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HOÀN THIỆN CHUỖI DỊCH VỤ LOGISTICS  

CHO NÔNG SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

TRẦN THANH HẢI  

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 

 

1. Khái quát chung về Đồng bằng sông Cửu Long 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những đồng bằng lớn 

nhất, phì nhiêu nhất ở Đông Nam Á và thế giới, có nhiều tiềm năng, lợi thế 

cho phát triển. 

Đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi biến ĐBSCL thành vùng kinh 

tế và nông nghiệp quan trọng ở Việt Nam. Đây là vựa lúa chính, chiếm trên 

54% sản lượng lúa của Việt Nam (23,6 triệu tấn) và hơn 95% kim ngạch xuất 

khẩu gạo của Việt Nam trong thập kỷ qua. ĐBSCL cũng đóng góp khoảng 

70% sản lượng trái cây của Việt Nam, bao gồm cam, quýt, chuối và xoài. 

ĐBSCL cũng đóng góp đáng kể cho ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

Việt Nam (lần lượt chiếm 56,0% và 69,9%). Vùng ĐBSCL cũng chiếm 

khoảng 60% sản lượng xuất khẩu thủy sản cả nước, trong đó tôm, cá tra và cá 

rô phi là sản phẩm nuôi trồng chủ lực. 

Công nghiệp sản xuất,  chế biến thực phẩm, trong đó chủ yếu là chế biến 

nông sản, hiện chiếm trên 90% sản lượng công nghiệp của hầu hết các tỉnh 

vùng ĐBSCL nhờ vào các lợi thế về sản xuất nông nghiệp và tiềm năng xuất 

khẩu các mặt hàng chế biến nông sản của vùng. 

Về xuất nhập khẩu, ĐBSCL chiếm 7,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (18,8 

tỷ USD) và 3,6% tổng kim ngạch nhập khẩu (8,5 tỷ USD) của Việt Nam. Tỷ 

trọng thương mại của vùng khá nhỏ so với tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế cả 

nước, cho thấy hầu hết các sản phẩm sản xuất tại ĐBSCL thường được tiêu 

https://diendandoanhnghiep.vn/26-05-hoan-thien-chuoi-dich-vu-logistics-cho-nong-san-dbscl-222638.html


 

4 

 

thụ trong nước và hầu hết các sản phẩm tiêu thụ tại ĐBSCL đều được sản 

xuất trong nước.1 

Nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của toàn vùng, 

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TW, khóa XIII về phương 

hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ cũng đã ban hành 

nhiều chính sách phát triển vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế chung của 

cả nước như: Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020; Quyết định số 492/QĐ-

TTg phê duyệt đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL; Quyết 

định 26/2008/QĐ-TTg ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đến năm 2010. Và gần đây 

là Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL. 

2. Về hiện trạng phát triển dịch vụ logistics trong Vùng 

Tính đến năm 2020, hệ thống quốc lộ trong Vùng có tổng chiều dài 

khoảng 2.688km. Có 5 tuyến đường bộ nối ĐBSCL với Vùng Đông Nam Bộ 

và cả nước. 

Mạng lưới đường thủy nội địa tại Vùng có độ dài và chất lượng cao hơn 

so với các vùng trong cả nước với hệ thống kênh dàu 28.000 km; trong đó 

23.000 km có khả năng khai thác và vận tải, có 2 tuyến đường thủy huyết 

mạch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Kiên Giang, Cà Mau và kênh Quan 

Chánh Bố cho tàu tải trọng lớn ra vào sông Hậu. 

Về hàng hải, Vùng ĐBSCL đã phát triển được hệ thống gồm 12 cảng 

biển với 37 bến cảng, tổng chiều dài 7.642 mét, 23 bến phao và 16 khu neo 

đậu chuyển tải, khu tránh trú bão. 

                                                 
1 

Theo Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long tại Cần Thơ. 
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Đối với hàng không, hệ thống sân bay trong Vùng đã và đang được nâng 

cấp và phát triển, đã nâng cấp các cảng hàng không trong khu vực bao gồm: 

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, 

Cảng hàng không Cà Mau, Cảng hàng không Rạch Giá với tổng công suất 

7,45 triệu hành khách/năm; 12.000 tấn hàng hóa/năm. 

Trong Vùng hiện không có tuyến đường sắt. 

Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 

(VLA), tổng số lượng doanh nghiệp logistics tại 13 tỉnh thành phố ĐBSCL 

chiếm chưa tới 5% số lượng doanh nghiệp logistics cả nước, chủ yếu là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp tự cung 

cấp hạ tầng logistics cho sản phẩm của mình, điều này làm gia tăng chi phí 

cho các doanh nghiệp, giảm sức cạnh tranh của nông sản ĐBSCL nói riêng 

và nông sản Việt nói chung. 

 Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), hiện nay, ĐBSCL hàng 

năm có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu khoảng 18 triệu tấn hàng hóa. 

Tuy nhiên, Vùng còn thiếu các trung tâm logistics trọng điểm và các hệ thống 

trung tâm vệ tinh, thiếu bãi container rỗng, hệ thống kho ở các cảng...2 

Do đó, hàng hóa phải vận chuyển qua nhiều địa điểm và phần lớn lượng 

hàng hóa này phải chuyển tải về các cảng lớn ở TPHCM và cảng Cái Mép 

(Bà Rịa - Vũng Tàu), khiến chi phí vận tải doanh nghiệp phải gánh cao hơn 

từ 10 - 40% tùy từng tuyến. 

Thực tế diễn ra tại ĐBSCL còn cho thấy, phần lớn các dịch vụ logistics 

chỉ dừng lại ở từng hoạt động riêng lẻ chứ chưa có sự kết nối chặt chẽ với 

nhau giữa các phương thức vận tải nên thường gây ra chậm trễ, chi phí phát 

sinh cao. Các doanh nghiệp logistics hoạt động tại ĐBSCL mới chỉ dừng lại 

ở việc giao nhận vận tải, cho thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, vận chuyển 

                                                 
2 https://diendandoanhnghiep.vn/logistics-cho-nong-san-dbscl-bai-1-thieu-cac-trung-tam-logistics-trong-
diem-222998.html 

https://diendandoanhnghiep.vn/26-05-hoan-thien-chuoi-dich-vu-logistics-cho-nong-san-dbscl-222638.html
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nội địa, gom hàng lẻ chứ chưa thể tích hợp, tổ chức và liên kết các hoạt động 

trong chuỗi logistics. 

3. Dự báo xu hướng phát triển dịch vụ logistics gắn với sản xuất 

nông nghiệp, kinh doanh nông sản cả nước nói chung và ĐBSCL nói 

riêng 

Thứ nhất, xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành logistics: Với 

sự phát triển bùng nổ của CMCN 4.0, nhiều thành tựu khoa học công nghệ đã 

được ứng dụng vào hoạt động logistics như e-logistics, e-documents, logistics 

xanh... và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, công nghệ blockchain, trí 

tuệ nhân tạo hay robot vào thực hiện một số dịch vụ logistics. Ứng dụng công 

nghệ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động từ đó giảm chi phí logistics, 

nâng cao giá trị cho hàng nông sản. 

Thứ hai, xu hướng Xanh trong tiêu dùng dẫn tới xu hướng Xanh trong 

logistisc nông sản: Nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp 

xanh ngày cảng lớn thúc đẩy công nghệ sản xuất. chế biến nông sản theo 

hướng xanh, nhu cầu phát triển logistics xanh cho nông sản. Nông sản không 

chỉ cần được sản xuất theo các tiêu chuẩn Xanh mà còn cần được vận chuyển, 

lưu trữ, phân phối theo xu hướng Xanh trong tiêu dùng. 

Thứ ba, sự phát triển của thị trường dịch vụ logistics toàn cầu nói chung 

và một số dịch vụ cụ thể nói riêng: Theo “Báo cáo Thị trường dịch vụ logistics 

- Dự báo đến năm 2027” do Marker Research Future phát hành, doanh thu thị 

trường dịch vụ logistics toàn cầu (3PL, 4PL) dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc 

độ 6,9%/năm trong giai đoạn dự báo 2019-2027, đạt hơn 2 nghìn tỷ USD năm 

2027. Theo xu hướng chung của toàn cầu, nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất 

nhập khẩu sẽ tăng lên khi thương mại thế giới phục hồi dần sau dịch Covid-

19. Một số nhánh dịch vụ logistics có sự phát triển mạnh dự kiến bao gốm: 
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xu hướng logistics trong thương mại điện tử, xu hướng phát triển chuỗi cung 

ứng lạnh và logistics lạnh3. 

Thứ tư, tiêu chuẩn đối với hàng nông sản ngày càng được nâng cao: Các 

thị trường nhập khẩu hàng nông nghiệp của Việt Nam ngày càng áp dụng các 

tiêu chuẩn cao tỏng nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp. Các nước phát triển 

thường cuyên thay đổi yêu cầu về kiểm định, kiểm dịch thông qua các hàng 

rào phi thuế quan áp dụng với nông nghiệp nhập khẩu. Trong nước, đặc biệt 

là các đô thị, người tiêu dùng đòi hỏi tiêu chuẩn ngày càng cao đối với hàng 

hóa nông nghiệp, đặc biệt là các loai nông thủy sản tươi sống phục vụ trong 

ngày. Người tiêu dùng nội địa đang chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm nông 

nghiệp có thông tin kiểm định, xuất xứ rõ ràng dù chi phí cao hơn. 

4. Các giải pháp trong phát triển logistics ĐBSCL 

Để phát triển kinh tế vùng ĐBSCL, cần tận dụng lợi thế nguồn hàng hoá 

nông sản, việc tập trung tăng cường liên kết vùng, tạo điều kiện thông thương 

hàng hóa nông sản là vấn đề cấp bách, để giúp kinh tế vùng phát triển nhanh 

hơn bằng lợi thế vốn có. Một số công tác trọng tâm cần triển khai trong thời 

gian tới bao gồm: 

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tập trung vào quy hoạch 

logistics toàn Vùng, hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, thu 

hút đầu tư trong hoạt động logistics, đặc biệt là hoạt đồng đầu tư của các dự 

án; tạo cơ chế cho nhà đầu tư; thức đẩy đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao 

thông vận tải vùng ĐBSCL giai đoạn 2022 - 2025; điều chỉnh việc phân bổ 

và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; xúc tiến đầu tư theo hợp tác công-

tư. 

- Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ logistics: Đẩy mạnh đầu 

tư, tận dụng lợi thế sẵn có của phương thức vận tải đường thủy; Cải tạo, nâng 

                                                 
3 Theo công ty nghiên cứu Thị trường Allied Market Research (2019), quy mô thị trường logistics chuỗi lạnh 
toàn cầu được đạt giá trị 159,9 tỷ USA trong năm 2018 và dự kiến đạt 590 tỷ USD vào năm 2026. 
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cấp các luồng tàu biển chính trong khu vực; phát triển cảng biển cần gắn với 

các trung tâm sản xuất hàng hóa, kêu gọi đầu tư cảng ngoài khơi để đảm nhận 

vai trò cảng cửa ngõ, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu trực tiếp cho vùng;  

- Đẩy mạnh phát triển những trung tâm logistics phục vụ hàng nông sản 

với những dịch vụ chủ yếu như vận tải, kho hàng, bảo quản hàng hóa và các 

dịch vụ giá trị gia tăng. Cụ thể như dịch vụ kho lạnh, chiếu xạ, hấp nhiệt đối 

với mặt hàng trái cây để đảm bảo chất lượng hàng xuất khẩu cũng như hàng 

phân phối cho nhu cầu tiêu dùng nội địa. 

- Tăng cường liên kết giữa các bên trong chuỗi cung ứng hàng nông sản: 

Người nông dân - thương lái - nhà máy chế biến - doanh nghiệp thương mại 

- doanh nghiệp logistics. Tăng cường hợp tác giữa các công ty logistics như 

chia sẻ hàng hóa, qua đó cân đối luồng hàng vận chuyển hai chiều nhằm nỗ 

lực tiết kiệm chi phí logistics cho khách hàng;  

- Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, chất lượng nguồn nhân lực 

logistics, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu CMCN 4.0, hiện đại hóa trong hoạt 

động sản xuất, chế biến và hoạt động dịch vụ logistics. 
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LOGISTICS ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

NHÌN TỪ BÁO CÁO KINH TẾ THƯỜNG NIÊN  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

NGUYỄN PHƯƠNG LAM  

Giám đốc VCCI Cần Thơ 

 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế quan trọng, là đồng bằng cho tập 

trung sản xuất lương thực lúa gạo và có điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp. 

Chính vì thế ĐBSCL là nơi sản xuất chính nông sản của cả nước, đóng góp lượng 

lớn hàng nông sản xuất khẩu của quốc gia. 

Là vùng có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp, vì thế trong nhiều thập niên 

từ những năm 80s đến 90s, ngành nông nghiệp đóng góp đáng kể trong phát triển 

kinh tế, đóng góp gần 30% trong GDP cả nước. Nhưng sự đóng góp này đang giảm 

dần theo thời gian bởi giá trị nông sản sản xuất và phát triển kinh tế đang chậm dần, 

đến năm 2020 chỉ đóng góp 15.5%.  

Nếu so với thành phố Hồ Chí Minh, thập niên 90s GDP của ĐBSCL bằng 3/2 

của Tp Hồ Chí Minh, thì đến 2020, còn số này đảo ngược, chỉ còn 2/3 GDP. Điều 

này cho thấy sự tụt hậu của kinh tế cả vùng so với cả nước là rất lớn, trong đó những 

nguyên nhân được chỉ ra là hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu để thúc 

đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong đó phải kể đến logistic. 
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So sánh GDP vùng ĐBSCL với TPHCM và cả nước (1990 – 2020)  

 

Nhìn vào cấu trúc kinh tế, ĐBSCL còn “nặng” về nông nghiệp, trong đó tỷ 

trọng trong nông nghiệp cao nhất, chiếm 31,1% trong GRDP, trong khi con số này 

bình quân cả nước là 14,85%. Ở góc nhìn này, cho thấy lượng hàng hóa cần vận tải 

của vùng là rất lớn bởi các mặt hàng chủ lực về nông sản của vùng là lúa gạo, trái 

cây, tôm , cá… Cùng với đó là nhu cầu phục vụ cho nông nghiệp như phân bón, vật 

liệu xây dựng… phải nhập khẩu và vận tải vào vùng cũng đều là có tải trọng lớn. 

Với giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu hàng năm đạt hơn 31 tỷ USD thì nông sản xuất 

khẩu chiếm 75%, còn lại là các mặt hàng công nghiệp khác. 

 

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực ĐBSCL 2015 – 2020 
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Một góc nhìn khác, ĐBSCL là vùng có chỉ số Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

tiêu dùng đạt 961.000 tỷ đồng , đứng thứ ba cả nước, sau ĐB sông Hồng (gồm Hà 

Nội) và Đông Nam bộ (cả Tp HCM), hiện chiếm gần 20% cả nước và có mức tăng 

gấp 4 lần so với 2010. Từ những số liệu về lượng hàng và giá trị xuất khẩu, nhập 

khẩu và tiêu thụ nội vùng, cho thấy một nhu cầu rất lớn về vận chuyển hàng hóa 

cho vùng là rất lớn, tuy nhiên những hạn chế về hạ tầng, nhất là giao thông, 

logistic… đang là một trở lực lớn cho phát triển kinh tế ĐBSCL.  

I. Hạ tầng giao thông 

Giao thông là một trong những nhân tố quan trọng, nếu không muốn nói là 

quan trọng nhất, trong động lực phát triển của các địa phương, đặc biệt là các vùng 

kinh tế chưa phát triển. Loại hình giao thông, thời gian (hay tốc độ) kết nối có tương 

thích với nhu cầu vận chuyển của hành khách và hàng hóa đóng vai trò quan trọng.  

