưới hình thức góp vốn, và do vậy, để triển khai hoạt động kinh doanh nhập khẩu và phân 

phối thuốc tại Việt Nam chỉ có một cách là hợp tác kinh doanh với công ty thương mại của Việt 

Nam có quyền phân phối sản phẩm. Tất nhiên, quy định này chỉ giới hạn đối với hoạt động nhập 

khẩu phân phối, còn đối với doanh nghiệp nước ngoài liên kết với doanh nghiệp sản xuất thuốc của 

Việt Nam thì vẫn có quyền phân phối sản phẩm thuốc được sản xuất tại Việt Nam. 

Như vậy, sự phức tạp, chung chung của các quy định về vốn nước ngoài là nguyên nhân chính 

đang cản trở sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường thuốc tại Việt Nam. Theo 

kết quả phỏng vấn một vài doanh nghiệp Nhật Bản, có nhiều ý kiến cho rằng, thị trường dược phẩm 

ở Việt Nam vô cùng hấp dẫn và thu hút sự quan tâm, song để đầu tư vào đây cần phải cân nhắc một 

cách thận trọng. Cụ thể như để đáp ứng với các quy định về vốn đầu tư trong lĩnh vực phân phối, 

việc liên kết với doanh nghiệp Việt Nam là cần thiết, song để tìm được đối tác liên kết lại mất khá 

nhiều thời gian, hay như cân nhắc về những rủi ro nêu trên, khi doanh nghiệp quyết định xâm nhập 

vào thị trường Việt Nam thì bước đầu tiên không phải là xây dựng cơ sở sản xuất mà là thực hiện 

nhập khẩu phân phối thông qua một công ty thương mại của Việt Nam, căn cứ vào tình hình mở 

rộng thị phần mới xem xét cân nhắc bước tiếp theo là xây dựng cơ sở sản xuất, v.v... 

Từ kết quả phỏng vấn cho thấy, việc sửa đổi một số quy định về vốn nước ngoài trong lĩnh vực 

lưu thông nhằm nới lỏng các quy định này song đây là một vấn đề lớn trong việc thúc đẩy ngành 

sản xuất dược phẩm của Việt Nam. 

 

Không có quy định đặc biệt về vốn nước 

ngoài trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. 

Có thể thành lập công ty con 100%, tiến 

hành sản xuất và phân phối sản phẩm 

được sản xuất tại Việt Nam. 

- Cần thành lập công ty con tại Việt Nam 

với mục đích kinh doanh sản xuất dược 

phẩm

- Được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (IRC) và giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (ERC).

- Được cấp giấy phép sản xuất dược phẩm 

tại công ty được thành lập (Theo Luật 

Dược mới, Chứng nhận hoạt động dược 

tương đương giấy phép). Không có yêu 

cầu về gia hạn giấy phép (điều 41 Luật 

Dược mới)

- Điều kiện nộp hồ sơ xin cấp phép (khoản 

1 điều 33 Luật Dược mới)

+ Người quản lý chuyên môn phải có bằng 

dược sỹ.

+ Nhà máy sản xuất phù hợp với tiêu 

chuẩn GMP (có nghĩa vụ kiểm tra tính phù 

hợp 3 năm 1 lần) 

Ngành chế tạo

Trong Thông tư số 47/2010/TT-BYT quy 

định về hoạt động xuất nhập khẩu dược 

phẩm có quy định về nhập khẩu dược liệu 

làm nguyên liệu sản xuất trong nước của 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 

nhưng không có quy định về nhập khẩu 

dược phẩm với mục đích phân phối trong 

nước.

Quy định liên quan đến nhập khẩu dược 

phẩm với mục đích phân phối trong nước 

của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài (Khoản 10 và 11 điều 91 Nghị định 

số 54/2017/ND-CP)

(* đã xác nhận thông qua phỏng vấn 

Phòng quản lý kinh doanh dược phẩm Cục 

quản lý dược (DAV)

- Hoàn thiện nội luật liên quan đến ngành 

dược  nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư 

nước ngoài vào lĩnh vực dược 

- Danh mục dược phẩm được phép nhập 

khẩu theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT

Kinh doanh nhập khẩu

Thời gian tới

Từ trước tới nay

Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài không được tự phân phối sản phẩm 

của mình tại Việt Nam (phụ lục 3)

Theo các cam kết của WTO, lĩnh vực phân 

phối dược phẩm không thuộc lĩnh vực phải 

mở cửa thị trường 

Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài có quyền nhập khẩu dược phẩm, 

dược liệu nhưng không được quyền phân 

phối thì không được tham gia vào lĩnh vực 

phân phối dược phẩm, dược liệu tại Việt 

Nam. Cụ thể là

- Bán cho các bệnh viện, nhà thuốc

- Trúng thầu cung cấp thuốc cho bệnh viện, 

nhà thuốc, cá nhân

- Vận chuyển, bảo quản dược phẩm, dược 

liệu

- Xây dựng giá cho sản phẩm

- Xây dựng chiến lược phân phối, kinh 

doanh

- Lập kế hoạch cung cấp dược phẩm, dược 

liệu cho bệnh viện

- Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp phân 

phối

Nghị định số 54/2017/ND-CP

Ngành phân phối

Thông tư số 34/2013/TT-BCTQuy định 

Thực hiện
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 (Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp dựa trên tài liệu về các luật liên quan 

Biểu đồ 3.3.13 Quy định về quyền phân phối đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

3.2 Tình hình của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

3.2.1 Hiện trạng, thế mạnh, bức tranh tương lai (mục tiêu) của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Nếu nhìn vào sự thâm nhập thị trường dược phẩm Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài, 

thì việc bổ sung cho xu thế đầu tư đó, và thực hiện các biện pháp nhằm phát triển công nghiệp của 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là rất quan trọng. 

Mặt khác, trong chiến lược phát triển ngành dược của Việt Nam không đề cập rõ ràng về vai trò 

cũng như thế mạnh của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong lĩnh vực này. Vì vậy Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

cần phải thảo luận với Chính phủ để xác định rõ vai trò của Tỉnh trong chiến lược phát triển của 

Việt Nam. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần chỉ ra thế mạnh của mình trong lĩnh vực này, đó là nguồn 

điện và nước phong phú làm căn cứ xác định vị thế trong chiến lược quốc gia. Theo kết quả phỏng 

vấn các doanh nghiệp Nhật Bản, trong quy trình sản xuất dược phẩm, điều kiện cần thiết khi xem 

xét quyết định đầu tư đó là khả năng bảo đảm nguồn cung về điện năng và nguồn nước ổn định, 

phong phú.  

Mặt khác, trong Chiến lược phát triển ngành dược của Việt Nam có đề cập tới quy hoạch vùng, 

“xây dựng 5 trung tâm phân phối dược phẩm ở vùng núi phía bắc, vùng bắc trung bộ, vùng nam 

trung bộ/tây nguyên, vùng đông nam bộ và vùng khu vực đồng bằng sông Mekong”. Như vậy, Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu với lợi thế của trung tâm lưu thông phân phối hàng hoá nói chung có thể trở 

thành một trung tâm về phân phối dược phẩm và lĩnh vực có liên quan. Đây cũng có thể là một 

phương án đề xuất và cần coi đó là một lợi thế để thảo luận, điều phối với Chính phủ.  

 

3.2.2 Vấn đề tồn tại của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

3.2.2.1 Xem xét kế hoạch phát triển công nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở Chiến lược 

phát triển ngành dược  

Như đã đề cập ở trên, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần tạo dựng vị thế của mình trong Chiến lược phát 

triển ngành dược của Việt Nam. Tỉnh sẽ nắm giữ vai trò như thế nào, kế hoạch cụ thể để triển khai 

ra sao, sẽ có đóng góp như thế nào cho sự phát triển của ngành dược Việt Nam, v.v... là những nội 

dung cần được thảo luận, trao đổi với Chính phủ, và phải được phản ánh trong Quy hoạch tổng thể 

phát triển công nghiệp của Tỉnh.  

 

3.2.2.2 Hạ tầng sản xuất cần thiết cho sản xuất dược phẩm (nước, điện) 

Đối với việc sản xuất dược phẩm, quản lý chất lượng là vô cùng quan trọng, đồng thời cần có 

nguồn nước và điện phong phú trong quá trình sản xuất. Như đã trình bày ở trên, Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu có tiềm năng về điện và nước, do đó cần bảo đảm nguồn điện ổn định, cung cấp nước ổn định 
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và mở rộng hạ tầng sản xuất phù hợp với thiết bị sản xuất dược phẩm. Ngoài ra, đối với các doanh 

nghiệp sản xuất dược phẩm đang xem xét khả năng đầu tư vào Việt Nam thì vấn đề chi phí đầu tư 

lớn cho thiết bị sản xuất cũng là một nội dung được các doanh nghiệp quan tâm cân nhắc. Vì vậy, 

việc xem xét, chuẩn bị cơ chế hỗ trợ từ phía chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Chính phủ Việt 

Nam đối với đầu tư cho hạ tầng sản xuất cần thiết cho sản xuất dược phẩm và đầu tư thiết bị sản 

xuất là vấn đề cần được quan tâm.  

 

3.2.3 Tiềm năng đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Việt Nam đã đưa ra mục tiêu chính sách là thúc đẩy ngành sản xuất dược phẩm, nhưng ngành 

sản xuất trong nước lại phụ thuộc 90% vào nhập khẩu các loại nguyên phụ liệu từ nước ngoài như 

Trung Quốc, Ấn Độ. Đứng từ góc độ này, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với hạ tầng giao thông phục vụ 

xuất nhập khẩu như cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải là một lợi thế lớn, phù hợp là cửa ngõ nhập 

khẩu nguyên phụ liệu cho ngành sản xuất dược phẩm. Hơn nữa, theo kết quả phỏng vấn các doanh 

nghiệp Nhật Bản, việc quản lý về nhiệt độ trong quá trình sản xuất dược phẩm rất quan trọng, do 

đó nhu cầu về hệ thống quản lý nguyên phụ liệu như hệ thống nhà kho, cơ sở quản lý về nhiệt độ là 

rất cao. Và cũng theo kết quả phỏng vấn, thị trường lớn nhất về dược phẩm hiện nay của Việt Nam 

là TP Hồ Chí Minh, việc dễ dàng tiếp cận với TP Hồ Chí Minh cũng là một yếu tố quan trọng khi 

xem xét quyết định đầu tư.  

Như vậy, cải thiện hơn nữa khả năng tiếp cận với TP Hồ Chí Minh, phát huy lợi thế về hạ tầng 

xuất nhập khẩu, hoàn thiện hơn nữa hệ thống hạ tầng để nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ của 

sản xuất dược phẩm trong nước như hệ thống kho hàng, đặc biệt là tạo điều kiện ưu đãi đối với 

doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, v.v... là những 

giải pháp hiệu quả đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thúc đẩy, gia tăng đầu tư của các doanh 

nghiệp nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp Nhật Bản vào Tỉnh.  
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4. Giải pháp 

Trên cơ sở các nội dung phân tích ở trên về xu hướng chung của Việt Nam cũng như thực trạng 

của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao, Nhóm Nghiên cứu 

đề xuất một số giải pháp hiệu quả đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc tạo ra các ngành công 

nghiệp có giá trị gia tăng cao.  

 

4.1 Tăng cường vai trò của “Ban chỉ đạo thúc đẩy phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(tên gọi tạm thời)” 

Để thu hút các ngành công nghiệp mới nhằm thu hút phát triển các ngành công nghiệp có giá trị 

gia tăng cao, việc trao đổi, giao tiếp thường xuyên giữa các ban ngành liên quan của Tỉnh cũng như 

chức năng tổng hợp, điều phối giữa các ban ngành liên quan là vô cùng cần thiết, vì vậy cần phải 

triển khai một cách mạnh mẽ cơ chế phối hợp này về mặt tổ chức.  

Để thực hiện điều này, Nhóm Nghiên cứu đề xuất việc tăng cường vai trò của “Ban chỉ đạo thúc 

đẩy phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (tên gọi tạm thời)”. Hiện nay, tại Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu đã thành lập “Tổ công tác về tái cơ cấu kinh tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”. Tổ Công tác này 

được Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập vào năm 2013, đứng đầu là Phó Chủ tịch UBND Tỉnh với 

các thành viên là Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở các ban ngành liên quan (Sở KHĐT, Sở Công 

Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở xây dựng, Sở giao thông, Cục thống kê, Sở 

Tài chính). Tổ Công tác có chức năng hoạch định và triển khai các kế hoạch, điều phối giữa các sở 

ban ngành để ra quyết định. Nội dung hoạt động của Tổ Công tác này là ① Nghiên cứu, lập kế 

hoạch hoạt động và xây dựng dự toán liên quan đến tái cơ cấu kinh tế, ② Xây dựng kế hoạch trên 

cơ sở hợp tác với các chuyên gia, tổ chức tư vấn, ③ Chỉ đạo các sở ban ngành, các huyện, thị 

trong tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động. 

 

Biểu đồ 3.4.1 Sơ đồ tổ chức của Tổ Công tác tái cơ cấu kinh tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

Để phát huy cơ chế phối hợp hiện tại, Nhóm Nghiên cứu đề xuất chuyển đổi thành “Ban chỉ đạo 

thúc đẩy phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”. Ban Chỉ đạo sẽ có chức năng tổng hợp, 

UBND

Phó Chủ tịch UBND

Ông Hồ Văn Niên

Phó Giám đốc Sở 

KHĐT

Giám đốc Sở công 

thương

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Giám đốc Sở 

KHĐT

Giám đốc Sở Xây 

dựng

Giám đốc Sở Giao 

thông Vận tải

Cục trưởng Cục 

thống kê

Phó Giám đốc Sở 

Tài chính

Phó Giám đốc Sở 

KHĐT

Lãnh đạo

Lãnh đạo cấp dưới

- Thành viên của Tổ bao gồm Giám 

đốc/Phó Giám đốc của 7 Sở 

- Nhóm hỗ trợ cho Tổ Công tác bao 

gồm các chuyên viên cấp dưới 

Giám đốc Sở
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điều phối nhất quán các giải pháp trong từng lĩnh vực công nghiệp, môi trường, lưu thông phân 

phối và thực hiện giám sát tình hình ban hành các chính sách. Hơn nữa, bên dưới Ban chỉ đạo sẽ 

thành lập các tổ công tác như “Tổ công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư”, “Ban nghiên 

cứu về KCN kiểu mẫu (khu công nghiệp thân thiện với môi trường)”, “Ban nghiên cứu chương 

trình ưu đãi nhằm phát triển Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” (sẽ trình bày sau). 

Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận và ra quyết định về các giải pháp và kế hoạch mà “Tổ công tác về 

ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư” đã xem xét theo từng lĩnh vực như sản xuất, môi trường, lưu 

thông, đồng thời thực hiện việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, giải pháp. Tuơng tự như vậy, 

“Ban nghiên cứu về KCN kiểu mẫu (khu công nghiệp thân thiện với môi trường)”, “Ban nghiên 

cứu chương trình ưu đãi nhằm phát triển Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách 

và thực hiện giám sát việc thực thi. Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết có thể tham vấn ý kiến 

chuyên gia trong quá trình xem xét, nghiên cứu.  

 

 

Biểu đồ 3.4.2 Sơ đồ tổ chức của Ban Chỉ đạo thúc đẩy phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

4.2 Tăng cường Tổ công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư 

Nhóm Nghiên cứu đề xuất tăng cường năng lực cho tổ công tác nhằm thu hút các ngành công 

nghiệp có giá trị gia tăng cao. Tổ Công tác có nhiệm vụ xúc tiến thu hút các ngành công nghiệp có 

giá trị gia tăng cao là đối tượng thu hút đầu tư vào Tỉnh với 3 hoạt động chính ① tổ chức các 

nhóm nghiên cứu liên quan đến 3 lĩnh vực công nghiệp, ② xem xét và triển khai các biện pháp 

cần thiết, ③ điều phối với Chính phủ Trung ương. Trong trường hợp cần thiết, Tổ Công tác có thể 

kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp là những “người chơi chính” và của các chuyên gia, trao 

đổi thông tin và nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp.  

Ban Chỉ đạo về phát 

triển công nghiệp Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu

Tổ Công tác về ngành 

công nghiệp cần thu 

hút đầu tư

Ban Nghiên cứu về

KCN kiểu mẫu

Ban Nghiên cứu về 

chương trình ưu đãi 

nhằm phát triển Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

 ①Tổ chức Ban nghiên cứu, ②Nghiên

cứu và Thực thi các giải pháp cần thiết, 

Điều phối với Chính phủ Trung ương 

liên quan đến ngành công nghiệp giá trị 

gia tăng cao là đối tượng cần thu hút 

đầu tư và công nghiệp vật liệu

 Trong trường hợp cần thiết kêu gọi sự 

tham gia của các doanh nghiệp là người 

chơi chính và của chuyên gia, trao đổi ý 

kiến với lãnh đạo doanh nghiệp và nắm 

bắt nhu cầu của doanh nghiệp

 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát huy cơ chế hiện tại là “Tổ 

Công tác tái cơ cấu kinh tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”

 Thảo luận/quyết định về nội dung được nghiên cứu tại 

Tổ Công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư 

trực thuộc Ban Chỉ đạo, đưa ra giải pháp và kế hoạch 

thực hiện. Nghiên cứu xem xét các giải pháp đối với các 

ngành công nghiệp và giám sát tình hình thực thi

 Giám sát tình hình nghiên cứu và thực thi của Ban 

Nghiên cứu về KCN kiểu mẫu

 Giám sát tình hình nghiên cứu và thực thi của Chương 

trình ưu đãi phát triển công nghiệp

N
ộ
i d

u
n
g

 h
o
ạ
t đ

ộ
n
g

C
á
c

b
a

n
 n

g
à

n
h

d
ự

k
iế

n
th

a
m

g
ia

Chuyên gia   

Cơ quan tư vấn

Tư vấn, đề xuất 

chính sách

 Nghiên cứu KCN kiểu mẫu áp dụng các giải 

pháp về môi trường

 Thảo luận để xây dựng cơ chế phối hợp, 

quản lý thích hợp đối với cơ quan quản lý, 

KCN và doanh nghiệp đầu tư vào KCN

 Nghiên cứu nhằm đẩy nhanh việc cấp phép 

hoạt động cho doanh nghiệp trên cơ sở tiền 

đề là thực thi các giải pháp về môi trường

 Nghiên cứu về nguồn ngân sách cần thiết 

và điều phối với Chính phủ Trung ương về 

biện pháp ngân sách 

 Ban Nghiên cứu Chương trình ưu đãi tuỳ 

theo mức độ phát triển của ngành công 

nghiệp cần thu hút đầu tư và mức độ đóng 

góp cho các giải pháp về môi trường

 Nghiên cứu các nội dung đóng góp vì sự 

phát triển của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nội 

dung đánh giá và phân bổ điểm đánh giá

 Nghiên cứu các ưu đãi như biện pháp 

giảm thuế

 Nghiên cứu về nguồn ngân sách cần thiết 

và điều phối với Chính phủ Trung ương về 

biện pháp ngân sách

• Sở KHĐT

• Sở Công thương

• Sở Giao thông Vận tải

• Sở Xây dựng

• Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

• Sở Tài nguyên Môi trường, v.v…

• Sở KHĐT

• Sở Công thương

• Sở Tài nguyên Môi trường, v.v…

• Sở KHĐT

• Sở Công thương

• Sở Tài chính

• Sở Tài nguyên Môi trường, v.v…
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Tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tồn tại một cơ chế phối hợp là “Tổ Công tác tái cơ cấu kinh tế 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”. Sẽ là thích hợp nếu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thúc đẩy cơ chế mới này trên 

cơ sở phát huy và tăng cường cơ chế hiện tại. 

Dưới đây Nhóm Nghiên cứu đề xuất một số nội dung xem xét và triển khai của Tổ Công tác về 

ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư, lấy ví dụ về ngành công nghiệp ô tô. 

 

4.2.1 Nội dung xem xét của Tổ Công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư (ngành công 

nghiệp ô tô) 

Hiện nay, tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sản lượng về công nghiệp nặng, công nghiệp khai khoáng 

liên quan đến chế tạo sản xuất ô tô là con số 0. Chính vì vậy, xây dựng ngành công nghiệp ô tô là 

việc hoạch định một chính sách mới đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

Trong bối cảnh đó, trước hết, nhiệm vụ cấp bách đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tăng cường sự 

hiểu biết, kiến thức về ngành công nghiệp ô tô. Để thực hiện điều này, cần triển khai nghiên cứu, 

phân tích các khía cạnh trong Tổ Công tác. Ở giai đoạn đầu tiên, tổ chức các buổi trao đổi ý kiến 

với các doanh nghiệp Nhật Bản có tiềm năng liên quan đến công nghiệp ô tô nhằm thu hút đầu tư 

vào Tỉnh. Cụ thể như trao đổi về các biện pháp hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp có thể yên tâm đầu 

tư vào Tỉnh. Ví dụ cần tiếp thu nguyện vọng cụ thể của doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề 

phát sinh, chẳng hạn như theo kết quả phỏng vấn doanh nghiệp, có ý kiến quan ngại về việc trong 

trường hợp nhân viên bị thương thì môi trường để xử trí cấp cứu như thế nào, v.v... Tiếp theo là có 

thể mời những kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm quản lý đã nghỉ hưu tại các doanh nghiệp Nhật 

Bản liên quan đến công nghiệp ô tô làm giảng viên để có những nghiên cứu cụ thể về vận hành 

quản lý doanh nghiệp như về quản lý chất lượng, hoạt động kaizen, và đầu tư ra nước ngoài trên cơ 

sở xu thế phát triển của ngành, từ đó nắm bắt kiến thức liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Trên 

cơ sở phát huy những kiến thức đó để nghiên cứu các biện pháp cụ thể nhằm thu hút đầu tư vào 

ngành công nghiệp ô tô, sàng lọc những việc mà Tỉnh phải thực hiện và phân chia trách nhiệm 

công việc giữa các sở ban ngành.  

Để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải thuyết phục 

Chính phủ để Chính phủ chỉ định Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một vùng trọng điểm trong Quy 

hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Vì vậy, như sẽ được đề cập ở 

Chương tiếp theo về “Tăng cường ngành công nghiệp vật liệu và chiến lược trở thành trung tâm 

cung ứng (Mục tiêu 1 Chiến lược 2)”, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải sắp xếp hợp lý và hiệu quả 

nguồn lực để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô của Tỉnh như tăng cường ngành công 

nghiệp hoá dầu, sắt thép. 

Ngoài ra, để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần nhanh chóng 

hoàn thiện hạ tầng lưu thông vận tải phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô như cảng Cái Mép Thị 

Vải, cầu Phước An. Hơn nữa, cần xem xét tạo điều kiện ưu đãi như “Chương trình ưu đãi nhằm 

phát triển Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (tên gọi tạm thời)” đối với các doanh nghiệp liên quan đến công 

nghiệp ô tô.  
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Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần hoàn thiện cơ chế phối hợp, làm rõ vai trò của các sở ban ngành như 

Sở KHĐT làm đầu mối làm việc với Chính phủ, Sở Công thương làm đầu mối về các chính sách 

thu hút doanh nghiệp, chiến lược quảng cáo, Sở Giao thông Vận tải phụ trách các vấn đề về hạ tầng, 

Ban Quản lý các KCN phụ trách các KCN. Các sở ban ngành phải cùng phối hợp chặt chẽ để 

hướng tới mục tiêu là thu hút các doanh nghiệp công nghiệp ô tô vào Tỉnh.  

 

4.2.2 Làm việc/thảo luận với Chính quyền Trung ương 

Như đã đề cập ở trên, hiện nay, vai trò và vị thế của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong Quy hoạch 

tổng thể phát triển ngành công nghiệp ô tô chưa được xác định một cách rõ ràng. Để kêu gọi các 

doanh nghiệp công nghiệp ô tô đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cần phải làm việc, thống nhất 

với Chính quyền Trung ương để xác định vai trò và vị thế của Tỉnh trong Chiến lược phát triển 

ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam nói chung, trên cơ sở bảo đảm tính kinh tế và tính hợp lý đối 

với nền kinh tế của Việt Nam.   

Hơn nữa, trong điều kiện chưa hình thành chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô ở phía 

nam, để có thể thu hút các nhà sản xuất ô ô và các nhà lắp ráp ô tô, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải 

chuẩn bị một số chính sách ưu đãi đối với nhà sản xuất và lắp ráp ô tô này. Ví dụ như tạo điều kiện 

ưu đãi theo “Chương trình ưu đãi để phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (tên gọi tạm 

thời)” (sẽ trình bày sau). Và để xây dựng được Chương trình ưu đãi này cần phải làm việc thuyết 

phục Chính phủ cũng như đưa ra các giải pháp về ngân sách.  

 

4.2.3 Nâng cao năng lực kỹ thuật nguồn nhân lực của các doanh nghiệp bản địa 

Ngành công nghiệp ô tô là ngành đòi hỏi kỹ thuật cao của nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, việc 

nâng cao năng lực kỹ thuật nguồn nhân lực của các doanh nghiệp bản địa là điều không thể thiếu.  

Thực hiện hỗ trợ mang tính trọng điểm nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật như mời các chuyên gia, 

nhà quản lý đã nghỉ hưu tại các doanh nghiệp công nghiệp ô tô của Nhật Bản làm giảng viên để đào 

tạo thực hành đối với các doanh nghiệp trong Tỉnh có tiềm năng hợp tác, giao dịch với các doanh 

nghiệp công nghiệp ô tô.  

Về đào tạo nhân lực công nghiệp có trình độ tay nghề cao và có kỹ năng về thiết kế/phát triển, 

trên cơ sở nguyên tắc cơ bản là đào tạo nhân lực đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản 

và của doanh nghiệp Việt Nam ngay tại địa phương, cần liên kết với trường Đại học Bà Rịa Vũng 

Tàu và các trường dạy nghề của Tỉnh, xây dựng chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu của doanh 

nghiệp để đào tạo kỹ sư, người lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất và nhà 

cung ứng.  

 

4.3 Thành lập Ban nghiên cứu về KCN kiểu mẫu (khu công nghiệp thân thiện với môi trường) 

Cùng với việc thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, để thực thi thích hợp 

chính sách môi trường cần thiết, cần phải xây dựng tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các KCN kiểu mẫu 
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(khu công nghiệp thân thiện với môi trường) nhằm thực hiện các chính sách môi trường (tham khảo 

Chương 8 “Chiến lược phát triển KCN thân thiện với môi trường”). 

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp đó là thành lập Ban Nghiên cứu về KCN kiểu mẫu (khu 

công nghiệp thân thiện với môi trường). Để xây dựng KCN kiểu mẫu theo mô hình thân thiện với 

môi trường, Ban Nghiên cứu này sẽ thảo luận về xây dựng chính sách, cơ chế cần thiết và cách 

thức vận hành như cơ chế quản lý môi trường thích hợp, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý 

hành chính, KCN, các doanh nghiệp trong KCN.. Đồng thời, trên cơ sở tổng hợp ý kiến về giải 

pháp hỗ trợ đối với công ty quản lý KCN trong việc nâng cao năng lực quản lý môi trường cần thiết, 

Ban Nghiên cứu đề xuất với Chính quyền Trung ương về những hỗ trợ cần thiết.  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nghiên cứu xem xét và xây dựng các KCN kiểu mẫu theo mô hình 

thân thiện với môi trường, theo dõi đánh giá hiệu quả của KCN kiểu mẫu để đưa ra giải pháp triển 

khai phát triển mô hình mẫu sang các địa phương khác.   

 

4.4 Xây dựng “Chương trình ưu đãi để phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (tên gọi 

tạm thời)” 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng cơ chế ưu đãi tại KCN Phú Mỹ 3, và hiện nay đang chờ sự 

phê duyệt của Chính phủ. Việc ban hành các ưu đãi như vậy là rất cần thiết để thúc đẩy thu hút của 

các doanh nghiệp vào Tỉnh. Theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã 

được tiếp cận với các ưu đãi của Tỉnh. Điều này cho thấy, những quốc gia và KCN có nhiều chính 

sách ưu đãi sẽ là những điều kiện quan trọng khi doanh nghiệp xem xét quyết định đầu tư.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là Xây dựng “Chương trình ưu đãi để phát 

triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”. Chương trình này sẽ bao gồm các biện pháp ưu đãi của 

KCN Phú Mỹ 3, và các ưu đãi khác để thúc đẩy sự đầu tư của các doanh nghiệp. Cụ thể như 

Chương trình ưu đãi sẽ được áp dụng tuỳ theo mức độ đóng góp cho sự phát triển của ngành công 

nghiệp mà Tỉnh đang kêu gọi đầu tư và cho các giải pháp về môi trường. Các tiêu chí để đánh giá 

về mức độ đóng góp sẽ được thảo luận trong Tỉnh, nghiên cứu xem xét các tiêu chí và tỷ trọng của 

các tiêu chí này. Trên cơ sở đánh giá, tuỳ theo mức độ đóng góp cho sự phát triển của ngành và các 

giải pháp về môi trường sẽ áp dụng các biện pháp giảm thuế cụ thể.  

Chính quyền Trung ương cùng với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ xem xét các nội dung cụ thể của 

Chương trình ưu đãi và đưa ra các biện pháp tài chính cần thiết.  



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

3-53 

 

 

Biểu đồ 3.4.3 Cơ cấu của Chương trình ưu đãi để phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (dự 

thảo) 

 

4.5 Vận dụng linh hoạt các quy định về môi trường  

Trong Quyết định số 2214/QD-UBND của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tỉnh đã ban hành một số quy 

định để thu hút các ngành công nghiệp có mức độ ảnh hưởng đến môi trường cao. Cụ thể như quy 

định về các “lĩnh vực thu hút đầu tư kinh doanh có điều kiện” là ngành sản xuất sản phẩm hoá học 

cơ bản và ngành mạ kim loại, sản xuất dược phẩm, sản xuất phân bó, sản xuất sơn và chất phụ gia, 

sản xuất đồ da giày, dệt may, v.v... Ngoài ra còn quy định “các lĩnh vực tạm dừng thu hút đầu tư” 

là ngành chế biến cao su, ngành nhuộm, ngành sản xuất sắt thép (ngoại trừ sản xuất thép chất lượng 

cao). Nhiều lĩnh vực được quy định là “có điều kiện” hoặc “tạm dừng thu hút đầu tư” đều là những 

ngành cần thiết cho sự quy tụ và phát triển của ngành công nghiệp vật liệu, một lĩnh vực có nhiều 

tiềm năng của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

 

Bảng 3.4.1 Các ngành nghề hạn chế đầu tư và thu hút đầu tư theo Quyết định số 2214 

 
Ngành nghề thuộc đối tượng điều chỉnh 

Các lĩnh vực thu hút 

đầu tư có điều kiện 

 

 Sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản, sản xuất bao bì giấy cho công nghiệp có 

sử dụng giấy tái chế, mạ, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất phân bón, sản 

xuất sơn, phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp, sản xuất da giày, dệt may, các dự án 

phát thải nhiều chất thải (đặc biệt là CO2) 

Các lĩnh vực tạm dừng 

thu hút đầu tư 

 Chế biến sắn, chế biến cao su, nhuộm, thuộc da, sản xuất thép (trừ thép chất lượng 

cao), sản xuất giấy, sản xuất bột cá, các dự án có khả năng gây ô nhiễm cho 

thượng nguồn sông và hồ chứa nước dùng cho sinh hoạt 

 

Mức độ đóng góp cho sự phát triển của 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (dự thảo)）
Nội dung đánh giá (dự thảo)

Tạo công ăn việc 

làm

Phát triển công

nghiệp

Thu thuế

Ưu đãi đối với 

đối tượng 

mục tiêu

①Lĩnh vực 

ngành nghề

②Quy mô 

đầu tư

Số người

Chất lượng tuyển dụng

Sản xuất mặt hàng đặc thù

Nội địa hoá (tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu)

Phân phối nội địa

Số thuế nộp

Mua từ các doanh nghiệp bản địa

Mua từ nguồn khác (doanh 

nghiệp nước ngoài)

Phân phối trong Tỉnh Bà Rịa

Vũng Tàu

Phân phối trong 4 tỉnh của Vùng

kinh tế phía nam

Đóng góp cho sự 

phát triển công 

nghiệp một cách 

hữu cơ

Xuất khẩu
Xuất khẩu (sử dụng cảng của

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Môi trường
Mức độ đóng góp cho tăng trưởng 

xanh
Áp dụng kỹ thuật tiên tiến
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Điều kiện để cấp giấy phép đầu tư trong trường hợp là “lĩnh vực thu hút đầu tư kinh doanh có 

điều kiện” chủ yếu là về địa điểm kinh doanh đầu tư (chỉ định KCN để vào đầu tư), môi trường 

(tiêu chuẩn xử lý nước thải), sử dụng lao động (hạn chế tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo, xây 

dựng nhà ở, ký túc xá cho người lao động). Điều kiện tiền đề là đầu tư trong KCN có thiết bị xử lý 

nước thải (1 phần là chỉ định Nhóm A), hoặc những doanh nghiệp đầu tư vào KCN phải tự đầu tư 

thiết bị xử lý sơ bộ nước thải, khói thải, tiếng ồn, v.v...Và điều kiện đối với tất cả các lĩnh vực là 

không được sử dụng thiết bị cũ, kỹ thuật/máy móc/thiết bị không bảo đảm an toàn về môi trường, 

tiết kiệm năng lượng, tính an toàn.  

Đối với “lĩnh vực tạm dừng thu hút đầu tư”, chỉ giới hạn đối với các dự án sử dụng công nghệ 

hiện đại, quản lý được ô nhiễm môi trường, và trong trường hợp ngoại lệ, Uỷ ban Nhân dân phải 

báo cáo Thường vụ Đảng uỷ để quyết định việc cấp giấy phép đầu tư trong từng trường hợp cụ thể.  

Trường hợp khi xem xét việc cấp phép đối với lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao và dự án 

đầu tư mới bao gồm cả lĩnh vực vật liệu được trình bày ở Chương 4, với điều kiện tiền đề là thực 

hiện các giải pháp về môi trường, Nhóm Nghiên cứu đề xuất vận dụng linh hoạt các điều kiện liên 

quan đến môi trường được quy định trong Quyết định này. Ví dụ, không phải là xem xét, giải quyết 

đối với từng dự án cụ thể mà cần xây dựng các KCN kiểu mẫu thân thiện với môi trường có năng 

lực về thiết bị môi trường và năng lực quản lý nhất định, trong trường hợp các doanh nghiệp đầu tư 

vào những KCN kiểu mẫu này, đối với các lĩnh vực kinh doanh đầu tư có điều kiện/bị hạn chế thì 

có thể xem xét các giải pháp để nới lỏng quy định một cách thống nhất.  

 

4.6 Rà soát nội dung hoạt động hiện tại của Japan Desk của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tăng 

cường cơ chế cần thiết 

Japan Desk của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đầu mối chính trong việc thu hút đầu tư của doanh 

nghiệp Nhật Bản vào Tỉnh. Japan Desk đã tổ chức nhiều hội thảo đầu tư dành cho doanh nghiệp 

Nhật Bản, là đầu mối trực tiếp thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vào Tỉnh, hỗ trợ cho doanh 

nghiệp trong quá trình đầu tư vào Tỉnh. Với mục tiêu đến năm 2035 thúc đẩy tăng cường cơ cấu 

công nghiệp hướng tới mục tiêu “tăng hơn 3 lần mức đóng góp trong GDP của ngành công nghiệp 

chế tạo”, sự hiện diện và kỳ vọng đối với doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam nói chung và ở Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng là rất lớn, vì vậy cần tăng cường chức năng của Japan Desk để thúc đẩy 

hơn nữa đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường cơ cấu tổ chức của Japan Desk. Cần tiến hành rà 

soát lại nội dung hoạt động hiện nay của Japan Desk, nghiên cứu mở rộng nội dung hoạt động trên 

cơ sở định hướng trong Quy hoạch phát triển của Tỉnh.  

Bảng 4.1 dưới đây tổng hợp nội dung hoạt động hiện tại của Japan Desk và chức năng của cơ 

quan xúc tiến đầu tư hiện nay ở các địa phương khác của Việt Nam (One Stop Investment 

Promotion Agency: IPA). Nếu so sánh có thể thấy quyền hạn và trách nhiệm liên quan đến thu hút 

đầu tư mang tính đầu mối của Japan Desk của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu so với IPA khác khá hạn chế. 

Japan Desk của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không có chức năng tư vấn chính sách liên quan đến xúc 

tiến đầu tư đối với UBND Tỉnh, đồng thời liên quan đến thủ tục đầu tư thì Japan Desk của Tỉnh Bà 
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Rịa Vũng Tàu chỉ dừng ở mức độ hỗ trợ, không có chức năng cấp phép nên cũng không thể tư vấn 

cho doanh nghiệp từ góc độ là cơ quan cấp phép. Quy mô của Japan Desk của Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu và của IPA khác nhau, đồng thời trong bối cảnh môi trường cạnh tranh với các địa phương 

khác, để thúc đẩy thu hút đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Tỉnh cần phải trao cho Japan 

Desk của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chức năng giống như IPA.  

 

Bảng 3.4.2 So sánh chức năng của Japan Desk của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và IPA 

 

Chức năng của Japan Desk của Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 
Chức năng của IPA 

【①Tư vấn chính sách】 

Tư vấn chính sách để cải thiện 

môi trường đầu tư, truyền tải ý 

kiến của doanh nghiệp tư nhân 

tới Chính phủ  

 Tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi ý 

kiến giữa Hiệp hội doanh nghiệp 

Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và 

UBND Tỉnh  

 Đề xuất chính sách đầu tư, xây dựng 

dự thảo chính sách liên quan đến 

xúc tiến đầu tư đối với UBND Tỉnh, 

đề xuất và cải thiện các vấn đề phát 

sinh về mặt pháp lý, đề xuất/hỗ trợ 

chiến lược, chính sách liên quan đến 

thu hút đầu tư  

【②Cung cấp dịch vụ cho nhà 

đầu tư】 

Cung cấp dịch vụ một cửa, 

cung cấp thông tin  

 Cung cấp thông tin liên quan đến 

thủ tục hành chính và môi trường 

đầu tư 

 Đầu mối tiếp đón các đoàn khách, 

đoàn khảo sát từ Nhật Bản 

 Triển khai MOU 

 Cung cấp dịch vụ một cửa về thủ 

tục liên quan đến đầu tư như tiếp 

nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và thực 

hiện các thủ tục  

 Hỗ trợ nhà đầu tư liên quan đến thủ 

tục đầu tư 

【③Tạo hình ảnh tốt】 

Quảng cáo, tổ chức sự kiện 

giới thiệu về sức hấp dẫn của 

Tỉnh 

 Tổ chức Hội thảo đầu tư, triển lãm, 

kết nối kinh doanh 

 Hỗ trợ tổ chức sự kiện 

 Cử đoàn khảo sát 

 Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, triển 

lãm 

 Hoạt động tuyên truyền về đầu tư 

trên cơ sở liên kết với MPI, ĐSQ 

Việt Nam ở nước ngoài, Cơ quan 

xúc tiến đầu tư (như JETRO), 

phương tiện truyền thông 

【④Tìm kiếm dự án đầu tư】 

Kêu gọi đầu tư trên cơ sở xác 

định lĩnh vực và nhà đầu tư 

tiềm năng 

－ 
 Lập danh sách các nhà đầu tư tiềm 

năng và kêu gọi đầu tư vào Tỉnh 

【Cơ cấu tổ chức】 
 Trực thuộc：UBND Tỉnh 

 Số lượng thành viên: 8 người  

※ Trực thuộc UBND Tỉnh, độc lập 

với các sở ban ngành, có đủ số 

lượng nhân sự 

 

Từ góc độ tăng cường liên kết giữa Chính phủ Nhật Bản và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để hỗ trợ cho 

đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, song song với việc tăng cường năng lực, Japan Desk cần định 

kỳ tổ chức các buổi trao đổi thảo luận với Văn phòng JETRO tại TP Hồ Chí Minh và Văn phòng 

JICA tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ xu hướng tiếp cận với các doanh nghiệp Nhật Bản và thực hiện 

chu trình PDCA trong thực thi chính sách thu hút đầu tư, hợp tác với Chính phủ Nhật Bản và theo 

sát các doanh nghiệp Nhật Bản có quan tâm đến việc đầu tư vào Tỉnh.  
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Hơn nữa, với mục đích tăng cường tiếp cận với doanh nghiệp Nhật Bản, Japan Desk cần liên kết 

mật thiết với Phòng thương mại công nghiệp Nhật Bản, trao đổi thông tin, tổ chức hội thảo định kỳ, 

theo sát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang tính bền vững, truyền tải thông tin với 

quốc tế,v.v... Trong trường hợp cần thiết, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể xem xét việc đề nghị hỗ trợ 

của Chính phủ Nhật Bản ( như JICA) liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư, liên kết doanh nghiệp 

tư nhân. 

 

4.7 Phát huy và Tăng cường vai trò “Hội đồng liên kết khu vực (tên gọi tạm thời)” bao gồm năm 

tỉnh thuộc vùng kinh tế phía nam 

Một vấn đề tồn tại của vùng kinh tế phía nam bao gồm Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó là chưa hình 

thành đầy đủ chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp có nhu cầu thu hút đầu tư. 

 Ví dụ, để phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải tiến hành quy tụ 

các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp ô tô trên toàn khu vực phía nam, và để thực hiện điều 

này không thể thiếu được sự liên kết giữa các tỉnh thành. Đặc biệt, để hình thành chuỗi cung ứng 

xuyên suốt từ nguyên vật liệu như sản phẩm sắt thép, hoá dầu được sản xuất ở Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu được cung ứng cho các nhà sản xuất linh phụ kiện ở các tỉnh thành khác, sau đó, sản phẩm linh 

phụ kiện được gia công tại các địa phương khác sẽ được cung ứng cho các nhà sản xuất và lắt ráp ô 

tô ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ rất cần sự liên kết một cách hữu cơ giữa các doanh nghiệp ở các tỉnh 

thành.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là phát huy và tăng cường vai trò của Hội 

đồng liên kết địa phương giữa 5 tỉnh thành của vùng kinh tế phía nam. Tham gia vào Hội đồng này 

là UBND các tỉnh của vùng kinh tế phía nam và Giám đốc các sở ban ngành liên quan như Sở 

KHĐT. Hội đồng này sẽ ① chia sẻ kế hoạch và nhu cầu thu thập được từ các doanh nghiệp trong 

khuôn khổ hoạt động của Tổ công tác về ngành công nghiệp có nhu cầu thu hút đầu tư, ② chia sẻ 

thông tin doanh nghiệp hướng tới hình thành chuỗi cung ứng, ③ nghiên cứu và xem xét thiết kế 

tổng thể trên cơ sở phân tích khả năng quy tụ các ngành công nghiệp chủ yếu tại vùng kinh tế phía 

nam và tình hình đầu tư của doanh nghiệp, căn cứ vào đặc điểm và thế mạnh của từng địa phương, 

④ thảo luận, điều phối với Chính quyền Trung ương về các hỗ trợ cần thiết.  

Thông qua cơ chế phối hợp này kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi cung ứng gắn kết một cách hữu cơ 

tại vùng kinh tế phía nam. Để thực thi các giải pháp này, Nhóm Nghiên cứu đề xuất phát huy cơ 

chế “Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía nam (Vùng KTTĐ) (Southern Key Economic Growth 

Region: KEGR phía nam)”, một cơ chế điều phối và liên kết giữa các tỉnh thành hiện nay.  

Vùng KTTĐ theo chủ đạo của Chính phủ bao gồm 4 vùng đó là Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, 

Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, và Vùng tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Mekong, bao gồm 24 tỉnh thành với mục đích nâng cao hiệu ứng lan toả của 

phát triển kinh tế. Cơ quan điều phối là Ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng 

điểm (NSCRC) do một Phó Thủ tướng làm trưởng ban, thực hiện các hoạt động/điều phối phát 

triển 4 Vùng kinh tế trọng điểm này. Và tại các địa phương thành lập cơ quan bên dưới là Ban điều 

hành địa phương (PSCRC) do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. 
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Vùng kinh tế trọng điểm phía nam bao gồm TP Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đồng Nai, 

Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Long An và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sự hình thành nên 

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam nhằm mục đích phát triển đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm tính 

lưu động của đầu tư, thương mại, xuất khẩu, thông tin, du lịch, tài chính, kỹ thuật, phát triển văn 

hoá, đặc biệt là thăm dò dầu khí, phát triển nguồn điện, hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp như 

cao su, cà phê, hạt điều, mía, hoàn thiện hệ thống đườn cao tốc, sân bay, v.v... 

 

Bảng 3.4.3 Khái quát về KEGR 

 Khái quát 

Cơ quan cấp 

cao nhất 

・Ban chỉ đạo quốc gia điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (National Steering Committee 

for KERG Coordination: NSCRC) được thành lập với vai trò là cơ quan cấp cao nhất trong việc điều 

phối phát triển và hoạt động của 4 KEGR. 

・NSCRC bao gồm thành viên là các bộ ngành và cơ quan Chính phủ, đại diện 24 tỉnh thành với Trưởng 

ban là một Phó Thủ tướng. Văn phòng Ban chỉ đạo được đặt tại MPI và các tổ công tác được thành 

lập tại các bộ ngành, cơ quan chính phủ có liên quan. 

・NSCRC đưa ra định hướng của KEGRs, thực thi, giám sát và đánh giá. 

Các cơ quan 

cấp dưới 

・Ban chỉ đạo điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm cấp tỉnh (Provincial Steering Committee for 

KEGR Coordination: PSCRC) được thành lập tại 24 tỉnh thành tham gia. 

・PSCRC bao gồm các thành viên là các sở ban ngành liên quan với Trưởng ban là một Phó chủ tịch 

UBND tỉnh, đầu mối (Focal Point) của PSCRC được đặt tại DPI. 

・Chưa có tổ chức cấp địa phương chịu trách nhiệm triển khai, giám sát, đánh giá các nội dung theo chỉ 

đạo của NSCRC. 

(Nguồn) MPI, JICA, ”Inter-provincial Coordination for regional development in Vietnam”, (2014) 

 

 

(Nguồn) MPI, JICA, ”Inter-provincial Coordination for regional development in Vietnam”, (2014) 

Sơ đồ 3.4.4 Cơ cấu của KEGR 
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Cơ chế hoạt động của Vùng KTTĐ là không tồn tại một tổ chức ở địa phương có trách nhiệm 

thực thi, quản lý, đánh giá theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển Vùng KTTĐ, mà theo 

nghiên cứu trước đây
45

, để sự phối hợp giữa các tỉnh thành là đối tượng của Vùng KTTĐ vượt ra 

khỏi phạm vi hành chính của từng địa phương được thành công đã chỉ ra rằng, (1) cần tạo động lực 

về kinh tế để thực hiện liên kết giữa các tỉnh thành. Và (2) trên cơ sở điều kiện cần thiết để kết nối 

các địa phương trong phát triển kinh tế, cần phải xác định lĩnh vực thế mạnh của từng địa phương 

trên cơ sở thị trường và ngành công nghiệp quan trọng đối với toàn bộ Vùng KTTĐ, chủ động thực 

hiện liên kết giữa các địa phương. (3) tổ chức định kỳ các cuộc thảo luận với khối tư nhân, cần có 

nhận thức đúng về sản phẩm và ngành công nghiệp có lợi thế và thế mạnh của các địa phương 

trong Vùng KTTĐ.  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô, vừa cung ứng sản phẩm 

sắt thép và vật liệu như sản phẩm hoá dầu, về những lợi thế để phát triển trong Vùng KTTĐ đó, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Sở KHĐT cần chia sẻ thông tin với các tỉnh thành lân cận, và triển khai 

các hoạt động nhằm gắn kết một cách hữu có giữa các doanh nghiệp của các tỉnh thành trong Vùng 

KTTĐ.  

 

4.8 Hoàn thiện hạ tầng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của Vùng kinh tế phía nam  

Việc tham gia của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào Vùng kinh tế phía nam và chuỗi cung ứng là điều 

kiện cần thiết để thu hút đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện 

khả năng tiếp cận của vùng kinh tế phía nam. Ví dụ, trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, 

như đã trình bày ở trên, việc lưu thông phân phối bảo đảm giữ được độ tươi ngon của sản phẩm là 

rất quan trọng. Hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ từ KCN của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 

TP Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, và đến cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, thực hiện bảo 

dưỡng đường xá thích hợp sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển và tránh được hư tổn cho hàng 

hoá trong quá trình vận chuyển, từ đó nâng cao được năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp của 

Tỉnh. Về dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu được xem như sẽ cải thiện đáng kể về khả 

năng tiếp cận với TP Hồ Chí Minh, cần phối hợp với Chính quyền Trung ương để có giải pháp sớm 

triển khai thi công và đưa vào sử dụng. Tại cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải và Cái Mép Hạ (Logistic 

Park) - đầu mối lưu thông phân phối trong nước và xuất khẩu, cần xây dựng hoàn thiện cầu cảng để 

đáp ứng với nhu cầu xuất khẩu ô tô và hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để vận chuyển và bảo 

quản mát/lạnh trên cơ sở gắn với tăng cường ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.  

Phát huy Tổ Công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư, xác định nhu cầu liên quan đến 

hạ tầng cần thiết của từng ngành và phân chia trách nhiệm giữa nhà nước và tư nhân. Theo đó, đối 

với các hệ thống hạ tầng mà nhà nước chịu trách nhiệm, trên cơ sở xác định các hệ thống chính, 

xem xét về thứ tự ưu tiên trong Tỉnh, xác định hạ tầng phải được triển khai bằng ngân sách của 

                                                   
45 MPI, JICA “Inter-provincial Coordination for Regional development in Vietnam” (2014) 
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Tỉnh và hệ thống hạ tầng phải được triển khai với sự hỗ trợ của Chính quyền Trung ương và ODA, 

thu xếp ngân sách và triển khai thực thi các kế hoạch hoàn thiện hạ tầng một cách chắc chắn.  
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Chương 4 Mục tiêu 1 Chiến lược 2: Chiến lược phát triển ngành công 

nghiệp vật liệu và hình thành trung tâm cung ứng  

1. Ngành công nghiệp hoá dầu 

1.1 Phân tích thực trạng 

1.1.1 Khái quát về ngành công nghiệp hoá dầu 

Ngành công nghiệp hoá dầu là ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm hoá học sử dụng nguyên 

liệu là dầu mỏ và khí tự nhiên để chuyển đổi thành các vật chất có giá trị thông qua quá trình phản 

ứng hoá học. Cụ thể như các sản phẩm dùng trong cuộc sống hàng ngày như linh phụ kiện ô tô, sản 

phẩm gia dụng, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, quần áo, dược phẩm, mỹ phẩm, v.v... Công nghiệp 

hỗ trợ của ngành hoá dầu rất rộng, từ các hoạt động khai thác nhiên liệu hoá thạch như dầu mỏ, khí 

tự nhiên đến các hoạt động sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Mô hình chuỗi giá trị của ngành công 

nghiệp hoá dầu được mô tả như Biểu đồ 4.1.1 dưới đây
46

. 

 

(Nguồn) Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Về ngành công nghiệp hoá dầu (Tài liệu sử dụng trong Buổi nghiên cứu lần 

thứ 10 về “Sức mạnh sản xuất” của Nhật Bản)” (Tháng 4/2015) 

Biểu đồ 4.1.1 Mô hình về chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp hoá dầu 

 

 

                                                   
46 Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Về ngành công nghiệp hoá dầu (Tài liệu sử dụng trong Buổi nghiên cứu lần thứ 10 

về “Sức mạnh sản xuất” của Nhật Bản)” (Tháng 4/2015) 

Khí thiên 

nhiên 

/ Dầu thô

Chuỗi giá trị của ngành công nghiệp hóa chất (mô hình lấy ngành công nghiệp hóa dầu làm trung tâm)

Khai thác 

từ nguồn 

năng lượng 

hóa thạch

Khoáng sản / công nghiệp năng lượng

Xử lý khí 

thiên nhiên / 

tinh chế dầu 

thô

Phân 

giải / 

phân li

Chuyển 

hóa

Tinh 

chế

Phản 

ứng 

trùng 

hợp

Gia 

công 

giai 

đoạn 1

…
Gia công vật lý  và lắp 

ráp dựa trên nhu cầu 

của các ngành công 

nghiệp nước nhà

Thành 

phẩm
…

Cung cấp 

hydrocacbon
Hoạt dụng các phản ứng hóa học để làm tăng giá trị thặng dư

Ngành công nghiệp hóa chất : Ngành công nghiệp lấy kỹ thuật hoạt dụng các phản ứng hóa 

học làm nền tảng

Tinh chế dầu

• Tinh dầu

• Hóa dầu 

naphtha

• FCC 

propylene

• Dầu hỏa

• Xăng

• Dầu nặng

•Asphal

• v.v

Sản phẩm cơ 

bản của 

ngành công 

nghiệp hóa 

dầu 

• Êtilen

• Polypropylen

• Benzen

• Xylene

Chất tổng hợp có nguồn gốc từ

các sản phẩm hóa dầu

Nguyên liệu sơn/ Dung môi hòa 

tan

Cao su tổng hợp 

Plastic

Các sản phẩm hóa học hữu cơ

khác

Nguyên liệu tơ sợi tổng hợp

Chất hoạt động bề mặt

Gia công Nhựa / Tổng 

hợp cao su

Linh kiện điện tử

Đóng gói

Xây dựng dân dụng

Hàng tiêu dùng nhanh 

Xe hơi

Thông tin/ Truyền thông

Điện gia dụng

Linh kiện xe hơi

Nguyên liệu sơn

Chất tẩy rửa/ Mỹ phẩm

Công nghiệp tơ sợi 

Sản phẩm y tế

Thuốc trừ sâu/ Thực Phẩm / Nước hoa

Hệ thống 

phân phối

Người tiêu 

dùng cuối 

cùng

Ngành hóa chất hiếm

Ngành công nghiệp hóa dầu 

Dầu / Tinh chế dầu

Vốn Lao động

Ngành công nghiệp gia công  và sản xuất khuôn mẫu
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Ngành công nghiệp hoá dầu ở khâu thượng nguồn từ khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên, lọc dầu và 

gia công khí hoá, đến gia công thành sản phẩm hoá dầu cơ bản đều cần phải đầu tư xây dựng nhà 

máy mới và đầu tư mở rộng nhà máy, một hình thức đầu tư mang tính chất điển hình của việc tập 

trung vốn
47

. Mặt khác ở khâu hạ nguồn là gia công và lắp ráp sản phẩm cuối cùng lại chủ yếu là 

hình thức đầu tư sử dụng tương đối nhiều lao động.  

Như vậy, trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp hoá dầu, bao gồm nhiều quy trình sản 

xuất và nhiều sản phẩm khác nhau, có nền tảng của công nghiệp hỗ trợ liên quan rộng và dễ dàng 

quy tụ các ngành công nghiệp hỗ trợ ở xung quanh các điểm cung ứng về lọc dầu và hoá dầu trong 

khâu thượng nguồn. Về địa điểm xây dựng nhà máy, đối với khâu thượng nguồn, do sử dụng 

nguyên liệu là dầu mỏ và khí tự nhiên nên sẽ có lợi thế về chi phí nếu nhà máy được xây dựng ở 

gần nguồn tài nguyên. Trường hợp nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài thì khu vực ven biển 

và khu vực gần cảng biển nước sâu để tàu chở dầu có thể dễ dàng tiếp cận cảng sẽ là vị trí có lợi 

thế. Trường hợp sản xuất phục vụ xuất khẩu thì vị trí gần khu vực ven biển là một lợi thế. Nếu sản 

xuất phục vụ cho thị trường nội địa thì điều kiện tiền đề là có ngành công nghiệp sử dụng các sản 

phẩm hoá dầu làm nguyên liệu đầu vào và có nhu cầu thị trường mua các sản phẩm cuối cùng.  

Nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất là khí tự nhiên, dầu thô, Naphtha (hợp chất của phân 

đoạn nhẹ khi chưng cất dầu thô), và sản phẩm được sản xuất ra từ những nguyên liệu này thông qua 

phản ứng hoá học chủ yếu là các sản phẩm hoá dầu cơ bản như Ethylene và Propylene. Ngành công 

nghiệp liên quan đến hoá dầu sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoá dầu cơ bản thông qua các 

phản ứng hoá học, và sản xuất các sản phẩm cuối cùng đa dạng (tham khảo Biểu đồ 4.1.2)  

                                                   
47 Website của Doanh nghiệp kiểm toán TNHH Shinnihon “Ngành công nghiệp hoá dầu Phần 1: Khái quát về ngành công 

nghiệp hoá chất” < https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/chemical/2009-05-27-01.html >  
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(Nguồn) Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Về ngành công nghiệp hoá dầu (Tài liệu sử dụng trong Buổi nghiên cứu lần 

thứ 10 về “Sức mạnh sản xuất” của Nhật Bản)” (Tháng 4/2015) 

Biểu đồ 4.1.2 Quy trình sản xuất sản phẩm hoá dầu chủ yếu  

 

1.1.2 Xu hướng cung cầu trên thế giới
48

 

Nhìn vào xu hướng nhu cầu Ethylene và Prolylene, 2 sản phẩm hoá dầu cơ bản có thể thấy lượng 

nhu cầu đối với sản phẩm dẫn xuất Ethylene của toàn thế giới được dẫn dắt bởi Châu Á mà chủ yếu 

là Trung Quốc và Ấn Độ, dự báo trong giai đoạn từ 2014 ~ 2020, mức độ tăng bình quân năm 

khoảng 3,7%. Đối với các sản phẩm dẫn xuất Propylene, dự báo nhu cầu tiếp tục gia tăng và được 

dẫn dắt bởi Châu Á mà chủ yếu là Trung Quốc, dự báo trong giai đoạn 2014 ~ 2020, mức độ tăng 

bình quân năm khoảng 4,3%.  

Từ góc độ nguồn cung, ① ảnh hưởng tới việc giảm chi phí sản xuất sản phẩm hoá dầu ở Bắc 

Mỹ do cuộc cách mạng dầu khí đá phiến (shale gas), ② ảnh hưởng tới mở rộng đầu tư đối với 

ngành hoá dầu ở Trung Đông, ③ ảnh hưởng bởi ngành hoá dầu của Trung Quốc, là những yếu tố 

đã tác động lớn đến xu hướng cung cầu của thế giới, dẫn tới cải cách cơ cấu trong lĩnh vực này. Do 

tác động của các yếu tố nêu trên, năng lực sản xuất các sản phẩm dẫn xuất Ethylene trên thế giới dự 

báo sẽ gia tăng, năm 2020 là 200 triệu tấn (tăng 35,5 triệu tấn so với năm 2014), tăng bình quân 

năm 3,3%. Mặt khác, năng lực sản xuất các sản phẩm dẫn xuất Prolylene cũng tương tự như các 

sản phẩm dẫn xuất Ethylene, dự báo sẽ gia tăng đáp ứng với sự gia tăng về cầu. Song do Propylene 

                                                   
48 Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Xu hướng cung cầu trong thời gian tới đối với các sản phẩm hoá dầu trên thế giới 

(thời kỳ đối tượng: từ 2007 ~ 2020)” (Tháng 7/2016) 

Connector dockingBenzen

Toluene

Xylene Para-

Xylene

Phụ gia xăng

Caprolactam
(CPL)

Cyclohexane Polyamide 6

Công nghệ 

Reforming
Chiết 

suất

Hương 

liệu

Sản phẩm chủ yếu của công nghiệp hóa dầu/ Quy trình sản xuất 

Polypropylene

Benzen

Khí gas/ 

Khí thiên 

nhiên 

nặng

Etilen

Film, vỏ bọc ngoài, túi nilon

Sản phẩm định hình, film, ống 

Ống, hàng hoá lâu bền, nội thất bên trong xe 

hơi , sản phẩm định hình

Chai nhựa PET, film nhựa PET , tơ sợi tổng 

hợp

Dung môi hữu cơ, dung môi sơn

Chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa

Vật liệu cách nhiệt

Săm lốp

Điện gia dụng

Mủ cao su nước (latex)

Sản phẩm định hình, film, tơ sợi tổng hợp, 

hàng hoá lâu bền

Sợi acrylic, sợi cacbon PAN

FRP, vỏ tàu 

Gối, vật liệu cách nhiệt, giày dép

Chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa

Dung môi hòa tan

Vỏ hộp đèn xe hơi

Phương tiện truyền thông quang học, vật 

liệu xây dựng, xe hơi

Các loại nhà ở

Tấm mạch  in, vật liệu xây dựng, xe hơi

Khí thiên 

nhiên 

Trang thiết bị 

phân giải

Hóa dầu 
naphtha

Propylene

Vinyl Chloride Monomer
(VCM)

Para-xylene
Terephthalic axit

(TPA/PTA)

Acetaldehyde
Axetit 
axit

Ethyl 
Acetate

Ethylene Oxide 
(EO)

Styrene 
Monomer(SM)

Ethylene 
Glycol (EG)

Acrylonitrile(AN)
Propylene 

Oxide
Polypropylene 

Glycol

Aceton. 

IPA

Aceton. 

IPA

Methyl 

methacrylaten 

(MMA)

Octhanols/ Butanol

Butadiene

Dầu phân giải

Khí thải / 
Dầu nặng

phân giải

Muội than

Phenol Bisphenol A

Polyethylene mật độ thấp

(Bao gồm EVA) (LDPE/LLDPE)

Polyethylene mật độ cao 

(HDPE)

Nhựa 

ABS/AS

Nhựa Polyester (PET) 

Polystyrene (PS)

Cao su 

tổng hợp

Polyester không 

bão hoà

Polyurethane

Nhựa

Methacryclic

Cao su tổng hợp

/ Nhựa tổng hợp

Polycarbonate

Nhựa eboxy

Trang thiết bị 

phân giải

Cracking bằng 

steam cracker

Nhựa Vinyl Chloride

Chất làm mềm dẻo, nguyên liệu sơn

Sản phẩm cơ bản

chủ yếu 

Nhựa tổng hợp 

chủ yếu 
Lĩnh vực áp dụng 

chủ yếu 

FCC



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

4-4 

 

hầu như không được sản xuất từ Ethane Cracker của Trung Đông và Bắc Mỹ nữa nên thị phần của 

Trung Quốc có xu hướng gia tăng. Năng lực sản xuất năm 2020 là 139,3 triệu tấn (tăng 26,9 triệu 

tấn so với năm 2014), tăng bình quân năm 3,6%
49

.  

 

Bảng 4.1.1 Nhu cầu các sản phẩm dẫn xuất Ethylene trên thế giới (đơn vị: triệu tấn) 

 
Thế 

giới 

Trong đó 
Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Tổng  

Asia 

Hàn 

Quốc 

Đài 

Loan 

Trung 

Quốc 
ASEAN 

Ấn 

Độ 

Nhật 

Bản 

Châu 

Âu 

Bắc 

Trung 

 Nam  

Mỹ 

Trung 

Đông 
CIS 

Châu 

Phi 

Nhu cầu 2014 131,2 59,9 4,4 2,4 34,7 7,4 6,0 5,0 20,8 34,4 8,1 3,7 3,6 

2020 162,7 78,8 4,5 2,7 49,1 9,1 8,5 4,9 22,3 40,1 11,3 4,2 5,1 

Biên độ tăng 14-20 31,5 18,9 0,0 0,4 14,5 1,7 2,5 -0,1 1,5 5,8 3,2 0,5 1,5 

Tốc độ tăng 

trưởng 
14-20 3,7% 4,7% 0,1% 2,5% 6,0% 3,5% 6,0% -0,4% 1,2% 2,6% 5,7% 2,3% 5,9% 

 

Bảng 4.1.2 Năng lực sản xuất sản phẩm dẫn xuất Ethylene trên thế giới (đơn vị: triệu tấn) 

 
Thế 

giới 

Trong đó 
Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Tổng  

Asia 

Hàn 

Quốc 

Đài 

Loan 

Trung 

Quốc 
ASEAN 

Ấn 

Độ 

Nhật 

Bản 

Châu 

Âu 

Bắc 

Trung 

 Nam  

Mỹ 

Trung 

Đông 

Năng lực 2014 164,5 64,6 8,5 5,0 26,0 12,4 5,4 7,2 24,8 40,0 28,8 

2020 200,0 76,5 8,9 5,2 32,4 14,8 8,3 6,9 24,8 50,6 34,7 

Biên độ tăng 14-20 35,5 11,9 0,4 0,1 6,4 2,4 2,9 -0,3 0,0 10,7 6,0 

Tốc độ tăng 

trưởng 
14-20 3,3% 2,9% 0,8% 0,4% 3,8% 3,1% 7,3% -0,8% 0,0% 4,0% 3,2% 

             

Phần trăm 

năng lực sản 

xuất 

2014  39% 5% 3% 16% 8% 3% 4% 15% 24% 17% 

2020  38% 4% 3% 16% 7% 4% 3% 12% 25% 17% 

 

Bảng 4.1.3 Nhu cầu sản phẩm dẫn xuất Propylene trên thế giới (đơn vị: triệu tấn) 

 
Thế 

giới 

Trong đó 
Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Tổng  

Asia 

Hàn 

Quốc 

Đài 

Loan 

Trung 

Quốc 
ASEAN 

Ấn 

Độ 

Nhật 

Bản 

Châu 

Âu 

Bắc 

Trung 

 Nam  

Mỹ 

Trung 

Đông 
CIS 

Châu 

Phi 

Nhu cầu 2014 88,8 47,1 3,0 2,1 27,7 5,4 4,6 4,2 14,8 18,4 5,2 1,7 1,5 

2020 114,3 66,4 3,1 2,2 43,8 6,7 6,3 4,3 15,6 21,0 7,1 2,0 2,0 

Biên độ tăng 14-20 25,5 19,3 0,1 0,1 16,1 1,3 1,7 0,1 0,8 2,6 1,9 0,3 0,5 

Tốc độ tăng 

trưởng 
14-20 4,3% 5,9% 0,5% 0,6% 7,9% 3,6% 5,5% 0,2% 0,9% 2,2% 5,4% 3,0% 4,7% 

 

  

                                                   
49 Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Xu hướng cung cầu trong thời gian tới đối với các sản phẩm hoá dầu trên thế giới 

(thời kỳ đối tượng: từ 2007 ~ 2020)” (Tháng 7/2016) 
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Bảng 4.1.4 Năng lực sản xuất sản phẩm dẫn xuất Propylene trên thế giới (đơn vị: triệu tấn) 

 
Thế 

giới 

Trong đó 
Trong 

đó 

Trong 

đó 

Trong 

đó 

Tổng  

Asia 

Hàn 

Quốc 

Đài 

Loan 

Trung 

Quốc 
ASEAN 

Ấn 

Độ 

Nhật 

Bản 

Châu 

Âu 

Bắc 

Trung 

 Nam  

Mỹ 

Trung 

Đông 

Năng lực 2014 112,4 57,5 6,4 3,2 30,6 7,7 4,5 5,2 17,1 22,0 11,4 

2020 139,3 76,6 6,8 3,2 44,8 11,0 5,7 5,2 17,3 23,4 13,6 

Biên độ tăng 14-20 27,0 19,1 0,4 0,0 14,2 3,3 1,3 0,0 0,2 1,4 2,3 

Tốc độ tăng 

trưởng 
14-20 3,6% 4,9% 1,1% 0,0% 6,6% 6,0% 4,3% 0,0% 0,2% 1,0% 3,1% 

             

Phần trăm 

năng lực sản 

xuất 

2014  51% 6% 3% 27% 7% 4% 5% 15% 20% 10% 

2020  55% 5% 2% 32% 8% 4% 4% 12% 17% 10% 

 ( Nguồn) Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Xu hướng cung cầu trong thời gian tới đối với các sản phẩm hoá dầu trên 

thế giới (thời kỳ đối tượng: từ 2007 ~ 2020)” (Tháng 7/2016) 

 

1.1.3 Xu hướng nhu cầu của Việt Nam 

Biểu đồ 4.1.3 thể hiện nhu cầu về sản phẩm hoá dầu của Việt Nam vào năm 2014 và năm 2020. 

Triển vọng nhu cầu về sản phẩm hoá dầu của Việt Nam năm 2020 sẽ tăng 52% so với năm 2014. 

Trong đó dự báo nhu cầu gia tăng nhiều nhất là Benzene, tiếp theo là Propylene.  

Ngoài ra, dự kiến nhu cầu đối với Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) là những sản phẩm hoá 

dầu dự kiến sẽ được sản xuất trong giai đoạn 1 của Tổ hợp hoá dầu Long Sơn cũng sẽ gia tăng cao.  

 

 
 

(Ghi chú) trong ngoặc là sản phẩm hoá dầu dự kiến được sản xuất trong giai đoạn 1 của Tổ hợp hoá dầu Long Sơn 

( Nguồn) Tổng hợp theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Xu hướng cung cầu trong thời gian tới đối với các sản phẩm 

hoá dầu trên thế giới (thời kỳ đối tượng: từ 2007 ~ 2020)” (Tháng 7/2016) 

Biểu đồ 4.1.3 Dự báo nhu cầu về sản phẩm hoá dầu tại Việt Nam 
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1.1.4 Xu hướng về nguồn cung của Việt Nam 

1.1.4.1 Lọc dầu 

Việt Nam hiện nay đang phụ thuộc vào nhập khẩu hơn 1 nửa các sản phẩm hoá dầu. Việt Nam 

xuất khẩu dầu thô nhưng do không có năng lực lọc dầu nên phải nhập khẩu hơn 8 triệu tấn sản 

phẩm dầu mỏ các loại như xăng, dầu, nhiên liệu dầu, v.v...  

Hiện nay, về năng lực lọc dầu của Việt Nam mới chỉ có nhà máy lọc dầu Dung Quất với công 

suất 148.000 thùng/ngày. Nếu bổ sung thêm năng lực lọc dầu của 2 nhà máy đang được triển khai 

(Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc dầu Vũng Rô) thì cũng không đủ để đáp ứng với nhu 

cầu trong nước, và cần có thêm năng lực sản xuất của Nhà máy lọc dầu Long Sơn, nhà máy thứ 4 

của Việt Nam (công suất 200.000 thùng/ngày) thì mới có thể đáp ứng được với nhu cầu trong nước.  

 

Biểu đồ 4.1.4 Các cơ sở lọc dầu của Việt Nam và Kế hoạch (tại thời điểm năm 2015) 

  

Thiết bị tinh

chế

Năng lực sản 

xuất (10,000 

BPD)

Năm đi 

vào hoạt 

động

Vốn 

đầu tư

Chủ đầu tư Mỏ dầu

1 Cát Lái (Xử lý 

khí ngưng tụ

(Condensate))

0.7 1992 Saigon Petro 100% Nam Côn Sơn, 

Rồng Đôi 

(condensate)

2 Phú Mỹ (Xử lý 

khí ngưng tụ

(Condensate))

0.7 2004 PV Oil 100% Bạch Hổ và 

Thái Lan 

(condensate)

3 Nam Việt Oil 

(Xu li  khi ngung 

tu 

(Condensate))

0.5 2007 BIDV 9%

Vinacapital 36.7%

Khác 54.3%

Nam Côn Sơn, 

Rồng Đôi và

nhập khẩu

4 Nhà máy lọc 

dầu Dung Quất

14.8 2009 $3.1bn Petrovietnam 100% Trong nước và

Trung Đông

5 Nhà máy lọc 

dầu Nghi Sơn

20 2017 $7.5bn KPC 35.1%

Idemisui Kosan 

35.1%

Petrovietnam

25.1%

Công ty hoá chất 

Mitsui Nhật Bản 

4.7%

Cô-oét

6 Mở rộng nhà 

máy lọc dầu 

Dung Quất

4.4 2020 $2.3bn Petro Vietnam

Gazprom Neft thoái 

vốn

Trung Đông, 

Nga

7 Nhà máy lọc 

hóa dầu Hòa 

Tâm/ Vũng Rô

16 2021 $3.2bn Techno Star 

Management

Trung Đông

8 Tổ hợp lọc hóa 

dầu Long Sơn

20 2021 $6bn Petro Vietnam 29%,

AOC 35.5%

Total 35.5%

Trung Đông

(Arabian Light)

9 Dự án lọc hóa 

dầu Nhơn Hội/

Bình Định

40 2020 $22bn PTT Group (Thái 

Lan)

Saudi Aramco

Ả Rập Saudi 

10 Dự án lọc hóa 

dầu Nam Vân 

Phong

20 2024 $4.8bn Petro limex

JX Energy

Trung Đông
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(Nguồn) Trung tâm kỹ thuật năng lượng dầu mỏ (JPEC) “Báo cáo của JPEC năm 2015, số 26  Dự án xây dựng nhà máy lọc 

dầu mới và xu hướng về năng lượng của Việt Nam” (Tháng 1/2016) 

Biểu đồ 4.1.5 Dự báo về sản lượng lọc dầu của Việt Nam  

 

1.1.4.2 Hoá dầu 

Tại Việt Nam, hầu hết các sản phẩm hoá dầu đều phụ thuộc vào nhập khẩu. Thị trường nhập 

khẩu chính là Singapore, Thái Lan, Đài Loan. Hiện nay, Việt Nam có thể sản xuất được 1 số sản 

phẩm như PVC, Polystylene, Polypropylene, nhưng quy mô còn nhỏ.  

Tổ hợp hoá dầu Long Sơn có kế hoạch trở thành nhà máy sản xuất sản phẩm hoá dầu lớn nhất 

của Việt Nam. Ngoài ra, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Vũng Rô cũng có kế hoạch 

xây dựng tổ hợp hoá dầu tại đây, và tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện nay đang sản xuất 

Polypropylene với công suất 150.000 tấn/năm.  

Liên quan đến tình hình đầu tư hiện nay của các doanh nghiệp nước ngoài, theo truyền thông 

tháng 12/2017, một công ty hoá học lớn của Hàn Quốc là Hyosung đã công bố kế hoạch đầu tư 

khoảng 140 tỷ Yên xây dựng tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhà máy sản xuất Polypropylene (công 

suất sản xuất 1 năm là 600.000 tấn), nhà máy ở nước ngoài đầu tiên của công ty này. Dự kiến khởi 

công vào tháng 12 và sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2019, hình thành một hệ thống sản xuất 

đồng bộ từ nguyên liệu là khí Propan thông qua quá trình sản xuất Propylene để sản xuất 

Polypropylene. 

Nhà máy mới của công ty này được xác định là cơ sở sản xuất để tấn công vào thị trường Nhật 

Bản, trong số 600.000 tấn được sản xuất thì công ty này có kế hoạch bán sang thị trường Nhật Bản 

100.000 tấn. Các hãng chế tạo ô tô của Nhật Bản đang gia tăng việc sử dụng các loại nhựa để giảm 

trọng lượng của thân xe nhằm cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu, và dự báo nhu cầu sẽ gia tăng, 

Nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong

Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội

Nhà máy lọc dầu Long Sơn

Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đơn vị : 10,000 BPD 

Dự báo nhu cầu đến năm 2020

trở đi



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

4-8 

 

đông thời việc Việt Nam ký kết EPA với Nhật Bản sẽ tạo lợi thế cạnh tranh về giá do thuế nhập 

khẩu bằng 0% khi xuất khẩu sang Nhật Bản
50

. 

Như vậy, bên cạnh việc triển khai các dự án tổ hợp hoá dầu tại Việt Nam, sự đầu tư của các 

doanh nghiệp nước ngoài vào lĩnh vực thượng nguồn của công nghiệp hoá dầu cũng đang diễn ra 

mạnh mẽ nhằm hình thành một hệ thống cung cấp vật liệu hoá dầu. 

 

1.1.4.3 Khái quát về Tổ hợp hoá dầu Long Sơn  

Tổ hợp hoá dầu Long Sơn là dự án xây dựng nhà máy sản xuất Ethylene có quy mô lớn trên diện 

tích 464 ha trên Đảo Long Sơn gần KCN Dầu khí Long Sơn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tập đoàn Dầu 

khí Quốc gia được cấp giấy phép vào năm 2008 và đang triển khai dự án trên cơ sở liên doanh với 

nước ngoài.  

Dự kiến Tổ hợp hoá dầu Long Sơn sẽ sản xuất 950.000 tấn Ethylene/năm và 400.000 tấn 

Propylene/năm. Kế hoạch sản xuất sản phẩm hoá dầu được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sản 

xuất Polyethylene và Polyprolylene, giai đoạn 2 dự kiến sản xuất Vinyl Chloride và Sodium 

Hydroxide. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2, do chi phí đầu tư thiết bị xây dựng nhà máy để chiết xuất 

Hydrochloric acid từ muối công nghiệp phục vụ cho sản xuất Vinyl Chloride quá lớn, nên mới chỉ 

dừng ở nghiên cứu xem xét phương án này. Giai đoạn 1 dự kiến có tổng vốn đầu tư là 5 tỷ đôla Mỹ, 

đây là dự án cần huy động nguồn vốn đầu tư lớn.   

Về nguồn cung ứng nguyên liệu, đối với Ethane là nguyên liệu đầu vào của Ethylene dự kiến sẽ 

sử dụng nguồn Ethane từ khí tự nhiên được khai thác từ mỏ khí Cửu Long ngoài khơi Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu được phân tách tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố. Đối với Naphtha dự kiến sẽ nhập khẩu 

từ Trung Đông và Qatar.  

Mặt khác, liên quan đến Nhà máy lọc dầu Long Sơn, theo kế hoạch ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu 

xây dựng vào năm 2030 trên cơ sở tính toán bảo đảm cân bằng cung cầu, theo đó 2 nhà máy lọc 

dầu là Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Nghi sơn đang xây dựng có khả năng xử lý 

khoảng 80 ~ 90% lượng tiêu thụ dầu thô của Việt Nam.   

 

1.1.5 Thực trạng Vùng kinh tế phía nam  

Trong khảo sát này, Nhóm Nghiên cứu định nghĩa Vùng kinh tế phía nam bao gồm 5 tỉnh thành 

là TP Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Long An và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Trong Biểu đồ 1.7 tổng hợp các đặc điểm của 5 tỉnh thành của Vùng kinh tế phía nam. Tỉnh Bình 

Dương, Tỉnh Đồng Nai quy tụ được các ngành gia công linh phụ kiện ô tô và thiết bị điện tử, sản 

phẩm hoá chất. Tại TP Hồ Chí Minh nơi có thị trường lớn và Tỉnh Long An, bên cạnh lĩnh vực gia 

công linh phụ kiện, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hướng vào thị trường nội địa cũng đang 

được đầu tư mạnh. Như vậy, ngoại trừ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngành gia công linh phụ kiện đều 

được đầu tư tập trung tại 4 tỉnh thành khác của Vùng kinh tế phía nam. Tuy nhiên, sự khác biệt của 

                                                   
50 Báo Nikkei Nhật Bản “Việt Nam, cơ sở xuất khẩu sản phẩm hoá dầu, Hyosung Hàn Quốc, đầu tư nhà máy mới 140 tỷ Yên, 

nhựa cho vỏ xe ô tô, xuất khẩu sang Nhật Bản tận dụng thuế quan bằng 0%” (Ngày 1/12/2017) 
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Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu so với địa phương khác đó là mặc dù hầu như không có sự đầu tư của các 

doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công linh phụ kiện nhưng lại có ngành công nghiệp nặng mà trọng 

tâm là công nghiệp hoá dầu và sắt thép phát triển.  

Các doanh nghiệp đầu tư vào 5 tỉnh thành của Vùng kinh tế phía nam chủ yếu nhập khẩu nguyên 

liệu và phụ liệu, sản xuất/gia công tại các KCN và xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước. Kết quả là tỷ 

lệ nội địa hoá của các doanh nghiệp tại Vùng kinh tế phía nam thấp, chưa hình thành được chuỗi 

cung ứng xuyên suốt từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn, thực tế chỉ mới dừng lại 1 phần đối với 

vật liệu xây dựng.  

Trong bối cảnh như vậy, trong tương lai, vật liệu hoá dầu được sản xuất tại Tổ hợp hoá dầu Long 

Sơn của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có khả năng được cung ứng cho các khu vực nơi tập trung các 

ngành công nghiệp nhẹ như sản phẩm hoá chất và linh phụ kiện ô tô, điện tử tại các Tỉnh Bình 

Dương và Tỉnh Đồng Nai, và hình thành nên chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp hoá dầu trong 

Vùng kinh tế phía nam, xét từ góc độ giảm chi phí do thực hiện nội địa hoá. Kết quả là Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu sẽ trở thành 1 mắt xích trong các hoạt động kinh tế của Vùng kinh tế phía nam, góp phần 

vào sự phát triển công nghiệp của Vùng kinh tế này.  

Theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào Vùng kinh tế phía nam, 

nhiều doanh nghiệp đã chỉ ra khó khăn trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hoá do phụ thuộc nhiều 

vào nhập khẩu các sản phẩm hoá chất cơ bản và nhựa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất. Đồng 

thời các doanh nghiệp cũng bày tỏ kỳ vọng trong tương lai, nếu khả năng nội địa hoá nguyên liệu 

thông qua dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn trở thành hiện thực nhằm giảm chi phí sản xuất thì việc 

hình thành chuỗi cung ứng tại Việt Nam sẽ đem lại hiệu quả kinh tế to lớn cho hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp.  

 

 

Biểu đồ 4.1.6 Tình hình quy tụ tập trung công nghiệp tại Vùng kinh tế phía nam (hiện trạng) 

ビンズン省

バリアブンタウ省

ロンアン省

ビンズン省

• 電子部品加工
• 部品加工
• 化成品

• 石油化学
• 建材
• 鉄鋼

• 衣料品
• 食品加工
• 電子部品加工

HCM市

• 部品加工
• 食品加工
• 衣料品

 各省に所在する企業は、部材を輸
入し、各工業団地内で生産・加工後、
製品を輸出ないしHCM市の国内市
場へ販売

 HCM市、ビンズン省、ドンナイ省、ロ
ンアン省の部品加工業は、現状、原
材料をカットライ港から輸入しており、
南部経済圏の企業の現地調達率は
低く、川上から川下までの一貫した
サプライチェーンの形成は一部に留
まっている

市場

ドンナイ省

• 自動車部品加工
• 部品加工
• 化成品

輸出入

• Các doanh nghiệp trong Tỉnh nhập khẩu 

linh kiện, sau khi sản xuất gia công tại 

KCN, xuất khẩu sản phẩm hoặc tiêu thụ 

tại thị trường trong nước như TP Hồ Chí 

Minh.

• Công nghiệp gia công linh phụ kiện của 

TP Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh 

Đồng Nai, Tỉnh Long An hiện nay đều 

nhập khẩu nguyên phụ liệu qua cảng 

Cát Lái, tỷ lệ nội địa hoá của doanh 

nghiệp trong Vùng kinh tế phía nam thấp, 

sự hình thành chuỗi cung ứng từ khâu 

thượng nguồn đến hạ nguồn mới chỉ 

dừng lại ở 1 số công đoạn. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

• Công nghiệp hoá dầu

• Vật liệu xây dựng

• Sắt thép

Tỉnh Đồng Nai

• Gia công linh phụ kiện

ô tô

• Gia công linh kiện

• Sản phẩm hoàn chỉnh

Tỉnh Bình Dương

• Gia công linh kiện 

điện tử

• Gia công linh phụ kiện

• Sản phẩm hoàn chỉnh

Tỉnh Long An

• Quần áo

• Chế biến thực phẩm

• Gia công linh kiện 

điện tử

TP Hồ Chí Minh

• Gia công linh kiện

• Chế biến thực phẩm

• Quần áo 

Thị trường

Xuất nhập 

khẩu
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Biểu đồ 4.1.7 Tình hình quy tụ tập trung công nghiệp tại Vùng kinh tế phía nam (bức tranh tương lai)  

 

1.2 Bức tranh tương lai được kỳ vọng (mục tiêu) 

1.2.1 Quy mô của Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn 

Dự kiến sản lượng Ethylene sản xuất trong 1 năm của Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn là 

950.000 tấn, bằng 1/7 sản lượng 1 năm của Nhật Bản là 6.300.000 tấn. Có 6 doanh nghiệp sản xuất 

Ethylene hoạt động tại Vùng công nghiệp Keihin trải dài từ Thành phố Kawasaki của Tỉnh 

Kanagawa đến Tỉnh Chiba, đồng thời các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dẫn xuất từ Ethylene 

cũng đã xây dựng nhà máy gần đó, hình thành nên một tổ hợp hoá dầu quy mô rộng lớn. 

Ethylene là một sản phẩm quan trọng của ngành công nghiệp hoá dầu, có khả năng quy tụ tập 

trung các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu là Ethylene. Quy mô hoạt động của nhà máy sản 

xuất vật liệu ở khâu trung nguồn sử dụng nguyên liệu là Ethylene có thể đạt từ 10 tỷ Yên đến 20 tỷ 

Yên/1 nhà máy, tuỳ theo năng lực sản xuất
51

. Tại Thành phố Kawasaki Tỉnh Kanagawa, nơi quy tụ 

tập trung ngành công nghiệp hoá dầu, 1 năm sản xuất được 10 triệu tấn Ethylene. Giá trị xuất 

xưởng sản phẩm từ Tổ hợp của Thành phố Kawasaki đạt hơn 4,5 ngàn tỷ Yên (khoảng 900 ngàn tỷ 

Đồng, bao gồm cả các ngành công nghiệp khác trong Tổ hợp như điện, sắt thép)
52

, gấp 2 lần sản 

                                                   
51 Trường hợp Nhà máy sản xuất Styren (SM) 
52 Hiệp hội nghiên cứu kỹ thuật vận hành tổng hợp tổ hợp hoá dầu “Nâng cao năng suất dựa vào liên kết, thống nhất Tổ hợp 

hoá dầu (Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản Tài liệu phát tại Buổi Nghiên cứu về lọc dầu và lưu thông lần thứ 4)” (tháng 

12/2016) 

 

ビンズン省

バリアブンタウ省

ビンズン省

• 電子部品加工
• 部品加工
• 化成品

• 石油化学
• 建材
• 鉄鋼

 南部経済圏のドンナイ省、ビンズン省を
中心として部品加工業が集積している企
業に対して、BRVT省が素材を供給する
ことが出来、コスト削減効果があれば、こ
れらの企業の現地調達率は増加する。

 BRVT省が、素材供給基地としての役割
を担うことにより、南部経済圏内でのサ
プライチェーンが完成される

 集積が集積を呼び込み、BRVT省への
投資がさらに加速することが期待

ロンアン省

• 衣料品
• 食品加工
• 電子部品加工

市場

ドンナイ省

• 自動車部品加工
• 部品加工
• 化成品

HCM市

• 部品加工
• 食品加工
• 衣料品

輸出入

カイメップチーバイ港
の利用により輸出入
がHCM市からBRVT

省へシフト

Tỉnh Bình Dương

• Gia công linh kiện 

điện tử

• Gia công linh phụ kiện

• Sản phẩm hoàn chỉnh Tỉnh Đồng Nai

• Gia công linh phụ kiện

ô tô

• Gia công linh kiện

• Sản phẩm hoàn chỉnh

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

• Công nghiệp hoá dầu

• Vật liệu xây dựng

• Sắt thép

TP Hồ Chí Minh

• Gia công linh kiện

• Chế biến thực phẩm

• Quần áo 

Thị trường

Tỉnh Long An

• Quần áo

• Chế biến thực phẩm

• Gia công linh kiện 

điện tử

Xuất nhập 

khẩu

• Nếu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể cung ứng 

vật liệu cho các doanh nghiệp gia công linh 

phụ kiện tập trung ở Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Bình 

Dương của Vùng kinh tế phía nam, giảm chi 

phí sản xuất thì tỷ lệ nội địa hoá của các 

doanh nghiệp này sẽ tăng.

• Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với vai trò là cơ sở 

cung ứng vật liệu sẽ hình thành chuỗi cung 

ứng tại Vùng kinh tế phía nam.

• Đầu tư kêu gọi đầu tư, kỳ vọng sẽ đẩy nhanh 

hơn nữa đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Xuất nhập khẩu sẽ dịch 

chuyển từ TP Hồ Chí 

Minh sang Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu nếu sử dụng 

cảng Cái Mép Thị Vải
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lượng ngành công nghiệp khai khoáng, chế tạo của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015 (430 ngàn tỷ 

Đồng). Hiệu quả kinh tế của bản thân Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn dự kiến sẽ sản xuất 

Ethylyne với quy mô tương đương như của TP Kawasaki Tỉnh Kanagawa được kỳ vọng sẽ đóng 

góp lớn cho sự tăng trưởng GRDP của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

 

1.2.2 Tác động mang tính kinh tế đối với ngành công nghiệp hỗ trợ 

Theo thống kê về ngoại thương của UNCTAD và tài liệu công bố của Hiệp hội sản xuất nhựa 

Việt Nam (Vietnam Plastic Association), Nhóm Nghiên cứu đã thử tính toán giá trị nhập khẩu 

Polyethylene (PE) và Polypropylene (PP) dự kiến sẽ được sản xuất trong giai đoạn 1 của Dự án Tổ 

hợp hoá dầu Long Sơn trong năm 2014. Dựa trên kết quả tính toán để đánh giá tác động về kinh tế 

như thế nào đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi Tổ hợp hoá dầu Long Sơn bắt đầu đi vào hoạt động 

sản xuất PE và PP và cung cấp cho Vùng kinh tế phía nam.  

Bảng dưới đây mô tả tỷ lệ cung cấp PE và PP đối với Vùng kinh tế phía nam của Tổ hợp hoá dầu 

Long Sơn (tỷ lệ nội địa hoá) và tác động về kinh tế đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỷ lệ nội địa 

hoá sẽ gia tăng sau một thời gian nhất định phụ thuộc vào độ khả dụng và sự quy tụ, tập trung các 

ngành công nghiệp ở trung nguồn và hạ nguồn trong ngành công nghiệp hoá dầu. Vì vậy, Nhóm 

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích độ nhạy trong biên độ rộng từ 20% ~ 100% về khả năng cung 

ứng của Tổ hợp hoá dầu Long Sơn cho Vùng kinh tế phía nam.  

Giả thiết nhu cầu của Vùng kinh tế phía nam như hiện tại và tỷ lệ nội địa hoá đạt 100% sẽ đem 

lại hiệu quả kinh tế khoảng 2,6 tỷ đôla Mỹ, nếu tỷ lệ nội địa hoá là 20% sẽ đem lại hiệu quả kinh tế 

là 520 triệu đôla Mỹ. Vì vậy, trong giai đoạn đầu vận hành của Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, tức là 

ngay từ giai đoạn tỷ lệ nội địa hoá còn thấp, Tổ hợp hoá dầu Long Sơn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế 

lớn cho Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

 

Bảng 4.1.5 Tác động kinh tế khi Tổ hợp hoá dầu Long Sơn đi vào hoạt động 

Tỷ lệ nội địa hoá 20% 40% 60% 80% 100% 

Tác động kinh tế 520 triệu đôla Mỹ 1,04 tỷ đôla Mỹ 1,56 tỷ đôla Mỹ 2,08 tỷ đôla  Mỹ 2,6 tỷ đôla Mỹ 

(Ghi chú) Điều kiện tiền đề để tính toán: Theo tài liệu công bố của Hiệp hội sản xuất nhựa Việt Nam, giả định 90% giá trị 

kim ngạch nhập khẩu của sản phẩm có mã số thuộc nhóm 571 (Polymers of ethylene, in primary forms) là PE và 2/3 

giá trị kim ngạch nhập khẩu của sản phẩm có mã số thuộc nhóm 575 (Other Plastic, in primary forms) trong phân loại 

thương mại quốc tế tiêu chuẩn trong Thống kê về giá trị kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàng nhập khẩu của UNCTAD 

(số liệu năm 2014) là PP. 

   Phương pháp tính toán: 1.934.431.764 (giá trị kim ngạch nhập khẩu sản phẩm có mã số thuộc nhóm 571) x 0,9 + 

2.337.879.561 (giá trị kim ngạch nhập khẩu sản phẩm có mã số thuộc nhóm 575) x 0,66 = khoảng 3,3 tỷ đôla Mỹ (giá 

trị nhập khẩu của Việt Nam đối với PE + PP). Theo Công ty Siam Cement thì 80% trong số đó là nhu cầu của vùng lân 

cận TP Hồ Chí Minh, nên 3,3 tỷ đôla Mỹ x 0,8 = khoảng 2,6 tỷ đôla Mỹ là giá trị nhập khẩu PE và PP tại vùng lân cận 

với TP Hồ Chí Minh.  

 

Nếu hiện thực hoá được khả năng nội địa hoá vật liệu với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là trung tâm 

cung ứng vật liệu với tâm điểm là Tổ hợp hoá dầu Long Sơn thì việc quy tụ tập trung các ngành 

công nghiệp hỗ trợ của công nghiệp hoá dầu tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là hoàn toàn có tính khả thi, 
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đặc biệt Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở thành tâm điểm thu hút, phát triển ngành công nghiệp ô tô 

trong “Chiến lược 1: Ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao” như đã trình bày ở Chương 3.  