Với ĐBSCL, vai trò của giao thông kết nối với vùng TP.HCM và quốc tế đã 

được xem là một trong những điểm yếu quan trọng của vùng. Các vấn đề liên quan 

đến chủ đề này liên tục được cập nhật thông qua các chương trình nghị sự quốc gia, 

các diễn đàn trong vùng, và báo chí. Một cách tổng quan có thể thấy nhu cầu đầu 

tư trong vùng là rất lớn ở tất cả các loại hình giao thông cơ bản như đường bộ, 

đường thủy, hàng không và cả đường sắt. Tuy vậy, trong bối cảnh nguồn lực ngân 

sách còn hạn chế và tính ưu tiên trong đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng ĐBSCL là 

không nhiều thì kết quả đạt được trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của vùng 

ĐBSCL giai đoạn 2009 - 2019 là rất khiêm tốn. Một số thành tựu quan trọng có thể 

kể đến bao gồm: khánh thành cao tốc TP.HCM – Trung Lương, chuyển đổi hầu hết 

các bến phà chính thành cầu giúp khả năng kết nối giao thông trong toàn vùng 

không còn bị chia cắt. Tuy vậy, rất nhiều công trình trọng điểm vẫn nằm trong quy 

hoạch hoặc tiến độ thi công gặp nhiều vướng mắc như: cao tốc Trung Lương – Mỹ 

Thuận – Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc Châu Đốc – Sóc Trăng, cảng 

nước sâu cùng vùng,… Kết quả tính độc đạo và quá tải trong giao thông đường bộ, 

đặc biệt là Quốc lộ 1A vẫn là nút thắt cơ bản. Quy hoạch giao thông đường thủy 

vẫn chưa rõ ràng, vấn đề phát triển giao thông hàng không và đường sắt cũng khôn 

thật sự khả thi.  
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1. Giao thông đường bộ 

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương hoàn thành vào năm 2010 với chiều dài 36 

km và một số cây cầu thay phà hình thành, cùng với đưa vào vận hành thêm 51km 

cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tháng 4 vừa qua (giới hạn 4 làn xe, tốc độ 

80km/giờ) đã giúp rút ngắn thời gian kết nối của vùng ĐBSCL đến vùng TP.HCM. 

Tuy vậy, các cửa ngõ kết nối vào Trung Lương vẫn mang tính độc đạo bởi năng lực 

vận tải của Quốc lộ 1A đã quá tải. Các dự án cải tạo Quốc lộ 1A được thực hiện từ 

giai đoạn trước khủng hoảng 2008 – 2019 vẫn tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 

vừa qua. Tuy vậy, hoạt động này không những không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 

lưu thông trong vùng mà còn gây ra các ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và 

sinh hoạt của người dân khi các dự án mở rộng được triển khai một cách manh mún 

và kéo dài.  

Ở phía đầu ngõ của TP.HCM, việc chậm triển khai và hoàn thiện các tuyến 

đường vành đai và quy định hạn chế xe có tải trọng cao đi vào khu vực nội ô dẫn 

đến tình trạng hàng hóa có khuynh hướng tập trung vào cùng một thời điểm, dẫn 

đến rủi ro kẹt xe, và hàng hóa bị ùn ứ có nguy cơ bị hư hỏng trong các tình huống 

kẹt xe nghiêm trọng.   

Trục đường bộ chính phổ biến trong vùng chỉ có quy mô 2 làn ô tô và 1 lần 

xe máy cho mỗi bên và có dải phân cách, trong khi một số trục đường chính có quy 

mô chỉ 1 làn ô tô và 1 làn xe máy cho mỗi bên và không có dãi phân cách. Một số 

tuyến lộ chính dọc ven sông còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lỡ. Năng lực vận 

chuyển hàng hóa từ vùng sản xuất, nuôi trồng đến nhà máy và trục giao thông chính 

cũng còn nhiều hạn chế và vẫn phụ thuộc nhiều vào giao thông đường thủy nội địa. 

Trục giao thông đường bộ cao tốc huyết mạch của vùng mặc dù đã có trong 

quy hoạch nhưng vẫn chưa thể hoàn thành hoặc chưa được đầu tư. Trục dọc 

TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau đã kết nối được đến Mỹ Thuận với tổng chiều dài 

87km. Đồng thời, tuyến Cần Thơ – Cà Mau mới chỉ trong giai đoạn nghiên cứu khả 

thi. Trong khi đó, trục ngang từ Sóc Trăng – Cần Thơ – Châu Đốc đang tính toán 

bố trí vốn.  
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Bảng so sánh mật độ đường bộ giữa các vùng 

 

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, khả năng kêu gọi sự tham gia 

của khu vực tư nhân bị ảnh hưởng bởi cơ chế PPP và các bất cập từ các dự án PPP 

đã triển khai, việc đầu tư cải tạo các tuyến quốc lộ hiện hữu là giải pháp tình thế. 

Tuy vậy, ngay cả giải phát này cũng gặp khó khăn bởi nhu cầu đầu tư cải tạo quốc 

lộ rất lớn so với năng lực từ quỹ bảo trì đường bộ mỗi năm (chỉ đáp ứng khoảng 

35% nhu cầu đầu tư). Trong khi đó, nguồn lực đầu tư mới lại tiếp tục bị phân tán 

khi đầu tư vào các tuyến giao thông vành đai và ven biển với nhu cầu và lưu lượng 

hàng hóa rất thấp, khả năng kết nối không đồng bộ với các trục chính. Kết quả này 

phần nào phản ánh hạn chế trong nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, và 

cũng phản ánh tính liên kết trong đề xuất và lựa chọn ưu tiên giữa các tỉnh trong 

vùng. Khi các vấn đề trong kêu gọi PPP còn chưa được giải quyết, việc tập trung 

nguồn lực cho 2 trục cao tốc huyết mạch của vùng là lựa chọn phù hợp mà các tỉnh 

trong vùng cần hướng đến và dành nguồn lực trong giai đoạn 2021 – 2025.  

2. Giao thông đường thủy 

Kênh quan Chánh Bố là công trình nổi bật được hoành thành và đưa vào khai 

thác trong giai đoạn 2009 đến nay. Tuy vậy, các hạn chế và thất bại trong chiến 

lược đầu tư và khai thác kênh quan Chánh Bố trong thời gian vừa qua (tình trạng 

bồi lắng hằng năm dẫn đến mục tiêu khai thác không như dự kiến, kinh phí nạo vét 

mỗi năm tương đối lớn và hiệu quả cũng không như kỳ vọng,…) cho thấy lựa chọn 

đầu tư vào giao thông đường thủy tại ĐBSCL còn rất nhiều bất cập và thiếu tính ưu 

tiên trong khai thác, sử dụng nguồn lực đầu tư, vốn đã hạn chế.  
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ĐBSCL vẫn luôn được nhắc đến là địa bàn có nhiều tiềm năng khai thác giao 

thông đường thủy. Tuy vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ngoài giao thông đường 

thủy nội địa vẫn đang phát huy vai trò trong tập kết và thu gom hàng hóa, hoạt động 

đầu tư mới, cải tạo hay mở rộng các cảng chính trong vùng ẩn chứa nhiều rủi ro.  

Theo đánh giá của các chuyên gia quản lý vận tải hàng hải trong vùng cững 

như các doanh nghiệp logistics, khoảng 70-75% nhu cầu hàng hóa của vùng ĐBSCL 

đang phải vận chuyển lên cụm cảng vùng TP.HCM và Cái Mép – Thị Vải trong khi 

các cụm cảng trong vùng hoạt động cầm chừng và chưa khai thác hết công suất. 

Đường thủy có lợi thế so với đường bộ trong vận chuyển hàng hóa có tải trọng 

lớn, nhưng không phải tất cả các hàng hóa trong vùng đều phù hợp cho vận chuyển 

bằng đường thủy. Đường thủy có lợi thế về chi phí đơn vị trên mỗi tấn hàng hóa 

vận chuyển nhưng lại phát sinh chi phí bốc dở tại mỗi đầu cảng, và thời gian vận 

chuyển cao hơn nhiều lần so với vận tải đường bộ, do vậy không phù hợp với các 

mặt hàng nông thủy sản có nhu cầu bảo quản đông lạnh. Ở phía nhập khẩu, nhu cầu 

vận chuyển chủ yếu phục vụ cho một số dự án đặc thù trong vùng như nhiện điện 

(than), điện (tua bin khí),… Rõ ràng, khả năng tăng trưởng từ các mặt hàng này là 

hữu  hạn.      

Hạ tầng logistics phục vụ vận tải hằng hải quốc tế trực tiếp chưa đảm bảo do 

thiếu hạ tầng cảng nước sâu cho các tàu thu gom hàng (tàu feeder). Các cụm cảng 

hiện hữu phụ thuộc vào khả năng thông luồng tàu qua kênh quan Chánh Bố, cửa 

Định An và cửa Trần Đề. Nhu cầu và tần suất hoạt động của các tàu feeder ngay cả 

khi khả năng thông tuyến đảm bảo cũng là nghi vấn cho tính khả thi của vận tải 

đường biển.  

Cảng nước sâu của cả vùng cũng không phải là cầu hỏi mới, nhưng thời gian 

gần đây được khơi lại. Tuy nhiên câu hỏi quan trọng nhất là tính khả thi của dự án 

này nếu được đầu tư xây dựng. Theo đánh giá của các chuyên gia, chân hàng khai 

thác hiện tại chỉ vào khoảng 10-15 công suất thiết kế của cảng Trần Đề bởi không 

phải tất cả hàng hóa trong vùng sẽ chọn hướng kết nối qua Sóc Trăng để xuống 

cảng Trần Đề, đặc biệt là các tỉnh phía Tây và Tây Bắc. Trong khi đó, tính khả thi 

của các nguồn hàng mới trong vùng cũng không cao, đặc biệt trong bối cảnh môi 
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trường đầu tư tại vùng ĐBSCL đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi tình trạng nước biển 

dâng cao trong tương lai. Giao thông kết nối với cảng Trần Đề cũng chưa được đầu 

tư và đồng bộ. Nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn trong bối cảnh ngân sách còn nhiều 

hạn chế. Khả năng huy động nguồn lực đầu tư tư nhân không nhiều ngay cả khi có 

một số nhà đầu tư được cho là đang quan tâm, bởi tính khả thi về mặt tài chính của 

dự án là rất thấp. Vai trò của cảng Trần Đề gắn kết với lợi ích của các cụm cảng 

hiện hữu cũng là vấn đề quan ngại. 

Tác động lan tỏa của đầu tư cảng Trần Đề đối với phát triển kinh tế (thu hút 

đầu tư vào công nghiệp chế biến – chế tạo) hay phát triển dân cư – đô thị cũng 

không thật sự rõ ràng khi so sánh với phát triển giao thông đường bộ. Do vậy, nếu 

các địa phương trong vùng không xác định rõ ràng tính ưu tiên giữa ưu tiên hoàn 

thiện trục giao thông huyết mạch và mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giữa 

các tỉnh trong vùng với phát triển giao thông đường thủy, sự kỳ vọng về một cơ sở 

giao thông thoàn thiện và đa dạng cho vùng ĐBSCL vẫn tiếp tục chỉ nằm trên quy 

hoạch như các giai đoạn trước. 

3. Giao thông hàng không 

Với sân bay quốc tê Cần Thơ được xem là trung tâm kết nối giao thông hàng 

không của cả vùng nhưng công suất khai thác chỉ đạt khoảng 15%, sân bay Cà Mau 

hay Rạch Giá (Kiên Giang) cũng có công suất khai thác không cao hơn. Trong khi 

dó, sân bay quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) có tính đặc dù do nằm ở huyện Đảo và 

chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch tại Phú Quốc, nên tính lan tỏa đối 

với kinh tế vùng là không có.  

Với hoạt động hàng không, tính chất lợi thế theo quy mô để giảm chi phí cố 

định trên mỗi đơn vị hành khách vận chuyển là rất quan trọng, việc khai thác với 

công suất thấp như hiện tại chắc chắn sẽ tạo ra gánh nặng tài chính cho ngành hàng 

không, thực tế ngoài sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài là có lãi, tất cả các sân bay 

còn lại trong cả nước hiện nay đang được bù lỗ hàng năm. Nhìn từ góc độ lan tỏa, 

các sân bay trong vùng chủ yếu phục vụ chuyên gia kỹ thuật (khách quốc tế) hoặc 

người đi công tác (khách nội địa). Với nhu cầu du lịch và kết nối với TP.HCM, giao 
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thông đường bộ là lựa chọn ưu tiên bởi chi phí phù hợp và mạng lưới các nhà cung 

ứng dịch vụ vận tải hành khách dày đặc và phủ khắp các địa bàn, trung tâm chính. 

Rõ ràng, trong bối cảnh như vậy, việc đề xuất đầu tư các sân bay mới trong 

vùng là không phù hợp trong bối cảnh nguồn lực hiện tại và nhu cầu thực tế. Đầu 

tư và nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ để đảm bảo thuận tiện trong kết nối 

giữa các trung tâm kinh tế trong vùng đóng vai trò quan trọng và thiết thực hơn. 

4. Giao thông đường sắt 

Ý tưởng về tuyến giao thông đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho, hay xa hơn là Sài 

Gòn – Cần Thơ – và thậm chí là Sài Gòn – Cà Mau cũng bắt đầu được đề xuất trong 

giai đoạn gần đây với mục tiêu phục vụ nhu cầu vận chuyển đi lại của dân cư vùng 

ĐBSCL lên vùng TP.HCM trong bối cảnh giao thông đường bộ quá tải như hiện 

nay.  

Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế như hiện tại, việc tập trung đồng thời quá 

nhiều phương án (đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) là 

không khả thi và có thể dẫn đến sự manh mún. Tính linh động và thuận tiện trong 

mạng lưới giao thông kết nối hiện tại phù hợp với giao thông đường bộ hơn. Không 

những thế, giao thông đường sắt đòi hỏi phải đầu tư trên cốt nền ổn định do vậy 

cũng không thật sự phù hợp với đặc điểm địa chất của vùng ĐBSCL, nếu triển khai 

có thể làm tăng đáng kể suất đầu tư của công trình và tạo thêm gánh nặng cho nguồn 

lực đầu tư. Uớc tính sơ bộ của đơn vị tư vấn cho thấy tổng mức đầu tư 140 km 

đường sắt từ ga Tân Kiên (TP.HCM) đến Ga Cần Thơ và khoảng 34km từ ga An 

Bình (Bình Dương) – Tân Kiên (TP.HCM) – Cảng Hiệp Phước vào khoảng 4,5 tỷ 

USD.   

Tuy nhiên, với mong muốn và quyết tâm cao, kỳ vọng tuyến giao thông đường 

sắt sẽ được đầu tư từ nay đến 2030, nhưng vấn đề trở ngại vẫn là tìm nhà đầu tư 

tham gia, cung ứng vốn.  

II. Hạ tầng logistic 

Với lượng hàng hóa vận tải năm 2020, cả vùng ĐBSCL đạt 149,73 triệu tấn; 

chiếm 9,3% toàn quốc; đứng thứ 4 trong các vùng kinh tế. Khối lượng vận chuyển 
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hàng hóa gấp 4,5 lần so với năm 2002 (33,37 triệu tấn). Tăng trưởng vận chuyển 

hàng hóa bình quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt 8,7%/năm. 

Về hệ thống logistics, ĐBSCL sở hữu khoảng 30% số lượng kho lạnh của khu 

vực phía Nam, chủ yếu phân bố tại Long An, Cần Thơ và Hậu Giang. ĐBSCL cho 

thấy có khả năng cung cấp khoảng 239.950 pallet, chiếm khoảng 48% tổng năng 

lực kho lạnh của Việt  Nam. 

 

      Lượng hàng hóa thông qua cảng biển – Cục Hàng hải Việt Nam 

Từ thực trạng của hạ tầng giao thông ở vùng ĐBSCL, chắc chắc logistic sẽ 

không thể phát triển và hệ quả, doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của 

vùng bị hạn chế về năng lực cạnh tranh rất lớn. Báo cáo Kinh tế Thường niên 

ĐBSCL 2020 đã phân tích, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong các ngành 

lúa gạo, thủy sản, trái cây qua sơ đồ cụm ngành cho thấy có chung một điểm yếu, 

đó là logistic. Trong những động thái gần đây của doanh nghiệp và các nông hộ, 

HTX sản xuất cho thấy nếu hệ thống kho bãi, đặc biệt là kho lạnh, kho mát được 

đầu tư, thì nông hộ sẽ mạnh dạn trồng nhiều hơn, doanh nghiệp thu mua và lưu trữ, 

ổn định được lượng hàng hóa xuất khẩu, điều tiết được giá cả, giúp nông sản được 

tiêu thụ ổn định hơn.  
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Sơ đồ cụm ngành trái cây – Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL (VCCI & 

Fulbright 2020) 

Mặc dù hệ thống kho lạnh được nhiều doanh nghiệp đầu tư nhưng xét về tổng 

thể, logistic ở ĐBSCL còn rất nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. 

Hiện tại, ĐBSCL chưa có một trung tâm logistic đúng nghĩa, chỉ là những kho bãi 

tập kết hàng hóa, các kho lạnh, kho mát trữ hàng cho thuê của các doanh nghiệp 

đầu tư. Trung tâm logistic hạng 2 tại Tp Cần Thơ được Thủ tướng phê duyệt nhưng 

đến nay vẫn chưa được triển khai, làm cho các doanh nghiệp trong ngành logistic 

chưa có điều kiện thuận lợi tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng vốn đang gặp khó 

khăn trong thời gian qua.  

Cuối tháng 02 vừa qua, Thủ Tướng Chính phủ đã phệ duyệt quy hoạch vùng 

ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Đây là quy hoạch quan trọng dựa trên 

nghị quyết 120/CP, và chắc chắn sẽ mang lại những điều chỉnh quan trọng để đưa 

ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó với nhiều dự án lớn đang xây 

dựng, và quy hoạch đầu tư giao thông cho ĐBSCL của chính phủ, được xem là 

bước ngoặc để thay đổi ĐBSCL, và nếu chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến 

độ các dự án trung tâm logistic, có những chính sách ưu tiên đầu tư, có thể nói trong 

5 năm tới là giai đoạn vàng cho ngành logistic. Đó cũng là ngành được xem là ngành 

đầu tư hấp dẫn nhất ở ĐBSCL hiện nay. Vì vậy các doanh nghiệp trong ngành 

logistic cần nắm bắt cơ hội này! 
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PHÁT TRIỂN CẦN THƠ TRỞ THÀNH 

TRUNG TÂM LOGISTICS VÙNG 

 

HUỲNH THANH SỬ 

Phó Giám đốc Sở Công Thương 

 

Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế 

quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 

kinh tế. Logistics là hoạt động theo chuỗi dịch vụ từ giai đoạn tiền sản xuất cho tới 

khi hàng hóa tới tay người tiêu dùng cuối cùng. Lĩnh vực này liên quan trực tiếp 

đến hoạt động vận tải, giao nhận, kho bãi, các thủ tục dịch vụ hành chính, tư vấn 

(hải quan, thuế, bảo hiểm, v.v.), xuất nhập khẩu - thương mại, kênh phân phối, bán 

lẻ, v.v.. 

Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ sẽ đem lại giá trị giá tăng 

cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và 

thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông 

tin... Phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho 

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư 

trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. 

Hiện nay, hoạt động logistics tại TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL nói chung 

còn mới trong giai đoạn đầu của phát triển, chưa phát huy đầy đủ vai trò để góp 

phần thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, nhất là hoạt động kinh doanh sản phẩm nông 

nghiệp - thế mạnh của vùng. 

Kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu 

cầu phát triển giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vận quốc tế. 

Có thể thấy, một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng vẫn chưa được đầu tư xây 

dựng, như: 
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 Về đường bộ vẫn còn các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang và các tuyến 

đường tỉnh, đường trục chính đô thị quan trọng chưa được đầu tư xây dựng.  

 Về đường thủy nội địa, phần lớn các cảng, bến thủy nội địa có quy mô vừa 

và nhỏ, chưa có cảng tổng hợp hành khách, hàng hóa quy mô cấp vùng dưới 5.000 

tấn, chưa có tuyến đường thủy có tải trọng riêng biệt. 

 Về đường biển, cụm cảng biển Cần Thơ chưa khai thác hiệu quả do hệ thống 

kho bãi, hậu cần logistics chưa được đầu tư đồng bộ, luồng cho tàu biển có tải trọng 

lớn vào Sông Hậu hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu khai thác hoàn chỉnh cho tàu tải 

trọng 20.000 tấn. 

 Chưa xây dựng trung tâm logistics cảng biển, hàng không cấp vùng và chưa 

có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp. 

 Khoảng 70% xuất khẩu hàng hóa của vùng phần lớn chưa thể xuất khẩu trực 

tiếp mà còn phải "mượn đường" qua các cảng của TP.HCM hoặc Bà Rịa - Vũng 

Tàu, khiến chi phí cao từ 10-40% 

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có 

nêu mục tiêu đến năm 2030 “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại 

mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung 

tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistiscs, công nghiệp chế biến, nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học 

công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; 

đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao”.  

Để thực hiện vai trò là Trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, thành phố Cần Thơ đã xác định kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ 

tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện đại, chất lượng chưa cao, là điểm nghẽn đối với 

phát triển của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Việc “phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặt biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, 

hiện đại, kết nối nội vùng và liên vận quốc tế; là cơ sở để thành phố phát huy vai 

trò trung tâm, động lực phát triển vùng, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải 

nội vùng và liên vận quốc tế”. 
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Hiện nay, các dự án cao tốc qua địa bàn thành phố Cần Thơ: gồm trục cao tốc 

Bắc - Nam phía Tây từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang; trục cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau; trục cao tốc Châu Đốc - Cần 

Thơ - Sóc Trăng đang được Chính phủ gấp rút triển khai,... 

Thành ủy Cần Thơ cũng đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 25 tháng 12 

năm 2021 về phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030 và các kế hoạch 

triển khai phát triển logistics nhằm thực hiện đề án trên. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương 

thực hiện một số giải pháp như: 

 Thứ nhất về đường thủy nội địa: Các tuyến đường thủy nội địa cấp quốc 

gia và tuyến đường thủy nội địa cấp thành phố được bảo trì nạo vét luồng thường 

xuyên. 

 Thứ hai về đường biển: Thành phố đã và đang phối hợp với Bộ Giao thông 

vận tải thực hiện Dự án Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An 

- Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội cho tàu biển trọng tải 

lớn hơn 10.000 tấn vào sông Hậu, nâng dần cho tàu trọng tải đến 20.000 tấn ra - 

vào các cảng trên sông Hậu. Và xây dựng khu bến Cảng Cần Thơ trở thành cảng 

tổng hợp quốc gia đầu mối của khu vực (loại I) để từng bước triển khai thực hiện 

quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển ĐBSCL (nhóm 6). 

 Thứ ba đường hàng không: nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Cần Thơ, 

xây dựng các công trình thiết yếu của cảng hàng không (nhà ga hàng hóa, kho hàng 

hóa kèm khu tập kết hàng hóa, khu logistics hàng không...) để nâng công suất vận 

chuyển hành khách đạt 7 triệu hành khách/năm, hàng hóa đạt 250.000 tấn/năm.  

 Thứ tư đường sắt: các cơ quan chức năng đang hoàn thành Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ để triển khai 

các bước tiếp theo triển khai đầu tư xây dựng. 

 Thứ năm, triển khai xây dựng một số bến khách, đỗ bãi xe trên địa bàn các 

quận, huyện bãi đỗ xe công cộng tại khu đô thị mới; xây dựng kết cấu hạ tầng phục 
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vụ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; xây dựng hệ thống quản 

lý giao thông thông minh (ITS) của thành phố. 

 Thứ sáu Logistics: Theo Đề án số 06-ĐA/TU, thành phố đang kêu gọi đầu 

tư Trung tâm logistics hạng II gắn với cảng Cái Cui với tổng diện tích 242,2ha, giai 

đoạn 2021 - 2025 là 50ha; Xây dựng hoàn chỉnh trung tâm logistics gắn với cảng 

hàng không quốc tế Cần Thơ có diện tích 100ha, giai đoạn 2021 - 2025 là 30ha. 

Đặc biệt, thành phố đang hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt Trung tâm 

Liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

tại Cần Thơ với có quy mô 3.300 ha Trong đó, giai đoạn 1 sẽ được triển khai trên 

diện tích 450ha (trong đó có quy hoạch Trung tâm logistics hàng không 100ha). 

Việc thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ với mục tiêu “một điểm 

đến đa dịch vụ”; thu hút đầu tư cho chế biến sâu các sản phẩm nông sản, thủy sản, 

đa dạng hóa các sản phẩm chế biến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trong 

đó, chú trọng sản phẩm có giá trị gia tăng để tăng giá trị xuất khẩu. 

Trong thời gian tới, thành phố tích cực thực hiện việc liên kết vùng theo Nghị 

quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, 

Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy Cần Thơ. Dần dần hình thành, phát triển thành 

phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 

liên vận quốc tế. Qua đó, giúp xuất khẩu hàng hóa trực tiếp từ cụm Cảng Cần Thơ, 

làm giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, hạ giá thành sản phẩm và nâng 

cao chất lượng, sức cạnh tranh cho nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. 
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ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ XÂY DỰNG CHUỖI DỊCH VỤ LOGISTICS 

CHO NÔNG SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Viện Kinh Tế Và Phát Triển Doanh Nghiệp IEED 

 

I. MỞ ĐẦU 

Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm thành lập Trung tâm liên kết, sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) tại Cần Thơ, trong đó không thể thiếu được vai trò của chuỗi dịch vụ 

logistic. Thực tế cho thấy, chi phí logistics tại khu vực ĐBSCL là cao nhất, chiếm 

đến 30% giá thành sản phẩm. Đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp tự cung cấp hạ 

tầng logistics cho sản phẩm của mình, điều này làm gia tăng chi phí cho các doanh 

nghiệp, giảm sức cạnh tranh của nông sản ĐBSCL nói riêng và nông sản Việt nói 

chung. các nhà cung cấp dịch vụ. Các logistics đa phần là công ty nhỏ và hoạt động 

rời rạc. Để phát huy các lợi ích của dịch vụ thuê ngoài thì cần có giải pháp đồng bộ 

mà đầu tiên chính là xây dựng hoàn thiện một mạng lưới chuỗi dịch vụ logistics. 

ĐBSCL với lợi thế về hàng nông sản xuất khẩu với giá trị lớn. 

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi vào phân tích những bất cập đang còn 

tồn tại trong chuỗi logistic tại khu vực ĐBSCL để từ đó đưa ra các kiến nghị liên 

quan đến cơ chế nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý và nâng cao chất 

lượng cho dịch vụ này tại ĐBSCL. 

II. NỘI DUNG  

Cơ chế quản lý của Nhà nước đối với chuỗi dịch vụ logistic tại ĐBSCL được 

hiểu là hệ thống các cơ quan ban ngành có liên quan đến chuỗi dịch vụ logistic tại 

ĐBSCL và hệ thống các quy định, quy chế điều chỉnh đối với hoạt động chuỗi dịch 

vụ logistic tại ĐBSCL cùng với chất lượng của hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc khu 

vực ĐBSCL phục vụ cho các hoạt động logistic. 

Thứ nhất, về hệ thống cơ quan ban ngành liên quan đến chuỗi dịch vụ 

logistic tại ĐBSCL 
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a. Cơ quan quản lý chuyên môn cấp địa phương: 

Sở Công Thương các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL cần thực hiện tốt nhiệm vụ 

điều phối và phát triển logistics của đơn vị thuộc tỉnh mình với các tỉnh khác thuộc 

khu vực ĐBSCL để kịp thời tái cơ cấu chuỗi cung ứng dịch vụ logistics.  

Công tác quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực cần có sự kết nối chặt chẽ với 

nhau; cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại, công nghệ thông tin còn hạn chế, việc 

kết nối với các nước trong khu vực còn chậm; sự kết hợp giữa thương mại điện tử 

và logistic cần được thúc đẩy hiệu quả.  

b. Các cơ quan khác phối hợp hoạt động liên quan đến chuỗi dịch vụ logistic: 

Các cơ quan như thuế, phí, hải quan, v.v. cũng cần có các đề án để giảm bớt 

chi phí cho các hoạt động liên quan đến logistic nông sản, đảm bảo tính ổn định, 

đồng bộ, tính minh bạch, khả thi, giảm mạnh thủ tục hành chính và các rào cản để 

giảm chi phí thực thi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt các Ngân hàng tại khu 

vực ĐBSCL cần mở rộng kênh hỗ trợ tài chính, đầu tư, hợp lý hóa và tối giản hóa 

về thủ tục, hồ sơ vay vốn, hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp logistics, vận tải nông thôn. Cùng với đó, cần xây dựng hệ thống xếp hạng 

tín dụng và thông lệ thương mại, trong đó cần xếp hạng tín nhiệm cho các nhà điều 

hành kinh doanh có liên quan kể cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics nông 

thôn. 

Các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực dành cho 

chuỗi dịch vụ logistic: 

Các trường đại học thuộc khu vực ĐBSCL cần nghiên cứu xây dựng chương 

trình, giáo trình đào tạo về logistics, thành lập khoa logistics; công nhận chuyên 

ngành đào tạo logistics. Xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề và khung trình độ quốc gia 

đào tạo nghề về logistics tương thích với trình độ chung của ASEAN và quốc tế. 

Các cơ sở đào tạo nghề triển khai đào tạo nghề liên quan đến logistics. Đồng thời, 

hợp tác với các tổ chức đào tạo nước ngoài tiến hành các khóa đào tạo dựa trên thực 

tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nhân lực về logistics. 

Thứ hai, về hệ thống các quy định, quy chế điều chỉnh hoạt động logistic 
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Logistics trong nông nghiệp được hiểu là một chuỗi các hoạt động: Lưu trữ 

hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, làm thủ tục hải quan, luân chuyển hàng hóa, 

v.v., nhằm mục đích chuyển sản phẩm nông nghiệp từ nhà nông, người cung cấp 

đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.  

a. Bổ sung các quy định về thương mại hoá chuỗi dịch vụ logistic trong các 

văn bản thực thi như Nghị định, thông tư, thông tư liên tịch: 

Do đó, cần phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị 

giá tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu 

và thương mại, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin. Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, khai thác vận tải, liên 

kết các phương thức vận tải, quản lý vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics. Thực 

hiện việc xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng logistics thông qua việc kết nối 

dữ liệu tại các doanh nghiệp logistics và các bên tham gia khác nhau trong chuỗi 

cung ứng. Mô hình "Logistics hai chiều" của thương mại điện tử (TMĐT) cần được 

triệt để áp dụng đối với khu vực ĐBSCL. Với nền tảng TMĐT là trung tâm, có thể 

thấy 2 luồng di chuyển của hàng hóa như sau: (i) Người nông dân ở nông thôn đặt 

hàng các sản phẩm tiêu dùng, vật tư nông nghiệp trên sàn TMĐT từ người bán hàng. 

Doanh nghiệp logistics sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển đến cho người mua; (ii) 

Người tiêu dùng khu vực thành thị đặt hàng các sản phẩm nông nghiệp - lúc này 

người nông dân đóng vai trò người bán. Công ty logistics sẽ chịu trách nhiệm vận 

chuyển đến cho người mua. 