 

1.3 Vấn đề tồn tại 

1.3.1 Chưa hình thành chuỗi cung ứng trong lĩnh vực hoá dầu  

Tại Vùng kinh tế phía nam, các địa phương trong vùng tự xây dựng chiến lược thu hút các ngành 

công nghiệp của riêng mình tuỳ thuộc những biến đổi mang tính lịch sử, điều kiện về địa lý và giai 

đoạn phát triển kinh tế của tỉnh và của các tỉnh lân cận, kết quả dẫn tới sự quy tụ tập trung của các 

ngành công nghiệp đều mang tính tự phát, phát triển công nghiệp mang tính riêng của từng địa 

phương.   

Hậu quả là giữa các địa phương không có sự phối hợp hợp tác để triển khai các dự án thu hút các 

ngành công nghiệp mang tính chiến lược, do các doanh nghiệp tự xây dựng các chuỗi cung ứng của 

mình nên chưa hình thành được chuỗi cung ứng mang tính nhiều tầng. Ngoại trừ Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, 4 địa phương khác của Vùng kinh tế phía nam đều thu hút ngành gia công linh phụ kiện. 

Riêng đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các doanh nghiệp công nghiệp nặng, hoá chất có xu hướng 

đầu tư vào đây, song sự hình thành chuỗi cung ứng giữa 4 địa phương và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

chỉ dừng lại 1 phần trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.   

Nếu Tổ hợp hoá dầu Long Sơn ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi vào sản xuất và có khả năng cung 

cấp vật liệu hoá dầu, và xét từ góc độ giảm chi phí do sản xuất được vật liệu ở trong nước thì đây 

sẽ là lợi thế lớn đối với ngành công nghiệp gia công linh phụ kiện đang đầu tư tại Tỉnh Bình Dương, 

Tỉnh Đồng Nai, và việc hình thành chuỗi cung ứng tại Vùng kinh tế phía nam sẽ có tính khả thi 

cao.  

Để phân tích sâu hơn những vấn đề tồn tại trong chuỗi cung ứng của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 

Nhóm Nghiên cứu đã tiến hành phân tích so sánh với Vùng Đông Nam Thái Lan, nơi quy tụ tập 

trung công nghiệp phát triển nhất ở ASEAN, và cũng là nơi đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp 

chế tạo Nhật Bản lớn nhất ở Đông Nam Á.  

 

1.3.1.1 Đặc điểm tập trung quy tụ công nghiệp tại Vùng Đông Nam Thái Lan 

Thái Lan hiện nay là quốc gia mà doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất ở Đông Nam Á, giữ 

vai trò vô cùng quan trọng là trung tâm lưu thông phân phối hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á. Đặc biệt, tại các khu công nghiệp 

ven biển ở phía đông trải dài từ khu vực phía đông đến khu vực phía đông nam của Thủ đô 

Bangkok có rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có cả các doanh nghiệp 

Nhật Bản đầu tư vào đây, và là một ví dụ thành công trong việc tập trung quy tụ các ngành công 

nghiệp ở Đông Nam Á. Các nhà sản xuất ô tô và linh phụ kiện ô tô nước ngoài lần lượt đầu tư vào 

các khu công nghiệp giáp biển ở phía đông, tạo nên một vùng tập trung quy tụ ngành công nghiệp ô 

tô lớn nhất, và gần đây, sự đầu tư của ngành công nghiệp linh phụ kiện điện tử cũng bắt đầu gia 
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tăng. Ngoài ra, ngành công nghiệp nặng, hoá chất sử dụng nguyên liệu là khí tự nhiên ở đáy biển 

đang được đầu tư vào vùng ven biển Map Ta Phut ở phía nam.  

Điều kiện để công nghiệp hoá Thái Lan thành công đó là Chính phủ Thái Lan đã ban hành chính 

sách công nghiệp nhất quán và cơ chế ưu đãi mạnh mẽ. Những năm 1970, Thái Lan đã có những 

chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài một cách mạnh mẽ nhằm chuyển từ chính sách thay 

thế nhập khẩu sang chính sách định hướng xuất khẩu. Thái Lan với nguồn tài nguyên nghèo nàn, 

không có năng lực về kỹ thuật, việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo là một nhiệm vụ cấp bách, 

đồng thời thị trường mua bán của Thái Lan đủ lớn để có thể thu hút đầu tư nước ngoài là những lý 

do của sự chuyển đổi chính sách
53

. Sau thoả thuận Plaza vào nào 1985, đồng Yên tăng giá đột ngột 

đã buộc nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải di chuyển cơ sở sản xuất sang Thái Lan. Vào thời kỳ 

này, Chính phủ Thái Lan đã ban hành Kế hoạch thứ 5 về phát triển kinh tế xã hội (1982 ~ 1986), 

trong đó đã công bố “Kế hoạch phát triển vùng ven biển phía đông”, hình thành nền tảng công 

nghiệp mới tại Vùng ven biển phía đông nằm ở phía đông nam của Bangkok. Cụ thể là chính sách 

công nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài với trụ cột công nghiệp mới là 2 khu vực bao gồm khu vực 

Map Ta Phut nơi tập trung ngành công nghiệp nặng và hoá học sử dụng khí tự nhiên được khai thác 

tại Vịnh Thái Lan, và khu vực Leam Chabang nơi tập trung ngành công nghiệp nhẹ theo mô hình 

định hướng xuất khẩu với trung tâm là cảng quốc tế mới được xây dựng, và chính sách này vẫn 

được tiếp tục thực hiện trong kế hoạch phát triển sau này. Như vậy, sự lên giá của đồng Yên và với 

chính sách công nghiệp nhất quán của Chính phủ Thái Lan, những năm 1990, ngành công nghiệp ô 

tô của Nhật Bản bắt đầu đầu tư vào khu vực Leam Chabang, và hơn nữa các khu công nghiệp mới 

trong đất liền như Amata City, Eastern Seaboard, Chon Buri dần dần được phát triển, và nhanh 

chóng quy tụ tập trung ngành công nghiệp ô tô và ngành sản xuất linh phụ kiện ô tô tại đây
54

. 

Trong khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997, Thái Lan là nước tâm chấn đã bị tác động rất 

mạnh, đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Sau đó, bước vào những năm 2000, Chính quyền của 

Thaksin đã đưa ra “Ý tưởng về Detroit của Châu Á”, hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư như ưu 

đãi thuế doanh nghiệp để thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô. Theo đó, ngành 

công nghiệp ô tô của Thái Lan phát triển mạnh mẽ, kinh tế Thái Lan đã có thể phục hồi dựa vào 

định hướng xuất khẩu.   

Sự quy tụ tập trung ngành công nghiệp chủ yếu ở phía đông nam Thái Lan và tình hình hạ tầng 

lưu thông phân phối được mô tả tại Biểu đồ 4.1.8 

 

                                                   
53 Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương “Monozukuri theo mô hình Nhật Bản mở rộng sang Châu Á – Đầu tư vào 

Đông Nam Á của doanh nghiệp vừa và nhỏ và Chính sách hỗ trợ - (“Nghiên cứu thực địa liên quan đến đầu tư sang Đông 

Nam Á của doanh nghiệp vừa và nhỏ”, Báo cáo năm 2013)” (tháng 3/2014) 
54 Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại (OECF) Viện nghiên cứu viện trợ phát triển “Vương quốc Thái Lan “Kế hoạch phát triển 

vùng ven biển phía đông  Đánh giá tác động tổng hợp” – Đánh giá hậu dự án vốn vay” “Tập san Nghiên cứu tài chính phát 

triển” số 2 (tháng 4/2000) 
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Biểu đồ 4.1.8 Sự quy tụ tập trung ngành công nghiệp chủ yếu ở phía đông nam Thái Lan và 

 tình hình hạ tầng lưu thông phân phối 

 

1.3.1.2 Phân tích so sánh với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(1) Tính tương đồng về địa lý 

Tại khu vực phía đông nam Thái Lan, cùng với sự tập trung dân cư ở vùng Thủ đô Bangkok, đã 

thu hút và quy tụ nhiều ngành công nghiệp dọc vành đai phía đông và đông nam. Với chính sách rõ 

ràng xác định khu vực Leam Chanbang thu hút các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu, khu 

vực Map Ta Phut là khu vực trọng điểm thu hút các ngành công nghiệp nặng và hoá học sử dụng 

nguồn lợi tài nguyên, cùng với các chính sách thu hút đầu tư tích cực đã hình thành nên 2 vùng quy 

tụ tập trung công nghiệp lớn. Đó là khu vực Leam Chanbang tập trung ngành công nghiệp ô tô, và 

khu vực Map Ta Phut tập trung ngành công nghiệp hoá dầu,  

Cũng vào thời kỳ này, tuyến đường bộ và đường sắt nối Thủ đô Bangkok ~ Leam Chanbang ~ 

Map Ta Phut, cảng quốc tế Leam Chanbang và Khu công nghiệp Leam Chanbang, cảng Map Ta 

Phut, nhà máy và khu công nghiệp Map Ta Phut, hệ thống cấp nước cho vùng phía đông đã được 

xây dựng và hoàn thiện một cách đồng bộ sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, tạo thuận lợi 

cho sự di chuyển của hàng hoá và con người ở trong và ngoài nước, thúc đẩy nhanh chóng sự phát 

triển của khu vực ven biển phía đông.  

Mặt khác, trường hợp khu vực phía nam của Việt Nam, cùng với sự tập trung dân cư tại khu vực 

TP Hồ Chí Minh, các ngành công nghiệp chủ yếu là công nghiệp nhẹ đang được quy tụ tập trung 
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tại khu vực phía đông của TP Hồ Chí Minh như Tỉnh Đồng Nai, trong đó sự đầu tư của doanh 

nghiệp Nhật Bản khá lớn. Các doanh nghiệp này chủ yếu nhập khẩu nguyên phụ liệu qua cảng Cát 

Lái của TP Hồ Chí Minh, gia công và xuất khẩu theo mô hình định hướng xuất khẩu. Hiện nay, Dự 

án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn được dự kiến được triển khai tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở phía đông 

nam. Xét về hạ tầng xung quanh thì hiện nay, việc hoàn thiện và phát triển hạ tầng xung quanh 

đang được triển khai xây dựng như tuyến đường cao tốc nối các tỉnh thành lân cận với Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu, cảng Cái Mép Thị Vải là cảng nước sâu duy nhất tại Việt Nam.   

Như vậy, nếu so sánh khu vực đông nam Thái Lan và khu vực phía nam Việt Nam, có thể thấy 2 

khu vực này có tính tương đồng về mặt địa lý, đó là Bangkok (Vùng đô thị) ~ Leam Chanbang (mô 

hình gia công xuất khẩu) ~ Map Ta Phut (nhà máy hoá dầu) và TP Hồ Chí Minh (vùng đô thị) ~ 

Biên Hoà (Tỉnh Đồng Nai) (mô hình gia công xuất khẩu) ~ Long Sơn (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) (nhà 

máy hoá dầu).  

 

(2) Nguyên nhân thành công của Thái Lan 

Có thể chỉ ra những nguyên nhân sau dẫn tới thành công của Thái Lan trong phát triển kinh tế 

với trọng tâm là quy tụ tập trung công nghiệp.  

 

a) Thực thi kế hoạch phát triển mang tính hiện thực và từng giai đoạn dưới sự chỉ đạo của Chính phủ  

Thái Lan đã thực thi các chính sách phát triển công nghiệp bao gồm ① hiện đại hoá nông 

nghiệp, ② phát triển công nghiệp nhẹ sử dụng tài nguyên và lực lượng lao động, ③ thu hút đầu 

tư nước ngoài thông qua chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp nặng thông qua việc hình 

thành các cụm công nghiệp, ④ quy tụ kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở xác định các “nguồn lực” và 

“thế mạnh” có thể huy động. Với tầm nhìn dài hạn, các chính sách công nghiệp mang tính hiện 

thực đã được triển khai theo từng giai đoạn, và đó chính là nguyên nhân chính dẫn tới sự thành 

công của chính sách công nghiệp Thái Lan.  

Ngay trong kế hoạch phát triển khu vực ven biển phía đông Thái Lan vào nửa đầu những năm 

1990, trong quá trình triển khai kế hoạch ban đầu, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện một cách linh 

hoạt và thận trọng trên cơ sở đánh giá về tình hình kinh tế, xu hướng cung cầu, căn cứ vào hiện 

trạng, ví dụ như Chính phủ đã quyết định dừng 1 phần kế hoạch của Dự án hoá dầu. Với sự chỉ đạo 

của Chính phủ, đã xây dựng thiết kế tổng thể gắn kết một cách hữu cơ các thế mạnh và vai trò của 

các địa phương/vùng, theo đó xây dựng chính sách phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, triển khai 

các chính sách đó trên cơ sở điều chỉnh phù hợp với thực tế chính là nguyên nhân thành công của 

Thái Lan.  

Việc điều chỉnh kế hoạch được triển khai trên cơ sở nghiên cứu đánh giá kế hoạch phát triển 

phối hợp với các tổ chức hỗ trợ về tài chính như Ngân hàng thế giới. Sự liên kết mật thiết với tổ 

chức hỗ trợ về vốn được đánh giá là nguyên nhân thành công quan trọng trong việc huy động 

nguồn vốn.  
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b) Hình thành chuỗi cung ứng trong nước thông qua liên kết vùng  

Theo kế hoạch phát triển khu vực ven biển phía đông, đã hình thành vùng công nghiệp ô tô lớn, 

quy tụ tập trung các ngành công nghiệp sản xuất ô tô và linh phụ kiện ô tô tại các KCN trong đất 

liền với trọng tâm là cảng Leam Chanbang ở khu vực phía đông nam của Thái Lan. Các sản phẩm 

hoá dầu và sản phẩm dầu được sản xuất tại các nhà máy hoá dầu ở Map Ta Phut được cung cấp 

không chỉ cho nước ngoài, mà còn được cung ứng cho vùng công nghiệp sản xuất ô tô ở Leam 

Chanbang, và sự hình thành chuỗi cung ứng giữa Leam Chanbang với Map Ta Phut đã tạo ra hiệu 

ứng mang tính hợp lực thúc đẩy sự quy tụ tập trung cả 2 lĩnh vực công nghiệp ở cả 2 khu vực.  

 

c) Phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản 

Thời kỳ khi mà Thái Lan thực hiện chính sách phát triển công nghiệp nặng và hoá chất với trọng 

tâm là thu hút vốn đầu tư nước ngoài chính là thời kỳ mà đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, việc 

tìm kiếm một cơ sở sản xuất khác thay thế các cơ sở sản xuất trong nước do bối cảnh đồng Yên 

tăng giá đang là một nhiệm vụ cấp bách. Sự đáp ứng phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp 

Nhật Bản là tìm kiếm một cơ sở sản xuất thay thế cũng là một nguyên nhân thành công của sự quy 

tụ tập trung công nghiệp tại Thái Lan.  

 

1.3.1.3 Hình thành Chuỗi cung ứng 

Để phát triển của khu vực phía đông nam Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đã xây dựng một Thiết 

kế tổng thể gọi là Kế hoạch phát triển khu vực ven biển phía đông.  

Trong giai đoạn xây dựng Thiết kế tổng thể, Chính phủ Thái Lan đã xác định rõ cơ chế phân 

công lao động và phân công vai trò trách nhiệm của từng địa phương nhằm tạo dựng mối quan hệ 

bổ sung lẫn nhau giữa các địa phương. Trên cơ sở đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, cùng với việc 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy công nghiệp thông qua chính sách thu hút đầu tư của doanh 

nghiệp nước ngoài.  

Đối với Việt Nam, một quốc gia đang có sự phân quyền mạnh mẽ, hiện tại chưa có Thiết kế tổng 

thể để phát triển vùng kinh tế phía nam của Việt Nam. Việc xây dựng một Thiết kế tổng thể nhằm 

gắn kết một cách hữu cơ giữa các địa phương trên cơ sở phát huy các đặc điểm của từng giai đoạn 

phát triển và đặc điểm quy tụ tập trung công nghiệp của các tỉnh thành nam bộ là một vấn đề tồn tại 

đối với Vùng kinh tế phía nam. Và việc tăng cường cơ chế liên kết giữa các tỉnh thành của Vùng 

kinh tế phía nam dựa trên Thiết kế tổng thể là vô cùng quan trọng.  

 

1.3.2 Chậm triển khai Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn 

1.3.2.1 Nguyên nhân của việc chậm triển khai và Triển vọng  

Tại giai đoạn đầu khi phê duyệt Dự án, Tổ hợp hoá dầu Long Sơn được khởi động với 3 nhà đầu 

tư là Siam Cement Group (dưới đây gọi tắt là SCG) (bao gồm cả phần sở hữu của Thailand Plastic 

and Chemical là công ty liên kết của SCG), Petro Vietnam (PVN) và Vinachemia. Nội dung thoả 
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thuận về tỷ lệ góp vốn tại thời điểm đó như sau: SCG: 71%, PVN: 18%, Vinachemia: 11%, và kế 

hoạch dự kiến là khởi công xây dựng vào năm 2014 và đưa vào vận hành năm 2017.  

Năm 2011, Công ty nhà nước Quatar Petrolium International (QPI) đã mua lại từ SCG 25% và 

tham gia vào Dự án. Nhưng, năm 2013, Vinachemia sở hữu 11% quyết định rút vốn khỏi Dự án và 

cuối cùng thì PVN đã phải tiếp nhận phần tỷ lệ góp vốn này. Kết quả là SCG nắm giữ 46%, QPI 

nắm giữ 25% và PVN nắm giữ 29%. Hơn nữa, tháng 10 năm 2015, QPI bày tỏ nguyện vọng chính 

thức rút ra khỏi dự án với lý do tái cơ cấu và xem xét lại chiến lược kinh doanh của QPI trong bối 

cảnh giá dầu thô giảm. Ngay sau đó phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về khả năng tham 

gia của Công ty dầu mỏ nhà nước của Iran nhưng thực tế đã không xảy ra và việc tìm kiếm đối tác 

mới trở nên cấp thiết. Như vậy, với sự thay đổi của các nhà đầu tư lớn và điều phối giữa các cổ 

đông mà Dự án đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.  

Tuy nhiên, trong khảo sát này, theo kết quả phỏng vấn của chuyên gia về môi trường đầu tư của 

JICA đối với Công ty SCG (tháng 3/2017), để tránh tình trạng chậm trễ hơn nữa của Dự án, các 

bên liên quan đã quyết định SCG sẽ tiếp quản 25% vốn của công ty QPI, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 

71%, trở thành nhà đầu tư chi phối và như vậy, vấn đề nhà đầu tư là nguyên nhân chính dẫn đến sự 

chậm trễ của Dự án đã được giải quyết. Trong tình hình đó, tháng 6/2017 chuyên gia về môi trường 

đầu tư của JICA lại có buổi phỏng vấn tiếp với SCG, và được biết đã xong hợp đồng giữa các cổ 

đông về việc chuyển nhượng cổ phần của Vinachemia và QPI, đang thực hiện thủ tục thay đổi giấy 

phép đầu tư và đang chờ quyết định của Bộ Công thương phê duyệt báo cáo khả thi (FS) do PVN 

thực hiện. Theo dự báo của SCG tại thời điểm này thì sẽ khởi công trong năm 2017, và dự kiến sẽ 

hoàn thành đi vào vận hành năm 2021 mà không có sự thay đổi nào. Như vậy, việc giải quyết vấn 

đề liên quan đến nhà đầu tư là nguyên nhân chính dẫn tới chậm trễ kéo dài của Dự án cần phải theo 

sát các động thái của PVN.  

 

1.3.3 Kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp ở trung nguồn và hạ nguồn  

Theo kết quả phỏng vấn đối với PVN được biết, toàn bộ Ethylene và Propylene được sản xuất tại 

Tổ hợp hoá dầu Long Sơn dự kiến thông qua quá trình trùng hợp để tạo thành PE và PP. Mặt khác, 

kết quả nghiên cứu về xu hướng cung cầu các sản phẩm dẫn xuất Ethylene và Propylene tại Việt 

Nam cho thấy đối với PP sớm muộn sẽ dư thừa nguồn cung. Kết quả phỏng vấn đối với các doanh 

nghiệp liên quan đến hoá dầu cho thấy có nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đối với chất dẫn 

xuất Ethylene và Propylene khác ngoài PE và PP (như Styren, Axetat etyl, v.v...). Trong tình hình 

như vậy, xét từ góc độ thúc đẩy thu hút đầu tư vào khâu trung nguồn và hạ nguồn của công nghiệp 

hoá dầu, nếu theo kế hoạch của PVN và SCG thì có khả năng phát sinh sự không cân bằng một 

phần nguồn cung với nhu cầu về vật liệu của doanh nghiệp.  
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Biểu đồ 4.1.9 Sản phẩm dẫn xuất Ethylene và Propylene và quy trình sản xuất  

 

1.3.4 Thiếu sự liên kết giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tâm điểm là Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, song song với việc xây 

dựng hệ thống cung ứng về vật liệu, và thúc đẩy thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ của ngành 

hoá dầu, cần phải nắm giữ vai trò là cầu nối, thúc đẩy liên kết giữa SCG của Thái Lan là nhà đầu tư 

của Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn với các doanh nghiệp ở khâu trung nguồn và hạ nguồn đang 

cân nhắc đầu tư vào Tỉnh nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô có giá trị gia tăng cao.  

Phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy nhiều doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm dẫn 

xuất Ethylene, nhưng mặt khác, do không có thông tin rõ ràng về Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn 

nên khó có những thảo luận cụ thể về việc đầu tư. Do vậy, để đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút đầu tư 

nước ngoài, việc cung cấp thông tin chi tiết, kịp thời cho các doanh nghiệp trong khâu trung nguồn 

và hạ nguồn được xem như là một vấn đề tồn tại cần khắc phục.  

Các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ trước tới nay chủ yếu là 

cung cấp thông tin về môi trường đầu tư của Tỉnh và thông tin về chính sách ưu đãi trong KCN 

thông qua các buổi hội thảo. Trong khi đó, cơ chế để thúc đẩy quá trình nghiên cứu xem xét đối với 

từng dự án cụ thể của từng doanh nghiệp lại chưa được hoàn thiện.  

Xét về mục tiêu trong thời gian tới của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tăng trưởng kinh tế trên cơ sở 

phát triển khâu thượng nguồn của công nghiệp hoá dầu, hiện thực hoá sự quy tụ tập trung của 

ngành công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở hình thành trung tâm cung ứng về vật liệu, nhiệm vụ cấp bách 
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đặt ra đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó là cần phải phát huy vai trò của cầu nối, cập nhật thông tin 

liên quan, xây dựng cơ chế để thúc đẩy sự kết nối giữ doanh nghiệp ở khâu thượng nguồn với các 

doanh nghiệp ở khâu trung và hạ nguồn.   

 

1.3.5 Hệ thống pháp luật liên quan chưa hoàn thiện  

Phỏng vấn công ty SCG là công ty dự định đầu tư góp 71% vào Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, 

công ty đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 

nêu ra những nội dung đề xuất cải thiện như sau (chi tiết tham bảo bảng dưới đây).   

Vấn đề chung thường gặp trong pháp luật và các quy định của Việt Nam là nội dung của văn bản 

pháp luật không rõ ràng, khó khăn trong việc đáp ứng với nội dung sửa đổi của luật, có các quy 

định không phù hợp với tập quán quốc tế nên mất nhiều thời gian để hiểu và đáp ứng với các quy 

định. Ngoài ra, SCG cho rằng, ngành công nghiệp hoá dầu là lĩnh vực tương đối mới đối với Việt 

Nam, vì vậy chưa có luật dành riêng cho lĩnh vực công nghiệp hoá dầu, các quy định về môi trường 

và các quy định của luật lao động có nội dung không phù hợp với đặc thù của ngành công nghiệp 

hoá dầu, v.v...  

Liên quan để thủ tục/phê duyệt theo luật và các quy định, SCG cho rằng, do có nhiều bộ ngành 

liên quan nên thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian, việc phải lập và nộp hồ sơ bằng tiếng Việt 

cũng là một gánh nặng lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài những vấn đề chung của nhà đầu 

tư nước ngoài, một khó khăn riêng đối với ngành công nghiệp hoá dầu đó là nhiều trường hợp, cán 

bộ công chức của cơ quan quản lý không có đủ kiến thức về lĩnh vực hoá dầu, nên mất nhiều thời 

gian để giải thích cũng như đáp ứng với các yêu cầu của cơ quan quản lý.  

Xét từ góc độ đào tạo nhân lực trong vùng lân cận với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nếu so sánh với 

nhu cầu của Công ty SCG có thể thấy tình trạng thiếu nhân lực về lĩnh vực hoá dầu, vì vậy SCG 

mong muốn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần tập trung đào tạo nhân lực nếu muốn thu hút quy tụ ngành 

công nghiệp hoá dầu.  

Ngoài ra, để mở rộng dự án hoá dầu của công ty, SCG mong muốn truyền đạt kiến thức về hoá 

dầu cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp khác có nhu cầu tiềm năng đối với các sản 

phẩm của công ty và phát triển sản phẩm mới.   

 

Bảng 4.1.6 Nội dung yêu cầu/đề xuất của Công ty SCG 

Lĩnh vực Vấn đề tồn tại và Đề xuất cải thiện  

Khuôn khổ 

pháp lý 

Vấn đề tồn tại: Nội dung của luật không rõ ràng 

・Trong luật/quy định không ghi rõ phải thực hiện thủ tục nào?  

[Ví dụ] 

✓Trong quy định của Luật không quy định rõ ràng trong trường hợp việc mua lại cổ phiếu của doanh 

nghiệp Việt Nam giữa các doanh nghiệp nước ngoài phải thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, 

và thực hiện giao dịch bằng tiền Đồng hay ngoại tệ (ví dụ: Đôla Mỹ) Hơn nữa, giải thích quy định 

pháp luật của tư vấn luật, của đối tác, của ngân hàng lại khác nhau.  

・Trường hợp chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn rõ ràng về quy trình thủ tục phải tuân thủ, nhà đầu 

từ nước ngoài cần phải được cơ quan quản lý liên quan hướng dẫn. Nhưng, ngay cả trong trường hợp việc 
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hướng dẫn quy trình thủ tục của các cơ quan quản lý liên quan gặp khó khăn thì nhà đầu tư chỉ còn biết 

chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn cụ thể hoá thủ tục mà thôi.  

 【Đề xuất cải thiện】 

・Chính phủ nên xem xét việc ban hành các giải thích bổ sung để có thể giúp người dân và doanh nghiệp dễ 

dàng hiểu được đúng các quy định của luật và các quy định.  

・Chưa thi hành Luật sửa đổi khi chưa có hướng dẫn cụ thể như Nghị định, Thông tư.  

 Vấn đề tồn tại: Chậm trễ triển khai dự án do sửa đổi luật  

 ・Nhiều trường hợp phát sinh sự thay đổi và chậm triển khai của dự án đầu tư do gặp khó khăn trong việc 

tuân thủ do sửa đổi luật, quy định.  

[Ví dụ] 

✓Có trường hợp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, cơ quan quản lý địa phương đưa ra quy định 

mới gây ảnh hưởng tiêu cực đến dự án đầu tư, dẫn tới sự chậm trễ kéo dài và ảnh hưởng đến chi phí 

đầu tư.  

・Trường hợp nhiều luật và quy định được sửa đổi đã gây ra sự khó hiểu và khó đáp ứng với các quy định 

được sửa đổi đối với các nhà đầu tư (nước ngoài) 

・Trường hợp luật được sửa đổi và để xác định dự án đầu tư phải tuân thủ theo luật mới hay luật cũ thì nhà 

đầu tư phải liên hệ với cơ quan quản lý liên quan. Khi xác nhận với cơ quan quản lý, có trường hợp thủ 

tục được giải quyết nhanh chóng mà không gặp trở ngại nào, nhưng cũng có trường hợp cơ quan quản lý 

yêu cầu “do không tuân thủ theo luật mới nên không được triển khai tiếp” 

 【Đề xuất cải thiện】Không có 

 Vấn đề tồn tại: Nội dung của luật không phù hợp với tập quán quốc tế  

 ・Do luật và quy định của Việt Nam không phù hợp với tập quán quốc tế nên cần thời gian để hiểu được căn 

cứ ban hành luật cũng như khó để theo được tập quán của Việt Nam 

・Có luật yêu cầu đối với nhà đầu tư như phải cung cấp thông tin mang tính phi thực tế mà luật các nước 

khác không yêu cầu.  

[Ví dụ] 

✓Để tuân thủ theo Luật xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trì, nhà đầu tư phải thực hiện nghiên cứu khả thi 

FS và phải được Bộ Xây dựng phê duyệt. Nhưng trong nghiên cứu khả thi FS (thiết kế cơ bản) yêu cầu 

cung cấp thông tin kỹ thuật và bản vẽ, dự toán chi phí với mức chính xác nhất định theo quy định của 

luật. Những nội dung yêu cầu này không mang tính thực tế bởi các lý do sau: 

 Nhà đầu tư phải được cấp giấy phép mang tính kỹ thuật ở giai đoạn nghiên cứu khả thi FS  

 Nhà đầu tư phải chuẩn bị bản vẽ chi tiết ở mức độ nhất định, trên cơ sở bản vẽ đó phải dự toán chi 

phí cần thiết bảo đảm tuân thủ luật xây dựng. Tại giai đoạn nghiên cứu khả thi FS, việc cung cấp 

thông tin chi tiết như vậy, đặc biệt là về chi phí không có tính thực tế.  

 Nhà đầu tư phải sử dụng công ty tư vấn được Bộ Xây dựng chứng nhận và đăng tải công khai trên 

Website của Bộ Xây dựng.  

 【Đề xuất cải thiện】Không có 

 Vấn đề tồn tại: Các quy định, luật pháp về môi trường ngày càng nghiêm ngặt  

 ・Các quy định pháp luật về môi trường ngày càng có xu hướng nghiêm ngặt hơn, quan ngại về những ảnh 

hưởng tác động đến dự án khi sửa đổi luật trong thời gian tới.  

・Đặc biệt, có không ít doanh nghiệp quan ngại sẽ khả năng bị trì hoãn triển khai dự án đầu tư trong trường 

hợp luật mới có tác động ảnh hưởng tới luật cũ (như quan ngại về sự không đồng bộ giữa quy định liên 

quan đến môi trường với các điều kiện cấp phép đầu tư) 

 【Đề xuất cải thiện】 

・Để giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến dự án do các quy định ngày càng chặt, Chính phủ cần phải có cơ 

chế hỗ trợ chi phí thiết bị cần thiết để đáp ứng với các quy định mới.  

[Ví dụ] 

✓Để hỗ trợ thực thi các quy định về nghĩa vụ báo cáo trực tuyến kết quả quan trắc nước thải, Chính phủ 
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phải trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho doanh nghiệp để có thể thực hiện kiểm tra một cách thích 

hợp.  

 Vấn đề tồn tại: Chưa có luật pháp riêng cho ngành công nghiệp hoá dầu  

 ・Do chưa có luật, quy định riêng cho ngành công nghiệp hoá dầu nên nhà đầu tư phải thường xuyên xác 

minh với cơ quan quản lý xem mình có phải là đối tượng điều chỉnh của luật và quy định hay không, dẫn 

đến kéo dài thời gian của dự án đầu tư.  

・Một số luật và quy định liên quan đến môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường không phù hợp với 

ngành công nghiệp hoá dầu.  

 【Đề xuất cải thiện】 

・Nên nghiên cứu xem xét ban hành luật riêng cho ngành công nghiệp hoá dầu với định nghĩa rõ ràng về 

ngành công nghiệp hoá dầu và các luật, quy định có xét đến ngành công nghiệp hoá dầu để tạo thuận lợi 

cho các doanh nghiệp hoá dầu dễ dàng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.  

[Ví dụ nội dung quy định cụ thể trong luật riêng cho ngành công nghiệp hoá dầu] 

✓khí thải ra môi trường từ ống khói 

✓xử lý nước thải được thải ra ngoài môi trường 

✓hệ thống chữa cháy 

✓đánh giá rủi ro 

✓thông số kỹ thuật của nguyên liệu, sản phẩm được xuất nhập khẩu và tiêu thụ trong nước, 

✓danh mục chất dung môi và hoá chất được phép nhập khẩu vào Việt Nam để xây dựng và vận hành 

nhà máy hoá dầu 

✓thiết bị đặc chủng cho nhà máy hoá dầu khác với thiết bị lọc dầu 

 Vấn đề tồn tại: Luật lao động quá chặt chẽ 

 ・Thời gian làm việc thêm giờ theo quy định của luật lao động quá chặt chẽ, hạn chế vận hành liên tục của 

nhà máy 

[Ví dụ] 

✓Theo luật lao động của Việt Nam (số 10/2012/QH13), số thời gian tối đa được làm thêm giờ không 

quá 50% thời gian làm việc thông thường 1 ngày, không quá 30 giờ trong 1 tháng, và không quá 200 

giờ trong 1 năm.  

 【Đề xuất cải thiện】 

・Nếu mở rộng được quy định này sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp hoá dầu 

[Nhu cầu cụ thể] 

✓Tăng số thời gian được phép làm thêm giờ lên 2 lần so với quy định hiện hành   

✓Trong thời kỳ đặc biệt như chuyển đổi, mở rộng nhà máy, xây dựng nhà máy, cho phép làm thêm giờ 

nhiều hơn so với thông thường.  

✓Cần có nhân viên làm thay trong trường hợp có người nghỉ phép (nghỉ lễ, nghỉ khác) và người tham 

gia các khoá đào tạo. 

Thủ tục và 

phê duyệt 

Vấn đề tồn tại: nhiều bộ ngành tham gia 

・Phải thu thập thông tin từ nhiều bộ ngành khác nhau về luật và các quy định mà nhà đầu tư phải tuân thủ 

・Thủ tục phê duyệt chủ yếu phụ thuộc vào sự đánh giá của các cơ quan liên quan, nhưng có nhiều trường 

hợp, trước khi thực hiện thủ tục phải xin hướng dẫn về quy trình thủ tục từ nhiều cơ quan liên quan.  

[Ví dụ] 

✓Một thủ tục phức tạp nhất là thủ tục đầu tư mới (Greenfield investment), bên cạnh bộ ngành trung 

ương như Bộ Công thương, Bộ KHĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông 

Vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Lao 

động Thương binh, Xã hội, Bộ Xây dựng, còn có các cơ quan liên quan của Tỉnh nơi thực hiện dự án. 

Nhà đầu tư phải tuân thủ không chỉ luật do các bộ ngành trung ương soạn thảo mà còn phải tuân thủ 

các quy định của từng địa phương.  

・Cần phải được nhiều cơ quan quản lý phê duyệt đối với 1 vấn đề nên quy trình thủ tục thường kéo dài thời 
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gian.  

 【Đề xuất cải thiện】 

・Chính phủ nên xem xét cung cấp dịch vụ 1 cửa để hướng dẫn và tư vấn rõ ràng cho nhà đầu tư liên quan 

đến việc thực hiện đúng quy định của pháp luật phối hợp với tổ chức có kinh nghiệm tư vấn.  

・Ban hành Sổ tay hướng dẫn thủ tục để việc giải thích và vận dụng pháp luật thống nhất giữa các cơ quan 

quản lý. 

・Chính phủ nên xem xét quy trình phê duyệt hiện nay với sự tham gia của nhiều bộ phận để rút gọn quy 

trình và giảm thời gian cần thiết cho thủ tục phê duyệt 

 Vấn đề tồn tại: thiếu khả năng đáp ứng bằng tiếng Anh 

 ・Nhiều trường hợp gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh với công chức nhà nước  

・Nhiều văn bản được viết bằng tiếng Việt nên khó khăn để hiểu  

・Trong nhiều trường hợp, hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý phải dịch sang tiếng Việt. Hồ sơ được nộp theo 

đúng quy định của pháp luật, trong đó bao gồm nhiều văn bản chuyên môn và sơ đồ, bảng biểu, nhiều 

trang, vì vậy việc chuyển ngữ sang tiếng Việt là một gánh nặng lớn cho nhà đầu tư. 

 【Đề xuất cải thiện】 

・Chính phủ cân nhắc bố trí cán bộ có năng lực tiếng Anh để có thể giao tiếp một cách hiệu quả với nhà đầu 

tư nước ngoài.  

・Chính phủ nên xem xét việc ban hành sổ tay hướng dẫn, cẩm nang, tờ giới thiệu bằng tiếng Anh để nhà 

đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận và thúc đẩy đầu tư.  

・Chính phủ nên xem xét việc tiếp nhận hồ sơ bằng tiếng Anh trong trường hợp đánh giá dự án đầu tư thấy 

phù hợp  

 Vấn đề tồn tại: Cán bộ công chức thiếu kiến thức về ngành công nghiệp mới 

 ・Trường hợp ngành công nghiệp mới như công nghiệp hoá dầu, các cơ quan quản lý cần nhiều thời gian để 

xem xét và phê duyệt dự án đầu tư 

・Ngay cả trong trường hợp nhà đầu tư có giải thích về dự án cho cán bộ công chức thì cũng mất khá nhiều 

thời gian để hiểu. 

 【Đề xuất cải thiện】 

・Chính phủ nên có cơ chế hỗ trợ vừa để tạo động cơ học tập về các ngành công nghiệp mới, những ngành 

sẽ đem lại lợi ích cho quốc gia, vừa để làm việc trao đổi với nhà đầu tư và đẩy nhanh thủ tục phê duyệt.  

[Ví dụ nội dung học tập liên quan đến ngành công nghiệp hoá dầu] 

✓Nhà máy hoá dầu, nguyên liệu, sản phẩm, chất dung môi, các loại hoá chất, v.v... 

✓Những nội dung cần thiết để xây dựng và vận hành nhà máy hoá dầu 

✓Tập quán quốc tế trong vận hành và duy trì nhà máy (tần suất dừng hoạt động để bảo dưỡng, v.v...) 

✓Chất thải dạng khí, thể lỏng, thể rắn trong trường hợp vận hành thông thường và trong trường hợp vận 

hành đặc biệt  

 Vấn đề tồn tại: Khó khăn trong phê duyệt ngành công nghiệp mới 

 ・Cơ quan quản lý nhà nước có xu hướng không muốn phê duyệt dự án chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam hay 

dự án mới (không chỉ liên quan đến xây dựng nhà máy mà cả đối với trường hợp xuất nhập khẩu nguyên 

liệu và sản phẩm mà từ trước tới nay chưa được xuất nhập khẩu vào Việt Nam) 

 【Đề xuất cải thiện】Không có 

Đào tạo nhân 

lực 

Vấn đề tồn tại: thiếu nhân lực trong lĩnh vực hoá dầu 

・Cần tuyển dụng không chỉ nhân lực về hoá dầu và cần cả nhân lực trong lĩnh vực liên quan khác cho Tổ 

hợp hoá dầu Long Sơn. Tuy nhiên, số lượng học sinh tốt nghiệp đại học và các trường dạy nghề trong 

lĩnh vực công nghệ hoá học rất ít, và số lượng người có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoá dầu trên thị 

trường lao động nói chung cũng rất hạn chế. Công ty dự định sẽ đào tạo OJT và cung cấp các khoá đào 

tạo nhằm nâng cao năng lực và kinh nghiệm cho nguồn nhân lực được tuyển dụng,  

[Nhu cầu cụ thể] 

✓Cần hơn 500 kỹ sư được đào tạo và kỹ thuật viên tại bộ phận sản xuất và bộ phận phục vụ sản xuất.  
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✓Yêu cầu nhân viên phải có ý thức về an toàn, năng lực tiếng anh, kiến thức kỹ thuật về hoá dầu, quan 

điểm về CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) 

 【Đề xuất cải thiện】 

・Mong muốn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung đào tạo lĩnh vực hoá dầu tại các trường đại học và trường 

dạy nghề của Tỉnh nhằm tăng số lượng nhân lực (có tài năng) có bằng cấp làm nền tảng cho sự phát triển 

của ngành công nghiệp hoá dầu. 

Mở rộng kinh 

doanh 

Vấn đề tồn tại: Thiếu sự hiểu biết từ các lĩnh vực công nghiệp khác ở trong nước đối với ngành công nghiệp 

hoá dầu  

・Kiến thức về các sản phẩm hoá dầu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam chưa nhiều. Để 

cung cấp sản phẩm một cách hiệu quả cho thị trường trong nước, cần phải đào tạo cho các doanh nghiệp 

chế tạo trong các lĩnh vực khác, đồng thời để phát triển sản phẩm cần hình thành nhóm nghiên cứu với 

vài thành viên.  

[Nhu cầu cụ thể] 

✓Sản xuất chủ yếu của Tổ hợp hoá dầu Long Sơn là HDPE, LLDPE, nhựa PP. Trên cơ sở mục đích sử 

dụng các sản phẩm này, cần tiếp cận với các doanh nghiệp chế tạo trong các lĩnh vực khác và đào tạo 

thêm kiến thức về sản phẩm cho họ, đặc biệt đối với các ngành cơ bản sau:  

 Nông nghiệp 

 Vật liệu xây dựng 

 Đồ gia dụng 

 Linh phụ kiện điện, điện tử 

 Ô tô 

 Bao bì 

 【Đề xuất cải thiện】 

・Đề xuất chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương để trợ giúp cho Tổ hợp hoá dầu Long Sơn trong 

việc phối hợp với các doanh nghiệp chế tạo để phát triển sản phẩm thích hợp như sau:  

✓Liên kết với doanh nghiệp chế tạo như công ty SCG, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm  

✓Thúc đẩy đào tạo cán bộ liên quan đến sản phẩm hoá dầu 

✓Khấu trừ thuế đối với chi phí R&D 

✓Kết nối kinh doanh hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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2. Ngành công nghiệp sắt thép (thép đặc chủng) 

2.1 Phân tích hiện trạng  

2.1.1 Xu hướng nhu cầu về sắt thép 

Nhu cầu về sắt thép của Việt Nam dự báo đến năm 2025 sẽ gia tăng. Theo từng lĩnh vực ngành 

nghề, nhu cầu phục vụ ngành xây dựng dự báo là lớn nhất, là chủ lực kéo nhu cầu sắt thép của Việt 

Nam nói chung gia tăng. Nhu cầu của các ngành chế tạo khác trừ ngành sản xuất ô tô và đóng tàu, 

được dự báo sẽ gia tăng ổn định, nhu cầu của toàn ngành chế tạo dự báo sẽ gia tăng tương tự như 

ngành công nghiệp xây dựng
55

.  

 

(Ghi chú) số liệu sau năm 2015 là số liệu dự báo 

(Nguồn) POSCO Research Institute “Asian Steel Market Outlook: Next ten years” Asian Steel Watch (2016) 

Biểu đồ 4.2.1 Dự báo lượng nhu cầu sắt thép theo từng lĩnh vực ngành nghề của Việt Nam 

 

Nhu cầu đối với sản phẩm sắt thép sử dụng trong công nghiệp chế tạo thực tế còn thấp, phản ánh 

mức độ công nghiệp hoá của Việt Nam còn ở mức thấp
56

, song nhu cầu này có khả năng gia tăng 

trong tương lai cùng với quá trình phát triển công nghiệp.  

Tiếp theo, xem xét nhu cầu và dự báo theo từng khu vực đối với thép vật liệu dùng trong xây 

dựng, sản phẩm chủ yếu của lò luyện điện. Từ số liệu dự báo nhu cầu thép các loại ở Việt Nam có 

thể thấy nhu cầu đối với thép vật liệu xây dựng ở cả khu vực bắc trung bộ và nam bộ đều có xu 

hướng gia tăng.  

                                                   
55 POSCO Research Institute “Asian Steel Market Outlook: Next ten years”, Asian Steel Watch, 2016 
56 Kawabata “Công nghiệp sắt thép Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường – thành tựu và tồn tại” 

“Akamon Management Review” tập 14 số 9 (tháng 9/2015), trang 451-495 
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Phỏng vấn doanh nghiệp sản xuất thép ống có công suất 500.000 tấn/năm ở Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, được biết hiện nay, việc sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu thép cuộn và nội địa 

hoá là điều lý tưởng. Việc thu hút các doanh nghiệp có nhu cầu lớn như vậy trong thời gian tới sẽ 

làm gia tăng nhu cầu sản phẩm sắt thép ở khu vực phía nam.  

 

 

 

(Ghi chú) Số liệu sau năm 2016 là số liệu dự báo 

(Nguồn) Tổng hợp theo Tài liệu trình bày khi thăm và làm việc với VINA KYOEI STEEL (tháng 10/2016)  

Biểu đồ 4.2.2 Dự báo nhu cầu thép vật liệu dùng trong xây dụng ở Việt Nam 

 

2.1.2 Xu hướng nguồn cung sắt thép  

Thép phế liệu là nguyên liệu cho sản xuất thép theo công nghệ lò luyện điện được dự báo trong 

tương lai nếu lượng cung tăng sẽ làm cho giá giảm, và do đó thép được sản xuất theo công nghệ lò 

luyện điện có khả năng sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh về giá trong tương lai. Hiện nay, 

Trung Quốc và Hàn Quốc là những quốc gia có lượng sắt thép sản xuất theo công nghệ lò luyện 

điện lớn đang bị thiếu hụt nguồn thép phế liệu và hàng năm đều phải nhập khẩu từ Nhật Bản 

khoảng 70 triệu tấn/năm. Nhưng khi cả 2 quốc gia này rơi vào tình trạng suy giảm tốc độ tăng 

trưởng sẽ là thời đại mà một lượng lớn thép phế liệu sẽ được phát sinh từ khu vực Đông Á, đặc biệt 

là thép phế liệu do lão hoá
57

 sẽ dư thừa rất lớn
58

.  

Vì vậy, trong tương lai tại Việt Nam có thể mua được thép phế liệu với giá rẻ và nâng cao được 

năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm thép sản xuất theo công nghệ lò luyện điện.  

                                                   
57 “Thép phế liệu do lão hoá” được phát sinh do quá trình lão hoá của các toà nhà xây dựng, cầu đường, ô tô, tàu thuỷ, cấu 

trúc thép. Thép phế liệu được chia thành 3 loại bao gồm cả thép phế liệu do lão hoá, đó là “thép phế liệu tự phát sinh” trong 

quá trình sản xuất và gia công sắt thép của chính các công ty sản xuất thép, và “thép phế liệu do gia công” phát sinh trong 

quá trình sản xuất ô tô, máy móc thiết bị, xây dựng, đóng tàu, v.v.. (Viện Nghiên cứu thông tin Mizuho, 2014).  
58 Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản “Sản xuất thép chất lượng cao từ thép phế liệu – có thể sản xuất thép tấm phục vụ 

công nghiệp ô tô bằng công nghệ lò điện” (tháng 9/2015) <http://www.jcer.or.jp/policy/pdf/150918_policy.pdf> 
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2.1.3 Hiện trạng của ngành công nghiệp sắt thép ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

2.1.3.1 Các loại và mục đích sử dụng các loại thép được sản xuất ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ yếu sử dụng công nghệ làm nóng chảy thép phế liệu để sản xuất 

thép xây dựng và gia công sản phẩm sử dụng thép cuộn nhập khẩu theo công nghệ lò luyện điện. 

Tại thời điểm ban đầu khi mới phát triển ngành sắt thép, chủ yếu thực hiện gia công thép cuộn nhập 

khẩu, nhưng do giá của phôi thép không ổn định nên đã chuyển sang xây dựng lò luyện điện. Hiện 

nay, ngoài các doanh nghiệp gia công kim loại, tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 6 nhà máy sản xuất 

sắt thép theo công nghệ lò luyện điện.  

Thép được sản xuất chủ yếu tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là thép xây dựng, và 1 số doanh nghiệp 

gia công kim loại có sản xuất sản phẩm dùng trong công nghiệp chế tạo. Tuy nhiên, tại Việt Nam 

chưa sản xuất được thép cuộn cán nóng theo công nghệ lò luyện điện, nên các doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm phục vụ công nghiệp chế tạo chỉ thực hiện gia công thép cuộn cán nóng nhập khẩu.  

 

Bảng 4.2.1 Doanh nghiệp sản xuất theo công nghệ lò luyện điện tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Tên doanh 
nghiệp 

Vốn Sản phẩm Mục đích sử dụng Khách hàng chính, 
thị trường xuất khẩu 

Năng lực sản xuất, kết quả 
kinh doanh 

Fuco Steel 
Corporation 
Ltd. 

Đài 
Loan 

Phôi thép Cốt thép, thép ống, dây 
điện59 

Khu vực ASEAN Công suất 
1 triệu tấn/năm 

Pomina 
Steel 
JSC.★ 

Việt 
Nam 

Vật liệu thép 
(dây điện, thép 
hình, thép ống), 
phôi thép 

Gia công, xây dựng Phu My Hung, Sai 
Gon Pearl, 
Gemadept, 
Sacombank, Hoan 
Anh Gia Lai, 
Estella, Times 
Square, Thuỷ 
điệnYaly, Nhà máy 
lọc dầu Dung Quat, 
Hầm Thủ Thiêm, 
cầu Cần thơ 

Công suất 
Vật liệu thép: 1,5 triệu 
tấn/năm 
Phôi thép: 1,5 triệu 
tấn/năm 

 
 

VINA 
KYOEI 
STEEL★ 

Nhật 
Bản/Việt 
Nam 

Phôi thép, thép 
cuộn vằn, thép 
chữ V, thép 
thanh 

Chủ yếu là vật liệu xây 
dựng (nhà máy điện, 
cầu, đường sắt, nhà cao 
tầng, trung tâm thương 
mại), một phần tàu 
thuỷ. Thế mạnh của 
công ty là bán cho nhà 
ở tư nhân 

Nhà máy điện Phú 
Mỹ 2, Cầu Cần thơ, 
tuyến đường sắt số 
1 TP Hồ Chí Minh, 
cầu Nhật Tân, Aeon 
Mall, cầu Neak 
Loeung 
(Campuchia) 

Công suất 
Phôi thép: 500.000 tấn/năm 
Các loại vật liệu: 450.000 
tấn/năm 
Thép ống hình chất lượng 
cao: 100.000 tấn/năm 
Kết quả kinh doanh 
550.000 tấn (năm 2015) 

Posco SS 
Vina★ 

Hàn 
Quốc 

Phôi thép, thép 
hình, thép ống  

   

Southern 
Steel 

Việt 
Nam 

Phôi thép, cốt 
thép, thép tấm 
mỏng, dây điện 

  Công suất 
Nhà máy sản xuất thép: 
500.000 tấn/năm 
Nhà máy cán nóng: 
400.000 tấn/năm 

Dong Tien 
Steel Corp. 

Việt 
Nam 

Phôi thép, thép 
vật liệu, thép 
tấm mỏng 

 Thị trường phía 
nam, Campuchia, 
Nhật Bản, Lào 

Công suất 
200.000 tấn/năm 

(Ghi chú) Ký hiệu★là những doanh nghiệp có hệ thống sản xuất đồng bộ  

(Nguồn) JICA “Báo cáo khảo sát doanh nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vùng lân cận (Huyện Nhơn Trạch)” (tháng 

11/2014), Website của các doanh nghiệp, Kết quả phỏng vấn VINA KYOEI (tháng 10/2016) 

                                                   
59 Chủ yếu là sản phẩm sắt thép sử dụng làm vật liệu xây dựng  
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Bảng 4.2.2 Ngành gia công kim loại của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Tên doanhn nghiệp Vốn Sản phẩm Mục đích sử dụng Khách hàng chủ yếu, thị 

trường xuất khẩu 

Hoa Sen Building 

Material One 

Member Ltd. 

Liabilities Co. 

Việt Nam sản xuất ống thép, 

ống PVC 

 thị trường xuất khẩu: Đông 

Nam Á, Trung Đông, Châu 

Phi, Nam Mỹ, Úc 

PetroVietnam 

Coating JSC. 

Việt Nam sản xuất, bảo dưỡng 

ống bọc 

 Khách hàng chính：Cuu Long 

Joint Operating Co.,  Viet 

Nam-Japan Gas, Petronas, 

VietsoPetro, Hyundai, v.v... 

Thị trường xuất khẩu: 

Bruney, Indonesia, Myanmar, 

v.v.. 

Nippon Steel & 

Sumikin Pipe 

Vietnam Co., Ltd. 

Nhật 

Bản・Việt 

Nam 

sản xuất ống thép, 

mũi khoan thép 

móng cầu, cầu cảng, nhà cao 

tầng, móng của nhà máy điện 

Khách hàng chính: nhà thầu 

xây dựng trong và ngoài nước 

Thị trường xuất khẩu: Úc, 

Châu Phi, Campuchia 

China Steel 

Sumikin Vietnam 

JSC. (CSVC) 

Nhật 

Bản・Đài 

Loan 

thép thanh, thép 

thanh cán nóng, cán 

lạnh, thép cuộn, thép 

cuộn mạ kẽm 

linh kiệ máy móc thiết bị, linh 

phụ kiện xe máy, thùng sắt, đồ 

điện gia dụng, linh phụ kiện ô 

tô, động cơ, bộ chuyển đổi, xây 

dựng 

Thị trường xuất khẩu: Đông 

Nam Á, Úc, Châu Phi, Arabia 

(100% xuất khẩu) 

NS BlueScope Steel 

Vietnam Co., Ltd. 

Úc thép thanh, thép cán, 

cấu trúc thép 

 Khách hàng chính: Shin 

Young Chemical Vietnam, 

Obayashi, Taisei, Sumitomo 

Mitsui, Asia Food 

Thị trường xuất khẩu: Ấn Độ, 

Trung Quốc, Indonesia, 

Malaysia, Thái Lan, Bruney, 

Nhật Bản, Singapore, v.v… 

PEB Steel Buildings 

Co., Ltd. 

Canada sản xuất cấu kiện 

thép cho các toà nhà 

 Khách hàng chính: Công ty 

Sanyo, Suzuki, Taisei, 

Obayashi, Shimizu, Toda, 

Samsung, Doosan Heavy 

Industries 

Thị trường xuất khẩu: Châu 

Á, Châu Âu 

Brodrene Dahl 

Vietnam Co., Ltd. 

Pháp ống thép, van công 

nghiệp, máy gấp 

mép, linh kiện thiết 

bị áp lực 

 Khách hàng chính: công ty 

dầu khí, công ty đóng tàu 

Dong Tien Steel 

Corp. 

Việt Nam phôi thép, vật liệu 

thép, thép tấm mỏng 

thị trường phía nam Campuchia, Nhật Bản, Lào 

POSCO Vietnam Hàn 

Quốc 

thép cuộn cán nguội, 

kết cấu thép, thép 

cường lực, thép tấm 

dùng để sản xuất 

nhôm tráng men  

cánh cửa tủ lạnh, thùng sắt, đồ 

dùng gia đình, linh kiện ô tô, 

vật liệu cấu trúc của nhà cao 

tầng, linh phụ kiện của đồ gia 

dụng, vật liệu xây dựng, đồ 

dùng nhà bếp, bồn tắm, v.v... 

 

(Nguồn) JICA “Báo cáo khảo sát doanh nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vùng lân cận (Huyện Nhơn Trạch)”  

        (tháng 11/2014), Website của các doanh nghiệp 

  



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

4-28 

 

2.1.3.2 Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào khu vực phía nam (doanh nghiệp có nhu cầu tiềm năng 

về sắt thép của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) 

Trong các doanh nghiệp đang đầu tư vào khu vực phía nam (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An) có khoảng 29 doanh nghiệp xây dựng 

được cho là có nhu cầu về thép xây dựng (không chỉ sản xuất thép xây dựng mà bao gồm cả thi 

công công trình). Vì vậy thép xây dựng được sản xuất hiện nay tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tiêu 

thụ bởi các ngành công nghiệp này.  

Bảng dưới đây tổng hợp số lượng các doanh nghiệp chế tạo theo từng lĩnh vực trong số các 

doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào khu vực phía nam. Các lĩnh vực được cho là có nhu cầu về 

sắt thép chế tạo là điện, xe máy, ô tô, thiết bị máy móc
60

, và nếu chỉ giới hạn ở chế tạo thì có 

khoảng 70 doanh nghiệp đang đầu tư tại đây. Hiện nay, sản lượng sắt thép chế tạo của Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu rất hạn chế, hầu như không thể cung ứng đủ cho các doanh nghiệp này, song nếu nhìn 

vào sản phẩm do các doanh nghiệp này chế tạo thì có thể thấy đây là một nhu cầu tiềm năng.  

 

Bảng 4.2.3 Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào khu vực phía nam  

(doanh nghiệp có quy trình chế tạo) 

Lĩnh vực Số lượng doanh nghiệp có quy trình chế tạo 

Điện 36 

Xây dựng 11 

May mặc 27 

Xe máy, ô tô 25 

Thực phẩm 21 

Vật liệu (bao gồm ngành sắt thép, gia 

công kim loại) 
23 

Thiết bị chính xác 21 

Hoá học 20 

Y tế 13 

Máy móc thiết bị 12 

Môi trường 0 

Năng lượng 4 

Khác 1 

Tổng cộng 214 

 

(Ghi chú) Doanh nghiệp có quy trình chế tạo bao gồm quy trình “sản xuất” “chế tạo” trong nội dung hoạt động, là những 

doanh nghiệp đầu tư trong KCN. Phần bôi màu lã ngành có nhu cầu về thép xây dựng/thép chế tạo. 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp 

  

                                                   
60 Tham khảo mục đích sử dụng được tổng hợp trong “2.1.3.1 Các loại và mục đích sử dụng các loại sắt thép được sản xuất 

tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”. 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

4-29 

 

Bảng 4.2.4 Ví dụ sản phẩm của doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực phía nam  

(điện, xe máy, ô tô, thiết bị máy móc) 

Lĩnh vực Ví dụ sản phẩm 

Điện 

Thiết bị lọc EMC, cuộn từ cảm, bộ phận đánh lửa, thiết bị truyền thông dải ngắn 

(NFC), thiết bị lọc tiếng ồn, cuộn máy biến áp, cuộn dẫn từ, common mode 

choke, module giao diện, thiết bị bán dẫn, thiết bị truyền điện năng lượng mặt 

trời, cáp điện đặc chủng, các loại dây điện vinyl, các loại dây điện eco, bó dây 

điện, các loại dây điện cho thiết bị máy móc, bộ chuyển đổi cao áp, bộ chuyển 

đổi SW, v.v... 

Xe máy, ô tô 

Linh phụ kiện liên quan đến ô tô (linh phụ kiện cho động cơ, linh phụ kiện cho 

bộ vi sai, linh phụ kiện cho bộ phận truyền động), thiết bị vặn ốc liên tục, linh 

phụ kiện bơm nhiên liệu, linh phụ kiện cấu thành bộ phận lọc khí, vỏ bọc, thiết 

bị làm mát dầu, nắp cam, vỏ bọc xe tải, van điều khiển, van điện từ, van kiểm 

soát áp suất dầu, module bó dây điện, stepper motor, bơm dầu bằng điện, v.v... 

Thiết bị máy 

móc 

Cột (cột an toàn, cột làm mát bằng nước), thùng, bể, thiết bị chế tạo (cột bơm, 

thiết bị đông lạnh/sấy khô thực phẩm) Van kiểm soát hướng, xaylanh bơm 

không khí, thiết bị trợ động quay, thiết bị kẹp, bộ phận trợ động bằng điện, thiết 

bị hàn điểm, máy cắt tự động ống phủ thép không mỏng, thiết bị nén áp suất dầu, 

thiết bị kiểm tra tự động, thiết bị lắp ráp tự động, thiết bị định vị tự động, thiết bị 

định vị thủ công, trục cáp quang, cảm biến quang, v.v... 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp 
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2.2 Bức tranh tương lai được kỳ vọng (mục tiêu) 

2.2.1 Hỗ trợ để phát triển ngành công nghiệp ô tô  

Như đã chỉ ra trong phân tích thực trạng ở phần trên, có 6 doanh nghiệp sản xuất theo công nghệ 

lò luyện điện đang đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chế tạo thép ống, thép hình, thép thanh 

phục vụ cho công nghiệp xây dựng sử dụng thép thông dụng. Việc nâng cao giá trị gia tăng cho loại 

thép thông dụng này nhìn chung là rất khó, và do không mất chi phí vận chuyển từ xa nên đây là 

sản phẩm theo kiểu tự sản tự tiêu. Mặt khác, khác với loại thép thông dụng có giá trị gia tăng thấp 

được sản xuất với số lượng lớn, thép đặc chủng được sản xuất với số lượng nhỏ và nhiều chủng 

loại và có khả năng cung ứng với tiền đề là vận chuyển được khoảng cách xa. Về mục đích sử dụng, 

đây là sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp ô tô và máy móc thiết bị công nghiệp, là 

sản phẩm có giá trị gia tăng cao.  

Theo kết quả phỏng vấn đối với doanh nghiệp Nhật Bản, ,có một số doanh nghiệp Nhật Bản bày 

tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào lĩnh vực cán thép đặc chủng tuỳ theo nhu cầu trong nước và nội 

khối ASEAN. Tại Vùng kinh tế phía nam, đã có doanh nghiệp trong khâu hạ nguồn của Nhật Bản 

tiến hành gia công thép đặc chủng, và mặc dù có nhu cầu về nguồn cung ứng trong nước về thép 

đặc chủng nhưng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu dẫn tới gánh nặng chi phí cao.  

Tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang sản xuất thép thông dụng, và tại các tỉnh cân lận đang triển khai 

gia công kim loại. Trong điều kiện sản xuất vật liệu thép đạt mức độ nhất định, trong tương lai, nếu 

việc cung ứng trong nội địa đối với thép đặc chủng là vật liệu của khâu thượng nguồn trở thành 

hiện thực thì điều này sẽ gắn với sự thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

như đã trình bày ở chương trước “Chiến lược 1: Chiến lược xây dựng ngành công nghiệp có giá trị 

gia tăng cao”. Việc sản xuất thép đặc chủng tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mục đích nâng cao giá 

trị gia tăng cho sản phẩm sắt thép có tính hợp lý cao.  

 

2.2.2 Mở rộng xuất khẩu trong chuỗi cung ứng nội khối 

Lợi thế của việc sản xuất thép đặc chủng tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ dừng lại ở việc 

thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô trong tỉnh. Thép đặc chủng là vật liệu có thể vận chuyển được với 

khoảng cách xa, và với việc xây dựng hoàn thiện cảng Cái Mép Thị Vải là cửa ngõ xuất khẩu tại 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có thể dự báo được khả năng xuất khẩu thép đặc chủng sang Thái Lan và 

Indonesia là 2 quốc gia lân cận đã hình thành cụm công nghiệp ô tô. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ 

đóng vai trò là đầu mối cung ứng vật liệu thép đặc chủng, và có khả năng tham gia vào chuỗi cung 

ứng của ngành công nghiệp ô tô trong nội khối.  

Cụ thể là nếu nhìn vào xu hướng nhu cầu theo từng loại thép của các nước ASEAN lân cận bao 

gồm cả Việt Nam, có thể thấy không chỉ thép hình trong bối cảnh nhu cầu thép xây dựng đang tăng 

cao, mà cả thép tấm với nhiều dòng sản phẩm cao cấp bao gồm cả thép đặc chủng cũng gia tăng. 

Mặt khác, tại Việt Nam, đối với thép tấm cán nguội, mặc dù thực hiện được công đoạn sau khi cán 
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nguội nhưng thép tấm cán nóng hầu như chưa sản xuất được. Trong điều kiện này, nếu thép đặc 

chủng được sản xuất tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì có thể bổ sung cho nhu cầu lớn trong nội khối.   

Kết quả phỏng vấn đối với doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy chi phí sản xuất tại Thái Lan tăng 

cao, việc cung ứng trong nước về thép đặc chủng tại Việt Nam sẽ có tính khả thi, và nếu chi phí 

cung ứng giảm thì việc thực hiện gia công linh phụ kiện sử dụng vật liệu là thép đặc chủng để xuất 

khẩu sang Thái Lan sẽ bảo đảm hiệu quả kinh doanh và chiến lược thu hút đầu tư hướng tới xuất 

khẩu sang các nước xung quanh sẽ phát huy hiệu quả.  

 

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo SESAI “2016 Steel Statistical Yearbook” 

Biểu đồ 4.2.3 Lượng tiêu thụ theo từng loại thép (năm 2015) 

 

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo SESAI “2016 Steel Statistical Yearbook” 

Biểu đồ 4.2.4 Lượng sản xuất theo từng loại thép cán nóng (năm 2015) 
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2.2.3 Huy động các doanh nghiệp sản xuất theo công nghệ lò điện thép thông dụng hiện tại  

Không chỉ thu hút các nhà sản xuất thép đặc chủng mới vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn có 

khả năng sản xuất thép đặc chủng có giá trị gia tăng cao trên cơ sở phát huy đặc điểm của Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu, đó là hệ thống sản xuất một lượng nhất định thép vật liệu thông dụng hoàn thiện.   

Kết quả phỏng vấn doanh nghiệp sản xuất thép đặc chủng Nhật Bản cho biết, thiết bị lò luyện 

điện sử dụng cho sản xuất thép thông dụng được sản xuất với giá rẻ và khối lượng lớn không phù 

hợp cho việc sản xuất thép đặc chủng các loại, nhưng về mặt kỹ thuật có thể chuyển đổi lò luyện 

điện cho thép thông dụng sang lò luyện điện cho thép đặc chủng. Để thực hiện điều này cần phải 

đáp ứng 1 số điều kiện nhất định, nhưng nếu đáp ứng được thì một mặt có thể huy động được các 

doanh nghiệp sử dụng công nghệ lò luyện điện đang đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đồng thời 

vẫn còn dư địa để hoàn thiện hệ thống sản xuất thép đặc chủng.  

Trong quá trình xem xét kế hoạch đầu tư trên thực tế của nhà đầu tư, mặc dù cần phải nghiên cứu 

kỹ từ góc độ kỹ thuật và từ góc độ hiệu quả nhưng nếu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chính sách tốt 

bảo đảm sự cân bằng giữa việc sản xuất thép đặc chủng tận dụng lò luyện điện đối với thép thông 

dụng hiện tại với việc thu hút các nhà chế tạo thép đặc chủng mới thì sẽ không tạo ra cho người dân 

quan ngại về môi trường do quá trình đầu tư mới của các doanh nghiệp chế tạo thép đặc chủng, 

đồng thời có thể phát triển ngành công nghiệp ô tô của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thúc đẩy xuất 

khẩu sản phẩm thép đặc chủng cho ngành công nghiệp ô tô của các nước xung quanh.  

 

2.3 Vấn đề tồn tại  

2.3.1 Chưa hình thành chuỗi cung ứng về thép đặc chủng  

Như đã trình bày trong phần phân tích thực trạng ở trên, tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa hình 

thành chuỗi cung ứng về thép đặc chủng. Có một số doanh nghiệp sử dụng công nghệ lò luyện điện 

để sản xuất thép thông dụng đang đầu tư vào Tỉnh nhưng chủ yếu là sản xuất tại bản địa thép thông 

dụng sử dụng làm vật liệu xây dựng. Nhìn vào từng loại thép, thì mức độ nhập khẩu thép hình như 

thép ống, thép hình, thép thanh tương đối thấp, sản lượng sản xuất phôi thép trong vòng 10 năm trở 

lại đây đều tăng, và cũng giống như thép hình, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu giảm dần. Năm 

2009, POSCO của Hàn Quốc đã xây dựng nhà máy cán nguội tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đáp 

ứng với nhu cầu sản xuất xe máy và vật liệu xây dựng. Năm 2013, Công ty China Steel Sumikin 

Việt Nam là liên doanh giữa công ty sắt thép Trung Quốc với Nippon Steel&Sumitomo Metal đã 

đưa vào vận hành lò luyện cán nguội, nâng cao năng lực sản xuất thép tấm cán nguội, giảm mức độ 

phụ thuộc vào nhập khẩu. Mặt khác, do tại Việt Nam chưa có thiết bị cán nóng, thép tấm dày nên 

mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu vẫn cao
61

.  
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Như đã trình bày ở trên, do các doanh nghiệp chế tạo thép đặc chủng chưa đầu tư vào Việt Nam 

nên các doanh nghiệp thực hiện gia công thép đặc chủng đang đầu tư tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 

các tỉnh trong Vùng kinh tế phía nam đang gặp phải vấn đề về chi phí cung ứng cao, và đây chính 

là trở ngại cho sự phát triển của ngành công nghiệp sắt thép ở Vùng kinh tế phía nam.  

Trong bối cảnh đó, nếu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát huy được vai trò là đầu mối cung ứng vật 

liệu thép đặc chủng cho các doanh nghiệp gia công thép đặc chủng đang đầu tư tại Vùng Kinh tế 

phía nam, giảm chi phí do nội địa hoá thì các doanh nghiệp gia công thép đặc chủng đang hoạt 

động đầu tư tại đây sẽ có thể nhận được nhiều lợi thế. Hơn nữa, nếu thép đặc chủng được cung ứng 

từ đây thì có thể kỳ vọng vào đầu tư của các doanh nghiệp gia công thép đặc chủng mới.  

Từ quan điểm tương tự, cũng giống ngành công nghiệp hoá dầu, vấn đề đặt ra là cần xây dựng 

Thiết kế tổng thể của ngành công nghiệp thép đặc chủng tại Vùng kinh tế phía nam điều kiện tiền 

đề là sản xuất thép đặc chủng được thực hiện ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên cơ sở đó, các tỉnh 

thành trong Vùng kinh tế phía nam bao gồm cả Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ triển khai thu hút các 

doanh nghiệp liên quan, tạo sự liên kết một cách hữu cơ trong chuỗi cung ứng thép.  

 

2.3.2 Bảo đảm nhu cầu cần thiết để đầu tư 

Phỏng vấn doanh nghiệp Nhật Bản, có nhiều doanh nghiệp cho rằng điều kiện để đầu tư vào 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là bảo đảm được nhu cầu. Cụ thể như lượng nhu cầu cần thiết tối thiểu (theo 

phỏng vấn doanh nghiệp là khoảng 150.000 tấn/năm) để doanh nghiệp chế tạo thép đặc chủng đầu 

tư vào Tỉnh phải được bảo đảm trong Vùng kinh tế phía nam cho ngành chế tạo liên quan đến công 

nghiệp ô tô, một lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất về thép đặc chủng. Trong tình hình thép đặc chủng ngay 

tại Thái Lan, Indonesia là những quốc gia tập trung quy tụ các ngành công nghiệp ô tô của ASEAN 

đang phụ thuộc vào nhập khẩu thì bên cạnh nhu cầu thép đặc chủng trong nước của Việt Nam, cần 

phải bổ sung thêm nhu cầu cần thiết về thép đặc chủng và xuất khẩu sản phẩm thép gia công sang 

các nước như Thái Lan, Indonesia trong bối cảnh xu thế chung của hội nhập khu vực sau khi hình 

thành AEC và xu thế hình thành chuỗi cung ứng trong nội khối.  

 

2.3.3 Đầu tư thiết bị để tận dụng lò luyện thép của các doanh nghiệp sử dụng công nghệ lò luyện 

điện hiện tại  

Để thúc đẩy sản xuất thép đặc chủng tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một vấn đề đặt ra là cần phải 

đầu tư thiết bị sản xuất lò luyện điện thép đặc chủng có giá trị lớn. Nhìn chung, trường hợp lò luyện 

cao, theo quy trình cán nóng điển hình (lò nung chảy, lò quay, dập liên tục, máy cán nóng) thì giá 

trị đầu tư thiết bị cho việc xây dựng lò nung chảy khoảng hơn 100 tỷ Yên, chi phí xây dựng toàn bộ 

các công đoạn của nhà máy chế tạo thép khoảng hơn 1 ngàn tỷ Yên
62

. Trường hợp lò luyện điện, 

nếu so sánh với lò luyện cao thì chi phí đầu tư thiết bị thấp hơn nhưng cũng có quy mô khoảng vài 

chục tỷ Yên. Vì vậy, việc sản xuất thép đặc chủng tận dụng lò luyện của các doanh nghiệp sử dụng 
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công nghệ lò luyện điện hiện tại đối với thép thông dụng tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về mặt kỹ thuật 

như đã trình bày trên là hoàn toàn có thể, tuy nhiên, có nhiều vấn đề phải khắc phục về mặt cấu trúc 

như công suất sản xuất, và cần phải đầu tư thiết bị tương ứng.  

Một vấn đề chung nữa đối với ngành sắt thép đó là chi phí sản xuất. Bên cạnh vấn đề tồn tại như 

trong sản xuất thép ống, thép hình, thép thanh vẫn sử dụng thiết bị sản xuất theo công nghệ cũ, nhỏ, 

thì việc đầu tư mới thiết bị được thực hiện từ sau năm 2000 lại chưa được sử dụng đầy đủ các chức 

năng do thiếu hạ tầng mềm như kiến thức và kinh nghiệm để vận hành được một cách đầy đủ, dẫn 

tới việc không thể giảm được chi phí sản xuất
63

.   

Từ những phân tích trên, dù là thu hút doanh nghiệp sử dụng công nghệ lò luyện điện chế tạo 

thép đặc chủng đầu tư mới hay huy động các lò luyện của các doanh nghiệp sử dụng lò luyện điện 

chế tạo thép thông dụng hiện tại thì ngoài vấn đề cần phải đầu tư thiết bị có giá trị lớn, việc giảm 

chi phí sản xuất trên cơ sở nâng cao năng suất của mỗi lò hiện tại cũng là một vấn đề cần khắc 

phục. 

 

2.3.4 Cấp phép mới 

Vấn đề về các quy định liên quan đến ngành công nghiệp sắt thép của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

cũng là một tồn tại trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Do quan ngại về ô nhiễm môi trường 

do bụi và khói thải phát sinh trong quá trình chế tạo thép, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành 

Quyết định số 2214 quy định tạm dừng đầu tư mở rộng trong thời gian tới. Các doanh nghiệp nước 

ngoài đang xem xét việc đầu tư vào ngành công nghiệp sắt thép của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng 

nếu quy định này được áp dụng thì sẽ không thể kêu gọi được đầu tư mới, và kết quả là việc thúc 

đẩy phát triển ngành công nghiệp sắt thép của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ không thể thành công.  

Mặt khác, theo Quyết định số 2214, một giải pháp mang tính ngoại lệ được đưa ra đó là Quyết 

định này không áp dụng trong trường hợp chế tạo thép có giá trị gia tăng cao. Theo quy định này, 

định nghĩa cụ thể về “giá trị gia tăng cao” không được nêu rõ ràng, nhưng Nhóm nghiên cứu cho 

rằng, thép đặc chủng như đã trình bày ở trên là một lĩnh vực cần được thu hút đầu tư vào Tỉnh được 

hiểu là thép có giá trị gia tăng cao. Do đó, việc vận dụng một cách linh hoạt quy định này cũng như 

đưa ra tiêu chuẩn cụ thể đối với giải pháp mang tính ngoại lệ này cần phải được nghiên cứu xem 

xét.  
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ngành sắt thép của Việt Nam)” (Tháng 3/2015) 
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3. Ngành dệt may 

3.1 Phân tích thực trạng 

3.1.1 Khái quát về ngành công nghiệp dệt may 

3.1.1.1 Thực trạng ngành công nghiệp dệt may 

Ngành công nghiệp dệt may là một ngành chủ lực đối với Việt Nam. Ngành công nghiệp dệt 

may tại Việt Nam đã có những phát triển mang tính lịch sử. Từ sau khi thực hiện chính sách đổi 

mới vào năm 1986, Chính phủ Việt Nam đã phát triển ngành công nghiệp này mang tính chính sách 

với trọng tâm là Tổng công ty dệt may Việt Nam (VINATEX), một doanh nghiệp nhà nước, như 

một biện pháp quan trọng để thu ngoại tệ. Trong quá trình hình thành thổ nhưỡng cho sự phát triển 

của ngành công nghiệp dệt may, từ sau những năm 1990, khả năng tiếp cận thị trường chủ yếu là 

thị trường Âu Mỹ gia tăng nhanh chóng, xuất khẩu mở rộng
64

 do tác động của các hiệp định 

thương mại như Hiệp định thương mại với EU năm 1993, Hiệp định thương mại với Mỹ năm 2001, 

v.v... Hơn nữa, ngay tại các nước ASEAN, với những lợi thế về nguồn lao động dồi dào và chi phí 

nhân công tương đối rẻ, các doanh nghiệp Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc đã lần lượt đầu tư vào đây 

và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Tỷ lệ xuất khẩu hàng may mặc 

trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chiếm khoảng 15%, và về giá trị kim ngạch xuất 

khẩu hàng may mặc cũng đứng vào top đầu trên thế giới, trở thành động lực cho sự phát triển của 

nền kinh tế Việt Nam.  

Đặc biệt, từ sau năm 2010, sau khi Việt Nam và Mỹ đã bày tỏ quan điểm cùng tham gia vào đàm 

phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (dưới đây gọi là “TPP”), đối với Việt Nam, 

một quốc gia với hơn 50% sản phẩm may mặc xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế cao thì việc TPP có 

hiệu lực được dự báo sẽ đem lại lợi thế to lớn để mở rộng xuất khẩu do xoá bỏ thuế quan nhập khẩu 

vào Mỹ, vì thế đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào lĩnh vực dệt may đã nhanh chóng được 

mở rộng. Năm 2015, Công ty thương mại tổng hợp Itochu đã góp vốn hợp tác kinh doanh với Tập 

đoàn VINATEX để tăng cường nền tảng sản xuất. Năm 2017, Công ty Toray International là công 

ty con của Tập đoàn Toray đã thành lập pháp nhân Việt Nam và bắt đầu kinh doanh xuất nhập khẩu 

sản phẩm may mặc, v.v... cho thấy động thái của các doanh nghiệp Nhật Bản cũng rất tích cực.  

Theo báo cáo Quý 1 năm 2017 của Tổng cục Thống kê, GDP toàn ngành chế biến chế tạo tăng 

3,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ sau năm 2011, tuy nhiên, 

ngành công nghiệp dệt may là có sự gia tăng đột biến, tăng 11,4% so với cùng kỳ các năm
65

.  

 

                                                   
64 Around Japan Sea Economic Exchange Conference in Hokuriku Hiệp hội Giao lưu Kinh tế khu vực quanh biển Nhật Bản tại 
Hokuriku, Viện Nghiên cứu kinh tế Châu Á của JETRO “Động hướng kinh tế ASEAN và Chiến lược thích ứng của doanh 
nghiệp vùng Hokuriku (Tháng 3/2014) 
65 Vietnam Business Support Desk Tỉnh Okayama “Triển vọng ngành công nghiệp dệt may tại Việt Nam” (năm 2017) 
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3.1.1.2 Đặc điểm của ngành công nghiệp dệt may 

Đặc điểm của ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam là khâu hạ nguồn (may, sản xuất quần 

áo) phát triển hơn so với khâu thượng nguồn (nguyên phụ liệu, sợi thô, vải dệt) và khâu trung 

nguồn (sản xuất sợi, gia công vải, nhuộm). Số lượng doanh nghiệp và năng lực sản xuất trong khâu 

hạ nguồn gia tăng hàng năm nhưng khâu thượng nguồn và trung nguồn lại không phát triển, và 

nguyên phụ liệu trong khâu thượng nguồn và trung nguồn đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Nếu 

so sánh với các nước lân cận thì tỷ lệ nội địa hoá cũng có xu thế thấp. Trong khâu thượng nguồn và 

trung nguồn, giá trị nhập khẩu cao hơn giá trị xuất khẩu, hình thành cơ cấu có mức độ phụ thuộc 

cao vào nhập khẩu.  

Trong Báo cáo “Chính sách công nghiệp, dự án hỗ trợ xây dựng thể chế của nước đối tác – Việt 

Nam: hỗ trợ hình thành hệ thống sản xuất nhất quán trong lĩnh vực dệt may” trong Dự án Khai phá 

thị trường các nước công nghiệp mới năm 2015 của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật 

Bản đã phân tích như sau về thực trạng ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam trong từng khâu 

thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn.  

 

 (1) Khâu Thượng nguồn (nguyên phụ liệu, sợi thô, vải) 

・ Tại Việt Nam, nguyên phụ liệu, sợi, vải đều phải phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, bông được nhập khẩu từ Mỹ, sợi nhân tạo dài được nhập 

khẩu từ Nhật Bản.  

・ Về đặc điểm thị trường xuất khẩu, ở công đoạn nguyên phụ liệu, sợi bông, sợi thực vật, sợi 

nhân tạo dài được xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc, sợi nhân tạo ngắn được xuất khẩu 

nhiều sang các nước EU và Mỹ, ở công đoạn sợi thô, lụa được xuất khẩu nhiều sang Nhật 

Bản và EU, ở công đoạn dệt, sợi bông, sợi thực vật, sợi nhân tạo ngắn được xuất khẩu nhiều 

sang Hàn Quốc.  

(2) Khâu Trung nguồn (sản xuất sợi, gia công vải, nhuộm) 

・ Trong lĩnh vực về vải, do gia công vải chưa phát triển nên phải nhập khẩu lượng lớn từ 

Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặt khác, xuất khẩu một phần sang Nhật Bản, EU, Mỹ. Xuất 

khẩu sang Mỹ có xu hướng mở rộng.  

・ Kim ngạch xuất khẩu về giá trị tuyệt đối thấp hơn so với kim ngạch nhập khẩu.  

(3) Khâu Hạ nguồn (may, sản xuất quần áo) 

・ Khu vực hạ nguồn là khu vực quan trọng nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang Mỹ là lớn nhất, 

tiếp theo là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.  

 

3.1.2 Định hướng chính sách của ngành công nghiệp dệt may 

3.1.2.1 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp dệt may 

Năm 2014, Bộ Công thương Việt Nam đã ban hành “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công 

nghiệp dệt may Việt Nam” trong bối cảnh phát triển ngành công nghiệp dệt may như một ngành có 
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vị trí quan trọng đối với nền công nghiệp Việt Nam, và mở rộng xuất khẩu khi tham gia vào TPP 

đang được đàm phán từ sau năm 2010.  

Trong Quy hoạch tổng thể này đã đưa ra chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may gồm 

(1) thoát ra khỏi hình thức nhận uỷ thác gia công, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm xuất 

khẩu, (2) phát triển ngành có khả năng đáp ứng với thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước, 

(3) phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và tăng cường các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, (4) thực 

hiện giải pháp môi trường thích hợp và phát triển ngành một cách hiệu quả theo quy hoạch vùng, 

(5) phát triển nguồn nhân lực, (6) huy động đầu tư trong và ngoài nước cho sự phát triển của ngành 

công nghiệp dệt may.  

Quy hoạch tổng thể cũng đã đưa ra các mục tiêu con số cụ thể đến năm 2030, trong đó, nâng tỷ 

lệ nội địa hoá từ 55% năm 2015 lên 65% năm 2020 và lên 70% năm 2030
66

.  

Trong chính sách trọng tâm của ngành công nghiệp dệt may theo quy hoạch vùng đã xác định 

khu vực đô thị như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là vùng sản xuất quần áo có giá trị gia tăng cao. 

Khu vực xa các đô thị như vùng núi phía bắc, vùng ven biển bắc trung bộ, vùng ven biển nam trung 

bộ là vùng phát triển các lĩnh vực như dệt sợi, dệt vải, nhuộm,v.v...  

Trong đó, liên quan đến Vùng kinh tế phía nam được chia thành 2 vùng trong quy hoạch vùng 

nêu trên. Khu vực nam bộ được chia thành (1) chuyên về thiết kế thời trang, kỹ thuật sản xuất sợi 

thô, vải (TP Hồ Chí Minh) (2) mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy dệt sợi, dệt vải, nhuộm trong các 

KCN và Khu chế xuất (Tỉnh Bình Dương), (3) Phát triển cụm công nghiệp dệt may (Tỉnh Bình 

Phước), (4) phát triển nguyên phụ liệu cho nhà máy dệt, phát triển thiết bị máy móc, linh phụ kiện 

(Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Ngoài ra, vùng đồng bằng sông Mekong bao gồm cả Tỉnh Long An được 

phân chia thành vùng chuyên dệt sợi, dệt vải, nhuộm và may quần áo phục vụ xuất khẩu và thị 

trường nội địa
67

.  

Như vậy, tại Vùng kinh tế phía nam đã quy hoạch vùng phát triển trên cơ sở đặc điểm của từng 

địa phương, đặc biệt, cho thấy định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm như khu vực 

thượng nguồn và trung nguồn vào các địa phương tương đối xa khu vực đô thị.  

 

3.1.2.2 Xu hướng của TPP 

Với khả năng mở rộng xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may do tác động của TPP, đặc biệt khả năng 

gia tăng xuất khẩu sang Mỹ, Việt Nam đã tích cực chuẩn bị cho sự tham gia vào TPP bao gồm cả 

sửa đổi Quy hoạch tổng thể phát triển như nêu trên. Tuy nhiên, Chính quyền mới của Donald 

Trump lên nắm quyền và vào tháng 1/2017, sau khi Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút 

khỏi TPP, đối với Việt Nam, cơ hội mở rộng xuất khẩu sang Mỹ như dự tính dường như bị đóng lại 

và khả năng tiếp tục đàm phán TPP càng trở nên không rõ ràng, dẫn tới việc Việt Nam cho thấy 

thái độ rất thận trọng trong khuôn khổ của TPP.  

                                                   
66 Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Báo cáo khảo sát Chính sách công nghiệp, dự án hỗ trợ xây dựng thể chế của nước 

đối tác – Việt Nam: hỗ trợ hình thành hệ thống sản xuất nhất quán trong lĩnh vực dệt may” (Tháng 3/2016) 
67 Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản “Báo cáo khảo sát Chính sách công nghiệp, dự án hỗ trợ xây dựng thể chế của nước 

đối tác – Việt Nam: hỗ trợ hình thành hệ thống sản xuất nhất quán trong lĩnh vực dệt may” (Tháng 3/2016) 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

4-38 

 

Song, vào tháng 5/2017, Hội nghị cấp cao gồm 11 nước tham gia TPP ngoại trừ Mỹ đã được tổ 

chức tại Hà Nội, tiếp theo đó tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017, các nước thành viên tiếp tục thương 

lượng và đàm phán về lợi ích nhằm hiện thực hoá TPP mà không có sự tham gia của Mỹ. Tháng 

1/2018, 11 nước đã thống nhất để có thể ký kết Hiệp định mới “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương” với 1 số nội dung trong Hiệp định còn đang bị trì hoãn vào tháng 3.  

Bối cảnh thận trọng của Việt Nam khi đàm phán TPP chính là vấn đề về “Quy tắc xuất xứ”. 

“Quy tắc xuất xứ” là “đối tượng hưởng thuế quan ưu đãi là các sản phẩm đáp ứng điều kiện được 

sản xuất tại các nước tham gia TPP và có “giá trị gia tăng” nhất định”, và điều này cũng “bao hàm 

ý nghĩa ngăn chặn việc hưởng thuế quan ưu đãi theo TPP đối với các sản phẩm được sản xuất tại 

các nước khác ngoài các nước tham gia TPP”. Hơn nữa, trong quy tắc xuất xứ đối với dệt may và 

sản phẩm dệt may đó có quy tắc “Yarn Forward Rule”
68

, tức là phải thực hiện cả 3 công đoạn (1) 

dệt sợi, (2) dệt vải, (3) may tại các nước tham gia TPP.  

 

 (Nguồn) JETRO “Về vận dụng thuế quan ưu đãi trong TPP (chuyên đề về quy tắc xuất xứ, khái quát” (Tháng 7/2016) 

Biểu đồ 4.3.1 Khái quát về Quy tắc xuất xứ đối với dệt may và sản phẩm dệt may  

 

Nếu không đáp ứng được với các điều này thì Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế 

quan theo TPP và không thể giảm được chi phí xuất khẩu. Như đã trình bày ở trên, nền tảng của 

khu vực thượng nguồn và trung nguồn (dệt, gia công vải, nhuộm) tại Việt Nam yếu, với cơ cấu chủ 

yếu là nhập khẩu nguyên phụ liệu như vải và gia công sản xuất thành phẩm. Nếu thị trường nhập 

khẩu là các nước tham gia TPP thì không có vấn đề gì nhưng hiện tại, Việt Nam nhập khẩu nhiều 

từ Trung Quốc, Hàn Quốc là những quốc gia không tham gia vào TPP. Vì vậy, nếu Việt Nam 

không mở rộng hệ thống cung ứng nguyên phụ liệu trong nước thì không thể được hưởng các lợi 

                                                   
68 JETRO “Về vận dụng thuế quan ưu đãi trong TPP (chuyên đề về quy tắc xuất xứ, khái quát” (Tháng 7/2016) 

Nguyên

liệu
Sợi Vải

Quần

áo

Quay sợi Dệt/Đan Cắt/May

Quy tắc xuất xứ ngành dệt may và sản phẩm dệt may là quy tắc 3 công đoạn ① “quay sợi”, ② “dệt/đan”, ③

“cắt/may”, là quy tắc phải áp dụng trong TPP “Yarn Forward Rule”.

Trên cơ sở Yarn Forward Rule, đối với các nguyên liệu (sợi, vải) chưa được cung ứng đầy đủ trong khu vực 

được nêu trong “Danh mục sản phẩm cung ứng thiếu (SSL), mặc dù có thể được cung ứng từ bên ngoài khu 

vực, nhưng nếu đáp ứng điều kiện mục đích sử dụng cuối cùng thì vẫn được công nhận sản phẩm có xuất xứ. 

Trong SSL liệt kê 190 loại sợi, vải, nhưng 1 phần trong đó sẽ bị xoá bỏ khỏi danh mục sau 5 năm Hiệp định có 

hiệu lực.

Sản phẩm có mã phân loại nhóm HS 61 và 62 có phải là sản phẩm có xuất xứ hay không cần phải đáp ứng yêu 

cầu chuyển đổi mã HS theo phần cấu thành quyết định mã HS của sản phẩm (về nguyên tắc phần có diện tích 

lớn nhất của phần vải bên ngoài).

Một vài chất liệu không có xuất xứ (de minimis/de minimis), chất liệu không có xuất xứ được xem là sản phẩm 

có xuất xứ trong trường hợp phần cầu thành quyết định mã HS chiếm dưới 10% tổng trọng lượng. Tuy nhiên, 

trường hợp sợi đàn hồi được sử dụng cho phần cấu thành quyết định mã HS thì không được áp dụng điều này, 

và cần phải sử dụng sợi sản xuất trong nội khối TPP. 
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thế về giảm chi phí xuất khẩu thông qua TPP. Ngay cả trong các lần đàm phán TPP, Việt Nam đã 

thể hiện sự không đồng tình với quy tắc này, và vấn đề này trở thành một điểm tranh luận quan 

trọng giữa các nước tham gia đàm phán. Như vậy, để được hưởng các ưu đãi lớn nhất khi tham gia 

vào TPP, Việt Nam cần phải nội địa hoá quy trình sản xuất ở khâu thượng nguồn và trung nguồn.  

 

3.2 Bức tranh tương lai được kỳ vọng (mục tiêu) 

3.2.1 Những tác động khi tham gia vào các FTA thế hệ mới  

Trong bối cảnh tương lai đàm phán TPP của Việt Nam còn chưa rõ ràng, còn nhiều khía cạnh 

quan ngại đối với các doanh nghiệp đầu tư, song theo thông tin từ Hiệp hội dệt may Việt Nam 

(VITAS) thì năm 2017 có 2 dự án đầu tư lớn tại Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đồng Nai, tại Tỉnh Bình 

Dương, Tập đoàn Far Eastern New Century Corp của Đài Loan đã quyết định đầu tư mở rộng và 

bắt đầu đưa nhà máy mới đi vào hoạt động năm 2017 cho thấy động thái của các doanh nghiệp 

nước ngoài như vậy minh chứng cho lợi thế như một địa chỉ để đầu tư trong lĩnh vực dệt may dựa 

vào tình hình đàm phán TPP. Lý do được cho là có liên quan tới EU. Đối với Việt Nam, EU cùng 

với Mỹ cũng là một thị trường xuất khẩu quan trọng sản phẩm dệt may của Việt Nam. Hiện nay, 

giữa Việt Nam và EU đang đàm phán Hiệp định tự do thương mại (EVFTA) và dự kiến có hiệu lực 

vào năm 2018. Giả định không thể kỳ vọng vào xuất khẩu đối với Mỹ theo TPP thì Việt Nam hoàn 

toàn có thể kỳ vọng vào mở rộng xuất khẩu sang EU, và đó cũng là lý do các doanh nghiệp nước 

ngoài như Far Eastern New Century Corp đang đầu tư lớn vào khâu thượng nguồn và trung nguồn.  

Vậy, trong trường hợp tham gia vào khuôn khổ của các hiệp định tự do thương mại đa phương 

và song phương, năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam sẽ ở mức độ 

như thế nào. Nhóm Nghiên cứu đã thử phân tích dựa trên chỉ số về lợi thế so sánh tương đối tiềm 

năng (RSCA), một chỉ số đo năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các nước. Nếu so sánh RSCA theo 

từng lĩnh vực của Việt Nam thì có thể thấy như trong Biểu đồ 4.3.2, trong các ngành công nghiệp 

của Việt Nam, lĩnh vực dệt may có năng lực cạnh tranh xuất khẩu lớn nhất. 

So sánh chỉ số RSCA theo từng lĩnh vực của Việt Nam, như trong Biểu đồ 3.2 dưới đây có thể 

thấy ngành công nghiệp dệt may là ngành có năng lực cạnh tranh xuất khẩu cao nhất trong các 

ngành công nghiệp.  
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(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo RIETI-TID 2015 

Biểu đồ 4.3.2 Chỉ số lợi thế so sánh tương đối tiềm năng theo từng lĩnh vực công nghiệp của Việt 

Nam
69

 

 

Tiếp theo, phân tích so sánh chỉ số RSCA theo từng lĩnh vực công nghiệp của các quốc gia thành 

viên ASEAN ở xung quanh Việt Nam và bao gồm cả các nước Châu Á chủ yếu có thể thấy, ngành 

công nghiệp dệt may của Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao thứ 2 sau Campuchia (Biểu đồ 

4.3.3). Campuchia là một trong những quốc gia được quan tâm gần đây như một địa chỉ mới để tập 

trung quy tụ ngành công nghiệp dệt may. Từ trước tới nay, Việt Nam phát triển công nghiệp dệt 

may với lợi thế về tiền nhân công rẻ và nhân lực dồi dào, song những năm gần đây, tiền lương tăng, 

tỷ lệ tăng dân số trong độ tuổi lao động giảm. Mặt khác, Campuchia lại có thế mạnh trong lĩnh vực 

công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Thêm vào đó, EU và Mỹ lại dành cho Campuchia thuộc cá 

quốc gia chậm phát triển (LDC) ưu đãi cao nhất hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), vì vậy 

thuế nhập khẩu bằng 0. Lợi thế về thuế nhập được xem như là lý do nâng cao năng lực cạnh tranh 

xuất khẩu của ngành công nghiệp dệt may của Campuchia.  
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(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo RIETI-TID 2015 

Biểu đồ 4.3.3 Chỉ số lợi thế so sánh tương đối tiềm năng theo lĩnh vực của ngành công nghiệp dệt may 

(các nước ASEAN và các nước chủ yếu)
70

 

 

Nếu nhìn vào kim ngạch nhập khẩu dệt may (sản phẩm cuối cùng) từ các nước trên thế giới của 

ASEAN ngoại trừ Việt Nam có thể thấy nhập khẩu dệt may (sản phẩm cuối cùng) của ASEAN đặc 

biệt từ sau năm 2010 tăng nhanh. Năm 2015 đạt quy mô khoảng 7 ngàn tỷ đôla Mỹ.   

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo RIETI-TID 2015 

Biểu đồ 4.3.4 Kim ngạch nhập khẩu dệt may (sản phẩm cuối cùng) của ASEAN ngoại trừ Việt Nam từ 

các nước trên thế giới
71
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Như vậy, ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam có năng lực cạnh tranh xuất khẩu cao so với 

các nước khác, và nếu được hưởng những lợi thế về thuế quan ưu đãi khi ký kết TPP và EVFTA thì 

tầm quan trọng của Việt Nam với tư cách là cơ sở sản xuất xuất khẩu dệt may trong TPP sẽ được 

nâng cao cũng như có thể kỳ vọng vào mở rộng xuất khẩu sang EU. Hơn nữa, do kim ngạch nhập 

khẩu dệt may (sản phẩm cuối cùng) của các nước ASEAN ngoại trừ Việt Nam tăng nhanh trong 

những năm gần đây nên có thể kỳ vọng tăng kim ngạch xuất khẩu hơn nữa trên cơ sở bổ sung cho 

nhu cầu đang mở rộng tại thị trường ASEAN.  

 

3.3 Vấn đề tồn tại 

3.3.1 Mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên phụ liệu cao 

Vấn đề tồn tại lớn nhất trong việc phát triển hơn nữa ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam 

đó là mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên phụ liệu cao. Đặc biệt, tỷ lệ nội địa hoá nguyên phụ 

liệu trong khâu thượng nguồn và trung nguồn thấp.  

Biểu đồ 4.3.5 mô tả kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu và kim ngạch xuất khẩu hàng quần áo 

của Việt Nam. Theo Biểu đồ này có thể thấy, dệt may là sản phẩm xuất khẩu quan trọng đối với 

Việt Nam, song đến khoảng những năm 2010, sự chênh lệch giữa kim ngạch nhập khẩu và kim 

ngạch xuất khẩu không lớn. Điều này cho thấy do phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên phụ liệu 

từ Trung Quốc nên chi phí nhập khẩu trong kim ngạch xuất khẩu cao và đó chính là vấn đề mang 

tính cơ cấu của Việt Nam, đồng nghĩa với giá trị gia tăng của ngành công nghiệp dệt may tại Việt 

Nam thấp.  

Thế nhưng, sau khi tuyên bố tham gia đàm phán TPP vào năm 2010, việc các doanh nghiệp nước 

ngoài đầu tư tích cực vào khâu thượng nguồn và trung nguồn, đầu tư thiết bị công nghệ vào khâu 

hạ nguồn, đã làm cho khoảng cách chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu 

tăng, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam dần dần được nâng cao. Để có 

thể được hưởng tối đa lợi thế thông qua các FTA thế hệ mới và các cơ chế thương mại để mở rộng 

xuất khẩu, nhiệm vụ cấp bách đối với Việt Nam hiện nay là nhanh chóng hình thành hệ thống cung 

ứng trong nước và nâng cao tỷ lệ nội địa hoá trong lĩnh vực dệt may.  
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(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo JETRO “Công nghiệp dệt may Việt Nam (Tháng 11/2016) 

Biểu đồ 4.3.5 Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt may
72

 

 

3.3.2 Nhân lực chất lượng cao 

Để mở rộng hơn nữa xuất khẩu thông qua các FTA thế hệ mới, đào tạo nhân lực cũng là một vấn 

đề cấp thiết đối với Việt Nam. Từ trước tới nay do chủ yếu là sử dụng nhân lực phổ thông mang 

tính chất sử dụng nhiều lao động trong khâu hạ nguồn nên nhân lực có tay nghề cao trong lĩnh vực 

dệt may không được đào tạo. Để thực hiện nội địa hoá khâu thượng nguồn và trung nguồn, mở 

rộng xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho toàn bộ ngành công nghiệp dệt may thì không chỉ sử 

dụng nguồn nhân lực dồi dào chất lượng thấp mà cần thiết phải đào tạo nhân lực có chuyên môn 

như kỹ sư, v.v... Trong công đoạn trung nguồn, cần có công nghệ nhuộm tiên tiến phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc tế. Trong công đoạn hạ nguồn, để xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có giá trị gia tăng cao 

sang các nước phát triển như Âu Mỹ, EU, Nhật Bản thì cần phải thoát ra khỏi thực trạng hiện nay 

chủ yếu là sản xuất OEM, cần phải sản xuất với thương hiệu riêng và công nghệ gia công hiện tại, 

và đào tạo nhân lực để đáp ứng với những yêu cầu mới này là một vấn đề cần giải quyết.  

 

3.3.3 Nâng cao giá trị gia tăng cho lĩnh vực dệt may 

Nâng cao giá trị gia tăng cho ngành dệt may không chỉ là nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm 

cuối cùng là quần áo, mà bao gồm cả việc sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu là sợi có tính 

năng cao như sợi carbon và sợi chức năng cao, loại sợi thông thường được bổ sung thêm chức năng 
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mới như Polyester, Nylon. Đặc biệt, doanh nghiệp Nhật Bản có kỹ thuật cao về sợi chức năng cao 

và sợi tính năng cao, và việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất các loại sợi 

này là cần thiết để sản xuất sản phẩm đa dạng và có giá trị gia tăng cao như sản phẩm dùng trong y 

tế, vật liệu sản xuất linh phụ kiện ô rô, sản phẩm vệ sinh, v.v... 

Phỏng vấn doanh nghiệp Nhật Bản (doanh nghiệp sản xuất sợi carbon) được biết doanh nghiệp 

đã từng nghiên cứu kế hoạch đầu tư vào Việt Nam để sản xuất sợi carbon nhưng sẽ tiếp tục xem xét 

trên cơ sở đánh giá tính tăng trưởng trong thời gian tới. Việc nắm bắt trước được quá trình xem 

xét/nghiên cứu của doanh nghiệp Nhật Bản như vậy và kêu gọi các nhà sản xuất khác ngoài may 

mặc là rất quan trọng để thúc đẩy nâng cao giá trị gia tăng.  

 

3.4 Ngành công nghiệp dệt may ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

3.4.1 Thực trạng công nghiệp dệt may của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Như đã trình bày ở trên, ngành công nghiệp dệt may là một ngành quan trọng đối với Việt Nam 

và đang được quy hoạch để mở rộng xuất khẩu sản phẩm may mặc thông qua các cơ chế thương 

mại, song công nghiệp dệt may hầu như không phát triển tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bảng 4.3.1 so 

sánh tỷ lệ sản lượng của các ngành công nghiệp theo từng lĩnh vực của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 

Vùng kinh tế phía nam (TP Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Long An). Nếu 

nhìn vào lĩnh vực dệt may, những tỉnh gần với thị trường tiêu thụ và đô thị như Tỉnh Đồng Nai và 

TP Hồ Chí Minh có thị phần về dệt may và may mặc cao. Thế nhưng, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 

mức thị phần thấp so với các tỉnh lân cận, và sản xuất dệt may của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất nhỏ. 

Có rất ít doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong lĩnh vực dệt may. Chỉ 

có vài công ty trong lĩnh vực liên quan đến may mặc của Đài Loan như Công ty Asia Tiger mà 

thôi.   
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Bảng 4.3.1 So sánh tỷ lệ sản lượng các ngành công nghiệp theo từng lĩnh vực (năm 2015, đơn vị:%, 

trong ngoặc bên dưới là sản lượng (1 tỷ VND)) 

 Tỉnh Bà 
Rịa Vũng 

Tàu 

TP Hồ Chí 
Minh 

Tỉnh Bình 
Dương 

Tỉnh Đồng 
Nai 

Tỉnh Long 
An 

Tổng cộng 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(430.584) (894.836) (574.828) (594.685) (120.893) 

Khai khoáng 
57,7% 1,9% 0,4% 0,5% 0,0% 

(248.639) (16.860) (2.257) (2.832) (5) 

Khai thác dầu thô và khí tự nhiên, than, quặng 
kim loại 

56,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Khai khoáng khác 0,1% 0,3% 0,4% 0,5% 0,0% 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 1,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Công nghiệp chế biến 
36,8% 96,5% 99,0% 98,5% 98,9% 

(158.540) (863.547) (569.318) (585.870) (119.591) 

Sản xuất chế biến thực phẩm 5,3% 13,5% 14,7% 17,5% 38,7% 

Sản xuất đồ uống 0,1% 4,8% 1,4% 0,4% 1,6% 

Sản xuất thuốc là 0,0% 1,3% 0,1% 1,0% 0,2% 

Dệt  0,9% 3,9% 3,2% 10,0% 6,1% 

Sản xuất trang phục 0,5% 7,7% 4,1% 2,0% 2,4% 

Sản xuất sản phẩm bằng da và sản phẩm liên 
quan 

1,1% 6,0% 4,8% 10,6% 7,5% 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 
(trừ giường tủ bàn ghế) 

0,2% 0,7% 2,4% 1,7% 1,6% 

Sản xuất giấy và sản phẩm bằng giấy 0,4% 2,4% 3,4% 0,9% 1,6% 

In, sao chép bản ghi các loại 0,0% 1,4% 0,7% 0,2% 0,3% 

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 0,9% 0,7% 0,0% 0,0% 0,3% 

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 2,3% 8,0% 6,1% 8,1% 6,4% 

Sản xuất thuốc, hoá dược hoá chất 0,0% 1,6% 1,0% 0,5% 0,5% 

Sản xuất cao su và sản phẩm nhựa 0,5% 9,0% 5,3% 4,5% 7,7% 

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 6,6% 4,0% 1,8% 3,6% 2,5% 

Sản xuất kim loại  11,3% 1,5% 6,2% 1,6% 5,2% 

Sản xuất sản phẩm bằng kim loại đúc sẵn (trừ 
máy móc thiết bị) 

3,3% 7,4% 10,7% 5,9% 7,9% 

Sản xuất máy tính, điện tử và quang học  0,0% 4,8% 12,2% 2,4% 0,2% 

Sản xuất thiết bị điện 0,1% 6,2% 3,5% 7,8% 4,3% 

Sản xuất máy móc thiết bị 0,0% 1,5% 1,2% 1,8% 1,4% 

Sản xuất động cơ, rơ mooc 0,0% 2,1% 0,8% 5,8% 0,3% 

Sản xuất phương tiện vận tải khác 2,5% 1,1% 0,6% 4,1% 1,0% 

Sản xuất giường tủ bàn ghế 0,0% 3,0% 12,3% 4,9% 0,4% 

Công nghiệp chế biến chế tạo khác 0,1% 2,1% 2,6% 3,2% 0,6% 

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 0,9% 1,7% 0,1% 0,2% 0,1% 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, 
điều hoà không khí 

5,1% 1,0% 0,2% 0,7% 0,7% 

(21.849) (8.796) (1.152) (3.983) (856) 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 
thải, nước thải 

0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 

(1.558) (5.633) (2.101) (2.000) (442) 

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 0,2% 

Thoát nước và xử lý nước thải 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hoạt động thu gom nước thải, xử lý và tiêu huỷ 
rác thải, tái chế phế liệu 

0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải 
khác.  

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Niên giám Thống kê 2015 của các tỉnh  
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3.4.2 Lợi thế của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (bức tranh tương lai được kỳ vọng) 

Như vậy ngành công nghiệp dệt may là ngành mũi nhọn của Việt Nam, mặc dù thổ nhưỡng để 

phát triển và mở rộng xuất khẩu được hoàn thiện, song có một thực tế là đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu thì ngành dệt may lại hầu như không được phát triển. Khác với ngành công nghiệp vật liệu 

đang dần được tập trung quy tụ ở mức độ nhất định như ngành công nghiệp hoá dầu và ngành sắt 

thép, để thu hút đầu tư của ngành công nghiệp dệt may thì gần như phải thực hiện từ con số 0, và 

điều kiện tiền đề để phát triển ngành công nghiệp dệt may trong chiến lược phát triển công nghiệp 

vật liệu của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khác với ngành công nghiệp hoá dầu và ngành sắt thép. Từ góc 

độ này, trước hết, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở lợi thế của tỉnh cùng thảo luận sâu với Chính 

quyền Trung ương về vai trò của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong chiến lược phát triển ngành dệt may 

của Việt Nam.  

Một trong những lợi thế của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cảng Cái Mép Thị Vải. Nếu tính tới việc 

mở rộng xuất khẩu sang Mỹ và EU thông qua việc ký kết TPP và EVFTA, sử dụng cảng Cái Mép 

Thị Vải với chức năng là cảng quốc tế để xuất khẩu sản phẩm được sản xuất tại Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu và các tỉnh lân cận sang Mỹ, EU, Nhật Bản thì Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với vai trò là cơ sở xuất 

khẩu quan trọng của ngành công nghiệp dệt may sẽ đóng góp cho sự phát triển của ngành.  

Hơn thế, Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn đang có kế hoạch triển khai tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

và có khả năng cung ứng nguyên liệu hoá dầu từ tổ hợp này. Sợi tổng hợp như Polyester, Acrylic 

được sản xuất từ các sản phẩm dẫn xuất từ sản phẩm hoá dầu và gia công thành sợi nhỏ. Vật liệu 

hoá dầu cần thiết có sản xuất sợi tổng hợp nếu được cung ứng từ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là chất 

dẫn để thu hút đầu tư vào khâu thượng nguồn và trung nguồn vào Tỉnh.  

 

3.4.3 Vấn đề tồn tại 

3.4.3.1 Nghiên cứu kế hoạch phát triển công nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở Quy 

hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp dệt may 

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp dệt may do Bộ Công thương ban hành, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được xác định là khu vực trọng điểm “phát triển nguyên phụ liệu cho các 

nhà máy dệt, phát triển thiết bị, linh phụ kiện cho thiết bị dệt may”. Theo đó có thể thấy vai trò to 

lớn của Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu trong công nghiệp dệt may, song giữa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 

Chính quyền Trung ương lại chưa có cân nhắc cụ thể để phát triển ngành dệt may tại Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với vị trí được xác định trong Quy hoạch tổng thể của Việt Nam 

sẽ thực hiện vai trò như thế nào, với kế hoạch cụ thể như thế nào để đóng góp cho sự phát triển của 

ngành dệt may Việt Nam, v.v.. là những vấn đề cần thảo luận với Chính phủ và phản ánh trong 

Quy hoạch tổng thể phát triển của Tỉnh.  
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3.4.3.2 Cấp phép liên quan đến công đoạn nhuộm  

Vấn đề tồn tại trong quá trình thu hút đầu tư mới vào lĩnh vực dệt may là các quy định liên quan 

đến ngành dệt may của Tỉnh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với những quan ngại liên quan đến môi trường 

đã ban hành quy định về tạm dừng cấp phép đầu tư mở rộng đối với công đoạn nhuộm ở khâu trung 

nguồn tại Quyết định số 2214 của Tỉnh. Thêm vào đó, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện như da giày, 

quần áo cũng là đối tượng điều chỉnh của Quyết định này. Việc phát triển khâu thượng nguồn và 

trung nguồn trong phát triển ngành dệt may của Việt Nam là vô cùng quan trọng, song nếu được áp 

dụng đồng loạt tương tự như các lĩnh vực khác thì khó có thể kỳ vọng vào sự quy tụ tập trung 

ngành dệt may vào Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

 

3.4.3.3 Chức năng lưu thông phân phối với tư cách là cơ sở xuất khẩu  

Phát triển ngành dệt may từ con số 0, trở thành cơ sở xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam 

với trung tâm là cảng Cái Mép Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng là 

tiền đề để xuất khẩu sản phẩm dệt may. Gia tăng các tuyến vận chuyển đi Âu Mỹ là những thị 

trường xuất khẩu chủ yếu của sản phẩm dệt may, hoàn thiện cảng có khả năng đáp ứng với vận 

chuyển bằng container, nâng cao hiệu quả hoạt động của hải quan là những việc cần phải làm, song 

cần phải thảo luận với Chính phủ Trung ương và các doanh nghiệp tư nhân chi tiết về chức năng 

lưu thông phân phối và cơ sở hạ tầng cần thiết, đồng thời tiến hành sàng lọc những điều kiện tiền 

đề này.  
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4. Giải pháp 

4.1 Giải pháp chung với chiến lược xây dựng ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao 

4.1.1 Phát huy và tăng cường Hội đồng liên kết vùng với 5 tỉnh thành của Vùng kinh tế phía nam  

Vấn đề tồn tại của Vùng kinh tế phía nam bao gồm cả Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là chưa hình thành 

chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp vật liệu như đã trình bày ở trên. Nhóm Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp cho vấn đề này là phát huy và tăng cường cơ chế của Hội đồng liên kết vùng gồm 5 tỉnh 

thành của Vùng kinh tế phía nam hiện nay. Hội đồng có sự tham gia của UBND các tỉnh thuộc 

Vùng kinh tế phía nam và các sở ban ngành liên quan như Sở KHĐT, và thực hiện các công việc 

chủ yếu như sau: 

1) Công nghiệp hoá dầu: Chia sẻ hiệu quả kinh tế - thay thế nhập khẩu sản phẩm hoá dầu được 

sản xuất tại Tổ hợp hoá dầu Long Sơn khi tổ hợp này đi vào hoạt động  

2) Vật liệu chung: Chia sẻ kế hoạch – nhu cầu của các bên liên quan do Tổ công tác về ngành 

công nghiệp cần thu hút đầu tư thu thập được liên quan các lĩnh vực hoá dầu, sắt thép (thép 

đặc chủng), dệt may (tham khảo 4.1.2) 

- Đặc biệt, đối với ngành công nghiệp hoá dầu, xác định rõ được chủ đầu tư ở khâu thượng 

nguồn, tăng cường năng lực cho Tổ công tác, thành lập “Hội đồng phát triển Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu” (tham khảo 4.2.1) 

3) Vật liệu chung: chia sẻ thông tin doanh nghiệp ở khâu thượng nguồn và trung nguồn nhằm 

hình thành chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp hoá dầu, ngành sắt thép (thép đặc 

chủng), dệt may  

4) Vật liệu chung: Nghiên cứu xem xét Thiết kế tổng thể trên cơ sở đặc điểm, thế mạnh của từng 

địa phương và phân tích tình hình quy tụ tập trung ngành công nghiệp chủ yếu của Vùng kinh 

tế phía nam và tình hình đầu tư của doanh nghiệp.  

5) Vật liệu chung: Thu xếp với Chính quyền Trung ương về các hỗ trợ cần thiết 

Thông qua các triển khai liên quan, cùng với việc thúc đẩy dự án liên quan đến công nghiệp hoá 

dầu, hình thành chuỗi cung ứng trong lĩnh vực thép đặc chủng, dệt may, cần hướng tới mở rộng vai 

trò là cơ sở cung ứng vật liệu của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong Vùng kinh tế phía nam.  

Tại Vùng kinh tế phía nam bao gồm cả Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang tồn tại cơ chế phối hợp 

liên kết các tỉnh thành, đó là Vùng kinh tế trọng điểm phía nam (KEGR: Key Economic Growth 

Region phía nam, tham khảo “Chương 3 Mục 4.7”). Vùng kinh tế trọng điểm phía nam được hình 

thành theo sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam nhằm mục đích nâng cao hiệu quả lan toả của sự 

phát triển kinh tế. Mục đích nhằm phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm tính thanh khoản của đầu tư, 

thương mại, xuất khẩu, thông tin, du lịch, tài chính, kỹ thuật, phát triển văn hoá, đặc biệt là khai 

thác dầu mỏ và khí, thúc đẩy phát triển điện, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm như cao su, cà phê, hạt 

điều, mía, nâng cấp đường cao tốc, sân bay, v.v... Trên cơ sở bổ sung thêm chức năng như nêu trên 
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vào cơ chế phối hợp hiện tại giữa các địa phương sẽ phát huy và tăng cường cơ chế liên kết vùng, 

và đây được xem là giải pháp tốt, phù hợp.  

 

4.1.2 Tăng cường chức năng của Tổ công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư 

Vấn đề tồn tại của Việt Nam đó là chi phí cung ứng trong nước của các doanh nghiệp gia công 

đang hoạt động tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh khác thuộc Vùng kinh tế phía nam cao do 

chưa có sự đầu tư của các nhà sản xuất thép đặc chủng, và việc bổ sung nhu cầu trên cơ sở liên kết 

trong chuỗi cung ứng nội khối. Mặt khác, ngành công nghiệp dệt may tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

chưa phát triển và do đó để thu hút đầu tư vào ngành này cần phải bắt đầu xem xét một cách cụ thể 

từ con số 0.  

Nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp cho những vấn đề này là tăng cường năng lực cho Tổ công 

tác để thu hút đầu tư vào lĩnh vực sắt thép (đặc biệt là khâu thượng nguồn của thép đặc chủng) và 

lĩnh vực dệt may. Tổ công tác sẽ thực hiện các công việc sau nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư.  

1) Tổ chức Ban nghiên cứu về thu hút đầu tư vào ngành sản xuất thép đặc thù 

2) Nghiên cứu, xem xét và thực thi các biện pháp cần thiết 

3) Thu xếp với Chính quyền Trung ương 

Trong trường hợp cần thiết, kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp ở khâu trung nguồn và hạ 

nguồn trong lĩnh vực sắt thép, các doanh nghiệp ở khâu thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn 

trong lĩnh vực dệt may đang đầu tư tại các tỉnh lân cận, trao đổi ý kiến với lãnh đạo doanh nghiệp 

và nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp.  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập “Tổ công tác tái cơ cấu kinh tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” 

(tham khảo Chương 3 Mục 4.1) và việc phát huy, tăng cường cơ chế hiện tại và thực hiện các công 

việc nêu trên là cách làm phù hợp.  

 

4.1.3 Nghiên cứu xem xét KCN kiểu mẫu 

Việc thu hút đầu tư vào ngành dệt may của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khác với các ngành công 

nghiệp hoá dầu và công nghiệp sắt thép hiện đang có 1 số nhất định các doanh nghiệp đầu tư, đó là 

phải thu hút từ con số 0, và có nhiều quan ngại về vấn đề môi trường.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là nghiên cứu xem xét hình thành KCN kiểu 

mẫu cho ngành dệt may. Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào KCN kiểu mẫu, đặc biệt là Công ty 

quản lý KCN và của các doanh nghiệp nếu thực hiện các chính sách về môi trường một cách thích 

hợp thì có thể được hỗ trợ vốn đối với các giải pháp môi trường (tham khảo chương 8: Chiến lược 

phổ cập KCN thân thiện với môi trường) thông qua Quỹ bảo vệ môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(tham khảo chương 7: Chiến lược tăng cường quỹ bảo vệ môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”) và 

“Chương trình ưu đãi phát triển Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” (tên gọi tạm thời). Trong tình hình ngành 

dệt may hầu như chưa quy tụ tập trung tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để thu hút đầu tư trong lĩnh vực 
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mới này đối với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tỉnh cần phải tạo điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp, 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tăng cường đầu tư công nghệ, giải pháp về môi trường.  

 

4.1.4 Hỗ trợ đầu tư thiết bị 

Để sản xuất thép đặc chủng trong điều kiện vừa tận dụng lò luyện điện của các doanh nghiệp sử 

dụng công nghệ lò luyện điện đối với thép thông dụng hiện tại, vừa thu hút các doanh nghiệp sản 

xuất thép đặc chủng mới, các doanh nghiệp cần phải đầu tư thiết bị có giá trị lớn. 

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là sử dụng biện pháp hỗ trợ về vồn như tiền 

hỗ trợ đối với đầu tư thiết bị có giá trị lớn. Cụ thể là trên cơ sở vận dụng “Chương trình ưu đãi phát 

triển Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” và “Quỹ bảo vệ môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” được đề xuất ở 

Chương 7, đối với đầu tư thiết bị liên quan đến dự án tận dụng lò luyện điện sản xuất thép thông 

dụng hiện tại của các doanh nghiệp đang sản xuất hoặc của doanh nghiệp đầu tư mới, trường hợp 

đánh giá doanh nghiệp đầu tư thực hiện các giải pháp về môi trường một cách thích hợp thì doanh 

nghiệp đó sẽ được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư, nâng cấp kỹ thuật, thiết bị giải pháp 

môi trường. 

Ngoài ra, ngành sắt thép là ngành sản xuất có mức tiêu hao năng lượng lớn, vì vậy đây cũng là 

mộtngành có khả năng đóng góp lớn cho việc cắt giảm CO2 bằng cách sử dụng công nghệ tiết kiệm 

năng lượng. Các doanh nghiệp Nhật Bản sở hữu kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cao tập trung vào kỹ 

thuật chế tạo thép bằng lò luỵện điện và kỹ thuật gia nhiệt cán thép. Bộ Kinh tế, Thương mại và 

Công nghiệp Nhật Bản đã thực hiện “Nghiên cứu khả thi dự án JCM sử dụng kỹ thuật tiết kiệm 

năng lượng trong ngành sắt thép Việt Nam” trong khuôn khổ Dự án thúc đẩy phổ cập kỹ thuật ứng 

phó với sự nóng lên của trái đất năm 2014. Nghiên cứu này đã chỉ ra khả năng áp dụng cơ chế tín 

chỉ song phương (JCM) trong áp dụng kỹ thuật tiết kiệm năng lượng đối với ngành sắt thép, và một 

phương án được đề xuất đó là Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Chính quyền Trung 

ương để triển khai xem xét áp dụng cơ chế này.  

 

4.1.5 Vận dụng linh hoạt các quy định về cấp phép đối với ngành sản xuất thép đặc chủng, ngành 

dệt may 

Tại Quyết định số 2214 có quy định về tạm dừng cấp phép đầu tư mở rộng đối với lĩnh vực sắt 

thép, và đây là một vấn đề trong việc thúc đẩy ngành này phát triển.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là vận dụng linh hoạt quy định về cấp phép 

trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thép đặc chủng. Quyết định số 2214 có đề cập về 

việc xem xét lĩnh vực chế tạo thép có giá trị gia tăng cao không thuộc đối tượng của quy định này. 

Trên cơ sở dự báo về nhu cầu tăng trong thời gian tới tại Việt Nam và trong ASEAN, cần nghiên 

cứu các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể và đồng thời vận dụng linh hoạt đối với các doanh nghiệp chế 

tạo sắt thép (đặc biệt doanh nghiệp liên quan đến thép đặc chủng) có áp dụng các giải pháp thích 

hợp về môi trường.  
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Quyết định 2214 cũng quy định về dừng đầu tư mở rộng đối với công nghiệp nhuộm trong lĩnh 

vực dệt may và các lĩnh vực đầu tư có điều kiện như da, giày, quần áo. Cũng tương tự như ngành 

sắt thép, cần phải vận dụng linh hoạt các quy định như cấp phép đối với các doanh nghiệp thực 

hiện các giải pháp thích hợp về môi trường.  

 

4.2 Giải pháp riêng đối với từng ngành vật liệu 

4.2.1 Hình thành và tăng cường cơ chế phối hợp với chủ đầu tư (doanh nghiệp) (hoá dầu) 

Trong việc tăng cường ngành công nghiệp hoá dầu, cơ chế phối hợp chưa được hoàn thiện: ① 

có sự không cân bằng giữa kế hoạch kinh doanh của SCG và PVN là chủ đầu tư của Dự án Tổ hợp 

hoá dầu Long Sơn với nhu cầu về vật liệu của doanh nghiệp khâu trung nguồn và hạ nguồn của lĩnh 

vực hoá dầu, ② để giải quyết sự mất cân bằng này, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần phát huy vai trò 

chủ đạo, làm trung gian giữa doanh nghiệp ở thượng nguồn và doanh nghiệp ở trung và hạ nguồn, 

thúc đẩy liên kết với vai trò cầu nối.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là hình thành và tăng cường cơ chế phối hợp 

với từng doanh nghiệp với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây có thể được xem như giải pháp mang tính 

phát triển, phái sinh của Giải pháp ② “Tăng cường năng lực Tổ Công tác về ngành công nghiệp 

cần thu hút đầu tư”. Lý do là đối tượng thu hút đầu tư ở đây khác với ngành công nghiệp khác, là 

đã xác định rõ chủ đầu tư (doanh nghiệp) khâu thượng nguồn, từ đó có thể thảo luận, nghiên cứu cụ 

thể để hình thành dự án giữa các doanh nghiệp ở khâu trung nguồn và hạ nguồn. Trong cơ chế phối 

hợp này có thể kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp ở khâu trung nguồn và hạ nguồn có quan 

tâm đến lĩnh vực vật liệu dự kiến được sản xuất tại Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, 1) cung cấp 

thông tin liên quan đến dự án hoá dầu Long Sơn trên cơ sở phối hợp giữa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

với doanh nghiệp (như tổ chức hội thảo), 2) Hỗ trợ kết nối SCG/PVN với các doanh nghiệp trung 

nguồn và hạ nguồn trên cơ sở tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, 3) nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, 

4) thu thập ý kiến về sự hỗ trợ của nhà nước mà doanh nghiệp kỳ vọng và thảo luận, thu xếp với 

Chính quyền Trung ương. Qua đó thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp cũng như giữa nhà nước 

và doanh nghiệp, nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại.  

 

4.2.2 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm hình thành chuỗi cung ứng (hoá dầu, thép đặc chủng) 

Cùng với việc phát triển khâu thượng nguồn của lĩnh vực hoá dầu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần 

xây dựng hệ thống cung ứng vật liệu, quy tụ tập trung công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực hoá dầu và 

phát triển ngành sản xuất mới như ngành sản xuất ô tô. Để thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng cần 

thiết cho ngành công nghiệp hoá dầu, điều kiện cần thiết không thể thiếu đó là phải hoàn thiện một 

cách chắc chắn các cơ sở hạ tầng mà doanh nghiệp đầu tư yêu cầu. Vì vậy Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

cần phải nắm bắt và phân tích hạ tầng cần thiết để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp liên quan 

trong lĩnh vực hoá dầu, và đưa ra giải pháp về ngân sách cần thiết để hoàn thiện hạ tầng.  
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Đối với thép đặc chủng, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành cơ sở cung ứng vật liệu và cung cấp 

vật liệu thép đặc chủng cho các doanh nghiệp gia công thép đặc chủng ở Vùng kinh tế phía nam, 

đồng thời xuất khẩu sang các khu vực quy tụ tập trung ngành công nghiệp ô tô của các nước lân 

cận như Thái Lan, Indonesia, vì vậy việc hoàn thiện hạ tầng quan trọng để tiếp cận với các khu vực 

này là điều cần thiết.  

Nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp đối với các vấn đề này là phát huy và tăng cường cơ chế 

phối hợp với doanh nghiệp như đã trình bày ở trên liên quan đến ngành công nghiệp hoá dầu. Theo 

cơ chế này, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổng hợp nhu cầu liên quan đến hạ tầng cần thiết để thúc đẩy 

hình thành chuỗi cung ứng từ các doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp hoá dầu. Đối với thép 

đặc chủng, phát huy vai trò của Tổ công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư để xác định 

nhu cầu liên quan đến hạ tầng cần thiết để thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng tại Việt Nam và các 

nước lân cận từ các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thép đặc chủng và công nghiệp ô tô. Trên 

cơ sở xử lý các nhu cầu, xem xét thứ tự ưu tiên trong tỉnh trên cơ sở sàng lọc các hệ thống hạ tầng 

mà Nhà nước phải đầu tư, đồng thời phân chia thành hệ thống hạ tầng mà Tỉnh phải đầu tư và hệ 

thống hạ tầng phải được hoàn thiện sử dụng vốn của Chính phủ và vốn ODA của JICA, và triển 

khai thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng một cách chắc chắn.  

Sản phẩm hoá dầu và thép đặc chủng được sản xuất tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được kỳ vọng là 

sẽ cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô, vì vậy, việc liên kết với Tổ Công tác về công nghiệp ô tô 

dự kiến được thành lập là điều quan trọng. Nghiên cứu xem xét phối hợp tổ chức định kỳ các tổ 

công tác của các lĩnh vực để chia sẻ thông tin, xây dựng cơ chế chia sẻ nội dung được thảo luận tại 

từng tổ công tác, phối hợp theo chiều ngang giữa các ban ngành.  

 

4.2.3 Tăng cường chức năng lưu thông phân phối nhằm mở rộng xuất khẩu (dệt may) 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có vai trò là cơ sở xuất khẩu sản phẩm dệt may thông qua các FTA thế hệ 

mới, vì vậy việc nâng cấp, tăng cường chức năng lưu thông phân phối phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, 

EU, và mở rộng hạ tầng vận tải kết nối trong khu vực ASEAN là một vấn đề được đặt ra.  

Giải pháp cho vấn đề này là phát huy Tổ Công tác về ngành công nghiệp cần thu hút đầu tư. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần xem xét nhu cầu liên quan đến hạ tầng logistics cần thiết cho xuất khẩu 

hàng dệt may sang Mỹ, EU và các nước ASEAN từ các doanh nghiệp dệt may. Trong đó, trên cơ 

sở xử lý xác định hệ thống hạ tầng mà nhà nước phải đầu tư, xem xét thứ tự ưu tiên trong Tỉnh, 

phân chia thành hệ thống hạ tầng mà Tỉnh phải đầu tư bằng ngân sách của Tỉnh và hệ thống hạ tầng 

phải được đầu tư bằng vốn của Chính phủ và vốn ODA, triển khai hoàn thiện các hệ thống hạ tầng 

một cách chắc chắn.  
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4.2.4 Đào tạo nhân lực 

4.2.4.1 Ngành công nghiệp hoá dầu  

Phỏng vấn SCG được biết số lượng người tốt nghiệp đại học, trường dạy nghề trong lĩnh vực hoá 

dầu rất ít, và trên thị trường lao động, nguồn cung nhân lực có kinh nghiệm trong lĩnh hoá dầu cũng 

rất hạn chế, và theo công ty, việc bảo đảm tuyển dụng được hơn 500 người là kỹ sư, kỹ thuật viên 

cần thiết cho doanh nghiệp là rất khó.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là tăng cường liên kết giữa trường đại học 

của Tập đoàn dầu khí/Cao đẳng dầu khí với Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cả 2 cơ sở đào tạo này đều do 

PVN đầu tư 100% vốn, và được thành lập để đào tạo nhân lực cho PVN. Các cơ sở đào tạo này 

cung cấp các chương trình đào tạo mang tính chuyên môn sâu liên quan đến công nghiệp hoá dầu, 

và theo khảo sát, tại 1 cơ sở đào tạo, hàng năm có khoảng 100 học viên ra trường (tổng cộng là 200 

người). Vì vậy, các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng với nhu cầu nhân lực liên quan đến công nghiệp 

hoá dầu cần thiết cho SCG đã được đầu tư xây dựng ngay tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

Mặt khác, theo phỏng vấn các cơ sở đào tạo, ban đầu, 2 cơ sở này được thành lập với mục đích 

cung cấp nguồn nhân lực cho PVN, nhưng gần đây, chỉ có khoảng 10% học viên tốt nghiệp được 

tuyển dụng vào PVN do kết quả kinh doanh của PVN giảm do giá dầu thế giới giảm, và chi phí vận 

hành 2 cơ sở đào tạo này được PVN hỗ trợ cũng bị cắt giảm. Ngoài ra, 2 cơ sở đào tạo này cũng 

chưa nhận được yêu cầu về số lượng và nội dung đào tạo nhân lực cụ thể từ SCG và PVN liên quan 

đến Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn. Mặc dù là cơ sở đào tạo thuộc PVN là một bên góp vốn vào 

Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, nhưng SCG là bên cùng góp vốn lại có nhận thức khác về nguồn 

cung nhân lực cho thấy một trong những nguyên nhân của tình trạng này là thiếu sự trao đổi chia sẻ 

thông tin giữa 2 bên.  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với vai trò là cầu nối giữa Đại học dầu khí/Cao đẳng dầu khí với 

SCG cần xem xét các giải pháp về ngân sách, xem xét hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản (JICA) liên 

quan đến hợp tác kỹ thuật trong trường hợp cần thiết, và thúc đẩy việc đào tạo bảo đảm nguồn nhân 

lực cần thiết cho Dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn thông qua chất lượng, số lượng học viên tốt 

nghiệp từ các cơ sở đào tạo này.   

 

4.2.4.2 Ngành công nghiệp sắt thép (thép đặc chủng) 

Trong phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam được biết thời gian cần 

thiết để đào tạo một kỹ sư trong lĩnh vực sắt thép mất khoảng 2 ~ 3 năm, và các doanh nghiệp 

mong muốn những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực sắt thép phải 

được đào tạo tại các cơ sở dạy nghề.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho các vấn đề này là tăng cường liên kết với các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đang hoạt động tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tăng cường đào tạo nhân lực trong lĩnh 

vực sản xuất sắt thép. Ngay cả trong phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào Việt 

Nam, các doanh nghiệp đánh giá cao đối với năng lực của nhân lực công nghiệp, và trình độ đào 
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tạo của các trường dạy nghề tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi so sánh với các nước khác. Chính vì vậy 

hoàn thiện hệ thống có thể cung cấp ổn định nguồn nhân lực thích hợp cho các doanh nghiệp là một 

giải pháp rất quan trọng để thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sắt thép (thép đặc chủng) vào 

Tỉnh. Tiếp tục liên kết với các trường dạy nghề và trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng chương 

trình đào tạo và ngành học theo yêu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao 

thông qua các chương trình học bổng, nghiên cứu xem xét và thực thi các biện pháp về ngân sách 

của Tỉnh đối với việc mở rộng đào tạo liên quan.   

 

4.2.4.3 Ngành công nghiệp dệt may 

Vấn đề đặt ra đối với ngành dệt may của Việt Nam trong thời gian tới đó là không chỉ tận dụng 

nguồn nhân lực phổ thông dồi dào với chi phí nhân công rẻ, mà cần phải đào tạo nhân lực có trình 

độ chuyên môn cao như kỹ sư.  

Nhóm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho vấn đề này là đào tạo nhân lực trong lĩnh vực dệt may. 

Đặc biệt, đặt mục tiêu đào tạo nhân lực có kỹ năng cao hướng tới nâng cao giá trị gia tăng cho 

ngành dệt may (kỹ thuật nhuộm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, kỹ thuật gia công có giá trị gia 

tăng cao ở khâu hạ nguồn). Hiện nay, tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có cơ sở đào tạo nhân lực 

này, vì vậy cần tăng cường liên kết với các trường dạy nghề và ĐH Bà Rịa Vũng Tàu để đào tạo 

nhân lực có kỹ năng cần thiết.  

 

4.2.5 Hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến công nghiệp hoá dầu 

Trong phỏng vấn SCG, công ty này đã chỉ ra sự chưa hoàn thiện của hệ thống pháp lý liên quan 

như “chưa có luật quy định riêng về công nghiệp hoá dầu”. Nhóm Nghiên cứu đã rà soát và phân 

tích hệ thống pháp lý liên quan đến ngành công nghiệp hoá dầu của Nhật Bản và của Việt Nam. 

Kết quả cho thấy, tại Việt Nam và Nhật Bản đều ban hành các luật quy định các lĩnh vực tương tự 

như nhau, trừ một vài lĩnh vực. Tuy nhiên, luật dành riêng cho đối tượng là công nghiệp hoá dầu 

như “Luật phòng chống thiệt hại cho các tổ hợp dầu”, và hệ thống các luật còn gọi là “4 luật bảo 

đảm an toàn, an ninh tổ hợp” tại Nhật Bản chưa được hoàn thiện đầy đủ.   

Về khai thác dầu mỏ trong khâu thượng nguồn của ngành công nghiệp hoá dầu thì tại Việt Nam 

cũng đã ban hành “Luật Dầu khí
73

”, và Sổ tay
74

 về luật, quy định liên quan đến khai thác dầu mỏ 

và khí đã được International Business Publication xuất bản. Đối với công nghiệp hoá dầu, nếu hoàn 

thiện mang tính hệ thống các quy định pháp luật liên quan, và có sách hướng dẫn luật, quy định thì 

nhà đầu tư sẽ dễ dàng thực thi để bảo đảm tuân thủ và thực hiện các thủ tục. Tuy nhiên, để phát huy 

hiệu quả của Sách hướng dẫn, cơ quan quản lý nhà nước cần phải quán triệt việc thực thi luật, quy 

định trên cơ sở Sách hướng dẫn.  

                                                   
73 Website của ĐSQ Việt Nam tại Mỹ  “Law on petroleum on 6 Jul-93, amended on 9-Jun-2000 ＜

http://vietnamembassy-usa.org/vi/node/2077> 
74 International Business Publication, USA “Vietnam Oil and Gas Exploration Laws and Regulation Handbook” (tháng 

1/2010) 
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Ngoài ra, SCG cũng đã chỉ ra những tồn tại như “việc biết được các luật mà công ty phải tuân 

thủ gặp khó khăn”, “mất thời gian do cần được hướng dẫn và phê duyệt của nhiều cơ quan”, “khó 

khăn trong việc thu thập thông tin, giao tiếp bằng tiếng Anh”. Đây là những vấn đề không phải của 

riêng ngành công nghiệp hoá dầu và của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà là vấn đề chung của Việt Nam. 

Để giải quyết những vấn đề này cần phải tăng cường chức năng cung cấp thông tin về dịch vụ một 

cửa liên quan đến thủ tục đầu tư, trên cơ sở tầm quan trọng của ngành công nghiệp hoá dầu đối với 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đòi hỏi phải cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục 

bằng tiếng Anh cho nhà đầu tư.  

 

Bảng 4.4.1 So sánh hệ thống luật chủ yếu liên quan đến công nghiệp hoá dầu giữa Việt Nam và Nhật 

Bản 

Lĩnh vực Nhật Bản Việt Nam 

Bảo đảm an toàn 4 luật về bảo đảm an toàn 

cho tổ hợp (Luật Phòng 

cháy chữa cháy, Luật 

phòng chống thiệt hai cho 

tổ hợp dầu mỏ, Luật bảo 

đảm an toàn khí cao áp, 

Luật vệ sinh an toàn lao 

động) 

・Quy định về kế hoạch, biện pháp phòng chống và biện 

pháp khắc phục đối với sự cố hoá chất trong lĩnh vực 

công nghiệp (thông tư số 20/2013/TT-BCT) 

・Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCVN) ※bao gồm tiêu 

chuẩn về thùng chứa dầu, ống dẫn dầu 

・Luật vệ sinh an toàn lao động (84/2015/QH13) 

Quản lý, vận chuyển 

vật nguy hiểm, hoá 

chất 

・Luật quy định về kiểm tra 

hoá chất 

・Luật quản lý chất độc và 

chất gây nghiện  

・Quy định về vận chuyển 

đường biển và cất giữ chất 

nguy hiểm  

・Luật PRTR 

・Luật hoá chất (06/2007/QH12) 

・Quy định về đăng ký sử dụng hoá chất dùng trong sản 

xuất sản phẩm, thương phẩm trong lĩnh vực công nghiệp 

(Thông tư số 07/2013/TT-BCT) 

・Quy định về vận chuyển chất nguy hiểm bằng phương 

tiện đường bộ (Nghị định số 104/2009/ND-CP) 

・Quy định về vận chuyển chất nguy hiểm bằng đường 

thuỷ trong nước (Nghị định số 29/2005/ND-CP) 

Giải pháp môi trường ・ Luật phòng chống ô nhiễm 

không khí 

・ Luật phòng chống ô nhiễm 

nguồn nước 

・Luật các biện pháp đối với ô 

nhiễm thổ nhưỡng 

・Luật xử lý chất thải 

・Tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp 

(QCVN40:2011/BTNMT) 

・Tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp (chất hữu cơ) 

(QCVN20:2009/BTNMT) 

・Tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp (bụi và chất vô cơ và) 

(QCVN19:2009/BTNMT) 

・Tiêu chuẩn khí thải như chất vô cơ và bụi từ công nghiệp 

lọc dầu và công nghiệp hoá dầu (QCVN 

34:2010/BTNMT) 

・Quy định quản lý chất thải hữu cơ (Quyết định số 

155/1999/QD-TTg) 
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Chương 5 Mục tiêu 1 Chiến lược 3 : Chiến lược đa dạng hóa phát triển nguồn 

điện 

Để chuyển đổi cơ cấu kinh tế thiên về khai thác khoáng sản, phát triển các ngành có giá trị gia tăng 

cao và đẩy mạnh các ngành vật liệu thì cần phải đảm bảo cung cấp ổn định điện năng – vốn là hạ tầng 

cơ bản của nền công nghiệp. Ở phần dưới, trên cơ sở xem xét lại hiện trạng và các vấn đề của ngành 

điện (Phát triển nguồn điện) ở Việt Nam và miền Nam Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu các giải pháp 

đảm bảo sự ổn định và nâng cao chất lượng cung cấp điện năng cùng với việc đa dạng hóa nguồn điện 

và ứng dụng năng lượng sạch. 

 

1. Hiện trạng và các vấn đề của ngành điện ở Việt Nam và miền Nam Việt 

Nam 

1.1 Khái quát về ngành điện 

Tỷ lệ phủ lưới điện ở Việt Nam đạt mức 97,6% (năm 2015) trên toàn quốc
75

. Về cơ cấu nguồn điện 

thì thủy điện, nhiệt điện than và nhiệt điện khí đều lần lượt đóng góp khoảng 1/3 tổng sản lượng điện. 

Về tổng công suất nguồn điện thì thủy điện chiếm gần 40%. Hiệu suất vận hành của thủy điện thường 

tăng cao trong mùa có lượng mưa nhiều, nhưng khi hiệu suất vận hành xuống thấp do lượng mưa ít thì 

sản lượng điện được điều tiết bằng cách nâng hiệu suất vận hành của nhiệt điện than và nhiệt điện khí. 

 

Bảng 5.1.1 Tổng sản lượng điện và tổng công suất nguồn điện ở Việt Nam (năm 2015) 

 
Quy mô 

 Tỷ lệ  

Thủy điện Nhiệt điện than Nhiệt điện khí 

Tổng sản lượng điện 164.312GWh 34,2% 34,4% 28,9% 

Tổng công suất nguồn điện 37.343MW 38,5% 33,3% 18,6% 

(Ghi chú) Ngoài thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí thì trong tổng sản lượng điện còn có phần “Nhập khẩu” cộng với phần 

“Ngoài ra” chiếm 2,6%. Trong tổng công suất nguồn điện thì phần “Nhiệt điện dầu” cộng phần “Ngoài ra” và phần 

“Nhập khẩu” chiếm 9,7%. 

(Nguồn) Văn phòng JETRO Hà Nội “Khảo sát ngành điện Việt Nam 2016” (tháng 3 năm 2017) 

 

Giá điện có xu hướng tăng. Trong các ngành thì ngành thương mại, dịch vụ có giá điện cao nhất, 

tiếp đó lần lượt là các lĩnh vực dân sinh, công nghiệp, xây dựng. 

  

                                                   
75Văn phòng JETRO Hà Nội “Khảo sát ngành điện Việt Nam 2016”, tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên, ở một nơi thuộc miền Bắc 

Việt Nam, nhất là vùng núi, tỷ lệ phủ lưới điện vẫn còn ở mức thấp, khoảng 70 đến 80%. 
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(Nguồn) Văn phòng JETRO Hà Nội “Khảo sát ngành điện Việt Nam 2016” (tháng 3 năm 2017)  

Biểu đồ 5.1.1 Thay đổi giá điện ở Việt Nam (Trái: trung bình chung; Phải: trung bình từng ngành) 

 

1.2 Tiến độ của Quy hoạch phát triển điện 7 (PDP7) 

Việt Nam đã xây dựng và ban hành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (National Power 

Development Plan: PDP), lấy đó làm kế hoạch phát triển ngành điện. Sau khi được xây dựng và ban 

hành vào tháng 7 năm 2011, PDP lần thứ 7 (sau đây gọi tắt là “PDP7”) đã được điều chỉnh 2 lần và 

hiện nay, phiên bản thứ 3 được công bố tháng 3 năm 2016 (428/QĐ-TTg (18/03/2016), sau đây gọi tắt 

là “PDP7-3”) là quy hoạch mới nhất. 

Qua 2 lần điều chỉnh PDP7, có thể thấy rất nhiều nhà máy điện trên toàn quốc đều chậm tiến độ so 

với năm dự kiến đi vào hoạt động. Xét riêng từng vùng thì ở miền Nam – nơi có tỉnh BRVT, đến năm 

2021, tổng công suất phát điện theo quy hoạch mới nhất sau điều chỉnh sẽ vượt qua cả quy hoạch 

PDP7 ban đầu. 

 

  
(Ghi chú) PDP7-1~3 là các quy hoạch phát triển điện lực quốc gia ở từng thời điểm. PDP7-1: ngày 21/7/2001 (1208/QĐ-TTg), 

PDP7-2: ngày 11/12/2013 (2414/QĐ-TTg), PDP7-3: ngày 18/3/2016 (428/QĐ-TTg)  

(Nguồn) “National Power Development Plan” 

Biểu đồ 5.1.2 Thay đổi Quy hoạch phát triển điện (Tổng công suất thiết bị phát điện) ở Việt Nam (Trái: 

toàn quốc; phải: miền Nam) 

 

Ngoài ra, so sánh kết quả thực tế với kế hoạch xây dựng trạm biến áp và đường dây truyền tải trong 

PDP7 giai đoạn 2011~2015, có thể thấy việc chậm tiến độ phát triển các trạm biến áp (500kV, 220kV) 

và đường dây truyền tải (220kV) trên toàn quốc. Xét riêng từng vùng thì ở miền Nam – nơi có tỉnh 

BRVT, sự chậm tiến độ phát triển so với kế hoạch là rất rõ rệt. 
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Bảng 5.1.2 Tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trạm biến áp, đường dây truyền tải trong PDP7 

(2011-2015) 

  
Đơn vị 

2011 – 2015 

Kế hoạch 

2011 – 2015 

Thực tế 

2011-2015 

Tỷ lệ hoàn thành (%)  

Toàn quốc Trạm biến áp 500kV MVA 16.650 11.850 71,2 

 Trạm biến áp 220kV MVA 34.250 17.099 49,9 

 Dây truyền tải 500kV km 3.060 3.067 100,2 

 Dây truyền tải 220kV km 10.210 4.183 41,0 

Miền Bắc Trạm biến áp 500kV MVA 5.700 4.650 81,6 

 Trạm biến áp 220kV MVA 14.125 7.652 54,2 

 Dây truyền tải 500kV km 1.014 1.272 125,4 

 Dây truyền tải 220kV km 3.275 -- -- 

Miền Trung Trạm biến áp 500kV MVA 1.800 1.800 100,0 

 Trạm biến áp 220kV MVA 4.625 1.749 37,8 

 Dây truyền tải 500kV km 620 955 154,0 

 Dây truyền tải 220kV km 3.554 -- -- 

Miền Nam Trạm biến áp 500kV MVA 9.150 5.400 59,0 

 Trạm biến áp 220kV MVA 15.500 7.698 49,7 

 Dây truyền tải 500kV km 1.426 841 59,0 

 Dây truyền tải 220kV km 3.381 -- -- 

(Nguồn) Văn phòng JETRO Hà Nội “Khảo sát ngành điện Việt Nam 2016” (tháng 3 năm 2017) 

 

1.3 Dự báo cung cầu điện năng 

Theo dự báo của Viện năng lượng của Việt Nam (Institute of Energy: IE), đến năm 2025 thì tổng 

công suất nguồn điện ở Việt Nam thường xuyên vượt quá nhu cầu điện năng. Nếu phát triển nguồn 

điện được quy hoạch trong PDP7-3 theo đúng kế hoạch thì xét trên toàn lãnh thổ Việt Nam sẽ không 

bị thiếu điện. 

 

(Nguồn) Văn phòng JETRO Hà Nội “Khảo sát ngành điện Việt Nam 2016” (tháng 3 năm 2017) 

Biểu đồ 5.1.3 Thay đổi tổng công suất nguồn điện và dự báo nhu cầu điện năng ở Việt Nam 

 

Xem xét dự báo cung cầu điện năng theo từng vùng thì ở miền Nam Việt Nam, cho đến khoảng 

2018, tổng công suất nguồn điện sẽ tiếp tục lớn hơn tổng nhu cầu điện năng một chút. Về tình hình 

truyền tải và tiếp nhận điện 500kV của miền Nam thì những năm gần đây, lượng điện tiếp nhận tăng 

mạnh. Trong khoảng thời gian này, lượng điện truyền tải từ miền Bắc và miền Trung tăng mạnh và có 

thể thấy rằng miền Bắc và miền Trung đang tập trung để cung cấp điện cho miền Nam. 

 

Đơn vị: MW 

Tổng nhu cầu (dự báo) 

Tổng công suất nguồn điện (kế hoạch) 
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(Nguồn) Văn phòng JETRO Hà Nội “Khảo sát ngành điện Việt Nam 2016” (tháng 3 năm 2017)  

Biểu đồ 5.1.4 Thay đổi tổng công suất nguồn điện và dự báo nhu cầu điện năng ở miền Nam Việt Nam 

 

 

(Nguồn) Văn phòng JETRO Hà Nội “Khảo sát ngành điện Việt Nam 2016” (tháng 3 năm 2017)  

Biểu đồ 5.1.5 Tình hình truyền tải và tiếp nhận điện ở miền Nam Việt Nam 

 

Như đã nêu ở phần trước, theo PDP7-3, đến năm 2021, tổng công suất phát điện sẽ vượt quá cả quy 

hoạch PDP7 ban đầu. Song nếu việc phát triển nguồn điện không đúng như kế hoạch thì miền Nam có 

thể lâm vào cảnh thiếu điện, do đó, trong PDP7, cần đảm bảo chắc chắn việc xây dựng các nhà máy 

điện có kế hoạch đi vào vận hành từ nay đến năm 2020. 

Theo kết quả phỏng vấn đối với doanh nghiệp Nhật Bản, tình trạng mất điện đột ngột, thay đổi đột 

xuất kế hoạch ngắt điện dự kiến vẫn thường xảy ra, vì vậy có nhiều dư địa để cải thiện tính ổn định 

của việc cung cấp điện. 

  

Đơn vị: MW Miền Nam 

Tổng nhu cầu (dự báo) 

Tổng công suất nguồn điện (kế hoạch) 

Đơn vị: GWh 

Miền Nam Tiếp nhận điện 

Truyền tải điện 
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Bảng 5.1.3 Kế hoạch xây dựng các nhà máy điện chính ở miền Nam Việt Nam (đến 2020)  

Nhà máy điện Loại hình phát điện Tỉnh Công suất phát điện (MW)  Năm dự kiến vận hành 

Duyên Hải III #1 Coal Trà Vinh 600 2016 

Duyên Hải III #2 Coal Trà Vinh 600 2017 

Duyên Hải III mở rộng Coal Trà Vinh 660 2019 

Long Phú I #2 Coal Sóc Trăng 600 2019 

Sông Hậu I #1 Coal Hậu Giang 600 2019 

Sông Hậu I #2 Coal Hậu Giang 600 2019 

Vĩnh Tân I #1 Coal Bình Thuận 600 2019 

Vĩnh Tân I #2 Coal Bình Thuận 600 2019 

Vĩnh Tân IV #1 Coal Bình Thuận 600 2018 

Vĩnh Tân IV #2 Coal Bình Thuận 600 2018 

Vĩnh Tân IV mở rộng Coal Bình Thuận 600 2019 

Kiên Lương I #1 Coal Kiên Giang 600 2019 

Kiên Lương I #2 Coal Kiên Giang 600 2020 

Ô Môn III GTCC Cần Thơ 750 2020 

(Ghi chú) “GTCC” trong Loại hình phát điện là viết tắt của “Gas Turbine Combined Cycle” (Tua bin khí chu trình hỗn hợp). 

Năm dự kiến vận hành lấy theo kế hoạch của PDP7. 

(Nguồn “National Power Development Plan” 

 

2. Xây dựng cơ chế nhằm ổn định nguồn cung cấp điện 

Nếu xảy ra chậm tiến độ xây dựng các nhà máy điện được quy hoạch ở miền Nam Việt Nam, để 

không gây cản trở cho sự phát triển công nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cần phải chủ động phát 

triển nguồn điện bổ sung. 

Việc đẩy mạnh sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân sẽ rất có hiệu quả để thúc đẩy phát triển nguồn 

điện. Ở phần sau đây, chúng tôi sẽ xem xét tổng quan các cơ chế trong ngành điện của Việt Nam, từ 

đó xem xét mô hình phát điện gia đình của nhà đầu tư tư nhân và cơ chế bao mua điện năng dư thừa, 

coi đó như một cơ chế nhằm ổn định nguồn cung cấp điện. 

 

2.1 Khái quát về cơ chế ngành điện và các vấn đề hiện nay ở Việt Nam 

2.1.1 Cơ chế ngành điện tại Việt Nam 

Việc quản lý ngành điện tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương (MOIT). Ngoài việc 

xây dựng và ban hành PDP như nên trên, MOIT phê duyệt các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực điện, 

cấp giấy phép cho hoạt động phát điện kết nối với hệ thống truyền tải điện quốc gia, và hoạt động 

truyền tải điện.  

Nhà đầu tư nguồn điện chủ yếu ở Việt Nam, ngoài Tập đoàn điện lực Việt Nam (Electricity of 

Vietnam: EVN) ra còn có các đơn vị phát điện độc lập (Independent Power Producer: IPP).  

Tại Việt Nam đang thực hiện tự do hoá thị trường điện. Theo Quyết định số 26/2006/QD-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ tháng 1/2016 đã ban hành lộ trình tự do hoá thị trường điện, và vào tháng 

7/2012 đã hình thành thị trường bán buôn điện. Theo đó, IPP bên cạnh các giao dịch được ký kết với 

EVN thông qua Hợp đồng mua bán điện (Power Purchase Agreement: PPA) còn có thể bán điện thông 

qua thị trường bán buôn. Đối tượng giao dịch trên thị trường bán buôn này không bao gồm các hoạt 

động phát điện theo phương thức BOT, toàn bộ hệ thống phát điện được xây dựng trong các KCN 
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không được đấu nối lên hệ thống truyền tải điện quốc gia. Năm 2017 hiện nay, khoảng 10% lượng 

phát điện trong nước ngoại trừ các dự án BOT được giao dịch trên thị trường bán buôn điện.
76

  

Hơn nữa, theo Quyết định số 63/2013/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 11/2013 đã công bố 

kế hoạch hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh đến năm 2012, và tự do hoá thị trường bán lẻ 

điện cạnh tranh vào năm 2023. Tại thị trường bán buôn điện cạnh tranh, hoạt động bán buôn điện 

không còn bị hạn chế, các công ty phát điện ngoài EVN đều có thể bán điện cho doanh nghiệp bán 

buôn, ngoài ra, có thể bán điện trực tiếp cho các khách hàng tiêu dùng lớn.  

 

2.1.2 Hoạt động phát điện theo hình thức IPP 

Tại Việt Nam, IPP thực hiện hoạt động phát điện theo 4 hình thức là ①100% vốn nước ngoài, ②

kết hợp vốn nước ngoài với vốn trong nước, ③100% vốn trong nước và ④liên doanh (JV) với EVN. 

IPP có nguồn vốn trong nước tham gia phát triển nguồn điện có Vinacomin, Petro Vietnam… 

Các điều kiện đối với điện năng do IPP cung cấp như giá mua điện v.v được xác định thông qua 

đàm phán Hợp đồng mua bán điện (Power Purchase Agreement: PPA) với EVN ngoại trừ các giao 

dịch trên thị trường bán buôn điện. Đối với giá mua bán điện và thời hạn bao mua, nhiều ý kiến cho 

rằng giá bao mua điện mà EVN đưa ra qua đàm phán PPA đã thấp, thời hạn bao mua điện lại ngắn nên 

dễ làm nảy sinh các vấn đề về tính kinh tế của dự án
77

. 

Về đảm bảo mua điện của EVN, nếu nhìn vào PPA giữa EVN và nhà máy điện Phú Mỹ 3 là IPP có 

thể thấy nội dung là EVN sẽ mua toàn bộ sản lượng phát điện, trong thời gian dài. Qua phỏng vấn trực 

tiếp, chủ đầu tư cho biết, việc bán điện cho EVN, tuy đã có đảm bảo mua toàn bộ sản lượng phát điện, 

nhưng nếu có đủ các giấy phép cần thiết thì vẫn có thể bán điện cho các khách hàng khác ngoài EVN 

như các khu công nghiệp, các doanh nghiệp… Tuy nhiên, khi đó, EVN sẽ không thể đảm bảo sẽ mua 

nốt sản lượng phát điện dư thừa. Đảm bảo mua toàn bộ sản lượng phát điện của EVN, tuy mang lại sự 

ổn định cho việc bán điện của nhà máy điện Phú Mỹ 3, nhưng nếu áp dụng PPA tương tự đối với các 

nhà đầu tư nguồn điện mới trong thời gian tới thì sẽ có thể làm nảy sinh vấn đề như ① không thể linh 

hoạt trong việc lựa chọn khách hàng mua điện ② không thể đảm bảo được hiệu quả kinh tế của dự án 

do giá bao mua thấp.   

 

Bảng 5.2.1 Khái quát về dự án nhà máy điện Phú Mỹ 3 

 Khái quát 

Khát quát dự án ・Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp 

・Công suất phát điện: 733 MW (2 tua bin khí + 1 tua bin hơi nước)  

Phương thức BOT ・Hợp đồng BOT thời hạn 23 năm giữa Bộ công thương với công ty BOT 

・Chuyển giao quyền sở hữu nhà máy điện cho EVN sau 20 năm vận hành thương mại 

Hợp đồng mua điện (PPA) ・Thời hạn: 20 năm từ khi bắt đầu vận hành thương mại (COD) 

・EVN bao mua toàn bộ trên cơ sở “Take-or-pay” 

Cung ứng nhiên liệu ・Petro Vietnam cung cấp khí thiên nhiên. Thời hạn hợp đồng cung ứng là hơn 20 

năm. 

(Ghi chú) Hợp đồng “Take-or-pay” là hợp đồng mà người mua cam kết chắc chắn sẽ thanh toán một khoản tối thiểu nhất định và 

tiếp nhận một số lượng nhất định hàng/dịch vụ một cách vô điều kiện. Kể cả trong trường hợp người mua không tiếp 

                                                   
76 Bộ Kinh tế và Công nghiệp “Khảo sát thu thập thông tin cơ bản liên quan đến triển khai hỗ trợ ở nước ngoài đối với lĩnh vực 

điện tại Việt Nam” (tháng 3/2017) 
77The U.S. Department of Commerce‟s International Trade Administration, “Vietnam - Power Generation”, (Last Published: 

10/31/2016, 7/18/2017). <https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Power-Generation> 

Ngoài ra, còn có ý kiến chỉ trích rằng IPP trong nước thiếu đảm bảo từ chính phủ và hợp đồng take-or-pay. 

<http://www.powermag.com/vietnam-works-hard-to-power-economic-growth/?printmode=1> 

https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Power-Generation
http://www.powermag.com/vietnam-works-hard-to-power-economic-growth/?printmode=1
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nhận hàng/dịch vụ theo đúng như hợp đồng thì vẫn có nghĩa vụ phải chi trả mộtkhoản tiền tối thiểu nhất định. 

(Nguồn) ADB, “Vietnam: Loan and Political Risk Guarantee to the Phu My 3 Power Project”, Feb 2007 

 

2.2 Áp dụng cơ chế nhà đầu tư nguồn điện quy mô nhỏ (Small Power Producers: SPP) 

Một giải pháp hiệu quả để thúc đẩy việc tham gia các dự án phát triển nguồn điện của nhà đầu tư tư 

nhân là EVN khẳng định rõ cam kết bao mua điện ở một mức nhất định và xây dựng cơ chế cho phép 

nhà đầu tư linh hoạt lựa chọn khách hàng mua điện tùy theo nhu cầu tiêu thụ của các khách hàng, ví dụ 

như các nhà máy. Bên cạnh đó, một giải pháp hiệu quả nữa là đẩy mạnh phát triển các nguồn điện ít 

gây ảnh hưởng tới môi trường như công nghệ đồng phát hay năng lượng tái tạo. Về những điểm này, 

có thể tham khảo cơ chế nhà đầu tư nguồn điện quy mô nhỏ (Small Power Producers: SPP) đã được áp 

dụng ở Thái Lan. 

 

2.2.1 Khái quát về cơ chế nhà đầu tư nguồn điện quy mô nhỏ  

Nguồn điện ở Thái Lan do thiết bị phát điện của đơn vị phát điện, truyền tải điện quốc doanh – 

Tổng công ty phát điện Thái Lan (Electric Generating Authority of Thailand: EGAT), đơn vị phát điện 

độc lập (Independent Power Producer: IPP), nhà đầu tư nguồn điện quy mô nhỏ (Small Power 

Producer: SPP), nhà đầu tư nguồn điện quy mô siêu nhỏ (Very Small Power Producer: VSPP), nguồn 

điện nhập khẩu cung cấp. 

Cơ chế SPP là một chương trình do chính phủ Thái Lan khởi xướng từ năm 1992 nhằm ① thông 

qua việc khuyến khích các nhà đầu tư nguồn điện quy mô nhỏ để khai thác sản phẩm phụ (tận dụng 

nhiệt dư) của các nguồn điện truyền thống như nhiệt điện than/dầu/khí thiên nhiên và năng lượng tái 

tạo, qua đó nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và ② giảm bớt việc nhập khẩu/sử dụng dầu mỏ. 

Đây là cách thức nhằm đáp ứng với tình trạng thiếu khả năng cung cấp điện năng, thực hiện tự do hoá 

lĩnh vực điện, thúc đẩy sự tham gia vào lĩnh vực phát điện của các doanh nghiệp tư nhân. 

Cơ chế SPP như sau: Cụ thể thì các nhà đầu tư sẽ xin thực hiện các dự án mà EGAT mời gọi đầu tư. 

Trường hợp sử dụng nguồn điện truyền thống như nhiệt điện dầu/khí thiên nhiên, đối với dự án nào 

thỏa mãn một số tiêu chuẩn nhất định như bảo đảm hiệu suất phát điện 45% thì sẽ được phê duyệt là 

dự án SPP. Các điều kiện mua bán điện như giá mua điện… sẽ được EGAT đưa ra khi mời gọi đầu tư, 

được áp dụng chung cho mọi nhà đầu tư được phê duyệt và khác với đấu thầu cạnh tranh. Nếu được áp 

dụng theo loại hình dự án này thì EGAT sẽ đảm bảo bao mua đến 90MW và nhà đầu tư được phép tự 

mình bán phần điện năng và nhiệt năng còn lại (hơi nước nóng, nước làm mát) cho các khách hàng 

khác như nhà đầu tư khu công nghiệp. Tuy nhiên, về phương thức phát điện được quy định hoặc là sử 

dụng năng lượng tái tạo, hoặc là sử dụng năng lượng hiệu quả (cung cấp cả điện và nhiệt). 

Sự khác biệt giữa IPP và SPP là IPP thì phải bán toàn bộ điện năng sản xuất ra cho EGAT, còn SPP 

thì có thể bán điện cho cả EGAT và cả khách hàng ở gần đó (các đơn vị như doanh nghiệp, nhà 

máy…). 
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Bảng 5.2.2 Cơ chế nhà đầu tư nguồn điện quy mô nhỏ (Small Power Producers: SPP) 

 Khái quát 

Khái quát về SPP ・Là nhà đầu tư tư nhân hoặc quốc doanh, thực hiện (a) hoặc ( b) dưới đây và được Tổng công ty phát 

điện Thái Lan (Electricity Generation Authority of Thailand: EGAT) phê duyệt. 

 (a) Phát điện bằng nguồn tài nguyên phi truyền thống (sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy điện quy 

mô nhỏ, chất thải, chất thừa, biomas) 

 (b) Phát điện bằng nguồn tài nguyên truyền thống (khí thiên nhiên, than, dầu mỏ) có ứng dụng 

công nghệ đồng phát (tận dụng nhiệt sinh ra khi phát điện) 

Cơ chế xin phê 

duyệt 
・Nhà đầu tư xin thực hiện các dự án mà EGAT mời gọi đầu tư, và dự án nào thỏa mãn một số tiêu 

chuẩn nhất định thì sẽ được phê duyệt là dự án SPP. 

・Các điều kiện mua bán điện như giá mua điện… sẽ được EGAT đưa ra khi mời gọi đầu tư, được áp 

dụng chung cho mọi nhà đầu tư được phê duyệt và khác với đấu thầu cạnh tranh. 

・Nếu nhà đầu tư SPP được áp dụng cơ chế này thì EGAT sẽ đảm bảo bao mua đến 90MW và nhà 

đầu tư được phép tự mình bán phần điện năng và nhiệt năng còn lại (hơi nước nóng, nước làm 

mát) cho các khách hàng khác như nhà đầu tư khu công nghiệp. 

・Có 2 hình thức là Firmed SPP cam kết bán điện cho EGAT khi nhu cầu điện đạt đỉnh và 

non-Firmed SPP không cam kết điều đó. 

・Trong SPP thì tất cả các nhà đầu tư nguồn điện đồng phát bằng chu trình hỗn hợp đều là Firmed 

SPP. 

Khách hàng mua 

điện 
・EGAT hoặc các doanh nghiệp, nhà máy… ở gần (hoặc cả hai) 

・Khi mới xây dựng cơ chế thì chỉ được bán điện cho EGAT nhưng từ năm 1994 trở đi thì bắt đầu 

được bán cho cả các khách hàng (doanh nghiệp) ở gần SPP. 

Điều kiện bao mua 

(Nguồn điện 

truyền thống) 

・Giá bao mua điện của EGAT được xây dựng theo công thức cơ bản là Giá cơ bản + Giá biến đổi 

(giá nhiên liệu, tỷ giá hối đoái) nên loại trừ được rủi ro biến động giá nhiên liệu và tỷ giá hối đoái. 

・Giá bao mua của EGAT có giới hạn trần là giá bán điện của Công ty điện lực các tỉnh Thái Lan 

(PEA). 

Tiền hỗ trợ ・Nguồn điện từ năng lượng tái tạo có chi phí cao hơn nguồn điện từ các tài nguyên truyền thống như 

than đá, khí thiên nhiên nên đã có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho SPP. 

・SPP đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tối đa 0,89USD/1kWh trong 5 năm kể từ khi bắt đầu vận 

hành. 

・Tuy vậy, với SPP công nghệ đồng phát sử dụng tài nguyên truyền thống thì không được nhận hỗ 

trợ. (Ít gánh nặng tài chính đối với chính phủ, công ty điện lực nhà nước) 

Tỷ lệ phổ biến ・Chiếm 12% tổng sản lượng điện toàn quốc tại thời điểm năm 2014 (4.530MW)  

(Nguồn) Nhóm khảo sát 

 

2.2.2 Ý nghĩa của việc tỉnh BRVT vận dụng cơ chế SPP 

Cơ chế SPP của Thái Lan mang lại lợi ích cho cả người dùng điện và cả nhà đầu tư nguồn điện. 

Cụ thể là, trước hết, nó cho phép người dùng điện có thể mua điện trực tiếp từ nhà đầu tư nguồn 

điện tư nhân mà không phải từ EGAT. Khách hàng mua điện của SPP chủ yếu là các doanh nghiệp ở 

gần nhà máy điện SPP, phát triển đường dây truyền tải điện riêng, độc lập với lưới truyền tải trung 

ương. Các SPP phát điện bằng tài nguyên truyền thống (khí thiên nhiên, than đá, dầu mỏ), nếu ứng 

dụng các công nghệ tiên tiến nhất để hoàn thiện các thiết bị phát điện thì có thể nâng cao tính ổn định 

và chất lượng của việc cung cấp điện, cả về mặt nguồn điện và phân phối điện. Đối với người dùng 

điện, nhất là những ngành mà việc mất điện ngắn vài giây cũng gây ra thiệt hại và tốn kém chi phí lớn 

cho hoạt động sản xuất như sản xuất sắt thép (lò luyện điện) và ngành vật liệu như hoá dầu thì nguồn 

điện mà SPP cung cấp có độ tin cậy cao về tính ổn định, mang lại lợi ích kinh tế lớn. 

Mặc dù tỉnh BRVT có tỷ lệ phủ điện lưới rất cao và cung cấp điện ổn định là một trong số các điểm 

nhấn khi thu hút doanh nghiệp, nhưng theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư 

vào tỉnh BRVT cho thấy vẫn có mất điện ngắn và sự thay đổi bất ngờ các kế hoạch cắt điện đã dự kiến. 

Tuy những năm gần đây, có vẻ như các vấn đề này đã được cải thiện rất nhiều, nhưng những ngành 

công nghiệp chủ chốt mới của tỉnh BRVT là ngành hóa dầu và sản xuất sắt thép đều là những ngành 

sản xuất vật liệu mà công đoạn sản xuất hình thành từ những thiết bị quy mô lớn và những thiệt hại và 
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tổn thất kinh tế do mất điện ngắn gây ra cho thiết bị sản xuất là rất lớn. Từ những điểm trên, có thể 

thấy tỉnh BRVT cần cung cấp nguồn điện với sự ổn định cao hơn so với mức trung bình của Việt Nam. 

Việc vận dụng cơ chế SPP nhằm nâng cao hơn nữa tính ổn định của nguồn điện sẽ rất hiệu quả với 

việc củng cố niềm tin về cung cấp điện của tỉnh BRVT cho các doanh nghiệp đã đầu tư cũng như thu 

hút doanh nghiệp mới. Trong PDP7 được sửa đổi tháng 3/2016, công suất phát điện của khu vực phía 

nam Việt Nam dự báo sẽ vượt kế hoạch ban đầu vào năm 2021, từ năm 2020 trong 1 năm có kế hoạch 

tăng khoảng 5.000 MW. Nếu thị phần của SPP tại Thái Lan chỉ chiếm trên 10% công suất phát điện thì 

tại Tỉnh BRVT trước mắt việc đầu tư SPP với mục tiêu ở mức 500MW, nhưng sẽ đem lại sự ổn định 

cho việc cung cấp điện năng.  

Tiếp đến, ngay cả đối với nhà đầu tư nguồn điện, cơ chế SPP cũng giúp ích trong việc đảm bảo tính 

kinh tế của dự án. Cụ thể là ở chỗ, với cơ chế SPP, ① EVN đảm bảo mua một phần điện năng nhất 

định, và nhà đầu tư được bán phần còn lại cho người mua như các khu công nghiệp, ② đồng thời 

cũng được bán hơi nước phát sinh khi phát điện. Nếu thúc đẩy đầu tư của các nhà đầu tư nguồn điện tư 

nhân thực hiện đầu tư thông qua việc áp dụng cơ chế SPP thì không những giúp tỉnh BRVT không mất 

đi sự hấp dẫn về nguồn cung điện kể cả trong trường hợp việc phát triển nguồn điện theo PDP7 bị 

chậm tiến độ, mà còn giúp giảm bớt sức ép phát triển nhà máy điện đối với EVN. 

Đối với bán hơi nước, ở Nhật Bản có trường hợp đã đóng góp vào việc cắt giảm lượng nhiên liệu sử 

dụng và lượng CO2 trong nhà máy. Cụ thể là ở khu liên hợp công nghiệp của thành phố Kawasaki, hơi 

nước sinh ra khi phát điện được cung cấp tới 10 công ty ở gần nhà máy điện. Trước đây, các công ty 

trong khu liên hợp này đều phải tự sản xuất hơi nước bằng nồi hơi để gia nhiệt cho nguyên liệu sản 

xuất của mình, nhưng với việc chuyển sang sử dụng hơi nước do nhà máy nhiệt điện Kawasaki cung 

cấp, họ đã cắt giảm được 22.000.000 lít nhiên liệu (quy đổi ra dầu thô) và giảm thải khoảng 51.000 tấn 

CO2 mỗi năm
78

. Như vậy, việc bán hơi nước phát sinh trong quá trình phát điện sẽ góp phần trong việc 

sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm tải cho môi trường. 

Tại tỉnh BRVT, nếu các SPP đồng phát nhiệt điện khí thiên nhiên (GTCC) thực hiện phát triển 

nguồn điện thì sẽ vừa thúc đẩy ứng dụng công nghệ đồng phát có hiệu suất phát điện cao, vừa giúp 

đảm bảo và mở rộng thị trường tiêu thụ cho LNG của kho chứa LNG Thị Vải trong tương lai. 

 

2.2.3 Đề xuất dự án thí điểm theo cơ chế SPP tại tỉnh BRVT 

Dựa trên những thông tin trên, chúng tôi đề xuất việc thực hiện dự án thí điểm theo cơ chế SPP (sau 

đây gọi là “Dự án SPP thí điểm”) tại tỉnh BRVT. Cơ chế SPP được Chính phủ Nhật Bản đề xuất trong 

Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản như một biện pháp hữu hiệu để sử dụng nguồn vốn tư nhân 

trong lĩnh vực điện năng, đồng thời cũng là một biện pháp bổ trợ nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện. 

Dự án SPP thí điểm dự kiến sẽ bao gồm các nội dung chính cụ thể sau.  

Nội dung dự án sẽ lấy đối tượng là các dự án đồng phát bằng tài nguyên truyền thống, và phương 

thức phát điện sẽ ưu tiên nhiệt điện khí thiên nhiên (GTCC) chứ không phải là nhiệt điện than. Qua đó, 

vừa thực hiện dự án phát điện theo mô hình quan tâm tới môi trường, vừa hướng tới kích cầu đối với 

LNG của kho chứa LNG Thị Vải trong tương lai. 

                                                   
78Kết quả nhờ cung cấp 610.000 tấn hơi nước (2016). Con số này tương ứng với lượng tiêu thụ năng lượng của khoảng 18.900 hộ 

gia đình và lượng phát thải CO2 của khoảng 9.300 hộ gia đình tại Nhật Bản mỗi năm. 

<https://www4.tepco.co.jp/fp/challenge/peripheral/steam.html> 
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Địa điểm dự kiến của dự án sẽ là khu công nghiệp trong tỉnh BRVT. Hiện nay, toàn tỉnh có 15 khu 

công nghiệp (trong đó có 10 khu công nghiệp đang hoạt động). Nếu dự tính đến GTCC thì nên ưu tiên 

lựa chọn khu công nghiệp nào đã xây dựng xong đường ống khí (gồm KCN Phú Mỹ 3).  

Để thực hiện dự án loại này, tỉnh BRVT cần liên kết với nhà đầu tư SPP thí điểm (sau đây gọi là 

“nhà đầu tư SPP”) để trao đổi với Bộ Công thương, EVN, Petro Vietnam (PVN) về cấp phép dự án và 

các điều kiện như mua bán điện và cung ứng nhiên liệu… 

Trước hết, vì dự án IPP phải theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia của Việt Nam nên dự án 

SPP thí điểm cần phải được Bộ Công thương phê duyệt. 

Ngoài ra, để thực hiện thành công dự án SPP thí điểm thì cần phải bảo đảm hiệu quả kinh tế của dự 

án. Tiền điện ở Việt Nam những năm gần đây đã tăng lên, nhưng vẫn ở mức thấp. Chi phí năng lượng 

tăng dễ dẫn đến suy giảm sức cạnh tranh công nghiệp nên tăng giá tiền điện quá nhanh là điều không 

nên song từ góc độ doanh thu từ hoạt động phát điện, như đã trình bày ở trên, giá mua bán điện trong 

PPA ký với EVN có xu hướng thấp. Mặt khác, chi phí phát điện nói chung nếu so sánh với nhiệt điện 

than thì nhiệt điện khí tự nhiên có chi phí cao hơn.  

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện tự do hoá lĩnh vực điện lực và hình thành thị trường bán buôn 

điện, nhưng hoạt động phát điện theo phương thức BOT, và các IPP phát điện trong các KCN mà 

không đấu nối lên hệ thống truyền tải điện quốc gia lại không được giao dịch trên thị trường bán buôn 

điện này, và việc bán điện vẫn dựa trên PPA. Và trong PPA ký với EVN thì trong trường hợp không 

bán hết lượng điện sản xuất ra cho EVN thì EVN cũng không thể bảo đảm bao mua toàn bộ.  

 Vì ngoài khách hàng là các khu công nghiệp, nhà đầu tư SPP sẽ ký kết PPA với EVN nên khi thực 

hiện nghiên cứu F/S dự án SPP thí điểm, việc thu xếp/bảo đảm các điều kiện như giá bán và thời hạn 

bán điện từ góc độ nguồn thu của dự án, điều kiện về bao mua phần điện năng dư thừa sẽ rất hữu hiệu. 

Qua phỏng vấn các doanh nghiệp đang thực hiện dự án SPP ở Thái Lan, chúng tôi thấy để giúp nhà 

đầu tư SPP đảm bảo khả năng sinh lời thì ngoài mức giá đảm bảo mua điện của EVN, việc bán nhiệt 

(hơi nước) cũng là một yếu tố rất quan trọng. Điều quan trọng là phải đảm bảo được các điều kiện như 

① nhà đầu tư SPP cung cấp điện cho người mua là các khu công nghiệp…, ② EVN thì đảm bảo 

mua phần điện năng dư thừa (hợp đồng Take and Pay) ③ hơi nước cũng được tự do bán cho hộ có 

nhu cầu. Ngoài ra, từ góc độ chi phí của dự án, đó là vấn đề về cung ứng nhiêu liệu. Theo một doanh 

nghiệp ở Thái Lan đang triển khai dự án SPP, họ đã ký hợp đồng với Công ty dầu khí Thái Lan để 

cung ứng nhiên liệu trong dài hạn, và việc này nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí cung ứng. Tỉnh 

BRVT tương tự cũng có thể được cung ứng khí thiên nhiên ổn định dài hạn từ PVN, và đây là yếu tố 

quan trọng của Dự án SPP thí điểm. Tỉnh BRVT trên cơ sở nghiên cứu F/S của Dự án SPP thí điểm 

tiến hành hỗ trợ cho nhà đầu tư có quan tâm đến SPP, và thảo luận với MOIT và EVN, PVN về các 

điều kiện thu – chi của dự án.  

Nếu Dự án SPP thí điểm được triển khai trên cơ sở nghiên cứu F/S sẽ mang lại lợi ích cho cả Bộ 

Công thương, EVN và PVN. Cụ thể là do đây dự án IPP nên gánh nặng về tài chính của Chính phủ, 

EVN để phát triển nguồn điện sẽ được giảm nhẹ. Nhà đầu tư SPP tự đầu tư xây dựng đường dây 

truyền tải giữa nhà máy điện với khu công nghiệp và kết nối với hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia. 

Ngoài ra, nếu là dự án phát điện bằng tài nguyên truyền thống thì cũng không cần tính đến việc nhận 

tiền hỗ trợ như trường hợp phát điện bằng năng lượng tái tạo. Nếu nhiệt điện khí được mở rộng thông 

qua dự án SPP thí điểm thì cũng giúp đảm bảo nhu cầu dài hạn đối với khí thiên nhiên của PVN. 
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Rất mong rằng tỉnh BRVT sẽ giải thích rõ những lợi ích này cho Chính phủ, Bộ Công thương và các 

cơ quan hữu quan nhằm hoàn thiện hơn môi trường đầu tư cho nhà đầu tư SPP. 

 

Bảng 5.2.3 Các điều kiện đối với Hợp đồng mua bán điện, bán nhiệt (hơi nước) trong Dự án SPP thí điểm 

(Đề xuất) 

 Khái quát 

Hợp đồng mua bán 

điện 
○Áp dụng hợp đồng Take-and-pay (Take-and-pay Contract) 

・Hợp đồng Take-and-pay là hợp đồng mà người mua có trách nhiệm chi trả chỉ khi người 

bán cung cấp hàng, dịch vụ. Người mua không có nghĩa vụ chi trả nếu hàng, dịch vụ 

không được cung cấp do trách nhiệm của người bán, khác với hợp đồng Take-or-pay, 

trong đó người mua có nghĩa vụ chi trả một số tiền tối thiểu nhất định kể cả trong trường 

hợp không tiếp nhận hàng, dịch vụ theo hợp đồng. 

・Hình thức này vừa nâng cao tính ổn định kinh tế cho dự án SPP nhờ EVN đảm bảo bao 

mua khi SPP dư thừa điện, đồng thời giúp cắt giảm chi phí vì EVN không phải chi trả 

một số tiền tối thiểu nếu SPP không cung cấp điện. 

・Cơ chế giá mua điện được xây dựng theo công thức Giá cơ bản + Giá biến đổi (giá nhiên 

liệu, tỷ giá hối đoái) nên loại trừ được rủi ro biến động giá nhiên liệu và tỷ giá hối đoái. 

Bán nhiệt (hơi nước) ・Theo cơ chế SPP của Thái Lan thì nhà đầu tư SPP buộc phải bán một lượng hơi nước nhất 

định cho các doanh nghiệp, nhưng trong dự án thí điểm này, để đảm bảo tính linh hoạt 

cho nhà đầu tư SPP thì sẽ cho phép tự do thay đổi lượng hơi nước bán ra, tùy thuộc vào 

tình hình khu vực dự án (doanh nghiệp bên trong khu công nghiệp). 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp 

 

Các nội dung triển khai chính Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

 Tỉnh BRVT: đàm phán với 
MOIT, EVN để áp dụng mô 
hình SPP 

 

   

 Chính phủ Nhật Bản: tác 
động tới bộ ngành TW 
thông qua Sáng kiến chung 
Nhật Việt 

 

   

 Bộ ngành TW: Nghiên cứu 
xây dựng quy định về SPP 

 
 

  

 Bộ ngành TW: Phê duyệt 
dự án thí điểm SPP 

 

 

  

 JICA: Hỗ trợ F/S cho dự án 
thí điểm SPP 

 
 

  

 Triển khai dự án thí điểm   
 

 

Biểu đồ 5.2.1 Ví dụ minh họa về dự án thí điểm áp dụng mô hình SPP (kế hoạch, nội dung triển 

khai) 
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3. Đa dạng hóa nguồn điện; Ứng dụng năng lượng sạch 

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 7 của Việt Nam năm 2011 (Power Development Master 

Plan: PDP7) được ban hành theo Quyết định số 428/QĐTTg năm 2016, xác định quy hoạc phát triển 

điện lực từ 2016 đến 2030. Thay đổi rõ nhất lần này là việc chú trọng vào năng lượng tái tạo, theo đó, 

cơ cấu nguồn điện mục tiêu năm 2030 là điện gió 2,1%,  biomas 2,1%, điện mặt trời 3,3%
79

. Vùng 

biển của tỉnh BRVT có thể khai thác được dầu mỏ và khí thiên nhiên nên có lợi thế về nguồn năng 

lượng với giá rẻ, nhưng xét tới nguy cơ cạn kiệt các tài nguyên này trong tương lai, nhu cầu điện được 

dự báo ngày càng tăng, yêu cầu cung cấp năng lượng ổn định (quản lý rủi ro)… thì rất cần các đối 

sách nhằm đa dạng hóa nguồn điện, nhất là nghiên cứu để ứng dụng năng lượng tái tạo trong thời gian 

tới. 

 

3.1 Triển vọng ứng dụng năng lượng tái tạo 

Lãnh thổ Việt Nam trải dài theo chiều Bắc-Nam, với gió mùa chủ đạo và luôn có gió thường trực 

nên nhiều nơi phù hợp với điện gió. Bộ Tài nguyên và môi trường cũng có kết quả khảo sát cho thấy 

vùng duyên hải phía Nam, trong đó có tỉnh BRVT là khu vực phù hợp với điện gió với tốc độ gió 

trung bình từ 10-11km/giờ
80

. Trong tỉnh BRVT, hiện có các kế hoạch xây dựng điện gió ở Bình Châu, 

Xuyên Mộc (90MW)
81

 và ở Côn Đảo (4MW)
82

. Ngoài ra, trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 còn có 

công ty con của Tập đoàn CS WIND (CS WIND Vietnam)
83

 – chuyên xây dựng nhà máy điện gió 

khắp nơi trên thế giới để xuất khẩu, hiện đang sản xuất cột tua bin gió (công suất 900 cây/năm). 

Tỉnh BRVT còn có tỷ lệ nắng cao, có tiềm năng điện mặt trời ở mức 5,2 – 5,7kWh/m
2
 

84
, hiện đang 

có kế hoạch xây dựng cơ sở phát điện mặt trời (5MW) tại Côn Đảo
85

. Công ty SolarBK cũng đang sản 

xuất pin mặt trời tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 xuất khẩu sang các nước Âu, Mỹ. Được biết, tính gộp 

cả nhu cầu trong nước của Việt Nam trong thời gian tới, công ty này sẽ tăng công suất lên đến 350MW 
86

. 

Về các nguồn năng lượng tái tạo khác thì ở Bình Châu, Xuyên Mộc còn có khu suối khoáng nóng và 

có ý kiến cho rằng rất có triển vọng về điện địa nhiệt
87

. Ngoài ra, có thể tính đến khả năng khai thác cơ 

sở phát điện bằng khí biogas ở nhà máy chế biến thực phẩm và cơ sở xử lý nước thải và cơ sở đốt rác 

phát điện ở khu xử lý chất thải Tóc Tiên. Những nguồn điện này tuy có thể không phù hợp để cung 

cấp điện quy mô lớn cho công nghiệp, nhưng phổ cập mô hình tự cung tự cấp năng lượng kiểu này sẽ 

giúp ổn định cung cấp điện năng trong toàn tỉnh, nâng cao tính bền vững (resilience) của tỉnh khi cung 

cấp điện cả trong tình huống khẩn cấp như gặp thiên tai và rất hiệu quả đối với thu hút công nghiệp. 