Cần chú trọng đầu tư xây dựng công nghệ số, số hoá các hoạt động trong chuỗi 

cung ứng dịch vụ logisctic đồng bộ. Nền tảng E-logistics liên kết các doanh nghiệp 

sản xuất; các nhà cung cấp dịch vụ logistics; các công ty giao nhận vận tải; các 

trạm, ga, sân bay, bến cảng; các ngân hàng và thể chế tài chính và các cơ quan trực 

thuộc chính phủ, triển khai các giao dịch liên quan đến hải quan điện tử (e-custom), 

đăng ký giấy phép trực tuyến (e-license), cảng điện tử (e-port). 

b. Ban hành các văn bản về chính sách hỗ trợ và giới thiệu các mô hình đầu 

tư liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ hàng hoá nông sản có sự hỗ trợ của 

dịch vụ logistic:  
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Có phương án, chính sách và mô hình hiệu quả, kết nối chuỗi cung ứng toàn 

diện cho hàng hóa nông sản từ khâu canh tác - thu hoạch - thu mua - vận chuyển - 

làm sạch - lưu trữ cho đến thông quan - xuất khẩu, hướng tới tối ưu hóa chi phí 

logistics, tăng lợi thế cạnh tranh cho nông sản, tạo đầu ra bền vững cho người nông 

dân 

Thứ ba, về hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc khu vực ĐBSCL phục vụ cho các 

hoạt động logistic 

a. Về tính liên kết, phối hợp giữa các hình thức vận tải đa dạng tại ĐBSC: 

ĐBSCL có tất cả các hình thức vận tải như đường sông, đường biển, đường 

bộ, đường hàng không để phục vụ cho việc chuyên chở hàng hoá nông sản từ vùng 

ĐBSCL đến các khu vực khác trong nội địa và quốc tế nhưng đều ở tình trạng hoạt 

động riêng lẻ, manh mún, rời rạc. Do vậy, trong tương lai cần có đề án nhằm tạo ra 

sự liên thông, phối kết hợp giữa các hình thức vận tải này theo lộ trình phù hợp với 

địa hình từng khu vực sản xuất nông sản và phù hợp với từng loại nông sản để bảo 

đảm chất lượng cho mặt hàng nông sản đến tay người tiêu dùng nhanh nhất và bảo 

đảm chất lượng tốt nhất với giá thành chi phí tiết kiệm nhất. Cải thiện kết nối đường 

thủy, đường bộ, tận dụng tốt đường sắt, phát triển logistics hàng không để phát huy 

sức mạnh tổng thể logistics. 

b. Về hình thức vận tải biển tại ĐBSCL:  

Hiện nay, ĐBSCL chưa có cảng biển quy mô lớn, chủ yếu là cảng sông nhỏ, 

thiếu cảng nước sâu cho tàu vận chuyển container xuất khẩu. Như vậy, các mặt 

hàng nông sản muốn được xuất khẩu sang các nước thì phải đi đường vòng sang 

các khu vực lân cận như các cảng miền Đông như Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), Cái 

Mép-Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu)…dẫn tới phí dịch vụ, lưu kho bãi, thời gian chờ 

đợi đều tăng, ảnh hưởng tới sự cạnh tranh hàng hóa so nông sản của ĐBSCL nói 

riêng và nông sản Việt nói chung. Muốn giảm chi phí logistic đối với các mặt hàng 

nông sản tại khu vực này thì cần có chiến lược đầu tư xây dựng các cảng biển có 

công suất lớn. Có thể xây dựng mô hình quản lý chính quyền cảng: Với mô hình 

quản lý này, cơ quan quản lý cảng sở hữu và bảo trì các công trình cảng cũng như 
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khai thác bến nhưng cho khu vực tư nhân thuê để thực hiện các dịch vụ tại cảng 

như xếp dỡ, giao nhận, lưu kho hàng hóa. 

c. Về chất lượng của các cảng sông tại khu vực ĐBSCL:  

Hệ thống kênh rạch dày đặc nhưng các luồng lạch khác biệt dẫn tới vận tải 

thủy nội địa không sử dụng được tối đa tải trọng cho phép. Do vậy, cần có dự án để 

nạo vét các luồng lạch hay nắn chỉnh các luồng lạch để bảo đảm các phương tiện 

vận tải thuỷ đều có thể lưu thông dễ dàng, đồng bộ với nhau. Khi đó, các mặt hàng 

nông sản đều có thể kịp thời vận chuyển ngay khi vừa thu hoạch xong và mới tạo  

d. Về hệ thống các trung tâm logistic trọng điểm và các trung tâm vệ tinh kết 

nối với nhau trong chuỗi dịch vụ logistic ở ĐBSCL:  

Vùng ĐBSCL còn thiếu các trung tâm logistics trọng điểm và các hệ thống 

trung tâm vệ tinh, thiếu bãi container rỗng, hệ thống kho ở các cảng, đơn vị kiểm 

định vệ sinh an toàn thực phẩm, chiếu xạ đạt chuẩn, v.v.. Các trung tâm logistics 

trọng điểm là nơi để tập trung nguồn hàng, đầu tư thị trường, bảo đảm được chất 

lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nông sản. Cùng với đó, hạ 

tầng kho bãi tại các cửa khẩu chưa đáp ứng được nhu cầu lưu giữ hàng hóa xuất 

nhập khẩu, đặc biệt là hệ thống kho lạnh. Thiết bị nâng, hạ, xếp dỡ, sang tải hàng 

hóa còn thiếu. Hiện nay, việc xếp dỡ hàng hóa nông sản chủ yếu bằng thủ công là 

chính, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sản phẩm cũng như hoạt động xuất, 

nhập khẩu hàng hoá. Kênh phân phối và bảo quản sản phẩm nông sản chủ yếu qua 

các chợ đầu mối và chợ dân sinh, trong khi hệ thống này chưa đáp ứng được yêu 

cầu bảo đảm cung ứng số lượng lớn và chất lượng nông sản phục vụ tiêu dùng nội 

địa và xuất khẩu. Xây dựng các trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định tại các 

vùng nông nghiệp trọng điểm, v.v. đảm bảo các tiêu chuẩn hàng hóa nông sản xuất 

khẩu quốc tế. 

III. KẾT LUẬN 

Để phát triển kinh tế vùng ĐBSCL, cần tận dụng lợi thế nguồn hàng hoá nông 

sản, việc tập trung tăng cường liên kết vùng, tạo điều kiện thông thương hàng hóa 

nông sản là vấn đề cấp bách, để giúp kinh tế vùng phát triển nhanh hơn bằng lợi thế 

vốn có. Trong đó, cần sớm có các phương án, chính sách và mô hình hiệu quả, kết 
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nối chuỗi cung ứng toàn diện cho nông sản Việt Nam từ sản xuất - thu hoạch cho 

đến thông quan - xuất khẩu, hướng tới tối ưu hóa chi phí logistics, tăng lợi thế cạnh 

tranh cho nông sản, tạo đầu ra bền vững cho nông sản, đảm bảo hàng hóa nông sản 

được lưu thông, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. 
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CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

LOGISTICS TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

PGS. TS. HỒ THỊ THU HOÀ,  

NGUYỄN XUÂN MAI TRÂM, 

 NCS. NGUYỄN THANH TUẤN 

 

I. Giới thiệu chung về vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng cực Nam của Tổ quốc - một 

khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm liền kề với Thành phố Hồ Chí 

Minh và Vùng Đông Nam Bộ; phía Bắc giáp Cam-pu-chia, phía Tây Nam là Vịnh 

Thái Lan, phía Đông Nam là Biển Đông, nên có vị trí chiến lược quan trọng trong 

phát triển kinh tế vùng và đối với cả nước. 

ĐBSCL có 13 đơn vị hành chính bao gồm: 1 thành phố trực thuộc Trung ương 

(Thành phố Cần Thơ) và 12 tỉnh (Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, 

Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và 

Cà Mau). Diện tích tự nhiên toàn vùng là 40,6 nghìn km2 chiếm 12,2 % diện tích 

cả nước. Đến năm 2021 dân số toàn vùng khoảng 18 triệu người, chiếm 19% dân 

số cả nước. Mật độ dân số khoảng 432 người/ km2 (gấp 1,45 lần mật độ bình quân 

của cả nước). 

Vùng ĐBSCL có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển; là một trong những đồng 

bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; là vùng sản 

xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thuỷ hải sản và trái cây lớn nhất của cả 

nước; đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, gần 65% 

sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, 60% lượng cá xuất khẩu và gần 70% các loại trái 

cây của cả nước (Vũ Phương Nhi, 2021).  

Đây là khu vực có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và nhiều vườn 

cây, rừng cây rộng lớn, với 4 khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn tự 

nhiên được công nhận là khu Ramsar của thế giới (đó là những vùng đất ngập nước 
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có tầm quan trọng thế giới, bao gồm: Vườn quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp; 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau; Vườn quốc gia U Minh Thượng - Kiên Giang; và 

Làng Sen - Long An). Đồng thời, trong Vùng cũng có nhiều tiềm năng về dầu khí 

và năng lượng tái tạo, như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thuỷ 

triều, v.v.. 

Sản phẩm nông sản là những sản phẩm truyền thống chủ lực của ĐBSCL vì 

đây là thế mạnh của cả vùng. Với tác động từ cuộc chiến tranh thương mại giữa 

Hoa Kỳ và Trung Quốc, xu hướng dịch chuyển chuỗi dệt nhuộm toàn cầu từ Trung 

Quốc sang các nước có mức chi phí đầu vào thấp hơn (chiến lược Trung Quốc +1), 

nhóm hàng da giày trở thành mặt hàng mới nổi trong cơ cấu hàng xuất khẩu của 

ĐBSCL. Tuy nhiên, gạo, thủy sản và trái cây vẫn là những mặt hàng chủ lực của 

vùng, trong đó Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp là các tỉnh thành có sản lượng 

lúa lớn nhất của vùng ĐBSCL. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn vùng năm 2013 là khoảng 11 tỷ USD, sau 8 

năm kim ngạch xuất khẩu toàn vùng tăng lên 19,32 tỷ USD năm 2021, mặc dù vậy 

sự tăng trưởng xuất khẩu là không liên tục, có sự sụt giảm trong năm 2015 và sự 

sụt giảm nhẹ trong năm 2020 nhưng nhìn chung tốc độ trăng trưởng bình quân giai 

đoạn này khá cao đạt gần 8%/năm.  

Những tỉnh có kim ngạch xuất khẩu đáng kể là Long An, Tiền Giang, Cần 

Thơ và Bến Tre. Thị trường xuất khẩu chủ yếu tùy thuộc vào nhu cầu khác nhau 

của từng thị trường đối với mỗi loại sản phẩm của vùng ĐBSCL. 
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Hình 1. Giá trị xuất khẩu của các tỉnh thành và toàn vùng ĐBSCL  

từ năm 2013-2021 

 

 

Nguồn: Dữ liệu được thu thập từ Cục thống kê của 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL 

Mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của vùng ĐBSCL có tăng 

trưởng qua các năm trong giai đoạn 2013 – 2020, tuy nhiên tốc độ tăng ngày càng 

chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chung của cả 

nước (Hình 2). 

Hình 2. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ĐBSCL và của Việt Nam  

(Đơn vị: Tỷ USD) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ cục thống kê các tỉnh thành ĐBSCL 
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II. Định hướng phát triển, quy hoạch logistics vùng ĐBSCL 

Việc xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics tại ÐBSCL 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu là rất cần thiết, nhằm kết nối vận chuyển 

hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ nhanh nhất, chi phí thấp hơn. Các trung 

tâm logistics hoạt động tốt sẽ giảm thiểu chi phí đầu vào nhằm tăng giá trị hàng hóa 

đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng ÐBSCL.  

Nghị quyết số 21-NQ/TW nêu rõ mục tiêu: “Xây dựng vùng ĐBSCL trở thành 

vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 

hiệu quả, bền vững; gắn phát triển lực lượng sản xuất với xây dựng quan hệ sản 

xuất mới, phù hợp; phát triển kinh tế-xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường sinh 

thái, với bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng 

vững chắc…”. 

Theo Quyết định 1012/QĐ-TTg 2015 Quy hoạch phát triển hệ thống trung 

tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, 

ÐBSCL sẽ có hai trung tâm logistics hạng 2 (cấp vùng) đi vào hoạt động. Ðây là 

trung tâm dịch vụ hậu cần đa phương tiện trong lưu thông, phân phối hàng hóa trong 

nước và xuất nhập khẩu cho vùng. 

Quyết định 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu 

Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL 

cũng đề ra các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tiếp tục phát huy thế mạnh về 

kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững và ứng dụng công nghệ cao; duy trì tỷ 

trọng giá trị gia tăng ở mức cao khoảng 20-25% vào năm 2030; tận dụng có hiệu 

quả các Hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường. 

Kinh tế tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 6,5%/năm. Quy mô nền kinh 

tế (GRDP) năm 2030 lớn hơn 2-2,5 lần so với năm 2021; năm 2030, tỷ trọng nông, 

lâm, ngư nghiệp trong GRDP khoảng 20%; công nghiệp - xây dựng khoảng 32%; 

dịch vụ khoảng 46%; thuế và trợ cấp khoảng 2%. 

Phát triển hệ thống kết cấu giao thông vận tải đa phương thức kết nối liên 

vùng và quốc tế, trong đó chú trọng phát huy thế mạnh của vùng về giao thông thủy 

nội địa. Đến năm 2030, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp khoảng 830 km đường 
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bộ cao tốc; khoảng 4.000 km đường quốc lộ; 04 cảng hàng không; 13 cảng biển, 11 

cụm cảng hành khách và 13 cụm cảng hàng hóa đường thủy nội địa. 

Đặc biệt, để tháo gỡ những khó khăn và hạn chế của ĐBSCL, cùng với hệ 

thống logistics hiện tại của khu vực TP. Hồ Chí Minh đang phục vụ xuất khẩu và 

giao nhận hàng hoá cho vùng đang quá tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng 

đã ký Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng 

biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. Quyết định hướng đến việc phát triển cảng biển ĐBSCL nhằm đáp ứng 

nhu cầu hàng hóa thông qua cảng, đảm bảo thực hiện tốt vai trò là động lực phát 

triển kinh tế - xã hội toàn vùng. 

Cần Thơ với vai trò là trung tâm của vùng và Long An với vị trí kế cận TP. 

HCM cần được tập trung xây dựng các trung tâm logistics hiện đại để thúc đẩy sự 

phát triển logistics của vùng. Song song đó, các địa phương tăng cường phát triển 

hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là hạ tầng giao thông, 

thủy lợi, cơ sở chế biến tại các vùng sản xuất bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất 

lớn, phát triển hệ thống logistics tăng khả năng kết nối các trung tâm cung ứng nông 

sản. Các doanh nghiệp sẽ quy tụ để cùng giao thương, mua bán, không cần đi nhiều 

nơi, di chuyển qua nhiều vùng nguyên liệu để chọn lựa. 

Vì vậy cần đẩy mạnh sự đồng bộ các quy hoạch của cả vùng để tạo sự liên kết 

toàn vùng; đẩy mạnh và nâng cao quy hoạch; hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo 

gỡ khó khăn trong đầu tư của các dự án; tạo cơ chế cho nhà đầu tư; thúc đẩy đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL giai đoạn 2022-2025; 

điều chỉnh việc phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; xúc tiến đầu 

tư theo hợp tác công-tư. 

Việc phát triển cảng biển và dịch vụ logistics của khu vực ĐBSCL sẽ là động 

lực để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nói riêng và kinh tế vùng nói chung. Các quy 

hoạch này đã được tích hợp trong quy hoạch vùng ĐBSCL và các địa phương sẽ 

tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Do vậy, cùng với hệ thống giao thông của địa 

phương, kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tạo thành 
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một chỉnh thể hoàn chỉnh, là tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho vùng 

ĐBSCL. 

III. Đánh giá hạ tầng logistics vùng ĐBSCL        

1. Hạ tầng giao thông 

Đường bộ 

Theo Bộ Giao thông vận tải, hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ tại 

ĐBSCL chiếm đến 80%, chủ yếu đến các cảng khu vực TP. HCM và Bà Rịa – Vũng 

Tàu để xuất khẩu. 

Trong những năm qua, hạ tầng đường bộ được xem là điểm nghẽn kìm hãm 

sự phát triển của vùng và nhận được sự quan tâm đầu tư quyết liệt của cơ quan Nhà 

nước. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa 

IX và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an 

ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2010 và 2011-2020; giai đoạn năm 2002 đến 2020 

đã cơ bản hình thành các tuyến trục dọc nối ĐBSCL với TP.HCM và các tỉnh khu 

vực Đông Nam Bộ, các tuyến trục ngang kết nối nội vùng. Đến năm 2020, hệ thống 

quốc lộ trong vùng có tổng chiều dài khoảng 2.688 km, tăng 52% so với năm 2002. 