 

                                                   
79 Bản Sửa đổi Quy hoạch phát triển nguồn điện quốc gia 7 (Quyết định số 428/QD-TTg 

<http://gizenergy.org.vn/media/app/media/legal%20documents/GIZ_PDP%207%20rev_Mar%202016_Highlights_IS.pdf> 
80 Viet Nam News: <http://vietnamnews.vn/environment/380047/vn-has-large-wind-power-potential-experts.html#0W2CAqXhQZglCP21.97> 
81 Ba Ria Vung Tau: 

<http://www.baobariavungtau.com.vn/english/politics/local/201108/wind-power-production-project-in-binh-chau-approved-293657/> 
82 Green Innovation and Development Centre (GreenID): 

<http://en.greenidvietnam.org.vn/notices/petro-vietam-engineering-won-epc-contract-for-wind-power-project-in-con-dao.html> 
83 CS Wind Vietnam: <http://www.cswind.com/eng/?page=company%7Clocation%7Ccswind_vietnam> 
84 EVN: <http://en.evn.com.vn/d6/news/Taking-advantages-of-renewable-energy-66-163-567.aspx 
85 Viet Nam News: <http://vietnamnews.vn/economy/267422/con-dao-to-develop-power-projects.html#7JLfLXM4Lt3jEhWb.97> 
86

The Daily NNA (Vietnam Edition), số 03281 (1), ngày 1/11/2017 (thứ Tư) 
87 H Bang et al. (2008) Some new studies in Binh Chau geothermal area, South Vietnam: 

<https://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/Asian/2008/8_13_bang.pdf> 
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3.2 Thời cơ và cơ hội để ứng dụng năng lượng tái tạo 

Hiện nay, ở Việt Nam, cơ chế giá điện quy định (FIT) cho năng lượng tái tạo được áp dụng cho điện 

mặt trời, điện gió, điện biomas, điện từ đốt rác (Bảng 5.3.1). Đặc biệt là sau khi đặt ra FIT, trên toàn 

quốc, rất nhiều dự án đầu tư quy mô lớn vào điện mặt trời
88

 đã liên tục được công bố nhưng đối với 

điện gió, vì đơn giá FIT thấp, không đảm bảo tính kinh tế của dự án nên các dự án đầu tư rất ít
89

.  

Về khả năng tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng tái tạo, theo 

JETRO, sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam khá cao nhưng giá bao mua theo cơ 

chế FIT còn tương đối thấp nên họ còn nghe ngóng tình hình. Ngoài ra, các doanh nghiệp NB cũng chỉ 

ra rằng để được cấp phép đầu tư trong lĩnh vực phát điện năng lượng tái tạo cần rất nhiều các thủ tục 

qua UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở KHĐT, bên mua (EVN), và mất nhiều thời gian ít nhất là hơn 1 

năm để có thể có được giấy phép. Trong bối cảnh đó, liên quan đến phát điện năng lượng mặt trời đã 

bắt đầu xuất hiện doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm và kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng mặt 

trời đang tham gia vào kinh doanh lĩnh vực này tại Việt Nam nhằm tạo sự khác biệt như tính năng của 

các tấm pin năng lượng mặt trời.  

 

Bảng 5.3.1 Đơn giá và thời hạn của Cơ chế bao mua nguồn năng lượng tái tạo với giá điện cố định (FIT) 

ở Việt Nam 

Năng lượng tái 

tạo 
Đơn giá FIT (US cents) 

Thời hạn 

FIT 
Luật định 

Ánh sáng mặt 

trời 
9,35c/kWh 20 năm Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg 

Sức gió 7,8c/kWh 20 năm Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg 

Biomas 7,34 – 7,55c/kWh 20 năm Quyết định số 942/2016/QĐ-BCT 

Phát điện từ rác 7,28 – 10,05c/kWh 20 năm Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg 

 

Ngoài cơ chế FIT còn có cơ chế RPS (Renewables Portfolio Standard) buộc nhà đầu tư nguồn điện 

quy mô lớn có nghĩa vụ phải bao mua một tỷ lệ năng lượng tái tạo tối thiểu nhất định. Ngoài ra, khi áp 

dụng các thiết bị năng lượng tái tạo, trường hợp dự án được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế 

khó khăn sẽ được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể là (1) đối với khu vực đặc biệt 

khó khăn về kinh tế và xã hội, áp dụng chính sách 4 năm miễn thuế, 9 năm giảm thuế (miễn thuế thu 

nhập doanh nghiệp trong 4 năm, 9 năm tiếp theo được giảm 50% số thuế), (2) đối với khu vực khó 

khăn về kinh tế và xã hội, áp dụng chính sách 2 năm miễn thuế, 4 năm giảm thuế (miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong 2 năm, 4 năm tiếp theo giảm 50% số thuế). Tỉnh Bà Rịa Vũng Tài có Huyện Côn 

Đảo được chỉ định (1) là vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế và xã hội, và Huyện Châu Đốc là (2) vùng 

khó khăn về kinh tế và xã hội.  

Ngoài ra, từ năm 2005, tỉnh BRVT đã thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh BRVT (BEPF) (Tham 

khảo chương 7) để hỗ trợ đầu tư cho các dự án môi trường, thực hiện cho vay lãi suất thấp (2,6%/năm) 

đối với hoạt động đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường. Năng lượng tái tạo cũng thuộc đối 

tượng hỗ trợ và trong số các dự án được vay từ quỹ này đã có dự án điện mặt trời quy mô lớn nhất 

(6~7 tỷ VNĐ) từng được vay. 

Công ty SolarBK sản xuất pin năng lượng mặt trời trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 đã thành lập 

công ty con (Solar ESCO) cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống phát điện mặt trời và cung cấp hệ thống 

                                                   
88 PV Magazine: <https://www.pv-magazine.com/2017/04/19/vietnam-releases-fit-and-net-metering-scheme-for-solar/> 
89 Wind energy in Vietnam: <https://blogs.duanemorris.com/vietnam/2017/08/04/wind-energy-in-vietnam-blowing-in-the-right-direction/> 
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phát điện mặt trời theo dạng dự án ESCO
90

 nên sẽ thúc đẩy quá trình lắp đặt tại các khu công nghiệp 

và cơ sở thương mại thời gian tới
12

. 

 

3.3 Đề xuất dự án thí điểm về năng lượng tái tạo 

Nếu khai thác năng lượng tái tạo làm nguồn điện thương mại để tập trung công nghiệp thì có thể 

thấy tỉnh BRVT có tiềm năng phát điện khá lớn và sẽ tập trung vào loại hình đã có cơ chế FIT là năng 

lượng mặt trời và năng lượng gió. Để khai thác năng lượng tái tạo như một nguồn điện thương mại thì 

cần phát huy được lợi thế quy mô nên có thể tính đến việc thu hút nhà máy điện mặt trời (mega-solar) 

hoặc trang trại năng lượng gió (wind-farm) vào các địa bàn có điều kiện khó khăn về kinh tế ở ngay 

gần các khu công nghiệp, với tổn thất truyền tải nhỏ. 

Ngoài ra, những năm gần đây, giá pin mặt trời đã rẻ đi nhiều nên đáng để kiểm chứng tính khả thi 

của việc mở rộng mô hình sản xuất và tự tiêu thụ thông qua việc lắp đặt pin mặt trời trên nóc nhà máy 

hoặc bãi đất trống để bổ sung vào nguồn điện sử dụng ban ngày trong nhà máy. Bên cạnh cơ chế FIT, 

cần khảo sát cả về tính kinh tế trong trường hợp áp dụng cơ chế của Quỹ bảo vệ môi trường BEPF của 

tỉnh BRVT. Và việc phát huy mô hình dự án ESCO với hệ thống điện mặt trời đã được đưa vào kinh 

doanh cũng rất đáng được mong đợi. 

Mặt khác, vì năng lượng mặt trời, năng lượng gió là những nguồn năng lượng không ổn định, dễ 

chịu ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên nên rất cần được xây dựng một các có chiến lược dựa trên điều 

kiện chiếu sáng và dự báo khí tượng, tích lũy công nghệ kết hợp với các nguồn điện khác nhằm cung 

cấp ổn định và hoàn thiện các thiết bị truyền tải và biến áp... Chính vì thế, khi xây dựng mega-solar và 

wind-farm quy mô lớn thì cần hợp tác với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trong Tỉnh BRVT.  

Đối với dự án thí điểm về năng lượng tái tạo, có những lựa chọn như sau:  

 Dự án dựa trên vốn tự có của doanh nghiệp quản lý KCN hoặc của nhà đầu tư 

Các dự án trên cơ sở sử dụng nguồn vốn tự có của nhà đầu tư bao gồm cả doanh nghiệp NB 

đang đầu tư tại Tỉnh BRVT, sử dụng cơ chế FIT và cơ chế cho vay lãi suất thấp của BEPF. 

 Dự án sử dụng cơ chế hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh ở nước ngoài đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của JICA. 

Các doanh nghiệp NB có quan tâm đến dự án năng lượng tái tạo tại Tỉnh BRVT xây dựng 

dự án sử dụng cơ chế hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh ở nước ngoài đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của JICA (khảo sát nhu cầu, nghiên cứu hình thành dự án, phổ cập và 

kiểm chứng) (Biểu đồ 5.3.1) 

 Dự án sử dụng cơ chế tín chỉ song phương (JCM)
91

 

Việt Nam là nước tham gia cơ chế JCM nên các doanh nghiệp Nhật Bản có quan tâm đến 

lĩnh vực năng lượng tái tạo của Tỉnh BRVT có thể đề nghị hỗ trợ thiết bị theo cơ chế JCM 

trên cơ sở kết quả nghiên cứu khả thi để hình thành dự án trên cơ sở nguồn vốn tự có, và có 

thể hiện thực hoá được dự án trên cơ sở nhận được hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản đối với 

chi phí đầu tư thiết bị (mức giới hạn hỗ trợ là 50%). Hoặc địa phương (TP Kawasaki, TP 

Izumiotsu) có quan hệ hợp tác giữa các địa phương với Tỉnh BRVT có thể sử dụng cơ chế 

phối hợp giữa các địa phương của Bộ Môi trường, đề nghị dự án hỗ trợ thiết bị JCM trên cơ 

                                                   
90

 Dự án ESCO: viết tắt của dự án Energy Service Company. Là mô hình kinh doanh mà nhà đầu tư thực hiện giảm chi phí ánh sáng, nhiệt, nước 

của khách hàng và nhận thanh toán tương xứng từ kết quả cắt giảm chi phí này. 
91 Cơ chế tín chỉ song phương (JCM) (Trung tâm môi trường toàn cầu) <http://gec.jp/jcm/jp/about/> 
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sở kết quả khảo sát để hình thành dự án năng lượng tái tạo và hiện thực hoá dự án đó. Trong 

các dự án hỗ trợ thiết bị theo cơ chế JCM tại Việt Nam có 2 dự án trong lĩnh vực năng 

lượng tái tạo, 1 trong số đó là dự án thuỷ điện nhỏ ở Tỉnh Lào Cai, 1 dự án về năng lượng 

mặt trời cho Trung tâm thương mại ở TP Hồ Chí Minh. 

 

 

Nội dung triển khai chính Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Điều tra nhu cầu trong Chương trình hỗ trợ triển khai hoạt động ra nước ngoài cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa của JICA (2018－2019) 

 Điều tra nhu cầu của doanh 
nghiệp địa phương, tỉnh 
BRVT, EVN v.v. 

 

   

 Khảo sát khả năng phối 
hợp với cơ chế FIT, BEPF 

 

   

 Khảo sát về chứng nhận 
đăng ký đầu tư 

 

   

Điều tra tiến tới dự án hóa trong Chương trình hỗ trợ triển khai hoạt động ra nước ngoài cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa của JICA (2019－2020) 

 Xác định cấu hình kỹ thuật 
thiết bị 

 
 

  

 Xác định đối tác địa 
phương 

 
 

  

 Nghiên cứu tính khả thi dự 
án 

 
 

  

 Chuẩn bị giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 

 
 

  

Dự án đánh giá thực chứng và phổ biến công nghệ trong Chương trình hỗ trợ triển khai hoạt động ra 

nước ngoài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA (2020－2021) 

 Chuẩn bị giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 

  
 

 

 Thực hiện dự án thí điểm   
 

 

 Thu thập dữ liệu, đánh giá 
tính khả thi 

  
 

 

Bảng 5.5.2 Ví dụ minh họa về việc triển khai trong trường hợp áp dụng Chương trình hỗ trợ triển khai 

hoạt động ra nước ngoài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA (kế hoạch, nội dung triển khai) 
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Chương 6 Mục tiêu 2 Chiến lược 1: Chiến lược ứng dụng công nghệ sạch 

Hiện nay ở Việt Nam đang phát sinh rất nhiều vấn đề về ô nhiễm quy mô lớn, nên ý thức của 

toàn xã hội đối với tập trung công nghiệp có tính đến môi trường đang ngày một nâng cao. Để giảm 

bớt tác động môi trường, vốn thường đi cùng với quá trình tập trung công nghiệp mà “Mục tiêu 1: 

Tăng cường cơ cấu công nghiệp” đã đặt ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ môi trường, công 

nghệ xử lý ô nhiễm phù hợp với việc thu hút, phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao, ngành vật 

liệu. Bên cạnh công nghệ môi trường, công nghệ xử lý ô nhiễm, cần ứng dụng các công nghệ như 

tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên một cách tích cực để thúc đẩy “Tăng trưởng xanh” mà ngay 

cả Tỉnh BRVT cũng đang hướng tới. 

 

1. Xu hướng chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh 

Chính phủ Việt Nam đã nêu ra “Tăng trưởng xanh” thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với quan 

tâm tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên và không chỉ dừng ở các chính sách cấp quốc 

gia mà đang hướng tới việc thực hiện các chính sách cụ thể ở cấp tỉnh, thành phố. “Mục tiêu 2: 

Tỉnh dẫn đầu tăng trưởng xanh ở vùng kinh tế phía Nam” cũng đi theo định hướng này của Chính 

phủ Việt Nam, hướng tới việc tỉnh BRVT trở thành tỉnh dẫn đầu trong tăng trưởng xanh. 

Dưới đây, trên cơ sở xác nhận lại định nghĩa tăng trưởng xanh, chúng tôi sẽ đề cập đến xu hướng 

chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh ở Việt Nam cũng như thực tế nỗ lực của Chính quyền 

Trung ương và các tỉnh. 

 

1.1 Định nghĩa tăng trưởng xanh 

Theo OECD thì tăng trưởng xanh (Green Growth) được định nghĩa như sau: 

“Tăng trưởng xanh là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo rằng các 

nguồn lợi tự nhiên tiếp tục cung cấp các tài nguyên thiên nhiên và lợi ích môi trường đảm bảo cho 

cuộc sống của chúng ta. Để thực hiện điều này, tăng trưởng xanh phải thúc đẩy được đầu tư và đổi 

mới – vốn là nền tảng của tăng trưởng bền vững và phải tạo ra các cơ hội kinh tế mới.”
92

 

 

1.2 Xu hướng chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh ở Việt Nam 

Năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” (Quyết 

định số 1393/2012/QĐ-TTg) nhằm thực hiện tăng trưởng xanh. Trong Chiến lược này đã xác định 

tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng trong “Phát triển bền vững” của Việt Nam để vừa thực hiện 

chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, vừa đạt được tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. 

                                                   
92 “Green growth means fostering economic growth and development, while ensuring that natural assets continue to provide 

the resources and environmental services on which our well-being relies. To do this, it must catalyse investment and 

innovation which will underpin sustained growth and give rise to new economic opportunities.”, OECD, “Towards Green 

Growth” (2011) 
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Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã đặt ra yêu cầu nhanh chóng lập kế hoạch hành động 

cấp quốc gia, và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng phải lập kế hoạch hành động cho 

riêng mình. 

 

Bảng 6.1.1 Khái quát chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

Tên văn bản Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

Mục đích 
Lấy “Tăng trưởng xanh” – giải pháp thực hiện nền kinh tế ít các bon và cải thiện vốn tự nhiên làm định hướng cơ bản 

của phát triển kinh tế bền vững. 

Nội dung chính 

◆ 3 “Nhiệm vụ chiến lược” được nêu như sau: 

① Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG), khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo 

   Mục tiêu đến năm 2020: 

・Giảm từ 8~10% lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính so với năm 2010. 

・Giảm từ 1~1,5% lượng tiêu thụ năng lượng trên đơn vị GDP hàng năm (v.v.). 

② Sản xuất xanh (Sử dụng một cách kinh tế và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển công nghiệp xanh và 

nông nghiệp, giải pháp với ô nhiễm…) 

   Mục tiêu đến năm 2020: 

・Trên 80% nhà máy đạt tiêu chuẩn môi trường (v.v.) 

③ Khuyến khích lối sống xanh và tiêu dùng bền vững 

   Mục tiêu đến năm 2020: 

・60% đô thị loại 393 hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường. 

・Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn được quy định trong Quyết định số 2139/2011/QĐ-TTg (Quyết 

định của thủ tướng phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu) (v.v.) 

◆ Tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có nghĩa vụ phải lập Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của 

riêng mình và trong vòng 5 năm phải triển khai thực hiện ở tất cả các địa phương. 

 

1.3 Thực tế nỗ lực hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh 

Nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã lập 

Kế hoạch hành động hướng tới tăng trưởng xanh. Các tỉnh cũng xúc tiến triển khai lập kế hoạch 

hành động (Tính tới tháng 11 năm 2017 đã có 32 tỉnh và thành phố ban hành
94

). Tỉnh BRVT cũng 

cần phải lập kế hoạch hành động và của mình và thúc đẩy tăng trưởng xanh. 

 

1.3.1 Kế hoạch hành động hướng tới tăng trưởng xanh của Việt Nam (Quyết định số 

403/2014/QĐ-TTg) 

Trong kế hoạch hành động mà chính phủ Việt Nam lập ra, tổng cộng có 66 dự án thuộc 4 nhóm 

như là giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất xanh v.v. 

 

                                                   
93Theo Luật quy hoạch đô thị (Số 32/2009/QH12) thì đô thị ở Việt Nam được chia thành 6 loại gồm đô thị đặc biệt và từ loại 

1 đến 5, tùy thuộc vào chức năng, vai trò, tình hình kinh tế, quy mô/mật độ dân số, dân số lao động, mức độ hoàn thiện hạ 

tầng… Trong số các đô thị cấp tỉnh, thường là các đô thị quy mô nhỏ và thị trấn, cũng có những đô thị có quy mô khá lớn, 

xếp hạng đô thị loại 3. 
94 Theo bài báo (ngày 17/11/2017) 

<http://en.vietnamplus.vn/central-region-reviews-green-growth-strategy-realisation/121891.vnp> 
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Bảng 6.1.2 Khát quát về kế hoạch hành động quốc gia hướng tới tăng trưởng xanh 

Tên văn bản Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam, gia đoạn 2014~2020 

Nội dung chính 

Kế hoạch hành động gồm tổng cộng 66 dự án thuộc 4 nhóm như sau: 

① Xây dựng cơ chế và lập kế hoạch hành động nhằm thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở 

cấp địa phương (8 dự án) 

② Giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (20 dự án) 

③ Sản xuất xanh (25 dự án) 

④ Xây dựng lối sống xanh và khuyến khích tiêu dùng bền vững (13 dự án) 

Các dự án UBND 

các tỉnh phải đóng 

vai trò chủ đạo để 

triển khai 

◆ Xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh (Dự án số 6) 

◆ Phát triển giao thông công cộng mô hình thân thiện môi trường (Dự án số 19) 

◆ Nâng cao chất lượng rừng và trồng rừng, quản lý rừng bền vững (Dự án số 23) 

◆ Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị, sáng tạo công nghệ (Dự án số 55) 

◆ Xanh hóa khu vực đô thị và nâng cao ý thức tham gia phong trào xanh hóa của người dân (Dự án số 60) 

◆ Xây dựng lối sống hài hòa với môi trường ở khu vực nông thôn (Dự án số 63) 

◆ Khuyến khích tiêu dùng bền vững như giảm sử dụng nước, điện, giấy… (Dự án số 65) 

 

Trong kế hoạch hành động này, liên quan đến việc thực hiện dự án thí điểm tại khu vực mẫu, 

ngày 19/1/2018, Chính phủ đã phê duyệt Quyết định về “Kế hoạch phát triển xanh tại các đô thị tới 

năm 2030 (Urban Green Growth Development Plan to 2030). Trong Quyết định của Thủ tướng, 

theo truyền thông, có 23 thành phố được chọn là thành phố thí điểm, trong đó bao gồm cả TP Vũng 

Tàu của Tỉnh BRVT
95

. Tỉnh BRVT cần thực hiện giải pháp phát triển xanh một cách tích cực đi 

trước các tỉnh thành khác.  

  

                                                   
95 Theo Bài báo của Viet Nam News (ngày 3/2/2018) 
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2. Công nghệ sạch được ứng dụng (Ví dụ thực tế) 

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ví dụ về công nghệ sạch cần thiết để phát triển các ngành 

đã đề xuất ở chương 3 và chương 4 (Các ngành có giá trị gia tăng cao, ngành vật liệu). 

 

2.1 Giải pháp môi trường, ô nhiễm (Ngành có giá trị gia tăng cao, ngành vật liệu) 

2.1.1 Ngành công nghiệp sản xuất ô tô 

Trong các công đoạn chế tạo ô tô, quan trọng nhất là giải pháp đối với hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (VOC) thải ra nhiều ở công đoạn sơn. Vì nhiều loại sơn chính là VOC nên người ta đã phát 

triển các loại sơn không phải là VOC, giảm lượng sơn sử dụng hay thu hồi VOC sau khi sử dụng 

nhờ cải tiến hệ thống sơn… 

Ngoài ra, còn có nhiều công đoạn sản xuất, có công đoạn sử dụng chất vô cơ, có công đoạn sử 

dụng chất hữu cơ như VOC nên cần xử lý nước thải phù hợp với từng công đoạn. 

 

Bảng 6.2.1 Công nghệ môi trường chủ đạo trong ngành ô tô 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các nhà sản xuất ô tô lớn trong nước và của các hiệp hội ngành nghề.  

 

2.1.2 Ngành chế biến thực phẩm 

Giải pháp môi trường chung của ngành chế biến thực phẩm là tập trung vào xử lý rác tươi. Cần 

phải xử lý một cách nhanh chóng và hợp vệ sinh bã thải, thực phẩm thừa được thải ra với số lượng 

lớn. Vấn đề tiếp theo là xử lý nước thải. Nước được sử dụng nhiều để đảm bảo vệ sinh chế biến và 

nhiều trường hợp trong nước thải còn chứa mỡ, máu, vẩy… 

Cụ thể là để xử lý các chất thải này thì không chỉ phải xử lý một cách phù hợp chất thải có nguồn 

gốc động thực vật mà điểm mấu chốt là phải sử dụng thiết bị xử lý rác tươi, máy tách mỡ khỏi 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Giải pháp với 

VOC 

Giải pháp ở công đoạn sơn: 

 Thủy tính hóa dung dịch sơn 

 Đổi mới hệ thống sơn trong nhà máy sản xuất thân xe và giảm lượng sơn sử dụng thông qua 

điều chỉnh số lượng mỗi lô hàng được sơn. 

 Nâng cao tỷ lệ thu hồi dung môi sơn sau sử dụng: 

 Thu hồi dung môi sử dụng để tẩy sơn khi đổi màu sơn. 

Xử lý nước thải 

 

Xử lý nước thải phù hợp từng công đoạn: 

 Công đoạn có nước thải chứa chất vô cơ (Tẩy rửa linh kiện, xử lý trước khi sơn…): 

 Làm kết tủa các chất ô nhiễm trong nước, lắng, tách nước để loại bỏ. 

 Công đoạn có nước thải chứa chất hữu cơ (Công đoạn sơn…): 

 Làm kết tủa bằng hóa chất rồi dùng khí nén thổi cho nổi lên, tách nước để loại bỏ. 

 Sau đó, tiếp tục xử lý bùn hoạt tính (Phân hủy chất hữu cơ trong nước bằng khuẩn, 

lắng, tách). 
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nước… để giảm bớt lượng rác phải xử lý. Đối với xử lý nước thải thì cần phải sử dụng thiết bị tách 

phù hợp, đảm bảo loại bỏ mỡ, chất phù du có gốc động thực vật. 

 

Bảng 6.2.2 Công nghệ môi trường chủ đạo trong ngành chế biến thực phẩm 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các nhà sản xuất ô tô lớn trong nước và của các hiệp hội ngành nghề.  

 

2.1.3 Ngành công nghiệp hóa dầu 

Tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến được xây dựng tại tỉnh BRVT có kế hoạch sẽ sản xuất 

ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene… Trong quy trình sản xuất các sản phẩm hóa 

dầu tiêu biểu loại này tại Tổ hợp hóa dầu thì thông thường, cần đặc biệt chú ý tới giải pháp chống ô 

nhiễm nước, giải pháp chống ô nhiễm không khí và mùi khó chịu trong quá trình chưng cất naphtha 

để sản xuất ethylene và propylene. 

Cụ thể là, do naphtha có chứa thành phần dầu nặng nên cần phải xử lý đặc biệt đối với nước thải 

có lẫn chất cặn của naphtha và dầu nặng sau chưng cất. Trong thành phần chất cặn của naphtha và 

dầu nặng sau chưng cất có chứa VOC nên cần phải có giải pháp ngăn VOC bay hơi để vừa chống ô 

nhiễm không khí, vừa ngăn mùi khó chịu. Khi chưng cất naphtha cũng phải dùng nhiều nhiên liệu 

để gia nhiệt. Do đó, để chống ô nhiễm không khí, cần có giải pháp ngăn phát sinh và loại bỏ ô xít 

lưu huỳnh (SOx) và ô xít ni tơ (Nox). 

 

Bảng 6.2.3 Công nghệ môi trường chủ đạo trong Tổ hợp hóa dầu 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Giải pháp với chất 

thải 

Giảm lượng chất thải phải xử lý: 

 Sử dụng máy nghiền, máy xử lý rác tươi để tách, giảm bớt lượng rác thực phẩm. 

 Sử dụng máy tách mỡ với nước, máy tách nước có thể tách cả nước trong chất thải chứa 

nhiều mỡ để giảm lượng rác phải xử lý hoặc làm phân vi sinh. 

 Sử dụng bã nguồn gốc động thực vật làm nguyên liệu phát điện sinh khối để vừa giảm 

lượng chất thải, vừa tiết kiệm năng lượng. 

Xử lý nước thải 

 

Xử lý nước thải chứa nhiều chất hữu cơ (máu, thịt, xương vụn): 

 Xử lý qua máy tách mỡ với nước, máy loại bỏ chất phù du trong nước thải… rồi tiếp tục 

xử lý bằng vi sinh vật. 

 Nếu xử lý bùn hoạt tính thì có thể sản xuất phân vi sinh bằng bùn hữu cơ. 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Giải pháp với ô 

nhiễm nước 

Xử lý nước thải chứa dầu: 

 Sau khi tách nước với dầu bằng máy tách dầu (oil-separator), sẽ tiếp tục xử lý bằng thiết bị 

xử lý thứ cấp đối với bùn hoạt tính, tùy thuộc hàm lượng. Tiếp đó sẽ cho qua thiết bị xử lý 

nước thải sau cùng (guard basin) có chức năng phân ly dầu và lưu trữ nước một thời gian, 

phòng trường hợp thiết bị xử lý khác bị hỏng, rồi mới xả thải. 

Xử lý nước thải trung gian: 

 Cần phải cho qua máy tách dầu mới xả thải. 

Xử lý nước thải không chứa dầu: 
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(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các nhà sản xuất ô tô lớn trong nước và của các hiệp hội ngành nghề.  

 

Bổ sung: Giải thích về thuật ngữ trong bảng 

  Oil separator: thiết bị phân tách dầu với nước 

  Guard basin: thiết bị có thể phân tách dầu với lượng rất nhỏ và thêm tính năng an toàn như lưu trữ nước thêm một thời 

gian phòng trường hợp có thiết bị xử lý ở đầu nguồn bị hỏng. 

  Bồn chứa mái phao: nếu lấy VOC ra từ bồn chứa có mái che cố định thông thường thì khi mở bồn ra, khí có chứa VOC sẽ 

thoát ra ngoài qua bề mặt chất lỏng. Bồn chứa mái phao có mái nổi che toàn bộ bề mặt chất lỏng, với cấu tạo gắn kín mép 

ngoài của mái phao tiếp xúc và trượt theo vách đứng của bồn chứa nên trong bồn chứa không hình thành dạng khí nên 

hầu như không rò rỉ VOC. 

  Vapor condenser: thiết bị gia áp hoặc làm lạnh khí thải làm ngưng tụ VOC để thu hồi. 

  Steam Stripping: thiết bị cấp hơi nước vào môi trường khí có chứa thành phần dễ bay hơi (H2S, ammonia…) làm bay hơi 

những thành phần này, cho phản ứng với chất xúc tác thành các chất vô hại rồi xả thải. 

  

Khác biệt giữa mái cố định với mái phao 

(Nguồn) Theo Webisite của Điện lực Chubu 

Ví dụ thiết bị VOC Vapor condenser 

(Nguồn) Theo Website của Hiệp hội công nghiệp dây điện 

Nhật Bản 
 

 

 Không cần xử lý gì đặc biệt (Chỉ cần xử lý nước thải giống như các ngành khác) 

Giải pháp với ô 

nhiễm không khí và 

mùi khó chịu 

Giải pháp ngăn VOC bay hơi: 

 Sử dụng mái phao (mái nổi bao phủ toàn bộ bề mặt chất lỏng) trong bồn chứa naphtha có 

thể ngăn VOC bay hơi khi đóng mở bồn. 

 Để thu hồi VOC trong khí thải, cần lắp đặt thiết bị ngưng tụ khí thải để thu hồi (vapor 

condenser) và thiết bị sử dụng bơm chân không để phân tách không khí với VOC (máy thu 

hồi dạng màng lọc) 

Giải pháp với ô xít lưu huỳnh (SOx) và ô xít ni tơ (NOx): 

 Để ngăn rò rỉ SOx, NOx, cần lắp thiết bị khử ô xít lưu huỳnh và thiết bị khử ô xít ni tơ 

trong khói thải từ lò hơi. 

 Để ngăn phát sinh SOx, nên sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

 Để ngăn phát sinh NOx, nên sử dụng vòi đốt ít sinh NOx được tính toán phương pháp cấp 

không khí và phương pháp hình thành vòi lửa. 

Giải pháp với mùi khó chịu: 

 H2S và ammonia là những chất gây mùi khó chịu trong nước thải có thể được khử bằng 

thiết bị Steam Stripping. 

 H2S và mercaptan là những chất gây mùi khó chịu trong khí thải có thể được khử bằng 

cách cho đi qua tháp rửa sử dụng dung dịch có tính bazơ rồi mới xả thải. 

Kiểu mái cố định 

Kiểu mái phao 

Không khí 

chứa VOC 

Thiết bị hấp 

thu 

Thiết bị ngưng tụ và 

thu hồi 

Không khí sạch 

Không khí 

được gia 

nhiệt 

Thu hồi 
VOC 

Nước 

lạnh 

Lối vào không 

khí chứa VOC 

Thiết bị nhận và thu hồi 
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2.1.4 Ngành công nghiệp sắt thép 

Trong quy trình sản xuất chính của thép lò điện, cần giải pháp xử lý dioxin và bụi lò điện chủ 

yếu phát sinh khi luyện thép bằng lò điện. Lò điện luyện thép là môi trường dễ phát sinh dioxin, và 

ở Nhật Bản, đây là nguồn phát sinh dioxin lớn nhất trong công nghiệp, trừ lĩnh vực xử lý chất thải
96

. 

Ngoài ra, bụi lò điện phát sinh trong các công đoạn như nung chảy, tinh luyện, đúc liên tục có chứa 

kim loại nặng (như kẽm…), hợp chất hữu cơ nguy hại nguồn gốc từ thép phế liệu nên cần đảm bảo 

lọc bụi triệt để và xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, công đoạn cán cũng phát sinh nước thải (nước làm 

mát) chứa dầu và thành phần kim loại nên cần sử dụng tuần hoàn và tiến hành xử lý phù hợp để 

những chất nguy hại không bị thải ra môi trường xung quanh. 

 

Bảng 6.2.4 Công nghệ môi trường chủ đạo trong ngành sản xuất thép bằng lò điện 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Giải pháp với 

dioxin 

Giải pháp ngăn phát sinh dioxin: 

 Cải thiện nguyên liệu (sắt thép phế liệu) 

 Sử dụng thép phế liệu ít chứa clo là nguồn tạo ra dioxin (Thép phế liệu cao cấp, thép 

phế liệu của chính công ty mình…). 

 Hạ thấp nhiệt độ khí thải từ lò điện 

 Làm lạnh cưỡng bức bằng phun nước vào khí thải… để rút ngắn thời gian khí thải tồn 

tại ở nhiệt độ từ 300~500 độ C, là ngưỡng nhiệt dễ phát sinh dioxin. 

Loại bỏ dioxin đã phát sinh: 

 Nâng cao hiệu suất thu hồi bụi 

 Khuyến khích sử dụng máy lọc bụi dạng màng lọc (bag filter) có thể thu gom dioxin 

dạng khí với hiệu suất cao. 

Thu gom, xử lý bụi 

lò điện 

Thu gom bụi lò điện: 

 Sử dụng máy lọc bụi hiệu suất cao 

 Bụi lò điện cực nhỏ mịn nên cần dùng máy lọc bụi dạng màng lọc (bag filter) có hiệu 

suất lọc bụi cao. 

 Kết hợp nhiều phương thức lọc bụi 

 Kết hợp phương thức hút trực tiếp bụi đã phát sinh từ lò điện với phương thức hút 

gián tiếp bụi không hút được trực tiếp lẫn với không khí bên trong nhà xưởng để nâng 

cao hiệu suất thu gom bụi. 

Xử lý bụi lò điện: 

 Với phương pháp lò quay (RHF) dự kiến sẽ được đầu tư ở tỉnh BRVT thì có thể thu hồi 

được thép và kẽm nhờ việc trộn bụi lò điện với than củi (chất hoàn nguyên) và gia nhiệt. 

Giải pháp với nước 

thải 

 

 

 

 

 Ở các nhà máy thép của Nhật, nước làm mát sau khi sử dụng lại được làm mát ở tháp làm 

mát, lọc tạp chất bằng lưới lọc rồi sử dụng lại tới hơn 90%. 

 Nếu xả thải ra môi trường bên ngoài thì cần sử dụng thiết bị cải thiện chất lượng nước thải 

đến khi đủ điều kiện theo tiêu chuẩn xả thải mới được xả. 

 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các nhà sản xuất thép lò điện lớn trong 

nước và của Hiệp hội ngành nghề. 

                                                   
96“ “Gốc dioxin – Tài liệu giới thiệu chung các bộ, ngành liên quan” trong Hội nghị liên bộ về giải pháp với gốc dioxin (năm 

2012) 
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Bổ sung: Ví dụ về hệ thống lọc bụi trong bảng 

Ở công ty Sanwa Engineering, để đảm bảo hút bụi phù hợp với thực tế khói sinh ra thay đổi liên tục, họ thực hiện vận hành 

riêng từng phương thức hút bụi trực tiếp (Đường trong hình dưới, từ lò điện→tháp điều hòa→pre-duster) và hút bụi gián tiếp 

(Đường trong hình dưới, hút bằng phễu hút) hoặc lựa chọn để kết hợp nhằm nâng cao hiệu suất97. 

 

(Nguồn) Website của Sanwa Engineering 

 

2.2 Chính sách tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên 

2.2.1 Ngành công nghiệp ô tô 

Với ngành ô tô, do có rất nhiều công đoạn sản xuất nên thực hiện tiết kiệm năng lượng bằng cách 

đơn giản hóa công đoạn sản xuất, giảm lượng khí nén, hơi nước sử dụng trong các công đoạn. 

Một chiếc ô tô hình thành nên từ khoảng 20~30 ngàn chi tiết, làm từ rất nhiều loại vật liệu khác 

nhau, từ kim loại, nhựa, cao su, cho đến sợi hóa học… nên để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và 

giảm thải chất gây ô nhiễm, chất thải thì rất nên tái chế. Hiện nay, Nhật Bản đã tái chế đến khoảng 

75~80% tính theo trọng lượng. 

 

Bảng 6.2.5 Công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên chủ đạo trong ngành ô tô 

                                                   
97 Website của Sanwa Engineering <http://www.sanwaeng.co.jp/product5/> 
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Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Tiết kiệm năng 

lượng; ngăn Trái 

Đất nóng lên 

Giảm tổn thất khí nén, hơi nước: 

 Từ bỏ sản xuất khí nén, hơi nước tập trung bằng thiết bị cỡ lớn mà chuyển sang cấp khí, ít tổn 

thất, phù hợp với tình hình vận hành của từng thiết bị. 

Giảm bớt công đoạn sấy: 

 Cải tiến công đoạn sơn, giảm bớt công đoạn tiêu thụ nhiều điện năng là công đoạn sấy từ 2 

xuống còn 1 lần. 

Tái tạo tài nguyên 

Tái chế ô tô: 

 Xe không sử dụng nữa được công ty chuyên rã xe tách riêng từng phần như động cơ, hộp số, 

lốp, ắc quy… và tách nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát riêng, đạt tỷ lệ tái chế, tái sử dụng 

đến khoảng 75~80% mỗi xe, tính theo trọng lượng. 

 Phần lớn số linh kiện không thể tái sử dụng mà buộc phải chôn lấp đều là nhựa. Hiện nay, 

nhiều giải pháp đang được triển khai, ví dụ chuyển hơn một nửa trong số đó sang sử dụng 
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(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các nhà sản xuất ô tô trong nước, của Hiệp hội ngành nghề 

 

2.2.2 Ngành chế biến thực phẩm 

Với ngành chế biến thực phẩm, năng lượng được sử dụng nhiều ở các khâu như làm lạnh, gia 

nhiệt. Do đó, có thể thực hiện tiết kiệm năng lượng bằng việc đầu tư thiết bị làm lạnh hiệu suất cao, 

hay tái sử dụng các nguồn nhiệt chưa tận dụng. Về tái tạo tài nguyên thì có nhiều nhà máy đã thực 

hiện tái tạo tài nguyên từ chất thải như một biện pháp xử lý chất thải. 

 

Bảng 6.2.6 Công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên chủ đạo trong ngành chế biến thực 

phẩm 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm lớn trong nước, của Hiệp hội 

ngành nghề 

 

2.2.3 Ngành công nghiệp hóa dầu 

Trong ngành hóa dầu ở Nhật Bản, giải pháp tiết kiệm năng lượng chủ yếu được áp dụng là sử 

dụng hiệu quả nhiệt thừa và sử dụng nhiên liệu ít gây tác động môi trường
98

. 

Nhựa trong rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp đều có tính chất không phân hủy một cách 

tự nhiên mà tồn tại lâu dài, nên rất cần được tái chế vì quỹ đất để xử lý chôn lấp có hạn
99

. Ở Nhật 

Bản, khoảng 80% nhựa thải được tái chế với 3 phương pháp là tái chế vật liệu (material recycle), 

tái chế hóa học (chemical recycle), tái chế nhiệt (thermal recycle). 

  

                                                   
98Theo Website của các công ty hóa dầu chủ yếu ở Nhật Bản. 
99Theo kết quả khảo sát Liên minh công nghiệp nhựa Nhật Bản (ngày 16/2/2017) 

nhựa dẻo nóng, cho phép tái sử dụng. 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Tiết kiệm năng 

lượng; ngăn Trái 

Đất nóng lên 

Đầu tư thiết bị hiệu suất cao: 

 Đầu tư máy đông lạnh có inverter hiệu suất cao. 

 Sử dụng tủ lạnh có vách đỡ nằm cùng một chiều để dòng khí lạnh dễ di chuyển hơn. 

Thu hồi những nguồn nhiệt chưa tận dụng: 

 Dùng bơm nhiệt (heat-pump) để thu hồi nhiệt chưa tận dụng trong nước chảy ra sau khi xử lý 

nước thải, sau đó lại dùng để gia nhiệt cho thiết bị xử lý. 

Tái tạo tài nguyên 

Tái tạo tài nguyên từ chất thải: 

 Tiến hành phân loại chất thải theo chính địa bàn phát sinh, thực hiện tái tạo tài nguyên bằng 

cách làm thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân vi sinh, biogas… 
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Bảng 6.2.7 Công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên chủ đạo trong liên hợp hóa dầu 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các công ty hoá dầu lớn trong nước, của Hiệp hội ngành nghề. 

 

2.2.4 Ngành công nghiệp sắt thép 

Với mỗi tấn thành phẩm, so với lò cao, lò điện tiêu thụ điện năng chỉ khoảng 1/3, phát thải CO2 

chỉ khoảng 1/4
100

, nhưng nhìn chung thì vẫn là ngành tiêu thụ nhiều điện năng và phát thải nhiều 

CO2 nên cần có giải pháp tiết kiệm năng lượng (ngăn Trái Đất nóng lên). Ở nhà máy dùng lò điện, 

tiêu thụ năng lượng lớn chính là công đoạn nấu chảy thép phế liệu. Giải pháp cụ thể là áp dụng 

công nghệ gia nhiệt hiệu suất cao để nấu chảy thép phế liệu và tái sử dụng hiệu quả nhiệt thừa. 

Các nỗ lực tái sinh tài nguyên gồm có tái chế sỉ lò điện sinh ra trong quá trình sản xuất, tái chế 

sắt thành phẩm. 

 

Bảng 6.2.8 Công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên chủ đạo trong ngành sản xuất thép bằng 

lò điện 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Tiết kiệm năng 

lượng; ngăn Trái 

Đất nóng lên 

Nâng cao hiệu suất gia nhiệt nung chảy thép phế liệu: 

 Sử dụng đầu đốt 2 nhiên liệu 

 Lắt đặt đầu đốt 2 nhiên liệu ở “điểm lạnh” (cold-spot) mà dòng điện khó đi qua – vốn 

luôn tồn tại trong lò điện – để đẩy nhanh quá trình nóng chảy của thép phế liệu. 

 Lò điện kiểu thân thiện với môi trường 

                                                   
100AGNE Gijutsu Center, “Kim loại” Vol.82, No.11, p.32 (2012) 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Tiết kiệm năng 

lượng; ngăn Trái 

Đất nóng lên 

 Sử dụng hiệu quả nhiệt thừa bằng ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt hiệu suất cao và nồi hơi thu 

hồi nhiệt thừa. 

 Giảm thải CO2 và chất ô nhiễm không khí nhờ đổi nhiên liệu từ than đá, dầu mỏ sang khí thiên 

nhiên (khí đốt cho đô thị). 

Tái tạo tài nguyên 

Tái chế nhựa: 

 Tái chế vật liệu (Tái sử dụng) 

 Là công nghệ để nguyên nhựa thải làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm mới. 

 Nhựa thải sau khi được sơ chế thành vẩy nhựa (flakes) và hạt nhựa (pellets) ở các nhà 

máy tái chế sẽ được dùng làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất sợi, ghế ô tô… 

 Tái chế hóa học (Biến thành nguyên liệu/đơn thể (monomer), hóa khí…) 

 Là công nghệ biến nhựa thải thành các chất dễ tái sử dụng hơn bằng phản ứng hóa học rồi 

mới tái sử dụng. 

 Công nghệ phân hủy hóa học chai nhựa thải, biến thành nguyên liệu hoặc monomer rồi 

lại sử dụng để sản xuất chai nhựa chứa đồ uống (bottle-to-bottle) đã được ứng dụng trên 

thực tế… 

 Tái chế nhiệt (Nhiên liệu cho sản xuất xi măng, phát điện từ rác…) 

 Là công nghệ tái sử dụng nhựa thải làm nguồn năng lượng. 

 Sử dụng hiệu quả nhiệt thừa khi đốt nhựa thải 

 Dùng làm nhiên liệu khi nung kết xi măng 

 Trộn lẫn giấy cũ để sử dụng thay cho nhiên liệu hóa thạch 
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 Cho thân lò (buồng nung chảy) tiếp xúc với thiết bị làm nóng thép phế liệu – vốn tách rời 

nhau – để sử dụng khí thải từ buồng nung chảy làm nóng trực tiếp thép phế liệu. 

Sử dụng hiệu quả năng lượng của nhiệt thừa: 

 Ứng dụng đầu đốt hồi nhiệt (Regenerative burner) 

 Thu hồi nhiệt từ lò điện và lò gia nhiệt, đưa vào trong lò để tái sử dụng. 

Tái tạo tài nguyên 

Tái chế sỉ lò điện: 

 Sỉ lò điện được sử dụng làm vật liệu làm đường, thay đá dăm gia cố nền đất, thay sỏi đổ bê 

tông, vật liệu cắt gọt, nguyên liệu xi măng, nguyên liệu phân bón… 

 Nếu là cơ sở sản xuất từ sỉ lò điện thì phải quản lý lượng thấm, lượng tồn dư trong đất của 

cadmium, chì, crôm hóa trị 6, arsenic, thủy ngân tổng, selenium, fluorine, boron. 

 Nước đã tiếp xúc với sỉ lò điện sẽ có pH tăng đến 10~12 nên không được xả thải mà phải phủ 

bằng đất có khả năng hấp thụ kiềm tính cao, trung hòa bằng CO2 rồi mới được thải ra môi 

trường. 

Tái chế sắt thép: 

 Sản phẩm sắt thép khi đã hết vòng đời sẽ được thu hồi và sơ chế thành dạng thép phế liệu, sau 

đó lại tái sinh thành thép qua lò điện và lò chuyển. 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các công ty luyện thép lò điện lớn trong nước, của Hiệp hội ngành 

nghề. 

Bổ sung: Cơ chế tái chế sắt thép trong bảng
101

 

Tùy thuộc chủng loại thép phế liệu mà quy trình tái chế sẽ khác nhau. 

 Thép phế liệu nội bộ nhà máy: 

 Là thép phế liệu sinh ra từ chính công đoạn sản xuất của nhà sản xuất thép. 

 Tái sử dụng ngay trong công đoạn sản xuất. 

 Thép phế liệu từ thị trường: 

 Được chia thành “thép phế liệu sản xuất” sinh ra từ quá trình sản xuất máy móc, thiết bị điện, xe cộ, nhà máy… và 

“thép phế thải” sinh ra từ các sản phẩm sắt thép đã qua sử dụng như xe cũ, tàu cũ… 

 Thép phế liệu từ thị trường thường được đơn vị chuyên nghiệp thu mua, hoặc công ty chuyên phá dỡ nhà, xe cộ… 

sau khi tách bỏ một phần nhất định các phần không phải thép thì giao cho nhà máy chuyên xử lý thép phế liệu. 

 Ở nhà máy xử lý thép phế liệu, thép phế liệu được xử lý đến trạng thái đạt chuẩn đặt ra cho thép phế liệu (nén ép, 

cắt, nghiền, cắt bằng khí…) rồi được bán lại cho đơn vị sản xuất thép như các công ty sản xuất thép lò điện… 

 

 

                                                   
101 Hiệp hội công nghiệp tái chế sắt thép Nhật Bản “Thực trạng tái chế sắt vụn” (“Vật liệu gia công” Vol.51, No. 3) (năm 

2010) 

Thép phế từ sản xuất Thép phế thải

G
/cô

n
g, lắp

 ráp

Máy (máy côg cụ, máy x/dựg)

Điện (máy lớn, máy nhỏ)

Toa xe (ô tô, bus)

Đóng tàu (tàu lớn, tàu nhỏ)

Xây dựng (nhà, cầu, xưởng)

Cty thu mua

Cty tách dỡ

Rác phá dỡ xưởng, phá dỡ nhà

Rác phá dỡ cầu, phá dỡ công trình

Tàu bè cũ, toa xe cũ (tàu đường sắt)

Ô tô cũ (dân dụng, bus, xe tải)

Đồ điện cũ (tủ lạnh, máy giặt, TV…)

Nhà máy xử lý thép phế

K
/th

 g/cô
n

g

Cắt bằng khí (thủ công)

Dập (nén, giảm dung tích)

Máy xén (cắt)

Máy nghiền(nghiền, ph/loại)

X/khẩuvà đơn vị chuyên nghiệp

C
ty th

/m
ại t/h

ợ
p

(Bán trực tiếp hoặc gián tiếp)

Lò cao, lò điện, đúc…

(Thép phế nội bộ được tiêu thụ nội bộ)
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2.2.5 Các chính sách tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên khác 

Ngoài các ngành giá trị gia tăng cao và ngành vật liệu, xin giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng 

lượng phổ biến và giải pháp tái tạo tài nguyên có liên quan đến tỉnh BRVT qua các ví dụ ở Nhật 

Bản. 

 

Bảng 6.2.9 Ví dụ về công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên phổ biến 

Các giải pháp môi 

trường chính 
Ví dụ về công nghệ xử lý môi trường 

Tiết kiệm năng 

lượng; ngăn Trái 

Đất nóng lên 

Ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng: 

 Ứng dụng các hệ thống quản lý trực quan thị giác năng lượng toàn tòa nhà/thiết bị và quản lý vận 

hành tối ưu như “FEMS” (Factory Energy Management System) và “BEMS” (Building Energy 

Management System)… 

Ứng dụng thiết bị sản xuất kiểu tiết kiệm năng lượng: 

 Ứng dụng hệ thống đồng phát 

 Thu hồi, tái sử dụng nhiệt thừa của nồi hơi 

 Sử dụng tuần hoàn nhiệt thừa bằng công nghệ đầu đốt hồi nhiệt 

 Ngăn tổn thất truyền nhiệt bằng ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt hiệu suất cao 

Ứng dụng hệ thống phát điện năng lượng tái tạo: 

 Lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho các nhà máy, hộ gia đình… 

 Xây dựng các cơ sở điện gió 

 Ứng dụng công nghệ, thiết bị phát điện biomas vào các nhà máy, cơ sở xử lý chất thải 

Tái tạo tài nguyên 

Biến bùn thành nhiên liệu: 

 Ở thành phố Kitakyushu có đơn vị sử dụng “phương pháp sấy tạo viên” để sấy bùn trong nước thải 

làm thành viên nhiên liệu và cung cấp cho một doanh nghiệp trong thành phố sử dụng làm nhiên liệu 

thay cho than đá. 

 Việc khai thác hầu như 100% năng lượng của bùn nước thải, chuyển thành nhiên liệu biomas thay 

cho than đá cũng đóng góp vào việc giảm thải CO2. 

Tái tạo tài nguyên đối với bùn, chất thải thực phẩm: 

 Sản xuất carbide từ nguyên liệu sinh khối (trấu, chất thải thực phẩm, dăm gỗ, bùn nước thải…), có 

thể ứng dụng trong cải tạo đất, sản xuất phân bón, nhiên liệu… 

Tái tạo tài nguyên từ vỏ sò, giáp xác: 

 Thành phần chính của vỏ sò là CaCO3 giống như đá vôi. Khai thác tính chất này, ở Nhật Bản, nó 

được ứng dụng làm nguyên liệu xi măng, chất trộn asphalt, bột kẻ vạch trắng trên mặt sàn, phân 

bón… 

 Vỏ các loài giáp xác có thể chiết xuất được chitin, chitosan, glucosamine nên được sử dụng trong 

thực phẩm chức năng, làm chỉ khâu y khoa… Tuy nhiên, quá trình chiết xuất sử dụng nhiều axít 

mạnh, muối mạnh nên cần lưu ý khâu xử lý nước thải. 

(Nguồn) Nhóm Nghiên cứu tổng hợp theo Website của các địa phương, của các nhà chế tạo. 
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<Bổ sung: Ví dụ của các doanh nghiệp Nhật Bản sở hữu công nghệ sách được giới thiệu> 

Nhóm Nghiên cứu đã tổng hợp trong bảng dưới đây những ví dụ của các doanh nghiệp Nhật Bản sở hữu 

công nghệ sạch làm ví dụ tham khảo khi thực tế áp dụng những công nghệ sách được giới thiệu ở trên. 

 

Bảng 6.2.10 Ví dụ về các doanh nghiệp Nhật Bản sở hữu công nghệ sạch 

Lĩnh vực Tên doanh nghiệp Khái quát công nghệ 

Xử lý nước thải   

 Thiết bị xử lý nước thải tại nhà máy ô tô, 

nhà máy hóa chất (xử lý nước thải vô cơ)/ 

Thiết bị xử lý nước thải tại nhà máy chế 

biến thực phẩm (nước thải hữu cơ) 

Công ty Kubota Kasui 

(Quận Minato, Tokyo) 

Thiết bị xử lý nước thải vô cơ, 

Thiết bị xử lý nước thải hữu cơ, hệ 

thống tái sử dụng nước thải 

  Công ty cơ khí Kotobuki 

(Tp Nagoya, tỉnh Ai chi) 

Thiết bị xử lý nước thải (chủ yếu là 

nước thải hữu cơ, hệ thống tái sử 

dụng nước thải 

 Thiết bị xử lý nước thải có dầu tại nhà máy 

hóa chất 

Công ty Meidensha (Quận 

Shinagawa, Tokyo) 

Thiết bị xử lý nước thải có chứa 

dầu và hóa chất 

Kiểm soát ô nhiễm không khí   

 Kiểm soát VOC Công ty công nghiệp hóa 

chất Daiwa (Tp Osaka, tỉnh 

Osaka) 

Thiết bị thu hồi, phân tách VOC 

trong lĩnh vực tẩy rửa kim loại (sử 

dụng tại nhà máy ô tô v.v.) 

Tiết kiệm năng lượng, kiểm soát hiệu ứng ấm 

nóng 

  

 Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng Công ty Panasonic (Tp 

Kadoma, tỉnh Osaka) 

FEMS 

  Công ty Meidensha (Quận 

Shinagawa, Tokyo) 

EMS thông minh 

 Áp dụng hệ thống phát điện năng lượng tái 

tạo 

Công ty Kyocera (Tp 

Kyoto, tỉnh Kyoto) 

Hệ thống phát điện mặt trời 

(module pin mặt trời, hệ thống ắc 

quy, HEMS) 

  Công ty Koyo Electric 

(TpKobe, tỉnh Hyogo) 

Nhà máy phát điện mặt trời, nhà 

máy điện địa nhiệt, nhà máy thủy 

điện, nhà mát phát điện sinh khối, 

nhà máy phát điện khí methan 

  Công ty WIND-SMILE 

(Quận Koto, Tokyo) 

Nhà máy phát điện mặt trời, máy 

phát điện gió 

  Công ty Meidensha (Quận 

Shinagawa, Tokyo) 

Nhà máy phát điện mặt trời, nhà 

mát phát điện sinh khối, 

  Công ty Hitachi Zosen (Tp 

Osaka, tỉnh Osaka) 

Nhà máy đốt rác phát điện 

Tái chế tài nguyên   

 Tái chế ô tô Công ty DOWA Ecosystem 

(Quận Chiyoda, Tokyo) 

Thu hồi, tháo dỡ và tái chế ô tô 

đãqua sử dụng 

 Tái chế nhựa Công ty Kyoei Sangyo (Tp 

Oyama, tỉnh Tochigi) 

Tái chế nhựa bằng phương pháp 

hóa học (từ chai thành chai) 

  Công ty Teijin (Quận 

Chiyoda, Tokyo) 

Tái chế nhựa bằng phương pháp 

hóa học (thành sợi) 

 Tái chế tài nguyên với vỏ sò, các loại vỏ 

động vật giáp xác 

Công ty Es-Soken (Tp 

Sapporo, Hokkaido) 

Sản xuất chất xử lý ô nhiễm đất từ 

vỏ sò điệp và bột thạch cao 

(Nguồn) Đoàn nghiên cứu lập dựa theo “Báo cáo hoạt động ủy thác nghiên cứu phương hướng phát triển ngành kinh doanh 

môi trường hướng tới tăng trưởng kinh tế với động lực chính là các nỗ lực bảo vệ môi trường (2012-2016)” của Nhóm nghiên 

cứu động lực môi trường và các trang web 
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3. Chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy ứng dụng 

Ứng dụng công nghệ sạch tốn chi phí và công sức nên các doanh nghiệp thường không tích cực 

áp dụng. Để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sạch thì chính quyền cần hỗ trợ để giảm 

bớt khó khăn về chi phí. 

Để cụ thể hóa chính sách hỗ trợ tài chính, chúng tôi đề xuất nên đẩy mạnh triển khai các giải 

pháp hỗ trợ thông qua hệ thống hóa một cách nhất quán thông tin về các cơ chế hỗ trợ là ①Hỗ trợ 

tài chính từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh BRVT (Ba Ria Vung Tau Environmental Protection Fund: 

BEPF), ②Chương trình khuyến khích phát triển của tỉnh BRVT, ③Chính sách hỗ trợ tài chính 

của quốc gia và của tỉnh. 

 

3.1 Hỗ trợ tài chính Từ BEPF 

Xây dựng cơ chế hỗ trợ (hoặc cho vay, cho thuê) một phần kinh phí đầu tư/đổi mới thiết bị khi 

doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào tỉnh hoặc doanh nghiệp trong tỉnh ứng dụng các công nghệ 

như đã nêu trong Chương này “2. Công nghệ sạch được ứng dụng (Ví dụ thực tế)” (Tham khảo 

trong Chương 7, mục tiêu 2, chiến lược 2: Chiến lược tăng cường Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh 

BRVT). 

Cụ thể là dựa trên nền tảng BEPF sẵn có, tiến hành cải tổ, mở rộng quy mô và chức năng nghiệp 

vụ trở thành một quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh thông qua tiếp nhận hỗ trợ vay vốn ODA của JICA, 

huy động vốn đầu tư từ nước ngoài, hỗ trợ hợp tác kỹ thuật… 

 

Bảng 6.3.1 Khái quát về BEPF sau khi mở rộng quy mô và chức năng 

Nguồn tài chính 
 Vay ODA từ JICA; Đầu tư từ nước ngoài 

 Tài chính của tỉnh (Ví dụ: tiền phạt vi phạm quy định môi trường, phí chôn lấp rác sinh 

hoạt/công nghiệp, chi phí sử dụng nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, khí thiên nhiên)…) 

Hoạt động là đối 

tượng hỗ trợ 

(được vay vốn) 

 Ứng dụng, đổi mới thiết bị giải pháp môi trường (Giám sát môi trường, xử lý nước thải, xử 

lý khí thải, xử lý chất thải…) 

 Ứng dụng, đổi mới thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị tái tạo tài nguyên… 

 Giáo dục, đào tạo thích ứng với môi trường 

 Nghiên cứu, phát triển công nghệ môi trường 

Doanh nghiệp là 

đối tượng hỗ trợ 

(được vay vốn) 

 Công ty quản lý vận hành hoặc các công ty đầu tư vào “Khu công nghiệp thân thiện với 

môi trường (Tham khảo Chương 8 mục tiêu 2, chiến lược 3 Chiến lược phổ cập KCN thân 

thiện với môi trường )” có áp dụng các giải pháp môi trường. 

 Doanh nghiệp địa phương 

 

3.2 Áp dụng Chương trình khuyến khích phát triển (Giả định) tỉnh BRVT 

“Chương trình khuyến khích phát triển (Giả định) tỉnh BRVT” mà chúng tôi đề xuất trong 

Chương 3, mục tiêu 1, chiến lược 1 – Chiến lược hình thành các ngành có giá trị gia tăng cao (Ô tô, 

chế biến thực phẩm, dược phẩm…) cũng chính là một phần của chính sách hỗ trợ tài chính đối với 

việc ứng dụng công nghệ sạch. 

Cụ thể là sẽ khuyến khích ứng dụng công nghệ sạch bằng chính sách ưu đãi giảm thuế cho doanh 

nghiệp đã đầu tư công nghệ sạch. Chính sách này sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa nếu áp dụng hình 
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thức điều chỉnh tỷ lệ giảm thuế tương ứng với hiệu quả môi trường của giải pháp kỹ thuật mà 

doanh nghiệp đã đầu tư. 

 

3.3 Thống nhất các thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ tài chính khả thi 

Ở Việt Nam, tuy đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính trong Luật đầu tư, Luật bảo vệ môi 

trường… nhưng, ít ra là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc tìm ra một chính sách 

để có thể xin hỗ trợ và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ làm thủ tục xin là điều không hề dễ dàng. Nguyên do 

là không những các thông tin về chính sách hỗ trợ bị phân tán mà các thông tin bằng tiếng Anh 

cũng rất hạn chế. 

Có thể thấy rằng, việc tập hợp (bằng tiếng Anh) các thông tin liên quan đến các chính sách hỗ trợ 

hiện có, hoàn thiện môi trường để các doanh nghiệp, mà đầu tiên là các doanh nghiệp nước ngoài, 

có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin liên quan sẽ là việc làm mang lại hiệu quả. 

 

<Bổ sung: Ví dụ về chính sách hỗ trợ tài chính ở Việt Nam> 

Ở Việt Nam, ngoài các cơ chế hỗ trợ tài chính được quy định trong Luật đầu tư, Luật bảo vệ môi 

trường, Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn có rất nhiều chính sách ưu đãi được 

quy định trong các nghị định liên quan đến cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ 

môi trường (Nghị định số 04/2009/ND-CP). Bên cạnh đó, còn có Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

(VEPF: Vietnam Environment Protection Fund) và Quỹ ủy thác tín dụng xanh (GCTF: Green 

Credit Trust Fund) là những quỹ về môi trường cấp quốc gia cũng thực hiện đầu tư. 

 

Bảng 6.3.2 Ví dụ về các chính sách hỗ trợ tài chính đối với ứng dụng công nghệ môi trường và doanh 

nghiệp thuộc ngành môi trường ở Việt Nam 

 (Các chính sách hỗ trợ tài chính chủ yếu được pháp luật quy định) 

Đối tượng ưu đãi Nội dung ưu đãi 

Luật đầu tư (67/2014/QH13) 

Ngành được áp dụng: 

a) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải 

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái 

tạo 

Địa bàn được áp dụng: 

- Các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện 

kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn 

- Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đặc khu kinh tế 

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Miễn thuế nhập khẩu 

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuế/phí sử dụng đất 

Hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) 

a) Xử lý chất thải nguy hại 

b) Sản phẩm tạo ra từ xử lý chất thải, sản phẩm từ tái chế chất thải, được 

chứng nhận bởi cơ quan trung ương có thẩm quyền 

c) Đầu tư cơ sở xử lý môi trường ở cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

d) Sản xuất và nhập khẩu máy móc, trang thiết bị, thiết bị đặc thù sử dụng 

trực tiếp cho các hoạt động sau: 

- Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

- Giám sát, phân tích môi trường 

- Sản xuất năng lượng tái tạo 

- Ưu tiên sử dụng quỹ đất đối với hoạt động xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động xử lý và bảo 

vệ môi trường (Áp dụng cho c)) 

- Ưu đãi đầu tư đối với tiền thuê đất (Áp dụng cho b), 

d), e)) 

- Cho vay lãi suất thấp (dưới 50% so với lãi suất quy 

định của chính phủ) từ VEPF và các quỹ bảo vệ môi 

trường thuộc các địa phương… (Áp dụng cho mọi 

trường hợp từ a) đến e)) 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

6-16 

 

- Xử lý ô nhiễm môi trường 

- Xử lý sự cố môi trường 

e) Sản xuất năng lượng từ gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và 

các dạng năng lượng tái tạo khác 

- Khoản vay đặc biệt từ Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam (Vietnam Development Bank) (Áp dụng cho 

mọi trường hợp từ a) đến e)) 

- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (Áp dụng cho b) 

đến e)) 

- Giảm thuế nhập khẩu cho máy móc dùng để xử lý 

môi trường (Áp dụng cho d)) 

Nghị định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (Nghị định số 04/2009/NĐ-CP 

A. Danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được đặt biệt ưu đãi, hỗ trợ 

I. Hoạt động xây dựng công trình 

a) Xây dựng cơ sở xử lý chất thải 

II. Hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh 

b) Hoạt động xử lý chất thải nguy hại; xử lý hóa chất độc hại 

c) Đầu tư vào công nghệ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện môi 

trường 

d) Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) kỹ thuật xử lý, tái chế 

chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường 

e) Xử lý, cải tạo môi trường các kênh, mương, sông, hồ chứa 

f) Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại 

Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học 

g) Nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu chuyên 

dụng cho các giải pháp môi trường sau: 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải 

- Quan trắc và phân tích môi trường 

- Sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo 

h) Nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải 

trong nước chưa sản xuất, công nghệ trong nước chưa tạo ra được 

i) Sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường (Bao gồm thiết bị xử lý ô nhiễm 

môi trường, thiết bị xử lý chất thải, ứng phó, xử lý tràn dầu) 

j) Sản xuất thiết bị quan trắc và phân tích môi trường 

- Miễn thuế sử dụng đất và tiền thuê đất (Áp dụng cho 

a)) 

- Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Ngân hàng phát triển 

Việt Nam, hay hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo 

lãnh tín dụng từ VEPF (Áp dụng cho a)) 

- Bảo lãnh đầu tư từ Ngân hàng phát triển Việt Nam, 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 

VEPF (Áp dụng cho c), d), f)) 

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Áp dụng từ b) 

đến j)) 

- Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị (Áp dụng cho 

g)) 

- Miễn thuế bảo vệ môi trường (Áp dụng cho b), e), i), 

j)) 

- Khấu hao nhanh đối với tài sản cố định (Áp dụng cho 

b) đến g), i), j)) 

B. Danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ 

I. Hoạt động xây dựng công trình 

a) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường các khu, cụm 

công nghiệp làng nghề 

b) Xây dựng trạm quan trắc môi trường 

c) Xây dựng cơ sở công nghiệp môi trường, cơ sở sản xuất sản phẩm 

thân thiện với môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác 

phục vụ lợi ích công về bảo vệ môi trường 

d) Xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi 

trường 

II. Hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh 

e) Nghiên cứu và xử lý chất thải 

f) Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện môi 

trường 

g) Sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất năng lượng 

từ việc tiêu hủy chất thải 

h) Áp dụng công nghệ giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá 

hủy tầng ozon 

- Giảm 50% thuế sử dụng đất và tiền thuê đất (Áp 

dụng cho từ a) đến d)) 

- Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Ngân hàng phát triển 

Việt Nam, hay hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo 

lãnh tín dụng từ VEPF  (Áp dụng cho từ a) đến d)) 

- Bảo lãnh đầu tư từ Ngân hàng phát triển Việt Nam, 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 

VEPF (Áp dụng cho h)) 

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Áp dụng cho từ 

e) đến h)) 

- Miễn thuế bảo vệ môi trường (Áp dụng cho từ e) đến 

h)) 

- Khấu hao nhanh đối với tài sản cố định (Áp dụng cho 

từ e) đến h)) 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Nghị định số 21/2011/NĐ-CP) 

- Tổ chức đầu tư sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản phẩm sử 

dụng năng lượng tái tạo 

- Ưu đãi về thuế 

- Hỗ trợ tài chính, đất đai để xây dựng cơ sở sản xuất 

- Công nghệ, thiết bị, linh kiện tiết kiệm năng lượng hoặc năng lượng tái 

tạo mà trong nước chưa sản xuất được 

- Miễn thuế nhập khẩu 

- Mọi cơ sở sử dụng năng lượng - Hỗ trợ kinh phí kiểm toán năng lượng lần đầu từ 
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ngân sách nhà nước 

- Nghiên cứu, phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng - Tiền hỗ trợ từ bộ, ngành trung ương và các tỉnh 

 

Các chính sách hỗ trợ từ các quỹ về môi trường 

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (Vietnam Environment Protection Fund: VEPF) 

Nội dung hỗ trợ chính ① Cho vay dài hạn lãi suất thấp (soft loan) 

② Hỗ trợ lãi suất 

③ Góp vốn, cùng góp vốn 

④ Tiền trợ giá đối với sản phẩm bảo vệ môi trường (Áp dụng cho dự án CDM được chính phủ 

chứng nhận, dự án điện gió) 

⑤ Hỗ trợ đối với Cơ chế phát triển sạch (CDM) 

⑥ Nhận ký quỹ hoàn nguyên môi trường ở dự án khai thác khoáng sản 

⑦ ODA, cho vay ủy thác (entrusted loan) 

Vốn điều lệ khi thành lập 500 tỷ Đồng (Toàn bộ từ Ngân sách Nhà nước) 

Dư nợ cho vay 524,5 tỷ Đồng (tại thời điểm ngày 31/12/2014) 

Đơn vị chủ quản VEPF là tổ chức tài chính của chính phủ, dưới sự quản lý của Bộ tài nguyên & môi trường, Bộ 

tài chính 

Quỹ ủy thác tín dụng xanh (Green Credit Trust Fund: GCTF) 

Nội dung hỗ trợ chính Hỗ trợ đầu tư trung và dài hạn đối với công nghệ sản xuất sạch hơn (cleaner production) của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua các ngân hàng thương mại của Việt Nam. 

- GCTF bảo lãnh 50% thế chấp đối với tiền vay đầu tư 

- GCTF hoàn trả một phần, tối đa 25% sau khi hoàn công 

Quá trình thành lập Được thành lập năm 2007, trong khuôn khổ hợp tác giữa Swiss State Secretariat for Economic 

Affairs (SECO) của Thụy Sỹ và Vietnam Cleaner Production Center (VNCPC) 

Đơn vị chủ quản 
- Asia Commercial Bank (ACB) 

- Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) 

- Techcombank 

- Vietnam Cleaner Production Center (VNCPC) 

- Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
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4. Phát triển công nghiệp có tính đến môi trường ở vùng kinh tế phía Nam 

Để phát triển công nghiệp có tính đến môi trường ở vùng kinh tế phía Nam thì tỉnh BRVT – nơi 

tập trung công nghiệp vật liệu với tác động môi trường khá lớn – cần trở thành tỉnh tiên phong về 

tăng trưởng xanh, đi đầu trong phát triển ở toàn bộ vùng kinh tế phía Nam. Về cơ chế liên kết thì 

giải pháp hiệu quả là phát huy cơ chế liên kết giữa các tỉnh và thành phố thuộc lưu vực sông Đồng 

Nai vốn đã có từ trước để mở rộng hợp tác. 

 

4.1 Hợp tác giữa các tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Đồng Nai 

Để quản lý tài nguyên nước cần có sự phối hợp giữa chính quyền các địa phương trong lưu vực 

nên thành phố Hồ Chí Minh đã đóng vai trò chủ đạo
102

 thực hiện xây dựng “Quy chế phối hợp 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường” 

(Coordination Mechanism on State Management of Water Resources; Mineral Resources and 

Environmental Protection) với sự tham gia của 1 thành phố và 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai, 

gồm cả tỉnh BRVT.. Mục đích của Quy chế phối hợp này là các tỉnh, thành thuộc lưu vực sông 

Đồng Nai phối hợp, rà soát lại các quy định và tăng cường giám sát, qua đó cải thiện môi trường 

sông Đồng Nai và lưu vực xung quanh. 

 

Biểu đồ 6.4.1 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 

sản và bảo vệ môi trường 

 

  

                                                   
102JICA, “Báo cáo khảo sát lập kế hoạch chi tiết Dự án nâng cao năng lực quản lý môi trường nước các lưu vực ở Cộng hòa 

XHCN Việt Nam” (ngày 8/7/2015) 

UBND các tỉnh, 
thành

Sở tài nguyên và 
môi trường

Sở nông nghiệp & 
phát triển nông 

thôn

Sở giao thông vận 
tải

Công an tỉnh, thành 
phố

UBND các quận, 
huyện

UBND các phường, 
xã
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Bảng 6.4.1 Khái quát Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản và bảo vệ môi trường 

 Khái quát 

Địa bàn áp dụng 
- Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh BRVT, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long 

An, tỉnh Tiền Giang 

Nội dung thực hiện 
- Phối hợp trong xây dựng và ban hành các quy định về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và 

bảo vệ môi trường của các địa phương trên địa bàn áp dụng 

- Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về tài nguyên 

nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn 

áp dụng. 

- Phối hợp trong chia sẻ, công bố thông tin về các nội dung sau: 

a) Báo cáo định kỳ về kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước 

b) Thông tin về các đơn vị khai thác, nạo vét khoáng sản, xả thải vào môi trường nước; kết quả 

thanh tra, kiểm tra và tình hình xử lý 

 

 

Biểu đồ 6.4.2 Địa bàn áp dụng Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài 

nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 

 

4.2 Những nỗ lực nhằm phát triển công nghiệp có tính đến môi trường 

Để phát huy quy chế phối hợp ở lưu vực sông Đồng Nai, đi đầu trong phát triển công nghiệp có 

tính đến môi trường, tỉnh BRVT rất cần thực hiện những giải pháp như sau: 

(a) Chia sẻ thành quả về công nghệ sạch mà tỉnh BRVT đã ứng dụng cho toàn bộ vùng kinh tế phía 

Nam 

Để thúc đẩy “Phát triển công nghiệp có tính đến môi trường” ở vùng kinh tế phía Nam thì điều 

quan trọng nhất là các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế phía Nam cùng chia sẻ giữa các tỉnh thành về 

tính cần thiết của “Phát triển công nghiệp có tính đến môi trường” cũng như các biện pháp thực 
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hiện. Tỉnh BRVT – sẽ dẫn đầu về tăng trưởng xanh – cần phát huy vai trò chủ đạo, tích cực chia sẻ 

thông tin về kết quả ứng dụng công nghệ sạch. 

(b) Xây dựng cơ chế hợp tác với các doanh nghiệp lớn thuộc các ngành có giá trị gia tăng cao, 

ngành vật liệu, đẩy mạnh trao đổi ý kiến, liên kết với doanh nghiệp 

Từ thực tế phối hợp ở các tỉnh, thành khác, có thể thấy, để phát triển công nghiệp vượt qua hàng 

rào giữa các tỉnh, thành thì biện pháp hiệu quả là đưa các doanh nghiệp hàng đầu trong phát triển 

công nghiệp ở địa phương cùng tham gia vào cơ chế hợp tác. Ví dụ, để phát triển ngành ô tô thì 

điều quan trọng là phải hợp tác được với các doanh nghiệp sản xuất ô tô và các doanh nghiệp lắp 

ráp. Muốn hướng tới phát triển công nghiệp có tính đến môi trường ở vùng kinh tế phía Nam thì 

điều quan trọng là hợp tác với các doanh nghiệp thuộc ngành vật liệu – khởi nguồn của chuỗi cung 

ứng và có tác động khá lớn tới môi trường. Vốn đã có những doanh nghiệp loại này trên địa bàn, lại 

đang muốn thu hút thêm, tỉnh BRVT cần chủ động, tích cực đẩy mạnh hợp tác với các doanh 

nghiệp. 

 

Liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung (Central Coastal Provincial Cooperation Initiative: CCPCI) 

CCPCI là cơ chế hợp tác được hình thành với vai trò chủ đạo của thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường phối hợp giữa 

8 tỉnh, thành là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Dương, tỉnh 

Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận trong xây dựng và thực hiện chính sách phát triển công 

nghiệp. 

CCPCI nhận thức rõ tầm quan trọng của các trung tâm công nghiệp trong việc đẩy mạnh liên kết liên tỉnh, thành và 

liên kết vùng và đã chọn Công ty cổ phần ô tô Trường Hải làm doanh nghiệp đi đầu, dẫn dắt sự phát triển của trung tâm 

công nghiệp ô tô toàn vùng. Cụ thể là, doanh nghiệp tư nhân đã tham gia vào quá trình xây dựng và đánh giá tình hình 

thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vùng của các địa phương thành viên CCPCI, nhờ đó, đã thành công trong việc 

hoạch định các chính sách rất sáng tạo, và kết quả là đã hình thành được trung tâm công nghiệp ô tô vượt qua hàng rào 

giữa các tỉnh, với vai trò trọng tâm là Công ty cổ phần ô tô Trường Hải. 
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Chương 7 Mục tiêu 2 Chiến lược 2: Chiến lược Tăng cường Quỹ Bảo vệ 

Môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BEPF) 

1. Hiện trạng và Vấn đề 

Ở Việt Nam, nguồn tài chính hỗ trợ bảo vệ môi trường và các giải pháp môi trường tại Trung 

ương và các tỉnh địa phương còn yếu, căn cứ Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Vietnam 

Environmental Protection Fund: VEPF). Năm 2002, VEPF được thành lập
103

, với vai trò là một hệ 

thống tài chính quốc gia nhằm hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực môi trường. Mặt khác, theo Luật Bảo 

vệ Môi trường sửa đổi năm 2005, Quỹ Bảo vệ Môi trường được định nghĩa là "tổ chức tài chính 

được thành lập ở Trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường" và 

khuyến khích các tỉnh thành lập Quỹ này
104

. Trên cơ sở đó, tại tỉnh BRVT, Quỹ Bảo vệ Môi trường 

BRVT (Ba Ria-Vung Tau Environment Protection Fund: BEPF) được thành lập vào năm 2005. 

Quỹ Bảo vệ Môi trường BRVT (BEPF) là đơn vị tổ chức hành chính độc lập trực thuộc UBND 

tỉnh (PC), được thành lập tại thành phố Vũng Tàu, có 16 thành viên, dưới sự quản lý của Hội đồng 

quản lý Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ gồm có 5 thành viên, trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 

là Phó Chủ tịch UNBD tỉnh, tổ chức được chia ra làm 3 phòng: Phòng Hành chính-Tổng hợp, 

Phòng Nghiệp vụ Môi trường, Phòng Nghiệp vụ Tín dụng, gồm có chuyên gia tài chính ngân hàng. 

BEPF được thành lập với số vốn ban đầu là 5 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, thực 

hiện hỗ trợ tài chính cho các dự án môi trường, các hoạt động nâng cao ý thức về môi trường cho 

người dân. Đối tượng ưu tiên hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ cụ thể...của BEPF được đổi mới theo tình 

hình thực tế của xã hội sau mỗi 3 năm. Đối tượng hỗ trợ của chương trình hiện nay trong giai đoạn 

từ năm 2016 – 2018 được quy định tại Quyết định số 84/QĐ-HĐQL/2016 của Hội đồng quản lý 

BEPF. Và mức lãi suất cho vay được quy định tại Thông báo số 79/TB-QBVMT/2017 về lãi suất 

cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường, có 2 loại lãi suất được áp dụng gồm: Lãi suất ưu đãi 

(2,6%/năm) dành cho đối tượng đầu tư thiết bị xử lý nước thải của nhà máy và lãi suất (3,6%/năm) 

dành cho dự án có bảo lãnh ngân hàng. Trường hợp không có khả năng thanh toán trong thời hạn 

cho vay vì bất cứ lý do gì thì sẽ áp dụng mức lãi suất 150%. 

 

 

                                                   
103 Hồ sơ xét về môi trường và xã hội Việt Nam của JICA (tháng 9 năm 2011)  
104 Luật Bảo vệ Môi trường chỉnh sửa năm 2005（52/2005/QH11）：Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XI, nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam.PDF<http://www.haiphong.gov.vn/> 

（Có 5 thành viên, gồm Phó chủ tịch UBND tỉnh） Hội đồng quản lý Quỹ 

Phòng 

Nghiệp vụ Môi trường  
Phòng 

Hành chính Tổng hợp 

Phó Chủ tịch  

Phòng 

Nghiệp vụ Tín dụng  

Chủ tịch 

Tổng số:16 người 
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Sơ đồ 7.1.1 Sơ đồ tổ chức của BEPF 

 

Nguồn thu của BEPF là từ lãi suất cho vay các dự án liên quan đến môi trường, một phần tiền 

phạt vi phạm quy định môi trường, một phần chi phí xử lý chất thải thông thường (Nghị định 

67/2003/ NĐ-CP quy định về phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải và 10% phí xử lý chất thải 

thông thường được quy định để phân bổ cho BEPF), tiền đặt cọc của các dự án phát triển (chỉ áp 

dụng cho đối tượng san lấp công trình). Tính đến tháng 10 năm 2017, nguồn vốn của Quỹ tăng lên 

125 tỷ đồng. 

Bốn lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tài chính theo thứ tự cao nhất của BEPF (căn cứ Quyết định 

84/QĐ-HĐQL/2016 của Hội đồng quản lý BEPF): ① Đầu tư xử lý nước trong chế biến thuỷ sản; 

② Đầu tư xử lý chất thải trong ngành chăn nuôi, chế biến nông sản, gia súc, gia cầm; ③ Đầu tư 

xử lý nước thải của các nhà hàng, cơ sở lưu trú; ④ Đầu tư xử lý chất thải công nghiệp, xử lý chất 

thải trong làng nghề. Chủ yếu là các giải pháp thiết bị xử lý nước thải cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

nhưng vấn đề chính là phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó có thể đáp ứng được các điều 

kiện thế chấp cho vay vốn của BEPF qui định, vì thế có nhiều đối tượng được cho vay ưu đãi và có 

các dự án khả thi cao nhưng đa số không thể vay (giải ngân) được. Thực tế, kết quả giải ngân từ 

năm 2005 đến tháng 10 năm 2017 tổng cộng khoảng 25 dự án (luỹ kế khoảng 70 tỷ đồng). Các lĩnh 

vực ưu tiên hỗ trợ tài chính gồm: Đầu tư thiết bị xử lý nước thải nhà máy chế biến thuỷ sản, đầu tư 

thiết bị xử lý nước thải khách sạn, đầu tư hệ thống Biogas trang trại nuôi heo, đầu tư hệ thống phát 

điện năng lượng mặt trời v.v... Tổng số tiền cho vay hàng năm khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ đồng. Và một 

vấn đề nữa là do qui mô nguồn vốn Quỹ có giới hạn nên không thể cho vay vào các dự án giải pháp 

môi trường qui mô lớn. Trên thực tế, trường hợp qui mô dự án lớn thì BEPF giới thiệu Quỹ Bảo vệ 

Môi trường Việt Nam (VEPF) do Nhà nước quản lý. 

Khi đầu tư mới hoặc cải tạo các công trình quy mô lớn như hệ thống xử lý nước thải trong khu 

công nghiệp thì không thể thiếu các chương trình cho vay ưu đãi hoặc trợ cấp vốn, tuy nhiên để 

được nhận chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển châu Á 

thì còn nhiều rào cản lớn. Hơn nữa, tại tỉnh BRVT vì chương trình ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp chủ 

động triển khai biện pháp môi trường có giới hạn, nên chúng tôi cho rằng việc ứng dụng chương 

trình ưu đãi thúc đẩy các biện pháp môi trường từ việc tăng cường và mở rộng BEPF là công cụ rất 

hiệu quả. Vì vậy, để BEPF thực hiện quản lý tốt nguồn ngân quỹ thì phải nỗ lực đào tạo nhân lực 

như tiếp nhận chương trình tập huấn cho cán bộ-nhân viên, nhưng trường hợp thực hiện tăng cường 

và mở rộng nguồn ngân quỹ thì không phải chỉ tăng cường thêm nhân lực, mà còn cần phải thực 

hiện cơ cấu lại năng lực về kinh nghiệm, khả năng (kiểm tra tính phù hợp của dự án xin vay vốn, 

quản lý nguồn ngân quỹ, thẩm định các khoản vay, quản lý rủi ro v.v…) để quản lý điều hành Quỹ 

một cách ổn định. 

 

2. Giải pháp và mục tiêu dự án 

Cùng với việc mở rộng qui mô nguồn vốn của BEPF hiện tại, đề xuất thực hiện dự án thí điểm 

với mục đích phát triển chương trình ưu đãi hiệu quả nhằm thúc đẩy biện pháp môi trường rộng rãi 

cho sự phát triển ngành công nghiệp tập trung của tỉnh BRVT.   
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Đối với chương trình ưu đãi cụ thể, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc áp dụng công nghệ sạch trong 

"Chương 6 Mục tiêu 2 Chiến lược 1: Thúc đẩy áp dụng công nghệ sạch" , đồng thời xúc tiến việc 

ưu tiên sử dụng ngân quỹ cho Khu công nghiệp tích cực chủ động xem xét bảo vệ môi trường và ưu 

tiên cho các doanh nghiệp vào KCN này, trong chương trình phát triển khu công nghiệp thân thiện 

với môi trường "Chương 8 Mục tiêu 2 Chiến lược 3: Chiến lược nhân rộng khu công nghiệp thân 

thiện với môi trường". 

Mục tiêu đạt được dự án thử nghiệm là mở rộng qui mô nguồn vốn của BEPF, tăng cường chức 

năng và nâng cao năng lực quản lý BEPF. 

 

3. Giải pháp và khái quát dự án 

3.1  Đơn vị thực hiện 

Dự án thử nghiệm sẽ do BEPF là đơn vị thực hiện chính và cần sự phối hợp chặt chẽ của các đơn 

vị liên quan để thực hiện gồm: UBND tỉnh (PC); DONRE; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

BRVT (BIZA). 

 

3.2 Nội dung thực hiện 

3.2.1 Thực hiện khảo sát xác định kế hoạch chi tiết 

Để tăng cường và mở rộng BEPF, việc thực hiện khảo sát xác định kế hoạch chi tiết của JICA 

với mục đích nhằm nắm bắt chính xác hiện trạng, vấn đề của BEPF, đồng thời nghiên cứu biện 

pháp tăng cường và mở rộng phù hợp. Việc khảo sát xác định kế hoạch chi tiết sẽ được phối hợp 

chặt chẽ với BEPF để thực hiện và dự định sẽ khảo sát các hạng mục như sau: 
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Bảng 7.3.1 Các hạng mục và nội dung dự định Khảo sát xác định kế hoạch chi tiết của JICA trong 

chiến lược tăng cường BEPF. 

Hạng mục khảo sát Nội dung khảo sát 

Hiện trạng và Vấn đề  • Khảo sát chi tiết hiện trạng và vấn đề của BEPF 

Phương pháp phối hợp 

chính sách chương trình 

ưu đãi 

• Xem xét biện pháp tận dụng hiệu quả chương trình ưu đãi bằng sự phối hợp giữa 

“Mục tiêu 2 chiến lược 1 (Đưa vào áp dụng công nghệ sạch)” và “Mục tiêu 2 

chiến lược 3 (Phát triển khu công nghiệp thân thiện với môi trường)”  

• Cũng xem xét về đề án vay vốn hiện nay và trợ cấp vốn mang tính chiến lược nếu 

phù hợp điều kiện quy định đặc biệt. 

Nhu cầu tài chính và 

nguồn vốn hỗ trợ tiềm 

năng 

• Thực hiện khảo sát nhu cầu của từng khu công nghiệp hiện hữu và nắm bắt nhu 

cầu tài chính tiềm năng (vốn trợ cấp hoặc vốn vay)  

Mô phỏng tăng vốn • Để ước tính mức tăng vốn cần thiết, sẽ thực hiện mô phỏng kết hợp giữa nhu cầu 

tài chính tiềm năng với thu nhập từ lãi suất cho vay… 

Phương pháp hỗ trợ tăng 

nguồn vốn từ JICA  

• Xem xét khoản vay ODA (vốn vay đồng Yên) hay khoản vay đầu tư nước ngoài 

thì khoản vay nào phù hợp. 

• Xem xét toàn diện số tiền vay thích hợp dựa trên tình hình hiện tại, vốn trợ cấp 

/ nhu cầu vay, mô phỏng tăng vốn ... 

Xem xét khả năng  nguồn 

tài chính chủ động của 

tỉnh 

• Xem xét mức tiền phạt đối với vi phạm quy định môi trường hiện nay, mức phí xử 

lý chất thải thông thường và xem xét khả năng nguồn tài chính bền vững, chủ 

động của tỉnh  

Phương pháp tăng nguồn 

cung vốn cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa  

• Xem xét tính khả thi như kế hoạch cho thuê tài chính, đây là biện pháp gia tăng cơ 

hội cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có nền tảng tài chính yếu.  

Nhu cầu phát triển năng 

lực 

• Khảo sát về phương pháp quản lý nguồn vốn, năng lực quản lý điều hành, nhu cầu 

phát triển năng lực của BEPF và xem xét các hạng mục hợp tác kỹ thuật cần thiết. 

 

3.2.2 Lập kế hoạch tăng cường và mở rộng  

Hình thức Dự án hợp tác kỹ thuật của JICA được quyết định dựa trên kết quả khảo sát xác định 

kế hoạch chi tiết. Trong Dự án hợp tác kỹ thuật của JICA, trước tiên là sẽ lập kế hoạch tăng cường 

và mở rộng Quỹ Bảo vệ Môi trường một cách cụ thể căn cứ vào kết quả khảo sát xác định kế hoạch 

chi tiết. Phương án kế hoạch là thông qua sự chấp thuận của Hội đồng quản lý BEPF và đề xuất xin 

phê duyệt của UBND tỉnh. 

Đối tượng ưu tiên hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ của BEPF trong năm 2019 – 2021 dự báo sẽ được 

xem xét và quyết định trong năm 2018, vì thế việc chuẩn bị phương án kế hoạch sao cho kịp với 

thời điểm này là yếu tố quan trọng.   
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Sơ đồ 7.3.1 Mô phỏng tăng cường BEPF (BEPF) 

 

3.2.3 Mở rộng quy mô nguồn vốn 

3.2.3.1 Tăng vốn cho Quỹ từ JICA 

Tuỳ thuộc vào quy mô tăng vốn cần thiết đã biết rõ trong kế hoạch tăng cường và mở rộng Quỹ, 

Chính phủ Việt Nam và tỉnh BRVT sẽ thảo luận và quyết định về khả năng JICA sẽ cho Chính phủ 

Việt Nam vay đồng Yên, hoặc JICA sẽ đầu tư trực tiếp vào BEPF, hoặc sẽ vay đầu tư nước ngoài.  

BEPF có chức năng huy động nguồn vốn trực tiếp từ nước ngoài
105

, do vậy có thể huy động 

nguồn vốn đầu tư nước ngoài để bổ sung cho BEPF. Và trường hợp Chính phủ đồng ý tham gia mở 

rộng và tăng cường chức năng cho BEPF thì khả năng cũng có thể vay được vốn vay đồng Yên của 

Chính phủ Nhật Bản. Dù là phương án nào đi nữa, thì việc quan trọng nhất đó là phải cơ cấu lại bộ 

máy quản lý, điều hành và năng lực của Quỹ nhằm đảm bảo khả năng thu hồi nguồn vốn và trả nợ 

vốn vay.  

JICA đã có kinh nghiệm hỗ trợ tăng vốn cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Thái Lan tại Thái Lan. 

Quỹ Bảo vệ Môi trường Thái Lan hoạt động theo Luật Bảo vệ Môi trường Quốc gia được ban hành 

năm 1992, nguồn vốn có được từ việc thu thuế dầu mỏ và từ ngân sách của Chính phủ, với hình 

thức hỗ trợ việc xúc tiến các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức, đoàn thể công cộng tại 

địa phương (tập trung chủ yếu cho các dự án xử lý nước thải và xử lý rác thải). JICA đã thực hiện 

dự án hợp tác kỹ thuật nhằm cải tiến việc vận hành-ứng dụng cho Quỹ này, đồng thời thực hiện 

                                                   
105 Dựa trên nội dung phỏng vấn BEPF (31/10/2017) 

Quỹ Bảo vệ 

Môi trường 

tỉnh BRVT 

(BEPF） 

Chính phủ VN JICA 

Đầu tư/Đổi mới thiết 

bị xử lý môi trường 

của doanh nghiệp 
Đà tạo năng lực Phát triển công 

nghệ m ểntrường 

Nguồn vốn chủ 

động của tỉnh 

BRVT (tiền phạt vi 

phạm qui định môi 

trường…) 

Hợp tác kỹ thuật về 

mặt Điều hành và 

quản lý (JICA） 

 

Nguồn vốn Vay đồng Yên (ODA) 

Vay đầu tư 

nước ngoài 

① Kế hoạch trợ cấp 

② Kế hoạch cho vay 

③ Mô hình Cho thuê tài chính

ス・スキームキーム 
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hợp tác nguồn vốn bằng vốn vay Yên (khoản được duyệt cho vay: 11,2 tỷ yên/ khoản đã giải ngân: 

2,971 tỷ yên) từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Ban đầu Quỹ này có kế hoạch cho 

vay theo hình thức một gói gồm: Vốn trợ cấp của Chính phủ và vốn vay dài hạn, nhưng do văn 

phòng của Quỹ này không đủ năng lực quản lý và thủ tục cho vay quá phức tạp nên các tổ chức, 

đoàn thể công cộng tại địa phương không thể vay được, cuối cùng chỉ thực hiện giải ngân được 

phần vốn trợ cấp của Chính phủ
106

. Vì thế, nếu nhìn vào quan điểm về kế hoạch cho vay từ ví dụ 

của Thái Lan thì BEPF không tham khảo được gì, nhưng có thể tham khảo từ quan điểm tăng 

nguồn vốn cho Quỹ (vay đồng Yên) và giải ngân vốn trợ cấp của Chính phủ. 

Về mức vốn tăng lên cho BEPF, sẽ được Chính phủ hai nước Việt Nam-Nhật Bản thảo luận đưa 

ra quyết định dựa vào kết quả khảo sát nhu cầu vay vốn và nguồn vốn trợ cấp tiềm năng từ việc 

khảo sát xác nhận kế hoạch chi tiết, nhưng hiện nay với số vốn 125 tỷ đồng (khoảng 6 tỷ Yên) nên 

không thể cho một dự án có quy mô vài tỷ Yên vay được, do vậy để có thể cho nhiều dự án có qui 

mô vài tỷ Yên vay được thì việc tăng vốn ít nhất phải có quy mô gấp 10 lần hiện nay (tức là khoảng 

60 tỷ yên), đây là một phương án cần tính đến. 

 

3.2.3.2 Xem xét khả năng nguồn tài chính chủ động của tỉnh 

Nếu chỉ dựa vào nguồn thu từ lãi cho vay đối với hoạt động cho vay (lãi suất ưu đãi: 2,6%/năm, 

lãi suất của dự án có bảo lãnh ngân hàng: 3,6%/năm) thì khả năng không thể duy trì được quy mô 

nguồn vốn là rất lớn, vì thế việc quan trọng là phải tận dụng nguồn tài chính bền vững, chủ động 

của tỉnh, tăng thêm cơ hội sử dụng BEPF cho các dự án môi trường với phạm vi rộng hơn. Hiện 

nay, đang tận dụng nguồn tài chính của tỉnh như: một phần tiền phạt do vi phạm qui định môi 

trường (sẽ được phân bổ cho BEPF do UNBD quyết định); một phần phí xử lý chất thải thông 

thường (10% sẽ được phân bổ cho BEPF, nhưng tuỳ theo tình hình tài chính nên cũng có khi không 

được phân bổ). Kết quả mô phỏng việc tăng vốn cho BEPF cho thấy, nếu cần thêm nguồn vốn 

nhiều hơn thì cần phải xem xét khả năng nguồn tài chính chủ động của tỉnh từ những nguồn khác 

nữa. Cụ thể là có xem xét, tận dụng một phần phí xử lý chất thải công nghiệp. 

Việc huy động nguồn vốn bền vững cho mục đích bảo vệ môi trường như thế này cũng được các 

chính quyền địa phương tại Nhật Bản áp dụng và có nhiều kinh nghiệm. Cụ thể đó là Thuế tương 

lai Môi trường
107

 của thành phố Kitakyushu. Thuế tương lai Môi trường là thuế không nằm trong 

qui định của Luật, mà do thành phố Kitakyushu tự qui định ra với mục đích đảm bảo nguồn tài 

chính ổn định và bền vững để xúc tiến các biện pháp môi trường một cách tích cực nhất. Nguồn 

vốn là khoản thu thuế từ xử lý sau cùng chất thải công nghiệp (chôn lấp) và khoản thuế đó được 

trích ra một phần làm chi phí cho các biện pháp môi trường như tối ưu hoá xử lý chất thải và các dự 

án đô thị sinh thái.  

 

                                                   
106 JICA “Đánh giá sau dự án hỗ trợ Quỹ Bảo vệ Môi trường Thái Lan” (2006) 

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2005_TXVIII-11_4_f.pdf 
107 Trang web Tp Kitakyushu: http://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/file_0057.html 
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3.2.4 Xem xét các biện pháp tăng nguồn cung vốn cho doanh nghiệp 

Một vấn đề của BEPF là các dự án có thể cho vay bị giới hạn, mặc dù có các dự án có tính khả 

thi cao, phù hợp với đối tượng ưu tiên nhưng doanh nghiệp có nguồn tài chính yếu nên không đáp 

ứng được điều kiện thế chấp. Điều này cho thấy, nhu cầu sử dụng BEPF cho biện pháp môi trường 

có tiềm năng rất lớn, do số doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện cho vay rất ít nên BEPF đang rơi 

vào tình trạng không đáp ứng được nhu cầu tiềm tàng. Sắp tới, để xúc tiến các dự án môi trường 

nhiều hơn thì cần phải cải tiến mở rộng hình thức hỗ trợ ngoài hình thức cho vay và trợ cấp vốn. 

Đề xuất một biện pháp có tính khả thi là Mô hình Cho thuê tài chính. JICA đã có kinh nghiệm hỗ 

trợ bằng cách góp vốn (10 triệu USD) qua hình thức cho vay đầu tư nước ngoài vào Quỹ Năng 

lượng Bền vững MGM (MSEF) được thành lập vào năm 2013, với mục đích đầu tư cho các dự án 

tiết kiệm năng lượng/ tái tạo năng lượng ở các quốc gia như : Colombia, Mexico, Trung Mỹ và 

Caribê. Quỹ MSEF đã quyết định đầu tư 75% vốn cho các dự án tiết kiệm năng lượng, để triển khai 

các dự án tiết kiệm năng lượng này, họ đã thành lập công ty đặc thù (Special Purpose Company: 

SPC) với 100% vốn góp của Quỹ MSEF và áp dụng mô hình cho thuê tài chính, ký kết hợp đồng 

cho thuê máy móc-thiết bị tiết kiệm năng lượng với khách hàng như các Toà nhà thương mại, 

khách sạn, nhà máy... Việc áp dụng Mô hình Cho thuê Tài chính là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa không thể vay ngân hàng vì nền tảng tài chính yếu, nhưng vẫn có thể đầu tư thiết bị mới mà 

không gặp rủi ro và áp lực tài chính
108

. Mô hình Cho thuê Tài chính của Quỹ MSEF là một công cụ 

hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề của BEPF vì lý do có ít doanh nghiệp là đối tượng ưu tiên đáp ứng 

được điều kiện cho vay, nhưng cần phải lưu ý đến những điểm khác nhau về đầu tư, vận hành các 

thiết bị tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, tiết kiệm chi phí vận hành và các thiết bị xử lý nước thải 

dẫn đến sự tốn kém chi phí đối với doanh nghiệp. 

Đối với Cho thuê Tài chính, sau khi ký kết hợp đồng cho thuê tài chính thì sẽ có hai hình thức 

gồm: Cho thuê tài chính có chuyển quyền sở hữu tài sản thuê cho Bên thuê và Cho thuê sử dụng 

vận hành không chuyển quyền sở hữu tài sản thuê cho Bên thuê. Quỹ MSEF đang áp dụng tuỳ theo 

nhu cầu của khách hàng. Thị trường đồ cũ như ô tô cũng vẫn tồn tại, trường hợp thiết bị cho thuê 

phổ biến và dự báo được giá trị thị trường trong tương lai thì có thể cho thuê sử dụng vận hành, 

nhưng quá nửa các dự án BEPF cho thuê là các thiết bị xử lý nước thải dành cho đối tượng được ưu 

tiên hỗ trợ và các thiết bị này không phổ biến trên thị trường. Hơn nữa, ở Việt Nam về nguyên tắc 

chỉ có cho thuê tài chính, còn cho thuê vận hành không chuyển quyền sở hữu có xu hướng không 

được chấp nhận nếu không có các điều kiện đặc biệt như thời gian cho thuê phải gần bằng thời gian 

khấu hao, cho nên không thể áp dụng hình thức cho thuê sử dụng vận hành. 

Tham khảo mô hình cho thuê tài chính của Quỹ MSEF, xem xét mô hình cho thuê tài chính được 

đề xuất tại BEPF. Với vai trò là Mô hình cho thuê tài chính, đầu tiên BEPF sẽ thảo luận với doanh 

nghiệp (người) sử dụng thiết bị, quyết định thông số kỹ thuật của thiết bị như thiết bị xử lý nước 

thải và ký kết hợp đồng. Sau đó, BEPF sẽ mua thiết bị xử lý nước thải từ nhà cung cấp và trở thành 

người có quyền sở hữu, cung cấp thiết bị cho người sử dụng. Người sử dụng sẽ trả phí thuê cố định 

hàng tháng cho BEPF. Bên cạnh đó, BEPF sẽ ký kết hợp đồng bảo dưỡng với công ty chuyên bảo 

dưỡng thiết bị, cung cấp dịch vụ bảo trì-bảo dưỡng và nếu đã khấu hao xong khi kết thúc hợp đồng 

                                                   
108 “Báo cáo cuối kỳ về khảo sát hỗ trợ chương trình thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng/tái tạo năng lượng Trung Nam Mỹ 

Khu vực Bắc Mỹ và Trung Nam Mỹ (SAPI)”của JICA (tháng 2 năm 2016), 
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cho thuê thì chuyển quyền sở hữu cho người sử dụng. Trường hợp chưa thu hồi được vốn đầu tư 

trong thời hạn cho thuê thì đề nghị người sử dụng trả hết một lần số vốn đầu tư còn lại, hoặc tiếp 

tục gia hạn thời gian cho thuê. 

 

 

Sơ đồ 7.3.2 Phác hoạ Mô hình cho thuê tài chính nhằm tăng nguồn cung vốn cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

 

Việc hỗ trợ vốn bằng tín dụng theo hai hình thức cho vay hay cho thuê tài chính thì không có gì 

khác biệt, nhưng đối với hình thức cho thuê tài chính thì quyền sở hữu tài sản là của BEPF, cho nên 

không cần thủ tục bảo lãnh, vì thế đối với người sử dụng như doanh nghiệp có nền tảng tài chính 

yếu sẽ giảm thiểu được gánh nặng, rủi ro về tài chính và đối với doanh nghiệp thì đây là hình thức 

dễ vay được. Mặt khác, trường hợp ký hợp đồng cho thuê tài chính thì BEPF là chủ sở hữu tài sản 

cho đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê, vì thế gánh nặng về quản lý vốn, thiết bị sẽ tăng lên và các 

rủi ro khác như rủi ro khi người sử dụng không trả tiền thuê, rủi ro về sự lỗi thời của thiết bị-máy 

móc cũng sẽ tăng lên (Bảng 7.3.2). Từ quan điểm lợi ích công, BEPF phải chấp nhận những gánh 

nặng, rủi ro đó và cần thiết phải xây dựng một hệ thống để phòng tránh rủi ro. Cụ thể là phải chuẩn 

bị, tham gia bảo hiểm tín dụng thương mại
109

 trong tình huống mất khả năng thanh toán tiền thuê 

thiết bị do doanh nghiệp bị phá sản hoặc bị suy thoái tài chính, hoặc bị cảnh sát môi trường có 

quyền kê biên tài sản sở hữu, thiết bị đi thuê...những vấn đề này phải được tính đến và đưa vào các 

điều khoản hợp đồng. 

 

  

                                                   
109 Bảo hiểm tín dụng thương mại là trường hợp không thu hồi được công nợ do khách hàng bị phá sản...thì công ty bảo hiểm 

thiệt hại sẽ chi trả bảo hiểm cho khoản nợ đó. 

BEPF Nhà cung cấp 
Công ty bảo 

trì  

Ký hợp đồng bảo trì 

Thanh toán phí bảo trì  

Bán thiết bị 

Thanh toán tiền   

mua thiết bị 

Người sử 

dụng 

Trả tiền thuê   Hợp đồng thuê   

Bảo trì  Lắp đặt thiết bị 
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Bảng 7.3.2 Sự khác biệt chủ yếu giữa các hình thức Mua/Vay/Thuê trong việc đầu tư thiết bị xử lý môi 

trường khi sử dụng BEPF 

 Mua Vay Thuê 

Quyền sở hữu Người sử dụng Người sử dụng BEPF (chuyển sở hữu cho 

người sử dụng sau khi hết 

hạn hợp đồng thuê) 

Thủ tục bảo lãnh (thế chấp) ― Cần Không cần 

Chuẩn bị vốn tự có (vốn ban đầu) ― Cần Không cần 

Gánh nặng vốn đầu tư Trả một lần Vốn ban đầu＋lãi vay Phí thuê cố định hàng tháng 

Gánh nặng rủi ro máy móc-thiết 

bị lỗi thời 

Người sử dụng Người sử dụng BEPF 

Gánh nặng về thuế tài sản cố 

định, phí bảo hiểm… 

Người sử dụng Người sử dụng BEPF 

Gánh nặng về quản lý vốn đầu tư 

và thiết bị 

Người sử dụng Người sử dụng BEPF 

Chi phí bảo trì Người sử dụng Người sử dụng BEPF (nếu ký hợp đồng với 

công ty bảo trì) 

Phí duy tu/ vận hành Người sử dụng Người sử dụng Người sử dụng 

 

Trong “Mục tiêu 2 Chiến lược 3: Chiến lược nhân rộng Khu công nghiệp (KCN) Thân thiện với 

môi trường”, sẽ ưu tiên cấp vốn của BEPF đối với: Việc nâng cấp thiết bị xử lý môi trường của các 

KCN cũ [Dự án thí điểm 1]; Việc nâng cao năng lực chủ động quản lý của các KCN mới [Dự án thí 

điểm 2]; Đầu tư thiết bị xử lý nước thải của KCN và doanh nghiệp trong KCN là đối tượng thực 

hiện dự án thí điểm. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp thì đầu tư thiết bị xử lý nước sẽ không sinh 

lợi mà phải gánh chịu một phần chi phí không sinh lợi đó, cho nên cũng cần phải xem xét biện 

pháp bổ sung, nâng cấp thiết bị xử lý nước thải. Cụ thể là sẽ áp dụng cho vay lãi suất thấp hơn, 

hoặc trợ cấp vốn (dự định trợ cấp vốn 10% cho từng phần). 

 

3.2.5 Tăng cường Bộ máy quản lý và đào tạo nâng cao năng lực quản lý 

Cùng với việc tăng cường và mở rộng Quỹ, không phải chỉ tăng cường bổ sung nhân lực của 

BEPF mà còn phải đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành Quỹ bao gồm bổ sung thêm các 

chức năng mới (mô hình cho thuê tài chính...). Trường hợp tăng vốn theo hình thức vay tiền Yên 

hoặc vay đầu tư nước ngoài của JICA thì không những phải cải tiến qui trình thẩm định cho vay 

trong nội bộ của BEPF đối với việc thẩm định các dự án xin vay vốn, mà dự báo cơ quan chủ quản 

của Chính phủ Việt Nam và JICA cũng phải bổ sung qui trình thẩm định. Vì thế, cần phải thực hiện 

đào tạo nâng cao năng lực quản lý-điều hành liên quan đến các lĩnh vực sau. Việc đào tạo nâng cao 

năng lực này dự tính sẽ được thực hiện thông qua 2 chương trình đào tạo gồm: Chương trình phái 

cử chuyên gia (chuyên gia có kinh nghiệm quản lý Quỹ) sang VN đào tạo dài hạn và chương trình 

tập huấn tại Nhật Bản.  

 Năng lực xác minh tính phù hợp của dự án 

 Năng lực quản lý Quỹ 

 Năng lực thẩm định cho vay  

 Năng lực quản lý rủi ro 
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3.2.6 Lập kế hoạch 

Dựa trên kiến thức có được thông qua dự án thí nghiệm, duy trì ổn định và phát triển Quỹ đã 

được tăng cường và mở rộng, xem xét biện pháp để hỗ trợ (cho vay, trợ cấp vốn, cho thuê tài 

chính) cho các dự án biện pháp bảo vệ môi trường có lợi nhiều hơn. Và xây dựng kế hoạch duy trì, 

phát triển BEPF đã tích hợp những chức năng cải tiến mới. 

 

3.3 Các biện pháp tài chính 

Trong giai đoạn dự án thí điểm từ năm 2018 đến 2020, ngoài dự định tăng vốn cho Quỹ bằng  

hình thức vay tiền Yên hoặc vay đầu tư nước ngoài của JICA, sẽ có thêm sự hỗ trợ khảo sát xác 

định kế hoạch chi tiết của JICA và dự án hợp tác kỹ thuật của JICA.  

Trong giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo (sau năm 2021), BEPF sẽ duy trì ổn định và phát 

triển thông qua các khoản thu nhập từ lãi cho vay và thu nhập từ các nguồn tài chính bền vững, chủ 

động của tỉnh. Không dự tính nguồn tài chính bổ sung từ trung ương và tỉnh BRVT. 

 

3.4 Kết quả đạt được 

Thông qua việc thực hiện dự án thí điểm, dự tính lập kế hoạch kết quả đạt được như sau: 

 Kế hoạch duy trì và phát triển BEPF 

  

4. Kế hoạch triển khai tiếp theo 

Kế hoạch triển khai nội dung phần 3 như trên được thể hiện trên sơ đồ (Biểu đồ 7.4.1). Sau 

chương trình khảo sát này, sẽ triển khai khảo sát xác định kế hoạch chi tiết của JICA và lập kế 

hoạch thực hiện cụ thể, tiếp theo tận dụng dự án hợp tác kỹ thuật của JICA và đề xuất phương án 

thực hiện dự án thí điểm trong khoảng 2 năm. Sau đó, Dựa trên kiến thức có được từ dự án thí điểm, 

BEPF sẽ chủ động duy trì và phát triển Quỹ ổn định (giai đoạn phát triển tự lập). 
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Hạng mục thực hiện chính 2018 2019 2020 2021 

Khảo sát xác định kế hoạch chi tiết (năm 2018) 

・ Nắm bắt hiện trạng, vấn đề 

và nhu cầu của Quỹ 

 
   

・ Xem xét tính khả thi của 

biện pháp tăng cường và mở 

rộng Quỹ 

 
   

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm  

 
   

Giai đoạn dự án thử nghiệm (Dự án hợp tác kỹ thuật của JICA) (năm 2018 đến 2020)  

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm ( bản chi tiết) 

 
   

・ Lập kế hoạch tăng cường và 

mở rộng  
 

 
  

・ Mở rộng qui mô Quỹ   
 

  

・ Xem xét biện pháp tăng 

nguồn cung vốn cho doanh 

nghiệp  

 
 

  

・ Tăng cường bộ máy quản lý 

và đào tạo năng lực quản lý  
 

 
  

・ Xác định kế hoạch duy trì và 

phát triển  
  

 
 

Giai đoạn phát triển tự lập ( từ năm 2021～）  

・ Thực tiễn kế hoạch đã định    
 

・ Đổi mới kế hoạch định kỳ    
 

Biểu đồ 7.4.1 Kế hoạch triển khai dự án thử nghiệm tăng cường BEPF (lịch trình, nội dung thực hiện) 
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Chương 8 Mục tiêu 2 Chiến lược 3: Chiến lược nhân rộng KCN thân thiện 

với môi trường 

1. Hiện trạng và vấn đề 

Tỉnh BRVT đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp là vùng trọng điểm, hiện nay có 15 KCN 

đã được hình thành, trong đó có 10 KCN đang hoạt động. Tại các KCN này có rất nhiều nhà máy 

gây ảnh hưởng môi trường cao gồm ngành công nghiệp hoá chất nặng, vì thế để xúc tiến bảo vệ 

môi trường tại tỉnh BRVT thì việc quản lý phù hợp nước thải, khí thải, chất thải …trong các KCN 

đó là vấn đề quan trọng. 

Tại các KCN của Việt Nam, các doanh nghiệp trong KCN phải xử lý sơ cấp nước thải theo qui 

định, sau đó nước thải này được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung trong KCN và xử lý 

tiếp cho đạt dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép theo qui định rồi mới xả vào nguồn nước. Và qui 

định áp dụng là Qui chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT), 

tiêu chuẩn chất lượng nước xả vào nguồn nước được qui định theo 2 loại như sau. 

Tiêu chuẩn loại A: Giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào 

nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt  

Tiêu chuẩn loại B: Giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

 

Bảng 8.1.1 Qui chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp của Việt Nam (QCVN 

40:2011/BTNMT) 

 

Do tỉnh BRVT nằm ở hạ lưu vùng ven biển, nên tiêu chuẩn B nói trên thường được áp dụng cho 

các khu công nghiệp của tỉnh BRVT, tiêu chuẩn A chỉ được áp dụng khi xây dựng khu công nghiệp 

mới. Vì thế, hiện nay trong các KCN đang hoạt động, chỉ có KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 là áp dụng 

Thông số Đơn vị 
Giá trị C 

Thông số 
Đơn 

vị 
Giá trị C 

A B A B 
Nhiệt độ oC 40 40 Tổng xianua mg/l 0.07 0.1 

Màu Pt/Co 50 150 Tổng phenol mg/l 0.1 0.5 
pH - 6 - 9 5.5 - 9 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 10 

BOD5 mg/l 30 50 Sunfua mg/l 0.2 0.5 
COD mg/l 75 150 Florua mg/l 5 10 
TSS mg/l 50 100 NH4

+-N mg/l 5 10 
As mg/l 0.05 0.1 T-N mg/l 20 40 
Hg mg/l 0.005 0.01 T-P mg/l 4 6 
Pb mg/l 0.1 0.5 Clorua mg/l 500 1000 
Cd mg/l 0.05 0.1 Clo dư mg/l 1 2 

Cr6+ mg/l 0.05 0.1 
Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ mg/l 0.05 0.1 

Cr3+ mg/l 0.2 1 Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ mg/l 0.3 1 

Cu mg/l 2 2 T-PCB mg/l 0.003 0.01 

Zn mg/l 3 3 Coliform MPN/ 
100ml 

3000 5000 

Niken mg/l 0.2 0.5 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0.1 0.1 
Mn mg/l 0.5 1 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 1 
Fe mg/l 1 5 - - - - 
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tiêu chuẩn A. Tuy nhiên, do sự cố cá chết hàng loạt ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
110

, nhận thức xã hội 

về các vấn đề môi trường ngày càng tăng, các doanh nghiệp được yêu cầu phải có các biện pháp 

môi trường mạnh mẽ hơn và chính quyền đang từng bước yêu cầu trách nhiệm theo dõi giám sát 

chặt chẽ hơn. Với xu hướng này, trong tương lai, tất cả các KCN sẽ được yêu cầu phải áp dụng tiêu 

chuẩn A. Nếu tỉnh BRVT hướng đến là tỉnh đi đầu về tăng trưởng xanh thì cần phải tiên phong chỉ 

đạo thực hiện cải tiến, nâng tiêu chuẩn nước thải của tất cả các KCN đạt tiêu chuẩn A trước các 

tỉnh khác.      

Hiện nay, đa số các KCN cũ và các doanh nghiệp trong KCN áp dụng tiêu chuẩn B tại tỉnh 

BRVT đang gặp phải những vấn đề khó khăn như: Thiết bị xử lý nước bị xuống cấp và năng lực 

quản lý còn yếu... Nhưng do việc đầu tư và quản lý thiết bị xử lý nước thải là một phần gánh nặng 

của doanh nghiệp mà không mang lại lợi nhuận nên họ không muốn làm, vấn đề chính ở đây là 

chưa có chương trình ưu đãi, hỗ trợ để doanh nghiệp chủ động cải tạo, nâng cấp thiết bị.   

Mặt khác, Sở Tài nguyên Môi trường (DONRE) có giám sát tình hình nước thải từ vùng Cụm 

KCN, thực hiện giám sát môi trường từ 2 nguồn thông tin chính đó là: Thông tin doanh nghiệp tự 

giác báo cáo và việc kiểm tra định kỳ tại chỗ ở các nhà máy (2 lần/năm) căn cứ theo Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (EIA) theo quy định của Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT), 

do vậy chưa có thể chế ứng phó, kiểm soát nhanh đối với vấn đề xả thải bất hợp pháp và chất lượng 

nước thải thay đổi
111

. Một biện pháp khác, đối với KCN và doanh nghiệp nằm ngoài KCN có lượng 

nước thải hơn 1000 m
3
/ngày đêm thì phải có nghĩa vụ lắp đặt thiết bị quan trắc tự động và tỉnh 

BRVT cũng đang triển khai việc này. Tuy nhiên, do không phải thiết bị quan trắc tự động đa năng 

nên chỉ có thể đo được những chỉ tiêu cơ bản, nếu không quản lý bảo trì phù hợp thì không đo được 

giá trị đúng… Ngoài ra, do các ngành công nghiệp hóa chất nặng như hóa dầu và thép được phát 

triển ở tỉnh BRVT, cho nên có nhiều quy trình công nghiệp tiên tiến nhưng không có đội ngũ cán 

bộ đủ năng lực và hệ thống kiểm tra đầy đủ để kiểm tra và đánh giá chính xác các qui trình đó, đây 

cũng là một vấn đề cần quan tâm. 

Để phát triển tỉnh BRVT thành một tỉnh dẫn đầu về tăng trưởng xanh trong khu vực Kinh tế phía 

Nam, thì cần phải tìm ra các biện pháp cụ thể, đưa vào thực tiễn để nhân rộng KCN thân thiện với 

môi trường, dựa trên việc nắm bắt tình hình thực tế và các vấn đề hiện nay trong tỉnh BRVT. 

 

2. Mục đích chiến lược 

Để chuyển đổi tất cả các KCN trong tỉnh BRVT thành các KCN thân thiện với môi trường, thì 

chúng ta phải cải tạo, nâng cấp tất cả các nhà máy xử lý nước thải và nâng cao năng lực quản lý của 

tất cả các khu công nghiệp nhằm nâng tiêu chuẩn nước thải của tất cả các KCN đạt tiêu chuẩn A 

trước các tỉnh khác. 

                                                   
110 Sự kiện cá chết hàng loạt ở vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh năm 2016. Sự cố này sau đó được xác định do nguồn nước thải 

của nhà máy thép lớn. Nhà máy thép đã bị phạt vi phạm hành chính, phải bồi thường tổn thất và phải đầu tư lớn (11 tỷ 

USD) cho các biện pháp bảo vệ môi trường mới được hoạt động trở lại. 
111 Dựa trên nội dung phỏng vấn DONRE (24/10/2016) 
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Để thực hiện được việc đó, không phải chỉ nâng cao hai giải pháp phần Cứng và phần Mềm, mà 

cần phải thực hiện kế hoạch tổng hợp bằng cách tiếp cận đa chiều như sự phối hợp giữa Tỉnh và 

các KCN, chúng tôi đề xuất thực hiện dự án thử nghiệm như sau:  

 

[Dự án thí điểm 1] Cải tạo, nâng cấp thiết bị xử lý môi trường của KCN cũ  

[Dự án thí điểm 2] Nâng cao năng lực chủ động quản lý của KCN mới  

[Dự án thí điểm 3] Nâng cao năng lực kiểm tra tại chỗ (hiện trường) của Tỉnh 

 

3. [Dự án thí điểm 1] Cải tạo, nâng cấp thiết bị xử lý môi trường của KCN 

cũ 

3.1 Hiện trạng và vấn đề 

Tại tỉnh BRVT, hiện nay chỉ có KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (thành lập năm 2015) là đang áp 

dụng tiêu chuẩn xả thải đạt tiêu chuẩn loại A theo qui định xử lý nước thải của KCN, ngoài ra các 

KCN cũ vẫn đang áp dụng tiêu chuẩn loại B. Đa số các KCN cũ và các doanh nghiệp trong KCN 

đang gặp phải những vấn đề như: Thiết bị xử lý nước bị xuống cấp và năng lực quản lý còn yếu... 

Trong tương lai gần, qui định xử lý nước thải sẽ được xiết chặt hơn, việc cải tạo và nâng cấp thiết 

bị xử lý nước của các KCN cũ này là cần thiết, Nhưng do việc đầu tư nâng cấp và quản lý thiết bị 

xử lý nước thải là một phần gánh nặng của doanh nghiệp mà không mang lại lợi nhuận nên họ 

không muốn làm, vấn đề chính ở đây là chưa có chương trình ưu đãi, hỗ trợ để doanh nghiệp chủ 

động cải tạo, nâng cấp. Với tình hình thực tế này, cần phải đề xuất biện pháp cụ thể nhằm cải tạo, 

nâng cấp thiết bị xử lý nước thải của các KCN cũ đang đối mặt với vấn đề thiết bị xuống cấp và 

đến thời kỳ phải thay mới thiết bị.   

 

3.2 Giải pháp và mục tiêu dự án 

3.2.1 Mục đích giải pháp 

Chọn KCN cũ trong tỉnh BRVT là đối tượng mục tiêu thí điểm. Thông qua dự án thí điểm này sẽ 

xem xét và thí điểm các giải pháp nâng cấp theo thứ tự các thiết bị xử lý nước thải tập trung của 

KCN và thiết bị xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN. 

 

3.2.2 Mục tiêu đạt được  

Để tất cả các KCN trong tỉnh BRVT có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A, sẽ thực hiện cải 

tạo, nâng cấp thiết bị xử nước thải tập trung của KCN cũ và thiết bị xử lý nước thải của các doanh 

nghiệp trong KCN. 
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3.3 Giải pháp và Khái quát dự án  

3.3.1 Đơn vị thực hiện  

Dự án thí điểm sẽ do Ban quản lý các KCN (BIZA) tỉnh BRVT làm chủ thể và thực hiện, với sự 

phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường (DONRE) cùng tham gia thực 

hiện. 

Và Dự án thí điểm sẽ chọn KCN cũ hiện hữu đang áp dụng tiêu chuẩn nước thải loại B để làm 

đối tượng mục tiêu thử nghiệm, vì vậy rất cần sự hợp tác của Công ty Quản lý KCN và các doanh 

nghiệp trong KCN. 

 

3.3.2 Nội dung thực hiện 

3.3.2.1 Khảo sát tình hình thiết bị xử lý nước hiện nay  

Khảo sát và hệ thống lại hiện trạng, vấn đề của thiết bị xử lý nước thải tập trung hiện hữu ở KCN 

trong tỉnh BRVT và thiết bị xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN. 

 

3.3.2.2 Chọn KCN mục tiêu cho dự án thí điểm  

Dự án thí điểm đặt kỳ vọng sẽ là mô hình cải tạo, nâng cấp thiết bị xử lý nước thải cũ đang hoạt 

động, vì thế mong muốn sẽ chọn KCN đáp ứng được các điều kiện sau: 

• KCN thông thường, không phải là KCN đặc thù về hoá dầu  

• KCN cũ (hoạt động trên 15 năm) đang áp dụng tiêu chuẩn nước thải theo tiêu chuẩn loại B 

• KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung 

• KCN có tỷ lệ lấp đầy cao  

 

Trong các KCN của tỉnh BRVT, các KCN đáp ứng được điều kiện trên được liệt kê tại Bảng 

dưới và vị trí các KCN này như trong sơ đồ dưới. Các KCN này phải hiểu được mục đích của dự án, 

sẽ lựa chọn KCN có tinh thần tiên phong trong việc cải tạo, nâng cấp thiết bị xử lý nước thải, cũng 

như có ý thức môi trường cao để quyết định đối tượng thí điểm. 
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Bảng 8.3.1 Danh sánh các KCN mục tiêu là ứng cử lựa chọn cho dự án thử nghiệm nâng cấp thiết bị 

xử lý môi trường trong KCN cũ của tỉnh BRVT
112（xếp theo thứ tự năm thành lập） 

Tên KCN mục tiêu Năm thành lập Công suất xử lý nước 

thải tập trung (m
3
/ngày) 

Số lượng DN trong KCN 

(Tỷ lệ lấp đầy) 

KCN Đông Xuyên 1997 3.000 73 cty (100%) 

KCN Mỹ Xuân B1 Conac 1998 1.000 12 cty (64%) 

KCN Phú Mỹ I 1998 2.500 55 cty (95%) 

KCN Mỹ Xuân A2 2001 15.000 28 cty (100%) 

KCN Mỹ Xuân A 2002 17.000 31 cty (90%) 

 

 

Hình 8.3.1 Vị trí của các KCN mục tiêu thí điểm nâng cấp thiết bị xử lý môi trường trong KCN cũ của 

tỉnh BRVT (bản đồ Goole) 

 

3.3.2.3 Khảo sát về đổi mới thiết bị xử lý nước thải trong KCN mục tiêu 

Khảo sát chi tiết tình hình thiết bị của nhà máy xử lý nước thải tập trung trong KCN đã chọn là 

đối tượng thí điểm và hệ thống xử lý nước thải ở các doanh nghiệp trong KCN. Xác định rõ các chi 

phí thi công cải tạo cần thiết để nâng cấp công suất thiết bị có thể xử lý đạt được tiêu chuẩn loại A 

đối với nhà máy xử lý nước thải tập trung và đạt được tiêu chuẩn loại B đối với hệ thống xử lý 

nước thải của doanh nghiệp trong KCN. Bên cạnh đó, cũng khảo sát định hướng và điều kiện nâng 

cấp thiết bị, đồng thời nắm bắt rủi ro ô nhiễm môi trường từ thông số đang xử lý và mức độ xuống 

cấp của các thiết bị, đánh giá thứ tự ưu tiên đổi mới thiết bị... 

 

                                                   
112 Báo cáo giới thiệu KCN tỉnh BRVT của JICA（6/2014） 

KCN Mỹ 

Xuân A 

KCN Mỹ 

Xuân A2  

KCN Phú 

Mỹ I 

KCN Mỹ Xuân 

B1 Conac 

KCN Đông 

Xuyên 
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3.3.2.4 Đổi mới thiết bị xử lý nước thải  

Đối với thiết bị xử lý nước thải có mức độ ưu tiên đổi mới cao, thì áp dụng ưu tiên cho vay hoặc 

trợ cấp vốn (cần xem xét tỷ lệ trợ cấp) từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh BRVT (BEPF) trong 

“Chương 7 Mục tiêu 2 Chiến lược 2: Chiến lược kiện toàn Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh BRVT” và 

thực hiện hỗ trợ theo thứ tự để đổi mới thiết bị. 

 

3.3.2.5 Đào tạo nguồn lực  

Đối với người quản lý thiết bị đổi mới trong KCN mục tiêu, sẽ được tạo cơ hội tập huấn nâng 

cao năng lực quản lý về phương pháp quản lý cần thiết, phù hợp với những thiết bị công nghệ đã 

đổi mới.  

 

3.3.2.6 Xác định kế hoạch 

Dựa trên kiến thức có được từ dự án thử nghiệm, nâng cấp năng lực xử lý đạt được tiêu chuẩn 

loại B đối với hệ thống xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN mục tiêu, đồng thời nâng 

cấp năng lực xử lý đạt được tiêu chuẩn loại A đối với thiết bị xử lý nước thải tập của KCN mục tiêu, 

lập kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao năng lực quản lý của công ty quản lý khu công nghiệp và các 

nhà đầu tư thứ cấp đối những thiết bị đổi mới đó. 

Và sau đó, triển khai nhân rộng việc đổi mới thiết theo thứ tự cho các KCN khác, lập kế hoạch 

thúc đẩy cho tất cả các nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trong tỉnh đều có khả năng 

xử lý nước thải đạt được tiêu chuẩn loại A.  

 

3.3.3 Các biện pháp tài chính  

Giai đoạn dự án thí điểm từ năm 2018～2020, dự định sẽ nhận được sự hỗ trợ từ dự án hợp tác 

kỹ thuật của JICA. Và chi để phí nâng cấp thiết bị xử lý nước thải (chủ yếu là sửa chữa) sẽ dùng 

vốn vay hoặc vốn trợ cấp từ BEPF đã được tăng cường bằng “Chương 7 Mục tiêu 2 Chiến lược 2: 

Chiến lược kiện toàn Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh BRVT”. 

Trong giai đoạn phát triển tự lập (từ sau năm 2021) sẽ triển khai mở rộng cho KCN mục tiêu và 

tất cả các KCN của tỉnh BRVT, tiếp tục thực hiện nâng cấp các thiết bị từ nguồn vốn vay hoặc vốn 

trợ cấp của BEPF.  

 

3.3.4 Kết quả đạt được 

Thông qua việc thực hiện dự án thử nghiệm này, dự tính lập kế hoạch kết quả đạt được như sau 

 Kế hoạch nhân rộng tiêu chuẩn A cho các KCN mục tiêu của dự án thử nghiệm 

 Kế hoạch nhân rộng tiêu chuẩn A cho tất cả các KCN của tỉnh BRVT 
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3.4 Kế hoạch tiếp theo 

Sau chương trình khảo sát này, sẽ triển khai khảo sát xác định kế hoạch chi tiết của JICA và lập 

kế hoạch thực hiện cụ thể, sau đó tận dụng dự án hợp tác kỹ thuật của JICA và đề xuất phương án 

thực hiện dự án thí điểm trong khoảng 2 năm. Giai đoạn tiếp theo, dựa trên kiến thức có được từ dự 

án thí điểm, triển khai nhân rộng ra các KCN khác và Cụm công nghiệp ngoài KCN (giai đoạn phát 

triển tự lập). Theo chủ trương của Tỉnh, chủ yếu sử dụng BEPF để phát triển trong giai đoạn này. 

 

Nội dung thực hiện chủ yếu 2018 2019 2020 2021 

Khảo sát xác định kế hoạch chi tiết (năm 2018) 

・ Kiểm chứng và quyết định 

KCN mục tiêu 

 
   

・ Xác nhận thực trạng và hệ 

thống lại vấn đề của các 

thiết bị xử lý nước thải hiện 

hành  

 
   

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm  

 
   

Giai đoạn dự án thử nghiệp (Dự án hợp tác kỹ thuật của JICA) (từ năm 2018～2020)  

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm (bản chi tiết)  

 
   

・ Khảo sát tình hình thiết bị 

xử lý nước thải hiện hành  

 
   

・ Chọn lựa KCN mục tiêu 

cho dự án thí điểm  
 

 
  

・ Khảo sát việc đổi mới thiết 

bị xử lý nước của KCN mục 

tiêu  

 
 

  

・ Đổi mới thiết bị xử lý nước 

thải 
 

 
  

・ Đào tạo nguồn nhân lực    
 

 

・ Xác định kế hoạch nhân 

rộng  
  

 
 

Giai đoạn phát triển tự lập (từ năm 2021～） 

・ Thực tiễn kế hoạch đã định     
 

・ Đổi mới kế hoạch định kỳ     
 

 

Biểu đồ 8.3.2 [Dự án thí điểm1] Kế hoạch triển khai (lịch trình và nội dung thực hiện)  
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4. [Dự án thí điểm 2] Nâng cao năng lực chủ động quản lý của KCN mới 

4.1 Hiện trạng và vấn đề 

Các KCN có nghĩa vụ phải xử lý nước thải đã được xử lý sơ cấp từ các nhà máy nằm trong KCN 

đạt mức dưới giá trị tiêu chuẩn theo qui định bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung, sau đó mới 

xả thải ra bên ngoài nguồn nước. Để kiểm tra việc xử lý nước thải này có phù hợp hay không thì 

DONRE sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ căn cứ vào EIA, nhưng theo chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ 

Tướng thì chỉ được kiểm tra hiện trường doanh nghiệp tối đa 02 lần/năm, vì vậy việc kiểm tra tình 

hình thực hiện xử lý nước thải đang ở trong tình trạng khó khăn. Một biện pháp khác là: Qui định 

nghĩa vụ phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải đối với KCN và nhà máy nằm ngoài KCN 

có lượng nước thải trên 1000m
3
/ngày đêm (Điều 66, điều 101 Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP), tỉnh BRVT cũng đang triển khai đầu tư hệ thống quan trắc tự động. Tuy 

nhiên, đối với doanh nghiệp thì thiết bị quan trắc tự động không phải là thiết bị đầu tư cho sản xuất 

và gánh nặng chi phí lớn, trong khi đó thiết bị quan trắc tự động chỉ kiểm soát được các chỉ tiêu
113

 

cơ bản như: Lưu lượng-tốc độ xả thải, pH, nhiệt độ, nhu cầu ôxy hoá học (COD), tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)... vì thế không thể thực hiện kiểm soát được nước thải công nghiệp đặc trưng gồm các 

chất thải nguy hại như kim loại nặng. Bên cạnh đó, nếu không quản lý bảo dưỡng phù hợp sẽ dẫn 

đến thiết bị hoạt động không ổn định, giá giá trị đo sai, không giám sát được toàn diện. Do đó, để 

thực hiện tốt hơn việc xử lý nước thải trong KCN và làm giảm rủi ro gánh nặng môi trường, thì 

phải nâng cao năng lực chủ động quản lý môi trường cho các KCN ngoài hoạt động giám sát môi 

trường nêu trên, cần phải phối hợp/hợp tác với DONRE để lấp đi khoảng trống chưa giám sát được. 

Việc nâng cao năng lực chủ động quản lý sẽ khó áp dụng ngay cho các KCN cũ, với năng lực thiết 

bị đã xuống cấp, cho nên trước tiên sẽ áp dụng cho KCN mới đang xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 

loại A, tiếp theo sẽ áp dụng cho KCN đã nâng cấp thiết bị xử lý nước thải thông quan “[Dự án thí 

điểm 1] cải tạo, nâng cấp thiết bị xử lý môi trường của KCN cũ”.  

Mặt khác, Khu công nghiệp sinh thái đã được xác định theo Nghị định số 29 

(No.29/2008/NĐ-CP) về quản lý nhà nước đối với các đặc khu kinh tế, hiện nay Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (MPI) đang chỉ định thực hiện dự án thí điểm mô hình mẫu KCN ở Tp.Cần Thơ, Tp. Đà 

Nẵng, tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, các văn bản hướng dẫn về KCN sinh thái đang được soạn thảo, 

nhưng tiêu chí lựa chọn rất khó để các KCN hiện nay đáp ứng được như: Phải duy trì diện tích cây 

xanh nhất định (hơn 30%) và có hơn 40% doanh nghiệp có công nghệ xanh, thiết bị xử lý khí thải 

v.v.
114

 KCN tỉnh BRVT không được chỉ định là mô hình KCN sinh thái, nhưng để trở thành tỉnh 

dẫn đầu về tăng trưởng xanh thì phải định hướng cho các KCN mới đang xử lý nước thải đạt tiêu 

chuẩn loại A, tất cả sẽ trở thành KCN sinh thái, đây là yếu tố quan trọng để thu hút sự quan tâm của 

mọi người về môi trường trong KCN của tỉnh BRVT.   

 

                                                   
113 Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ (Số 31/2016/TT-BTNT). 
114 Dựa vào nội dung phỏng vấn BIZA (31/10/2017) 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

8-9 

 

4.2 Giải pháp và mục tiêu dự án 

4.2.1 Mục đích của giải pháp 

Thông qua dự án thí điểm, chọn đối tượng mục tiêu là KCN mới có thiết bị xử lý môi trường đáp 

ứng được qui chuẩn xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A, xác lập cơ chế chủ động quản lý môi 

trường có sự phối hợp giữa KCN và doanh nghiệp trong KCN, đồng thời nâng cao năng lực quản lý 

để lấp đi khoảng trống giám sát môi trường của tỉnh. Định hướng cho KCN mục tiêu trở thành 

KCN sinh thái và tiếp tục triển khai nhân rộng cho các KCN mới khác.   

 

4.2.2 Mục tiêu đạt được 

Thiết lập Cơ chế giám giám sát môi trường phù hợp và Nâng cao năng lực cho KCN 

Chỉ định KCN mới là KCN sinh thái 

 

4.3 Giải pháp và khái quát dự án 

4.3.1 Đơn vị thực hiện 

Dự án thử nghiệm sẽ do DONRE làm chủ thể và thực hiện, với sự phối hợp chặt chẽ của UBND 

tỉnh (PC) và Ban quản lý các KCN (BIZA) cùng tham gia thực hiện. 

Và KCN mục tiêu thực hiện dự án thí điểm phải là KCN đang xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại 

A, phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung đang hoạt động, vì thế đối tượng mục tiêu sẽ gói gọn 

trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Như vậy, để thực hiện dự án thí điểm thì cần có sự hợp tác của 

Công ty Quản lý KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và doanh nghiệp trong KCN. 
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Hình 8.4.1 Vị trí KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 tại tỉnh BRVT (dùng bản đồ Google) 

 

4.3.2 Nội dung thực hiện  

4.3.2.1 Hệ thống lại hiện trạng và vấn đề của cơ chế quản lý môi trường hiện hành 

Thực hiện khảo sát và hệ thống lại hiện trạng, vấn đề về cơ chế quản lý và phương pháp quản lý 

việc xử lý nước hiện hành ở KCN trong tỉnh BRVT. 

 

4.3.2.2 Xem xét và thí điểm mô hình chủ động quản lý môi trường trong KCN  

Khu công nghiệp mục tiêu thực hiện dự án thí điểm phải thoả thuận, ký kết với doanh nghiệp 

trong KCN về các quy định nghiêm ngặt như ý thức bảo vệ môi trường và qui định xử phạt (tại 

KCN đặc thù Phú Mỹ 3 đã thực hiện việc này). Đồng thời thông qua dự án, chỉ định và bố trí 

“Chuyên viên phòng chống ô nhiễm” (tên tạm gọi) tại Công ty Quản lý KCN và doanh nghiệp 

trong KCN, làm rõ về cơ chế giám sát môi trường tự nguyện phù hợp, qui trình liên lạc, phương 

pháp chia sẻ số liệu môi trường v.v... 

 

4.3.2.3 Xác lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh và Công ty Quản lý KCN  

Về việc giám sát môi trường của KCN, phải làm rõ cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

chức năng có liên quan của tỉnh gồm: UNBD tỉnh (PC); Ban Quản lý các KCN (BIZA); DONRE 

Quỹ Bảo vệ Môi trường (BEPF). 

Khu công nghiệp 

Phú Mỹ 3  
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Thực hiện ký kết thoả thuận phối hợp giữa Tỉnh và KCN, đối với các KCN và các doanh nghiệp 

trong KCN sẽ thiết lập cơ chế chủ động giám sát môi trường tự nguyện và chia sẻ thông tin số liệu 

môi trường thì các bên phải đảm bảo lợi ích cho nhau, hoặc thực hiện giám sát sao cho có thể giải 

quyết được các vấn đề bằng mô hình phối hợp giữa Chính quyền và Doanh nghiệp. Cụ thể là phải 

thiết lập thời gian ân hạn cải tiến trong trường hợp giá trị tiêu chuẩn vượt ngưỡng cho phép do thiết 

bị quan trắc tự động hay do giảm thấp số lần và nội dung kiểm tra hiện trường…Thiết lập địa điểm, 

qui trình giải quyết bằng sự phối hợp giữa Chính quyền-Doanh nghiệp, phát triển kỹ thuật giải 

quyết từ sự phối hợp giữa Chính quyền-Doanh nghiệp. 

 

4.3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực 

Triển khai các khoá huấn luyện nâng cao năng lực giám sát môi trường cho “nhân viên phòng 

chống ô nhiễm (tên tạm gọi)” của KCN mục tiêu thực hiện dự án thí điểm và các doanh nghiệp 

trong KCN. Và xem xét cấp Giấy chứng nhận (đề xuất là Giấy chứng nhận của tỉnh) cho những 

người tham gia các khoá tập huấn.  

Thực hiện đưa các cán bộ-chuyên viên giám sát môi trường của DONRE sang Nhật tập huấn, 

thông qua chương trình khảo sát hiện trường và đào tạo về cơ chế quản lý phòng chống ô nhiễm 

đang được áp dụng tại Nhật Bản, tạo cơ hội học hỏi tổng quan về cơ chế chính sách pháp luật có 

liên quan, cơ chế phối hợp, sự phân công nhiệm vụ, những điểm chú ý v.v...  

Phái cử chuyên gia phòng chống ô nhiễm của Nhật sang tỉnh BRVT để hỗ trợ, chỉ đạo kỹ thuật 

về cơ chế quản lý, cơ chế chủ động tự kiểm tra, cơ chế phối hợp v.v... 

 

4.3.2.5 Xem xét và thí điểm chương trình ưu đãi 

Xem xét hỗ trợ chương trình ưu đãi nhất định cho các KCN đã thiết lập cơ chế chủ động quản lý, 

đáp ứng được các điều kiện thực hiện và các doanh nghiệp trong KCN, ví dụ: Quyết định số 

4536/UBND-VP của UBND tỉnh BRVT về hệ thống hoá các chính sách ưu đãi đầu tư Khu công 

nghiệp Phú Mỹ 3, căn cứ theo kế hoạch dịch vụ của KCN Phú Mỹ 3 thì có thể áp dụng chính sách 

ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất cho những nhà đầu tư vào khu 

công nghiệp này. Ngoài sự hỗ trợ ưu đãi này, còn có thể tiếp cận thêm được các nguồn hỗ trợ (vay 

vốn hoặc trợ cấp vốn) của BEPF cho các mục đích khác ngoài việc đầu tư thiết bị xử lý nước thải, 

hỗ trợ chương trình đào tạo nguồn nhân lực thông qua BEPF, được hỗ trợ cấp phép đầu tư dễ hơn 

đối với ngành nghề bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyết định của UBND tỉnh BRVT (Số 

2214/QĐ-UBND). Ví dụ: không chỉ xem xét, xử lý theo từng ngành riêng biệt mà các KCN mục 

tiêu có thiết bị xử lý môi trường đã xác định trước và có năng lực quản lý thì dễ dàng được xem xét 

các biện pháp hỗ trợ về các ngành nghề đang bị hạn chế hay bị cấm hơn. 
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4.3.2.6 Xác định Hướng dẫn và Kế hoạch 

Lập hướng dẫn chủ động quản lý môi trường cho KCN mới dựa trên kiến thức có được thông 

qua việc thực hiện dự án thí điểm. Và lập kế hoạch cụ thể nhằm áp dụng theo thứ tự đối với các 

KCN đã đáp ứng được các điều kiện thiết bị xử lý môi trường đồng bộ (KCN mới đang áp dụng 

tiêu chuẩn xử lý nước thải loại A, hoặc KCN có khả năng xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A từ 

việc đã nâng cấp thiết bị) trong tỉnh BRVT. Tuỳ theo tình hình thực tế, triển khai kế hoạch Cơ cấu 

lại qui chế cần thiết để mang lại hiệu quả hướng dẫn như: Ký kết thoả thuận phối hợp giữa Tỉnh và 

KCN, trao quyền tiếp cận ưu tiên về các chương trình hỗ trợ của BEPF v.v... 

 

 

Sơ đồ 8.4.2 [Dự án thí điểm 2] Mô hình thực hiện nâng cao năng lực chủ động quản lý của KCN mới  

 

4.3.3 Các biện pháp tài chính 

Giai đoạn dự án thí điểm từ năm 2018～2020, sẽ tiếp nhận sự hỗ trợ từ dự án hợp tác kỹ thuật 

của JICA.  

Giai đoạn phát triển tự lập ứng dụng cho tất cả các KCN (từ sau năm 2021) sẽ sử dụng ngân sách 

của tỉnh và BEPF. Vì đây là phần mềm, không bao gồm cấu trúc phần cứng như đầu tư thiết 

bị…cho nên sử dụng trong phạm vi nguồn ngân sách ổn định của tỉnh và BEPF vẫn khả thi. 

 

Doanh 

nghiệp trong 

KCN 

Công ty 

Quản lý 

KCN 

Nhà máy xử 

lý nước thải 

tập trung 

Nguồn 

thải 

công 

cộng 

DONRE BEPF 

PC 

Cho vay/Cho 

thuê/Trợ cấp vốn 
Thu hút đầu tư, Đầu 

mối dịch vụ hỗ trợ... 

Phối 
hợp 

Chủ động 

quản lý  

Số liệu môi 

trường Kiểm tra 

tại chỗ 

Phối hợp  

Tỉnh BRVT  

KCN mục tiêu thí điểm 

Thiết bị quan trắc tự động  

BIZA 

JICA 

Hỗ trợ nguồn vốn 

Hợp tác kỹ thuật 

Hợp tác kỹ thuật  
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4.3.4 Kết quả đạt được 

Thông qua việc thực hiện dự án thí điểm này, dự tính lập kế hoạch kết quả đạt được như sau 

 Hướng dẫn sự chủ động quản lý trong KCN mới  

 Kế hoạch thực hiện để triển khai đến các KCN trong tỉnh 

 

4.4 Kế hoạch tiếp theo 

Sau chương trình khảo sát này, sẽ triển khai khảo sát xác định kế hoạch chi tiết của JICA và lập 

kế hoạch thực hiện cụ thể, sau đó tận dụng dự án hợp tác kỹ thuật của JICA và đề xuất phương án 

thực hiện dự án thí điểm trong khoảng 2 năm. Giai đoạn tiếp theo, dựa trên kiến thức có được từ dự 

án thí điểm, đây là giai đoạn áp dụng cho KCN khác và Cụm công nghiệp ngoài KCN (giai đoạn 

phát triển tự lập) sẽ sử dụng nguồn ngân sách trong tỉnh và BEPF.  

 

Nội dung thực hiện chính  2018 2019 2020 2021 

Khảo sát xác định kế hoạch chi tiết (năm 2018) 

・ Kiểm chứng và quyết định 

KCN mục tiêu 

 
   

・ Xác nhận, điều chỉnh vấn để 

về thực trạng phối hợp của 

những người có liên quan và 

công việc quản lý hiện hành  

 
   

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm 

 
   

Giai đoạn dự án thử nghiệp (Dự án hợp tác kỹ thuật của JICA) (từ năm 2018～2020) 

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm (bản chi tiết) 

 
   

・ Điều chỉnh hiện trạng và vấn 

đề về cơ chế quản lý môi 

trường hiện hành 

 
   

・ Xem xét và thí điểm việc chủ 

động quản lý môi trường 

trong KCN  

 
   

・ Xác lập cơ chế phối hợp giữa 

Tỉnh và công ty Quản lý 

KCN  

 
   

・ Đào tạo nguồn nhân lực   
 

  

・ Xem xét và thí điểm chương 

trình ưu đãi 
  

 
 

・ Xác định Hướng dẫn và kế 

hoạch  
  

 
 

Giai đoạn phát triển tự lập (từ năm 2021～） 

・ Thực tiễn kế hoạch đã định     
 

・ Đổi mới kế hoạch định kỳ     
 

Biểu đồ 8.4.3 [Dự án thí điểm2] Kế hoạch triển khai (lịch trình và nội dung thực hiện) 
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5. [Dự án thí điểm 3] Nâng cao năng lực kiểm tra tại chỗ (hiện trường) của 

tỉnh  

5.1 Hiện trạng và vấn đề 

Do KCN của tỉnh BRVT tập trung các ngành công nghiệp hóa chất nặng (dầu khí, hóa chất, 

thép...), cho nên có rất nhiều quy trình sản xuất tiên tiến và phức tạp. Để kiểm tra các doanh nghiệp 

trong KCN có thực hiện đúng Qui chuẩn kỹ thuật môi trường theo qui định của Nhà nước hay 

không, thì người kiểm tra tại chỗ (cán bộ-chuyên viên kiểm tra của tỉnh) phải hiểu đầy đủ về dây 

chuyền thiết bị kỹ thuật của các qui trình sản xuất đó, phải nắm bắt rõ xem có những loại vật chất 

nào (nước thải, khí thải, chất thải) đang thải ra gây hại, gánh nặng cho môi trường để thực hiện 

kiểm tra. 

Tại các địa phương ở Nhật Bản, để thực hiện kiểm tra hiện trường có hiệu quả thì phải lập ra Sơ 

đồ qui trình cho mỗi qui trình công đoạn sản xuất, sau đó thực hiện kiểm tra hiện trường dựa trên 

tài liệu hướng dẫn kiểm tra qui trình đó. Tại tỉnh BRVT cũng vậy, phải chuẩn bị tài liệu hướng dẫn 

kiểm tra hiện trường để tập hợp tất cả về các điểm kiểm tra, phương pháp kiểm tra, trình tự kiểm 

tra, những điểm lưu ý...trong Sơ đồ qui trình công đoạn sản xuất. Việc xây dựng cơ chế thực hiện 

kiểm tra hiện trường phù hợp sẽ kỳ vọng nâng cao được tính hợp lý, hiệu quả và độ chính xác khi 

kiểm tra. 

Sự chuẩn bị cơ chế kiểm tra của Chính quyền tỉnh bằng cách áp dụng công cụ này là mong muốn 

từ các doanh nghiệp (2 đợt khảo sát thực địa vào tháng 10 và tháng 12 năm 2016), đồng thời xoá bỏ 

được sự thiếu nhất quán giữa kết quả kiểm tra với nội dung đã chỉ đạo do chuyên viên kiểm tra 

thực hiện, đối với phía doanh nghiệp là đối tượng bị kiểm tra họ cũng thấy có lợi hơn.  
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(Nguồn) Do đoàn nghiên cứu lập dựa trên tài liệu được Tp Kitakyushu cung cấp 

Sơ đồ 8.5.1 Sơ đồ qui trình sản xuất của ngành sắt thép  

 

5.2 Giải pháp và mục tiêu dự án 

5.2.1 Mục đích giải pháp 

Lập Sơ đồ qui trình sản xuất của ngành công nghiệp điển hình đang hoạt động tại tỉnh BRVT và 

xây dựng văn bản Hướng dẫn kiểm tra hiện trường, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán 

bộ-chuyên viên kiểm tra. Tỉnh sẽ chủ động xác lập cơ chế đổi mới và xây dựng tài liệu-hồ sơ này, 

từ đó nâng cao năng lực kiểm tra hiện trường của tỉnh và nâng cao độ chính xác khi kiểm tra.   
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5.2.2 Mục tiêu đạt được 

Nâng cao năng lực giám sát kiểm tra hiện trường của tỉnh và độ chính xác khi kiểm tra. 

 

5.3 Giải pháp và khái quát dự án 

5.3.1 Đơn vị thực hiện 

Đơn vị thực hiện dự án thí điểm là (DONRE) và cần có sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý 

các KCN (BIZA) là cơ quan có quyền về EIA trong KCN, để thực hiện kết hợp giữa qui trình triển 

khai ở KCN với EIA.  

KCN mục tiêu thực hiện dự án thí điểm có thể sẽ khác với KCN có qui trình công nghiệp tiên 

tiến thuộc đối tượng đã chọn, nhưng nếu là KCN có qui trình công nghiệp tiên tiến đang hoạt động 

thì có thể nêu lên một số KCN có thể chọn làm đối tượng mục tiêu như: KCN Cái Mép; KCN Long 

Sơn; KCN Phú Mỹ 1; KCN Phú Mỹ 2; KCN Phú Mỹ 3... Khi thực hiện dự án thí điểm, cần phải có 

sự hợp tác thực hiện của giữa Công ty Quản lý KCN và các Doanh nghiệp trong KCN. Trường hợp 

dự án thí điểm 1 hoặc dự án thí điểm 2 đều rơi vào cùng một KCN thì vẫn có thể phối hợp thực 

hiện cả hai dự án thí điểm trên cùng một KCN. 

 

5.3.2 Nội dung thực hiện 

5.3.2.1 Hệ thống lại hiện trạng và vấn đề của qui trình kiểm tra hiện trường hiện hành 

Hệ thống lại hiện trạng và vấn đề của qui trình kiểm tra hiện hành đang được DONRE thực hiện 

trong tỉnh BRVT. DONRE xác định các Qui trình công nghiệp điển hình (Dầu khí, Hoá chất, 

Thép…) đang có nhiều vấn đề trong việc kiểm tra hiện trường. 

  

5.3.2.2 Lập kế hoạch thực hiện dự án thí điểm 

Đối với qui trình công nghiệp điển hình đã được xác định, lập sơ đồ qui trình cụ thể và xây dựng 

tài liệu hướng dẫn kiểm tra. Thông qua việc áp dụng thí điểm, lập kế hoạch thực hiện chi tiết để 

triển khai kiểm tra hiện trường. 

 

5.3.2.3 Lập sơ đồ qui trình công đoạn sản xuất của qui trình công nghiệp điển hình và xây dựng tài 

liệu hướng dẫn kiểm tra 

Lập sơ đồ qui trình công đoạn sản xuất và xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm tra đối với qui trình 

công nghiệp điển hình đã được xác định. Việc lập sơ đồ, tài liệu này sẽ dựa theo sự chỉ đạo của cán 

bộ chuyên trách (hoặc chuyên gia giống OB) phòng chống ô nhiễm tại chính quyền địa phương ở 
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Nhật Bản có KCN hoá chất nặng, tham khảo tài liệu đang sử dụng tại chính quyền địa phương đó 

và sử dụng kiến thức về qui trình kỹ thuật sản xuất của Tổ chức Đoàn thể giới Công nghiệp Nhật 

Bản. 

 

5.3.2.4 Xác lập và thí điểm hệ thống lập tài liệu hướng dẫn chủ động kiểm tra của Tỉnh 

Sau dự án thí điểm, tỉnh BRVT có thể chủ động đổi mới, xây dựng Sơ đồ qui trình sản xuất và 

tài liệu hướng dẫn kiểm tra, vì thế khi thực hiện kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào KCN của tỉnh 

BRVT trong tương lai, thì phải xem xét cơ cấu về đề xuất sơ đồ qui trình công đoạn sản xuất, qui 

định nghĩa vụ kiểm tra hiện trường khi thực hiện EIA và thực hiện điều chỉnh các qui định pháp lý 

của tỉnh.  

 

5.3.2.5 Đào tạo nguồn nhân lực 

Thực hiện chương trình tập huấn tại Nhật Bản cho cán bộ-chuyên viên của DONRE đang đảm 

nhiệm công việc kiểm tra hiện trường, thông qua chương trình khảo sát hiện trường và đào tạo lý 

thuyết, để học hỏi tổng quan về cơ chế chính sách pháp luật có liên quan, cơ chế phối hợp, sự phân 

công nhiệm vụ, những điểm chú ý v.v...  

Phái cử cán bộ chuyên trách (hoặc chuyên gia giống OB) phòng chống ô nhiễm tại chính quyền 

địa phương có KCN hoá chất nặng ở Nhật Bản sang tỉnh BRVT để hỗ trợ, chỉ đạo kỹ thuật về 

phương pháp kiểm tra hiện trường, cách lập qui trình công đoạn, cách xây dựng tài liệu hướng dẫn 

kiểm tra hiện trường và những việc kiểm tra hiện trường khác... 

 

5.3.2.6 Xác định kế hoạch 

Dựa trên kiến thức có được từ dự án thử nghiệm, lập sơ đồ qui trình công nghiệp của tất cả 

ngành công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh BRVT và xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm tra. Thực 

hiện đổi mới định kỳ và lập kế hoạch để triển khai cụ thể hệ thống làm tài liệu hướng dẫn chủ động 

kiểm tra của tỉnh. 
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Sơ đồ 8.5.2 [Dự án thí điểm 3] Sơ đồ mô phỏng thực hiện nâng cao năng lực kiểm tra hiện trường của 

tỉnh 

 

5.3.3 Các biện pháp tài chính 

Giai đoạn dự án thí điểm từ năm 2018～2020, sẽ tiếp nhận sự hỗ trợ từ Dự án hợp tác kỹ thuật 

của JICA.  

Giai đoạn phát triển tự lập ứng dụng cho tất cả các KCN (từ sau năm 2021) sẽ sử dụng ngân sách 

của tỉnh. Vì đây là phần mềm, không bao gồm cấu trúc phần cứng như đầu tư thiết bị…cho nên sử 

dụng trong phạm vi nguồn ngân sách của tỉnh vẫn khả thi. 

 

5.3.4 Kết quả đạt được 

Thông qua việc thực hiện dự án thí điểm này, dự tính lập kế hoạch kết quả đạt được như sau 

 

 Sơ đồ qui trình công đoạn sản xuất của qui trình công nghiệp điểm hình 

 Tài liệu Hướng dẫn kiểm tra qui trình công nghiệp điển hình 

 Qui trình công đoạn sản xuất, Hệ thống lại và lập kế hoạch hướng dẫn kiểm tra 

 

Qui trình công 

nghiệp A 
 

 

Tính hợp lý, sự rõ ràng của qui 

trình trong kiểm tra 

Qui trình công đoạn, hướng dẫn kiểm tra 

 

Qui trình công 

nghiệp B  

 

Kiến thức của 
chính quyền địa 
phương tại Nhật 

Qui trình công 

nghiệp C   
Qui trình công 

nghiệp D   

Kiến thức của 
Đoàn thể giới Công 
nghiệp Nhật 

Ứng dụng hiệu 
quả EIA 
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5.4 Kế hoạch tiếp theo 

Sau chương trình khảo sát này, sẽ triển khai khảo sát xác định kế hoạch chi tiết của JICA và lập 

kế hoạch thực hiện cụ thể, sau đó tận dụng dự án hợp tác kỹ thuật của JICA và đề xuất phương án 

thực hiện dự án thí điểm trong khoảng 2 năm.  

Giai đoạn triển khai trong tỉnh (giai đoạn phát triển tự lập) dựa trên kiến thức có được từ dự án 

thí điểm, đây là giai đoạn sẽ sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh. 

 

Nội dung thực hiện chủ yếu 2018 2019 2020 2021 

Khảo sát xác định kế hoạch chi tiết (năm 2018) 

・ Kiểm chứng và quyết định 

qui trình công nghiệp thuộc 

đối tượng mục tiêu 

 
   

・ Xác nhận thực trạng và hệ 

thống lại vấn đề của qui 

trình kiểm tra hiện hành  

 
   

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm  

 
   

Giai đoạn dự án thử nghiệp (Dự án hợp tác kỹ thuật của JICA) (từ năm 2018～2020) 

・ Lập kế hoạch thực hiện dự 

án thí điểm (bản chi tiết) 

 
   

・ Lập qui trình công đoạn sản 

xuất của qui trình công 

nghiệp điển hình và tài liệu 

hướng dẫn kiểm tra  

 
 

  

・ Xác lập và thí điểm hệ thống 

làm hướng dẫn chủ động 

kiểm tra của tỉnh 

  
 

 

・ Đào tạo nguồn nhân lực  
 

  

・ Xác định kế hoạch triển khai   
 

 

Giai đoạn phát triển tự lập (từ năm 2021～) 

・ Thực tiễn kế hoạch đã định     
 

・ Đổi mới kế hoạch định kỳ     
 

 

Biểu đồ 8.5.3 KH triển khai nâng cao năng lực kiểm tra hiện trường của tỉnh (lịch trình và nội dung 

thực hiện) 
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Chương 9 Mục tiêu 3 Chiến lược 1: Chiến lược trục hạ tầng giao thông vận 

tải 

Trước bối cảnh khu vực sông Mê Kông ngày càng hội nhập kinh tế sâu rộng cùng với Cộng đồng 

kinh tế ASEAN, tỉnh BRVT cần phải xác lập vị thế cửa ngõ quốc tế và nội địa do vị trí nằm ở đầu 

mối phía Nam của trục Bắc Nam trong nước đi qua Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, 

kết hợp với vai trò đầu mối phía Đông của tuyến đường giao thông vận tải quốc tế nối liền hành 

lang kinh tế phía Nam từ Myanmar, Thái Lan ngang qua Campuchia. 

Để thực hiện được mục tiêu ấy, công tác quan trọng là việc phải tiến hành xây dựng cảng Cái 

Mép – Thị Vải trở thành đầu mối logistic quốc tế, trên cơ sở đây là cảng biển có thể phát huy tối đa 

lợi thế lợi thế về mặt địa lý tiếp giáp gần với tuyến đường biển quốc tế chính ở Thái Bình Dương, 

đồng thời với việc xây dựng các tuyến đường kết nối với cảng Cái Mép- Thị Vải và phát triền các 

khu vực tiếp giáp cảng. 

Hiện trạng xây dựng hạ tầng giao thông vận tải ở tỉnh BRVT, các khó khăn và giải pháp sẽ được 

trình bày từ chương 9 đến chương 11 trên cơ sở nhận thức vừa nêu. 

 

1. Phát triển đường bộ 

1.1 Quy hoạch tổng thể 

Tỉnh BRVT hiện đang có sơ đồ dự kiến xây dựng mạng lưới đường bộ đến năm 2020 bao gồm 

cả các tuyến kết nối đến cảng Cái Mép – Thị Vải và đường liên cảng. Theo bản đồ trong quy hoạch 

tổng thể mà đoàn nghiên cứu được Cục quản lý đường bộ BRVT cung cấp thì hiện đang có kế 

hoạch xây dựng đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải có trục chính là Quốc lộ số 51, một đầu kéo 

dài đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ở phía Đông, một đầu từ cảng phân nhánh ra đến Quốc lộ số 

51. 

Trong phần này, chúng tôi sẽ nêu chi tiết 4 dự án được xem là có ảnh hưởng lớn đến sự cải thiện 

mội trường giao thông vận tải và sự phát triển kinh tế của các khu vực lân cận bao gồm tuyến 

đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, Quốc lộ số 51, Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cầu 

Phước An. 

 

1.1.1 Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải 

Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải bắt đầu từ phía Bắc ở cầu Phước An, kéo dài đến phía Nam 

là cửa sông Thị Vải, là tuyến đường nối các cơ sở ở hai đầu cảng, đang được xây dựng. Hiện nay, 

đoạn đường ở gần vị trí các cơ sở đã hoàn thiện cũng đã được xây dựng xong, các đoạn trung gian 

nối cảng Cái Mép và cảng Thị Vải, khu vực phía Nam gần cửa sông Thị Vải, khu vực phía Bắc đến 

cầu Phước An cũng đang được thi công, xây dựng. Phía Bắc cầu Phước An là địa phận tỉnh Đồng 

Nai, dự kiến trong tương lai đường này sẽ tiếp tục được nối dài về phía Bắc, kết nối với đường cao 

tốc Bến Lức – Long Thành hiện đang trong giai đoạn thi công. Chiều ngang đường là 50m, giữa có 
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giải phân cách, mỗi làn xe chạy rộng hơn 10m, được xây dựng cho phép xe ô tô lưu thông với tốc 

độ 70km/h 

Có 5 đường nối theo hướng Đông Tây nối liền đường liên cảng và Quốc lộ số 51, trong số này 3 

tuyến đã được đưa vào sử dụng. Đường phía Nam hiện đang được thi công. 

 

 

 

 

(Nguồn) Đoàn nghiệp cứu lập từ Bản đồ Quy hoạch tổng thể đường bộ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 

Biểu đồ 9.1.1 Quy hoạch tổng thể mạng lưới đường bộ tỉnh BRVT năm 2020 

Cao tốc (Dự kiến) 

Quốc lộ (Đã xong) 

Quốc lộ (Dự kiến) 

Tỉnh lộ (Đã xong) 

Tỉnh lộ (Dự kiến) 

Đường sắt (Dự kiến) 

Chú thích 

Đường liên cảng 

Cao tốc Biên Hòa – 

Vũng Tàu 

Cầu Phước An 

QL số 51 

TP Vũng Tàu 

TP Bà Rịa 
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(Nguồn) Đoàn nghiệp cứu lập từ Bản đồ Quy hoạch tổng thể đường bộ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 

Biểu đồ 9.1.2 Quy hoạch tổng thể mạng lưới đường bộ tỉnh BRVT năm 2020 

(xung quanh cảng Cái Mép-Thị Vải) 

  

Cao tốc (Dự kiến) 

Quốc lộ (Đã xong) 

Quốc lộ (Dự kiến) 

Tỉnh lộ (Đã xong) 

Tỉnh lộ (Dự kiến) 

Đường sắt (Dự kiến) 

Chú thích 

港湾

アク

セス

道路 

（整

備

済） 

港湾アクセ

ス道路 

（整備済） 

Cao Tốc Biên Hòa – 

Vũng Tàu 

Đường vành 

đai 4 TPHCM 

Cầu Phước An 

QL số 51 

Đường liên cảng 

Sông Thị Vải 

Đường nối 

（Đang xây dựng） 

Đường nối 

（Đã xong） 

Tỉnh Đồng Nai・ 

KCN Nhơn Trạch 
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1.1.2 Quốc lộ số 51 

Hiện tại Quốc lộ 51 đóng vai trò kết nối đến cảng Cái Mép - Thị Vải. Đường có 8 làn xe, mỗi 

bên 3 làn xe ô tô và 1 làn dành cho xe máy, xe tốc độ chậm, đã được xây dựng gần như hoàn chỉnh. 

Sau khi được mở rộng theo hình thức BOT, đường đang được thu phí. Tình trang mặt đường tốt, 

hiện vẫn còn đáp ứng lưu lượng giao thông, hầu như không có kẹt xe quy mô lớn.  

Quốc lộ số 51 có nhiều xe tải chở hàng lớn lưu thông qua lại nhưng cũng đồng thời là con đường 

sinh hoạt của khu vực với nhiều hàng quán ven đường, mật độ người đi bộ và xe máy cũng rất cao. 

Ban Quản lý đường bộ BRVT cho biết hiện có nhiều tai nạn giao thông xảy ra do sự hỗn hợp của 

phương tiện giao thông nhanh, chậm; cự ly di chuyển dài, ngắn; xe tải và xe con trên cùng một 

tuyến đường. Chính vì thế, tỉnh đang kỳ vọng sẽ có tuyến đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu (sẽ 

nói rõ ở phần sau) sớm được xây dựng để có thể phân luồng cho xe trọng tải lớn vận chuyển hàng 

nhằm đảm bảo an toàn giao thông. 

 

1.1.3 Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là cao tốc chạy dọc hướng Bắc Nam nằm ở phía Đông vùng kinh 

tế mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh, là tuyến chính trong mạng lưới đường cao tốc. Cao tốc này 

từ tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Nai là thành phố Biên Hòa xuôi Nam và giao với đường cao tốc Thành phố 

Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, từ mặt Tây của sân bay quốc tế Long Thành đang trong 

kế hoạch xây dựng xuôi về hướng Nam sẽ giao với cao tốc Bến Lức – Long Thành hiện đang xây 

dựng. Kế hoạch hiện nay là xây dựng song song với Quốc lộ số 51 đã có. 

Sau nút giao với cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc sẽ tách khỏi Quốc lộ số 51 dịch chuyển 

về phía Đông, giao với tuyến đường vành đai 4 hiện đang thi công xây dựng. Từ nút giao này cao 

tốc sẽ phân nhánh, một nhánh tiếp tục chạy xuống phía Nam qua thành phố Bà Rịa đến thành phố 

Vũng Tàu, nhánh rẽ còn lại sẽ chạy đến Quốc lộ số 51. Nhánh rẽ này sẽ nối trực tiếp với đường vào 

cảng Cái Mép – Thị Vải nhằm mục đích cải thiện tình hình ra vào cảng cho các xe liên quan đến 

hoạt động ở cảng. Chiều dài từ Biên Hòa đến Cái Mép là 46.8km 

Theo kết quả từ “Báo cáo thu thập thông tin, điều tra khảo sát về hiện trạng giao thông đường bộ 

và cầu ở các tỉnh Nam Bộ Việt Nam” của JICA (tháng 8 năm 2016) thì hiện nay công việc do 

PMU85 thuộc MOT triển khai theo hình thức BOT. Theo kế hoạch, phần đường cao tốc đoạn từ 

TPHCM- Long Thành – Dầu Giây đến Bến Lức- Long Thành sẽ có mỗi bên 4 làn xe, các đoạn 

khác mỗi bên 3 làn xe. Toàn tuyến được chia làm hai giai đoạn (phase). Kế hoạch dự kiến trong 

Phase 1 tạm thời sẽ xây dựng mỗi bên 2 làn xe đoạn từ Biên Hòa đến cảng Cái Mép. 
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(Nguồn) JICA  “Báo cáo thu thập thông tin, điều tra khảo sát về hiện trạng giao thông đường bộ và cầu ở các tỉnh Nam Bộ 

Việt Nam (8.2016) 

Biểu đồ 9.1.3 Mặt cắt ngang đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Phase 1 (Dự kiến) 

 

Hiện nay, thông tin tại địa phương cho biết chưa có nhà thầu chính thực hiện dự án BOT và cũng 

chưa tìm được ứng viên có tiềm năng. Vì vậy, có thông tin cho rằng MOT đang tính đến phương án 

thay đổi cách chia giai đoạn để có thể thu hút nhà thầu. Cụ thể là Phase 1 sẽ là công tác xây dựng 

đoạn có khả năng thu lợi cao nhất từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đến Bến Lức – 

Long Thành, các đoạn khác (Phase 2 xây dựng đoạn từ Biên Hòa đến cao tốc TPHCM – Long 

Thành – Dầu Giây và từ Bến Lức – Long Thành đến cảng Cái Mép, Phase 3 từ nhánh rẽ vào cảng 

Cái Mép đến Vũng Tàu) sẽ được tính toán xây dựng sau. Như vậy, có thể nói hiện nay dự án này 

chưa được khởi động, công tác thu hồi đất chính quyền cũng đang trong tình trạng tương tự. 

Theo thông tin của DOT BRVT vào tháng 9 năm 2017 thì kế hoạch thu hồi đất cho Phase 1 đoạn 

từ Biên Hòa đến cảng Cái Mép đã được trình lên MOT, dự kiến năm 2018 dự án BOT sẽ được bắt 

đầu và năm 2022 sẽ đưa đoạn này vào hoạt động với khái toán kinh phí là 5 triệu USD. Mặt khác, 

gần đây lượng giao thông qua Quốc lộ số 51 gia tăng nên tỉnh BRVT đặt nhiều kỳ vọng vào dự án 

cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu hơn là vào dự án cầu Phước An. 

 

1.1.4 Cầu Phước An 

Cầu Phước An có vị trí nằm ở đầu phía Bắc đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải. Cầu vượt sông 

Thị Vải này sẽ giúp cho các xe vào ra trong cảng nhanh chóng đến được cao tốc Bến Lức – Long 

Thành. Sau đó, các phương tiện có thể sử dụng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cao 

tốc Bến Lức – Long Thành kết nối thẳng đến khu công nghiệp Nhơn Trạch. Điều này sẽ làm cho 

kết nối giao thông KCN Nhơn Trạch và vùng kinh tế mở rộng phía Tây TPHCM (tỉnh Long An) 

được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2010, Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản đã thực 

hiện khảo sát dự án cho vay vốn phổ thông xây dựng cầu này là cầu dây văng với đoạn cầu chính 

dài 360m, tổng thể gồm cầu dẫn dài 3,2km. Theo nội dung Nhóm Khảo sát có được từ quyết định 

của UBND tỉnh BRVT (Số 2669/QD-UBND) thì cầu dây văng Phước An được ghi rõ có tổng 

chiều dài 3.245,5m, phần cầu chính 360m, dự kiến được đưa vào sử dụng năm 2015. Mặc dù thời 

gian dự kiến đã qua lâu nhưng DOT tỉnh BRVT cho biết đây vẫn đang là dự án được thực hiện. 

Cầu Phước An và đường liên cảng đang được xây dựng dựa theo kế hoạch dự án này. 

Ban đầu, dự án được dự kiến sẽ xây dựng theo hình thức BOT kêu gọi vốn tư nhân đầu tư nhắm 

đến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020 nhưng sau đó không tìm được đơn vị chính nên dự 
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án chuyển sang tìm kiếm nhiều nguồn vốn khác. Theo thông tin trao đổi tháng 9 năm 2017 với 

DOT BRVT thì nguồn vốn ODA Nhật Bản cũng là một lựa chọn nhưng sẽ phải thông qua Chính 

quyền Trung ương để đề nghị kêu gọi đầu tư. Sau đó, Nhóm Khảo sát cũng nhận được thông tin 

tỉnh sẽ phối hợp với Trung ương tiếp tục kêu gọi đầu tư BOT để sớm khởi công thực hiện dự án. 

Cầu được dự kiến sẽ có mỗi bên 2 làn xe ô tô,1 làn dành cho xe hai bánh 3,5m, tổng chiều rộng là 

23,5m. Tổng chiều dài bao gồm đường dẫn là 3,26km. 

 
(Nguồn) JICA  “Báo cáo thu thập thông tin, điều tra khảo sát về hiện trạng giao thông đường bộ và cầu ở các tỉnh Nam Bộ 

Việt Nam (8.2016) 

Biểu đồ 9.1.4 Mặt cắt ngang cầu Phước An (Dự kiến) 

 

1.2 Kết nối (hiện nay) 

Trong phần này, chúng tôi ghi lại thông tin về kế hoạch và hiện trạng kết nối đường bộ đến cảng 

Cái Mép – Thị Vải. Biểu đồ 9.1.5 bao gồm toàn bộ kết nối các tỉnh phía Nam bao gồm TPHCM. 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

Cao tốc Bến 

Lức- Long 

Thành 

Cầu Phước An 
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(Nguồn) Đoàn nghiệp cứu lập từ “Báo cáo thu thập thông tin, điều tra khảo sát về hiện trạng giao thông đường bộ và cầu ở các 

tỉnh Nam Bộ Việt Nam” của JICA (8.2016) 

Biểu đồ 9.1.5 Kết nối đường bộ giữa các tỉnh Nam Bộ với cảng Cái Mép – Thị Vải 

 

Hiện nay, có 4 điểm kết nối chính từ các tỉnh khu vực phía Nam đến cảng Cái Mép – Thị Vải: 

①Khu đô thị TPHCM, ②Khu vực lân cận thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và khu Đông Bắc 

TPHCM, ③Tỉnh Long An và khu vực Tây Nam TPHCM, ④Tỉnh Tây Ninh và khu vực Tây Bắc 

TPHCM. Hiện trạng các tuyến đường kết nối từ 4 điểm này được nêu cụ thể như sau. 

 

1.2.1 Khu vực đô thị Tp Hồ Chí Minh (①) 

Từ trung tâm Tp Hồ Chí Minh theo đại lộ Đông Tây, qua hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ 

Thiêm), cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (có thu phí) rồi vào Quốc lộ số 51 (có 

thu phí). Các tuyến đường hầu hết có mỗi bên 2 làn xe (tổng cộng là 4 làn), mới được chỉnh trang 

nên tình trạng còn tốt. 

 

1.2.2 Khu vực lân cận thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và khu Đông Bắc Tp Hồ Chí Minh (②) 

Đây là tuyến chạy từ đường vành đai 3, Quốc lộ 1 vào Quốc lộ số 51, xuống phía Nam. Tuyến 

đường khu vực Đông Bắc Tp Hồ Chí Minh có lượng xe trọng tải chở hàng lớn, dễ ách tắc giao 

thông. Đường vành đai 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cần sớm được xây dựng.  

 

1.2.3 Tỉnh Long An và khu vực Tây Nam Tp Hồ Chí Minh (③) 

Từ cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Trung Lương hoặc từ Quốc lộ số 1 qua đường vành đai 2 vào cao 

tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (có thu phí) rồi vào Quốc lộ số 51 (có thu phí). Tất 

cả đều là đường có mỗi bên từ 2 làn xe trở lên (tổng cộng 4 làn xe), mới được chỉnh trang nên tình 

trạng còn tốt nhưng đoạn từ đường vành đai 2 vào Quốc lộ số 1 hoặc quanh khu vực cảng Cát Lái 

thường xảy ra ách tắc giao thông. Mặt khác, đường vành đai 2 là đường giao thông đô thị nên có 

nhiều đèn hiệu giao thông khiến tốc độ lưu thông trung bình giảm. Cao tốc Bến Lức – Long Thành 

sẽ là đường tránh đường vành đai 2, cần sớm được triển khai xây dựng. Thêm vào đó, nếu cầu 

Phước An được khai thông thì cự ly di chuyển sẽ được rút ngắn, kết nối từ khu vực này đặc biệt là 

kết nối giao thông vận tải sẽ được cải thiện rất lớn.  

 

1.2.4 Tỉnh Tây Ninh và khu vực Tây Bắc Tp Hồ Chí Minh (④) 

Đây là tuyến đường đi từ Quốc lộ số 22, đường vành đai 2 vòng qua phía Tây, vòng ngoài khu 

trung tâm Tp Hồ Chí Minh, qua cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (có thu phí) và 

qua Quốc lộ số 51 (có thu phí). Quốc lộ số 51 hiện chỉ có mỗi bên 1 làn xe ( tổng cộng là 2 làn xe) 

nên dung lượng giao thông nhỏ. Các vấn đề khác tương tự như tuyến số ③nêu trên. Điểm khắc 
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phục cũng tương tự với việc nhanh chóng hoàn thiện cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Phước 

An. Hiện nay, đây là tuyến đường kết nối nhanh nhất đến cảng Cái Mép – Thị Vải. 

 

1.3 Lượng giao thông 

1.3.1 Lượng giao thông hiện nay 

1.3.1.1 Quốc lộ số 51 

Theo kết quá khảo sát lưu lượng giao thông thực hiện tháng 3 năm 2016 
115

 thì trong khoảng 16 

giờ đồng hồ từ 6:00 đến 22:00 trung bình có khoảng từ 28,453 đến 29,442 xe lưu thông. Trong số 

này có 7.344 -7.409 chiếc là xe buýt, xe tải, xe đầu kéo; số xe con bốn bánh từ 11.512 – 11.688 

chiếc. Lượng giao thông theo thiết kế cho đường mỗi bên có 3 làn xe vẫn còn đáp ứng tốt với 

lượng được ghi nhận qua khảo sát vừa nêu trên nên có thể nói tuyến này rất ít có khả năng là 

nguyên nhân làm chậm tốc độ giao thông kết nối đến cảng Cái Mép – Thị Vải trong “tình hình ách 

tắc giao thông trên đường” hiện nay.  

 

1.3.2 Lượng giao thông tương lai 

1.3.2.1 Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 

Theo kết quả kháo sát này, lượng xe giao thông vào năm 2030 được dự báo sẽ vào khoảng 

48,700 chiếc/ngày. Dự báo nhu cầu này theo phân tích kinh tế, tài chính thì chỉ số IRR kinh tế 

(EIRR) là14,7%, chỉ số IRR tài chính (FIRR) là 18,8%, hiệu quả đối với dự án BOT, phù hợp với 

chủ trương thúc đẩy BOT của Chính phủ Việt Nam. 

 

1.3.2.2 Cầu Phước An 

Theo kết quả khảo sát này thì lượng giao thông dự báo vào năm 2030 sẽ vào khoảng 11.800 

chiếc/ ngày. Dự báo nhu cầu này theo phân tích kinh tế, tài chính sẽ cho kết quả EIRR là 16,5%, 

FIRR là 1,4%. Điều này cho thấy việc xây dựng mang tính kinh tế xã hội cao nhưng tính hiệu quả 

dự án không cao. Nghĩa là kết quả này không phù hợp với chủ trương kêu gọi đầu tư theo hình thức 

BOT của tỉnh BRVT.  

 

1.3.3 Dự báo tương lai và nhu cầu giao thông vận tải 

Cầu Phước An đóng vai trò là đường bắc ngang cảng Cái Mép – Thị Vải ở vị trí đầu mối phía 

Bắc trên tuyến đường Bắc Nam dọc sông Thị Vải. Nhờ cầu này đường đến các KCN ở lân cận và 

                                                   
115 “Báo cáo thu thập thông tin, điều tra khảo sát về hiện trạng giao thông đường bộ và cầu ở các tỉnh Nam Bộ Việt Nam” 

của JICA (8/2016) 
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Tp Hồ Chí Minh sẽ gần hơn, có thể đóng góp nhiều cho hoạt động kinh tế của cảng. Thêm vào đó 

là hai đoạn gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, IC Biên Hòa – IC Phú Mỹ - giao lộ Quốc lộ số 51 

(Phase 1) cùng với IC Phú Mỹ (Phase 2). Đây là tuyến đường công nghiệp lớn nối liền TPHCM và 

các KCN phụ cận với cảng Cái Mép – Thị Vải. 

Theo “Khảo sát hoạch định chiến lược phát triển giao thông vận tải tổng hợp bền vững tại Việt 

Nam” (gọi tắt là VITANSS2) thực hiện trong giai đoạn từ tháng 10. 2007 đến tháng 7.2009, các 

hình thức giao thông đã được nắm bắt, các phương tiện được phân loại theo bảng OD (Origin 

Destination) dựa trên kết quả khảo sát person trip năm 2008 đồng thời với việc dự báo nhu cầu giao 

thông trong tương lai. Cũng trong khảo sát này, bảng OD phân loại phương tiện giao thông khảo 

sát person trip cho năm 2020, 2030 cũng đã được xây dựng. Sau đó, khảo sát “Survey & FS Dau 

Giay – Plan Thiet Expressway Project” cũng đã dựa trên cơ sở kết quả của VITRANSS 2 để ước 

tính cho các khu, tỉnh, vùng. 

Sau đó, “Báo cáo khảo sát dự án xây dựng cầu Phước An cảng quốc tế Cái Mép- Thị Vải – Khảo 

sát cho vay vốn đối với dự án phổ thông năm 2010” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 

Nhật Bản (tháng 3.2011) cũng đã dựa trên cơ sở kết quả của hai khảo sát nêu trên để tiến hành dự 

báo nhu cầu giao thông năm 2020, 2030 chỉ riêng cho khu cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải. 

Dưới đây là bảng đã chỉnh lý kết quả khảo sát về lượng giao thông (PCU/ngày). Trong bảng, 

lượng giao thông ước tính cho cầu Phước An, Quốc lộ số 51, cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu (viết tắt 

là BH-VT) 

Trong bảng dưới đây, lượng giao thông năm 2020 tăng 1,45 lần, năm 2030 tăng 2,34 lần so với 

năm 2015. 

 

Bảng 9.1.1 Dự báo lượng giao thông năm 2020, năm 2030 

 
2008 (2015) 2020 2030 

Cầu Phước An - - 35.900 38.800 

Quốc lộ số 51 24.700 (51.997) 14.000 19.500 

Cao tốc BH-VT - - 25.500 63.300 

Lượng giao thông (PCU/ngày) 24.700 (51.977) 75.400 121.600 

Tỷ lệ tăng - 1,00 1,45 2,34 

 

(Chú thích 1) Số liệu trong (Năm 2015) do đoàn nghiên cứu tính theo phương pháp nội suy tuyến tính 

(Chú thích 2) Bảng trên không bao gồm số liệu xe máy, xe đạp 

(Nguồn) Đoàn nghiệp cứu lập dựa trên “Báo cáo khảo sát dự án xây dựng cầu Phước An cảng quốc tế Cái Mép- Thị Vải – 

Khảo sát cho vay vốn đối với dự án phổ thông năm 2010” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản 

tháng 3.2011) 

 

Trong bảng dưới đây, chúng tôi so sánh tỷ lệ giao thông ước tính trong năm 2020, 2030 qua cầu 

Phước An, Quốc lộ số 51 vào Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Năm 2020 tỷ lệ qua cầu Phước An 

cao nhất, ở mức 47,6% nhưng đến năm 2030 giảm xuống còn 31,9%. Lượng giao thông tăng nhẹ 

năm 2030 so với năm 2020. Ngược lại, tỷ lệ giao thông qua cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chỉ ở 

mức 33,8 % nhưng đến năm 2030 tăng đến 52,1 %.  
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Bảng 9.1.2 So sánh tỷ lệ lượng giao thông năm 2020, 2030 

 
2020 Tỷ lệ 2030 Tỷ lệ 

Cầu Phước An 35.900 47,6% 38.800 31,9% 

Quốc Lộ số 51 14.000 18,6% 19.500 16,0% 

Cao tốc BH-VT 25.500 33,8% 63.300 52,1% 

Lượng giao thông (PCU/ngày) 75.400 100,0% 121.600 100,0% 

(Nguồn) Đoàn nghiên cứu lập dựa trên “Báo cáo khảo sát dự án xây dựng cầu Phước An cảng quốc tế Cái Mép- Thị Vải – 

Khảo sát cho vay vốn đối với dự án phổ thông năm 2010” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản 

(tháng 3.2011) 

 

Năm 2015, lượng hàng hóa ở cảng Cái Mép – Thị Vải là 39,1 triệu tấn, lượng container là 1,8 

triệu TEU (theo số liệu Hiệp hội Cảng biển Việt Nam). Dưới đây là kết quả tính toán cho cảng Cái 

Mép – Thị Vải năm 2020, 2030 dựa trên tỷ lệ tăng tính theo dự báo nhu cầu mới nhất. 

Giá trị ước tính dưới đây là kết quả phối hợp giá trị năm 2015 (theo Hiệp hội Cảng biển Việt 

Nam) với tỷ lệ tăng lượng giao thông theo “Báo cáo khảo sát dự án xây dựng cầu Phước An cảng 

quốc tế Cái Mép- Thị Vải” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (tháng 3.2011). 

Ước tính trong quy hoạch tổng thể trong khảo sát này và ước tính trong bảng bên dưới do có khác 

biệt về lượng hàng hóa năm 2015 và tỷ lệ tăng trưởng nên cho kết quả khác về giá trị hiện tại và 

ước tính tương lai. 

 

Bảng 9.1.3 Ước tính lượng hàng hóa qua cảng Cái Mép – Thị Vải 

 
2015 2020 2030 

Lượng hàng hóa (triệu tấn/năm) 39,1 56,7 91,5 

Số container (triệu TEU/năm) 1,8 2,6 4,2 

Tỷ lệ tăng trưởng lượng giao thông 1,00 1,45 2,34 

(Nguồn) Nhóm Khảo sát ước tính dựa theo số liệu năm 2015 (VPA) 

 

Thêm vào đó, Nhóm Khảo sát cũng đã tính toán lượng hàng hóa và container năm 2020 và năm 

2030 dựa trên tỷ lệ ước tính tương lai của khảo sát đã có về Quốc lộ số 51, cầu Phước An, cao tốc 

Biên Hòa – Vũng Tàu. 

Với nhu cầu hàng hóa cần phải giao dịch qua cảng Cái Mép – Thị Vải trong tương lai thì giao 

thông sẽ rất đông đúc, phức tạp nếu chỉ duy trì tuyến Quốc lộ số 51 và việc này có khả năng sẽ gây 

trở ngại cho tiềm năng phát triển của cảng Cái Mép – Thị Vải. Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và 

cầu Phước An thực chất cần phải được triển khai thi công xây dựng.  

 

Bảng 9.1.4 Ước tính lượng hàng hóa qua các tuyến trong tương lai 

  
2015 2020 2030 

Cầu Phước An Lượng hàng (triệu tấn/năm) - 26,99 29,19 

 
Số container (triệu TEU/năm) - 1,24 1,34 

Quốc lộ số 51 Lượng hàng (triệu tấn/năm) 39,1 10,55 14,64 

 
Số container (triệu TEU/năm) 1,8 0,48 0,67 

Cao tốc BH-VT Lượng hàng (triệu tấn/năm) - 19,16 47,67 

 
Số container (triệu TEU/năm) - 0,88 2,19 

Tổng cộng Lượng hàng (triệu tấn/năm) 39,1 56,7 91,5 

 
Số container (triệu TEU/năm) 1,8 2,6 4,2 

(Nguồn) Nhóm Khảo sát ước tính dựa trên “Nghiên cứu chuẩn bị cho dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Việt Nam” 

của JICA (tháng 4/2013), “Báo cáo thu thập thông tin và khảo sát điều tra nhằm hình thành trục tăng trưởng tại khu 

vực phía Bắc, miền Trung và khu vực phía Nam Việt Nam” của JICA (tháng 1/2013) 
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2. Phát triển đường sắt 

2.1 Quy hoạch tổng thể 

Theo quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt nội tỉnh BRVT cũng như tuyến cao tốc Biên Hòa- 

Vũng Tàu, có ga đầu khởi điểm từ tỉnh lỵ Đồng Nai là thành phố Biên Hòa đến ga cuối là thành 

phố Vũng Tàu, được xây dựng song song với đường Quốc lộ số 51. Năm hoàn thành theo kế hoạch 

là năm 2020 nhưng hiện nay vẫn chưa bắt tay xây dựng và việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. 