Trong đó đường cấp II có 185 km, đạt 6,88%; Đường cấp III có 1.380 km, chiếm 

51,36%; Đường cấp IV có 843 km, chiếm 31,36%; Đường cấp V có 32 km, chiếm 

1,2% (Bộ Giao thông Vận tải, 2021). 

Hiện nay, trong 7 tuyến cao tốc được quy hoạch tại ĐBSCL, các tuyến 

TP.HCM – Trung Lương, tuyến Vàm Cống - Rạch Sỏi, tuyến Trung Lương – Mỹ 

Thuận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, dù góp phần không nhỏ trong việc giảm 

thời gian từ Cần Thơ đi Kiên Giang nhưng chưa giải quyết được bài toán căn bản 

cho vùng ĐBSCL mà cụ thể là giảm ách tắc do quá tải cho tuyến QL1A. i) Trung 

Lương - Mỹ Thuận là tuyến cao tốc nằm trong trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 

có tổng chiều dài 54 km với tổng đầu tư 12.000 tỷ đồng; ii) Cao tốc Mỹ Thuận - 

Cần Thơ dài gần 23 km, vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng; iii) Cao tốc Cần Thơ - Cà 

Mau dài gần 130 km, vốn đầu tư 47.000 tỷ đồng; iv) Tuyến Vàm Cống - Rạch Sỏi 

dài hơn 51 km, rộng 17 m, bốn làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, vốn đầu tư 6.300 
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tỷ đồng, cao tốc này kết nối với tuyến N2, thông suốt từ Bình Phước, Bình Dương 

và TP. HCM về đến Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và mũi Cà Mau mà không 

phải qua quốc lộ 1A, giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; v) 

Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài 26 km, rộng 17 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết 

kế 80 km/h, công trình có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng; vi) Tuyến Châu Đốc 

- Cần Thơ - Sóc Trăng dài 155 km, kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là một 

trong hai cao tốc trục ngang ở miền Tây; vii) Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc 

Liêu dài 225 km, quy mô giai đoạn 1 rộng 17 m, gồm bốn làn xe, vận tốc thiết kế 

80 km/h, tổng mức đầu trên 33.250 tỷ đồng. 

Cao tốc TP. HCM – Trung Lương đã giúp rút ngắn thời gian kết nối giữa 

ĐBSCL và TP. HCM, tuy nhiên, các cửa ngõ kết nối cao tốc này đang bị quá tải 

bởi năng lực tuyến QL1A còn hạn chế. Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dài 51 

km, tuyến đường rộng 16 m, gồm 4 làn xe là dự án trọng điểm giảm tải ùn tắc cho 

QL1A được đưa vào sử dụng cuối tháng 4 năm 2022, cao tốc này giúp giảm tải 

đáng kể trên quốc lộ 1, ôtô chạy từ TP. HCM tới Mỹ Thuận từ 3 tiếng còn khoảng 

1 tiếng 45 phút. 

Hình 3. Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi qua 5 huyện của tỉnh Tiền Giang 

 

 

                           Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải 
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Đường thủy 

Theo nhận định của Ngân hàng thế giới (WB), giao thông đường thủy nội địa 

đóng vai trò then chốt nhưng thiếu đầu tư trầm trọng. Cụ thể, ngân sách đầu tư cho 

đường thủy nội địa giảm từ 2 -3% tổng ngân sách đầu tư giao thông trong giai đoạn 

2011 – 2015 xuống còn 1,2% trong giai đoạn 2016 – 2020. Do đó, dù ĐBSCL có 

nhiều lợi thế và tiềm năng to lớn để phát triển giao thông đường thủy với hệ thống 

sông ngòi chằng chịt, với tổng chiều dài gần 28,000 km nhưng hiện nay vận tải thủy 

nội địa chỉ đóng vai trò tập kết, thu gom hàng hóa với quy mô còn rất hạn chế.  

Hiện nay, các cảng tại khu vực ĐBSCL có thể dễ dàng kết nối đến Philippines, 

Indonesia nhưng tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của vùng thông qua các cảng tại đây 

chỉ đạt từ 10 – 20%, trong khi các cảng như cảng Cái Cui chỉ khai thác khoảng 60 

– 70% công suất thiết kế. Nguyên nhân do hiện tượng bồi lắng tại kênh Quan Chánh 

Bố chỉ đáp ứng được các tàu tải trọng 5,000 DWT trong khi các tàu vận tải hàng 

xuất khẩu thường có tải trọng từ 20,000 DWT trở lên.  

Tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 808/TTg – QHQT phê 

duyệt đề xuất dự án “Phát triển các hành lang đường thuỷ và logistics khu vực phía 

Nam” với tổng mức đầu tư 242,7 triệu USD sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn vay 

Ngân hàng Thế giới và viện trợ của Chính phủ Úc và vốn đối ứng của chính phủ 

Việt Nam. Dự án có có mục tiêu nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đường thủy nội 

địa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tp.HCM, trong đó có hai hành lang 

đường thủy gồm Hành lang Đông - Tây kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

(trung tâm kinh tế Cần Thơ) - Tp.HCM - cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Hành lang 

Bắc - Nam liên kết Bình Dương - Đồng Nai – Tp.HCM - cụm cảng Cái Mép - Thị 

Vải. Sau khi hoàn thành, dự án hứa hẹn giúp rút ngắn thời gian chạy tàu từ ĐBSCL 

đến TP. HCM và các cảng chính trong khu vực qua đó góp phần giảm chi phí 

logistics và thúc đẩy vận tải đa phương thức. 

Đường sắt 

Dự án đường sắt tốc độ cao TP. HCM – Cần Thơ dù đã có quyết định phê 

duyệt quy hoạch từ năm 2013 nhưng sau nhiều lần điều chỉnh vẫn chưa bắt đầu 

triển khai. Theo quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021 – 2030 sẽ 
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tập trung đầu tư hạ tầng đường bộ tại khu vực ĐBSCL còn các tuyến đường sắt sẽ 

đưa vào quy hoạch năm 2050. 

Đường hàng không 

Khu vực ĐBSCL hiện có 4 sân bay với 2 sân bay dân dụng nội địa là sân bay 

Rạch Giá (Kiên Giang) và sân bay Cà Mau, 2 sân bay quốc tế là sân bay Phú Quốc 

(Kiên Giang) và sân bay Cần Thơ. Đặc điểm chung của các sân bay này là chủ yếu 

phục vụ vận tải hành khách và chưa có đóng góp nổi bật vào nền kinh tế vùng. 

Nhận thấy thế mạnh của vùng ĐBSCL khi chiếm hơn 95% kim ngạch xuất 

khẩu gạo của Việt Nam, 70% lượng trái cây xuất khẩu và 65% lượng thủy sản xuất 

khẩu của cả nước nhưng phần lớn phải vận chuyển lên TP. HCM để xuất khẩu (Vũ 

Phương Nhi, 2021). UBND TP. Cần Thơ và Bộ GTVT đang nghiên cứu triển khai 

dự án phát triển nhà kho hàng hóa tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ thành 

trung tâm logistics hàng không để xuất khẩu nông sản, thủy sản, trái cây giúp tăng 

giá trị xuất khẩu cho nông sản và thủy sản của vùng. 

2. Hạ tầng trung tâm logistics, kho bãi, trung tâm phân phối 

Với vai trò là vựa lúa, vựa nông sản và vựa thủy sản lớn nhất cả nước, vùng 

ĐBSCL đang hình thành các kho lạnh chuyên dụng hiện đại phục vụ nhu cầu bảo 

quản các mặt hàng thế mạnh tại đây. Tính đến thời điểm hiện tại, vùng ĐBSCL sở 

hữu khoảng 30% số lượng kho lạnh của khu vực phía Nam, chủ yếu phân bố tại 

Long An, Cần Thơ và Hậu Giang (Hình 4).  
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Hình 4. Phân bố các kho lạnh tại khu vực ĐBSCL 

 

 

        Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI), 2021 

Như đã đề cập, vì còn nhiều hạn chế trong hoạt động xuất khẩu tại các cảng 

trong khu vực ĐBSCL nên phần lớn các kho lạnh phân bố tại Long An đóng vai trò 

như các kho vệ tinh nhằm vận chuyển lên khu vực TP. HCM phục vụ tiêu dùng nội 

địa và xuất khẩu. Đặc biệt tại KCN Long Hậu là nơi tập trung các kho lạnh của AJ 

Total, Anpha Ag, Lotte, P.K Viet Food với tổng diện tích hơn 60.000 m2, sức chứa 

hơn 100.000 pallet. Trong khi đó, các kho đặt tại Cần Thơ và Hậu Giang phân bố 

dọc theo bờ sông Hậu gần các cảng Cái Cui, Vinalines Hậu Giang, đóng vai trò tập 

kết, thu gom hàng của vùng (Bảng 1). 

Bảng 1. Kho hàng lạnh vùng ĐBSCL 

STT Tên kho lạnh Địa điểm Diện tích 

(m2) 

Sức chứa 

(pallet) 

1 Kho lạnh AJ Total 

Vietnam   

Long An 26,000 31,000 

2 Kho lạnh Mekong Logistics Hậu 

Giang 

50,000 50,000 
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STT Tên kho lạnh Địa điểm Diện tích 

(m2) 

Sức chứa 

(pallet) 

3 Kho Hạnh Nguyên 

Logistics 

Hậu 

Giang 

- 50,000 

4 Kho lạnh Phan Duy Long An 40,000 30,500 

5 Kho lạnh Hoàng Lai (LA) Long An 22,000 25,000 

6 Kho lạnh LOTTE Long An 40,000 23,000 

7 Kho lạnh Anpha Ag  Long An 10,000 20,000 

8 Kho lạnh P.K Viet Food Long An - 5,200 

9 Kho lạnh CASS Long An 5,000 4,000 

10 Kho WESTFOOD Cần Thơ - 1,250 

11 Kho lạnh Thái Sơn Cần Thơ - - 

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổng hợp, 2021 

Bên cạnh các kho hàng lạnh, một số kho tổng hợp quy mô lớn được đầu tư 

chuyên nghiệp như kho hàng cảng quốc tế Long An (92,000 m2), kho Mekong Hậu 

Giang (35,000 m2). Phần lớn các kho hàng tổng hợp có quy mô nhỏ, thiếu trang 

thiết bị hiện đại và phân bố chủ yếu tại Long An – nơi tập trung nhiều KCN.  Theo 

Báo cáo ASEAN Cold Chain Logistics Market 2021-2026, Việt Nam hiện có năng 

lực khoảng 500.000 pallet kho hàng lạnh của khu vực tư nhân. Trong khi đó, tổng 

hợp số liệu kho lạnh của toàn vùng ĐBSCL cho thấy có khả năng cung cấp khoảng 

239.950 pallet tức là chiếm khoảng 48% tổng năng lực kho lạnh của Việt Nam. 

Trong khi đó, ĐBSCL cung cấp 70% lượng trái cây xuất khẩu và 65% lượng thủy 

sản xuất khẩu do đó nhu cầu gia tăng hạ tầng kho lạnh hiện nay của vùng là vô cùng 

cấp thiết. 

Với vị trí thuận lợi tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối với cảng 

quốc tế Long An, trong những năm qua, hệ thống kho lạnh tại Long An có sự mở 

rộng và đầu tư chuyên sâu từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tháng 6/2020, 

hệ thống kho với 3 cấp nhiệt độ 18-20 độ C, 10-12 độ C, 5-6 độ C của Công ty 

TNHH bảo quản rau quả Cass được đưa vào khai thác tại KCN Hòa Bình, Long An 

với công nghệ điều chỉnh khí hoàn toàn tự động (Controlled Atmosphere Storage 
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System) là công nghệ bảo quản nông sản sạch, không dùng hóa chất, mà chỉ thay 

đổi thành phần khí quyển trong kho (giảm lượng oxy, tăng nitơ và CO2) giúp giảm 

thiểu hô hấp của nông sản, góp phần khắc phục tình trạng: được mùa nhưng lại bị 

ép giá, thiếu hàng khi trái vụ, chất lượng và thời gian tiêu thụ bị giảm sút do điều 

kiện bảo quản không đảm bảo, nguồn hàng không chủ động, tỷ lệ thất thoát sau thu 

hoạch và sau nhập khẩu quá cao. (Hình 5a) 

Từ đầu tháng 7/2021, thị trường kho lạnh của ĐBSCL đón nhận sự tham gia 

của AJ Total (Hàn Quốc) - chuyên về logistics chuỗi lạnh (cold chain logistics) với 

hệ thống 5 kho lạnh và mát (có 2 khung nhiệt độ là +4 độ C và - 20 độ C), 6.000 

pallet ở tầng 1, đặc biệt có một kho lạnh được vận hành bằng robot ở tầng 2, có sức 

chứa 25.200 pallet, -20 độ C tại KCN Long Hậu. Vị trí kho lạnh của AJ Total kết 

nối khá thuận tiện trong bán kính 26 km tới cảng Cát Lái, hơn 5km đến khu vực 

Cảng Hiệp Phước và khoảng 24 km tới cảng Quốc tế Long An. (Hình 5b)   

  

Hình 5a: Công ty TNHH bảo quản rau 

quả Cass (KCN Hòa Bình, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An) đã hoàn tất những 

công đoạn cuối cùng để vận hành hệ 

thống bảo quản nông sản thông minh từ 

đầu tháng 6/2020. 

Nguồn: https://cass.vn/gioi-thieu/ 

Hình 5b: Kho lạnh được vận 

hành bằng robot của AJ Total. 

Dây chuyền trên là đường ray 

của robot chở hàng vào kho. 

Tổng mức đầu tư 700 tỷ VND. 

Nguồn: AJ Total, 2021 
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Tác động của dịch bệnh Covid-19 cũng cho thấy nhu cầu vô cùng cấp thiết 

cho Việt Nam nói chung cũng như ĐBSCL nói riêng trong việc đảm bảo cung ứng 

nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân nội vùng trong giai đoạn dịch bệnh. Việc 

thực hiện giãn cách xã hội đặt ra yêu cầu quan trọng cần có hạ tầng kho mát và kho 

lạnh để có thể tập trung hàng hóa nông thủy hải sản và thực hiện xử lý, bảo quản, 

phân phối, đảm bảo sự lưu thông xuyên suốt hàng hóa thực phẩm từ vùng trồng ra 

thị trường, khắc phục hạn chế đứt gãy của chuỗi cung ứng, dẫn đến ứ đọng hàng 

hóa do hoặc không đủ điều kiện hạ tầng để bảo quản theo yêu cầu nhiệt độ. 

3. Điểm nghẽn hạ tầng 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long dù đã được Đảng và Chính phủ quan tâm 

đầu tư, tuy nhiên kết cấu hạ tầng giao thông vẫn chưa đồng bộ, còn nhiều hạn chế. 

Đường bộ còn nhỏ hẹp, nhiều tuyến mới chỉ được láng nhựa, vì thế chưa đáp ứng 

nhu cầu vận tải, đặc biệt là đòi hỏi về vận tải hành khách, hàng hóa với thời gian 

nhanh, chất lượng cao, đường bộ cao tốc trong vùng đến thời điểm này mới có gần 

100 km. Vùng chưa có cảng biển nước sâu để có thể làm đầu mối xuất nhập khẩu 

hàng hóa đi các nước trong khu vực và đi các tuyến biển xa…; chưa phát huy được 

lợi thế tự nhiên của hệ thống đường thủy nội địa, tính kết nối giữa các phương thức 

vận tải còn hạn chế… 

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết 

số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ, hạ tầng giao thông vận tải vẫn là điểm nghẽn 

của nền kinh tế và trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Nguyên nhân chủ yếu do đặc điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long địa 

hình bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nền địa chất yếu, bị 

ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, do đó, suất đầu tư xây dựng cao 

so với các khu vực khác trên cả nước. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước quan tâm 

bố trí nguồn lực không nhỏ cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nhưng Đồng bằng 

sông Cửu Long vẫn được rất ít công trình. Ví dụ làm một con đường nhưng mất rất 

nhiều kinh phí để xử lý nền đất yếu. Do đó, số lượng km đường hay công trình giao 

thông như cầu cống…ít hơn so với khu vực khác. Vì thế, việc đi lại, lưu thông của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn rất khó khăn. 
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IV. Tình hình đầu tư phát triển tại vùng ĐBSCL 

Theo hình 6 cho thấy, ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút dòng vốn 

đầu tư lớn nhất, trong đó đầu tư vào công nghiệp chế biến chủ yếu tập trung tại 

Long An và Tiền Giang. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghệ chế 

biến chỉ ở mức trung bình so với các ngành nghề khác và cũng không phải là ngành 

có nhiều lợi thế so với cả nước.  