Theo thông tin Nhóm Khảo sát được DOT BRVT cung cấp thì công tác xây dựng tuyến đường sắt 

có thứ tự ưu tiên xếp sau công tác xây dựng đường bộ. Do đó, cần phải xem xét lại niên độ thực 

hiện kế hoạch phát triển đường sắt. 

 

(Nguồn) Do VINAMARINE thực hiện 

Biểu đồ 9.2.1 Dự án đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu 

 

Dự án bắt đầu từ ga Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đến ga Vũng Tàu ở thành phố Vũng Tàu. Hiện 

nay, giai đoạn FS đã xong, kết quả khảo sát đã trình lên cho MOT. Khái quát dự án như sau. 

 

 Quy mô : Tổng chiều dài 84km, chiều ngang đường ray 1.435mm 

 Tốc độ tối đa : 160km/h (chở khách), 80－120km/h (chở hàng) 

 Tổng kinh phí đầu tư : 56,9 nghìn tỷ đồng (tính ở thời điểm năm 2012) 

 Giai đoạn 1 : Ga Trảng Bom－ga Cái Mép 33,9 nghìn tỷ đồng 

 Giai đoạn 2 : Ga Cái Mép－ga Vũng Tàu 23 nghìn tỷ đồng 

 Nguồn vốn : chưa rõ 
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(Nguồn) Đoàn nghiên cứu lập dựa trên Bản đồ quy hoạch tổng thể đường sắt tỉnh BR- VT 2020 

 

 

Biểu đồ 9.2.2 Quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt tỉnh BRVT năm 2020 

(xung quanh cảng Cái Mép-Thị Vải) 

 

Cảng Cái Mép – Thị Vải quy hoạch kéo thành 2 tuyến, tuyến phía Nam có điểm cuối nối thẳng 

vào khu logistic Cái Mép; tuyến phía Bắc trải dài qua các cơ sở ở cảng Thị Vải sau đó tách ra hai 

hướng Nam Bắc nối với các cơ sở trong cảng.  

  

Cầu Phước An 

Đường liên cảng 

Sông Thị Vải 

Đường sắt (dự kiến) 

Chú thích 
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3. Phát triển sân bay (Sân bay Quốc tế Long Thành) 

Sân bay Quốc tế Long Thành từ năm 2003 đã có kế hoạch và được chọn địa điểm xây dựng 

nhằm đáp ứng và thay thế vai trò sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất- sân bay hiện nay đang có tỷ lệ gia 

tăng hàng năm hơn 10%. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2011, trên cơ sở khảo sát quy hoạch tổng thể sân bay quốc tế Long Thành 

thực hiện năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận 

dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. 

Sân bay quốc tế Long Thành nằm ở khu vực Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm 

TPHCM 40km. Khu vực dự án sân bay trải rộng ở phía Đông đường Quốc lộ số 51 chạy qua trung 

tâm Long Thành, khu vực Tây Bắc dự án là rừng cao su. Tổng diện tích dự án là 5.000 ha. 

 

<Khái quát dự án sân bay quốc tế Long Thanh theo quy hoạch tổng thể> 

 Giai đoạn 1 : Hoàn thành năm 2020 (hướng đến đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, 

hàng hóa tính đến năm 2030), 2 đường băng dài 4.000m , nhà ga hành khách diện tích 400 

nghìn m
2、kho hàng, cơ sở bảo trì. 

 Giai đoạn 2 : Xây dựng, phát triển mở rộng đáp ứng nhu cầu từ năm 2030 đến năm 2040. 

 Giai đoạn cuối : Hoàn thành năm 2050 (nhu cầu ước tính năm 2050 , mỗi năm đón 1 triệu 

hành khách, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hằng năm 5 triệu tấn hàng hóa, 4 đường băng dài 

4.000m, 4 nhà ga hành khách…) 

 Đóng vai trò sân bay trung chuyển trong khu vực 

 Có hình dáng và chức năng mang đậm cá tính, tạo nét khác biệt với các sân bay khác. 

 Là sân bay hài hòa với kế hoạch vùng 

 

Tháng 6 năm 2015, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn mục tiêu đưa sân bay vào sử dụng năm 2025. 

Ở thời điểm tháng 5 năm 2017, thời gian dự kiến bắt đầu thi công là năm 2019 (mục tiêu theo quy 

hoạch tổng thể là đưa sân bay vào sử dụng năm 2020). Ở giai đoạn 1, ước tính thời điểm năm 2025 

mỗi năm sẽ có khoảng 25 triệu hành khách, 1,2 triệu tấn hàng hóa giao dịch; giai đoạn cuối ước 

tính mỗi năm phục vụ 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa giao dịch. Chủ dự án là công ty 

Sân bay Nam bộ (Southern Airports Corporation : SAC). 

 

Đồng thời còn có các dự án liên quan như xây dựng đường kết nối sân bay, phát triển khu vực 

quanh sân bay. Theo đó, có thể có 4 kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành như sau: 

 Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây 

 Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 
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 Cao tốc Bến Lức – Long Thành 

 Đường vành đai 4 

Trong số vừa kể, ngoài đường vành đai 4 thì tất cả đều dự kiến sẽ được hoàn thành năm 2020, 

phối hợp với Quốc lộ số 51 sẵn có để trở thành tuyến kết nối. 

Tuyến đường sắt bao gồm tuyến đường sắt cao tốc và tuyến đường sắt đô thị, lần lượt kết nối với 

sân bay nhưng thời gian hoàn thành dự kiến sau năm 2030. 

Xung quanh sân bay mới đang có các dự án của tỉnh Đồng Nai là tỉnh có vị trí chọn làm sân bay. 

21.000 ha quanh sân bay mới đang được quy hoạch thành khu kinh tế đặc biệt. Trong số này có cả 

khu vực nhà ở tái định cư cho người dân sống trong khu vực thu hồi làm sân bay. 

Các doanh nghiệp sử dụng sân bay quốc tế Long Thành vào mục đích giao thông vận tải được dự 

đoán là các doanh nghiệp có sản phẩm giá trị cao như thiết bị, sản phẩm y tế, nông sản giá trị cao, 

cơ khí chính xác. Cùng với các doanh nghiệp này là các doanh nghiệp logistic, kho vận, xuất nhập 

khẩu theo đường hàng không. Dự kiến khó có việc trung chuyển hàng hóa thông thường qua đường 

hàng không nên cần phải tích cực kêu gọi các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị cao và/hoặc 

xây dựng kết nối với các khu vực tập trung các doanh nghiệp có sản phẩm giá trị cao. 

 

 

(Nguồn) <http://tuoitrenews.vn> 

Biểu đồ 9.3.1 Kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành 
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4. Khó khăn và giải pháp 

4.1 Đường bộ・Cầu 

4.1.1 Quốc lộ số 51 

Quốc lộ số 51 đang trong tình trạng tốt, thừa sức đáp ứng lượng giao thông. Hơn nữa, tuyến này 

không có ách tắc giao thông nổi cộm, tình hình giao thông tương đối tốt. Do đó dự án quốc lộ 51 

cũng là một dự án BOT tốt. Khó khăn có thể hình dung và đơn cử là dung lượng giao thông hiện 

nay đang còn dư so với lượng giao thông thực tế, chưa đạt đến lượng giao thông cần có ở điểm hòa 

vốn.  

Thêm vào đó, như trong phần trước đã có đề cập chi tiết, hai bên quốc lộ còn nhiều hàng quán, 

có rất nhiều xe hai bánh và xe tốc độ thấp giao thông trên đường. Hiện nay chưa có các rào cản, 

tường ngăn không cho các xe tốc độ thấp và các xe lưu thông trên đường lấn làn nên vẫn còn hiện 

tượng các xe chạy lẫn lộn. Hơn nữa, người đi bộ tùy tiện qua đường ở mọi điểm trên quốc lộ. Do 

tình hình giao thông phức tạp giữa các phương tiện khác nhau nên đây là tuyến đường xảy ra rất 

nhiều tai nạn giao thông. Cần phải có sự cách ly và phân loại các phương tiện giao thông để giải 

quyết tình trạng này. 

 

4.1.2 Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 

Dự án này đủ sức hấp dẫn xét ở góc độ kinh tế và kinh doanh như được nêu trong “Báo cáo thu 

thập thông tin, điều tra khảo sát về hiện trạng giao thông đường bộ và cầu ở các tỉnh Nam Bộ Việt 

Nam” của JICA (tháng 8.2016). Như vậy, các khó khăn nằm trong thực tế thực hiện các giai đoạn 

của dự án như gọi vốn đầu tư từ đơn vị tư nhân, điều kiện hợp đồng với Chính phủ, thu hồi đất kịp 

với thời điểm bắt đầu triển khai dự án…. 

Tính khả thi cao nhất là đoạn từ cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đến cao tốc 

Bến Lức – Long Thành. Các đoạn ở hai đầu Nam, Bắc có tính khả thi kém hơn. Phương án phân 

chia giai đoạn như hiện tại (Phase 1: đoạn Biên Hòa – cảng Cái Mép – Thị Vải, Phase 2: đoạn còn 

lại) bao gồm cả đoạn khó thu hồi vốn nên có thể không tìm được đơn vị xây dựng và thực tế hiện 

này là vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp. Gần đây, có đề nghị thay đổi cách chia giai đoạn để 

xây dựng trước đoạn có tính lợi nhuận cao từ cao tốc TPHCM – Long Thành- Dầu Giây đến cao 

tốc Bến Lức- Long Thành theo hình thức BOT. 

Tuy nhiên, với chức năng là đường kết nối đến cảng Cái Mép – Thị Vải, nâng cao tính an toàn 

cho giao thông trên Quốc lộ số 51, việc thống nhất với nhánh rẽ trực tiếp vào cảng Cái Mép – Thị 

Vải là không thể thiếu được. Do đó, đề nghị thay đổi phương án chia lại giai đoạn như vừa đề cập 

sẽ không phù hợp với sự phát triển của tỉnh BRVT và cảng Cái Mép – Thị Vải nên chính quyền 

tỉnh BRVT phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực thi là PMC85 và bộ chủ quản là MOT để có 

chính sách hấp dẫn tốt hơn cho việc đầu tư thống nhất (ví dụ như gắn liền với quyền lợi khai thác 

dọc tuyến) để có thể kêu gọi được nhà đầu tư. 
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Quy hoạch tổng thể nêu thời điểm thông tuyến vào năm 2020 nhưng hiện nay vẫn chưa có đơn vị 

thầu xây dựng. Để có thể đảm bảo được tiến độ đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian còn lại là 2 

năm cần phải nhanh chóng chọn nhà thầu xây dựng và thực hiện thi công không ngừng nghỉ nhưng 

thực tế là quỹ thời gian cũng đang hết dần. Như vậy, theo thông tin từ DOT BRVT thì cần phải 

điều chỉnh trong quy hoạch tổng thể về thời điểm Phase 1 đoạn từ Biên Hòa – cảng Cái Mép bắt 

đầu triển khai BOT năm 2018 và đưa vào sử dụng năm 2022. 

Phần lớn các trường hợp khó khăn trong các dự án xây dựng hạ tầng giao thông là công tác thu 

hồi mặt bằng không thực hiện được theo dung kế hoạch. Dự án đang đề cập ở đây hiện vẫn chưa 

tìm được đơn vị thầu xây dựng nên việc thực hiện thu hồi mặt bằng vẫn còn bỏ ngỏ. Trường hợp 

thực hiện dự án theo hình thức PPP thì chìa khóa thành công của dự án sẽ nằm ở khâu làm thế nào 

có thể vận dụng tốt nguồn chi của chính phủ để bảo đảm cho tính khả thi của dự án (Viability Gap 

Funding : Quỹ hỗ trợ lấp lỗ hổng tài chính khiến dự án trở nên khả thi) như nêu trong Nghị định 

ban hành năm 2015 (Nghị định số 15/2015/NĐ-CP) để đảm bảo công tác thu hồi mặt bằng sẽ hoàn 

thành không chậm trễ. 

 

4.1.3 Cầu Phước An 

 “Báo cáo thu thập thông tin, điều tra khảo sát về hiện trạng giao thông đường bộ và cầu ở các 

tỉnh Nam Bộ Việt Nam” của JICA (tháng 8.2016) cũng đã nhận định dự án này có ý nghĩa về mặt 

xã hội. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận xét mức độ hấp dẫn của tính khả thi trong dự án này không 

cao. Trong tình hình đó, vào tháng 11 năm 2016 đơn vị ứng viên BOT cũng đã tự thực hiện khảo 

sát lượng giao thông và dự báo nhu cầu, báo cáo có thể thu hồi vốn và xin chuẩn bị bắt đầu dự án. 

Sau đó, đến thời điểm tháng 9 năm 2017 thì đàm phán hợp đồng với đơn vị đầu tư BOT chậm trễ, 

không có tiến triển nên theo thông tin từ DOT, tỉnh BRVT đã tính đến phương án khác kể cả huy 

động nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và DOT BRVT cũng đã đề nghị với Nhóm Khảo sát về việc 

tìm hiểu khả năng huy động vốn ODA Nhật Bản. Tuy nhiên, tính đến thời điểm tháng 11 năm 2017, 

từ quan điểm duy trì tiến độ tổng thể, Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với Chính quyền 

Trung ương để kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT. 

Cầu Phước An trong quy hoạch tổng thể được dự kiến khai thông vào năm 2020, chỉ còn chưa 

đầy 2 năm. Tuy nhiên, cầu Phước An theo “Báo cáo khảo sát dự án xây dựng cầu Phước An cảng 

quốc tế Cái Mép- Thị Vải” (METI, tháng 3.2011) cần phải có thời gian thi công là 3,5 năm. Nếu 

tính thời gian thiết kế chi tiết mất gần 1 năm thì cần tổng cộng 4,5 năm nên thực chất nếu không 

thực hiện các khâu cực kỳ nhanh chóng thì sẽ không thể kịp tiến độ. Cần phải có việc điều chỉnh 

quy hoạch tổng thể, nhanh chóng chọn cơ quan cấp vốn (Chính quyền Trung ương, nhà đầu tư) để 

khắc phục thời gian chậm trễ vừa qua, bắt đầu triển khai dự án ngay. 

Đồng thời, tiến độ xây dựng đường ở đầu cầu thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đóng vai trò 

không thể thiểu trong việc phát huy chức năng của cầu Phước An. Cần phải nhanh chóng xây dựng 

tuyến đường đầu cầu này vì đây là đường nối với cầu Phước An tức là tuyến đường liên kết với 

cảng Cái Mép – Thị Vải, giúp nâng cao môi trường kết nối giao thông vận tải với cảng Cái Mép – 

Thị Vải. Tuy nhiên, phần đường đầu cầu này không thuộc phạm vi quản lý của tỉnh BRVT mà 
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thuộc phần quản lý của tỉnh Đồng Nai nên không thể chủ động thực hiện được việc quản lý thời 

gian thi công mà cần phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh. 

Trường hợp các khó khăn nêu trên không thể giải quyết thì khả năng nhà thầu dự án BOT rút lui 

khỏi dự án này là yếu tố không thể phủ định. Đặc biệt, trường hợp nhà thầu rút lui trước khi cầu 

được khai thông thì về phương diện giao thông vận tải kết nối với tỉnh Long An và khu vực Tây 

Nam TPHCM sẽ tạo ra một khoảng trống. Vì vậy, tỉnh BRVT cần phải theo dõi tình hình dự án kể 

cả về mặt tài chính để tránh làm phát sinh trường hợp đơn vị thầu chính đột ngột rút khỏi dự án. 

Trường hợp dự án gặp khó khăn trong việc tiếp tục thì tỉnh BRVT cần phải tính đến các phương án 

tài chính khác bao gồm cả việc huy động nguồn vốn vay Nhật Bản để có thể nhanh chóng đưa cầu 

đi vào sử dụng, không những nâng cao hiệu suất sử dụng cảng Cái Mép – Thị Vải mà còn đóng góp 

cho sự phát triển của tỉnh.  

Vấn đề về thu hồi mặt bằng thường thấy ở các dự án xây dựng cầu đường , theo đoàn nghiên cứu 

đánh giá từ kết quả thực địa, không phải là vấn đề lớn của dự án này vì khu vực dự án xây dựng 

cầu là đất cảng cải tạo từ đất đầm lầy. 

 

4.2 Đường sắt 

Như đã nêu trong mục 2.1 “Quy hoạch tổng thể”, phát triển đường sắt có thứ tự ưu tiên thấp hơn 

phát triển đường bộ, việc xây dựng các tuyến đường bộ sẽ được tiến hành trước. Do đó, công tác 

xây dựng tuyến đường sắt hiện nay sẽ không nhắm đến việc đi vào hoạt động năm 2020 như ghi 

trong quy hoạch tổng thể mà dự kiến sẽ được thay đổi vào thời điểm sau khi các tuyến đường bộ đã 

hoàn thành. Bên cạnh đó, các tuyến đường mới hình thành được dự đoán sẽ đảm trách vai trò giao 

thông vận tải nối liền khoảng cách giữa các tuyến nên cần phải có kế hoạch xây dựng đường sắt sao 

cho phù hợp với thời điểm các tuyến đường bộ đạt đến ngưỡng cực đại trong vận tải hàng hóa. 

Điều này có nghĩa cần phải có tầm nhìn xa (từ 20 năm trở lên) cho công tác phát triển đường sắt. 

Vào thời điểm ấy có thể vận dụng hình thức phân chia vai trò với việc quản lý xây dựng do Chính 

phủ thực hiện vì đã có kinh nghiệm tích lũy từ thời điểm hiện tại, chuyển giao trách nhiệm vận 

hành cho chủ thể tư nhân, áp dụng những phương pháp mới nhất trong xây dựng cũng như linh 

hoạt đáp ứng với các phương pháp gọi vốn đầu tư. 

Theo các khảo sát đã có, công tác xây dựng đường sắt từ việc chọn tư vấn, thu hồi mặt bằng, 

thiết kế chi tiết, chọn nhà thầu, thi công, vận hành thử cho đến khi đưa vào hoạt động cần phải mất 

khoảng 7,5 năm, vốn đầu tư ban đầu hơn 1 tỷ USD nên tỉnh BRVT cần tiếp tục chỉnh sửa, thông 

qua bàn bạc, trao đổi với chính phủ trung ương để xem xét kỹ tính cần thiết và tính khả thi của dự 

án này.  
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Chương 10 Mục tiêu 3 Chiến lược 2: Chiến lược tăng cường chức năng cảng 

Cái Mép – Thị Vải 

1. Quy hoạch phát triển hệ thống cảng 

Hệ thống của của Việt Nam trước đây được chia thành 8 cụm cảng, nhưng theo “Quy hoạch phát 

triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 (Master Plan on 

Development of Vietnam‟s Seaport System through 2020, with Orientations toward 2030), được 

công bố tháng 12/2009 thì đã được tái cơ cấu thành 6 cụm. Trong quy hoạch này đã xác định mục 

tiêu phát triển là “Hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia, hội nhập với các nước tiên tiến 

trong khu vực về lĩnh vực cảng biển, tận dụng tối đa lợi thế của Việt Nam, phát triển toàn diện hệ 

thống cảng biển”. Cảng Cái Mép – Thị Vải (trong Quy hoạch được xác định là một phần của cảng 

Vũng Tàu) thuộc cụm cảng số 5, cùng với cảng thành phố Hồ Chí Minh, cảng Đồng Nai. Sau đó, 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch này vào ngày 24/6/2014 (Quyết định số 

1037/2014/QĐ-TTg).  

 

(Nguồn) Trung tâm nghiên cứu phát triển khu vực duyên hải hải ngoại Nhật Bản, “OCDI QUARTERLY No.76” (2008) 

Biểu đồ 10.1.1 Các cụm cảng của Việt Nam 

 

Mỗi cụm cảng sẽ lập quy hoạch chi tiết cho từng cảng trong cụm dựa trên Quy hoạch chung đã 

được Thủ tướng phê duyệt để trình Bộ trưởng MOT phê duyệt. Cụm cảng số 5, gồm cảng Cái Mép – 

Thị Vải hiện đang rà soát lại dự báo nhu cầu trong quy hoạch chi tiết đã được Bộ trưởng MOT phê 

duyệt (Approval for Detailed Planning for Sea ports in the Southeast (Group 5) by 2020 and the 

orientation towards 2030, Decision No. 3327/2014/QD-BGTVT, sau đây gọi tắt là “Quy hoạch chi 

tiết”). Quy hoạch chi tiết của cụm cảng số 5 sẽ được điều chỉnh 5 năm 1 lần, và qua phỏng vấn trong 

tháng 9/2017, chúng tôi xác nhận được 3 điểm sau đây sẽ được bổ sung trong lần điều chỉnh tới. 

 Chính phủ sẽ thực hiện điều tiết hàng hóa giữa cảng Cát Lái và cảng Cái Mép – Thị Vải. 

 Bổ sung thêm ICD và Trạm container rỗng làm cơ sở logistics. 

 Xem xét lại chức năng của bến cảng cho phù hợp với nhu cầu thực tế. 
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Theo tài liệu mà VINAMARINE báo cáo Bộ trưởng MOT tháng 9/2016 thì có thể mô tả quy 

hoạch của từng cảng thuộc cụm cảng số 5 như trong Bảng 10.1.1. 

 

Bảng 10.1.1 Quy hoạch cụm cảng số 5 

Cảng Nội dung Thực tế 2015 2020 2025 2030 

Cảng Đồng 

Nai 

Lượng hàng hóa (triệu tấn) 11,49 24,00 47,50 80,30 

Tổng chiều dài cầu cảng (m) 2.877 5.648 9.986 14.150 

Cảng thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Lượng hàng hóa(triệu tấn) 93,16 149,60 180,20 196,80 

Lượng container (10.000 TEU) 540 490 560 560 

Tổng chiều dài cầu cảng (m) 14.584 15.904 19.514 21.118 

Chiều dài cầu cảng container (m) 3.060 3.060 3.510 3.510 

Cảng Vũng 

Tàu 

Lượng hàng hóa(triệu tấn) 48,00 157,40 186,10 230,20 

Lượng container (10.000 TEU) 136 770 860 930 

Tổng chiều dài cầu cảng (m) 12.272 18.677 21.035 24.617 

Chiều dài cầu cảng container (m) 4.017 5.168 5.168 5.768 

(Nguồn) Tài liệu của VINAMARINE 

 

Hiện trạng và quy hoạch tương lại của cảng Cái Mép – Thị Vải như sau: 

 Chiều dài luồng (sông): 26km 

 Tổng chiều dài cầu cảng: 18km 

 Chiều dài cầu cảng  

 Chiều dài cầu cảng tàu hàng thông thường, tàu container: 10,7km (trong đó, chiều dài cầu 

cảng tàu container: 5,8km) 

 Tổng lượng hàng hóa qua cảng (2030): 208 triệu tấn (năm 2015: 113 triệu tấn) 

 Tổng lượng hàng hóa qua cảng năm 2015: 35,5 triệu tấn 

 Tổng lượng hàng thông thường qua cảng (2030): 94,6 triệu tấn (năm 2015: 25,8 triệu tấn) 

 Tổng lượng hàng thông thường qua cảng năm 2015: 22,3 triệu tấn 

 Năng lực xử lý container (2030): 9,26 triệu TEU (năm 2015: 6,86 triệu TEU) 

 Lượng container qua cảng năm 2015: 1,36 triệu TEU 

Trong khu vực Cái Mép, tổng cộng có 13 cảng được nêu trong quy hoạch chi tiết. Trong đó, 8 

cảng đang hoạt động, 5 cảng vẫn đang thi công hoặc còn trong kế hoạch. Ở khu vực Thị Vải – Phú 

Mỹ, trong 13 cảng được nêu trong quy hoạch chi tiết thì có 9 cảng đang hoạt động, 4 cảng vẫn đang 

thi công hoặc mới còn trong kế hoạch. Sơ đồ vị trí các cảng ở mỗi khu vực được thể hiện từ đến. 
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(Nguồn) Tài liệu của VINAMARINE 

Biểu đồ 10.1.2 Quy hoạch cảng khu vực Cái Mép 

 

 

(Nguồn) Tài liệu của VINAMARINE 

Biểu đồ 10.1.3 Quy hoạch cảng khu vực Thị Vải ~ Phú Mỹ 
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(Nguồn) Tài liệu của VINAMARINE 

Biểu đồ 10.1.4 Quy hoạch cảng khu vực Mỹ Xuân 
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2. Hiện trạng hệ thống cảng 

Hiện trạng hệ thống cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải được thể hiện trong Biểu đồ 10.2.1. Trong 

tổng số 35 cảng theo quy hoạch chi tiết thì có 17 cảng đang hoạt động. Khu vực Mỹ Xuân mới đang 

trong quy hoạch. Hiện trạng của những cảng chính như dưới đây:  

 Cảng SITV (khánh thành tháng 9/2010):  

Lượng container qua cảng: 1,1 triệu TEU, lượng hàng hóa qua cảng năm 2015: 2,32 triệu tấn 

 Cảng SP-PSA (khánh thành tháng 5/2009): 

Lượng container qua cảng: 740.000 TEU (năm đầu tiên), lượng hàng hóa qua cảng năm 2015: 

1,12 triệu tấn 

 Cảng Tân Cảng – Cái Mép (TCCT: khánh thành tháng 5/ 2010, TCIT: khánh thành tháng 

1/2011):  

Lượng container qua cảng: 1,5 triệu TEU, lượng container qua cảng năm 2015: 880.000 TEU 

 Cảng CMIT (khánh thành tháng 3/2011):  

Lượng container qua cảng: 1,15 triệu TEU, lượng container qua cảng năm 2015: 360.000 

TEU 

 Cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải (TCTT: khánh thành năm 2014):  

Lượng container qua cảng: 740.000 TEU, lượng container qua cảng năm 2015: 110.000 TEU 

 Cảng SSIT (VINALINES, CSG, SSA Marine:  khánh thành năm 2012): 

Lượng container qua cảng: 1,57 triệu TEU, lượng hàng hóa qua cảng năm 2015: 2,17 triệu tấn 

 
(Nguồn) Tài liệu của VINAMARINE 

Biểu đồ 10.2.1 Hiện trạng các cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải 
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2.1 Tàu bè vào cảng 

Kết quả thực tế tàu vào cảng ở khu vực Cái Mép – Thị Vải trong năm 2015 như sau:  

 Tàu container trên 80.000DWT: 316 tàu 

 Tàu container từ 50.000 đến 80.000DWT: 1.140 tàu 

 Tàu container dưới 50.000DWT: 2.300 tàu 

Trong thành tích tiếp nhận tàu container cỡ lớn, ngày 20/2/2017, tàu Margrethe Maersk thuộc lớp 

Maersk Triple E (Efficiency, Economy of scale, Environmentally improved) – tàu container thuộc 

hàng lớn nhất thế giới đã cập cảng CMIT và được chú ý như một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử 

hàng hải của Việt Nam. Margrethe Maersk là tàu container với tải 18.300TEU (196.000DWT), tổng 

chiều dài 399,2m, chiều ngang 59m và là tàu container lớn nhất thế giới hiện đang hoạt động. Cảng 

CMIT trở thành cảng đầu tiên của Việt Nam và cảng thứ 19 trên thế giới có thể tiếp nhận tàu 

container lớn nhất thế giới. Từ trước tới nay, khoảng 30% container quốc tế đường biển xa của Việt 

Nam phải chuyển tải ở Hồng Kông, Singapore, Malaysia khiến tốn chi phí và thời gian. Tàu 

Margrethe Maersk đi thẳng từ Cái Mép tới châu Âu nên có thể rút ngắn bớt 1 ngày và tiết kiệm chi 

phí vận tải từ 10% đến 20% so với trước đây. Việc tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới đã cho 

thấy rõ ràng năng lực của một trung tâm chuyển tải hàng hóa quốc tế từ châu Á đi châu Âu của 

CMIT cũng như của Việt Nam. Việc cảng CMIT được tham gia vào tuyến dịch vụ (service loop) của 

tàu lớp Triple E do “Liên minh 2M” là công ty Maersk Line và công ty Mediterranean Shipping 

Company (MSC) vận hành đã chứng minh vị trí chiến lược của cảng Cái Mép, và với việc tiếp nhận 

thành công tàu container lớn nhất thế giới này, có thể coi như cảng Cái Mép đã đạt thành công bước 

đầu trong việc trở thành một cảng chuyển tải container quốc tế. 

Bên cạnh đó, ngày 10/4/2017, tàu YM Wellhead (145.560DWT, 14.000TEU) cũng đã lần đầu vào 

bến Tân Cảng Cái Mép Thị Vải Terminal (TCTT) do công ty vận hành cảng quốc doanh của Việt 

Nam là Saigon Newport (SNP) vận hành, trở thành tàu container lớn nhất từng vào bến ở cảng Cái 

Mép do SNP vận hành. Đây là tàu rất hiện đại, với tổng chiều dài 368m và chiều ngang 51m, do một 

thành viên của “The Alliance” là công ty Yang Ming vận hành trên tuyến Á – Âu. 

Ở khu vực Thị Vải, tàu lớn nhất từng tiếp nhận là tàu container 117.000DWT (tải 9.000TEU), với 

chiều dài 367m × chiều ngang 43m × mớn nước đầy tải 11m. 

 

2.2 Số luồng tuyến mới 

Theo “International Transportation Handbook” (Công ty Ocean Commerce) phát hành tháng 

12/2016, tổng số tuyến container định kỳ ở khu vực Cái Mép – Thị Vải là 16, như thể hiện ở phía 

dưới, trong đó số tuyến đi Bắc Mỹ và châu Âu bằng tàu lớn chiếm đa số là 12, còn lại 4 tuyến đi 

Trung Đông và châu Á. 
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Tuyến   Số tuyến  Kích cỡ tàu 

Bắc Mỹ    9  Trung bình 8.733TEU, 110.000DWT 

Châu Âu    3  Trung bình 12.425TEU, 150.000DWT 

Trung Đông, Nam Á   2  Trung bình 5.210TEU, 65.000DWT 

Đông Nam Á    1  2.643TEU, 35.000DWT 

Liên Á (Intra-Asia)   1  1.718TEU, 20.000DWT 

 

Trong khi đó, số lượng tuyến container định kỳ tại nơi tập trung nhiều hàng hóa, cảng Cát Lái, như 

dưới đây, là 55, trong đó chỉ có 1 tuyến đi Bắc Mỹ, còn tất cả là tuyến châu Á và Liên Á. 

 

Tuyến   Số tuyến  Kích cỡ tàu 

Bắc Mỹ    1  1.888TEU, 30.000DWT 

Đông Nam Á   15  Trung bình 2.108TEU, 30.000DWT 

Liên Á (Intra-Asia)  39  Trung bình 1.776TEU, 25.000DWT 

 

Các số liệu trên đây chưa bao gồm sự thay đổi của các tuyến container định kỳ do thay đổi cơ cấu 

liên minh của các công ty vận tải container định kỳ sau tháng 4/2017. 
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3. Hiện trạng các cảng đối thủ/cảng đầu mối có thể tham khảo 

Khảo sát này của chúng tôi coi Hồng Kông, Singapore, Cao Hùng và vùng ven biển của Thái Lan 

là các trung tâm logistics đối thủ của tỉnh BRVT – đối tượng trong khảo sát này. Dưới đây, chúng tôi 

nêu ra hiện trạng của các đối thủ đó. 

 

3.1 Cảng Hồng Kông 

Từ khi được chính thức trả lại vào ngày 1/7/1997, Hồng Kông trở thành cảng cửa ngõ hàng hóa 

quốc tế của toàn bộ khu vực phía Nam nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, thời hoàng 

kim của cảng container là thời kỳ đầu của xu hướng container hóa, từ nửa sau thập niên 1960 đến 

thập niên 1980, còn bước sang thế kỷ 21 thì bắt đầu suy thoái. Tại Hồng Kông, nhờ chính sách mở 

cửa kinh tế đối ngoại từ năm 1978, lượng hàng hóa bằng container tăng đột biến và đến năm 1992 đã 

vượt qua Singapore để trở thành cảng container số 1 thế giới. Thời gian sau đó, Hồng Kông liên tục 

cạnh tranh ngôi vị số 1 với Singapore, nhưng sau đó, do sự phát triển nhanh chóng của các cảng ven 

biển vùng đồng bằng Châu Giang và Trung Quốc gia nhập WTO, lượng hàng hóa bằng container qua 

Hồng Kông dần dần giảm sút, và dù nhận được sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ trung ương, Hồng Kông 

vẫn phải nhường lại vị trí số 1 thế giới cho Singapore vào năm 2005. Tiếp đó, lần lượt là cảng 

Thượng Hải vào năm 2007, cảng Thâm Quyến vào năm 2013 đã vượt qua và đẩy cảng Hồng Kông 

xuống vị trí thứ 4 thế giới. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu qua Hồng Kông là máy móc, thiết bị cơ điện, 

đồ điện gia dụng, linh kiện điện tử, hàng hóa nhập khẩu cũng chủ yếu là máy móc, thiết bị cơ điện, 

đồ điện gia dụng và linh kiện điện tử. 

Sự thay đổi lượng hàng hóa qua cảng Hồng Kông thể hiện trong Bảng 10.3.1 và Bảng 10.3.2. 

Riêng định nghĩa về chuyển tải ở Hồng Kông có sự khác biệt là container vận chuyển từ đồng bằng 

Châu Giang về các bến ở Kwai Chung, mặc dù phải được coi là vận chuyển nội địa theo yêu cầu của 

chính quyền đặc khu hành chính, nhưng lại bị tính gấp 1,5 lần do được coi là chuyển tải. Đây là một 

hành vi gian lận trong cạnh tranh thứ hạng cảng container trên thế giới, nhất là không muốn bị 

Singapore vượt mặt, nhưng hiện nay, khi đã xuống vị trí thứ 4 rồi thì cách tính này nên được hủy bỏ. 

 

Bảng 10.3.1 Lượng hàng hóa qua cảng Hồng Kông năm 2012-2016 (Đơn vị: 1.000 tấn) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng hàng qua 

cảng 
269.282 276.055 297.737 256.559 256.730 

So với năm trước (%) -2,9 2,5 7,8 -13,8 0 

Lượng hàng nhập khẩu 154.699 162.275 184.185 152.828 150.774 

Chuyển tải trong đó 80.218 80.003 77.510 67.404 67.785 

Lượng hàng xuất khẩu 114.583 113.780 113.552 103.751 105.956 

Chuyển tải trong đó 77.875 76.710 75.436 65.568 63.683 

(Nguồn) Nhóm Khảo sát lập theo số liệu của Cục thống kê, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông 
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Bảng 10.3.2 Lượng container qua cảng Hồng Kông năm 2012-2016 (Đơn vị: 1.000 TEU) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng container qua cảng 23.117 22.352 22.226 20.073 19.813 

So với năm trước (%) -5,2 -3,3 0 -1,0 -1,3 

Lượng container nhập khẩu 11.707 11.474 11.271 10.279 10.306 

Container có hàng 9.824 9.754 9.543 8.668 8.814 

Container rỗng 1.882 1.721 1.728 1.611 1.492 

Lượng container xuất khẩu 11.411 10.878 10.955 9.794 9.507 

Container có hàng 9.828 9.500 9.499 8.440 8.166 

Container rỗng 1.582 1.378 1.457 1.354 1.341 

(Nguồn) Nhóm Khảo sát lập theo số liệu của Cục thống kê, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông 

 

3.1.1 Kết nối với cảng 

3.1.1.1 Kết nối đường bộ 

Sau khi được trả về Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông được kết nối trực tiếp bằng đường bộ với 

Trung Quốc. Từ trước khi được trả về, Hồng Kông đã có quan hệ mật thiết với vùng đồng bằng Châu 

Giang, bao gồm Thâm Quyến, và hiện đang có kế hoạch kéo dài đường cao tốc nối sân bay mới của 

Hồng Kông vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong đồng bằng Châu Giang, công ty Hopewell 

Hồng Kông cũng đang dự định xây dựng tuyến siêu cao tốc vòng quanh vùng Hoa Nam. Những 

mạng đường bộ này là những hạ tầng không thể thiếu được đối với Hồng Kông trong tương lai.  

 

3.1.1.2 Kết nối đường không 

Khác với sân bay Kai Tak (Khải Đức) nằm trong trung tâm thành phố, sân bay mới của Hồng 

Kông được xây dựng bằng cách gọt một hòn đảo nhỏ ở bờ bắc đảo Lantau để lấp biển. Khoảng 25km 

từ sân bay mới về trung tâm thành phố được kết nối bằng đường bộ và đường sắt. Mất 20 phút để 

tiếp cận bằng đường sắt, và khoảng 30~40 phút để tiếp cận bằng đường bộ, theo cùng một tuyến 

đường. 

 

3.1.2 Cảng container 

Hiện nay, các cảng container của Hồng Kông hầu hết tập trung chức năng hoạt động ở khu vực 

Kwai Chung (tham khảo Biểu đồ 10.3.1). Khu Kwai Chung gồm 9 cảng container, 24 cầu cảng, rộng 

279ha, tổng chiều dài cầu cảng 7.694m, có 99 cẩu giàn và do 5 công ty quản lý vận hành. Mực nước 

cầu cảng đảm bảo ở mức sâu 15,5m, tổng công suất tiếp nhận lên tới trên 17 triệu TEU. Sau đây là 5 

công ty vận hành:  

 Modern Terminals Limited (MTL) 

 Hongkong International Terminals Limited (HIT) 

 DPWorld (DPW) 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

10-10 

 

 COSCO-HIT Terminals (Hong Kong) Limited 

 Asia Container Terminals Limited 

Ngày 20/12/2016, Cosco Shipping Ports (Vận tải biển đường dài và vừa) và công ty vận hành bến 

cảng của Hồng Kông là Hutchison Port Holdings Trust (HPHT) công bố hợp tác quản lý vận hành 

chung nhằm nâng cao hiệu suất của các cảng container (CT) với tổng cộng 16 bến tàu mà 2 tập đoàn 

đang vận hành ở Hồng Kông, Kwai Chung để cải cách và mở rộng dịch vụ thông qua tái cơ cấu liên 

minh. Đối tượng quản lý chung là 5 terminal, với 16 bến tàu, là các CT4, 6, 7, 9 của HIT (Hongkong 

International Terminals) – công ty con của HPHT, CT8(W) của công ty con khác là ACT (Asia 

Container Terminals), CT8(E) của Cosco-HIT Terminals – công ty con của Cosco. Việc vận hành 

chung các cảng container terminal sẽ giúp khai thác một cách hiệu quả hạ tầng và nhân lực, đồng 

thời nâng cao sự linh hoạt trong xoay vòng bến tàu và kế hoạch vận hành kho, bãi, giúp nâng cao 

năng lực tiếp nhận và xử lý container. 

 

 

(Nguồn) Tài liệu do Phòng cảng vụ Hồng Kông lập 

Biểu đồ 10.3.1Sơ đồ mặt bằng bến cảng khu vực Kwai Chung 

 

3.1.3 River Trade Terminal (RTT) 

Hồng Kông đóng vai trò một trung tâm đầu mối vận tải hàng container được chuyển đến bằng xà 

lan từ đồng bằng Châu Giang. RTT, với vai trò là trạm chuyên dụng cho hàng vận tải đường sông, đã 

được xây dựng năm 1996 tại vị trí chiến lược của Tuen Mun West – nơi cửa sông của đồng bằng 

Châu Giang đi vào lãnh hải của Hồng Kông (Biểu đồ 10.3.2). River Trade Terminal Co. Ltd (RTT) 

được thành lập bởi Hutchison Port Holding (50%) và Sun Hung Kai Properties (50%), tự hào với 

tổng diện tích 65ha, bãi container 45ha, CFS 2,8ha, 27 cẩu giàn, 30 RTG, tổng chiều dài cầu cảng 

3.000m, 49 bến tàu, lượng hàng hóa xử lý năm 2016 là 4,86 triệu TEU. Sơ đồ mặt bằng các terminal 

của RTT như trong Biểu đồ 10.3.3. 
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(Nguồn) Tài liệu do RTT lập 

Biểu đồ 10.3.2 Sơ đồ vị trí RTT 

 

 
(Nguồn) Tài liệu do RTT lập 

Biểu đồ 10.3.3 Sơ đồ mặt bằng RTT 

 

3.1.4 Dịch vụ cảng 

3.1.4.1 Xếp dỡ container quốc tế ở Hồng Kông 

Hình thức xếp dỡ hàng hóa ở Hồng Kông là “Xếp dỡ tại cảng container” và “Chuyển tải bằng xà 

lan (Midstream Service)”. Theo Phòng cảng vụ Hồng Kông thì sau khi lập kỷ lục năm 2006 với 7,5 

triệu TEU, Midstream Service giảm dần theo từng năm, nhưng đến 2016 vẫn đạt kết quả là 4,86 triệu 

TEU. 

Hệ thống xếp dỡ ở cảng container sử dụng phương thức Transfer Crane. Giải pháp xếp hàng nhiều 

tầng, tới 7~8 tầng cũng được áp dụng do diện tích bãi không đủ so với lượng hàng hóa. 
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3.1.4.2 Các chi phí ở cảng 

Theo biểu phí do Phòng cảng vụ của Đặc khu hành chính Hồng Kông ban hành thì sẽ phải nộp các 

khoản chi phí ra vào cảng. Tàu vào cảng container khu Kwai Chung sẽ phải nộp các loại phí chính 

như dưới đây. Ngoài ra, còn phải nộp phí tàu lai dắt, phí buộc cởi dây. 

 Phí đèn hoa tiêu (Light Dues) 

Tất cả tàu trên 100 tấn ra vào cảng phải nộp phí bằng tổng số tấn ×43 đô la Hồng Kông 

 Phí cấp phép ra vào cảng (Fee for Port Clearance Permit) 

58 đô la Hồng Koong×2 (vào cảng và rời cảng) 

 Phí hoa tiêu (Pilotage) 

Phí dịch vụ cơ bản:   4.700 đô la Hồng Kông 

Dưới 40.000:    0,070 đô la Hồng Kông/tấn 

40.000～80.000 tấn:  0,065 đô la Hồng Kông /tấn, hoặc 2.800 đô la Hồng Kông (lấy số 

lớn hơn) 

80.000～120.000 tấn:   0,0625 đô la Hồng Kông /tấn, hoặc 5.200 đô la Hồng Kông (lấy 

số lớn hơn) 

120.000～140.000 tấn:  0,055 đô la Hồng Kông /tấn, hoặc 7.500 đô la Hồng Kông (lấy số 

lớn hơn) 

Trên 140.000 tấn:  7.700 đô la Hồng Kông 

Cảng container của Hồng Kông, về cơ bản là bến thương mại, hoàn toàn tự do cạnh tranh. Chính 

quyền đặc khu hành chính Hồng Kông không can dự vào các loại giá dịch vụ liên quan đến xếp dỡ 

container ở bến tàu container nên cũng không có Biểu giá các dịch vụ cảng. Thông tin về giá dịch vụ 

xếp dỡ hàng rất bí mật và khó thu thập. 

 

3.1.4.3 Các thủ tục ở cảng 

Hệ thống thông tin về các thủ tục hành chính và tư nhân trong logistics và thương mại quốc tế 

được tập hợp trong TRADELINK. TRADELINK là một hệ thống EDI (Trao đổi dữ liệu điện tử) các 

thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu phát sinh giữa chủ thể thương mại là chủ hàng, forwarder với 

Phòng thương mại công nghiệp (thuộc chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông). Các đơn vị 

vận hành terminal chủ yếu như HIT, MTL, DPW… và các hãng tàu được kết nối bằng hệ thống 

Value Net và hơn nữa là Trade Net. Danh sách các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống như trong 

Bảng 10.3.3. 

Ngoài ra, từ năm 1999, Bộ Thương mại Công nghiệp thuộc chính quyền Đặc khu hành chính 

Hồng Kông đã quyết định thu phí kê khai xuất nhập khẩu mà trước đây không mất phí. Theo đó, nếu 

kê khai qua TRADELINK thì sẽ rẻ hơn kê khai bằng giấy tờ nên có tác dụng khuyến khích chuyển 

sang sử dụng EDI. Bộ này cũng đã EDI hóa mọi quy định quota đối với xuất khẩu lụa bằng một hệ 

thống phụ với tên gọi là Silk-Net và xóa bỏ bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ tháng 12/1998. Các 

thiết bị đầu cuối để nhập dữ liệu cũng được bố trí ở các cơ sở hành chính để ngay cả những doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không có máy tính cá nhân cũng có thể sử dụng được. Cuối năm 2005, 
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TRADELINK đã kết nối được với mạng EDI giữa các terminal với các hãng tàu, hoàn tất quá trình 

EDI hóa toàn bộ Hồng Kông. 

Bảng 10.3.3 Các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống 

 Silk-Net (TRADELINK) Value-Net 

Dịch vụ 

- Xin và cấp quota với sản phẩm lụa 

- Xin điều chỉnh và thông báo kết quả 

cấp quota cho đơn vị xuất khẩu 

- Kê khai xuất nhập khẩu 

- Thông báo của công ty vận tải 

- Soạn thảo ID Visa (với Mỹ) 

- Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) 

- Điều chỉnh quota 

- Kê khai xuất nhập khẩu 

- Xin bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 

- Hỗ trợ chuyển ngữ sang tiếng Trung 

- Giấy chứng nhận xuất xứ 

- Thông tin Cargo Manifest 

- Chứng nhận hàng nộp thuế 

- Bản chi tiết công việc xếp, dỡ tàu 

- Biên bản tai nạn xếp dỡ tàu 

 

3.2 Singapore 

Cảng Singapore nằm ở vị trí cực kỳ quan trọng là nơi tận cùng phía Nam của bán đảo Malacca 

thuộc tuyến hàng hải nối cực đông châu Á với châu Âu, đồng thời cũng là cửa ngõ tuyến hàng hải 

hướng Bắc của eo biển Malacca. Từ xa xưa, cảng này đã phát triển là nơi chuyển tải hàng hóa vận tải 

biển cũng như nơi tiếp nhiên liệu. Đặc biệt, gần đây, cùng với xu hướng container hóa trong thương 

mại quốc tế, nơi đây đã phát triển thành cảng trung gian, thực hiện chuyển tải cho các luồng tuyến 

chính đi Âu-Mỹ cũng như chuyển tải cho hàng đi tàu feeder với các nước châu Á xung quanh. 

Singapore là một quốc gia gồm hơn 60 đảo nhỏ với trung tâm là đảo Singapore với kích thước 47km 

theo hướng Đông-Tây, 31km theo hướng Nam-Bắc, nhưng hầu hết dân số và công nghiệp đều tập 

trung ở đảo Singapore. Về phân bố công nghiệp của Singapore, khu Jurong và khu Tuas ở phía tây 

đảo tập trung ngành hóa dầu và ngành linh kiện điện tử và lắp ráp, khu Woodlands ở phía bắc đảo 

tập trung ngành chế biến thực phẩm nhập khẩu, khu Changi, khu Tampines ở phía đông đảo tập 

trung ngành gom hàng hàng không. Ngoài ra, mọi khu vực khác đều là nhà ở, cây xanh, các cơ sở 

giáo dục, văn hóa và thương mại. Lượng container qua cảng năm 2015 là 30,92 triệu TEU, trở thành 

cảng container thứ 2 thế giới, sau cảng Thượng Hải. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của Singapore là 

container, dầu, hàng hóa thông thường, hàng nhập khẩu chủ yếu là container và hàng hóa thông 

thường. 

Hiện nay, cảng Singapore bố trí các cảng container chủ yếu ở 4 khu vực là Tanjong Pagar, Keppel, 

Brani, Pasir Panjang do công ty PSA International quản lý thống nhất. Các cảng container này có 

hơn 200 tuyến hàng hải cố định, tạo nên mạng lưới vận tải đường biển kết nối với 123 nước (khoảng 

600 cảng) trên toàn thế giới. Ngoài ra, ở phía đông nam của Singapore, cảng Jurong do công ty 

Jurong Port Pte., Ltd. vận hành cũng tiếp nhận cả hàng container và hàng rời. Từ năm 1963 đến 1996, 

cơ quan quản lý cảng Singapore (Port Authority) là PSA (Port of Singapore Authority), nhưng đến 

năm 1996, khi Cục quản lý hàng hải và cảng biển (MPA: Maritime and Port authority) được thành 

lập trong chính phủ thì mọi chức năng công quyền của PSA được chuyển về MPA. Kể từ đó, đơn vị 

quản lý cảng Singapore là MPA. 

Sự thay đổi lượng hàng hóa qua cảng Singapore được thể hiện trong Bảng 10.3.4 và Bảng 10.3.5. 

Cục quản lý hàng hải và cảng biển Singapore (MPA) không công bố chi tiết hàng và container qua 

cảng. 
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Bảng 10.3.4 Lượng hàng hóa qua cảng Singapore năm 2012-2016 (Đơn vị:  1.000 tấn) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng hàng qua cảng 538.012 560.888 581.268 575.846 593.297 

So với năm trước (%) 1,3 4,3 3,6 -1,0 3,0 

(Nguồn) Tài liệu do Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) lập 

 

Bảng 10.3.5 Lượng container qua cảng Singapore năm 2012-2016 (Đơn vị:  1.000 TEU) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng container qua 

cảng 
31.649 32.579 33.869 30.922 30.904 

So với năm trước (%) 5,7 2,9 4,0 -8,7 0 

(Nguồn) Tài liệu do Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) lập. 

 

3.2.1 Kết nối với cảng 

Đặc trưng của cảng Singapore là tỷ lệ hàng chuyển tải rất cao, tới hơn 80%. Trong số các hãng tàu, 

ngày càng nhiều trường hợp giành quyền ưu tiên bến tàu, được tập trung sử dụng terminal riêng. 

Ở các terminal của PSA với quy định cơ bản là đăng ký sử dụng bến tàu trước 24 tiếng thì không 

thể đảm bảo chắc chắn mọi tàu vận chuyển hàng chuyển tải đều được vào cùng một terminal. Giữa 

Pasir Panjang Terminal với các terminal chủ yếu khác là khoảng cách khoảng 10km, và với hàng 

chuyển tải cần tiếp cận hàng trong một khoảng thời gian giới hạn thì buộc phải trung chuyển thật 

nhanh. Do đó, từ Pasir Panjang Terminal tới các terminal chủ yếu khác luôn đảm bảo bố trí để từ 

cổng các terminal có thể dễ dàng tiếp cận với đường cao tốc, giúp thực hiện trung chuyển trong 

khoảng 15 phút. Các chi phí vận tải trung chuyển giữa các terminal của PSA sẽ do PSA chi trả. 

 

3.2.2 Cảng container 

Cảng Singapore bố trí các cảng container chủ yếu ở 4 khu vực là Tanjong Pagar, Keppel, Brani, 

Pasir Panjang do công ty PSA International quản lý thống nhất, với tổng diện tích 700ha, tổng chiều 

dài cầu cảng 18.519m, tổng số bến tàu là 60, số cẩu giàn 222, độ sâu trước cầu cảng là 14,8m 

(Tanjong Pagar) đến 18,0m (Pasir Panjang), tự hào với lượng container qua cảng là 40 triệu TEU. 3 

khu Tanjong Pagar, Keppel, Brani nằm sát nhau. Riêng Pasir Panjang hiện đại nhất, được đưa vào sử 

dụng từ 1997 cách 3 khu còn lại khoảng 10km về phía tây (khoảng 15 bằng đường cao tốc). 

Ngoài ra, ở cảng Singapore còn có Pasir Panjang Automobile Terminal (PPAT) – cảng chuyên 

dụng cho xe ô tô đầu tiên ở Singapore, bắt đầu hoạt động năm 2009, với chức năng trung tâm chuyển 

tải xe ô tô, được đầu tư bãi đỗ có sức chứa 2000 chiếc. Ngoài ra, cảng đa mục đích Sembawang 

Wharves phía bắc Singapore thì tiếp nhận hàng siêu trọng, sản phẩm thép, cáp… với khu vực phía 

sau là các kho, bãi chứa hàng rời chia kiện và các loại hàng hóa đặc thù. 
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(Nguồn) Tài liệu do PSA International lập. 

Biểu đồ 10.3.4 Sơ đồ mặt bằng bến bãi cảng Singapore 

 

 

(Nguồn) Tài liệu do PSA International lập. 

Biểu đồ 10.3.5 Sơ đồ các bến bãi cảng Singapore - 1 
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(Nguồn) Tài liệu do PSA International lập. 

Biểu đồ 10.3.6 Sơ đồ các bến bãi cảng Singapore - 2 
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3.2.3 Dịch vụ cảng 

3.2.3.1 Các chi phí ở cảng 

Trên website của MPA có công bố phí vào cảng, phí tàu qua đêm và các loại chi phí dịch vụ cảng 

khác (cung cấp nước, xử lý chất thải). MPA chủ yếu cung cấp các dịch vụ liên quan đến vùng nước, 

còn tất cả các chi phí sử dụng cầu cảng, phí xếp dỡ thì do các đơn vị vận hành cảng như PSA thu. 

 

3.2.3.2 Thời gian được sử dụng cảng 

Các hoạt động tàu ra vào cảng, xếp dỡ hàng cho tàu, vận hành bãi container, mở cổng (gate-open) 

không nghỉ suốt cả năm. Thời gian vận hành 1 ngày là 24 tiếng, chia thành 3 ca. Phí dịch vụ không 

tăng thêm vào Chủ Nhật, ngày nghỉ hay vào ca đêm. 

 

3.2.3.3 Các thủ tục liên quan đến tàu ra vào cảng 

(1) Thủ tục ra vào cảng 

Các thủ tục hành chính liên quan đến cảng như khai báo ra vào cảng, cấp phép ra vào cảng khi tàu 

ra vào cảng Singapore do cơ quan quản lý cảng là MPA tiếp nhận và giải quyết. Các thủ tục như khai 

báo ra vào cảng được thực hiện qua MARINET – hệ thống EDI do MPA quản lý vận hành, đi vào 

hoạt động từ tháng 8/2006. Phí sử dụng MARINET theo hệ thống tính phí tòng lượng, gồm phí đăng 

ký sử dụng ban đầu, phí sử dụng hàng tháng, phí tham chiếu thông tin, short-mail service… MPA 

thiết lập một điểm tiếp nhận hồ sơ trong cảng, gọi là One Stop Document Center (OSDC) để xử lý 

tất cả giấy tờ, Fax, e-mail… về thủ tục cảng liên quan đến MPA. Nhằm nâng cao hiệu suất quản lý 

cảng, MPA khuyến khích mở rộng việc sử dụng MARINET với mục tiêu điện tử hóa 100% các khai 

báo, nhưng không đặt ra các quy định bắt buộc phải điện tử hóa các thủ tục hành chính liên quan đến 

cảng. Để khuyến khích sử dụng MARINET, MPA đưa ra các ưu đãi về mặt thủ tục như nếu sử dụng 

MARINET thì các nội dung phải khai báo sẽ ít hơn so với khai báo bằng giấy tờ. 

 

(2) Thủ tục sử dụng hạ tầng, dịch vụ của cảng 

Khi sử dụng hạ tầng cảng hay các dịch vụ cảng như hoa tiêu, tàu lai dắt… do PSA vận hành thì sẽ 

sử dụng PORTNET do PSA xây dựng và quản lý. PORTNET thực hiện các chức năng như cung cấp 

bằng dữ liệu điện tử các thông tin mà hãng tàu cần cung cấp trước cho đơn vị vận hành cảng như 

thông tin cơ bản về tàu thuyền, về vận chuyển, thực hiện các thủ tục để sử dụng hạ tầng cảng như đặt 

trước/đăng ký sử dụng bến tàu, hay thủ tục để sử dụng dịch vụ cảng như yêu cầu người hoa tiêu, bố 

trí tàu lai dắt… Ngoài ra, nó còn có chức năng liên kết thông tin, gồm truy xuất nguồn gốc hàng ở 

cảng PSA, tình hình vận hành cảng, quản lý cổng ra vào, thông tin vận hành của các hạ tầng và chức 

năng của một cổng điện tử chung, đáp ứng tổng hợp các hoạt động kinh doanh liên quan đến cảng 

Singapore như quản lý các loại cơ sở dữ liệu, xử lý về tài chính/kế toán liên quan đến dịch vụ cảng… 
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Tuy vậy, khi sử dụng hạ tầng của cảng Jurong (cung cấp thông tin tàu, đặt trước/đăng ký sử dụng bến 

tàu) thì phải sử dụng JP On-Line do Jurong Port xây dựng và quản lý. 

PORTNET kết nối hệ thống với TRADENET – cổng điện tử chung về các thủ tục xuất nhập khẩu 

hàng hóa ở cảng Singapore, hình thành nên dịch vụ một cửa mà chỉ cần nhập dữ liệu một lần vào 

TRADENET hoặc PORTNET các thông tin cần thiết cho thủ tục thương mại như thông tin tàu bè, 

thông tin vận tải thì sẽ có thể sử dụng lại các thông tin đó lần sau. 

PORTNET đáp ứng đa dạng các dịch vụ liên quan đến cảng là thế nhưng vẫn không tương tác EDI 

một cách đầy đủ với các hệ thống điện tử hành chính như MARINET. Người dùng vẫn phải đăng ký 

ID riêng cho mỗi hệ thống, và đăng nhập riêng rẽ để thực hiện thủ tục. Cảng Singapore, dù có công 

nghệ đi đầu trong việc xây dựng cơ chế thủ tục cảng và hệ thống quản lý điện tử, vẫn gặp phải những 

vấn đề về liên kết hệ thống giữa chính quyền và tư nhân. 

 

3.3 Cảng Cao Hùng 

Cao Hùng là một thành phố công nghiệp, nằm ở tây nam của Đài Loan, phía tây giáp eo biển Đài 

Loan, phía nam giáp eo biển Bashi và là thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan. Phía sau thành phố là 

khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất của Đài Loan, chủ yếu là công nghiệp nặng và hóa chất, tiếp 

nhận tới khoảng 70% tổng số container trên khắp Đài Loan. Cảng Cao Hùng nhập khẩu hầu hết dầu 

mỏ sử dụng ở Đài Loan và xuất khẩu nhôm, gỗ, sản phẩm giấy, phân bón, xi măng, kim loại, máy 

móc, tàu thuyền, trở thành điểm trung chuyển quan trọng kết nối Ấn Độ Dương với vùng Đông Bắc 

Á. Năm 2007, lượng container qua cảng lần đầu tiên đạt mức 10 triệu TEU, nhưng từ năm 2008 lại 

xuống dưới 10 triệu tấn. Taiwan International Port Corporation được thành lập ngày 1/3/2012 với 

mục đích nâng cao hiệu quả chung qua việc hài hòa lợi ích đi kèm trong vận tải nội địa với lợi ích 

bên ngoài là nâng cao sức cạnh tranh trong quản lý vận hành ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, 

khiến cảng Cao Hùng lớn mạnh thành một cảng đầu mối trung tâm (Hub Port) quan trọng ở khu vực 

châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2015, lượng container qua cảng đạt 10,26 triệu TEU, một lần nữa 

lại vượt ngưỡng 10 triệu TEU, trở thành cảng có vị trí thứ 13 trên thế giới. Hàng xuất khẩu chủ yếu 

qua cảng Cao Hùng là sản phẩm kim loại, các sản phẩm nhựa, cao su, nhiên liệu, hàng nhập khẩu 

chủ yếu là sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ, than đá. 

Thay đổi lượng hàng hóa qua cảng Cao Hùng được thể hiện trong Bảng 10.3.6 và Bảng 10.3.7. 

 

Bảng 10.3.6 Lượng hàng hóa qua cảng Cao Hùng năm 2012-2016 (Đơn vị: 1.000 tấn) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng hàng qua cảng 120.756 115.034 122.951 110.902 116.621 

So với năm trước (%) -2,6 -4,7 6,9 -9,8 5,2 

Tổng lượng hàng hóa nhập khẩu 82.740 77.829 83.825 74.180 78.173 

Tổng lượng hàng hóa xuất khẩu 30.754 31.213 31.973 29.796 32.297 

Lượng hàng hóa trong nước 7.262 5.993 7.153 6.926 6.151 

(Nguồn) Tài liệu do Taiwan International Ports Corporation (TIPC) lập. 

  



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

10-19 

 

Bảng 10.3.7 Lượng container qua cảng Cao Hùng năm 2012-2016 (Đơn vị: 1.000 TEU) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng container qua cảng 9.782 9.937 10.593 10.264 10.465 

So với năm trước (%) 1,5 1,6 6,6 -3,1 2,0 

Tổng lượng container nhập khẩu 4.877 4.982 5.284 5.127 5.229 

Container có hàng － 4.041 4.284 4.026 4.178 

Container rỗng － 941 1.000 1.101 1.052 

Tổng lượng container xuất khẩu 4.905 4.955 5.309 5.137 5.236 

Container có hàng － 4.437 4.707 4.594 4.744 

Container rỗng － 519 602 544 492 

(Nguồn) Tài liệu do Taiwan International Ports Corporation (TIPC) lập. 

 

3.3.1 Kết nối với cảng 

So với Đài Bắc, đường bộ của thành phố Cao Hùng được thiết kế với chuẩn cao hơn nên không 

xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Khu vực công nghiệp nặng mở rộng ra xung quanh thành phố, 

nhưng các đường cao tốc như quốc lộ 10, tuyến đường nhanh trong đô thị Cao Hùng, tuyến đường số 

88 (đường cao tốc trục Đông-Tây nối từ quận Phượng Sơn, thành phố Cao Hùng tới thôn Trúc Điền, 

huyện Bình Đông) được bố trí với chức năng hợp lý, giúp cải thiện giao thông tới cảng Cao Hùng. 

 

3.3.2 Cảng container 

Sơ đồ mặt bằng cảng Cao Hùng được thể hiện trong Biểu đồ 10.3.7 Cảng container với quy mô 25 

terminal, tổng chiều dài cầu cảng 7.002m, có 25 bến tàu, độ sâu cầu cảng 10,5m~16,5m, với 66 cẩu 

giàn. 

 

(Nguồn) Tài liệu do Taiwan International Ports Corporation (TIPC) lập. 

Biểu đồ 10.3.7 Sơ đồ mặt bằng cảng Cao Hùng 
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3.3.3 Dịch vụ cảng 

3.3.3.1 Các chi phí ở cảng 

Cảng Cao Hùng công bố Bảng cước phí dịch vụ cảng (Port Tariff) (sau đây gọi là “Bảng cước 

phí”). Khi các hãng tàu sử dụng terminal thuộc sở hữu công của cảng Cao Hùng, sử dụng hạ tầng và 

các dịch vụ của đơn vị vận hành cảng như xếp dỡ hàng… thì sẽ áp dụng Bảng cước phí. Khi áp dụng 

Bảng cước phí, phí vận chuyển container sẽ được tính ra dựa trên những mục quy định dưới đây, 

theo tỷ lệ đã định. 

 Phí xếp dỡ hàng (Container Handling Charges) 

 Phí sử dụng máy móc xếp dỡ container (Container Handling Equipment Use Charges) 

 Phí kho bãi (Storage Charge) (*) Chỉ áp dụng với container rỗng, container xuất khẩu 

 Phí qua cảng (Wharf Passage Charges) 

 Phí sử dụng hạ tầng cảng như cầu cảng, cần cẩu… 

Tuy vậy, thực tế vận hành thì không dùng Bảng cước phí này mà áp dụng những nội dụng dưới 

đây, dựa trên hợp đồng riêng (không công khai) giữa hãng tàu với đơn vị vận hành cảng. Cước phí 

với container chuyển tải, cả trong Bảng cước phí lẫn trong hợp đồng riêng, thường được áp dụng 

mức phí giảm trừ từ 20% đến nhiều nhất là 50% so với hàng xuất nhập khẩu thông thường. 

 Phí sử dụng hạ tầng 

 Dịch vụ xếp dỡ hàng 

 Kho bãi hàng 

 Phí trọn gói, là phí gộp các phí khác từ lúc vào cổng đến lúc ra. 

 

3.3.3.2 Thời gian phục vụ của các terminal 

Thời gian phục vụ của các terminal như dưới đây. Tùy thuộc điều kiện riêng của từng terminal, 

nhưng nhìn chung, cơ chế theo ca là 1 ngày 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. 

 APM Terminals (Số 76, Số 77) :  24 tiếng, 365 ngày, mở cổng 24 tiếng 

 Yang Ming (Số 70, Số 120)  :  24 tiếng, mở cổng 24 tiếng 

 APL (Số 68, Số 69)  :  mở cổng 24 tiếng, thời gian làm việc: 08:00~22:00 

 OOCL (Số 65, Số 66)  :  24 tiếng, 365 ngày, mở cổng 24 tiếng 

 WANHAI (Số 63, Số 64)  :  24 tiếng, 365 ngày, mở cổng 24 tiếng 
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 NYK (Số 121)   :  24 tiếng, 365 ngày, mở cổng 24 tiếng 

 Evergreen   :  24 tiếng, 365 ngày, mở cổng 24 tiếng 

 Hanjin (Số 78)   :  24 tiếng, 365 ngày, mở cổng 24 tiếng 

 Hyundai (Số 76)   :  24 tiếng, 365 ngày, mở cổng 24 tiếng 

Thực ra, cảng container của Đài Loan sẽ nghỉ tết theo tập quán nên số ngày làm việc thực tế là 364 

ngày. 

 

3.4 Vùng ven biển của Thái Lan (Cảng Laem Chabang) 

Cảng Laem Chabang, với các khu công nghiệp mà đầu tiên là khu công nghiệp Laem Chabang 

ngay phía sau cảng, là một cảng thương mại tiêu biểu của Thái Lan, đã phát triển nhanh chóng với 

lưu thông hàng hóa bằng container. Tại Thái Lan, cảng Bangkok (Cảng Khlong Toei) phát triển ở hai 

bên bờ sông Chao Phraya đã trở thành trung tâm lưu thông vận tải biển, đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế quốc gia, nhưng bước vào đầu những năm 1960, nơi đây phải đối mặt với những vấn đề trầm 

trọng như không còn quỹ đất để mở rộng cảng, ùn tắc giao thông đô thị, mực nước hạn chế ra vào 

cảng trên sông Chao Phrây chỉ là 8,2m, giá nhân công tăng cao… Bởi vậy, Chính phủ Thái Lan nhận 

định cảng Bangkok sẽ khó đáp ứng được nhu cầu đối với cảng trong tương lai nên đã quyết định phát 

triển Laem Chabang hiện nay trở thành cảng vòng ngoài của Bangkok. 

Cảng Laem Chabang có diện tích 2.506 mẫu Anh (Acre) (1 Acre = 4046,86 m
2
 = 0,404686 hecta), 

cảng container: 11, bến đa mục đích: 1, Ro/Ro terminal: 2, bến hành khách/RoRo: 1, là hiện đang 

hoạt động. Lượng container qua cảng năm 2015 là 6,78 triệu TEU, đứng thứ 21 thế giới. 

Sự thay đổi lượng hàng hóa qua cảng Laem Chabang thể hiện trong Bảng 10.3.8 và Bảng 10.3.9. 

 

Bảng 10.3.8 Lượng hàng hóa qua cảng Laem Chabang năm 2012-2016 (Đơn vị: 1.000 tấn) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng hàng qua cảng 65.228 66.918 72.264 73.451 － 

So với năm trước (%) 7,5 2,6 8,0 1,6 － 

Tổng lượng hàng hóa nhập khẩu 25.618 26.012 26.906 27.471 － 

Tổng lượng hàng hóa xuất khẩu 31.012 40.023 44.460 45.135 － 

Tổng lượng hàng chuyển tải 598 863 898 846 － 

(Nguồn) Tài liệu do Port Authority of Thailand (PAT) lập. 

 

Bảng 10.3.9 Lượng container qua cảng Laem Chabang năm 2012-2016 (Đơn vị:  1.000 TEU) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng lượng container qua cảng 5.830 5.975 6.459 6.780 － 

So với năm trước (%) 3,0 2,5 8,1 5,0 － 

Tổng lượng container nhập khẩu 1.747 1.804 1.759 1.878 － 

Tổng lượng container xuất khẩu 2.905 3.007 3.257 3.369 － 

Tổng lượng container rỗng 1.178 1.164 1.443 1.553 － 

(Nguồn) Tài liệu do Port Authority of Thailand (PAT) lập. 
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3.4.1 Kết nối với cảng 

Cảng Laem Chabang nằm ở góc bờ biển phía đông của vịnh Thái Lan (vịnh Siam), kết nối với thủ 

đô Bangkok bằng đường cao tốc về hướng đông nam (tổng chiều dài 130km, khoảng 2 tiếng chạy 

xe). Ngoài ra, vào năm 1992 đã khai thông tuyến tàu hàng của đường sắt quốc gia Thái Lan từ 

Bangkok tới cảng Laem Chabang. Trên tuyến đường này, mỗi ngày có khoảng 14 chuyến tàu hàng 

container khứ hồi (mỗi chuyến khoảng 5~6 tiếng), giúp thị phần của vận tải đường sắt chiếm khoảng 

10%. Đường sắt Thái Lan (SRT) đã xây dựng tại Lat Kraban – cách Bangkok khoảng 30km về phía 

đông, cách cảng Laem Chabang khoảng 110km về phía bắc một ICD có diện tích khoảng 1 triệu m
2
, 

với sức chứa bãi container tối đa 6.700 TEU và đưa vào hoạt động từ năm 1996. 

 

3.4.2 Cảng container 

Sơ đồ bố trí mặt bằng cảng Laem Chabang như trong Biểu đồ 10.3.8, với quy mô cảng container 

có 11 terminal, tổng chiều dài cầu cảng là 4.700m, với 17 bến tàu, diện tích kho bãi 145,7ha, độ sâu 

cầu cảng là từ 14,0m~16,0m, cẩu giàn 49 chiếc, lượng container qua cảng là 8,4 triệu TEU. Phương 

thức xếp dỡ hàng trong cảng container phương thức RTG
116

. Tuy nhiên, terminal D1, D2, D3 (tổng 

chiều dài cầu cảng 1.700m) hiện vẫn chưa khai thác. 

 

(Nguồn) Tài liệu do Namyong Terminal Public Company Limited lập. 

Biểu đồ 10.3.8 Sơ đồ mặt bằng cảng Laem Chabang 

 

3.4.3 Dịch vụ cảng 

3.4.3.1 Các chi phí ở cảng 

Cảng Laem Chabang quy định các chi phí ở cảng như sau:  

                                                   
116Phương thức xếp dỡ sử dụng transfer crane bánh lốp 
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 Chi phí cảng, phí xếp dỡ: phí vào cảng, phí sử dụng tàu lai dắt, phí sử dụng cầu cảng, phí xếp 

dỡ hàng hóa thông thường, phí xử lý chất thải, phí nhân công chờ đợi, phí tiếp nhận hành 

khách, phí làm vệ sinh cầu cảng… 

 Chi phí bến: phí xếp dỡ tại bến, phí bảo quản hàng hóa, phí làm thêm… 

 Phí container: phí xếp dỡ container trên tàu, phí xếp dỡ container, phí chuyển tải, phí thu gom 

lẻ, phí xếp dỡ đường sắt, phí bảo quản container… 

 Phí thuê thiết bị xếp dỡ: cẩu giàn, cẩu di động, xe nâng, cần cẩu nổi, xe tải, tàu dịch vụ, thiết 

bị đông lạnh, dịch vụ điện thoại… 

 

3.4.3.2 Thời gian được sử dụng cảng container 

Thời gian phục vụ của các terminal là 24 tiếng 1 ngày, 365 ngày 1 năm. 

 

3.4.3.3 Các thủ tục liên quan đến tàu ra vào cảng 

Sau khi chính sách quản lý logistics bằng thông tin điện tử cần phải có vai trò tăng cường quản lý 

của nhà nước được phê duyệt, ngày 28/12/2004, dự án thí điểm e-port đã được thực hiện ở cảng 

Laem Chabang với mục đích xây dựng cảng theo chuẩn quốc tế, cải tiến hiệu suất các thủ tục ở cảng, 

giảm chi phí ở các cơ quan hữu quan. Có 4 cơ quan liên quan đến e-port, trong đó quản lý nhà nước 

là PAT, cục hải quan, NECTEC (Trung tâm công nghệ điện tử, máy tính quốc gia Thái Lan) và 1 

đơn vị tư nhân là TIPS (vận hành terminal). Hiện nay, các EDI được sử dụng tại các terminal của 

TIPS như sau:  

 BAPLIE (Thông tin xếp hàng trên tàu) 

 MOVING (Thông tin chỉ thị lên hàng) 

 STIF (Stowage Interchange Format) 

 CODECO (Thông tin thông quan container) 

 COARRI (Thông tin xếp, dỡ container từ tàu) 

Việc khai báo xuất nhập khẩu được thực hiện on-line qua hệ thống thông quan điện tử (E-Customs, 

thường gọi là Paperless-System). Về nguyên tắc, đơn vị xuất nhập khẩu cần đăng ký trước với hải 

quan, còn việc khai báo sẽ do chính đơn vị xuất nhập khẩu hoặc đơn vị dịch vụ thông quan được chỉ 

định thực hiện thông qua hệ thống E-Customs. Tuy nhiên, trong trường hợp khai báo đơn lẻ thì 

không cần đăng ký trước cũng vẫn có thể sử dụng được dịch vụ tiếp nhận khai báo (counter service). 

Đối với thông quan nhập khẩu, việc kiểm tra hàng hóa là một quy trình bắt buộc, bất kể có cần mở 

kiện hàng để kiểm tra hay không và phải xuất trình các hồ sơ cần thiết để thông quan cho cán bộ hải 

quan khi kiểm tra hàng hóa. 
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4. Xem xét lợi thế so sánh của cảng Cái Mép - Thị Vải 

Dịch vụ vận tải đường biển là một hạ tầng cơ sở để phát triển kinh tế địa phương và cần được 

cung cấp phù hợp với nhu cầu thương mại quốc tế trong khu vực. Nhìn chung, hạ tầng giao thông 

cần được hoàn thiện để có thể phát huy đầy đủ năng lực về mọi mặt của các phương tiện giao thông 

như khả năng tiếp cận, sự nhanh chóng, mức độ tin cậy, độ an toàn…  

Hầu hết các tàu hàng thông thường, tàu hàng rời và tàu bồn là tàu không định kỳ. Vào thời kỳ mà 

vận tải container chưa hoàn thiện thì tàu hàng thông thường còn chạy định kỳ, nhưng hiện nay, khi 

container đã phát triển thì chỉ còn rất ít tàu hàng thông thường chạy định kỳ. Các tàu không định kỳ 

này thường được vận hành theo yêu cầu riêng của chủ hàng. Nhu cầu với luồng tuyến mới và nhu 

cầu xây dựng hạ tầng phụ thuộc vào chính sách phân bố công nghiệp, doanh nghiệp và chiến lược 

của mỗi doanh nghiệp. Tàu hàng rời là phương tiện vận chuyển các vật tư cơ bản cho nhu cầu năng 

lượng và phát triển công nghiệp như dầu mỏ, than đá… nên không thể thiếu để phát triển kinh tế khu 

vực. 

Trong khi đó, tàu container vận chuyển định kỳ trên một luồng tuyến cố định, chủ hàng và đích 

đến của hàng hóa chuyên chở bằng container cũng rất đa dạng. Đủ loại vật tư cần cho công nghiệp và 

sinh hoạt được vận chuyển bằng tàu container, tạo cơ sở nền tảng cho phát triển công nghiệp và phát 

triển kinh tế địa phương. Hạ tầng vận tải container đường biển quốc tế như vậy cần được xây dựng 

một cách có chiến lược để phát triển kinh tế địa phương và thu hút phát triển công nghiệp, trong đó, 

hạ tầng trọng điểm là cảng biển cần phải có những hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn nhất định, cung cấp 

những dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn nhất định. 

Hiện nay, vận tải đường biển đang thay đổi, tàu thuyền đang ngày một lớn hơn theo sự gia tăng 

nhu cầu vận tải. Đặc biệt là trong vận tải bằng container, tàu trên các tuyến vận tải chính đi Bắc Mỹ 

và châu Âu đang có xu hướng trở nên siêu lớn. Kết quả là xuất hiện xu hướng các tàu lớn vốn được 

dùng cho các tuyến vận tải chính, nay chuyển sang sử dụng cho cả vận tải khu vực, và việc làm thế 

nào để tiếp nhận được các tàu (siêu) lớn này trở thành một vấn đề đối với tất cả các cảng. 

Để đảm bảo khả năng tiếp cận, tốc độ, độ tin cậy, sự an toàn mà vận tải đường biển, dù hàng rời 

hay hàng container đều cần, thì các cảng cần phải hoàn thiện nhưng nội dung như dưới đây:  

 Khả năng tiếp cận: đảm bảo luồng tuyến cho tàu lớn di chuyển (độ sâu, độ rộng), cầu cảng 

cho tàu lớn cập bờ (độ sâu, chiều dài), vận tải đường bộ/đường sắt để kết nối cảng với vùng 

hạ tầng sân sau. 

 Tốc độ: đầu tư thiết bị xếp dỡ để đảm bảo xếp dỡ nhanh chóng, đảm bảo diện tích kho bãi, 

chiều dài cầu cảng để rút ngắn thời gian tàu chờ ngoài khơi. 

 Độ tin cậy: xây dựng đê chắn sóng để đảm bảo việc tàu cập cảng và xếp dỡ hàng thường 

xuyên. 

 Sự an toàn: đảm bảo cung cấp thông tin, thiết bị hỗ trợ hàng hải, an ninh trật tự 

Từ những quan điểm nêu trên, chúng tôi đã tham khảo thực tế các cảng đối thủ/cảng đầu mối có 

thể tham khảo để kiểm chứng mức độ hoàn thiện hạ tầng của cảng Cái Mép – Thị Vải với vai trò là 

một hạ tầng hình thành nên mạng lưới vận tải đường biển quốc tế. 
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4.1 Khái quát chung: công suất của cảng 

Năng lực làm hàng của cảng phụ thuộc vào hình thức hàng hóa (container, hàng rời, Ro/Ro, chất 

lỏng…) và dù có chung hình thức, thì còn phụ thuộc vào nội dung hàng hóa (hàng hóa thông thường, 

ngũ cốc, xi măng, khoáng sản, xe cộ, sản phẩm dầu mỏ…). Hạ tầng thường có ở các terminal là cầu 

cảng, thiếp bị xếp dỡ, kho, bãi lộ thiên, silo, bãi container… và công suất của các hạng mục này sẽ 

ảnh hưởng tới năng lực tiếp nhận hàng hóa ở các terminal của cảng. 

Để các terminal ở cảng phát huy vai trò của mình một cách có hiệu quả thì cần phải xây dựng các 

hạ tầng vùng nước như luồng tuyến, khu neo đậu…, các hạ tầng giao thông xung quanh như đường 

bộ, đường sắt…, các dịch vụ cảng như tàu lai dắt… và các hạ tầng phụ trợ như đê chắn sóng… một 

cách phù hợp. Có thể tiếp nhận được các chủng loại, quy mô, số lượng tàu theo nhu cầu vận tải hay 

được hay không. Có hạn chế gì về độ sâu, độ rộng, thời gian có thể sử dụng của các luồng tuyến hay 

không. Việc thẩm định, xác nhận, cấp phép cho các hồ sơ ra vào cảng, vận chuyển hảng ra vào, hải 

quan… có bị chậm trễ gì không. Có chậm trễ, giới hạn thời gian lưu thông… do tắc đường đối với 

vận tải giữa cảng với khu dịch vụ sân sau hay không, v.v. Tất cả đều là những yếu tố gây hạn chế 

năng lực tiếp nhận và xử lý hàng hóa của các terminal. 

Theo đó, năng lực tiếp nhận và xử lý hàng hóa của cảng được phân loại thành 4 yếu tố sau:  

(1) Năng lực xử lý làm hàng của terminal 

(2) Năng lực xử lý luồng tuyến, khu neo đậu… để tàu ra vào cảng 

(3) Năng lực xử lý logistics tới khu vực hạ tầng sân sau của cảng 

(4) Năng lực xử lý thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, tàu ra vào cảng… 

Trong các tiêu chí đánh giá các năng lực trên đây, gây ảnh hưởng lớn nhất là các yếu tố sau:  

 Cầu cảng: quy mô, số lượng tàu có thể cập cảng 

 Luồng tuyến: quy mô, số lượng tàu có thể di chuyển, thời gian chờ… 

 Thiết bị xếp dỡ tại terminal: tốc độ làm hàng, thời gian hoạt động… 

 Hạ tầng, diện tích kho bãi: lượng hàng có thể bảo quản, số lượng bãi container… 

 Hạ tầng giao thông kết nối với cảng: lượng xe tải, giờ hạn chế lưu thông, giờ ùn tắc… 

 Dịch vụ cảng: trang thiết bị có thể sử dụng, quy mô, chủng loại, tình trạng 

 Tình trạng hệ thống thông tin của cảng 

 

4.2 Cảng container 

4.2.1 Hạ tầng cần thiết 

Cảng container thường gồm có bến tàu, thềm bến, Khu chất toa (Marshalling area), khu hậu cần 

(back-yard) 
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4.2.1.1 Bến tàu 

Bến tàu là nơi để tàu container cập cảng và xếp dỡ hàng hóa, chiều dài phải đủ để buộc dây neo 

cho tàu vào bến, độ sâu phải đảm bảo để tàu có thể ra vào ngay cả khi triều thấp. Nên tránh tình trạng 

phải tranh thủ vận hành khi triều lên khi tính đến tính định kỳ của tàu container và việc khai thác bến 

tàu một cách hiệu quả. 

Thiết kế bến tàu container sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng chở hàng của tàu khi vào cảng, tỷ 

lệ container rỗng, vị trí tương đối trong hành trình khép kín định kỳ, mức chênh lệch thủy triều… 

nhưng nhìn chung, phải có chiều dài và độ sâu như thể hiện trong Bảng 10.4.1. Đối với bến liên hoàn, 

vì còn dư phần buộc dây neo tàu nên có thể xác định chiều dài bằng số nhỏ ở trong bảng. Tàu 

container đôi khi dắt thêm tàu feeder và xà lan nên nếu có thể, bến tàu container nên là bến dài liên 

hoàn. 

Bảng 10.4.2 thể hiện các thông số của cảng container ở cảng Cái Mép – Thị Vải. Cảng container ở 

khu vực này là bến liên hoàn, có chiều dài đủ để tàu container cỡ lớn có thể thoải mái cập cảng. Ở 

Việt Nam thường vận hành các luồng tuyến theo mực thủy triều và khu vực Cái Mép – Thị Vải cũng 

cho tàu container cỡ lớn ra vào cảng và xếp dỡ hàng tại bến lựa theo mức chênh lệch tối đa của thủy 

triều là 3,1m~4,1m. Tuy nhiên, để đáp ứng tính định kỳ của tàu container và thu hút thêm các tàu 

container cỡ siêu lớn (trên 150.000DWT) thì có lẽ sẽ sớm cần tăng thêm độ sâu cho bến tàu và luồng 

tuyến. 

 

Bảng 10.4.1 Các thông số cần thiết đối với bến cho tàu container 

Kích cỡ tàu container 

(DWT) 

Chiều dài bến cần thiết 

(m) 

Độ sâu cần thiết 

(m) 

10.000 160-190 7-9 

20.000 200-230 9-11 

40.000 240-280 11-13 

60.000 320-360 13-15 

100.000 370-410 15-16 

150.000 450-500 16-18 

 

Bảng 10.4.2 Các thông số bến tàu container của cảng Cái Mép - Thị Vải 

Nội dung SITV SP-PSA 
TCIT 

/TCCT 
CMIT TCTT SSIT 

Chiều dài 728m 600m 890m 600m 600m 600m 

Số bến 3 2 3 2 2 2 

Độ sâu 10,5m 12,0m 12,0m 14,0m 14,0m 14,0m 

Diện tích 33,73ha 28,2ha 61,18ha 48ha 48ha 60,5ha 

Cẩu bờ 16 hàng 5 

chiếc 

18 hàng 1 

chiếc 

18 hàng 4 

chiếc 

18 hàng 3 

chiếc 

19 hàng 6 

chiếc 

22 hàng 5 

chiếc 

18 hàng 4 

chiếc 

23 hàng 3 

chiếc 

22 hàng 4 

chiếc 

Lượng tiếp 

nhận dự kiến 

(TEU) 

1.100.000 740.000 1.500.000 1.150.000 740.000 1.570.000 

 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

10-27 

 

4.2.1.2 Thềm bến (Apron) 

Thềm bến là nơi để cẩu container di chuyển, chassis qua lại, nâng/hạ container, để nắp hầm tàu… 

Chiều rộng của thềm bến tính từ mép nước đến hết tầm với sau (back-reach) của cần cẩu. Với bến 

tàu cỡ lớn thì thềm bến thường rộng 50m~80m. 

 

4.2.1.3 Khu chất toa (Marshalling area) 

Khu chất toa (Marshalling area) là bãi để container đã dỡ khỏi tàu, container chuyển đến, nơi đặt 

container lên chassis. Diện tích cần thiết cho khu chất toa này thường được tính ra từ lượng hàng dự 

kiến tiếp nhận, nhưng có những trường hợp diện tích cần thiết vẫn khác nhau dù lượng hàng dự kiến 

tiếp nhận giống nhau, tùy thuộc vào số ngày container lưu trong bãi, số tầng xếp chồng, tỷ lệ 

container lạnh
117

, container rỗng… Với các cảng container cỡ lớn, mỗi một bến tàu cần khu chất toa 

từ 7ha~11ha. Cảng Cái Mép – Thị Vải đã đảm bảo đủ diện tích này (Bảng 10.4.2). Tuy nhiên, vẫn 

cần khu vực để container lạnh và bố trí/mở rộng nguồn điện kéo dài để phục vụ cho hàng lạnh/hàng 

đông lạnh. 

 

4.2.1.4 Khu hậu cần cảng (back-yard) 

Khu hậu cần cảng là khu vực cho Container Freight Station (CFS), xưởng bảo trì, nhà điều hành, 

cổng, hạ tầng cấp điện… Theo tiêu chuẩn, nếu khu chất toa (Marshalling area) dưới 9ha thì khu hậu 

cần khoảng 7.500m
2
, khu chất toa hơn 9ha thì khu hậu cần khoảng 9.000m

2
. 

 

4.2.1.5 Cẩu bờ 

Cẩu bờ được lắp đặt ở bến tàu container là một yếu tố quan trọng, quyết định năng lực của cảng 

container nên cần được trang bị cho phù hợp với kích cỡ của tàu container sẽ phục vụ nhằm nâng cao 

năng suất. Số lượng cẩu cần được lắp đặt ở mức đủ để hoàn thành xếp dỡ hàng cho các tàu trong 

vòng 24 tiếng và ở terminal tiếp nhận container thì cần lắp đặt cẩu giàn chuyên dụng. 

Cẩu giàn (Gantry crane) cầu cảng trước đây, khi tàu container có cỡ panamax, thì chỉ cần với tới 

13 hàng là đủ, nhưng từ khi xuất hiện cỡ over-panamax, lòng tàu rộng hơn, và để phục vụ được các 

tàu container cỡ lớn nhất, cẩu giàn cần có chiều dài thủy lực tối đa (out-reach) tới 65,5m, đáp ứng tới 

23 hàng, 8 tầng tính từ boong tàu. Để quyết định nên lắp đặt cần cẩu với quy mô đến đâu thì nên tính 

đến cỡ tàu lớn nhất sẽ phục vụ và thông tin trong Bảng 10.4.3. 

Ở cảng Cái Mép - Thị Vải, có CMIT, TCTT, SSIT gần cửa sông đã lắp đặt cẩu giàn đáp ứng tới 

22~23 hàng, có thể phục vụ được các tàu container cỡ lớn. Nếu thay đổi cẩu giàn đáp ứng 18 hàng đã 

lắp đặt ở TCTT thành loại đáp ứng trên 22 hàng thì có thể hy vọng sẽ thu hút thêm lượng tàu 

container cỡ lớn cập cảng. 

                                                   
117Reefer container là container có thể quản lý được nhiệt độ làm lạnh/đông lạnh, chủ yếu được sử dụng trong vận chuyển hàng 

lạnh/đông lạnh (thực phẩm tươi, hoa tươi, thực phẩm đông lạnh, dược phẩm, thiết bị chính xác…) 
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Ở các terminal có nhiều việc chuyển tải sang xà lan và các terminal nhiều việc chuyển tải sang 

ICD trong nội địa trong phân chia vai trò của cảng sẽ nói đến sau đây thì việc sử dụng cẩu giàn có 

chiều cao nâng thấp chuyên dùng để xếp dỡ hàng xà lan sẽ giúp nâng cao hiệu suất chuyển tải xà lan. 

 

Bảng 10.4.3 Sự thay đổi sang cẩu giàn cỡ lớn 

Item 
Panamax 

1
st
 Gen. 

Panamax 

2
nd

 Gen 

Over 

Panamax 

1
st
 Gen. 

Over 

Panamax 2
nd

 

Gen. 

Over 

Panamax 

3
rd

 Gen 

Year 1970 1975 1988 1993 1996- 

Container Rows 13 13 16 18 23 

Out Reach (m) 35 38 45,5 50 65,5 

Lifting Height (m) 25 27,5m 35 36,2 40 

Lifting Speed (m/min) 36-72 50-125 70-150 70-150 90-180 

Trolley Speed (m/min) 125 180 210 240 240 

(Nguồn) OCDI Quarterly No.69, 2004 

 

4.2.2 Năng lực của cảng container 

4.2.2.1 Tính toán công suất từ ví dụ thực tế 

Năng lực của cảng container có thể được tính toán chính xác dựa vào thiết kế và thông số kỹ thuật 

của terminal, tỷ lệ container xuất/nhập khẩu/chuyển tải, sự biến động theo ngày trong tuần… nhưng 

cũng có thể tính đơn giản chỉ dựa trên quy mô và thông số kỹ thuật của terminal. Ủy ban kinh tế xã 

hội châu Á – Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UN ESCAP) đã tiến hành tính toán cho khu vực 

châu Á vào năm 2001 và 2007 (Bảng 10.4.4). Năng lực tiêu chuẩn trong Bảng 10.4.4 là năng lực lý 

tưởng, được tính với điều kiện mọi hạ tầng của cảng container đều đầy đủ, hoạt động quản lý ra vào 

cảng, hồ sơ hàng hóa đều được điện tử hóa và thực hiện trơn tru, không chậm trễ. 

 

Bảng 10.4.4 ESCAP Typical Terminal Capacity of Container Port, 2007 

Class Description 
Throughput per 

Berth (TEU) 

Indicative Cost per 

Berth (USD/m) 

1 World Class Hub Port 680.000 100 

2 Major Port with Mainline Service 460.000 80 

3 Important Secondary Port 300.000 60 

4 Feeder or Regional Port 230.000 40 

5 Minor Port using Multipurpose Facilities 180.000 40 

(Nguồn) REGIONAL SHIPPING AND PORT DEVELOPMENT, Container Traffic Forecast, cập nhật 2007, UN ESCAP, 

ST/ESCAP/2484, trang 57 

 

Như đã nêu ở trên, năng lực tiếp nhận, xử lý hàng của cảng container được quyết định bởi 4 yếu tố 

sau. 

(1) Năng lực xử lý làm hàng của terminal 

(2) Năng lực xử lý luồng tuyến, khu neo đậu… để tàu ra vào cảng 

(3) Năng lực xử lý logistics tới khu vực hạ tầng sân sau của cảng 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

10-29 

 

(4) Năng lực xử lý thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, tàu ra vào cảng… 

 

Trong các yếu tố này, yếu tố có ảnh hưởng lớn tới năng lực của cảng container chính là số lượng 

cũng như hiệu suất vận hành của cẩu giàn thộc nhóm yếu tố (1). Khi tàu container cập cảng và neo 

đậu, nếu có thể huy động 4~5 cẩu giàn, mỗi chiếc xếp dỡ hơn 35 container trong 1 giờ thì mỗi bến 

tàu container có thể xếp dỡ được hơn 600.000 TEU/năm (World Class Hub Port). Lượng tiếp nhận 

và xử lý ở mỗi bến tàu thuộc các terminal ở cảng Cái Mép - Thị Vải như dưới đây, trong đó SSIT 

tương ứng với xếp hạng Class 1 của bảng, còn lại là Class 2~Class 3. 

 SITV  :  1.100.000TEU / 3 bến tàu= 366.667TEU/bến tàu 

 SP-PSA  :  740.000TEU / 2bến tàu = 370.000TEU/bến tàu 

 TCIT/TCCT :  1.500.000TEU / 3bến tàu = 500.000TEU/bến tàu 

 CMIT  :  1.150.000TEU / 2bến tàu = 575.000TEU/bến tàu 

 TCTT  :  740.000TEU / 2bến tàu = 370.000TEU/bến tàu 

 SSIT  :  1.570.000TEU / 2bến tàu = 785.000TEU/bến tàu 

 

4.2.2.2 Công suất thiết kế cảng của các công ty vận hành cảng lớn 

Bảng 10.4.5 nêu ví dụ về công suất thiết kế cảng của các công ty vận hành cảng quốc tế - quản lý 

vận hành các cảng ở nước ngoài. Trong số các công ty vận hành cảng quốc tế, PSA International 

công bố các số liệu về cảng của mình nên chúng tôi đã sử dụng những số liệu này. 
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Bảng 10.4.5 Ví dụ về công suất thiết kế cảng của các công ty vận hành cảng quốc tế 

 

(Nguồn) nhóm khảo sát xây dựng dựa trên công suất thiết kế cảng của PSA công bố 

 

Ở các cảng đầu mối của thế giới như Busan, Singapore, công suất mục tiêu mỗi bến tàu là từ 

670.000TEU đến 810.000TEU. Ở cảng có tàu thuộc các luồng tuyến chính cập cảng, công suất thiết 

kế cho mỗi bến tàu dao động lớn từ 280.000TEU đến 700.000TEU. Với những cảng không có tàu 

thuộc các luồng tuyến chính nhưng là trung tâm luồng tuyến tại khu vực thì công suất thiết kế từ 

200.000TEU đến 450.000TEU. Với cảng feeder (gom hàng) quy mô nhỏ thì công suất thiết kế từ 

86.000TEU đến 170.000TEU. Con số mục tiêu nêu trong Bảng 10.4.5 là chỉ số công suất thiết kế 

trung bình. Thực tế, tùy thuộc vào từng terminal, có trường hợp có công suất thiết kế lớn hơn. Công 

suất thiết kế của terminal được tính ra từ ví dụ trong như sau:  

 Class 1:  Cảng chuyển tải quốc tế:  677.000-816.000 TEUs 

 Class 2:  Cảng chính của các nước:  288.000-700.000 TEUs 

 Class 3:  Cảng địa phương:  200.000-450.000 TEUs 

 Class 4:  Cảng quy mô nhỏ:  86.000-170.000 TEUs 

Trong cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng do PSA International vận hành là SP-PSA, được chính PSA 

xếp hạng là cảng chính. Ngoài ra, SSIT cũng là cảng được xếp hạng là cảng chuyển tải quốc tế nếu 

xét tới công suất thiết kế cảng trong ví dụ ở Bảng 10.4.5. 

 

国名 ターミナル
バース延長

(m)

面積
(ha)

バース数
岸壁水深

(m)

ガントリー
クレーン

(基)

設計容量
(1,000TEU)

TEU/バース

(1,000TEU)

韓国 Busan Terminals 2,350 139.0 6 17.0 23 4,900 816

ベルギー PSA Antwerp 7,205 400.0 17 17.0 63 13,800 811

インド Bharat Mumbai Container Terminals 2,000 200.0 6 16.5 24 4,800 800

シンガポール 19,170 744.0 62 18.0 223 42,000 677

中国 PSA Dongguan Container Terminal 678 48.5 2 14.3 6 1,400 700

パナマ PSA Panama International Terminal 1,100 40.0 3 16.7 11 2,000 666

中国 Tianjin Terminals 3,400 281.0 10 16.0 34 5,850 585

中国 LYG-PSA Container Terminal 1,700 83.0 5 16.5 14 2,800 560

タイ Eastern Sea Laem Chabang Terminal 1,250 49.0 4 15.0 13 2,200 550

ベトナム SP-PSA International Port 1,200 54.0 4 14.5 12 2,200 550

ポルトガル PSA Sines 1,140 50.0 4 16.5 9 2,100 525

インドネシア New Priok Container Terminal One 850 32.0 3 16.0 8 1,500 500

中国 Beibu Gulf-PSA International Container Terminal 1,533 151.0 6 15.0 15 3,000 500

韓国 Incheon Container Terminal 900 35.5 3 14.0 9 1,500 500

インド Chennai International Terminals 832 35.8 3 15.5 9 1,500 500

イタリア PSA Voltri-Pra 1,433 116.0 4 15.0 12 2,000 500

サウジアラビア Saudi Global Ports 1,200 75.0 4 16.0 12 1,800 450

中国 Fuzhou Container Terminals 2,169 194.9 8 17.5 21 3,550 443

中国 Dalian Terminals 3,953 200.0 13 17.8 31 5,000 384

トルコ Mersin International Port 3,370 112.8 9 15.8 11 2,600 288

インド Tuticorin Container Terminal 370 10.0 1 11.9 3 450 450

アルゼンチン Exolgan Container Terminal 1,144 54.5 3 10.0 10 1,100 366

コロンビア Sociedad Puerto Industrial Aguadulce 900 60.0 3 16.5 10 1,000 333

中国 Guangzhou Container Terminal 810 28.0 4 12.5 6 1,100 275

日本 Hibiki Container Terminal 1,225 43.0 4 15.0 4 1,100 275

イタリア Southern European Container Hub 526 19.2 2 15.0 5 550 275

インド Kakinada Container Terminal 300 2.3 1 14.5 0 200 200

インド Bharat Kolkata Container Terminals 812 13.3 5 9.0 0 850 170

イタリア PSA Venice 852 28.3 5 11.5 5 430 86

Hàn quốc 

Bỉ 

Ấn Độ 

Singapore 

Trung Quốc 

Panama 

Trung Quốc 

Trung Quốc 

Thái Lan 

Việt Nam 

Portugal 

Indonesia 

Trung Quốc 

Hàn Quốc 

Ấn độ 

Italia 

Saudi Arabia 

Trung Quốc 

Trung Quốc 

Turkey 

Ấn Độ 

Argentina 

Columbia 

Trung Quốc 

Nhật Bản 

Italia 

Ấn Độ 

Ấn Độ 

Italia 

Tên nước Terminal 
Chiều dài 

bến tàu (m) 

Diện 
tích 
(ha) 

Số bến 
tàu 

Độ sâu 

cầu cảng 
(m) 

Cẩu giàn 
(chiếc) 

Công suất 

thiết kế 
(1000TEU) 

TEU/bến tàu 
(1000TEU) 
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4.2.3 Hiệu suất tiêu chuẩn của các hạng mục cảng 

Hiệu suất xếp dỡ hàng của cảng container được quyết định bởi số lượng và hiệu suất vận hành cẩu, 

với điều kiện tiền đề là năng lực vận tải, năng lực xử lý hàng của khu vực kho, bãi được đáp ứng đầy 

đủ. 

(1) Ở các terminal chính, thường thì năng suất của 1 cẩu giàn vào khoảng 30 container/tiếng, 

năng suất của 1 bến tàu vào khoảng 100 container/tiếng và tối đã có thể đạt 200 

container/tiếng. 

(2) Ở cảng gom hàng (feeder), thường thì năng suất của 1 cẩu giàn vào khoảng 20-25 

container/tiếng, năng suất của 1 bến tàu vào khoảng 40-50 container/tiếng. 

(3) Ở cảng đa mục đích quy mô nhỏ, năng suất của 1 bến tàu vào khoảng 20 container/tiếng. 

Quy mô tàu container cập cảng khác nhau tùy vào phân cấp của cảng đó. Nhưng dù thuộc cấp độ 

nào chăng nữa thì đều cần phải xếp dỡ nhanh chóng, đảm bảo cho tàu rời cảng trong vòng 24 giờ. 

Tùy thuộc vào số lượng container cần xếp dỡ của tàu vào cảng, cần phải đảm bảo công suất bến tàu 

đạt từ 20~200 container/tiếng. Ở các terminal của cảng Cái Mép – Thị Vải, việc tiếp nhận và xử lý 

hàng trên các tàu container cỡ lớn một cách nhanh chóng, hướng đến hiệu suất thuộc hạng (1) ở trên 

sẽ giúp thu hút thêm các luồng tuyến mới, và cần thực hiện thêm các khóa đào tạo thợ lái cẩu. 
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4.3 Bến tàu hàng thông thường 

Năng lực của bến tàu hàng thông thường phụ thuộc vào độ sâu, chiều dài của bến tàu, công suất 

của cẩu… Trong trường hợp hàng được giao trực tiếp mà không lưu lại bãi thì cần phải có kế hoạch 

làm hàng, bao gồm cả khâu giao hàng. 

 

4.3.1 Các hạng mục thường có 

Bến tàu hàng thông thường gồm có bến tàu, thềm bến, bãi có mái, nhà kho. 

 

4.3.1.1 Bến tàu 

Bến tàu là nơi tàu cập cảng và xếp dỡ hàng, quy mô được quyết định bởi chiều dài và độ sâu của 

bến tàu. 

Tàu hàng thông thường thường vận tải ở trong nước mà nó cắm cờ hoặc vùng biển gần đó. Các tàu 

hàng thông thường vào cảng Cái Mép - Thị Vải thường là tàu quốc tịch Việt Nam hoặc các nước 

ASEAN. Dù rằng trên 90% tàu hàng thông thường cắm cờ các nước ASEAN thuộc hạng có công 

suất dưới 10.000DWT, vẫn có gần 200 tàu có công suất từ 10.000~30.000DWT nên vẫn cần có hạ 

tầng phục vụ được những tàu này. Loại tàu thì chủ yếu là loại có chiều dài 120m, mớn nước 7m. Bến 

tàu cho tàu hàng thông thường loại này neo đậu có thể có quy mô khác nhau, tùy thuộc tải của tàu 

khi vào cảng, mực nước triều…, nhưng nói chung vẫn cần đáp ứng tiêu chuẩn chiều dài và độ sâu 

như trong Bảng 10.4.6. 

 

Bảng 10.4.6 Các thông số bến tàu cần thiết để phục vụ tàu hàng thông thường tùy kích cỡ 

Cỡ tàu hàng 

(DWT) 

Chiều dài bến cần thiết 

(m) 

Mức nước cần thiết 

(m) 

1.000 80 4,5 

2.000 100 5,5 

3.000 110 6,5 

5.000 130 7,5 

10.000 160 9,0 

12.000 170 10,0 

18.000 190 11,0 

30.000 240 12,0 

40.000 260 13,0 

55.000 280 14,0 

 

4.3.1.2 Thềm bến 

Thềm bến là nơi để cẩu di chuyển, xe tải qua lại, nâng/hạ/để tạm hàng hóa… Chiều rộng tiêu 

chuẩn của thềm bến, trường hợp có bãi mái che ở phía sau và sử dụng xe nâng (fork lift) thì cần trên 

15~20m, trường hợp nằm liền bãi lộ thiên, xe tải chạy vào trong thềm bến để xếp dỡ trực tiếp từ tàu 

thì cần trên 10~15m. 
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4.3.1.3 Bãi lộ thiên 

Bãi lộ thiên là nơi để bảo quản hàng hóa. Có thể tính ra diện tích cần thiết từ công suất thiết kế của 

terminal, nhưng tùy thuộc vào lượng hàng hóa chứa trong mỗi đơn vị diện tích, tỷ suất quay vòng 

hàng hóa… mà tuy cùng công suất terminal như nhau, diện tích bãi lộ thiên cần thiết vẫn có thể khác 

nhau. Thông thường, có thể tính bằng công thức sau:  

A=N/(r * w * R) 

A :  Diện tích bãi lộ thiên cần thiết (m
2
) 

N :  Lượng hàng tiếp nhận mỗi năm (tấn/năm) 

r :  Tỷ lệ chứa hàng 0,5~0,7 

w :  Lượng hàng chứa trong mỗi đơn vị diện tích (tấn/m
2
), 1~4 

R :  Tỷ suất quay vòng (lần/năm), 20~25 

 

Sau đây, chúng tôi thử tính hạ tầng cảng cần thiết để đáp ứng việc nhập khẩu nguyên liệu cho lò 

điện của tỉnh BRVT:  

 

 Các điều kiện tiền đề:  

- Sản lượng thép lò điện của tỉnh BRVT: 5,95 triệu tấn 

- Lượng thép phế liệu làm nguyên liệu cho 1 tấn thép lò điện: 1 tấn 

⇒ Lượng thép phế liệu cần tiếp nhận hàng năm: (N) = 5.950.000 tấn 

- Tỷ lệ chứa hàng (r): 0,7 (giả định) 

・Lượng hàng chứa trong mỗi đơn vị diện tích (w): 3,4t/m
2
 (cao khoảng 3m) 

・Tỷ suất quay vòng bãi (R): 25 lần/năm (khoảng 2 tuần/lần) 

  ⇒ Diện tích bãi lộ thiên cần thiết: A = N/(r × w × R) = 100.000m
2
 

 

 Quy mô cầu cảng cần thiết: 

- Chiều dài cầu cảng 240m/1 bến tàu  x  2 bến, độ sâu  -12m 

- Tàu hàng: 30.000DWT (Chiều dài 185m, mớn nước 11m) 

 

4.3.1.4 Bãi mái che, nhà kho 

Bãi mái che và nhà kho đều là công trình có mái che, nhưng bãi mái che là để phân loại, kiểm tra, 

bảo quản tạm thời hàng hóa, thường được bố trí ngay sau thềm bến. Còn nhà kho là nơi để bảo quản 

hàng hóa thời gian dài. Diện tích cần thiết cho nhà kho có thể tính theo phương pháp giống như với 

bãi lộ thiên. Riêng tỷ suất quay vòng thường lấy vào khoảng 8~12 (lần/năm). Cần xây dựng kho lạnh, 

kho đông lạnh, kho ổn định nhiệt để đáp ứng hàng lạnh, hàng đông lạnh. 

 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

10-34 

 

4.3.2 Hiệu suất tiêu chuẩn 

Hiệu suất xếp dỡ của bến tàu hàng thông thường thường được thể hiện bằng tấn/giờ/tổ (“gang”). 

“Tổ” là một nhóm người thao tác xếp dỡ, mỗi tổ phụ trách 1 cẩu. Ngoài công suất nâng hạ của cẩu, 

hiệu suất xếp dỡ còn phụ thuộc vào nội dung và hình thức hàng hóa. 

Ở các terminal hàng hóa thông thường, có trường hợp áp dụng phương pháp dỡ hàng trực tiếp 

xuống xe tải giao nhận hàng mà người nhận hàng và đơn vị giao nhận đã thống nhất. Trong trường 

hợp này, nếu xe tải giao nhận hàng không đến đúng giờ thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất xếp dỡ hàng 

ở cầu cảng. Terminal SITV trong khu Thị Vải hiện đang lấy thép phế liệu và xếp hàng trực tiếp lên 

các xe tải. Do đó, khi lượng hàng tăng lên thời gian tới thì sẽ cần chuẩn bị các bãi lộ thiên để bảo 

quản tạm thời, giúp nâng cao hiệu suất xếp dỡ. 

 

Ngoài ra, trường hợp bảo quản tạm ở bãi mái che, nếu thiếu xe nâng thì sẽ gây chậm trễ chu trình 

vận chuyển giữa thềm bến và bãi mái che, ảnh hưởng tới hiệu suất xếp dỡ ở cầu cảng. Để đảm bảo 

hiệu suất xếp dỡ thì không chỉ đảm bảo năng lực cẩu mà điều quan trọng là phải chuẩn bị kế hoạch 

công việc xếp dỡ một cách hợp lý từ trước khi tàu đến. 

 

4.4 Ro/Ro terminal 

Ro/Ro terminal được sử dụng theo các hình thức khác nhau, tùy thuộc vào chủng loại tàu Ro/Ro 

(đối tượng vận chuyển chỉ là xe cơ giới, hàng hóa không tự hành lẫn xe cơ giới, xe cơ giới lẫn khành 

khách…). Cảng chuyên dụng cho tàu chuyên chở ô tô, một hạ tầng cho ngành công nghiệp ô tô dự 

kiến sẽ thu hút đầu tư ở khu vực Cái Mép – Thị Vải, sẽ xác định quy mô hạ tầng (cầu cảng, kho bãi) 

qua đặc điểm của terminal (cho xuất khẩu, cho nhập khẩu, hay cho trung chuyển), qua chủng loại, 

tần suất cập cảng, phân luồng đối với loại tàu dự kiến sẽ tới cảng. 

 

4.4.1 Các loại tàu Ro/Ro và công suất chuyên chở 

Tàu được gọi là Ro/Ro cũng có rất nhiều loại, từ loại tàu hàng trang bị thiết bị để xếp dỡ hàng kiểu 

Roll-on/Roll-off, cho đến Pure Car Carrier chỉ chuyên chở xe cơ giới, hoặc chở lẫn cả hành khách 

(Bảng 10.4.7). Trong số này, hầu hết các tàu được sử dụng trong vận tải đường biển quốc tế đều 

thuộc nhóm Vehicles Carrier. 

Nhóm Vehicles Carrier bao gồm các tàu thường được gọi là Pure Car Carrier (PCC) và Pure Car 

and Truck Carrier (PCTC), ngoài xe ô tô mới ra còn chở cả xe cũ và máy xây dựng. Đặc trưng của 

loại này là chính các xe cơ giới này là hàng hóa được giao dịch. 

Nhóm Ro/Ro Cargo Carrier là tàu chở xe tải chất hàng hóa, hoặc hàng hóa không tự hành mà được 

xếp dỡ bằng xe kéo và xe nâng hạ. Ở châu Âu, việc vận chuyển bằng xe tải xuyên quốc gia rất dễ 

dàng cho nên vận tải hàng hóa quốc tế với hình thức này thường tập trung ở tuyến châu Âu – nước 

Anh, châu Âu – bán đảo Scandinavian… 
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Bảng 10.4.7 Chủng loại và cỡ trung bình của tàu Ro/Ro 

Ship Type 
Average Size 

DWT LOA (m) Beam (m) Draft (m) 

Ro/Ro Cargo Ship 7.561 135 21 6,3 

Vehicles Carrier 14.756 178 29 8,7 

Rail Vehicles Carrier 9.069 164 23 5,9 

Landing Craft 420 50 11 2,2 

Container/ Ro/Ro Cargo Ship 38.314 274 32 11,5 

Passenger/ Ro/Ro Ship (Vehicles) 1.465 89 16 3,8 

Passenger/ Ro/Ro Ship (Vehicles/Rail) 3.961 138 21 5,3 

Passenger/Landing Craft 291 43 10 2,0 

 

Trong các nhóm trên đây, hầu hết số tàu thuộc nhóm Vehicles Carrier, đóng vai trò quan trọng 

trong vận tải đường biển quốc tế, có chiều dài dưới 200m và mớn nước dưới 10m. Tàu 2.000DWT 

thường dài 200m, mớn nước 10m, công suất vận chuyển là 5.000 xe. 

Các nước ASEAN vừa là nơi tiêu thụ xe ô tô, vừa là nơi sản xuất nên các Ro/Ro terminal trong 

khu vực, có nơi là trung tâm phân phối, chuyên tiếp nhận xe, cũng có nơi là cảng xuất nhập khẩu, 

hoặc điểm trung chuyển xuất khẩu từ nơi sản xuất trong ASEAN đi các thị trường tiêu thụ ngoài khu 

vực như châu Phi, Nam Mỹ… Chính vì thế, kích cỡ tàu chuyên chở cũng khác nhau tùy vào mục 

đích sử dụng của cảng. Trong khi trên các tuyến nối các cảng ở đông Malaysia, có các hãng tàu sử 

dụng tàu với công suất chuyên chở khoảng 2.000 xe thì ở cảng Laem Chabang của Thái lại đón 

những tàu cỡ lớn với sức chứa 7.200 xe. Tương tự như vậy, diện tích kho bãi cũng khác nhau tùy 

thuộc lượng xe được chuyên chở và tần suất cập cảng của các tàu. Ngoài ra, mớn nước của tàu khi 

vào cảng đầu tiên trên hải trình cũng khác mớn nước khi vào cảng cuối cùng trên hải trình. 

Cảng cho tàu chuyên dụng chở ô tô ở khu vực Cái Mép – Thị Vải chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Để 

đạt mục tiêu xuất khẩu 90.000 chiếc mỗi năm thì cần xây dựng những hạ tầng như dưới đây để phục 

vụ tàu chở ô tô có sức chứa 5.000 xe. 

 

 Điều kiện tiền đề:  

- Lượng xe thành phẩm xuất khẩu mỗi năm: 90.000 xe 

- Tàu chở ô tô: sức chứa 5.000 xe (dài 200m, mớn nước 9,5m) 

 

 Quy mô cầu cảng cần thiết: 

- Chiều dài cầu cảng 240m, độ sâu -11m 

 

 Diện tích bãi chứa xe: a × n × α × β = 75.000m
2
 

- Diện tích cần cho 1 xe (a): 15m
2
 (xe ô tô gia đình thông thường) 

- Lượng xe chở được: (n): 5.000 xe 

- Tỷ lệ sử dụng (α): 1,0 (xuất khẩu toàn bộ) 

- Tỷ lệ tập trung (β): 1,0 (giả định) 
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4.4.2 Hiệu suất tiêu chuẩn 

Việc xếp dỡ xe ô tô sẽ do người vận hành chuyên nghiệp lái xe thực hiện. Với Pure Car Carrier, 

mức tiêu chuẩn là 1 tổ trong 1 giờ sẽ xếp dỡ được 100 xe. Tổ là một nhóm thực hiện công việc xếp 

dỡ, gồm người lái xe, chỉ định chỗ đỗ, chèn buộc… Thường thì 1 tổ có khoảng 15~20 người. 

 

  



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

10-37 

 

5. Xu hướng logistics đối với cảng Cái Mép - Thị Vải 

5.1 Xu hướng logistics ở miền Nam Việt Nam 

Tại Hồ Chí Minh, thành phố phía đông của hành lang kinh tế miền Nam, chủ yếu đang diễn ra các 

hoạt động vận tải với Campuchia (khu vực biên giới và thủ đô Phnom Penh). Nhờ miễn thuế nhập 

khẩu do tham gia AEC, hoạt động vận tải giữa hai nước đang gia tăng và xu hướng này sẽ tiếp tục 

trong tương lai.  

Ngoài ra, chất lượng sống sẽ nâng cao do sự gia tăng của tầng lớp giàu có, chủ yếu ở thành phố 

Hồ Chí Minh, và có thể dự báo nhu cầu vận chuyển thực phẩm lạnh/đông lạnh và các sản phẩm tiêu 

dùng. Nhờ sự phát triển của các giao dịch qua mạng, nhu cầu vận chuyển hàng hóa kiểu “số lượng 

ít-chủng loại nhiều” sẽ tăng. Để đáp ứng sự gia tăng của các nhu cầu này, cần phải lên kế hoạch, bố 

trí hạ tầng logistics phù hợp (cảng hàng hóa, ICD, bến xe tải v.v..) tại thành phố Hồ Chí Minh và các 

khu vực lân cận. 

 

5.2 Xu hướng logistics ở thành phố Hồ Chí Minh 

Tháng 1/2017, Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng website giúp tra cứu thông tin 

về tình trạng ùn tắc giao thông và có thể thường xuyên cập nhật tình trạng ùn tắc qua máy tính và 

điện thoại di động. Cũng có thể cập nhật tình trạng ùn tắc giao thông qua hình ảnh của 300 camera 

mà Sở Giao thông gắn trên các tuyến đường trong thành phố và các thông tin như bình luận của 

người sử dụng, mức độ ùn tắc… Ngoài ra, dự kiến từ tháng 6/2017, xe buýt đường sông sẽ được đưa 

vào vận hành, mang lại hy vọng thực hiện được việc đi lại thuận tiện giữa các quận, tránh ùn tắc giao 

thông. Hơn nữa, việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm với mục tiêu đưa vào vận hành cuối năm 

2020 (tuyến metro số 1: từ Bến Thành đến Suối Tiên), cũng đang được tiến hành. 

Trong khi đó, đối với vận chuyển bằng xe tải, thành phố Hồ Chí Minh, có quy định hạn chế lưu 

thông tùy theo trọng lượng và xe tải bị cấm lưu thông từ 16 giờ đến 20 giờ. Doanh nghiệp đang xử lý 

bằng cách chia hàng hóa sang các xe tải hạng nhẹ nhưng quy định này cũng là nguyên nhân chậm 

chễ của việc giao hàng tới siêu thị. 

 

5.3 Xu hướng của các doanh nghiệp logistics Nhật Bản ở miền Nam Việt Nam 

Ở miền Nam Việt Nam, nhiều doanh nghiệp logistics Nhật Bản (vận chuyển xe tải, giao nhận, kho 

bãi, vận tải đường biển…) đang đầu tư tập trung vào thành phố Hồ Chí Minh, triển khai nhiều hoạt 

động logistics đa dạng. 

Bến xe tải được bố trí cùng với khu vực tập trung công nghiệp chế tạo (khu công nghiệp, SEZ...). 

Bến xe tải hiện nay được bố trí trên tuyến đường vận tải giữa cảng Cát Lái với các khu tập trung 

công nghiệp, hoặc ở chính trong các khu tập trung công nghiệp. Vị trí các bến xe tải hiện nay được 

tối ưu hóa dựa trên các tuyến đường nêu trên, cho nên, nếu theo tuyến đường nối cảng mới Cái Mép 

– Thị Vải với các khu vực tập trung công nghiệp thì sẽ đắt hơn. Điều này đang trở thành nguyên 

nhân khiến việc chuyển dịch sang cảng Cái Mép – Thị Vải vẫn dậm chân tại chỗ, bất chấp tình trạng 

ùn tắc giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. 
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Hình dưới đây thể hiện chức năng chuyển tải của bến xe tải. Thông thường, ở bến xe tải sẽ thực 

hiện chuyển tải, xếp dỡ giữa xe tải cỡ lớn với xe tải vừa/nhỏ để vận chuyển đến người dùng cuối. 

  

(Nguồn) Kobe International Logistics “Khái quát dự án Bến xe tải mở Ogo-Kanda” (2013) 

Biểu đồ 10.5.1 Chức năng chuyển tải của bến xe tải 

 

Ở Nhật Bản, do logistics sử dụng đường cao tốc là phổ biến nên bến xe tải và kho logistics thường 

nằm gần nút giao của đường cao tốc. 

Trong tương lai, nhiều khả năng là các hạ tầng logistics như bến xe tải sẽ được bố trí lại do việc 

xây dựng đường kết nối với cảng Cái Mép – Thị Vải, đường tiêu chuẩn cao, đường cao tốc sẽ được 

xúc tiến. Đặc biệt, triển vọng phát triển khu vực phụ trợ và khu xung quanh cảng Cái Mép – Thị Vải, 

thúc đẩy việc sắp xếp lại các hạ tầng logistics mới, phát triển tuyến logistics mới với xuất phát điểm 

từ cảng Cái Mép – Thị Vải, sẽ ngày một lớn hơn. 

Trong tình hình như vậy, để cảng Cái Mép - Thị Vải nhanh chóng thực hiện chức năng là trung 

tâm đầu mối logistics quốc tế của hành lang kinh tế miền Nam Việt Nam và khu vực Mekong, việc 

xây dựng hạ tầng logistics như bến xe tải, nhà kho, giữa cảng Cái Mép - Thị Vải và khu công nghiệp 

chế tạo tập trung đang trở nên cần thiết. Để xúc tiến xây dựng hạ tầng Logistics mới, có thể tính đến 

những yếu tố dưới đây: 

 Xây dựng hạ tầng logistics chung (Đầu tư công hoặc phương thức PPP) 

 Chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp logistics quốc tế 

 Hỗ trợ mua đổi xe tải cho hoạt động logistics trong nước… 

 

5.4 Hiện trạng ICD 

Ở miền Nam Việt Nam, do tập trung công nghiệp trong thời gian tới, lưu thông hàng hóa được dự 

báo sẽ tăng mạnh. Khi tính tới giới hạn năng lực của cảng Cát Lái cũng như tình trạng ùn tắc ngày 

càng nghiêm trọng của thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển dịch hàng hóa từ cảng Cát Lái sang 

cảng Cái Mép – Thị Vải là rất quan trọng. 

Tại khu vực Hồ Chí Minh, Việt Nam, ICD có nghĩa là những bãi container dọc bờ sông. Do thành 

phố Hồ Chí Minh, giống với Phnom Penh, xe chở hàng bị cấm chạy vào ban ngày, việc vận chuyển 
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hàng ra vào cảng sông khó dựa vào đường bộ nên ở các cảng ICD ven sông đang diễn ra nhiều hoạt 

động giao nhận hàng hóa, vận chuyển bằng xà lan đến các cảng tàu biển. 

Vì vậy, hạ tầng logistics tại địa phương thường nằm dọc sông, các công ty tàu thủy cũng công 

nhận những ICD này là bãi container, họ đưa ra thời hạn nửa ngày đến một ngày, thực hiện dịch vụ 

vận chuyển đến cảng tàu bằng xà lan và đưa hàng lên tàu.Những công ty tàu thủy vận chuyển bằng 

tàu feeder trong khu vực cũng sử dụng những cảng này, thực hiện dịch vụ vận chuyển với cảng Cái 

Mép – Thị Vải. 

Ở khu vực Hồ Chí Minh, ICD đang đóng một vai trò quan trọng trong vận chuyển container. 5 

ICD đang tập trung ở tả ngạn sông Sài Gòn, quận Thủ Đức, cách Cát Lái 20km về phía thượng lưu. 

Với đường quốc lộ số 1 chạy ngang qua, kết nối cả về vận tải đường thủy và vận tải đường bộ đều 

thuận tiện. 5 công ty vận hành ICD là Transimex, Phúc Long (PLC), Phước Long (PIP), Sotrans, 

Tanamexco. 5 công ty trên đang tiếp nhận tới 40% tổng số container của cảng thành phố Hồ Chí 

Minh. Tuy nhiên, những ICD hiện nay lại nằm ở khu vực tập trung dân cư của thành phố Hồ Chí 

Minh và đang trở thành nguyên nhân lớn của tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố. 

 

(Nguồn) JICA “Khảo sát thu thập/ xác nhận thông tin nhằm tăng cường chức năng Logistics quốc tế của Campuchi (tháng 

6/2017) 

Biểu đồ 10.5.2 Sơ đồ vị trí các ICD gần thành phố Hồ Chí Minh 
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6. Các vấn đề của cảng Cái Mép - Thị Vải 

Trong các khảo sát liên quan trước đây, qua phỏng vấn các doanh nghiệp logistics Nhật Bản và 

logistics Việt Nam, chúng tôi biết rằng có sự phân chia chức năng như sau: cảng Cát Lái chủ yếu tiếp 

nhận hàng hóa khu vực châu Á còn cảng Cái Mép tiếp nhận hàng hóa do các tàu lớn vận chuyển cự 

ly xa như từ Bắc Mỹ, châu Âu. Ngoài ra, một khó khăn được các công ty nêu ra là do gần cảng Cái 

Mép – Thị Vải không có bến xe tải nên cần điều xe tải từ thành phố Hồ Chí Minh tới cảng Cái Mép – 

Thị Vải. 

Trong khảo sát này, chúng tôi cũng đã tiến hành phỏng vấn các hãng tàu, các doanh nghiệp 

logistics và đã thu được các ý kiến dưới đây về các vấn đề của cảng Cái Mép - Thị Vải cũng như các 

lý do hàng hóa lưu thông không tập trung vào cảng này. 

 Hiện trạng tiếp nhận hàng hóa ở cảng Cái Mép là chuyển tải đến cảng Cát Lái. Hàng hóa được 

chuyển tải lên xà lan và vận chuyển đến cảng Cát Lái. Để phát triển cảng Cái Mép, cần gia 

tăng hàng hóa xuất nhập khẩu. 

 Tỉnh BRVT có các doanh nghiệp kinh doanh độc lập như doanh nghiệp khai thuê hải quan, 

doanh nghiệp vận tải nhưng chưa có hãng giao nhận nào tập hợp tất cả các doanh nghiệp này. 

Do vậy, chủ hàng phải sử dụng các forwarder trong thành phố Hồ Chí Minh và các forwarder 

đó lại có xu hướng thích sử dụng cảng Cát Lái do đã quen từ trước đến giờ. Có thể coi đây là 

một trong các nguyên nhân làm cho hàng hóa vẫn tập trung ở cảng Cát Lái. 

 Chúng tôi có cảm thấy ở cảng Cái Mép thiếu công bố thông tin rằng hãng tàu nào đang có 

những chuỗi dịch vụ gì nên có thể coi đây cũng là một nguyên nhân khiến cảng Cái Mép mãi 

không phát triển. 

 Nhược điểm lớn nhất của cảng Cái Mép là “xa” thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây hạ tầng 

đường bộ chưa phát triển nhưng với việc khai thông tuyến đường cao tốc, có thể kết nối với 

thời gian ngắn hơn nhiều. 

 Việc hàng hóa ít lưu thông ở cảng Cái Mép còn do một nguyên nhân nữa là không có nhà máy 

ở khu vực “sân sau”. 

 Đối với hàng hóa nhập khẩu, xu hướng là khoảng 50% người nhận hàng sử dụng cảng Cát Lái. 

Điều này là do chủ hàng không muốn đổi địa điểm thông quan. Nếu đổi địa điểm thông quan, 

sẽ phải bắt đầu “thương lượng” lại với cơ quan quản lý, hơn một nửa chủ hàng từ chối sự mất 

công này nên chọn thông quan tại khu vực Cát Lái. Nghĩa là hàng nhập khẩu dù được bốc dỡ 

tại bất cứ cảng nào ở miền Nam cũng sẽ được chuyển đến cảng Cát Lái bằng xà lan. Đối với 

hàng hóa xuất khẩu, quá trình vận chuyển hàng hóa thông thường là từ nhà máy→ICD→(xà 

lan)→ khu vực Cát Lái. Địa điểm thông quan hàng xuất khẩu có thể ở khu vực Cát Lái hay 

khu vực Cái Mép đều được. 

 Trong 6~7 triệu TEU được tiếp nhận tại miền Nam Việt Nam, có 80~90% được xử lý tại 

terminal của Saigon New Port (SNP), công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, dịch vụ 

xà lan từ cảng Cái Mép tới cảng Cát Lái cũng do SNP nắm nên muốn logistics toàn miền Nam 
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Việt Nam diễn ra một cách hiệu quả, thì không thể thiếu được sự thấu hiểu và hợp tác của 

SNP. 

 Hoạt động vận tải hàng hóa ở miền Nam Việt Nam mỗi năm đang gia tăng khoảng 10%. 

Chúng tôi cho rằng, trong tương lai sẽ vẫn tiếp tục sự phân chia vai trò rằng hàng hóa của 

tuyến vận tải biển chính sẽ vào cảng Cái Mép, còn hàng của khu vực châu Á sẽ vào cảng Cát 

Lái. 

 Đối với hàng hóa vận chuyển tới khu công nghiệp Long Đức, cũng có khách hàng sử dụng 

cảng Cái Mép. Trường hợp đến những nơi xa hơn, khách hàng muốn sử dụng cảng Cát Lái. 

Từ kết quả phỏng vấn như trên, chúng tôi đánh giá hàng hóa không tập trung về cảng Cái Mép - 

Thị Vải là do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

 Khoảng cách vật lý 

 Không có khu vực tập trung công nghiệp ở “sân sau” 

 Không có đơn vị giao nhận (forwarder) ở tỉnh BRVT 

 Địa điểm thông quan nhập khẩu 

Trong khi đó, vào ngày 28/9/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh BRVT đã tổ chức hội nghị (tên tiếng 

Việt: “Tiếp tục thực hiện đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển khu vực CM-TV”) 

nhằm tăng cường năng lực của cảng Cái Mép - Thị Vải. Trong hội nghị nhiều doanh nghiệp cảng 

tham dự đã nêu ra các vấn đề của cảng Cái Mép – Thị Vải cũng như chỉ ra sự cần thiết của một tổ 

chức quản lý, điều phối toàn bộ khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải. Ngoài ra, các đại biểu cũng chỉ ra 

rằng tính liên kết của các hạ tầng (cảng, đường xá, vận tải đường biển nội địa v.v..) còn yếu. Nguyên 

nhân là do tuy xây dựng riêng dựa trên quy hoạch tổng thể, nhưng chênh lệch về thời điểm xây dựng 

nên không trở thành một hệ thống logistics hiệu quả. 

 Chức năng điều phối luồng hàng dựa trên tầm nhìn vĩ mô chưa hoạt động hiệu quả. 

 Cơ chế phối hợp vùng chưa chặt chẽ, sự phát triển rời rạc không giúp nâng cao năng lực của 

cảng Cái Mép – Thị Vải. 

 Do cảng Cái Mép – Thị Vải đang thiếu một tổ chức điều phối để xây dựng/đầu tư/quản lý 

cụm cảng và kết cấu hạ tầng trong khu vực cảng nên phí tiếp nhận và xử lý hàng hóa cũng 

như các chi phí liên quan đến dịch vụ cảng khác chưa được quy định phù hợp, đồng thời chưa 

có cơ chế quản lý để có thể giải quyết nhanh chóng, thông thoáng các thủ tục. 
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7. Các giải pháp cụ thể 

7.1 Thành lập Ban quản lý và khai thác cảng (Cai Mep Thi Vai Port Management Board) 

Tại miền Nam Việt Nam, cần phải giảm tình trạng lộn xộn ở cảng và ùn tắc giao thông tại khu vực 

gần cảng do hàng hóa tập trung đến thành phố Hồ Chí Minh (cảng Cát Lái), đồng thời cũng cần tránh 

sự cạnh tranh do các đơn vị vận hành cảng phát triển và kinh doanh tự phát, dẫn đến xung đột chức 

năng giữa các cảng khu vực phía Nam. Để giải quyết các vấn đề này, trước hết các thành phố, tỉnh 

liên quan đến cảng miền Nam, các doanh nghiệp cảng cần trao đổi, điều chỉnh sự phân chia vai trò 

cho phù hợp với tính năng, đặc điểm của các cảng miền Nam. 

Có thể nghĩ đến một ví dụ về việc phân chia vai trò của các cảng miền Nam là dịch chuyển dần 

hàng hóa đang tập trung tại cảng Cát Lái đến cảng Cái Mép – Thị Vải, cảng Cát Lái tập trung vận 

chuyển trong nước và vận chuyển tới các nước ở sâu trong nội địa, sử dụng xà lan, còn khu vực Thị 

Vải có mực nước nông thì khai thác vận tải đường thủy trong khu vực châu Á, cảng Cái Mép có mực 

nước sâu, tàu container lớn có thể cập bến thì khai thác tuyến đường thủy Bắc Mỹ, châu Âu. 

  
(Nguồn) Nhóm khảo sát lập. 

Biểu đồ 10.7.1 Hình dung về lưu chuyển hàng hóa trong tương lai 

 

Hy vọng rằng, với vai trò là tổ chức điều phối giữa các cảng, các bộ ngành có liên quan, Ban quản 

lý và khai thác cảng (Port Management and Operation Board) được quy định trong Luật hàng hải 

Việt Nam 95/2015/QH13 (Vietnam Maritime Code) có hiệu lực ngày 1/7/2017, sẽ sớm được thành 

lập. Trong hội thảo (tên tiếng Việt: “Tiếp tục thực hiện đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác 

cảng biển khu vực CM-TV”) nhằm tăng cường năng lực của cảng Cái Mép - Thị Vải, do Tỉnh BRVT 

tổ chức ngày 28/9/2017, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (VINAMARINE) đã dẫn chứng 

các chuyến khảo sát tại châu Á và châu Âu, cho rằng “Cảng vụ (Port Authority)” với vai trò 

“Conductor” của toàn bộ cảng sẽ rất có hiệu quả và khuyên tỉnh BRVT nên tác động với Thủ tướng 

Chính phủ, MOT và các bộ ngành có liên quan để thành lập “Port Authority” tại cảng Cái Mép – Thị 

Vải, đồng thời đưa ra đề xuất về lộ trình thực hiện như dưới đây. 
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 Đến năm 2020, thành lập “Cai Mep Thi Vai Port Management Board” (Tên tiếng Việt：Ban 

Quản lý cụm cảng CM-TV), cơ quan của Chính phủ trong UBND tỉnh BRVT (nắm vai trò 

đầu tư, xây dựng, phát triển, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, khu hậu cần sau cảng: tổ 

chức được quy định tại điều 87, 88 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam). 

 Từ năm 2020, chuyển giao cơ quan nói trên cho Cảng vụ (Port Authority), thực hiện lập kế 

hoạch, quản lý, khai thác cảng toàn vùng với tầm nhìn cao hơn (Chỉ “Cảng vụ (Port 

Authority)” được quy định tại điều 91 Luật Hàng hải sửa đổi). 

Trước đề xuất này của VINAMARINE, Chủ tịch UBND tỉnh BRVT đã phát biểu rằng vẫn còn 

sớm để thành lập Cảng vụ (Port Authority) của khu vực Cái Mép – Thị Vải, nhưng tỉnh sẽ hành động 

để Ban quản lý và khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải (Cai Mep Thi Vai Port Management 

Board) sớm được thành lập. Các vai trò cơ bản của Ban quản lý và khai thác cụm cảng Cái Mép – 

Thị Vải được kỳ vọng như sau: 

 Nhanh chóng xây dựng mạng đường bộ kết nối cảng Cái Mép – Thị Vải với khu vực xung 

quanh; nạo vét, tăng thêm độ sâu cho các luồng tuyến của cảng Cái Mép – Thị Vải để tiếp 

nhận tàu cỡ lớn. 

 Cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút các doanh nghiệp sử dụng 

cảng Cái Mép – Thị Vải 

 Xem lại phí sử dụng để thêm nhiều tàu cập cảng Cái Mép – Thị Vải 

 Bố trí cẩu giàn siêu trường siêu trọng đáp ứng tàu container cỡ lớn, cầu giàn dùng để xếp 

hàng lên xà lan 

 Xây dựng bến Ro/Ro, kho hàng lạnh/đông lạnh để đáp ứng sự gia tăng và đa dạng hóa hàng 

hóa tiếp nhận đi kèm với sự phát triển/thu hút công nghiệp 

 

7.1.1 Về Ban quản lý và khai thác cảng (Port Management and Operation Board) 

Đơn vị này là nội dung được bổ sung trong Luật Hàng hải sửa đổi lần này, do Chính phủ thành lập, 

được giao vùng đất, vùng nước cảng biển để quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển, khai thác kết 

cấu hạ tầng cảng biển, khu hậu cần sau cảng (điều 87). Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức này được 

quy định tại điều 87, cụ thể là 13 nội dung dưới đây: 

 Xây dựng trình MOT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển 

tổng thể vùng đất, vùng nước cảng biển được giao. 

 Xây dựng và trình MOT phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng 

biển được giao. 

 Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy hoạch được phê duyệt. 

 Đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án 

đầu tư khu hậu cần sau cảng tại vùng đất, vùng nước cảng biển được giao. 

 Ban hành các quy chế quản lý các hoạt động trong vùng đất, vùng nước cảng biển được giao. 
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 Tổ chức quản lý việc đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và kết cấu hạ tầng hậu cần 

sau cảng. 

 Tổ chức đấu thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng biển. 

 Kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà khai thác tại cảng biển, khu đất hậu cần sau cảng. 

 Kiểm soát, cung cấp trang thiết bị và bảo đảm an toàn trong các hoạt động của cảng và đi lại 

của tàu thuyền trong khu vực quản lý. 

 Cung cấp dịch vụ hoa tiêu, lai dắt, logistics và các dịch vụ liên quan khác trong khu vực vùng 

đất, vùng nước được giao. 

 Bảo dưỡng, duy tu và sửa chữa kết cấu hạ tầng cảng biển trong vùng đất, vùng nước cảng biển 

được giao. 

 Quyết định mức giá dịch vụ tại vùng đất, vùng nước được giao trên cơ sở khung giá dịch vụ 

do Bộ trưởng MOT quy định. 

 Nhiệm vụ và quyền hạn khác do Chính phủ giao. 

 

Ngoài ra, sơ đồ tổ chức của Ban quản lý và khai thác cảng (Port Management and Operation 

Board) tại điều 89 như dưới đây: 

 Hội đồng thành viên của Ban quản lý và khai thác cảng (Port Management and Operation 

Board) bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. 

 Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc của Ban quản lý và khai 

thác cảng (Port Management and Operation Board) do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề 

nghị của Bộ trưởng MOT, trong đó phải có đại diện các cơ quan: MOT, Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi áp dụng mô 

hình Ban quản lý và khai thác cảng (Port Management and Operation Board). 

 Chính phủ quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và khu vực áp dụng mô 

hình Ban quản lý và khai thác cảng (Port Management and Operation Board) . 

 

Ở khu vực miền Bắc Việt Nam đang bắt đầu các thủ tục để thành lập đơn vị như vậy. Tỉnh BRVT 

cần tác động lên Chính quyền Trung ương để nhanh chóng thành lập Ban quản lý và khai thác cảng 

(Port Management and Operation Board). 

 

7.1.2 Các giải pháp ở miền Bắc 

Ở khu vực miền Bắc Việt Nam, do chưa có đơn vị xây dựng và điều phối kế hoạch chi tiết, thực 

hiện kế hoạch, thời điểm đầu tư, cách thức đầu tư, khai thác hạ tầng cảng, hạ tầng kết nối với các 

cảng và cụm cảng, dẫn đến đầu tư lãng phí và hiệu suất thấp nên cần tăng cường sự thống nhất, liên 

kết giữa vùng đất, vùng nước cảng và khu vực hậu cần sau cảng, thông qua xây dựng mô hình đơn vị 

phù hợp. MOT đang soạn thảo nghị định quy định về việc thành lập Ban Quản lý và khai thác cảng 

cửa ngõ quốc tế phía Bắc (Northern International Port Management and Operation Authority 

(NIGPA)). Trong quá trình soạn thảo nghị định này, MOT đã thăm dò ý kiến của Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập đơn vị này và trình lên Chính phủ kết quả thăm 

dò ý kiến. Dự thảo nghị định gồm 13 chương, 80 điều. Khái quát về Ban quản lý và khai thác cảng 
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cửa ngõ quốc tế phía Bắc (Northern International Port Management and Operation Authority 

(NIGPA)) như dưới đây: 

 Tên giao dịch quốc tế：Northern International Gateway Port Authority (NIGPA) 

 Được thành lập với tư cách pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng. 

 Địa phận quản lý：Hạ tầng cảng biển và hậu cần sau cảng của thành phố Hải Phòng và thành 

phố Quảng Ninh. 

 

7.2 Xây dựng điểm trung chuyển logistics 

Theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp vận tải địa phương, gần các khu công nghiệp chính có 

nhiều bến xe tải, so với cảng Cái Mép, chi phí vận chuyển bằng xe tải tại cảng Cát Lái rẻ hơn. Vì vậy, 

điều này gây khó khăn cho việc dịch chuyển hàng hóa từ cảng Cát Lái về cảng Cái Mép - Thị Vải 

cũng như xúc tiến đầu tư công nghiệp vào khu vực phía sau cảng này. Ngoài ra, do sự mất cân bằng 

của tỷ lệ hàng hóa xuất/nhập tại cảng Cái Mép – Thị Vải nên nhiều hàng hóa vận tải đường bộ là 

hàng một chiều, phát sinh nhiều container rỗng. Vì vậy, chi phí vận chuyển khi sử dụng cảng Cái 

Mép - Thị Vải bị chê là đắt. 

Hiện nay, hạ tầng vận tải của khu vực Cái Mép đang tiếp tục được cải thiện cùng với việc xây 

dựng đường cao tốc. Tuy nhiên, đúng như đánh giá ở trên, do chi phí vận chuyển đường bộ khi sử 

dụng cảng Cái Mép – Thị Vải cao hơn so với khi sử dụng cảng Cát Lái nên việc dịch chuyển hàng 

hóa vẫn dậm chân tại chỗ. 

Để cải thiện tình trạng này, cần phải rõ ràng trong phân chia vai trò của cảng Cái Mép – Thị Vải 

và cảng Cát Lái tại miền Nam Việt Nam và một việc quan trọng nữa là xây dựng trạm trung chuyển 

logistics (ICD, bến xe tải) để thúc đẩy quá trình phân chia vai trò của hai cảng đó. 

Để thúc đẩy cảng Cái Mép – Thị Vải trở thành trung tâm logistics, giảm bớt tình trạng ùn tắc giao 

thông, một vấn đề xã hội lớn của thành phố Hồ Chí Minh, cần phải đẩy nhanh sự chuyển đổi chức 

năng tiếp nhận hàng hóa từ cảng Cát Lái sang cảng Cái Mép – Thị Vải và có thể tham khảo sự phân 

chia vai trò của cảng Bangkok, cảng Laem Chabang, Lat Krabang ICD của Thái Lan, một nước đang 

dẫn đầu trong các nước ASEAN. Dưới đây là giới thiệu khái quát về cảng Bangkok, cảng Laem 

Chabang, Lat Krabang ICD. Khái quát về cảng Laem Chabang: tham khảo nội dung phần. 

 

7.2.1 Cảng Bangkok 

7.2.1.1 Khái quát các hạng mục ở cảng 

Cảng Bangkok gồm bến cảng, phao nổi, cọc buộc tàu, bến neo tàu của nhà nước/tư nhân khai thác 

nằm hai bên bờ sông Chao Phraya. Đường vào cảng hẹp và gấp khúc, độ sâu luồng vào cảng (Mean 

Sea Level) chỉ có 8,5m, chiều rộng luồng ở đoạn thẳng chỉ có 100m, ở chỗ gấp khúc chỉ có 250m 

nên tàu lớn nhất có thể cập cảng bị giới hạn ở mớn nước 8,2m, LOA 172m, 12.000 DWT. Vì vậy, kể 

từ khi mở cảng Laem Chabang vào năm 1991, để giảm tình trạng ùn tắc giao thông đô thị, chính phủ 

đã hạn chế lượng hàng hóa tiếp nhận dẫn đến thị phần tiếp nhận hàng hóa giảm đi hàng năm và đến 

nay đã có sự phân chia chức năng như sau: cảng Laem Chabang là tuyến đường biển chính, cảng 
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Bangkok là cảng cập bến tàu container với các tuyến đường biển ở gần và là trung tâm đầu mối vận 

tải đường thủy nội địa. 

Các bến của cảng Bangkok được phân chia thành PAT terminal (Cảng Khlong Toei), Authorized 

Private Wharf, Private Wharf theo hình thái quản lý. 

 

7.2.1.2 Cảng Khlong Toei (PAT terminal) 

Cảng Khlong Toei là cảng sông thuộc quận Klong Toei, thành phố Bangkok, cách cửa sông Chao 

Phraya khoảng 28km, gồm 84 cầu cảng lớn nhỏ, do Port Authority of Thailand (PAT) trực tiếp vận 

hành. Vào năm 1938, để tàu nước ngoài trực tiếp cập cảng vào Bangkok, chính phủ Thái Lan đã bắt 

đầu xây dựng theo đề án thiết kế của Nhật Bản, sau khi bị gián đoạn trong chiến tranh thế giới thứ 

hai, sau chiến tranh Chính phủ Thái Lan nhận vốn vay của Ngân hàng thế giới nhằm tăng thêm độ 

sâu luồng tuyến và đầu tư thiết bị xếp dỡ hiện đại và đưa vào hoạt động năm 1951. Kể từ đó cho đến 

khi bị cảng Laem Chabang chiếm ưu thế về lượng tiếp nhận hàng hóa vào năm 1997, cảng Khlong 

Toei đã phát triển là cảng lớn nhất Thái Lan và là cảng cửa ngõ của thủ đô Bangkok. 

PAT terminal gồm 2 bến cảng là bến cảng phía tây có tổng chiều dài cầu tàu là 1.660m và bến 

cảng phía đông với tổng chiều dài 1.528m. Cầu cảng của bến cảng phía tây cao trung bình 1,85m so 

với mực nước biển, của bến cảng phía đông là 2,06m. Bến cảng phía đông là bến container, với 14 

cẩu giàn và bãi container phương thức RTG. Bến cảng phía tây là terminal kiểu cũ, với các bãi mái 

che dọc cầu tàu nên không bố trí được cẩu giàn nên đang sử dụng Shipgear và cần cẩu di động để 

bốc dỡ, xếp hàng. Ngoài ra còn xếp dỡ hàng bằng cả xà lan. 

 

7.2.1.3 Bến cảng tư nhân 

Ven bờ tây sông Chao Phraya có 41, bờ đông có 37 bến cảng tư nhân. Tùy vào hình thức quản lý, 

các bến cảng tư nhân được chia thành Authorized Private Wharf, Private Wharf. Mớn nước ở các cơ 

sở neo đậu này cũng nhiều loại, từ 2m đến 10m. 

 

(1) Authorized Private Wharf 

Là bến tàu tư nhân xây dựng được hải quan cho phép hoạt động nhằm giảm bớt sự quá tải cho 

PAT terminal và khu vực sân sau Khlong Toei. Tất cả đều nằm ở phía hạ lưu của cảng Khlong Toei 

và có 4 terminal hoạt động trong vai trò của cảng container. 

 Bangkok Modern Terminal (BMT) 

 Thai Prosperity Terminal (TPT) 

 Unithai Terminal (UTT) 

 Sahathai Terminal 

Các hạ tầng cảng chủ yếu này được thể hiện trong Bảng 10.7.1. 
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Bảng 10.7.1Các cơ sở chủ yếu của các bến tư nhân cảng Bangkok 

Tên terminal Chiều dài cầu 

cảng 

Độ sâu Diện tích Thiết bị xếp dỡ 

BMT 315m 8,5m Ground slots 

3.000 TEU 

3 x 120t mobile cranes, 

8 reach stackers, 4 top loaders 

TPT 275m 8,5m 80.000 m
2
 2 x 100t & 1 x 300t mobile cranes, 

1 x 35t RMG, 8 reach stackers, 

4 top loaders 

UTT 202m 8,5m 60.000 m
2
 

(Ground slots 

3.600 TEU) 

3 x 35t quay gantry cranes, 

6 x 35t RTGs,  

Sahathai 360m 8,0m 

(low tide) 

168.000 m
2
 2 x 40t quay gantry cranes, 

1 x 280t & 1 x 250t mobile cranes 

2 RTGs, 8 reach stackers 

 

(2) Private Wharf 

Là các bến tàu nằm rải rác khắp ven sông Chao Phraya, tiếp nhận gạo, ngô, phân bón, sắt thép, sản 

phẩm hóa chất, sản phẩm dầu mỏ… và chủ yếu được sử dụng trong thương mại nội địa. Tuy nhiên, 

cũng có trường hợp được sử dụng vào thương mại quốc tế với sự cho phép của hải quan. 

 

7.2.1.4 Lượng hàng hóa qua cảng 

Mức thay đổi lượng container những năm gần đây thường dao động ở mức 2 triệu TEU. 

 

Bảng 10.7.2 Thay đổi lượng container qua cảng Bangkok 

 
(Nguồn) Bangkok Shipowners and Agents Association 

 

2012 2013 2014 2015

Inbound 825 863 855 895

Outbound 573 642 681 643

S. Total 1,397 1,505 1,536 1,538

Inbound 36 38 43 38

Outbound 21 18 19 17

S. Total 57 55 62 55

Inbound 72 53 57 49

Outbound 78 52 55 38

S. Total 150 105 112 87

Inbound 57 62 68 65

Outbound 54 49 56 58

S. Total 110 111 124 123

Inbound 23 41 44 50

Outbound 35 53 57 69

S. Total 58 95 101 119

Inbound 188 193 211 203

Outbound 188 172 188 181

S. Total 375 366 399 384

Inbound 1,012 1,056 1,066 1,098

Outbound 760 815 869 824

Total 1,773 1,871 1,935 1,922

('000 TEUs)

Authorized

Private Wharves

Total

Bangkok Port

Total

PAT Terminal

BMT

TPT

Unithai

Sahathai

Authorized Private Wharves
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7.2.2 Lat Krabang ICD 

Một đặc trưng của Thái Lan mà không có ở nước ASEAN nào khác là việc ICD đường sắt (Lat 

Krabang ICD) cũng phát huy vai trò. Từ Laem Chabang tới Lat Krabang có thể vận chuyển container 

bằng đường sắt, chiếm thị phần khoảng 40%, mỗi ngày có 34 chuyến tàu khứ hồi vận chuyển định kỳ. 

Ở các nước ASEAN khác, đường sắt chủ yếu chỉ vận chuyển hành khách, tàu hàng thường phải đợi 

đủ một lượng hàng nhất định mới khởi hành và khó để đảm bảo vận hành định kỳ. Về điểm này, 

trường hợp của Lat Krabang ICD với các tàu chở container chuyên dụng vận hành định kỳ theo lịch 

quả là đáng chú ý. 

Khu Lat Krabang còn có bãi xe tải ngay sát sân bay Suvarnabhumi và Lat Krabang ICD nên có thể 

dễ dàng chuyển đổi hình thức vận tải. 

Lat Krabang ICD thuộc quận Lat Krabang của thủ đô Bangkok, cách cảng Bangkok 30 km về phía 

đông, cách cảng Laem Chabang 118km bằng đường sắt. Đây được xác định là một cảng cạn nội địa 

bổ sung cho cảng Laem Chabang trong quy hoạch phát triển vùng ven biển phía đông, do Đường sắt 

Thái Lan (SRT) đầu tư phát triển. 

Lat Krabang ICD là khu vực bảo thuế do hải quan chỉ định. Các hãng tàu xây dựng các bãi 

container nội địa tại đây để thực hiện tiếp nhận/giao hàng các loại hàng hóa FCL (Full Container 

Load)
118

. Các chủ hàng sử dụng ICD này hầu hết là các doanh nghiệp sản xuất ở các khu công 

nghiệp phía bắc Bangkok, cách cảng Laem Chabang 200~250km. 

 

(Nguồn) Tài liệu do ESCO lập. 

Biểu đồ 10.7.2 Vị trí của Lat Krabang ICD và cảng Laem Chabang 

 

Lat Krabang ICD có tuyến đường sắt rẽ nhánh từ tuyến chính Bangkok – Chachoengsao của 

Đường sắt Thái Lan (SRT), và cũng dễ tiếp cận với đường cao tốc kết nối vùng thủ đô Bangkok, 

                                                   
118Chỉ các loại hàng hóa được vận chuyển với đơn vị nguyên 1 container. 
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cảng Laem Chabang với vùng công nghiệp phía bắc. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi thì nằm sát phía 

nam, cách một con đường cao tốc. 

Diện tích ICD là 2,6km
2
, chia thành 6 “mô đun”. Mỗi mô đun do một đơn vị khác nhau được SRT 

nhượng quyền vận hành. Vì các hợp đồng nhượng quyền này đã hết thời hạn nên SRT hiện đang có ý 

định chuyển đổi sang phương thức 1 công ty vận hành tất cả các mô đun (Single Rail Transfer 

Operator,, gọi tắt là SRTO) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, với kỳ vọng rằng điều này sẽ giúp 

lượng container qua cảng đang chững lại ở mức 1,4 triệu TEU/năm sẽ tăng trưởng đạt 2 triệu 

TEU/năm. 

Hình dưới là phân bố các mô đun của Lat Krabang ICD. Đường sắt nhánh chạy chính giữa, giúp 

cho mọi mô đun đều cùng lúc dễ dàng thực hiện việc xếp dỡ toa hàng. 

 

(Nguồn) Google Inc, JICA Study Team. 

Biểu đồ 10.7.3 Bố trí mặt bằng các mô đun của Lat Krabang ICD 

 

Bảng dưới đây thể hiện số container được xử lý theo từng mô đun và số container được xử lý theo 

từng phương thức vận tải của Lat Krabang ICD trong năm 2015. Trong năm 2015, lượng container 

mà ICD đã tiếp nhận và xử lý là 1,425 triệu TEU, tương đương với 21% lượng container mà cảng 

Laem Chabang tiếp nhận và xử lý trong cùng năm này là 6,78 triệu TEU. Trong tổng số 1,425 triệu 

TEU của toàn ICD, 446.000 TEU, tương đương với khoảng 31% đã được vận chuyển bằng đường 

sắt. 
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Bảng 10.7.3 Số lượng container qua từng mô đun của Lat Krabang ICD (2015) 

 

(Nguồn) Bangkok Shipowners and Agents Association. 

 

Bảng 10.7.4 Số lượng container theo các hình thức vận tải của Lat Krabang ICD (2015) 

 

(Nguồn) Bangkok Shipowners and Agents Association. 

 

Đường sắt do SRT vận hành, mỗi ngày 24 chuyến (12 chuyến outbound và 12 chuyến inbound), 

mỗi chuyến có 34 wagon (68 TEU). Tỷ lệ đầy tải của outbound là 99%, inbound là 60%, thời gian 

tới cảng Laem Chabang bằng đường sắt là 3 tiếng 10 phút, bằng xe tải là 2 tiếng. 

Các hãng tàu chịu trách nhiệm và chi phí để vận chuyển container giữa Lat Krabang ICD và cảng 

Laem Chabang. Chi phí vận chuyển mà hãng tàu phải trả, bằng đường sắt là 2.000bath/20feet, 

3.100bath/40feet, bằng xe tải là 3.100bath/20feet hoặc 40feet (tại thời điểm tháng 7/2012), và tính 

trung bình, đường sắt rẻ hơn khoảng 35%. 

 

7.2.3 Hiệu quả của Lat Krabang ICD 

Trên đây, chúng tôi đã trình bày về hiện trạng của cảng Bangkok có từ lâu, nằm sát vùng đô thị 

lớn, cảng Laem Chabang được xây dựng đầu thập niên 1990 và Lat Krabang ICD. Ở Thái Lan, cùng 

với việc xây dựng cảng Laem Chabang, Lat Krabang ICD cũng được xây dựng ở khu vực ngoại ô 

Bangkok. Việc xây dựng Lat Krabang ICD ban đầu là để giảm tải giao thông cho khu vực thủ đô 

Bangkok, nhưng kết quả lại giúp cho hàng hóa dịch chuyển từ cảng Bangkok sang cảng Laem 

Chabang, đồng thời thúc đẩy tập trung công nghiệp chế tạo ở các khu vực khác (khu công nghiệp 

Eastern Seaboard) ngoài thành phố thương mại là thủ đô Bangkok. 

 

('000 TEUs)

Import Export Total

Module A Siam Shore Side 141 177 318

Module B ESCO 134 137 271

Module C Evergreen Container Terminal 134 191 325

Module D TIFFA ICD 67 67 134

Module E Thai Hanjin Logistics 51 57 109

Module F NYK Distribution Service 112 158 270

639 786 1,425Total

 

Module/Operator

('000 TEUs)

By Rail By Truck
By Truck

(other
Total

Imports 184 424 31 639

Exports 262 498 26 786

Total 446 922 57 1,425

Share 31.3% 64.7% 4.0% 100.0%
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Chương 11 Mục tiêu 3 Chiến lược 3: Chiến lược Trung tâm logistics Cái 

Mép Hạ 

1. Tổng quan dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ (Logistics Park 

Project) 

Tỉnh BRVT (BRVT) đang có kế hoạch phát triển dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ (Cai 

Mep Ha Logistics Park Project) với tổng diện tích 800ha. Hiện trạng vùng đất phía sau cảng Cái 

Mép Thị Vải có lượng hàng hoá giao dịch ít do các doanh nghiệp logistics không đầu tư vào đây. 

Nhưng tương lai, tỉnh BRVT hướng đến việc kêu gọi đầu tư các ngành gia công phân phối, các 

doanh nghiệp logistics đầu tư vào đây và hình thành Trung tâm logistics quốc tế. Tính đến tháng 9 

năm 2017, cuộc thi về ý tưởng phát triển Trung tâm logistics đã kết thúc và các công ty tư vấn bên 

ngoài sẽ lập qui hoạch tổng thể bao gồm phát triển cảng trong tương lai. Được biết, nếu được 

UBND tỉnh BRVT phê duyệt thì Qui hoạch tổng thể này sẽ được triển khai thực hiện. Tóm tắt nội 

dung qui hoạch như sau: 

 

 Vị trí: Khu vực Cái Mép Hạ gần cửa sông Thị Vải 

 Diện tích phát triển: khoảng 800ha (trong đó, diện tích dung cho cảng:105,55ha) 

 Tiếp giáp với đường quốc lộ 51 và đường 991B  

 Tại đây dự kiến sẽ xây dựng các khu chức năng gồm: Container Depot, Kho, Khu thương 

mại tự do FTZ (Free Trade Zone), Khu thương mại.  

 Trong qui hoạch tổng thể chi tiết 5 nhóm cảng sẽ được qui hoạch với lượng hàng hoá giao 

dịch qua cảng là 12 triệu tấn/năm; Tàu có trọng tải 80.000 – 160.000 DWT; chiều dài cầu 

cảng 1.200m (4 cầu). 

 

(Nguồn) Nhóm Khảo sát lập dự trên tài liệu của DOT tỉnh BRVT 
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Biểu đồ 11.1.1 Bản đồ vị trí Trung tâm logistics Cái Mép Hạ 

 
(Nguồn) Nhóm Khảo sát lập theo DOT tỉnh BRVT 

Biểu đồ 11.1.2 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Trung tâm logistics Cái Mép Hạ 
 

Nhóm Khảo sát đã thực hiện khảo sát thực tế khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm logistics Cái 

Mép Hạ vào tháng 10/2016. Sau đây là một số ý kiến của Nhóm khảo sát: 

 Vùng đất quy hoạch nằm ở phía Nam của huyện Cái Mép và cách xa khu công nghiệp hiện 

hữu, cho nên không tiện lợi đối với các công ty logistics. Đối với các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp Phú Mỹ 3 thì rất gần, có thể sử dụng được. 

 Khi phát triển cảng, cần phải lưu ý đến sự ảnh hưởng của sóng lớn vì khu vực quy hoạch 

nằm đối diện với biển. Mặc dù còn phụ thuộc vào kết quả khảo sát quan trắc sóng nhưng 

khả năng cần phải có đê chắn sóng là cần thiết. Thời gian khảo sát là vào thời điểm thời tiết 

tốt nhưng gió mạnh, sóng cao khoảng hơn 50 cm (nhìn bằng mắt thường). 

 Lo ngại khó nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan trong giai đoạn lập kế hoạch, 

đánh giá tác động môi trường của dự án và có thể sẽ mất nhiều thời gian để các cơ quan 

chức năng xem xét vì vùng đất qui hoạch là rừng ngập mặn được trồng, có nhiều người liên 

quan đến ngành nuôi trồng thuỷ sản như tôm, hào...đang phát triển tại đây.  

 Khu vực quy hoạch là cửa sông Thị Vải, dự báo nền đất được cấu tạo từ đất nhớt cực mềm. 

Việc cải tạo nền đất là không thể thiếu trong xây dựng, vì thế khả năng chi phí sẽ tăng lên 

rất cao. 

 

Khu vực quy hoạch
(từ biển nhìn vào)

Rừng ngập mặn Lồng bè nuôi cá
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Biểu đồ 11.1.3 Hiện trạng vùng đất qui hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ (hình của Đoàn 

Khảo sát) 

2. Kế hoạch sử dụng Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ 

2.1 Cảng cạn (ICD) 

Tỉnh BRVT đang tiến hành khảo sát về phát triển đất đai. Tùy theo nội dung của kế hoạch sử 

dụng đất sẽ được xem xét, đây là một biện pháp giải quyết vấn đề đang đối mặt hiện nay là tình 

trạng thiếu bãi container nhưng chưa được xem xét đầy đủ. Chúng tôi xin giới thiệu một ví dụ về ý 

tưởng xây dựng ICD với vai trò là một kế hoạch sử dụng đất. Xây dựng ICD có 3 yếu tố điển hình 

cụ thể như sau: 

 Thay thế chức năng và bổ sung dịch vụ cảng 

 Nâng cao hiệu quả phân phối cho khu vực sản xuất và tiêu thụ nội địa qui mô lớn 

 Chuyển đổi chức năng để giải quyết vấn đề của các cảng đang gặp phải 

 

2.1.1 Thay thế chức năng và bổ sung dịch vụ cảng 

Đây là một ví dụ ở nước ngoài về thay thế chức năng và bổ sung dịch vụ cảng, đề cập đến cảng 

Duisburg ở Đức. Đặc điểm của cảng Duisburg như sau:  

 Cảng Duisburg là một trong những cảng nội địa có qui mô lớn nhất thế giới trong 100 cảng 

container hàng đầu thế giới. Cảng này nằm dọc trên sông Rhine và sông Rule và là một 

trong những dịch vụ vận tải biển bằng sà lan lớn nhất với cảng Rotterdam. 

 Do cảng Duisburg nằm ở vị trí giao điểm của 3 loại hình phương tiện vận tải là sà lan, 

đường sắt và đường bộ cho nên có thể kết hợp cùng sử dụng các loại phương tiện vận tải với 

nhau và có các tuyến vận chuyển kết nối tới các thành phố của Đức. 

 Cảng Duisburg được các công ty vận tải container và các nhà quản lý cảng/bãi container đã 

tham gia vào dự án cùng với việc đầu tư góp vốn một phần vào cảng Antwerp. 

Hiệu quả của ICD: 

 Cảng Duisburg cung cấp nơi lưu trữ cho các cảng biển khác, vì thế các cảng biển khác 

không cần lưu trữ tại bãi của cảng mình mà có thể chuyển ngay đến cảng Duisburg cho nên 

các cảng biển khác có thể tập trung các nguồn lực cho hoạt động giữa tàu mẹ và cầu cảng. 

 Do tại cảng Duisburg có thể tập trung các loại hàng hoá của nhiều cảng biển khác nhau cho 

nên có thể nâng cao đáng kể hiệu quả vận chuyển giữa khu vực tiêu dùng nội địa của Đức và 

cảng biển khác. 
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 Trường hợp các cảng biển khác có lưu trữ hàng hoá tại bãi của mình thì cũng có thể chia sẻ 

thông tin giữa ICD và các cảng biển dựa trên hệ thống EDI, từ đó có thể quản lý hàng hoá 

một cách nhất quán. 

2.1.2 Nâng cao hiệu quả phân phối cho khu vực sản xuất và tiêu thụ nội địa qui mô lớn 

Là một ví dụ ở nước ngoài về nâng cao hiệu quả phân phối cho các khu vực sản xuất và tiêu thụ 

nội địa quy mô lớn, có thể đề cập đến ICD Nghĩa Vương của Hàn Quốc. Đặc điểm của ICD Nghĩa 

Vương như sau: 

 ICD Nghĩa Vương được xây dựng dựa trên qui hoạch của quốc gia với vai trò là một trung 

tâm  phân phối phức hợp gồm các nhà máy công nghiệp và khu công nghiệp... 

 ICD Nghĩa Vương là một ICD nằm trong khu vực đô thị của Seoul, nơi tiêu thụ lớn và là 

khu sản xuất lớn cách cảng trung tâm là cảng Busan 430 km. 

 Tuyến vận tải giữa cảng Busan và ICD Nghĩa Vương được sử dụng đường sắt nhiều, việc 

vận chuyển giữa ICD Nghĩa Vương với chủ hàng thì tập trung vào đường bộ. 

Hiệu quả của ICD: 

 Nâng cao hiệu quả vận chuyển và giảm chi phí vận chuyển nhờ vào chức năng hoạt động & 

trung tâm qui mô lớn của cảng Busan và ICD Nghĩa Vương. 

 Từ cảng Busan đến ICD Nghĩa Vương đều được áp dụng là hàng ngoại quan, nên không bị 

tính thuế tiêu thụ trong nước đối với phí vận chuyển. 

 Trường hợp trả lại container rỗng cho ICD Nghĩa Vương (nhập khẩu), hoặc sử dụng 

container rỗng ở ICD Nghĩa Vương (xuất khẩu) thì chỉ bị tính phí một chiều đối với chi phí 

vận chuyển giữa bãi container cảng Busan và khu đô thị Seoul, như vậy có thể tận dụng hiệu 

quả container rỗng và giảm thấp chi phí vận chuyển. 

 Do Miền Nam Việt Nam nhập khẩu quá nhiều cho nên hàng hoá vận chuyển một chiều quá 

nhiều. Vì thế số lượng container rỗng phát sinh quá lớn, đây là nguyên nhân dẫn đến chi phí 

vận chuyển tăng lên. Việc xây dựng ICD sẽ làm giảm sự vận chuyển hàng hoá một chiều 

của Miền Nam Việt Nam, đây là một biện pháp hiệu quả làm giảm chi phí vận chuyển. 

 Tắc nghẽn giao thông ở khu vực sau cảng Busan đã giảm mạnh nhờ vận chuyển bằng đường 

sắt 2.600TEU/ngày từ cảng Busan. 

 

2.1.3 Chuyển đổi chức năng để giải quyết vấn đề của các cảng đang gặp phải 

Là một ví dụ ở nước ngoài về chuyển đổi chức năng để giải quyết vấn đề của các cảng đang gặp 

phải, có thể đề cập đến cảng Valparaso ở Chile. Đặc điểm của cảng Valparaso như sa: 
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 Cảng Valparaso nằm ở khu vực gần thành phố, lượng hàng hóa và các tàu du lịch biển ghé 

cảng ngày một tăng lên, sự phân tách lưu thông của con người và hàng hoá đã là vấn đề lớn 

 Để giải quyết sự phức tạp của đô thị và mở rộng chức năng hiện hữu của Cảng Valparaso, 

chức năng sân bãi của cảng đã được di dời sâu vào trong nội địa khoảng 11 km. 

 Có thể thực hiện một loạt các hoạt động xuất nhập khẩu (hải quan, kiểm dịch v.v...) ở sân 

bãi nội địa. Đất cảng liên quan chủ yếu được sử dụng làm nơi lưu giữ, bảo quản. 

Hiệu quả của ICD: 

 Vấn đề tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí tại khu vực nội địa của Cảng Valparaso 

được công nhận là di sản thế giới đã được giảm xuống đáng kể. 

 Tại cảng Valparaso trước đây, diện tích đất cảng liên quan đã được sử dụng hết nhưng nhờ 

vào việc di dời chức năng sân bãi của cảng cho nên diện tích bãi đỗ xe tải đã được mở rộng 

thêm khoảng 15%, và sự chờ đợi-chậm trễ của xe tải vào bốc dỡ hàng cũng đã giảm khoảng 

30%. 

Về ICD, tuỳ từng nơi có thể công nhận hiệu quả của những ví dụ nên trên. Hiện nay tại miền 

Nam Việt Nam, các khu công nghiệp xung quanh Tp.Hồ Chí Minh (đặc biệt là phía bắc HCM) là 

vùng có lượng hàng hoá ra vào (xuất nhập) lớn, hàng hoá được vận chuyển nhiều bằng sà lan đến 

các cảng sông gồm cảng Cát lái. Cho dù có xây dựng trung tâm logistics và ICD gần cảng Cái Mép 

Thị Vải đi nữa thì nhu cầu của các chủ hàng ở phía bắc Tp.HCM cũng không nhiều do khoảng cách 

khá xa. Và mặc dù có xây dựng kho bãi container rỗng ở vị trí dễ nhận hàng thì cũng là việc bình 

thường. Do vậy, để xây dựng và hình thành ICD thì cần phải có các điều kiện cần thiết đó là phải 

có nhiều chủ hàng ở gần cảng Cái Mép Thị Vải. 

 

2.2 Kế hoạch sử dụng khác 

Các phương pháp sử dụng đất hiệu quả khác là bãi cảng nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc và các 

cơ sở dự trữ xăng dầu. 

Bãi cảng nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc phải kiểm định xe nhập khẩu sau khi xe ô tô được đưa 

xuống bãi cảng, việc kiểm tra thường được thực hiện gần khu vực tiêu thụ (đại lý). Do cảng Cái 

Mép Thị Vải có khoảng cách xa với Tp.HCM là khu vực tiêu thụ chủ yếu cho nên việc này cũng 

được xem là không khả thi. Ngoài ra, hãng tàu vận tải của Nhật Nippon Yusen (NYK) đang chuyên 

chở, nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc cũng đang sử dụng cảng SPCT Hiệp Phước. 

Cũng có thể xem xét sử dụng như là một cơ sở dự trữ xăng dầu dùng cho một vùng rộng lớn. Dự 

trữ xăng dầu có 3 loại là "kho dự trữ thương mại cho quá trình phân phối sản phẩm dầu mỏ", "kho 

dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu mỏ tại các nhà máy lọc dầu" và "dự trữ dầu quốc gia" để chuẩn bị 

đối với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mang tính quốc gia. Do nhiều cơ sở lưu trữ thương mại đã 

lên kế hoạch xây dựng các dự án tư nhân và không có nhà máy lọc dầu nào gần trung tâm Logistics 

park, cho nên chỉ có thể dùng đất làm cơ sở dự trữ dầu quốc gia. Theo qui hoạch tổng thể kho trữ 
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dầu mới nhất ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2017 (Quyết định số 1030/QĐ-TTg), hiện nay ở tỉnh 

BRVT có một căn cứ kho dự trữ dầu quốc gia (Cù Lao Tào), có công suất 150.000 m
3
. Tương lai, 

khi nhà máy lọc dầu Long Sơn sẽ bắt đầu hoạt động, cần phải dự trữ dầu thô để ứng phó nguy cơ 

rủi ro ngừng cung cấp dầu thô nhập khẩu tại nhà máy lọc dầu, việc bổ sung các kho dự trữ bổ sung 

là rất cần thiết. 
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3. Ý tưởng cho Trung tâm logistics 

Dựa trên sự chuyển đổi hàng hóa hiện có từ cảng Cát lái đến cảng Cái Mép đã đề cập trong 

Chương 10, chiến lược trong nước và chiến lược quốc tế đối với trung tâm logistics trong khu vực 

cảng Cái Mép Thị Vải bao gồmTrung tâm logistics được thể hiện như sau 

 

3.1 Giới thiệu ví dụ về sự hình thành Trung tâm logistics của Châu Á 

Ở khu vực Đông Á, các khu chế xuất đã được phát triển ở Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, 

Malaysia ... từ những năm 1960. Trong khu chế xuất có cảng với vai trò là cảng tự do được miễn 

thuế..., các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu ở Nhật Bản đã tìm kiếm chức năng sử dụng 

nhiều lao động và góp phần vào sự phát triển kinh tế ở khu vực Đông Á. 

Trong những năm gần đây, xu hướng xây dựng Trung tâm logistics trong cảng để đáp ứng được 

GSCM, phát triển thêm khu chế xuất. 

Tại Hàn Quốc, đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics trong khu vực Đông Bắc 

Á và đã cho xây dựng các cảnh cảng như: Cảng mới Busan, cảng Incheon và cảng Gwangyang. Tại 

Đài Loan, họ đã chỉ định một khu vực cảng bao gồm Cảng Kaohsiung với vai trò là một đặc khu, 

nhằm hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics trong vùng trung tâm của khu vực Đông 

Nam Á. Và tại Trung Quốc, đã xây dựng và đưa vào hoạt động khu thương mại tự do FTZ (Free 

Trade Zone) tại cảng Thượng Hải (khu vực Shanghai) từ những năm 1990 và xây dựng thêm trung 

tâm logistics park tiếp giáp với khu vực này, ngoài ra cũng xây dựng thêm trung tâm logistics park 

tại khu vực Yangshan. 

Như vậy, tại cảng trung chuyển logistics ở Đông Á, cùng với việc thu hút các ngành công nghiệp 

ở các vùng sâu vùng xa và các khu vực lân cận, việc tăng cường chức năng logistics để thu hút các 

ngành công nghiệp cũng đã được nhìn nhận rõ ràng. 

Để nghiên cứu chiến lược trong nước đối với chiến lược trung tâm logistics thì phải xem xét các 

nội dung đặc thù chủ yếu về 1) Mục tiêu và phương châm phát triển; 2) Chiến lược phát triển 

logistics; 3) Chiến lược xây dựng...của các cảng như: Cảng mới Busan, cảng Thượng Hải (khu vực 

Shanghai), cảng Thượng Hải (khu vực Yangshan). 
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Bảng 11.3.1 Ví dụ sự hình thành trung tâm logistics Châu Á 

Tên cảng Mục tiêu, phương châm 

phát triển  

Chiến lược pháp triển Chiến lược xây dựng  

Cảng mới Busan -Thúc đẩy tăng trưởng cho 

các cảng chính vùng Đông 

Bắc Á. 

-Phát triển mở rộng vùng đất 

sau cảng để xây dựng trung 

tâm logistics 

-Khác biệt hoá với cảng của 

Trung Quốc đang tang trưởng 

Thu hút đầu tư tập trung 

vào các doanh nghiệp 

Nhật Bản 

 

Hình thành khu logistics 

tổng hợp tiếp giáp với mặt 

sau của cảng container 

Cảng Thượng Hải 

(Khu vực Shanghai) 

Phát triển trung tâm logistics 

trên cả nước Trung Quốc 

Thực hiện theo qui 

hoạch, chủ trương của 

quốc gia 

-Kết nối giữa khu logistics 

park (nước ngoài) với cảng 

container 

-Vận hành thống nhất thủ 

tục thông quan giữa khu 

logistics park với cảng 

container 

- Giảm gánh nặng cho các 

thiết bị xếp dỡ hàng hóa 

trong logistics park của các 

doanh nghiệp thuê dịch vụ.  

Cảng Thượng Hải 

(khu vực 

Yangshan) 

Đóng vai trò chức năng là 

một trung tâm logistics quốc 

tế trong khu vực Đông Bắc Á 

-Thực hiện dự án theo 

qui hoạch của quốc gia 

-Đóng vai trò là khu vực 

gia công, sản xuất và là 

trung tâm thương mại kết 

hợp với cảng biển, nâng 

cao tính ưu tiên và thúc 

đẩy các doanh nghiệp 

thương mại, logistics có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

Mở rộng chức năng 

chuyển tải. 

Hợp tác với khu chế xuất. 

Cảng Busan  Đóng vai trò chức năng là 

trung tâm logistics Châu Á 

Thái Bình Dương  

-Thực hiện dự án theo qui 

hoạch của quốc gia 

-Cung cấp vị trí đất sử 

dụng cho các doanh 

nghiệp Đài Loan và các 

doanh nghiệp trên thế giới 

-Trở thành vùng căn cứ 

của các doanh nghiệp Âu 

Mỹ ở khu vực Châu Á 

Chỉ định hợp nhất khu 

vực cảng và sân bay với 

FTZ (khu thương mại tự 

do).  

(Nguồn) Đoàn khoả sát lập. 

 

3.2 Sự hình thành trung tâm logistics khác 

Tại Châu Âu và Trung Đông, các trung tâm logistics cảng biển đang được phát triển với vai trò 

là một trung tâm phân phối trong các khu vực. Ví dụ điển hình là cảng Rotterdam và cảng Dubai. 

Nhà nước cùng hợp tác với Cảng vụ Hàng hải và chính quyền địa phương để tăng thu hút đầu tư 

chức năng logistics, gia tăng cơ hội việc làm và hàng hoá trong khu vực, đồng thời thực hiện nâng 

cao năng lực SCM. 

Để nghiên cứu chiến lược quốc tế trong chiến lược trung tâm logistics thì phải hệ thống lại các 

nội dung đặc thù của cảng Rotterdam và cảng Dubai gồm: 1) Mục tiêu và phương châm phát triển; 

2) Chiến lược phát triển logistics; 3) Chiến lược xây dựng...  
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Bảng 11.3.2 Sự hình thành trung tâm logistics của các khu vực khác 

Tên cảng Mục tiêu, phương châm 

phát triển  

Chiến lược pháp triển Chiến lược xây dựng  

Cảng Rotterdam  Đặt mục tiêu vào thị 

trường trên toàn khu vực 

EU với bối cảnh có đặc 

điểm địa lý nằm ở trung 

tâm Châu Âu, có hệ 

thống đường thuỷ, đường 

bộ, đường sắt được kết 

nối hoàn chỉnh.  

-Xây dựng khu logistics 

cho thị thường Châu Âu 

- Cơ quan cảng vụ sẽ vận 

hành và phát triển trung 

tâm logistics  

 

Xậy dựng đường bộ 

chuyên dụng (vận 

chuyển ngoại quan) kết 

nối giữa cảng container 

và khu logistics  

Cảng Dubai Phát triển trung tâm 

logistics tận dụng vị trí 

giao lộ của phương 

Đông và phương Tây 
  

-Phát triển, vận hành dự 

án của quốc gia 

-Ban hành chương trình 

ưu đãi đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng 

-Xây dựng cảng 

container lớn nhất Trung 

Đông 

-Hợp nhất cảng container 

với khu logistics thành 

một hệ thống. 

-Cung cấp đất cho thuê 

giá rẻ (gồm cả nhà máy 

gia công) 

(Nguồn) Đoàn Khảo sát lập. 

 

3.3 Xem xét sự hình thành trung tâm logistics ở cảng Cái Mép Thị Vải 

Để cảng Cái Mép Thị Vải trở thành một trung tâm logistics quốc tế, chúng ta sẽ phải đẩy mạnh 

sự phát triển các chức năng có thể quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả. Cần phải giảm thiểu 

chi phí và rủi ro phân phối bằng việc thống nhất và nâng cao hiệu quả chức năng gia công phân 

phối, chức năng vận chuyển phân phối, chức năng thông quan hải quan tương ứng với các đặc tính 

công nghiệp hấp dẫn (cơ sở mua sắm, cơ sở bán hàng, đặc tính loại ngành ...). 

Tham khảo các ví dụ nêu trên, hệ thống lại thị trường logistics khu vực cảng Cái mép Thị Vải 

gồm Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, cảng cạnh tranh, chiến lược logistics và chiến lược xây 

dựng... 
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Bảng 11.3.3 Sự hình thành trung tâm logistics trong khu vực cảng Cái Mép Thị Vải 

Hạng mục Nội dung 

Thị trường 

logistics 

Trong ASEAN, có Singapore, Malaysia là quốc gia đang dẫn đầu về cảng trung tâm 

logistics. Ở Đông Á, cảng Thượng Hải, cảng Cao Hùng (Kaohsiung) và cảng Busan đã có 

trước đó. Vì vậy, cảng Cát Lái là cảng có đặc tính địa lý nằm ở giữa Singapore, Malaysia 

và Đông Á, dẫn đầu trong ASEAN và được thị trường logistics đặt mục tiêu hướng tới 

GMS. 

Cảng cạnh tranh Giả sử các nước thành viên GMS là cảng Laem Chabang ở Thái Lan và cảng 

Sihanoukville ở Campuchia. Tuy nhiên, cảng Cái Mép nằm ở giữa Singapore, Malaysia và 

Đông Á, dẫn đầu trong ASEAN và có lợi thế về địa lý so với Cảng Laem Chabang và 

Sihanoukville. Và do có sự kết nối giữa hành lang kinh tế phía Nam với cảng Laem 

Chabang, khu vực thành phố Bangkok và cảng Sihanoukville, khu vực thành phố Phnom 

Penh cho nên cảng Cái Mép có tiềm năng đóng vai trò là cảng kết nối với vùng GMS 

thông qua đường bộ và đường biển. 

Chiến lược 

logistics 

Cần phải chuyển đổi hàng hóa hiện có từ cảng Cát Lái là cảng sông của Tp.HCM đến cảng 

Cái Mép Thị Vải, thúc đẩy chính sách thu hút công nghiệp thông qua phát triển công 

nghiệp cơ sở hạ tầng và phát triển trung tâm logistics (Cái Mép Hạ...). Đồng thời, phải tích 

cực thu hút các doanh nghiệp vận tải cùng các nhà khai thác cảng toàn cầu và tiếp tục phát 

triển các cảng trung tâm logistics, các vùng nội địa bằng hình thức hợp tác Công-Tư.  

Chiến lược xây 

dựng 

Đầu tiên, để từng bước chuyển dần các hàng hóa hiện có từ cảng Cát Lái đến Cảng Cái 

Mép Thị Vải nhằm giải tỏa tắc nghẽn giao thông ở Tp.HCM, thì phải xây dựng khu căn cứ 

logistics (bến xe tải, bến cảng khô ...) trung gian giữa cảng Cát Lái và cảng Cái Mép Thị 

Vải dựa trên các khu công nghiệp hiện có và vị trí của đặc khu kinh tế (SEZ), thúc đẩy 

giao thông đường thủy giữa các cảng. 

Tiếp theo, để thực hiện chức năng hoạt động như một trung tâm logistics có toàn bộ GMS, 

thì phải đẩy mạnh triển khai các chức năng tiên tiến của cảng như: chức năng thông quan 

tại cảng Cái Mép Thị Vải, chức năng xử lý hàng hoá... Đồng thời, phát triển khu căn cứ 

logistics như triển khai vị trí công nghiệp vùng nội địa, logistics park, khu phân phối hàng 

hoá. 

(Nguồn) Đoàn Khảo sát lập. 

 

Logistics được chia thành hai loại xử lý hàng hoá thông thường là: Xử lý hàng hóa quá cảnh và 

Vận chuyển hàng hoá tổng hợp dựa trên nhu cầu của chủ hàng. Cảng được phân loại xử lý hàng 

quá cảnh là Singapore, Hồng Kông của Chấu Á và Dubai của Trung Đông, Rotterdam của châu Âu 

v.v..., đây là các cảng có lợi thế cạnh tranh về mặt địa lý và chính sách phát triển của quốc gia. Các 

cảng khác loại cảng xử lý hàng hóa của các doanh nghiệp chủ hàng, công ty đầu tư xây dựng nhà 

máy. 

PSA International tại Singapore và DP World ở United Arab Emirates là những doanh nghiệp 

chiến lược quốc gia. Họ là nhà khai thác cảng rất phát triển với vai trò là doanh nghiệp logistics 

toàn cầu, vận chuyển hàng quá cảnh. Trong khi đó, các công ty vận tải toàn cầu như Maersk Line 

(MAERSK), American President Lines (APL)... đã phát triển dựa trên nhu cầu của chủ hàng 

Cảng Cái Mép Thị Vải nằm ở Miền Nam Việt Nam, với sự phát triển của AEC và sự phát triển 

của cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ quốc tế, cảng Cái Mép Thị Vải không chỉ đơn thuần là cảng 

địa phương ở miền Nam Việt Nam mà còn sở hữu lợi thế địa lý với vai trò là cửa ngõ phía đông 

của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong). Ngoài ra, có thể kỳ vọng ASEAN sẽ trở thành 

nhà máy của thế giới tập trung cho ngành sản xuất trong tương lai và cũng có thể kỳ vọng lớn về 

nhu cầu xử lý hàng hóa với tiềm năng công nghiệp lớn.  

Để phát triển cảng Cái Mép Thị Vải trở thành trung tâm logistics quốc tế thì cần xem xét vị trí 

chính sách quốc gia cùng với các chiến lược triển khai, tìm ra ngành công nghiệp tiềm năng. 
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Hiện nay, với vai trò là cảng đại diện ở miền Nam Việt Nam, thì có cảng Cát Lái của Tp.HCM 

và cảng Cái Mép Thị Vải là cảng mới. Cảng Cát Lái đang nâng công suất xử lý hàng hoá theo sự 

tập trung dân số của Tp. HCM, nhưng đồng thời cũng đang đối diện với vấn đề xã hội lớn là hiện 

tượng tắc nghẽn giao thông đô thị  

Như đã trình bày ở trên, cảng Cái Mép Thị Vải là cảng mới được phát triển, có tiềm năng trở 

thành trung tâm logistics với lợi thế về địa lý, điều kiện tự nhiên (nước sâu), tiềm năng công nghiệp. 

Do đó, một cảng có lợi thế về địa lý và điều kiện tự nhiên, thì trước hết nhà nước và chính quyền 

địa phương cần phải làm rõ vai trò của cảng Cát Lái và cảng Cái Mép Thị Vải, đồng thời cần có sự 

chỉ đạo và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Hơn nữa, cần phải đầu tư hệ thống logistics tiêu chuẩn quốc tế có 

thể đáp ứng các chính sách công nghiệp để làm rõ hơn tiềm năng công nghiệp. 

Để cảng Cái Mép Thị Vải tận dụng lợi thế địa lý và phát huy chức năng trung tâm logistics quốc 

tế, thì cần phải hiện thực hoá việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp logistics trên toàn thế giới. Để 

đạt được mục đích đó, chính phủ và chính quyền tỉnh cũng cần phải thúc đẩy các biện pháp thu hút 

(ưu đãi), cũng như phải tiêu chuẩn quốc tế các chức năng của cảng. 