Trong khi đó, nông, lâm, thủy sản là ngành tiêu biểu của ĐBSCL so với cả 

nước nhưng nguồn vốn đầu tư vào rất hạn chế. Điều này là do khả năng phát triển 

của ngành chủ yếu dựa vào khai thác các nguồn lợi tự nhiên. Tuy nhiên, đây cũng 

là vấn đề đáng quan ngại khi nguồn lực tự nhiên đang ngày càng suy giảm, và khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới mô hình nông nghiệp nâng cao năng 

suất cũng còn rất hạn chế.  

Đặc biệt, với quy mô phát triển của ngành công nghiệp chế biến và nông, lâm, 

thủy sản; nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các vùng sản xuất về các khu cụm công 

nghiệp hay lên Tp.HCM để phục phục tiêu dùng và hoạt động xuất nhập khẩu, 

nguồn vốn đầu tư vào ngành vận tải, kho bãi tại ĐBSCL là khá lớn, chỉ đứng sau 

ngành công nghiệp chế biến. Tuy vậy, lĩnh vực vận tải, kho bãi có tốc độ tăng trưởng 

khá thấp và không có nhiều dư địa để phát triển. 

Hình 6. Vốn đầu tư tại ĐBSCL phân theo ngành kinh tế 

 

Nguồn: Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2020, VCCI và Fulbright (2020) 
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Về cơ cấu vốn đầu tư tại vùng ĐBSCL, hình 7 cho thấy sự thay đổi tích cực 

trong cơ cấu vốn đầu tư. Mặc dù nguồn vốn khu vực nhà nước và vốn dân cư vẫn 

đóng vai trò chủ đạo, tín hiệu tích cực là nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp tư 

nhân ngoài nhà nước và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có xu 

hướng gia tăng. Tuy nhiên dòng vốn FDI chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn, và tăng 

chậm. Có thể nói ĐBSCL không thực sự hấp dẫn nhà đầu tư FDI, điều này chủ yếu 

là do tính kết nối về địa lý và hạn chế về hạ tầng giao thông. Trong đó, Long An và 

Tiền Giang là hai tỉnh có khả năng thu hút FDI tốt nhất vùng và đang trở thành vệ 

tinh công nghiệp chế biến của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời Kiên Giang và 

Trà Vinh cũng là những tỉnh thu hút đáng kể FDI.  

Hình 7. Cơ cấu vốn đầu tư tại ĐBSCL phân theo thành phần kinh tế 

 

Nguồn: Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2020, VCCI và Fulbright (2020) 

V. Giải pháp đột phá thu hút vốn đầu tư phát triển logistics tại ĐBSCL 

1. Giải pháp về cơ chế chính sách 

a. Xây dựng cơ chế tài trợ vùng chính thức cho các cơ sở hạ tầng cấp vùng 

nhằm đầu tư phát triển hạ tầng logistics bao gồm hệ thống giao thông vận tải, kết 

nối liên kết vùng, hạ tầng kho bãi và trung tâm phân phối đặc biệt là hạ tầng logistics 

phục vụ cho nông thủy sản (cold chain logistics). 

b. Ban hành cơ chế thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước cho phát triển 

vùng ĐBSCL và thiết lập hệ thống theo dõi - đánh giá thực hiện quy hoạch đầu tư 

phát triển logistics. 
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c. Ban hành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức, cộng đồng, 

người dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ 

lực, phát triển các cụm ngành kinh tế nông nghiệp của vùng. 

d. Tăng cường vai trò của hợp tác công tư (PPP) để tranh thủ thu hút nguồn 

vốn đầu tư của tư nhân và phát huy tính hiệu quả cao của dựa án.  

e. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đặc biệt là khung pháp lý, liên quan đến liên 

kết vùng ĐBSCL, trọng tâm là tăng cường phân cấp từ tập trung quốc gia sang các 

cấp vùng và tỉnh gắn với theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

f. Việt Nam cần đẩy mạnh xây dựng hệ thống để tiếp nhận, xử lý thông tin 

liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch thương mại điện tử trên nền 

cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa do có đầy đủ cơ sở dữ liệu; 

xây dựng chính sách liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được 

giao dịch qua thương mại điện tử như: quy trình thủ tục hải quan, cách xác định trị 

giá hải quan, việc cấp phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành, miễn cấp phép, miễn 

điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành theo nội dung Quyết định số: 431/QĐ-TTg 

về phê duyệt đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp 

lý nền tảng và thúc đẩy cho sự phát triển của TMĐT xuyên biên giới. 

g. Một yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công trong thu hút đầu tư 

phát triển logistics tại ĐBSCL là các khâu liên quan đến quy trình tuyển dụng; tính 

minh bạch giữ vai trò đóng góp và sự phát triển bền vững của ngành logistics vùng 

ĐBSCL. 

2. Giải pháp về liên kết vùng 

Giải pháp đột phá thu hút vốn đầu tư phát triển logistics tại ĐBSCL cần gắn 

liền với quy hoạch liên kết vùng nhằm tăng tính hiệu quả của việc phân bổ và sử 

dụng các nguồn lực của vùng, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn 

vùng. 

a. Trước tiên để đảm bảo toàn bộ hệ thống vùng ĐBSCL hoạt động tốt, cần 

làm rõ vai trò, và trách nhiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban quản lý sông 
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Mê Công Việt Nam trong việc đảm bảo khả năng kết nối tỉnh thành vùng ĐBSCL, 

cũng như việc quy hoạch phát triển vùng.  

b. Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics cho vùng 

ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu là vấn đề cần thiết, nhằm kết nối 

vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ nhanh nhất, chi phí thấp hơn. 

Chú trọng hạ tầng và tiện ích đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng lạnh dành cho 

hàng nông thủy sản, phương tiện vận tải lạnh-trung tâm logistics và kho lạnh. 

c. Tăng cường liên kết vùng để sử dụng nguồn lực toàn vùng hiệu quả tránh 

đầu tư hạ tầng manh mún, thiếu quy hoạch một cách đồng bộ, gây lãng phí nguồn 

lực và không mang lại hiệu quả. 

d. Cần đánh giá tiềm năng, thế mạnh, lựa chọn đối tác, mô hình cho liên kết 

vùng. Đây là nhóm giải pháp quan trọng nhằm xác định lĩnh vực, ngành cần liên 

kết; lĩnh vực, ngành vùng có khả năng tự thực hiện, làm cơ sở cho công tác quy 

hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện liên kết, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu 

trọng tâm, trùng lặp và lãng phí nguồn lực ở ĐBSCL. 

e. Việc thực hiện xây dựng 08 TTĐM: trong đó 01 TTĐM có chức năng tổng 

hợp ở Tp. Cần Thơ; 04 TTĐM cấp vùng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang và Cà 

Mau; 03 TTĐM có chức năng chủ yếu liên quan đến logistics ở các tỉnh Đồng Tháp, 

Hậu Giang và Sóc Trăng theo như Quy hoạch tích hợp vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không những sẽ góp đáng kể cải 

thiện năng lực phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy phát triển bền vững của vùng 

ĐBSCL. Trong đó, ĐBSCL cần có chiến lược phát triển hệ thống các trung tâm 

TMĐT đầu mối về nông nghiệp, thủy sản gắn với vùng chuyên canh, kết nối với 

các đô thị có vai trò là trung tâm cấp vùng, tiểu vùng và các đầu mối hạ tầng quốc 

gia, liên vùng; là nơi cung cấp các dịch vụ về logistics, nghiên cứu phát triển, đào 

tạo và chuyển giao công nghệ, thu gom, chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao 

nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm thế mạnh của vùng. 

f. Hơn nữa các trung tâm TMĐT ngoài việc hướng đến phục vụ nhu cầu cho 

TP.HCM cũng như vùng Đông Nam Bộ và nội địa, ĐBCSL cần có chiến lược chuẩn 

bị tốt cho sự phát triển của TMĐT xuyên biên giới vì đây là xu hướng mạnh mẽ 
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trong thập kỷ gần đây.  Bên cạnh kênh xuất khẩu truyền thống, TMĐT xuyên biên 

giới sẽ là kênh phân phối hiệu quả cho doanh nghiệp mở rộng thị trường trong thời 

đại kinh tế số và ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

3. Giải pháp về năng lực quản trị vùng 

a. Hoàn thiện thể chế điều phối vùng ĐBSCL theo hướng tăng cường vai trò 

của các địa phương trong Hội đồng Điều phối vùng ĐBSCL, thu hút sự tham gia 

của cộng đồng doanh nghiệp và giới nghiên cứu vào việc đánh giá hiệu quả các hoạt 

động liên kết, xây dựng vùng. Nâng cao tính hiệu quả của Hội đồng Điều phối vùng 

ĐBSCL trong thực tiễn để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng, việc 

sử dụng nguồn lực, phân bổ nguồn lực, xây dựng danh mục dự án có tính lan tỏa, 

động lực, các dự án đường ven biển của Vùng. 

b. Hoàn thiện và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về tài nguyên và 

môi trường, tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) và các hoạt động ứng phó với 

BĐKH của Vùng và các địa phương khác. Tạo cơ sở dữ liệu quy hoạch vùng một 

cách tập trung để quản lý và thu hút đầu tư, điều phối liên kết phát triển vùng một 

cách hiệu quả. Hướng đến xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dự liệu cho vùng 

ĐBSCL nhằm phục vụ đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế trên các chỉ số kinh tế – 

xã hội và cho phép nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế vùng. 

c. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, giám sát trong công tác triển khai 

quy hoạch vùng. Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng xử lý tình huống trong 

lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ sở, kỹ năng về quản trị điện tử, kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin ... 

d. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ để tăng khả năng thích ứng và thử 

thách năng lực bản thân đối với đội ngũ chủ tịch UBND cấp xã ở khu vực ĐBSCL. 

Với đội ngũ chủ tịch UBND cấp xã và những người được quy hoạch vào vị trí chức 

danh này ở khu vực ĐBSCL, cần chú trọng làm tốt công tác luân chuyển, tạo điều 

kiện để họ có cơ hội trưởng thành trong thực tiễn. Với những môi trường, điều kiện 

làm việc khác nhau ở cơ sở sẽ là điều kiện giúp cho họ phát huy được năng lực, sức 

sáng tạo của bản thân; đồng thời, cũng tránh được tình trạng xa rời thực tiễn. 

4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực logistics 
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Yếu tố con người luôn giữ vai trò quan trọng quyết định đối với sự phát triển 

của một quốc gia hay một vùng kinh tế, do đó để có sự đột phá trong thu hút đầu tư 

phát triển logistics tại ĐBSCL, nhân lực logistics là một trong những nhân tố quan 

trọng trong việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững ở vùng ĐBSCL. Do đó, những 

giải pháp về phát triển nhân lực logistics được đưa ra là:  

a. Trong vấn đề đào tạo nhân sự logistics, cần thay đổi định hướng về hệ thống 

giáo dục đào tạo đặc thù của vùng, tăng tính thực tế, đào tạo ngành nghề mũi nhọn 

cho vùng, đặc biệt trong các lĩnh vực được xác định là các cụm ngành có tiềm năng 

hay có lợi thế. 

b. Chú trọng mô hình đào tạo nghề với sự tham gia của doanh nghiệp - hình 

thức đào tạo kép. Kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường để có thể xây 

dựng được chương trình đào tạo có tính thực tiễn cao. Tăng cường hợp tác quốc tế 

trong đào tạo, nghiên cứu, đưa vào giảng dạy các chương trình đào tạo ngắn hạn 

như: Fiata Diploma In International Freight Management hoặc FIATA Higher 

Diploma in Supply Chain Management hay các chương trình đào tạo của AFFA, ... 

c. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên sâu cho các cán bộ quản lý 

nhà nước và giảng viên ngành logistics.  

d. Phát triển nguồn nhân lực chung của vùng trong công tác đào tạo nhân lực 

logistics theo hướng cung cấp dịch vụ logistics phù hợp phục vụ phát triển các 

ngành lợi thế của vùng và bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên và con 

người trong vùng trong bối cảnh BĐKH. Nâng cao nhận thức cho nguồn nhân lực 

về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.  

e. Khuyến khích áp dụng ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức, quản 

lý, khai thác dịch vụ logistics.  

(*) PGS. TS. Hồ Thị Thu Hòa: Trưởng BM Logistics và Quản lý chuỗi cung 

ứng (Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) - Viện trưởng 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI-VLA); Nguyễn Xuân Mai 

Trâm: Kỹ sư - Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt 

Nam (VLI-VLA); NCS. Nguyễn Thanh Tuấn: Trưởng BP Nghiên cứu - Viện Nghiên 

cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI-VLA) 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỐI ƯU HOÁ  

QUY TRÌNH LOGISTIC NÔNG SẢN 
 

LƯU HOÀNG KHOA 

Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Koina Investment Group (Koina) 

 

Logistics trong nông nghiệp được hiểu là một chuỗi các hoạt động: Lưu trữ 

hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, làm thủ tục hải quan, luân chuyển hàng hóa…, 

nhằm mục đích chuyển sản phẩm nông nghiệp từ nhà nông, người cung cấp đến 

người tiêu dùng trong và ngoài nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. 

Mảng dịch vụ logistics cho phân phối nông sản trong nước nói riêng còn nhiều 

vấn đề chưa tối ưu vì có nhiều nhà cung cấp hoạt động độc lập và chưa liên kết 

xuyên chuỗi. Nếu có một giải pháp mang tính kinh tế chia sẻ (economy sharing) 

đáp ứng được nhu cầu của người dùng thì mới có thể đột phá được.  

Một nền tảng công nghệ liên kết các dịch vụ xuyên chuỗi sẽ giúp giải quyết 

được năng suất và hiệu quả của từng khâu trong chuỗi dịch vụ. Việc sử dụng công 

nghệ để có thể tổ chức lại, liên kết các nhà cung cấp, lên kế hoạch tốt hơn trong 

việc sử dụng dịch vụ. Nền tảng công nghệ này cần được phát triển trên một loại 

hàng hóa (SKU) cụ thể, đã có tính tập trung hóa cao để tận dụng được sản lượng 

hiện có. Từ việc giải quyết một loại hàng hóa có thể mở rộng để giải quyết một 

ngành hàng và các ngành hàng có tính chất hàng hóa tương tự. 

Lấy ví dụ, hiện tại việc ứng dụng công nghệ trong thị trường gọi xe và giao 

hàng rất phổ biến và được người dùng ủng hộ mạnh mẽ vì nhu cầu lớn và tạo được 

trải nghiệm tốt cho người dùng (UI/UX, khuyến mãi, thời gian giao nhận). Đây 

cũng là 1 thướng đi tham khảo chuẩn chỉnh cho việc thiết kế nền tảng công nghệ 

liên kết các dịch vụ logistics trong chuỗi nông nghiệp. Những thiết kế hạ tầng công 

nghệ tương tự có thể giúp việc liên kết và lên kế hoạch tối ưu hơn để mang được 

hàng hóa đến với người tiêu dùng nhanh, tiết kiệm và giữ được chất lượng hơn. 

Tuy nhiên, bài toán nông sản còn cần rất nhiều nghiên cứu về tính chất hàng 

hóa và ứng dụng các thuật toán để hiểu rõ hơn các tác động về điều kiện lưu trữ, 
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vận tải, đóng gói. Từ đó, những phương án tối ưu hơn mới có thể được phát triển 

để tính toán chi phí và thời gian cho mỗi bước dịch chuyển của hàng hóa. 