Hiện nay, Việt Nam đang ứng dụng V-NACCS (hệ thống CNTT của Hải quan) để nâng cao hiệu 

quả thủ tục thông quan bằng mô hình thông quan điện tử, hơn nữa sẽ đi đầu trong việc cải tiến, ứng 

dụng điện tử hoá trong việc để nâng cao hiệu quả công việc trên cả nước Việt Nam. Để trở thành 

trung tâm logistics quốc tế, là cửa ngõ phía đông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ít nhất là 

cần phải triển khai có hiệu quả hơn cảng Laem Chabang của Thái Lan (* Thái Lan áp dụng hệ 

thống E-custom riêng).  

Ngoài ra, điều quan trọng là thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng kết nối giữa các cảng với vùng 

nội địa và vận tải đường biển quốc tế tương ứng với tiềm năng công nghiệp, phối hợp làm rõ vai trò 

với cảng Cát Lái, dỡ bỏ điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng hải nội địa. 

Nhằm mở rộng chức năng cảng cho trung tâm logistics quốc tế, cần phải phát triển một vùng nội 

địa đáp ứng tiềm năng công nghiệp. Ví dụ, phương pháp thu hút các ngành công nghiệp truyền 

thống như khu thương mại tự do, khu chế xuất ...và phương pháp ưu đãi đặc biệt với vai trò là đặc 

khu logistics để thu hút các doanh nghiệp logistics quốc tế. 

Các biện pháp trên sẽ có hiệu quả đối với trung tâm logistics quốc tế của cảng Cái Mép Thị Vải 

gồm cả hai ưu điểm là có lợi thế về địa lý và tiềm năng công nghiệp. 
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Chương 12 Kế hoạch hành động 

Căn cứ vào kết quả phân tích cơ cấu ngành tại Chương 2 Báo cáo này, chúng tôi đã xem xét đề 

ra 3 mục tiêu và 3 chiến lược cho mỗi mục tiêu trong 3 lĩnh vực là công nghiệp, môi trường,  

logistics từ Chương 3 đến Chương 11 nhằm kiện toàn cơ cấu ngành, thúc đẩy các biện pháp môi 

trường và hình thành mạng lưới logistics làm bệ đỡ cho kiện toàn cơ cấu ngành. Ở Chương này, 

chúng tôi sẽ xem xét lộ trình và các kế hoạch hành động nhằm triển khai 9 chiến lược trên. 

 

1. Lộ trình và khái quát kế hoạch hành động 

1.1 Lộ trình 

Trong sơ đồ dưới đây, chúng tôi đã hệ thống lại các hành động cần thiết theo khung thời gian 

nhằm thực hiện các chiến lược cho các mục tiêu từ 1~3. Dự kiến các hành động cụ thể sẽ được bắt 

đầu triển khai từ năm 2018 và kết thúc vào năm 2021 trong vòng 3 năm. 

 

 

(Nguồn) Nhóm Khảo sát lập. 

Biểu đồ 12.1.1 Dự thảo lộ trình 
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1.2 Kế hoạch hành động (khái quát) 

Bảng dưới đây hệ thống hóa các kế hoạch hành động (dự kiến) cần thiết để triển khai chiến lược 

theo từng đối tượng gồm: tỉnh BRVT, Bộ ngành Trung ương, các tổ chức phía Nhật Bản. 

 

Bảng 12.1.1 Các hành động cần thiết (dự kiến) 

 
Hành động của tỉnh BRVT Hành động của TW 

Hành động của phía Nhật 
Bản 

M
ụ

c
 tiê

u
 1 

C
h

iế
n

 lư
ợ

c
 1

 

Phát huy, kiện toàn 
Nhóm công tác tái 
cấu trúc kinh tế 

 Thành lập “Tổ công tác 
thu hút CN (tạm gọi)” 
theo từng đối tượng lĩnh 
vực để phân tích, nghiên 
cứu chính sách và điều 
phối với TW (Chính DPI) 

 Thành lập Diễn đàn các 
KCN thân thiện với môi 
trường, nghiên cứu cơ 
chế, mô hình điều hành 
(DPI, DONRE, BIZA) 

 Xây dựng “Chương trình 
ưu đãi phát triển tỉnh 
BRVT” theo mức độ 
đóng góp cho phát triển 
ngành và biện pháp 
BVMT (Chính DOIT) 

 Bố trí ngân sách 
cho “Chương 
trình ưu đãi phát 
triển tỉnh BRVT” 
(MOF, MOIT) 

 Kiểm tra xác nhận, theo 
dõi thông qua cơ chế trao 
đổi định kỳ về phát triển 
công nghiệp giữa Tổ 
công tác tái cấu trúc kinh 
tế và các thành viên liên 
quan phía NB (tổ chức 2 
lần/năm) (ĐSQ Nhật Bản, 
JICA, JETRO, học giả 
(GRIPS), chuyên gia (cố 
vấn môi trường đầu tư) 
và các thành viên khác) 

(*)Sau đây gọi là “Trao đổi 
định kỳ về phát triển công 
nghiệp BRVT-NB”  

Phát huy, kiện toàn 
diễn đàn hợp tác 
vùng 

 Vai trò chủ đạo trong trao 
đổi hợp tác tại vùng trọng 
điểm kinh tế Nam bộ (DPI) 

 Hỗ trợ thúc đẩy 
Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam 
(MPI) 

 “Trao đổi định kỳ về phát 
triển công nghiệp 
BRVT-NB” 

Tăng cường chức 
năng Japan Desk 

 Rà soát lại nội dung hoạt 
động của Japan Desk hiện 
tại, tăng cường bộ máy 
trong trường hợp cần thiết 
và phối hợp chặt chẽ với 
Hiệp hội doanh nghiệp NB 
(DPI) 

－ 

 Phòng thương mại công 
nghiệp NB phối hợp chặt 
chẽ với Japan Desk  (Hiệp 
hội doanh nghiệp NB) 

 Xem xét cử tình nguyện 
viên về xúc tiến đầu tư, liên 
kết với doanh nghiệp tư 
nhân (JICA) 
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Thúc đẩy đàm phán 
với từng chủ dự án 

 Tổ chức các hội nghị 
thúc đẩy ngành hóa dầu 
với  SCG, PVN (phát 
huy, kiện toàn Tổ công 
tác tái cấu trúc kinh tế), 
đề nghị TW có những hỗ 
trợ cần thiết (DOIT) 

  “Trao đổi định kỳ về phát 
triển công nghiệp 
BRVT-NB” 

Thúc đẩy đào tạo 
nhân lực 

 Phối hợp với các đại học, 
trường dạy nghề ở địa 
phương tăng cường hơn 
nữa công tác đào tạo 
nguồn nhân lực có kỹ năng 
phục vụ phát triển công 
nghiệp phát huy, kiện toàn 
Tổ công tác tái cấu trúc 
kinh tế) (DOIT, DONRE, 
DOET) 

 Phê duyệt chương 
trình đào tạo nhân 
lực cho các trường 
ĐH công lập  
(MOET) 

 Phát huy vai trò tình nguyện 
viên tiếng Nhật tại Đại học 
BRVT. Xem xét cử thêm 
tình nguyện viên tiếng Nhật 
mới, tình nguyện viên trong 
lĩnh lực đào tạo nhân lực 
liên quan đến (JICA) 

 Phát huy kết quả dự án hợp 
tác kỹ thuật cơ sở (dự án 
đào tạo nhân lực hỗ trợ 
SME) (JICA) 

 Xem xét hỗ trợ thông qua 
dự án tăng cường chức 
năng đào tạo nghề (vốn vay 
đồng Yên mới, Chính phủ 
VN đã phê duyệt F/S) 
(JICA) 
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Áp dụng cơ chế SPP  Tỉnh phối hợp với doanh 
nghiệp, đàm phán với 
TW để thúc đẩy cơ chế, 
chính sách (DOIT) 

 Phê duyệt dự án 
thí điểm SPP 
(MOIT, EVN) 

 Tác động với TW thông 
qua Sáng kiến chung 
Nhật Việt  (ĐSQ Nhật 
Bản, JICA, JETRO, 
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Năng lượng tái tạo  Giao đất để đầu tư các 
nông trường năng lượng 
tại vùng khó khan  (DOIT, 
DPI) 

 Áp dụng chính sách 
ưu đãi cho các dự 
án tại vùng khó 
khăn (MOIT) 

chuyên gia (cố vấn môi 
trường đầu tư), Hiệp hội 
doanh nghiệp NB và các 
thành viên khác) 

 Xem xét hỗ trợ bằng vốn 
vay đồng Yên hoặc cơ 
chế đầu tư và cho vay 
nước ngoài nếu cần thiết  
(JICA) 

 Xem xét hỗ trợ theo từng 
khía cạnh bằng dự án 
hợp tác kỹ thuật mới 
(JICA) 
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Ứng dụng công 
nghệ sạch 

 Hỗ trợ vốn bằng nguồn 
BEPF (DONRE, DOF) 

 Áp dụng chương trình 
ưu đãi phát triển BRVT 
(DOIT, DONRE) 

 Hỗ trợ vốn cho 
BEPF (MONRE, 
MOF) 

 Phối hợp với các cơ quan 
trong nước như Chubu 
METI, Kyushu METI, 
JETRO, JICA để kết nối 
công nghệ (Các cơ quan 
METI vùng, JETRO, JICA) 

 Xem xét hỗ trợ thông qua 
vốn vay đồng Yên (TSL), 
cơ chế đầu tư và cho vay 
nước ngoài nếu cần thiết 
(JICA) 

 Khuyến khích doanh 
nghiệp NB tận dụng 
chương trình hỗ trợ triển 
khai hoạt động kinh doanh 
ra nước ngoài  (JICA) 

 Xem xét hỗ trợ điều hành 
quỹ bằng dự án hợp tác 
kỹ thuật mới (JICA) 
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Mở rộng chức năng 
BEPF 

 Tăng cường chức năng 
Quỹ BVMT tỉnh (nghiên 
cứu nguồn vốn riêng) 
(DONRE, DOF) 

 Đề nghị TW chấp thuận 
dự án hợp tác kỹ thuật 
của JICA (DPI, DOIT, 
DONRE) 

  Xem xét hỗ trợ thông qua 
vốn vay đồng Yên (TSL), 
cơ chế đầu tư và cho vay 
nước ngoài nếu cần thiết 
(JICA) 

 Xem xét hỗ trợ điều hành 
quỹ bằng dự án hợp tác 
kỹ thuật mới (JICA) 
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Thành lập KCN thân 
thiện với môi 
trườngthân thiện với 
môi trường 

 Nghiên cứu tiêu chí và 
chỉ định KCNthân thiện 
với môi trườngthân thiện 
với môi trường 
(BIZA,DONRE, DPI) 

 Xem xét thúc đẩy cấp 
phép cho các dự án hạn 
chế thu hút đầu tư theo 
QĐ 2214 với điều kiện 
chủ đầu tư phải áp dụng 
các biện pháp môi 
trường, thanh kiểm tra 
(DONRE, DPI) 

 Phê duyệt KCN 
thân thiện với môi 
trườngthân thiện 
với môi trường 
(MPI) 

 Hỗ trợ hoàn thiện tiêu chí 
cấp phép, xây dựng cơ 
chế, sổ tay thanh kiểm tra, 
nâng cao năng lực thanh 
kiểm tra bằng dự án hợp 
tác kỹ thuật mới (JICA) 
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Xây dựng cầu 
Phước An 

 Tiếp tục làm việc với 
Trung Ương về việc xây 
dựng bằng nguồn vốn 
đầu tư công hoặc hình 
thức BOT, đặt mục tiêu 
đưa vào sử dụng năm 
2020. (DOIT) 

  

Xây dựng cao tốc 
Biên Hòa-Vũng Tàu 

 Phối hợp với TW mời gọi 
nhà đầu tư để sớm khởi 
công (DOT) 

 Đề nghị TW cho cơ chế tài 
chính khác bao gồm cả 
vốn vay đồng Yên (DOT) 

 Mục tiêu để sớm 
khởi công (MOT) 

 Xem xét sử dụng 
ODA (MPI) 

 “Trao đổi định kỳ về phát 
triển công nghiệp BRVT-NB” 
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Tăng cường chức 
năng cảng CM-TV 
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CM-TV (DOT) 
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triển công nghiệp 
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Phát triển vùng Cái 
Mép Hạ 

 Xem xét phương án 
phát triển các công trình 
liên quan đến  logistics 
(DOT) 

  Xem xét các hỗ trợ cần 
thiết tùy theo tiến độ 
hoạch định quy hoạch 
phát triển của tỉnh BRVT 
(JICA) 

(Nguồn) Do Nhóm Khảo sát lập. 
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2. Các kế hoạch hành động cụ thể 

Sau đây, chúng tôi sẽ hệ thống hóa các hành động cụ thể nhằm triển khai 3 mục tiêu, 9 chiến lược 

theo từng đối tượng gồm: tỉnh BRVT, bộ ngành Trung ương, các tổ chức phía Nhật Bản. 

 

2.1 Mục tiêu 1 Chiến lược 1 “Chiến lược tạo thêm các ngành có giá trị gia tăng cao” 

2.1.1 Phát huy, kiện toàn Tổ công tác xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế 

Để thu hút các ngành mới, có giá trị gia tăng cao, cần phải có sự trao đổi thông suốt giữa các Sở 

ban ngành của tỉnh cũng như cơ chế điều phối các Sở ban ngành có liên quan. Tỉnh BRVT hiện đã 

có Tổ công tác xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế. Tổ công tác này được thành lập tại tỉnh BRVT 

vào năm 2013, bao gồm thành viên là lãnh đạo (Giám đốc và Phó giám đốc các Sở ban ngành có 

liên quan (DPI, DOIT, DARD, DOC, DOT, Cục thống kê, DOF) dưới sự chỉ đạo của một Trưởng 

ban là Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh BRVT. Nội dung nhiệm vụ của Tổ công tác là ①Nghiên cứu đề 

án, lập kế hoạch và dự toán ngân sách, ②Phối hợp với chuyên gia, cơ quan tham mưu xây dựng đề 

án, ③Chỉ đạo các Sở ban ngành, huyện thị trong tỉnh phối hợp xây dựng đề án nhằm hướng tới tái 

cơ cấu kinh tế tỉnh; đồng thời đóng vai trò là cơ chế điều phối giữa các Sở ban ngành và ra quyết 

định nhằm xây dựng và triển khai đề án. 

Bổ sung chức năng nghiên cứu và thúc đẩy kiện toàn các ngành công nghiệp tỉnh BRVT cho Tổ 

công tác này và đổi thành “Ban chỉ đạo kiện toàn các ngành công nghiệp tỉnh BRVT (tạm gọi)”. 

Tiếp đến là thống nhất các đầu mối của chính sách theo từng lĩnh vực: công nghiệp, môi trường,  

logistics, đồng thời giao chức năng theo dõi tình hình xem xét, nghiên cứu đối với từng mảng chính 

sách. Thành lập bên dưới Tổ công tác này các tiểu ban như “Nhóm công tác thu hút công nghiệp”, 

“Diễn đàn các khu công nghiệp thân thiện với môi trường”, “Ban nghiên cứu chương trình ưu đãi 

phát triển tỉnh BRVT”. Ngoài ra, cần bổ nhiệm nhân sự cấp Chủ tịch UBND tỉnh vào vị trí Trưởng 

ban, trao thẩm quyền trong việc đề ra mục tiêu cần đạt được cho các tiểu ban, chỉ đạo và rà soát 

tiến độ. 
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Sơ đồ 12.2.1 Sơ đồ tổ chức của Ban chỉ đạo kiện toàn các ngành công nghiệp tỉnh BRVT 

 

“Nhóm công tác thu hút công nghiệp” làm nhiệm vụ tổ chức các hội thảo nghiên cứu về 3 ngành 

có giá trị gia tăng cao cần thu hút, nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách cần thiết để thu hút và 

điều phối với các Bộ ngành Trung ương. “Diễn đàn các khu công nghiệp thân thiện với môi trường” 

sẽ thảo luận về việc xây dựng các cơ chế cần thiết cũng như phương thức vận hành trong quá trình 

thành lập các khu công nghiệp thân thiện với môi trường, đồng thời tổng hợp các chính sách hỗ trợ 

cần thiết để trình lên Trung ương. “Nhóm nghiên cứu chương trình ưu đãi phát triển tỉnh BRVT” 

xem xét, nghiên cứu các chương trình ưu đãi trao theo mức độ đóng góp cho sự phát triển của các 

ngành mà tỉnh thu hút và mức độ đóng góp cho các biện pháp môi trường. 

Trong quá trình xem xét và triển khai các chính sách như vậy bởi Tổ công tác tái cấu trúc kinh tế, 

cần tổ chức định kỳ (dự kiến 2 lần/năm) các cuộc “Trao đổi định kỳ về phát triển công nghiệp 

BRVT-Nhật Bản”, đây sẽ là nơi thảo luận và trao đổi thông tin định kỳ giữa tỉnh với các bên liên 

quan của Nhật Bản như Đại sứ quán Nhật Bản, JICA, JETRO v.v.  

 

Bảng 12.2.1 Dự thảo kế hoạch hành động nhằm phát huy, kiện toàn Tổ công tác tái cấu trúc kinh tế 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 
○Phát huy, kiện toàn Tổ công tác tái cấu trúc kinh tế【Ủy ban nhân dân, DPI, DOIT, 

DARD, DOC, DOT, Chi cục Thống kê, DOF】 

・Thảo luận, quyết định các chính sách và kế hoạch hoạt động cho từng lĩnh vực công 

nghiệp, môi trường,  logistics được đưa ra xem xét tại “Nhóm công tác thu hút công 

nghiệp” thành lập bên dưới. Thực hiện theo dõi tiến độ triển khai. 

○Thành lập “Nhóm công tác thu hút công nghiệp (tạm gọi)” cho từng ngành thuộc đối 

tượng cần thu hút. Nhóm này có nhiệm vụ phân tích, nghiên cứu chính sách và điều 

phối với Bộ ngành Trung ương【DPI, DOIT, DOT, ODC, DARD, DONRE v.v.】 

・Tổ chức trao đổi ý kiến với các chủ thể dự án quan trọng trong mỗi ngành bao gồm cả 

ngành nguyên vật liệu. Lấy ý kiến về nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của các nhà 

đầu tư để nghiên cứu các phương án cần thiết để thu hút, phát triển công nghiệp 

・Dựa trên những xem xét trên để chốt lại danh sách các doanh nghiệp cần thu hút và tiếp 

cận doanh nghiệp 

○Thành lập Diễn đàn khu công nghiệp thân thiện với môi trường, xem xét, nghiên cứu cơ 
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chế, phương thức vận hành【DPI, BIZA, DOIT, DONRE】 

○Xây dựng “Chương trình ưu đãi phát triển tỉnh BRVT” tương ứng với mức độ đóng góp 

cho sự phát triển ngành và cho các biện pháp môi trường【DPI, DOIT, DOF, 

DONRE】 

・Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá đối với mức độ đóng góp cho phát triển ngành, tạo 

công ăn việc làm, các biện pháp môi trường 

・Nghiên cứu, thực hiện các chính sách ưu đãi thuế theo mức độ đóng góp 

・Đề nghị Trung ương cấp ngân sách 

Hành động của 

Trung ương 
○Cấp ngân sách cho “Chương trình ưu đãi phát triển tỉnh BRVT”【MOF, MOIT】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Xác nhận, theo dõi tình hình thực hiện thông qua các cuộc trao đổi định kỳ về phát triển 

công nghiệp giữa Tổ công tác tái cấu trúc kinh tế với các bên liên quan phía Nhật Bản 

(tổ chức 2 lần/năm)【Đại sứ quán Nhật Bản, JICA, JETRO, học giả (Viện nghiên cứu 

chính sách), chuyên gia (cố vấn môi trường đầu tư), các đơn vị liên quan khác của 

Nhật Bản】 

（※）Sau đây gọi là “Trao đổi định kỳ về phát triển công nghiệp BRVT-NB” 

Các bước triển 

khai thời gian tới 

Kế hoạch thực hiện 

○Nửa đẩu năm 2018 

・Thành lập các Nhóm công tác thu hút công nghiệp, Diễn đàn khu công nghiệp thân 

thiện với môi trường, bắt tay xem xét các chính sách 

・Nghiên cứu nội dung cơ chế cho Chương trình ưu đãi phát triển tỉnh BRVT 

○Nửa sau năm 2018 

・Đàm phán với Bộ ngành Trung ương để xin cấp ngân sách 

○Từ năm 2019 trở đi 

・Triển khai trao ưu đãi 

 

2.1.2 Phát huy, kiện toàn Diễn đàn hợp tác vùng 

Tại vùng kinh tế phía Nam bao gồm tỉnh BRVT, việc hình thành chuỗi cung ứng cho các ngành 

có giá trị gia tăng cao và ngành nguyên vật liệu cần thu hút vẫn còn nhiều hạn chế. Nhằm hình 

thành cụm liên kết cho ngành ô tô của Việt Nam nói chung cũng như hình thành một chuỗi cung 

ứng liên hoàn mà ở đó tỉnh BRVT sẽ cung cấp các loại nguyên vật liệu như sản phẩm sắt thép, sản 

phẩm hóa dầu cho các nhà sản xuất linh kiện tại các tỉnh thành khác và tới lượt các nhà sản xuất 

linh kiện cung cấp các sản phẩm đã gia công cho các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô tại BRVT, thì tỉnh 

cần tăng cường liên kết với các địa phương khác. Hiện nay đã có một cơ chế cho việc phối hợp, 

liên kết giữa các địa phương là “Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Southern Key Economic 

Growth Region)”, do vậy việc cần làm là phát huy, tăng cường hơn nữa cơ chế này. KEGR khu vực 

phía Nam là một trong 4 KEGR được thành lập tại Việt Nam theo sáng kiến của trung ương nhằm 

nâng cao hiệu ứng lan tỏa vùng trong phát triển kinh tế
119

. 

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng để cơ chế liên kết giữa các địa phương đạt được thành 

công, cần phải có động lực về kinh tế để thực hiện sự phối hợp này
120

. Ủy ban nhân dân và DPI tỉnh 

BRVT một mặt cần chia sẻ thông tin với các địa phương lân cận về lợi ích của việc tỉnh BRVT thu 

hút ngành công nghiệp ô tô, cung cấp các nguyên vật liệu như sản phẩm sắt thép và hóa dầu để tạo 

                                                   
119 Chi tiết về KEGR xin xem “Chương 3 Mục 4.7 Phát huy, tăng cường “Diễn đàn hợp tác vùng (tạm gọi)” với 5 tỉnh thành 

thuộc vùng kinh tế phía Nam” 
120 MPI, JICA, “Inter-provincial Coordination for regional development in Vietnam”, 2014. 
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sự phát triển cho toàn vùng, đồng thời thúc đẩy cơ chế tạo sự gắn kết hữu cơ giữa các doanh nghiệp 

tại các địa phương. 

 
 

Bảng 12.2.2 Dự thảo kế hoạch hành động nằm phát huy, kiện toàn Diễn đàn hợp tác vùng 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 
○Chủ động trong các thảo luận tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam【Ủy ban nhân dân, 

DPI, DOIT v.v.】 

・Chia sẻ hiệu ứng lan tỏa trong việc thu hút ngành công nghiệp ô tô, cung cấp nguyên vật 

liệu (sản phẩm sắt thép, hóa dầu) 

・Chia sẻ kế hoạch kinh doanh, nhu cầu v.v. thu thập được từ doanh nghiệp tại các Nhóm 

công tác thu hút công nghiệp 

・Chia sẻ thông tin doanh nghiệp phục vụ việc hình thành chuỗi cung ứng 

・Phân tích mức độ tích tụ công nghiệp của các ngành chủ chốt, phân tích thực trạng đầu 

tư của doanh nghiệp tại Vùng kinh tế phía Nam và xem xét, nghiên cứu về một bản 

thiết kế tổng thể nhằm phát huy các đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương 

・Xác định việc xây dựng các hạ tầng cần thiết cho việc hình thành chuỗi cung ứng 

・Điều phối với Trung ương về các hỗ trợ cần thiết. 

Hành động của 

Trung ương 
○Hỗ trợ thúc đẩy sự năng động của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam【MOIT】 

・Hỗ trợ cho sự phát triển của toàn bộ khu vực kinh tế phía Nam với việc kiện toàn ngành 

công nghiệp vật liệu của tinh BRVT và cung cấp nguyên vật liêu cho các tỉnh thành 

xung quanh (chia sẻ các thông tin chính sách của Trung ương v.v.) 

・Phản ánh vào trong Quy hoạch phát triển vùng do Trung ương xây dựng và bố trí ngân 

sách. 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Thảo luận tại các cuộc “Trao đổi định kỳ về phát triển công nghiệp BRVT-NB” 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Nửa đầu năm 2018 

・Hệ thống hóa, chia sẻ các nội dung cần xem xét tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

○Từ nửa sau năm 2018 

・Bắt đầu các thảo luận 

 

2.1.3 Tăng cường chức năng Japan Desk 

Trong bối cảnh sự kỳ vọng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh BRVT là rất lớn thì tỉnh cần 

tăng cường hơn nữa chức năng Japan Desk trong việc xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản, nhằm thúc đẩy 

việc kiện toàn cơ cấu ngành với mục tiêu “tăng GDP của các ngành phi khoáng sản lên gấp hơn 3 

lần” cho đến năm 2035. 

Trước tiên, tỉnh BRVT cần tổng hợp, đánh giá lại nội dung hoạt động của Japan Desk hiện tại. Sau đó, 

áp dụng chức năng của Cơ quan xúc tiến đầu tư một cửa (One-Stop Investment Promotion Agency: 

IPA) đang áp dụng tại các địa phương khác. Cụ thể là đặt bộ phận này trực thuộc UBND, giao chức 

năng đề xuất chính sách về xúc tiến đầu tư cho UBND mà hiện Japan Desk chưa có, đồng thời giao 

chức năng là đầu mối về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký đầu tư
121

. 

Ngoài ra, từ góc độ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản, Japan Desk cần tiến hành trao 

đổi thường xuyên với Văn phòng JETRO Hồ Chí Minh và Văn phòng JICA Hồ Chí Minh để chia 

sẻ thông tin về xu hướng quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản cũng như thực hiện PDCA trong 

                                                   
121 Xin xem “Chương 3 Mục 4.6 Rà soát nội dung hoạt động và kiện toàn cơ cấu tổ chức cần thiết của Japan Desk tỉnh 

BRVT” về sự so sánh giữa Japan Desk tỉnh BRVT với chức năng của IPA 
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chính sách thu hút, đồng thời phối hợp với Chính phủ Nhật Bản để có những hỗ trợ tiếp theo một 

cách đầy đủ cho những doanh nghiệp Nhật Bản có quan tâm đầu tư. 

Hơn nữa, Japan Desk cần phối hợp chặt chẽ với Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản, 

tiến hành chia sẻ thông tin, tổ chức các hội thảo định kỳ, các hoạt động xúc tiến thường xuyên và 

hỗ trợ ở các bước tiếp theo, tổ chức thông tin đối ngoại v.v. nhằm mục đích tăng cường mối quan 

hệ với doanh nghiệp Nhật Bản. Tỉnh BRVT cần nghiên cứu đề xuất sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật 

Bản (JICA v.v.) trong việc xúc tiến đầu tư, phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân nếu cần thiết. 

 

Bảng 12.2.3 Dự thảo kế hoạch hành động nhằm tăng cường chức năng Japan Desk 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Đánh giá lại nội dung hoạt động hiện tại của Japan Desk và tăng cường về mặt tổ chức 

hoạt động【DPI】 

○Phối hợp chặt chẽ với Phòng thương mại công nghiệp Nhật Bản【DPI】 

Hành động của 

trung ương 
－ 

Hành động của 

phía Nhật Bản 
○Phòng Thương mại công nghiệp Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Japan Desk【Phòng 

Thương mại công nghiệp Nhật Bản】 

○Nghiên cứu cử tình nguyện viên trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, phối hợp với doanh 

nghiệp tư nhân【JICA】 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Từ năm 2018 trở đi 

・Đánh giá lại nội dung hoạt động hiện tại của Japan Desk và tăng cường về mặt tổ chức 

hoạt động 

・Phối hợp với Phòng Thương mại công nghiệp Nhật Bản 

・JICA nghiên cứu, thực hiện việc cử tình nguyện viên trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, 

phối hợp với doanh nghiệp tư nhân 
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2.2 Mục tiêu 1 Chiến lược 2 “Chiến lược kiện toàn ngành nguyên vật liệu và trở thành trung tâm 

cung cấp” 

2.2.1 Thúc đẩy đàm phán với các chủ thể dự án (hóa dầu) 

Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) là chủ dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn cho rằng các 

doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam còn thiếu kiến thức về các sản phẩm hóa dầu, do đó cần thiết 

phải tuyên truyền cho các nhà sản xuất trong lĩnh vực khác đồng thời phát triển các sản phẩm để 

cung cấp hiệu quả cho thị trường trong nước. Nhằm đạt được mục tiêu trong tương lai của tỉnh 

BRVT là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển khâu thượng nguồn của ngành hóa dầu 

và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua xây dựng tỉnh trở thành trung tâm cung cấp 

nguyên vật liệu thì tỉnh phải trở thành cầu nối và xây dựng cơ chế để xúc tiến việc kết nối giữa các 

doanh nghiệp thượng nguồn với các doanh nghiệp trung và hạ nguồn trong ngành hóa dầu. 

Cụ thể là, tỉnh BRVT cần thành lập Diễn đàn thúc đẩy ngành hóa dầu. Diễn đàn này với sự tham 

gia của các doanh nghiệp trung và hạ nguồn có quan tâm tới các loại nguyên vật liệu dự kiến được 

sản xuất trong dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, sẽ thúc đẩy sự liên kết giữa các doanh nghiệp 

cũng như giữa chính quyền với doanh nghiệp thông qua các hoạt động: ①Cung cấp các thông tin 

liên quan đến dự án lọc hóa dầu Long Sơn thông qua sự phối hợp giữa tỉnh BRVT và doanh nghiệp, 

②Hỗ trợ kết nối giữa SCG・Petro Vietnam (PVN) với các doanh nghiệp trung và hạ nguồn thông 

qua tổ chức các hội thảo riêng, ③Nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, ④Lắng nghe ý kiến liên 

quan đến nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp đối với tỉnh BRVT. 

 

Bảng 12.2.4 Dự thảo kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy đàm phán với các chủ thể dự án 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 
○Cùng SCG・PVN thành lập Diễn đàn thúc đẩy ngành hóa dầu (phát huy, kiện toàn Tổ 

công tác tái cấu trúc kinh tế tỉnh BRVT), kiến nghị trung ương có những hỗ trợ cần 

thiết【DOIT】 

・Cung cấp các thông tin liên quan đến dự án lọc hóa dầu Long Sơn (tổ chức hội thảo 

v.v.) 

・Kêu gọi các nhà sản xuất nội địa, cũng như trong và ngoài tỉnh BRVT (nông nghiệp, vật 

liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, bao bì, linh kiện điện-điện tử, ô tô)  

・Lên danh sách các doanh nghiệp trong tỉnh có sử dụng vật liệu từ ngành hóa dầu và 

cung cấp danh sách này cho SCG・PV 

・Hỗ trợ kết nối giữa SCG・PV với các doanh nghiệp trung và hạ nguồn thông qua tổ chức 

các hội thảo riêng 

・Nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp 

・Lắng nghe ý kiến liên quan đến nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp đối với tỉnh BRVT 

Hành động của 

Trung ương 
－ 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Thảo luận tại các cuộc “Trao đổi định kỳ về phát triển công nghiệp BRVT-NB” 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Từ năm 2018 trở đi 

・Thành lập Diễn đàn thúc đẩy ngành hóa dầu 

 



Khảo sát Thu thập thông tin về Chiến lược cụm liên kết ngành và dự án cảng trung chuyển thân thiện với môi trường 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam: Báo cáo cuối kỳ 

12-11 

 

 

2.2.2 Thúc đẩy đào tạo nhân lực 

Để thúc đẩy việc tăng cường ngành nguyên vật liện và trở thành trung tâm cung cấp thì điều 

quan trọng là phải đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho lĩnh vực này. Trong lĩnh vực hóa dầu, 

SCG có chỉ ra rằng việc tuyển dụng các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực hóa dầu là một 

vấn đề lớn; còn trong lĩnh vực sắt thép, các nhà sản xuất lò điện Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 

có nêu ra nhu cầu là mong muốn các trường dạy nghề đào tạo cho nhân viên kỹ thuật trong ngành 

thép các kiến thức cơ bản cũng như kiến thức chuyên ngành. Thậm chí ngay cả ngành dệt sợi thì 

nhu cầu không chỉ còn là nguồn nhân lực giá rẻ truyền thống, mà vai trò của nguồn nhân lực có kỹ 

thuật nhuộm màu và kỹ thuật gia công cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành dệt sợi cũng 

ngày một trở nên quan trọng. 

Vì vậy, tỉnh BRVT cần tăng cường thúc đẩy việc đào tạo nhân lực. Trong lĩnh vực hóa dầu, cần 

phối hợp với Đại học Dầu khí và Cao đẳng nghề Dầu khí trên địa bàn; trong lĩnh vực ngành thép 

(thép chuyên dụng) và dệt sợi, cần phối hợp với Đại học BRVT và các trường dạy nghề đánh giá 

nhu cầu đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, từ đó nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và mở 

thêm chuyên ngành. Tỉnh BRVT cần bố trí ngân sách để mở rộng hoạt động đào tạo trong trường 

hợp cần thiết, kiến nghị Trung ương hỗ trợ thông qua Dự án tăng cường chức năng trong lĩnh vực 

dạy nghề của JICA, đồng thời tác động với Trung ương để phê duyệt chương trình khung về đào 

tạo nhân lực. 

 

Bảng 12.2.5 Dự thảo kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy đào tạo nhân lực 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Phối hợp với các trường đại học, trường dạy nghề trên địa bàn tăng cường hơn nữa việc 

đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cần thiết để phát triển công nghiệp (Phát huy, 

kiện toàn Tổ công tác tái cấu trúc kinh tế tỉnh BRVT【DOIT, DONRE, DOET】 

Hành động của 

trung ương 

○Phê duyệt khung chương trình đào tạo nhân lực cho các trường đại học công lập

【DOET】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Phát huy vai trò của tình nguyện viên tiếng Nhật đang hoạt động tại Đại học BRVT. 

Nghiên cứu cử thêm tình nguyện viên tiếng Nhật mới và tình nguyện viên trong lĩnh 

vực đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp như quản lý chất lượng, nâng cao năng suất, 

nâng cao kỹ thuật gia công【JICA】 

○Phát huy kết quả của các dự án hợp tác kỹ thuật cơ sở (Dự án đào tạo nhân lực hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa)【JICA】 

○Xem xét hỗ trợ thông qua dự án tăng cường lĩnh vực giáo dục đào tạo nghề (Dự án vốn 

vay, Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành báo cáo tiền khả thi)【JICA】 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Năm 2018 

・Đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực của doanh nghiệp 

・Phối hợp với các trường đại học, trường dạy nghề trên địa bàn nghiên cứu xây dựng 

chương trình đào tạo 

○Từ năm 2019 trở đi 

・Trung ương: phê duyệt khung chương trình đào tạo nhân lực cho các trường đại học 

・JICA: xem xét hỗ trợ thông qua hoạt động cử tình nguyện viên về đào tạo nhân lực 

trong các ngành công nghiệp hoặc Dự án vốn vay mới.  
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2.3 Mục tiêu 1 Chiến lược 3 “Chiến lược đa dạng hóa nguồn điện” 

2.3.1 Áp dụng cơ chế SPP 

Nếu xảy ra chậm trễ trong tiến độ xây dựng các nhà máy điện tại khu vực phía Nam theo Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP7), thì từ góc độ phát triển công nghiệp tại tỉnh BRVT, có 

khả năng sẽ cần phải phát triển bổ sung nguồn điện. Hơn nữa, tại tỉnh BRVT vẫn còn xảy ra tình 

trạng mất điện thoáng qua, thay đổi lịch cắt điện bất ngờ v.v. Ngành hóa dầu và ngành thép là hai 

ngành nằm trong Chiến lược 1 Mục tiêu 2 “Chiến lược kiện toàn ngành nguyên vật liệu và trở 

thành trung tâm cung cấp”, đây là các ngành có quy trình sản xuất sử dụng các thiết bị quy mô lớn, 

do đó các thiệt hại và tổn thất kinh tế gây ra cho thiết bị sản xuất do tình trạng mất điện thoáng qua 

là rất lớn. Tỉnh BRVT đòi hỏi phải có nguồn cung điện ổn định hơn mặt bằng chung của cả nước, 

vì vậy cần áp dụng thí điểm cơ chế tương tự như doanh nghiệp phát điện quy mô nhỏ (SPP) tại 

Thái Lan nhằm góp phầm ổn định nguồn cung điện. Bằng cách này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực phát điện, nhằm tạo sự ổn định và nâng cao 

chất lượng hơn nữa của nguồn cung điện. 

Việc phát triển nguồn điện cần phải được phản ánh vào Sơ đồ điện 7, do đó dự án thí điểm SPP 

cần phải được sự phê duyệt của Bộ Công thương. Hơn nữa, đối với các nhà đầu tư SPP, việc ký kết 

hợp đồng thu mua nhiên liệu dài hạn nhằm giảm giá mua vào đóng vai trò quan trọng trong việc 

đảm bảo tính ổn định và tính khả thi của dự án. Tỉnh BRVT cần phối hợp với các doanh nghiệp có 

quan tâm tới SPP, tác động với Bộ Công thương và EVN để phê duyệt dự án thí điểm, tác động với 

Petro Việt Nam để cung cấp nguồn khí đốt làm nhiên liệu ổn định và lâu dài để có thể triển khai áp 

dụng cơ chế SPP. 
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Bảng 12.2.6 Dự thảo Kế hoạch Hành động nhằm áp dụng Cơ chế SPP 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Tỉnh sẽ phối hợp với các doanh nghiệp quan tâm tới SPP, làm việc với Trung ương 

nhằm thúc đẩy việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước【DOIT】 

Hành động của 

Trung ương 
○Phê duyệt dự án thí điểm về SPP【MOIT, EVN】 

○Cung cấp ổn định, lâu dài nguồn khí đốt【Petro Việt Nam】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 
○Tác động tới Trung ương thông qua Sáng kiến chung Nhật-Việt【Đại sứ quán Nhật Bản, 

JICA, JETRO, chuyên gia (cố vấn môi trường đầu tư), Phòng Thương mại công nghiệp 

Nhật Bản, các bên liên quan khác】 

○Hỗ trợ F/S cho dự án thí điểm SPP【JICA】○Xem xét hỗ trợ thông qua khoản vay đồng 

Yên, chương trình đầu tư và cho vay nước ngoài nếu cần thiết【JICA】 

・Áp dụng khoản vay đồng Yên theo hình thức hỗ trợ PPP (VGF, EBF, Chương trình tín 

dụng bổ sung PPP), chương trình đầu tư và cho vay nước ngoài 

○Xem xét hỗ trợ một phần thông qua dự án hợp tác kỹ thuật mới【JICA】 

Các bước triển 

khai sắp tới 

Kế hoạch thực hiện 

○Năm 2018 

・Tỉnh BRVT: Đàm phán với MOIT, EVN về việc áp dụng cơ chế SPP 

・Phía Nhật Bản: Tác động tới Trung ương thông qua Sáng kiến chung Nhật-Việt 

○Từ năm 2019~ nửa đầu năm 2020 

・Trung ương: phê duyệt dự án thí điểm SPP, nghiên cứu xây dựng cơ chế SPP 

・JICA: Hỗ trợ F/S cho dự án thí điểm SPP 

○Nửa đầu năm 2020~ 

・Hình thành, triển khai các dự án SPP cụ thể 

・JICA: xem xét khả năng hỗ trợ thông qua chương trình hợp tác vốn vay 

 

2.3.2 Năng lượng tái tạo 

Tỉnh BRVT có lợi thế là có thể tiếp cận năng lượng với giá rẻ do khai thác được dầu mỏ và khí 

đốt ngoài khơi, tuy nhiên nhìn từ góc độ cạn kiệt tài nguyên trong tương lai, đòi hỏi đáp ứng nhu 

cầu điện năng được dự báo ngày một gia tăng, cung cấp năng lượng ổn định (kiểm soát rủi ro) thì 

tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo như là một biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn 

điện. 

Những năm gần đây, việc Việt Nam tăng giá điện FIT đang làm gia tăng cơ hội đầu tư vào lĩnh 

vực năng lượng tái tạo. Tỉnh BRVT có tiềm năng lớn trong phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo 

như điện mặt trời và điện gió. Cần thực hiện các nghiên cứu khả thi, dự án thí điểm dựa trên giả 

định về việc thu hút các trạm điện mặt trời siêu lớn và nông trường điện gió trong và xung quanh 

các cụm công nghiệp, khu công nghiệp từ góc độ vừa phát huy lợi thế quy mô vừa hạn chế tối đa 

tổn thất truyền tải điện. Hơn nữa, cũng cần đánh giá, kiểm tra tính khả thi của việc phát điện tự 

dùng bằng cách lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời đang cho thấy ngày một rẻ đi trong những năm 

gần đây trên nóc nhà máy hoặc tại các khu đất trống để bù đắp phần điện năng tiêu thụ vào ban 

ngày của nhà máy. Thông qua các hành động này nhằm xúc tiến đầu tư từ khối tư nhân và triển 

khai các hoạt động tích cực trong thu hút nhà đầu tư. 
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Bảng 12.2.7 Dự thảo kế hoạch hành động về áp dụng năng lượng tái tạo 

Đối tượng  Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Thực hiện dự án thí điểm phát điện mặt trời trong các khu công nghiệp thông qua sự 

phối hợp giữa công ty quản lý khu công nghiệp và Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh【DOIT, 

BEPF】 

○Thực hiện nghiên cứu khả thi đối với các trạm điện mặt trời siêu lớn và nông trường gió 

thông qua sự phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân【DOIT, BEPF】 

○Giao đất xây dựng nông trường năng lượng tại các khu vực khó khăn【DOIT, DPI】 

Hành động của 

Trung ương 
○Áp dụng cơ chế ưu đãi cho các dự án tại vùng khó khăn【MOIT】 

○Nâng giá điện FIT cho năng lượng tái tạo và mở rộng cơ chế hỗ trợ khác【MOIT】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 
○Tác động tới Trung ương thông qua Sáng kiến chung Nhật-Việt【Đại sứ quán Nhật Bản, 

JICA, JETRO, chuyên gia (cố vấn môi trường đầu tư), Phòng Thương mại công nghiệp 

Nhật Bản, các bên liên quan khác】 

○Xem xét hỗ trợ thông qua khoản vay đồng Yên, chương trình đầu tư và cho vay nước 

ngoài nếu cần thiết【JICA】 

・Áp dụng khoản vay đồng Yên theo hình thức hỗ trợ PPP (VGF, EBF, Chương trình tín 

dụng bổ sung PPP), chương trình đầu tư và cho vay nước ngoài 

○Xem xét hỗ trợ một phần thông qua dự án hợp tác kỹ thuật mới【JICA】 

・Hợp tác kỹ thuật chia sẻ các bí quyết kinh nghiệm trong cung cấp ổn định điện khi kết 

hợp nguồn điện từ năng lượng tái tạo với các nguồn điện năng khác 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiên 

○Năm 2018 

・Thực hiện dự án thí điểm về phát điện mặt trời bên trong khu công nghiệm (trên nóc nhà 

máy hoặc sử dụng các khu đất trống) thông qua sự phối hợp giữa công ty quản lý khu 

công nghiệp và BEPF (thu thập, phân tích các số liệu về đầu tư ban đầu, sản lượng 

điện, thu nhập từ giá bán điện v.v.) 

○Từ năm 2019~2020 

・Nghiên cứu khả thi cho các dự án các trạm điện mặt trời siêu lớn và nông trường gió lựa 

chọn khu vực hứa hẹn, khả năng áp dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách, triển vọng thu hồi 

vốn, nắm bắt nhu cầu của nhà đầu tư v.v.) 
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2.4 Mục tiêu 2 Chiến lược 2 “Chiến lược áp dụng công nghệ sạch” 

Một mặt cần thúc đẩy việc tạo thêm các ngành có giá trị gia tăng cao và kiện toàn ngành nguyên 

vật liệu thông qua Mục tiêu 1 “Kiện toàn cơ cấu ngành”, mặt khác cần thực hiện giảm tải lượng 

môi trường gây ra do phát triển công nghiệp. Tỉnh BRVT cần tích cực áp dụng các công nghệ thân 

thiện môi trường, ít gây ô nhiễm và công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái sinh tài nguyên v.v. Tuy 

nhiên, để áp dụng các công nghệ sạch như vậy thì sẽ tốn kém thời gian và chi phí, dẫn đến việc 

doanh nghiệp sẽ thụ động trong việc áp dụng các công nghệ sách, vì vậy tỉnh cần thúc đẩy việc áp 

dụng công nghệ sạch tại doanh nghiệp bằng cách triển khai các hỗ trợ để hạ thấp rào cản về chi phí. 

Cụ thể là, tỉnh cần thực hiện các chính sách hỗ trợ nguồn vốn như hỗ trợ nguồn vốn từ BEPF (Mục 

tiêu 2 Chiến lược 2), áp dụng chương trình ưu đãi phát triển BRVT (Mục tiêu 1 Chiến lược 1). 

Đồng thời, cung cấp các thông tin về cơ chế hỗ trợ nguồn vốn do Trung ương cung cấp qua một 

đầu mối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dễ 

dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin, từ đó thúc đẩy việc tận dụng các cơ chế hỗ trợ. Với các 

hành động nếu trên, tỉnh BRVT sẽ thúc đẩy được quá trình “Tăng trưởng xanh” mà Chính phủ Việt 

Nam đang triển khai. 

 

Bảng 12.2.8 Dự thảo Kế hoạch hành động nhằm áp dụng công nghệ sạch 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 
○Hỗ trợ nguồn vốn từ BEPF【DONRE, DOF】 

○Áp dụng chương trình ưu đãi phát triển tỉnh BRVT【DOIT, DONRE】 

○Thúc đẩy việc tận dụng các cơ chế hỗ trợ bằng việc tập trung các thông tin liên quan 

đến các cơ chế hỗ trợ nguồn vốn của Trung ương về một đầu mối【DPI, DONRE】 

Hành động của 

Trung ương 
○Hỗ trợ nguồn vốn cho BEPF【MONRE, MOF】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Hợp tác với các đơn vị trong nước Nhật như METI Chubu, METI Kyushu, JETRO, 

JICA nhằm thực hiện kết nối công nghệ【METI vùng, JETRO, JICA】 

○Xem xét hỗ trợ thông qua các khoản vay đồng Yên và chương trình đầu tư và cho vay 

nước ngoài nếu cần thiết【JICA】 

○Thúc đẩy việc chủ động tận dụng các chương trình hỗ trợ triển khai hoạt động ra nước 

ngoài dành cho các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản【JICA】 

○Xem xét hỗ trợ kinh nghiệm vận hành quỹ thông qua dự án hợp tác kỹ thuật mới【JICA】 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Từ năm 2018 trở đi 

・Hợp tác với các đơn vị trong nước Nhật như METI Chubu, METI Kyushu, JETRO, 

JICA nhằm thực hiện kết nối công nghệ 

・Thúc đẩy việc chủ động tận dụng các chương trình hỗ trợ triển khai hoạt động ra nước 

ngoài dành cho các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản 

○Từ năm 2019 trở đi 

・Trao ưu đãi thông qua chương trình ưu đãi phát triển của tỉnh BRVT 

○Từ năm 2020 trở đi 

・Hỗ trợ nguồn vốn thông qua BEPF 
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2.5 Mục tiêu 2 Chiến lược 2 “Chiến lược kiện toàn BEPF” 

Với vai trò là biện pháp triển khai cụ thể cho “Chiến lược áp dụng công nghệ sạch (Mục tiêu 2 

Chiến lược 1)”, tỉnh cần có các hỗ trợ trên khía cạnh vốn và công nghệ để các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài tại tỉnh cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn triển khai các biện 

pháp môi trường phù hợp. Cụ thể là, dựa trên nền Quỹ bảo vệ môi trường hiện có của tỉnh BEPF, 

mở rộng quy mô và chức năng để cải tổ thành dạng quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh, thông qua các hỗ 

trợ của JICA như khoản vay đồng Yên hay chương trình đầu tư và cho vay nước ngoài. 

Để mở rộng quy mô của BEPF, tỉnh BRVT cần có được sự hỗ trợ của JICA trong việc điều tra 

nhu cầu ở từng khu công nghiệp hiện nay và nắm bắt các nhu cầu tiềm tàng đối với quỹ (tiền hỗ trợ 

hoặc vay vốn). Sau đó tính toán mô hình tài chính kết hợp nhu cầu về vốn vay với thu nhập từ lãi 

suất để ước lượng số vốn cần tăng thêm. Từ kết quả này, JICA, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban 

nhân dân tỉnh BRVT sẽ bàn bạc về khả năng sử dụng khoản vay đồng Yên mà JICA cho Chính phủ 

Việt Nam vay hoặc chương trình đầu tư và cho vay nước ngoài mà JICA sẽ đầu tư hoặc cho vay 

trực tiếp đối với BEPF để quyết định phương án mở rộng quy mô quỹ. 

Ở khía cạnh chức năng, hiện BEPF đang nỗ lực trong công tác xây dựng nguồn nhân lực như tổ 

chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên nhằm quản lý quỹ hiệu quả. Để mở rộng quy mô và chức 

năng của quỹ thì cần phải tiến hành xây dựng năng lực không chỉ trên khía cạnh tăng cường nguồn 

nhân lực, mà còn trên khía cạnh bí quyết kinh nghiệm trong việc điều hành quỹ một cách ổn định 

(đánh giá sự phù hợp của doanh nghiệp xin hỗ trợ, vận hành quỹ, thẩm định cho vay, quản lý rủi ro 

v.v.). 

Cùng với việc mở rộng quy mô vốn của BEPF hiện nay, cũng cần phát triển BEPF thành một cơ 

chế ưu đãi hiệu quả nhằm thúc đẩy các biện pháp môi trường trên nhiều mặt bằng việc mở rộng, 

tăng cường chức năng của quỹ. Tỉnh BRVT hiện nay mới chỉ dừng lại ở hình thức ưu đãi để doanh 

nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp môi trường, vì vậy việc mở rộng, tăng cường chức năng 

của BEFP và lấy đó làm công cụ thúc đẩy các biện pháp hữu hiệu sẽ đem lại hiệu quả. Về việc trao 

ưu đãi, nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng công nghệ sạch (Mục tiêu 2 Chiến lược 1) và nhân 

rộng mô hình khu công nghiệp thân thiện với môi trường (Mục tiêu 2 Chiến lược 3), cần phải ưu 

tiên các khu công nghiệp và doanh nghiệp nằm trong khu có những hành động tích cực với môi 

trường trong việc tiếp cận quỹ. 
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Bảng 12.2.9 Dự thảo kế hoạch hành động nhằm mở rộng chức năng của BEPF 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 
○Tăng cường chức năng BEPF (nghiên cứu sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh)【DONRE, 

DOF】 

○Đề nghị Trung ương chấp thuận dự áp hợp tác kỹ thuật của JICA【DPI, DOIT, 

DONRE】 

Hành động của 

Trung ương 
○Hỗ trợ vốn cho BEPF【MONRE、MOF】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Xem xét hỗ trợ thông qua khoản vay đồng Yên (TSL) hay chương trình đầu tư và cho 

vay nước ngoài nếu cần thiết【JICA】 

○Xem xét hỗ trợ kinh nghiệm điều hành quỹ bằng dự án hợp tác kỹ thuật mới【JICA】 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Nửa đầu năm 2018 

・Xác định nội dung trong hợp tác kỹ thuật của JICA 

・Tỉnh BRVT: Đề nghị Chính phủ chấp thuận dự áp hợp tác vốn vay 

○Nửa sau năm 2018 

・JICA: Thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật (tăng cường năng lực quản lý quỹ)(~ cuối năm 

2019) 

・JICA: Xem xét dự án hợp tác vốn vay 

○Năm 2019 

・Sửa đổi căn cứ pháp lý của BEPF 

○Từ năm 2020 trở đi 

・Trung ương: hỗ trợ nguồn vốn cho BEPF 

・Tỉnh BRVT: thực hiện giải ngân nguồn hỗ trợ từ ngân sách cho các biện pháp môi 

trường 

・JICA: triển khai dự án hợp tác vốn vay 
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2.6 Mục tiêu 2 Chiến lược 3 “Chiến lược nhân rộng mô hình khu công nghiệp thân thiện với môi 

trường” 

Nằm trong chuỗi các biện pháp cụ thể để triển khai chiến lược áp dụng công nghệ sạch (Mục tiêu 

2 Chiến lược 1), tỉnh BRVT cần lựa chọn ra khu công nghiệp kiểu mẫu trong thực hiện các biện 

pháp môi trường (khu công nghiệp thân thiện với môi trường) và thiết lập cơ chế quản lý môi 

trường, cơ chế phối hợp phù hợp giữa Chính quyền, khu công nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp. Sau đó 

sẽ dựa trên kết quả đạt được để lần lượt nhân rộng mô hình khu công nghiệp thân thiện với môi 

trường sang các khu công nghiệp khác. 

Đối với biện pháp môi trường trong vấn đề xử lý nước thải, hiện nay Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) quy định các mức theo cấp độ A (tiêu 

chuẩn các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải ra nguồn nước sử dụng cho sinh 

hoạt) và cấp độ B (tiêu chuẩn các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải ra nguồn 

nước khác). Tại tỉnh BRVT, riêng khu công nghiệp chuyên sâu mới đầu tư là Phú Mỹ 3 áp dụng 

cấp độ A, còn các khu công nghiệp đang hoạt động khác thì áp dụng cấp độ B. 

Tại các khu công nghiệp cũ và các doanh nghiệp nằm trong khu đó hiện đang áp dụng theo cấp 

độ B, nhưng không ít trường hợp gặp phải các vấn đề như thiết bị xử lý nước thải xuống cấp, năng 

lực quản lý còn hạn chế, vì vậy cần thực hiện các dự án đánh giá thực chứng để xem xét, thử 

nghiệm các phương án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Cụ thể là, cần khảo sát chi tiết tình trạng 

thiết bị để làm rõ các hạng mục và chi phí sửa chữa cần thiết nhằm cải thiện năng lực thiết bị đối 

với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải của nhà 

máy trong khu. Đồng thời, khảo sát ý định và điều kiện để nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, từ đó 

xác định thứ tự ưu tiên trong việc thay mới thiết bị tùy theo mức độ rủi ro về ô nhiễm môi trường 

của các chất đang sử dụng hay mức độ xuống cấp của thiết bị. Ưu tiên nguồn vốn vay hoặc nguồn 

hỗ trợ từ ngân sách (cần xem xét tỉ lệ hỗ trợ) thông qua BEPF (Mục tiêu 2 Chiến lược 2) cho các hệ 

thống xử lý nước thải nằm trong thứ tự ưu tiên thay mới. Thực hiện hỗ trợ lần lượt theo thứ tự để 

thay mới thiết bị. Dự án đánh giá thực chứng sẽ do Ban quản lý các khu công nghiệp (BIZA) đứng 

ra thực hiện, BIZA sẽ hợp tác với công ty quản lý khu công nghiệp và doanh nghiệp nằm trong khu, 

phối hợp chặt chẽ với UBND và DONRE để thực hiện. 

Tại các khu công nghiệp mới (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3) có hệ thống thiết bị môi trường đáp 

ứng theo cấp độ A trong tiêu chuẩn xử lý nước thải, cần thực hiện các dự án đánh giá thực chứng, 

thiết lập cơ chế quản lý môi trường chủ động có sự phối hợp giữa công ty quản lý khu công nghiệp 

với doanh nghiệp trong khu, đồng thời có các biện pháp nâng cao năng lực quản lý. Cụ thể là, tiến 

hành khảo sát cư chế tổ chức và cách thức quản lý hiện nay đối với hệ thống xử lý nước thải để 

tổng hợp thực trạng, vấn để. Sau đó, lựa chọn, bố trí “Người phụ trách phòng chống ô nhiễm (tạm 

gọi)” tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu, và thông qua dự án để làm rõ cơ chế 

giám sát môi trường tự chủ, cơ chế thông tin liên lạc, cách thức chia sẻ dữ liệu môi trường v.v. một 

cách phù hợp. Ngoài ra, cũng cần làm rõ cơ chế phối hợp phù hợp giữa các cơ quan của tỉnh 

(UBND, BIZA, Sở tài nguyên môi trường, BEPF). Tiếp theo sẽ xây dựng hướng dẫn về quản lý 

môi trường tự chủ cho các khu công nghiệp mới dựa trên các kiến thúc có được từ dự án đánh giá 
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thực chứng. Dự án đánh giá thực chứng do Sở tài nguyên môi trường đứng ra thực hiện thông qua 

sự hợp tác với công ty quản lý khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 và doanh nghiệp nằm trong 

khu, phối hợp chặt chẽ với UBND và BIZA trong quá trình thực hiện.  

BRVT là tỉnh tập trung nhiều ngành công nghiệp nặng và hóa chất (dầu mỏ, hóa chất, sắt thép 

v.v.), nên có nhiều loại quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến và phức tạp. Tỉnh cần thực hiện dự án 

đánh giá thực chứng đối với việc quản lý hiệu quả nước thải, khí thải, chất thải rắn để xây dựng sơ 

đồ quy trình công nghệ và sổ tay thanh kiểm tra cho các ngành đại diện, đồng thời nâng cao năng 

lực của các cán bộ phụ trách thanh kiểm tra, thiết lập cơ chế để tỉnh có thể chủ động cập nhật, xây 

dựng các tài liệu tương tự. Thông qua cách này, tỉnh sẽ nâng cao được năng lực và độ chính xác 

trong công tác thanh kiểm tra. Đơn vị triển khai dự án đánh giá thực chứng là Sở tài nguyên môi 

trường, ngoài ra do đây là dự án triển khai với đối tượng là khu công nghiệp và có liên quan tới 

đánh giá tác động môi trường, nên cần phối hợp chặt chẽ với BIZA là cơ quan có thẩm quyền về 

ĐTM trong khu công nghiệp. 

Về phía trung ương, trong Nghị định 29 về quản lý các loại hình đặc khu kinh tế 

(29/2008/ND-CP) có đưa ra định nghĩa về khu công nghiệp sinh thái (Ecological Industrial Park) 

và hiện nay MPI đang chọn các khu công nghiệp ở Tp Cần Thơ, Tp Đà Nẵng, tỉnh Ninh Bình để 

làm mô hình thí điểm cho dự án đánh giá. Tỉnh BRVT đang hướng tới là tỉnh dẫn đầu về tăng 

trưởng xanh cần đặt mục tiêu để các khu công nghiệp mới đầu tư đáp ứng theo tiêu chuẩn xả thải 

cấp độ A được công nhận là các khu công nghiệp sinh thái. Bằng cách này, tỉnh sẽ tạo ra được sự 

hấp dẫn trên khía cạnh thân thiện với môi trường tại các khu công nghiệp của tỉnh. 
 

Bảng 12.2.10 Dự thảo kế hoạch đầu tư nhằm nhân rộng mô hình khu công nghiệp thân thiện với môi 

trường 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Nghiên cứu tiêu chí, lựa chọn các khu công nghiệp thân thiện với môi trường để làm 

mô hình điểm trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường【Ủy ban nhân 

dân, Ban quản lý các khu công nghiệp, DONRE, DPI】 

○Xây dựng, triển khai hướng dẫn quản lý môi trường tự chủ và sổ tay thanh kiểm tra

【DONRE, Ban quản lý các khu công nghiệp】 

○Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt cũng như xem xét việc tăng cường thanh kiểm tra đối với 

dự án thuộc ngành nghề hạn chế thu hút đầu tư theo Quyết định số 2214, với điều 

kiện là các dự án này phải thực hiện đầy đủ các biện pháp môi trường【DONRE, DPI】 

Hành động của 

Trung ương 

○Chỉ định các khu công nghiệp thân thiện với môi trường của tỉnh BRVT là khu công 

nghiệp sinh tái【MPI】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Hỗ trợ xây dựng tiêu chí, cơ chế cấp phép, xây dựng sổ tay thanh kiểm tra, nâng cao 

năng lực thanh kiểm tra thông qua dự án hợp tác kỹ thuật【JICA】 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Năm 2018 

・Xác định nội dung dự án hợp tác kỹ thuật của JICA (~ nửa đầu 2018) 

・JICA: triển khai dự án hợp tác kỹ thuật (khảo sát nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, xây 

dựng hướng dẫn quản lý môi trường tự chủ, xây dựng sổ tay thanh kiểm tra) (nửa sau 

năm 2018 ~ cuối năm 2019) 

・Tỉnh BRVT: Nghiên cứu tiêu chí, lựa chọn các khu công nghiệp thân thiện môi trường 

○Năm 2019 

・Trung ương: công nhận là khu công nghiệp sinh thái (khu công nghiệp thân thiện với 

môi trường) 

○Từ năm 2020 trở đi 
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・Tỉnh BRVT: Xây dựng và bắt đầu triển khai hướng dẫn quản lý môi trường tự chủ và  

sổ tay thanh kiểm tra 
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2.7 Mục tiêu 3 Chiến lược 1 “Chiến lược mở rộng hạ tầng logistics” 

2.7.1 Xây dựng cầu Phước An 

Triển khai hoàn thiện kịp thời hạ tầng giao thông vận tải phù hợp đáp ứng nhu cầu đang gia tăng 

đối với hệ thống logistics dưới tác động của quá trình phức tạp hóa và đa dạng hóa các ngành công 

nghiệp cũng như các hoạt động sản xuất (GDP) tập trung tại các vùng công nghiệp của tỉnh BRVT. 

Cầu Phước An nằm ở đầu Bắc của tuyến đường nội cảng thuộc Cảng Cái Mép-Thị Vải, bắc qua 

sông Thị Vải, giúp các phương tiện từ cảng tiếp cận đường cao tốc Bến Lức-Long Thành nhanh 

hơn, đồng thời cũng cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận từ khu công nghiệp Nhơn Trạch và khu 

vực phía Tây của vùng kinh tế Tp Hồ Chí Minh. 

Cầu Phước An áp dụng hình thức BOT bằng nguồn vốn xã hội hóa và dự kiến đến năm 2020 thì 

đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do vẫn chưa lựa chọn được chủ đầu tư, nên nếu không sớm thực hiện 

thiết kế chi tiết và triển khai thi công thì rất khó để đưa vào khai thác trước cuối năm 2020. Để 

khắc phục khoảng thời gian chậm trễ, cần tiếp tục làm việc với Bộ ngành Trung ương để xác định 

triển khai theo hình thức đầu tư công hay BOT để sớm đưa vào khai thác. 

Bên cạnh đó, tiến độ đầu tư tuyến đường mới phía tỉnh Đồng Nai cũng là yếu tố không thể thiếu 

để phát huy tốt chức năng của cầu Phước An. Tuyến đường này sẽ kết nối cầu Phước An, hay nói 

cách khác là cảng Cái Mép-Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, sẽ giúp cải thiện đáng 

kể khả năng tiếp cận về logistics với cảng Cái Mép-Thị Vải. Dự án này thuộc trách nhiệm của tỉnh 

Đồng Nai, vì vậy tỉnh BRVT cần phối hợp với tỉnh Đồng Nai trong dự án cầu Phước An. 

 

Bảng 12.2.11 Dự thảo kế hoạch hành động đối với dự án xây dựng cầu Phước An 

Đối tượng Khái quát hành động 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Tiếp tục làm việc với Bộ ngành Trung ương để xác định triển khai theo hình thức đầu 

tư công hay BOT để có thể đưa vào khai thác trong năm 2020【DOT】 

Hành động của 

Trung ương 
－ 

Hành động của 

phía Nhật Bản 
－ 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Từ năm 2018 trở đi 

・Đẩy mạnh tiến độ xây dựng để đưa vào khai thác trong năm 2020 

 

2.7.2 Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu 

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chạy hướng Bắc Nam về phía Đông của vùng kinh tế Tp Hồ 

Chí Minh là tuyến đường cao tốc huyết mạch trong mạng lưới giao thông đường bộ của vùng. 

Tuyến đường này sẽ giúp tỉnh BRVT nâng cao đáng kể khả năng tiếp cận từ khu vực xung quanh 

Tp Biên Hòa và khu vực phía Đông của Tp Hồ Chí Minh. Hiện nay, dưới sự chủ trì của PMU85 

thuộc MOT, dự án đang đặt mục tiêu xây dựng theo hình thức BOT. Quá trình xây dựng toàn tuyến 

được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 dự kiến sẽ là đoạn từ Biên Hòa đi cảng Cái Mép. Tuy nhiên, 
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cách chia giai đoạn như hiện nay khiến cho có đoạn có tính khả thi thấp đối với nhà đầu tư BOT 

nên có khả năng sẽ không lựa chọn được nhà đầu tư. Ở giai đoạn hiện nay, do chưa tìm được nhà 

đầu tư có năng lực, nên đang có phương án điều chỉnh lại cách chia giai đoạn dự án, tuy nhiên về 

phía tỉnh BRVT thì cần phải đầu tư đồng bộ phần kết nối với tuyến đường tiếp cận vào cảng Cái 

Mép-Thị Vải. 

Tỉnh BRVT tới đây cần phối hợp chặt chẽ với PMU85 là đơn vị thực hiện và Bộ Công thương là 

đơn vị quản lý để tác động sao cho dự án được triển khai đồng bộ. Tỉnh cũng cần phối hợp với Bộ 

ngành Trung ương kêu gọi các nhà đầu tư BOT và kiến nghị Chính phủ chấp thuận các phương án 

tài chính khác bao gồm cả khoản vay đồng Yên nếu cần thiết nhằm có thể sớm khởi công dự án. 

Tại dự án này, công tác giải phóng mặt bằng chưa bắt đầu triển khai nên nếu thực hiện theo hình 

thức PPP thì cần kiến nghị Chính phủ áp dụng cơ chế tài trợ khoảng trống tài chính (Viability Gap 

Funding: hỗ trợ cho SPC) và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch để đảm bảo 

tính khả thi của dự án. 

 

Bảng 12.2.12 Dự thảo Kế hoạch hành động đối với dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Biên 

Hòa-Vũng Tàu 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương để tìm nhà đầu tư nhằm sớm đưa vào khởi công

【DOT】 

○Đề nghị Chính phủ xem xét các phương án tài chính khác bao gồm cả khoản vay đồng 

Yên【DOT】 

Hành động của 

Trung ương 
○Sớm khởi công với vai trò là chủ đầu tư dự án【MOT】 

○Xem xét sử dụng ODA【MPI】 

Hành động của 

phía Nhật Bản 

○Thảo luậng tại cơ chế ”Trao đổi định kỳ về phát triển công nghiệp BRVT-NB” 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Năm 2018 

・Tỉnh BRVT: Phối hợp với các bộ ngành trung ương để tìm nhà đầu tư 

・Dự án BOT: xem xét khả ăng hợp tác vốn vay 討 

○Từ năm 2019 trở đi 

・Trung ương: sớm khởi công với vai trò là chủ đầu tư dự án 
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2.8 Mục tiêu 3 Chiến lược 2 “Chiến lược tăng cường chức năng cảng Cái Mép-Thị Vải” 

Tại khu vực phía Nam, cần phải có các biện pháp để giảm tải tình trạng hỗn loạn tại khu cảng 

cũng như ách tắc giao thông tại khu vực quanh cảng do việc tập trung hàng hóa quá nhiều về Tp Hồ 

Chí Minh (cảng Cát Lái), hơn nữa cũng cần tránh việc đầu tư tự phát của các đơn vị khai thác cảng 

và cạnh tranh về chức năng dẫn đến sự trùng lặp giữa các cảng khu vực phía Nam trong điều hành. 

Để giải quyết những vấn đề này, tỉnh BRVT cần tổ chức Hội nghị điều phối để tạo cơ chế thảo luận 

thường xuyên giữa các tỉnh thành có cảng và các đơn vị kinh doanh cảng và sắp xếp lại vai trò của 

các cảng dựa trên công năng, năng lực kỹ thuật của từng cảng. Cần làm rõ chức năng của cảng Cái 

Mép-Thị Vải thông qua việc phân định vai trò giữa các cảng khu vực phía Nam theo cách này. 

Bên cạnh đó, cần thành lập “Ban quản lý cụm cảng Cái Mép-Thị Vải (Cai Mep Thi Vai Port 

Management Board)” trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT. Đơn vị này là tổ chức được quy 

định trong Luật Hàng hải sửa đổi, được thành lập bởi cơ quan Trung ương, có nhiệm vụ quy hoạch 

vùng đất liền và vùng nước thuộc cảng, đầu tư xây dựng, mở rộng và vận hành hạ tầng cảng và các 

công trình hậu cần sau cảng. Tỉnh BRVT kiến nghị Chính phủ (MOT) thành lập Ban quản lý cụm 

cảng CM-TV, và dưới sự điều phối của đơn vị này, tỉnh sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng cơ sở 

hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng về hàng hóa do 

sự phát triển công nghiệp của khu vực phía Nam, qua đó tăng cường chức năng của cảng. Ngoài ra, 

cần đẩy nhanh việc xây dựng các công trình trung chuyển hàng hóa (ICD, cảng xe tải v.v.) để thúc 

đẩy sự sắp xếp lại vai trò giữa cảng Cái Mép-Thị Vải và cảng Cát Lái. 

 

Bảng 12.2.13 Dự thảo kế hoạch hành động nhằm tăng cường chức năng cảng Cái Mép-Thị Vải 

Đối tượng Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 

○Tổ chức Hội nghị điều phối giữa các địa phương có liên quan, sắp xếp lại vai trò giữa 

các cảng【DOT】 

○Kiến nghị Chính phủ (MOT) thành lập Ban quản lý cụm cảng CM-TV【DOT】 

○Giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình để thành lập cảng xe tải (có thể thực hiện 

theo hình thức hợp tác công tư tùy điều kiện thực tế) 

○Xây dựng cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục nhằm tăng cường chức năng cảng dưới sự 

điều phối của Ban quản lý cụm cảng CM-TV 

・Đầu tư các loại cẩu cầu tàu, cẩu chuyên dụng cho xà lan, nạo vét luồng lạch 

・Xây dựng cảng Ro/Ro, kho hàng hóa đông lạnh, kho bãi để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu 

nguyên liệu luyện thép gia tăng 

Hành động của 

Trung ương 
○Thành lập Ban quản lý cụm cảng CM-TV【DOT】 

Hành động của 

Nhật Bản 

○Thảo luận trong cơ chế ”Trao đổi định kỳ về phát triển công nghiệp BRVT-NB” 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Đến nửa sau năm 2018 

・Tổ chức Hội nghị điều phối các bên liên quan trong lĩnh vực cảng biển khu vực phía 

Nam 

○Từ nửa sau năm 2018~2019 

・Sắp xếp lại chức năng, vai trò các cảng 

・Thành lập Ban quản lý cụm cảng CM-TV 

○Từ năm 2020 trở đi 

・Thống nhất đầu mối điều hành các cảng khu vực phía Nam 
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2.9 Mục tiêu 3 Chiến lược 3 “Chiến lược biến Cái Mép Hạ trở thành trung tâm logistics” 

Cảng Cái Mép-Thị Vải nằm ở khu vực phía Nam Việt Nam hiện đang có ưu thế lớn về mặt địa lý 

với vai trò là cửa ngõ phía Đông của khu vực Mekong trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN 

đã triển khai và hạ tầng vận tải đường bộ quốc tế đang được xây dựng. Tỉnh cần thúc đẩy quá trình 

đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ (Cai Mep Ha logisticss Park Project) với tổng diện 

tích 800ha tại khu vực Cái Mép Hạ nằm sau lưng cảng Cái Mép-Thị Vải để hình thành Trung tâm  

logistics quốc tế tại đây thông qua việc thu hút ngành logistics và ngành gia công cũng như các 

doanh nghiệp logistics. 

Trong quá trình xem xét Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ (ý tưởng cơ bản), cần lưu ý 

tăng cường sự phối hợp giữa phần cứng (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa v.v.) với phần 

mềm (áp dụng công nghệ thông tin, cơ chế ngoại quan v.v.) của cảng Cái Mép-Thị Vải. Hơn nữa, 

về chức năng cụ thể, cần lưu ý thu hút các ngành công nghiệp nặng và hóa chất, xem xét việc xây 

dựng các công trình kho chứa cho dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ với lợi thế về diện tích theo 

“Chiến lược kiện toàn ngành nguyên vật liệu và trở thành trung tâm cung cấp (Mục tiêu 1 Chiến 

lược 2)”. Trên khía cạnh phối hợp với các nỗ lực thu hút công nghiệp, có thể xem xét khả năng của 

ICD để đáp ứng cho các doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Cần xem 

xét phương án phát triển sau khi đã đánh giá được xu hướng và ý định của các doanh nghiệp đầu tư 

trong khu công nghiệp. Ngoài ra, về việc phát triển kho xăng dầu, nếu nhà máy lọc dầu Long Sơn 

đi vào hoạt động trong tương lai, thì cần phải có các công trình chứa dầu thô để đề phòng nguy cơ 

gián đoạn nguồn cung nhập khẩu dầu thô cần thiết cho hoạt động của nhà máy, do đó cần tính tới 

khả năng cần thiết phải xây dựng công trình kho chứa bổ sung để hỗ trợ cho Tổng kho xăng dầu 

quốc gia (Cù lao Tào) nằm trên địa bàn tỉnh hiện nay.  

 

Bảng 12.2.14 Dự thảo kế hoạch hành động trong phát triển vùng Cái Mép Hạ 

Đối tượng  Khái quát nội dung 

Hành động của 

tỉnh BRVT 
○Nghiên cứu phương án đầu tư phát triển các công trình về logistics【DOT】 

・Trong ý tưởng cơ bản cần lưu ý thu hút các ngành công nghiệp nặng và hóa chất, các 

công trình kho chứa 

・Hướng tới việc tăng cường sự phối hợp giữa phần cứng (đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa v.v.) với phần mềm (áp dụng công nghệ thông tin, cơ chế ngoại quan v.v.) 

của cảng Cái Mép-Thị Vải 

Hành động của 

Trung ương 
－ 

Hành động của 

phía Nhật Bản 
○Xem xét các hỗ trợ cần thiết tùy theo tiến độ lập quy hoạch của tỉnh BRVT【JICA】 

Các bước triển 

khai tới đây 

Kế hoạch thực hiện 

○Năm 2018 

・Nghiên cứu phương án đầu tư phát triển 

○Năm 2019 

・Nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển 

○Từ năm 2020 trở đi 

・Lựa chọn nhà đầu tư, triển khai dự án phát triển 
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Phụ lục tài liệu: Chương trình cho đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm và 

làm việc tại Nhật Bản 

Nhằm mục đích giúp tỉnh BRVT tham khảo các mô hình của Chính quyền địa phương Nhật Bản trong 

việc thúc đẩy phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, được sự hỗ trợ của thành phố Kawasaki và 

thành phố Kitakyushu là những địa phương triển khai thành công mô hình phát triển công nghiệp thân 

thiện với môi trường ở Nhật Bản, chúng tôi tổ chức chương trình mời các đơn vị có liên quan của tỉnh 

BRVT sang thăm và làm việc tại Nhật Bản, chương trình chia làm 2 đợt tương ứng với các chủ đề công 

nghiệp và môi trường. 

 

1. Khía cạnh công nghiệp 

1.1 Khái quát chương trình 

Chúng tôi đã mời 3 đại diện của Sở Công thương tỉnh BRVT tham gia chương trình trao đổi ý kiến và 

tham quan liên quan tới chủ đề chính sách công nghiệp, liên kết giữa các doanh nghiệp trong tổ hợp hóa 

dầu, chính sách Ecotown, chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa, liên kết cảng biển tại thành phố 

Kawasaki và Kitakyushu. 

  

 Lịch trình: 5(thứ 2)~14(thứ 4)/12/2016 

 Địa điểm: thành phố Kawasaki (5~9, 14/12), thành phố Kitakyushu (12~13/12) 

 Đơn vị hợp tác: thành phố Kawasaki, thành phố Kitakyushu 

 

Bảng A.1.1 Chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản (khía cạnh công nghiệp) 

Ngày tháng Giờ Hành trình Địa điểm 

5/12 (thứ 2) 11:00-12:00 Giới thiệu định hướng (xác nhận lại mục đích, chương 

trình v.v.) 

Tòa thị chính Kawasaki 

13:00-14:00 Trao đổi ý kiến: Chính sách công nghiệp của thành 

phố Kawasaki) 

14:10-15:10 Trao đổi ý kiến: Chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa 

15:20-16:20 Trao đổi ý kiến: Giới thiệu tỉnh BRVT (thực trạng và 

thách thức trong thu hút công nghiệp v.v.) 

16:20-17:00 Thảo luận 

6/12 (thứ 3) 

 

09:00-10:30 Xác nhận tại các chủ đề đi tham quan (liên kết doanh 

nghiệp trong tổ hợp hóa dầu) 

Tòa thị chính Kawasaki 

13:30-14:30 Đi tàu tham quan khu vực cảng Kawasaki Cảng Kawasaki 

15:00-16:00 Tham quan công ty Zeon Công ty Zeon 

7/12 (thứ 4) 

 

09:30-10:30  Xác nhận tại các chủ đề đi tham quan (Ecotown) Hội quán Ecotown thành 

phố Kawasaki 

10:30-12:00 Tham quan công ty Corelex Sanei Công ty Corelex Sanei 

13:30-14:30 Tham quan Trung tâm xử lý nước Iriezaki thành phố 

Kawasaki 

Trung tâm xử lý nước 

Iriezaki thành phố 

Kawasaki 
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15:00-16:00 Tham quan xưởng tái chế tài nguyên, Trung tâm xử lý 

Ukishima thành phố Kawasaki 

Xưởng tái chế tài nguyên, 

Trung tâm xử lý 

Ukishima thành phố 

Kawasaki 

16:00-17:00 Tham quan Viện nghiên cứu tổng hợp về môi trường 

thành phố Kawaskai 

Viện nghiên cứu tổng 

hợp về môi trường 

thành phố Kawaskai 

8/12 (thứ 5) 10:00-12:00 Tham quan Công viên khoa học Kawasaki Công viên khoa học 

Kawasaki (Tp Kawasaki) 

13:30-14:30 Tham quan doanh nghiệp nhỏ và vừa① Công ty Wako-Keisoku 

14:00-16:00 Tham quan doanh nghiệp nhỏ và vừa② Công ty Nikuni 

9/12 (thứ 6) 

 

09:30-12:00  Trao đổi ý kiến: Khái quát cảng Kawasaki Trung tâm logistics 

Kawasaki FAZ 

13:30-15:30 Tổng kết Trụ sở Ngân hàng 

Mizuho tại Otemachi 

12/12 (thứ 2) 

 

08:40-09:00 Thăm Trung tâm giảm thiểu các bon châu Á Trung tâm giảm thiểu các 

bon châu Á (Tp 

Kitakyushu) 

09:00-10:00 Trao đổi ý kiến: Chính sách công nghiệp của Tp 

Kitakyushu 

Trung tâm giảm thiểu các 

bon châu Á (Tp 

Kitakyushu) 

10:30-12:00 Tham quan công ty Mitsubishi Materials Công ty Mitsubishi 

Materials Nhà máy 

Kitakyushu 

14:00-15:00 Tham quan nhà máy Hiakaru (lò đốt) Nhà máy Hiakaru (Tp 

Kitakyushu) 

15:00-16:00 Tham quan Trung tâm xử lý Hiakari, Trung tâm sản 

xuất nhiên liệu từ bùn Hiakari 

Trung tâm xử lý Hiakari, 

Trung tâm sản xuất nhiên 

liệu từ bùn Hiakari (Tp 

Kitakyushu) 

13/12 (thứ 3) 

 

09:30-12:00 Tham quan công ty Thép Tokyo Công ty Thép Tokyo Nhà 

máy Kyushu 

14/12 (thứ 4) 10:00-12:00 Trao đổi ý kiến: Khái quát về liên kết cụm 3 cảng 

Keihin 

Tòa thị chính Kawasaki 

 

Bảng A.1.2 Thành viên đoàn công tác thăm và làm việc tại Nhật Bản (khía cạnh công nghiệp) 

No. Đơn vị công tác Chức danh Họ tên 

1 Sở Công thương tỉnh BRVT Phó giám đốc Huynh Van Chinh 

2 Phòng quản lý năng lượng, Sở Công thương tỉnh BRVT  Trưởng phòng Nugyen Phuoc Thanh 

3 Phòng quản lý công nghiệp, Sở Công thương tỉnh BRVT  Phó trưởng phòng Nguyen Dieu Tien 
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1.2 Tóm tắt kết quả đoàn công tác 

Chương trình lần này thực hiện các hoạt động trao đổi ý kiến và tham quan liên quan tới 4 lĩnh vực là 

①Chính sách công nghiệp, liên kết giữa các doanh nghiệp trong Tổ hợp hóa dầu, ②Chính sách 

Ecotown, ③Chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa, ④Liên kết cảng biển. Dưới đây là tóm tắt nội dung 

báo cáo của các thành viên trong đoàn tại cuộc họp tổng kết chương trình (các điểm chính trong phần 

trao đổi ý kiến, tham quan; thực trạng và thách thức của tỉnh BRVT; các nội dung muốn triển khai tại 

tỉnh BRVT) 

 

Bảng A.1.3 Ý kiến của các thành viên trong đoàn (lược trích) 

Chủ đề 

Nội dung chính trong trao 

đổi ý kiến, tham quan (Tp 

Kawasaki) 

Thực trạng và thách thức 

của tỉnh BRVT 

Nội dung muốn triển khai ở 

tỉnh BRVT 

 

Chính sách công nghiệp; 

Liên kết giữa các doanh 

nghiệp trong tổ hợp hóa 

dầu 

・Các ngành công nghiệp tại 

Tp Kawasaki hình thành 

tập trung theo định 

hướng hợp lý. 

・Cần cân đối giữa chính 

sách thu hút công nghiệp 

và chính sách môi 

trường. 

・Tạo dựng được “Thương 

hiệu Kawasaki”. 

・Liên kết giữa các doanh 

nghiệp phát triển. 

・Công nghiệp hỗ trợ chưa 

phát triển. 

・Còn thiếu liên kết giữa các 

doanh nghiệp. 

・Trình độ công nghệ của 

các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

 

・Sớm hoạch định “Mô hình 

tương lai của tỉnh 

BRVT. Vừa đảm bảo 

bảo vệ môi trường vừa 

thu hút đầu tư vào “Tổ 

hợp hóa dầu dựa trên 

nền tảng công nghiệp 

hỗ trợ mạnh”. 

・Áp dụng mô hình “liên kết 

doanh nghiệp” tại các 

khu công nghiệp chuyên 

biệt cho công nghiệp hỗ 

trợ. 

 

Chính sách Ecotown ・Tp Kawasaki có hệ thống 

chính sách hoàn thiện 

và khắc phục được ô 

nhiễm môi trường. 

・Phối hợp 3 bên: doanh 

nhiệp, chính quyền, 

người dân để giải quyết 

vấn đề môi trường. 

・Tinh thần trách nhiệm của 

doanh nghiệp với cộng 

đồng cao, ý thức môi 

trường của người dân 

cũng cao. 

・Đối mặt với các vấn đề: 

rác thải chưa được xử 

lý, ô nhiễm không khí, ô 

nhiễm nguồn nước v.v.. 

・Chưa có cơ chế giám định 

thiệt hại sức khỏe, hệ 

thống giám sát môi 

trường, chưa làm rõ 

được nguyên nhân ô 

nhiễm. 

・4 sở ngành liên quan tới 

bảo vệ môi trường trong 

tỉnh chưa có sự phối 

hợp. 

・Sớm hoàn thiện hệ thống 

giám sát . 

・ Thu hút doanh nghiệp 

nước ngoài (đặc biệt là 

công nghiệp môi trường). 

・Triển khai các chính sách 

nâng cao ý thức môi 

trường của cộng đồng. 

Chính sách doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

・ Cơ chế hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa như 

hỗ trợ R&D tại Công 

viên Khoa học Kawasaki 

hay cung cấp dịch vụ 

phân tích vật liệu hoàn 

thiện. 

 

・Doanh nghiệp phân bố 

thiếu kế hoạch, thiếu trật 

tự. 

・Thiếu liên kết giữa các 

doanh nghiệp. 

・Thiếu chính sách ưu đãi 

hấp dẫn để thu hút 

doanh nghiệp. 

・ Phát triển doanh 

nghiệpnhỏ và vừa. 

・  Hoàn thiện hệ thống 

đánh giá kỹ năng nghề, 

nâng cao trình độ kỹ thuật 

của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

Liên kết cảng biển ・Mạng lưới giao thông kết 

nối các đầu mối 

logistics rất thuận tiện. 

・Cung cấp dịch vụ logistics 

・Cần hoàn thiện mạng lưới 

giao thông kết nối các 

trung tâm logistics. 

・Cảng Cái Mép-Thị Vải và 

・Nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Cảng Cái 

Mép-Thị Vải. 

・Hoàn thiện hạ tầng đường 
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hiệu quả nhờ sự liết kết 3 

cảng Keihin. 

Cảng Sài Gòn (Cát Lái) 

cạnh tranh chứ không 

liên kết. 

bộ kết nối các cảng trong 

tỉnh và mạng lưới giao 

thông kết nối Cảng Cái 

Mép-Thị Vải và Cảng 

Sài Gòn. 

・ Xây dựng Trung tâm 

logistics tại Cái Mép Hạ. 

 

  
Trao đổi ý kiến về chính sách công nghiệp của Tp 

Kawasaki 

Tham quan khu vực tổ hợp công nghiệp bằng tàu 

  
Tham quan Công viên Khoa học Kawasaki Hình ảnh tại cuộc họp tổng kết 

Hình A.1.1 Hình ảnh hoạt động trong chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản (khía cạnh công 

nghiệp) 
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2. Khía cạnh môi trường 

2.1 Khái quát chương trình 

 Chúng tôi đã mời 4 đại diện tới từ Ủy ban Nhân dân tỉnh BRVT, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế 

hoạch Đầu tư, Ban quan lý các Khu công nghiệp và 1 đại diện tới từ Bộ Tài nguyên môi trường tham 

gia chương trình trao đổi ý kiến và tham quan liên quan tới chủ đề chính sách môi trường, chính sách 

Ecotown tại thành phố Kitakyushu. 

 

 Lịch trình: 13(thứ 2)~17(thứ 6)/2/2017 

 Địa điểm: thành phố Kitakyushu 

 Đơn vị hợp tác: thành phố Kitakyushu 

 

Bảng A.2.1 Chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản (khía cạnh môi trường) 

Ngày tháng Giờ Hành trình Địa điểm 

13/2 (thứ 2) 09:30-10:30 Giới thiệu định hướng (xác nhận lại mục đích, lịch trình 

v.v.) 

Crown Palace Kokura 

10:30-11:30 Trao đổi ý kiến ①: Chính sách môi trường của Tp 

Kitakyushu 

ク Crown Palace Kokura 

13:15-14:15 Trao đổi ý kiến ②: Chính sách công nghiệp của Tp 

Kitakyushu 

Tòa thị chính 

Kitakyushu 

14:30-16:00 Trao đổi ý kiến ③: Về các quy định môi trường tại khu 

vực tập trung doanh nghiệp 

Tòa thị chính 

Kitakyushu 

Trao đổi ý kiến ④: Khái quát về công tác thanh kiểm tra, 

xử lý khiếu nại tại Tp Kitakyushu 

Tòa thị chính 

Kitakyushu 

Tham quan Trung tâm Giám sát Ô nhiễm Tòa thị chính 

Kitakyushu 

14/2 (thứ 3) 

 

08:30-09:30 Tham quan điểm thu hồi rác thải gia đình tại Tp 

Kitakyushu (phân loại và bỏ rác) 

Trung tâm Môi trường 

Hiakari  

Điểm thu hồi rác gia 

đình 

09:45-12:00 Tham quan nhà máy đốt rác Hiakari Nhà máy đốt rác Hiakari 

13:30-14:30 Tham quan Trung tâm tái chế tài nguyên từ lon, chai 

Hiakari 

Trung tâm tái chế tài 

nguyên từ lon, chai 

Hiakari 

14:40-16:00 Tham quan Trung tâm xử lý và Trung tâm sản xuất 

nhiên liệu từ bùn Hiakari 

Trung tâm xử lý 

Trung tâm sản xuất 

nhiên liệu từ bùn Hiakari 

15/2 (thứ 4) 

 

09:30-11:00  Tham quan Kitakyushu Ecotown Kitakyushu Ecotown 

13:10-14:45 Nỗ lực bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp  

(Công nghệ tiên tiến) 

Công ty Yaskawa 

Electric 

15:00-16:30 Tham quan doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải 

dùng chung 

Công ty Mitsubishi 

Chemical 

16/2 (thứ 5) 

 

09:15-10:10 Thăm Bảo tàng Môi trường Bảo tàng Môi trường 

10:30-12:00 Nỗ lực bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp  

(Tái chế thành nguyên nhiên liệu cho ngành xi măng) 

Công ty Mitsubishi 

Materials 

14:00-16:00 Tham quan bãi chôn lấp Khu xử lý rác 

Hibikinada 

17/2 (thứ 6) 10:00-12:00  Nỗ lực bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp 

(Không phát thải) 

Công ty Denso 
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13:30-15:30 Họp tổng kết Trung tâm Giảm thiếu 

các bon châu Á 

 

 

Bảng A.2.2 Thành viên đoàn công tác thăm và làm việc tại Nhật Bản (khía cạnh công nghiệp) 

No. Đơn vị công tác 
Chức 

danh 
Họ tên 

1 Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh  Phó chánh Tran Huu Phuc 

2 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh BRVT 
Phó giám 

đốc 
Phan Van Manh 

3 
Phòng Kiểm soát Ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài 

nguyên Môi trường tỉnh BRVT 

Trưởng 

phòng 
Tran Duc Anh 

4 Phòng môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh BRVT 
Chuyên 

viên 
Nguyen Huong Kim Thao 

5 Phòng môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh BRVT 

Phó 

trưởng 

phòng 

Nguyen Van Phu 

6 
Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Môi trường, 

Bộ Tài nguyên Môi trường 

Phó vụ 

trưởng 
Nguyen Minh Cuong 

(Ghi chú) Chúng tôi đã mời thêm một thành viên đại diện cho Bộ ngành trung ương (Bộ Tài nguyên Môi trường) cùng với 5 

thành viên tới từ các Sở ban ngành tỉnh BRVT. 

 

2.2 Tóm tắt kết quả đoàn công tác 

Trong chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi đã thu xếp để các hoạt động trao đổi ý kiến 

và tham quan thực tế về các nỗ lực bảo vệ môi trường về phía chính quyền địa phương được diễn ra đan 

xen. 

Buổi họp tổng kết được tổ chức vào ngày cuối cùng của chương trình, qua đó đã nhận được nhiều nhận 

xét của các thành viên đại diện cho tỉnh BRVT. Dưới đây là một số ý kiến chính. 

 

 Quan điểm ở Việt Nam là Chính quyền cần quản chặt doanh nghiệp, tuy nhiên mô hình doanh 

nghiệp tự kiểm soát và xử lý nước thải, rác thải ở thành phố Kitakyushu là một điều rất mới mẻ. 

Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng ý thức đóng góp cho xã hội của doanh 

nghiệp (tuyên truyền, phổ biến, giáo dục). 

 Ấn tượng về ý thức rất cao của người dân và doanh nghiệp trong vấn đề môi trường, hiểu rõ kết 

quả khắc phục tốt vấn đề ô nhiễm là do sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và 

doanh nghiệp, đồng thời cảm nhận được tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các bên. 

 Hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân loại rác tại hộ gia đình và doanh nghiệp. Mong muốn học tập 

kinh nghiệm về quản lý chất thải của thành phố Kitakyushu để thực hiện việc phân loại, thu gom 

và giảm thiểu rác thải. 

 Ở Nhật Bản, chính quyền địa phương cũng đưa ra các quy định để kiểm soát nên chúng tôi cũng sẽ 

xem xét việc làm thế nào để chính quyền địa phương cũng có thể hoàn thiện được hệ thống quy 

định tại Việt Nam. 
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 Xuất phát điểm của Việt Nam không giống với thời điểm mà thành phố Kitakyushu đã mất 30 năm 

để khắc phục các vấn đề ô nhiễm. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện môi trường để sớm trả lại màu 

xanh cho trời và biển giống như thành phố Kitakyushu. 

 

  
Trao đổi ý kiến về các nỗ lực bảo vệ môi trường của thành 

phố Kitakyushu 

Tham quan Trung 

tâm Giám sát Ô nhiễm 

 

 
Tham quan Bảo tàng Môi trường Hình ảnh buổi họp tổng kết 

Hình A.2.1 Hình ảnh hoạt động trong chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản (khía cạnh môi 

trường) 

 

 

 