Chúng ta có thể hình dung một bối cảnh minh họa như sau để hiểu rõ mục tiêu 

của việc xây dựng nền tảng công nghệ: một nông hộ liên kết với một doanh nghiệp 

đảm bảo sản phẩm đầu ra, trước ngày thu hoạch sẽ được báo trước về thời gian của 

các bước thu hoạch. Một nhà vận tải liên kết đã có trước được kế hoạch về các 

chuyến hàng vận tải đến các kho trung gian trước khi phân phối đến hệ thống cửa 

hàng của đối tác khác. Một nhà cung cấp kho lưu trữ đã có được kế hoạch nhập xuất 

kho cùng chi tiết của từng loại hàng hóa, chủ hàng, quy cách đóng gói và điều kiện 

lưu trữ được thống nhất trước. Tất cả các bước cùng hoạt động nhịp nhàng cho đến 

khi phát sinh các trường hợp ngoại lệ. Những dịch vụ phát sinh do ngoại lệ vẫn 

được cung cấp với chi phí cao hơn. Mỗi bước đều được ghi nhận để thống kê tính 

hiệu quả và có kế hoạch cải tiến. Sau một thời gian vận hành thì các trường hợp 

ngoại lệ sẽ giảm bớt đi và đưa nền tảng vào giai đoạn có hiệu quả cao hơn.  

Một trong những hướng phát triển về năng lực logistics của Koina hiện tại là 

có thể chuẩn hóa được các bước vận hành và đưa hệ thống quản lý vào để có thể 

liên kết nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận tải và lưu trữ, trước mắt giải quyết bài toán 

nông sản về rau củ quả và trái cây. Các đối tác liên kết sẽ dùng chung nền tảng công 

nghệ với Koina hoặc kết nối trực tiếp vào hệ thống quản lý của đối tác. Những dữ 

liệu về hàng hoá bao gồm nguồn hàng đến và đơn hàng đi sẽ được hệ thống ghi 

nhận và phân công cho từng đối tác theo điều kiện định sẵn về địa bàn hoạt động 

và thời gian. Thời gian tới đội ngũ công nghệ của Koina sẽ tập trung vào cải thiện 

khả năng đáp ứng vận hành của nhiều bên và tăng khả năng kết nối hệ thống nhằm 

mở rộng hệ thống phân phối mang tính địa phương hơn. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CẮT GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS 

CHO NÔNG SẢN VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BỘ 

 

ĐỖ THỊ DIỄM 

Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Connexion Việt Nam (Dibee) 

 

Như các anh chị trong ngành logistics vận tải đường bộ cũng nắm rõ, thì chi 

phí xăng dầu, phí BOT, phí bảo trì bảo dưỡng xe hiện nay lên tới khoảng 35-40% 

chi phí vận hành của xe. Trong bối cảnh giá xăng dầu hiện này càng ngày càng tăng 

cao thì chi phí này đã trở thành một gánh nặng rất lớn trong chi phí vận hành của 

Doanh nghiệp. Vậy nên câu hỏi đặt ra là làm sao có thể tối ưu hóa được chi phí này, 

cũng như kiểm soát việc tiêu hao nhiên  liệu khi vận hành xe. Vậy nên, giải pháp 

Quản lý đội xe của chúng tôi tập trung vào giải quyết vấn đề này, thông qua việc 

cung cấp nền tảng quản lý tiêu thụ nhiên liệu và thanh toán không tiền mặc, hoặc 

cũng có thể nói là số hóa toàn bộ quy trình tiêu thụ nhiên liệu.  

Dibee chúng tôi được thành lập từ năm 2015, và hiện nay là đơn vị tiên phong 

trong Giải pháp quản lý đội xe và thanh toán nhiên liệu không tiền mặt ở Việt Nam. 

Tuy tuổi đời còn khá trẻ, và sản phẩm của chúng tôi mới ra mắt thị trường được 3 

năm, nhưng chúng tôi đã có được tập khách hàng là trên 100 công ty vận tải, tỷ lệ 

giữa chân khách hàng hiện nay là 100%, nghĩa là các cty này đều tái tục dịch vụ 

hàng năm. Chúng tôi cũng có GPKD Ví điện tử do ngân hàng nhà nước cấp phép 

từ 2019. Ví này giúp chúng tôi thực hiện các giao dịch thanh toán rất tiện lợi nhanh 

chóng cho các đối tác tham gia vào chương trình Dibee.  

Ngoài Giải pháp quản lý xăng dầu đang được các công ty vận tải tin cậy sử 

dụng, thì chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm khác 

của mình là hỗ trợ thanh toán thu phí tự động, Sửa chữa bảo dưỡng xe, Bảo hiểm, 

chuyển nhượng xe, v.v.. 

Để cho các quý vị đại biểu cũng như các anh chị hình dung được cụ thể hơn, 

tôi xin phép đi vào giải pháp. Về tổng thể thì giải pháp của chúng tôi giải quyết 
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được cả 5 yếu tố liên quan đến các giao dịch tiêu thụ nhiên liệu: Thứ nhất là giao 

dịch tại cây xăng sẽ được thực hiện qua phương thức thẻ, evoucher hoặc mã QR. 

Thứ 2 là phần quản lý sẽ được thực hiện trên hệ thống và kiểm soát tất cả các giao 

dịch đổ xăng tại cây xăng theo thời gian thực, của từng xe và từng tài xế. Thứ 3 là 

phần chi phí xăng dầu có thể tùy chọn phương thức trả trước hoặc trả sau. Thứ 4 là 

phần hóa đơn và chi phí sẽ được tự động khớp trên hệ thống của chúng tôi để thuận 

tiện cho công tác đối soát và thanh toán. Thứ 5 là phần báo cáo tiêu thụ nhiên liệu 

được hỗ trợ bởi công nghệ, nên số liệu khá chính xác.  

Một quy trình giao dịch sẽ bắt đầu bằng việc tài xế sẽ sử dụng Thẻ Dibee, 

evoucher hoặc QR để thực hiện giao dịch. Ở tại văn phòng, thì quản lý đội xe có 

thể cài đặt định mức tiêu thụ nhiên liệu ngay khi thiết lập thẻ đổ xăng cho từng xe 

và tài xế. Theo đó nhân viên cây xăng sẽ ghi nhận giao dịch trên máy POS của 

Dibee hoặc app. Vào cuối tháng hoặc theo từng chu kỳ đối soát, bộ phận tài chính 

kế toán của công ty vận tải và cây xăng sẽ được nhận Bảng kê đối soát tự động và 

hóa đơn được tích hợp trên hệ thống để tải, rất thuận tiện và tiết kiệm sức người 

cho công tác đối soát và vân hành. Với cách vận hành này, thì bộ phận quản lý sẽ 

thiết lập và kiểm soát được định mức tiêu thụ, và nâng cao được ý thức hợp tác của 

tài xế khi vận hành xe. Ngoài ra cũng giảm thiểu khoảng 90% công tác đối soát 

thanh toán bằng giấy tờ so với cách vận hành cũ.  

Hiện nay các giải pháp của chúng tôi cũng được tin dùng bởi các công ty vận 

tải và giao nhận hàng đầu thế giới như DHL, DB Schenker… các nhà máy sản xuất, 

các công ty tiêu dung nhanh… Chúng tôi cũng đang có hợp tác với 650 cây xăng 

trên toàn quốc. Đa phần là các cây xăng có uy tín, thương hiệu và đảm bảo chất 

lượng.  

Đây cũng chỉ là buổi trình bày khá sơ bộ. Tôi mong sau hội nghị này sẽ được 

kết nối và trao đổi kỹ hơn với các anh chị về giải pháp này.  
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM LOGISTICS  

THEO VÙNG CHO NÔNG SẢN 

 

PHẠM TIẾN HOÀI 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên 

 

Để nông sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có thể cạnh tranh được so với 

các nước trong khu vực và vươn tầm thế giới thì tôi nghĩ bắt buộc phải hình thành 

các Trung tâm Logistics chuyên cho nông sản, mục tiêu của Trung tâm là làm sao 

giảm được chi phí Logictics từ 30% xuống còn 15% giá thành sản phẩm, tại những 

trung tâm này sẽ có tất cả các dịch vụ để phục vụ và hỗ trợ cho các loại nông sản từ 

khâu thu mua đến phân loại, lựa rửa, đóng gói, chiếu xạ tiệt trùng, bảo quản lạnh 

cho đến thông quan xuất khẩu. Và tại những trung tâm này sẽ giải quyết được các 

khó khăn của 3 nhà: nhà nông, nhà sản xuất và nhà nhập khẩu. 

Và để phát triển được nhiều các Trung tâm Logistics chuyên cho nông sản tại 

vùng ĐBSCL thì cần có những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ chính quyền địa phương 

và chính phủ cho 4 nhà: nhà Nông, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà đầu tư. 

 Đối với nhà nông, tôi nghĩ nên có những chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ chi 

phí vận chuyển đến Trung tâm, hỗ trợ các lớp đạo tào cập nhật những kiến thức về 

trồng trọt, về kiểm soát chất lượng cũng như kiểm soát về dư lượng thuốc BVTV, 

hoặc hỗ trợ kinh phí để đạt những chứng nhận quản lý chất lượng như Vietgap, 

global Gap, v.v.. 

 Đối với nhà sản xuất, tôi nghĩ cần có những chính sách hỗ trợ khi họ đến làm 

ăn tại những trung tâm này như: thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ các lớp đào tạo 

về quản lý doanh nghiệp, cách tiếp cận thị trường, (ngành lúa gạo thì có chương 

trình hỗ trợ tích trữ lúa gạo tôi nghĩ cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tích 

trữ rau quả), v.v.. 
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 Đối với nhà nhập khẩu, khi họ đắn đo giữa qua Việt Nam mua Nông sản hay 

qua Thái Lan, Phillipine, Indonesia, v.v. tôi nghĩ cần có những chính sách để thu 

hút họ qua Việt Nam như: hỗ trợ cấp Visa dài hạn hay các chính sách cụ thể hơn. 

Và cuối cùng đối với nhà đầu tư những Trung Tâm Logistics chuyên về cho 

nông sản xuất khẩu như thế này thì chính quyền địa phương và chính phủ nên có 

những chính sách hỗ trợ như: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp suốt dòng đời 

dự án, hỗ trợ về tiền thuê đất, hỗ trợ về lãi suất ngân hàng, v.v.. 

Tóm lại để có thể hình thành và phát triển những Trung tâm Logistics chuyên 

cho ngành nông sản xuất khẩu thì chính quyền địa phương và chính phủ cần có 

những chính sách ưu đãi đặc biệt riêng cho Trung Tâm và 1 điều quan trọng hơn 

để  những Trung Tâm này phát triển vượt bậc cần sự hỗ trợ, hợp tác và đồng lòng 

của 3 nhà: nhà Nông, nhà sản xuất, nhà Nhập khẩu để đạt được mục tiêu cuối cùng 

là giảm chi phí logistic và tăng tính cạnh tranh cho nông sản vùng ĐBSCL. 
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PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG THUỶ NỘI ĐỊA  

NÓI CHUNG VÀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG THUỶ NỘI ĐỊA 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NÓI RIÊNG VÌ MỤC TIÊU 

TĂNG TRƯỞNG XANH BỀN VỮNG 

 

ĐẶNG VŨ THÀNH  

Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Kho vận miền Nam (SOTRANS) 

 

I. Giao thông đường thủy nội địa có nhiều ưu thế vượt trội, nhưng chưa 

được quan tâm và đầu tư đúng mực 

Hiện nay, tổng chiều dài ĐTNĐ toàn quốc đang quản lý khai thác là 17.026 

km với 7.180 km là các tuyến đường thủy nội địa quốc gia do Cục ĐTNĐ quản lý. 

Trong đó tuyến vận tải ĐTNĐ miền Nam có 18/45 tuyến; tuyến vận tải sông biển 

miền Nam có 11/21 tuyến. 

1. Ưu thế vượt trội 

Về môi trường: Theo nghiên cứu của WB thì vận tải đường bộ thải ra 92% 

lượng khí thải CO2 so với tổng mức khi thải của các loại hình vận tải và giao thông 

vận tải đường thủy (đường thủy nội địa, đường biển) thải ra khoảng 5% so với tổng 

mức khi thải của các loại hình vận tải. 

Về chi phí vận tải: Theo đánh giá của WB, chi phí vận chuyển bằng vận tải 

đường thủy nội địa so với vận tải đường bộ thì vận tải ĐTNĐ có lợi thế với mức 

tiết kiệm chi phí trung bình khoảng 0,17 USD (4.000 đồng) cho mỗi tấn/km.  

Về đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành đường thủy nội địa rất thấp, 

chủ yếu tận dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên nên đầu tư trung bình chỉ từ 1,5% 

÷ 2,2% so với toàn ngành giao thông vận tải, tiết kiệm nguồn lực cho đất nước. 

Về an toàn giao thông: Thống kê số liệu năm 2021 so với 2020 thì số vụ tai 

nạn ĐTNĐ chỉ bằng 0,46% so với đường bộ, số người chết chỉ bằng 0,6% so với 

đường bộ, số người bị thương bằng 0,01% so với đường bộ. 
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Giảm tải cho đường bộ: cứ với một xà lan loại nhỏ nhất sẽ chở được bình quân 

25 container tương đương giảm được 25 xe ô tô chạy trên đường bộ. 

2. Sự quan tâm và đầu tư chưa đúng mực 

Hiện tại đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành ĐTNĐ rất thấp, trung bình chỉ 

từ 1,5% ÷ 2,2% so với toàn ngành giao thông vận tải và theo nghiên cứu của WB: 

nếu giảm tỷ trọng đầu tư cho hạ tầng đường bộ 2 - 3%/năm sẽ không gây tác động 

nhiều đến hiệu quả vận tải. Nhưng nếu tăng đầu tư cho vận tải đường thủy thêm 2-

3%/năm (trước mắt lên 5-7%/năm) thì sẽ tác động tăng trưởng vận tải ĐTNĐ rất 

mạnh, mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho quốc gia từ tiết kiệm chi phí vận tải, chi 

phí logistics (cụ thể, nếu so sánh với đường bộ trên các tuyến cùng cự ly thì hàng 

hóa được vận chuyển bằng ĐTNĐ sẽ cắt giảm chi phí ít nhất 15% so với tổng chi 

phí logistics hiện nay; tương đương với mức tiết kiệm khoảng 800 ngàn đồng/cont). 

Với sự đầu tư như hiện nay, ngành ĐTNĐ còn thiếu khoảng 40% kinh phí để 

xử lý khoảng 300 bãi cạn trên cả nước nhằm đảm bảo chuẩn tắc luồng và an toàn 

giao thông; thiếu khoảng 30% để xử lý 12.000 báo hiệu đã hết niên hạn sử dụng; 

thiếu khoảng 25% để xử lý 285 kè chỉnh trị và đã được đầu tư, xây dựng từ những 

năm 2000, v.v.. 

II. Nguyên nhân vì đâu 

Quy định pháp luật liên quan còn nhiều chồng chéo, rất khó thực hiện cho nhà 

đầu tư cảng, bến và cơ sở công nghiệp ngành ĐTNĐ như tại Luật Đê điều có quy 

định các hành vi bị cấm “Xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều 

và phạm vi lòng sông …”; 

Theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ có quy 

định lĩnh vực vận tải và cảng thủy nội địa là nhóm ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu 

tư bị khống chế bởi mức vốn đầu tư tối thiểu quá lớn so với ngành (dự án tối thiểu 

3.000 tỷ trở lên) đã hạn chế các nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế. 

Các khu kinh tế, KCN, KCX hiện có hoặc được quy hoạch ở tất cả các địa 

phương trên cả nước, vì vậy mà việc sử dụng cảng cạn được đầu tư ở địa phương 

này phục vụ cho một địa phương khác cũng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn 
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tương đương là không hiệu quả và khó khả thi trong nhiều trường hợp (chi phí vận 

tải, trung chuyển, hải quan, lưu kho, bãi, kết nối chuỗi cung ứng....). 

Một số cảng cạn được công bố hoặc chấp thuận gần đây không tuân theo các 

điều kiện về thành lập cảng cạn và quy hoạch phát triển. 

Vốn duy tu bảo dưỡng ngành ĐTNĐ được cấp hiện nay chỉ đáp ứng được 

khoảng 70% nhu cầu thực tế. 

Khu vực miền Nam với 348 cầu, công trình vượt sông cắt qua tuyến ĐTNĐ 

quốc gia; trong đó, với khoảng 40 cầu chưa xác định được tĩnh không và khoảng 

80 cầu có độ tĩnh không thấp nên phương tiện ĐTNĐ chở 02 tầng container trên 

boong qua lại rất khó khăn. 

III. Để phát triển giao thông đường thủy nội địa cần làm gì 

1. Cả nước nói chung 

Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quy hoạch theo Quyết định số 1829/QĐ-

TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và bù đắp lượng vốn duy tu bảo 

dưỡng còn thiếu hụt, ngành ĐTNĐ cần: 

Nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 29 nghìn tỷ đồng/158.000 tỷ đồng 

tổng nhu cầu vốn để tập trung đầu tư luồng tuyến làm cơ sở để thu hút vốn ngoài 

ngân sách (khoảng 129.000 tỷ đồng) đầu tư cho cảng, bến, cơ sở công nghiệp 

ĐTNĐ. 

Bổ sung vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì ĐTNĐ năm sau cao hơn 

năm trước cho đến 2030. 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định 

việc miễn phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa được 

vận chuyển bằng đường thủy nội địa; giảm phí đậu, đỗ đón khách tại cảng, bến. 

Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, các chính sách 

khuyến khích kém khả thi nêu trên. 

2. Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng 

Chỉ tính riêng lĩnh vực nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long đã chiếm 

khoảng 34.1% cả nước (khảo sát của Trường ĐH GTVT TpHCM) và theo Tổng cục 

Thống kê thì giá trị xuất khẩu đạt khoảng 16,2 tỷ USD; đồng thời, theo thông tin từ 
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VCCI thì chi phí logistics nội địa chiếm khoảng 30% giá thành hàng hóa nông 

nghiệp. Do đó, với giá trị xuất khẩu nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trên 

thì chi phí logistics nội địa là khoảng 4,68 tỷ USD; trong đó, ngành ĐTNĐ chiếm 

khoảng 20%, đường sắt khoảng 7% và còn lại chủ yếu là đường bộ (khảo sát của 

Trường ĐH GTVT TpHCM). Như vậy, trong khi ngành đường sắt chưa phát triển 

đến Đồng bằng sông Cửu Long và nếu ngành ĐTNĐ đảm nhận toàn bộ sản lượng 

của đường bộ thì nông dân Đồng bằng sông Cửu Long được hưởng lợi thêm 507 

triệu USD/năm, nếu ngành ĐTNĐ đảm nhận 50% sản lượng của đường bộ thì nông 

dân Đồng bằng sông Cửu Long được hưởng lợi thêm 253,5 triệu USD/năm. 

Vậy với chỉ việc chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ qua ĐTNĐ thì 

người nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đã được hưởng lợi cả chục nghìn tỷ 

đồng/năm nên: 

Trước mắt: 

a. Cấp đủ vốn cho ngành ĐTNĐ theo tiến độ từ 2023 đến 2030; 

b. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long cần khẩn trương bổ sung kế hoạch quản 

lý bảo trì và kinh phí nạo vét vị trí cạn đoạn Kênh Bạc Liêu - Cà Mau 

khoảng km50-km52 (giáp ranh tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu);  

c. Triển khai thực hiện hoặc sớm hoàn thành các dự án:  

1  Dự án tuyến kênh Chợ Gạo (GĐ2) 1.500 NSNN 

2  Dự án tuyến vận tải thủy Chợ Đệm – Bến Lức 200 NSNN 

3 
 Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistic phía 

Nam 
5.800 WB 

4  Dự án cải tạo tuyến Hà Tiên - Rạch Giá – Cà Mau 1.800 NSNN 

5  Dự án nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền  2.300 NSNN 

6 
 Dự án tuyến vận tải thủy sông Sài Gòn (Đoạn Bến Súc - Bến 

Củi hạ lưu thủy điện Dầu Tiếng) 
450 NSNN 

7 
 Dự án tuyến vận tải thủy sông Hàm Luông từ ngã ba sông 

Tiền đến cửa Hàm Luông 
500 XHH 



 

64 

 

8 
Dự án cải tạo nâng cấp các tuyến vận tải thủy mới khu vực 

phía Nam 
3.000 XHH 

9 
Dự án cải tạo nâng cấp các cầu tĩnh không thấp khu vực phía 

Nam 
1.200 NSNN 

d. Sửa Phụ Lục II (nhóm ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư) ban hành kèm 

theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

Lâu dài:  

a. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo và  

b. Xây dựng mới Luật Giao thông ĐTNĐ cho phù hợp thực tế quản lý hiện 

nay. 
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GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS CHO  

NÔNG SẢN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN THÔNG QUA  

MÔ HÌNH LIÊN KẾT HÃNG TÀU CỦA SNP 

 

ĐẶNG ANH DIỆP  

Phó Giám đốc Chi nhánh Tân cảng ĐBSCL 

 

Khu vực ĐBSCL chiếm hơn 95% kim ngạch xuất khẩu gạo 70% lượng trái 

cây xuất khẩu và 65% lượng thủy sản xuất khẩu của cả nước, đóng góp 31,37% 

GDP toàn ngành nông nghiệp. Do đó ĐBSCL là một trong các khu vực trọng điểm 

cần có sự chung tay của cả các doanh nghiệp lẫn cơ quan chức năng để cùng nâng 

cao năng lực thông qua những giải pháp giảm chi phí và tăng sực cạnh tranh. 

Về phía TCSG, chúng tôi luôn có sự quan tâm và chú trọng đặc biệt đến những 

giải pháp cho khu vực ĐBSCL, do đó phần trình bày của tôi sẽ tập trung và thực 

trạng hiện nay và giải pháp cho hàng nông sản cùng một số đề xuất đối với những 

doanh nghiệp sản xuất cũng như XNK tại địa bàn. 

I. Thực trạng 

Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đều sử dụng dịch vụ  riêng lẻ 

qua các Forwarder theo từng chặng như: vận chuyển nội địa từ kho – cảng sông, từ 

cảng sông đến Cảng biển và từ cảng biển xếp lên tàu qua nhiều nhà cung cấp dịch 

vụ khác nhau, trên thực tế các đại lý logistics cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch 

vụ vệ tinh hoặc mua chéo cước tàu của nhau, điều này đã làm tăng chi phí vận 

chuyển của doanh nghiệp trực tiếp làm giảm năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông 

sản. Thêm vào đó, các doanh nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian và nhân sự trong 

công tác kết nối, cập nhật thông tin, theo dõi tiến độ triển khai lô hàng và xử lý các 

tình huống phát sinh, tranh chấp khiếu nại nhiều bên. 

Cước biển quốc tế luôn biến động 2 – 3 lần/tháng cùng với tình trạng thiếu 

chỗ trên tàu buộc doanh nghiệp phải thay đổi sang hãng tàu khác để tiếp tục kế 
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hoạch vận chuyển. Điều này xảy ra do chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay bị ùn ứ tại 

những cảng lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, khi ảnh hưởng của dịch bệnh làm thiếu 

hụt nhân lực, hành trình của tàu biển và thời gian tồn đọng hàng hóa kéo dài, trực 

tiếp gây ra tình trạng thiếu tàu, thiếu vỏ container rỗng, dẫn đến cung không đủ cầu, 

cùng với tác động của bất ổn chính trị khiến cho giá nhiên liệu tăng cao → đẩy cước 

tàu biển toàn cầu tăng lên từ 5-10 lần so với trước, như cước đi Shang Hai từ 1-

2.000 USD nay đã tăng lên 5-6.000 USD/Teu. Đều này gây ảnh hưởng đến chi phí 

vận chuyển và tiến độ giao hàng của doanh nghiệp. 

Hầu hết container rỗng đều tập kết tại khu vực HCM và các tỉnh Bình Dương, 

Đồng Nai, và xa hơn là khu vực Cái Mép, do đó doanh nghiệp xuất khẩu cần thời 

gian và phương tiện chuyển rỗng về các Cảng khu vực Miền Tây khoảng 2 – 3 ngày, 

chưa kể tình trạng không đủ container rỗng hoặc container rỗng hư hỏng nhiều, 

chưa được sửa chữa trước khi cấp, khiến cho các Doanh nghiệp bị động trong bố trí 

kế hoạch đóng hàng. 

II. Giải pháp logistics liên kết 

Với nhiều năm hoạt động tại KV ĐBSCL, TCSG chúng tôi cũng được sự đồng 

hành và ủng hộ từ nhiều khách hàng, và luôn quyết tâm cùng doanh nghiệp XNK 

tăng sức cạnh tranh và giảm chi phí, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã và đang 

triển khai những giải pháp sau: 

- Hiện tại TCT Tân Cảng Sài Gòn đang liên kết thông qua việc cung cấp dịch 

vụ cho Hãng tàu MAERSK bao gồm: vận chuyển bằng đường thủy bộ kết hợp 

ĐBSCL - Cảng HCM, dịch vụ tập kết, sửa chữa và cấp container rỗng và đóng hàng 

cho khách hàng ngay tại cảng TC Cái Cui. Từ tháng 7/2021, TC Cái Cui và HT 

Maersk đã cấp 1.740 container rỗng kết hợp cả đóng bãi và đóng kho cho khách 

hàng trở thành điểm tập kết gom hàng nông sản xuất khẩu ở các tỉnh Cần Thơ, Hậu 

Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển sà lan đến 

cảng HCM xuất tàu với tần suất ổn định mỗi ngày, dù chỉ 1-2 container vẫn có thể 

gom hàng để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng, chi phí mỗi container 20’ 

thấp hơn đường bộ từ 2 - 3.000.000VNĐ  -> Như vậy sử dụng container rỗng có 

sẵn tại KV ĐBSCL là một giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển, linh hoạt cho 
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khách hàng và tiết kiệm chi phí vận chuyển hơn so với sử dụng phương thức đường 

bộ. 

- Đối với những khách hàng đi qua những Hãng tàu khác, TCSG cũng có sự 

hợp tác và liên kết trong dịch vụ vận chuyển rỗng để khách hàng được đóng tại kho 

hoặc bất kỳ cơ sở nào trong hệ thống của TCSG tại ĐBSCL như cảng TC Cái Cui 

và TC Thốt Nốt tại Cần Thơ, TC Cao Lãnh và TC Sa Đéc tại Đồng Tháp, giúp 

khách hàng có sư lựa chọn đa dạng hơn trong mùa cao điểm, đặc biệt là khi hầu hết 

các cơ sở cung cấp dịch vụ đóng hàng tại HCM đều bị quá tải. Khách hàng có thể 

sử dụng các cơ sở của TCSG làm địa điểm đóng hàng và tập kết hàng xuất như một 

giải pháp dự phòng để đảm bảo sự chủ động, tiết kiệm các chi phí phát sinh khi cần 

phải xuất 1 lượng hàng lớn bằng đường bộ. 

- Đối với hàng lạnh, đặc biệt là thủy sản, trong trường hợp những lô hàng lớn 

cần có kế hoạch hạ bãi xuất sớm nhưng các cảng HCM không đủ năng lực ổ cắm 

để tiếp nhận, dẫn đến tình trạng neo xe, ùn tắc, phát sinh nhiều chi phí… TC Cái 

Cui với hơn 60 ổ cắm lạnh có thể tiếp nhận lượng hàng xuất hạ bãi để trung chuyển 

lên TPHCM xuất tàu, với những lô hàng có yêu cầu đảm bảo thời gian, TCSG sẽ 

có sự ưu tiên cho những lô hàng từ DBSCL thông qua hệ thống của TCSG, giúp 

khách hàng có được sự an tâm và hạn chế những rủi ro, chi phí phát sinh đối với 

hàng lạnh trong mùa cao điểm. Bên cạnh đó, triển khai ETD tại TCCC cho nhóm 

khách hàng lạnh tại khu vực ĐBSCL. 

Mặc dù vậy, nhưng chúng tôi hiểu rất rõ rằng những giải pháp này là chưa đủ, 

chưa thực sự cung cấp được những giá trị đột phá cho các doanh nghiệp tại địa bàn, 

do đó chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những chiến lược sắp tới bao gồm: 

- Phát triển tuyến ĐBSCL - Cái Mép để giảm phí nâng hạ cũng như phí CSHT 

cảng biển. Đây là định hướng lâu dài tại khu vực nhằm đưa nông sản đến với các 

thị trường lớn như Mỹ, Nhật, EU… là những thị trường tỷ USD mà chúng ta còn 

chưa khai thác hết. Theo xu thế các Hãng tàu ngày càng tăng trưởng về kích cỡ, 

luồng hàng tương lai sẽ dịch chuyển về khu vực cảng nước sâu, giúp giảm chi phí 

vận tải biển, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa → TCSG mong các khách hàng sẽ 

cùng chung tay triển khai giải pháp này và thay đổi thói quen tập trung hàng về khu 
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vực TPHCM đối với hàng xuất tàu tại Cái Mép, từng bước tạo luồng hàng ổn định 

và giúp giảm chi phí cho tuyến này. 

- Ngoài HT Maersk đã mở dịch vụ tập kết rỗng tải ĐBSCL, TCT TCSG đang 

cùng một số hãng tàu khác (RCL, KMTC) kết nối doanh nghiệp nông sản có nhu 

cầu lấy rỗng tại các cảng gần kho hàng để mở code, thông qua đưa rỗng về TCCC 

để cấp khách hàng nhằm đa dạng thêm container rỗng, tiết kiệm thời gian cho doanh 

nghiệp và triển khai Closing time tại TCCC. Để tiếp tục khuyến khích các HT sử 

dụng các cảng tại ĐBSCL làm nơi tập kết rỗng và hàng xuất, đưa cảng về đến gần 

khách hàng → TCSG mong được cùng các khách hàng thuyết phục và gửi yêu cầu 

cho các HT về nhu cầu muốn được lấy rỗng và hạ hàng xuất tại ĐBSCL để tiết kiệm 

chi phí, làm tiền để cho các HT đẩy mạnh lượng rỗng và ưu tiên cho các DN XNK 

tại địa bàn. 

- Không chỉ vận tải và đóng hàng, TCSG cũng sẽ tăng cường dịch vụ hỗ trợ 

cho khách hàng book cước tàu thông qua các thỏa thuận liên kết với HT trong tương 

lai, để giúp các DN có lượng vỏ container và hàng xuất ổn định trên tàu → TCSG 

mong được cùng các khách hàng tạo ra lượng hàng hóa ổn định, lâu dài để duy trì 

luồng hàng XNK bền vững, giúp cân bằng hàng hóa và tạo ra giá trị cho các thành 

phần trong chuỗi cung ứng, giảm sự manh mún và phi tập trung trong hoạt động 

logistics như hiện nay. 

Chúng tôi tin rằng, nếu chỉ 1 mình TCSG hay một DN logistics bất kỳ sẽ 

không thể giải quyết được các khó khăn triệt để của ngành nông sản, nhưng nếu 

chúng ta bắt tay cùng hợp tác để theo đuổi những giải pháp chiến lược đúng đắn, 

nền kinh tế KV ĐBSCL chắc chắn sẽ có những bước đột phá để đạt được tiềm năng 

mà chúng ta kỳ vọng. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

Báo cáo của 

1. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Viện Nghiên cứu 

và Phát triển logistics Việt Nam (VLI) 

2. Báo cáo Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực ngành Logistics Việt Nam 

hướng đến sự thích ứng trước những biến động rủi ro 

3. Báo cáo Mô hình Vận tải xanh (Giải pháp về vận tải phòng chống dịch 

COVID-19) 

Vui lòng quét mã QR dưới đây để truy cập tài liệu: 

 

 

 

 


