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Dịch vụ logistics bao gồm
các hoạt động nào?

Dịch vụ logistics là tập hợp của nhiều dịch vụ khác nhau
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động vận tải
hàng hóa.
Ở Việt Nam, logistics được hiểu là hoạt động thương mại
bao gồm một hoặc nhiều dịch vụ như nhận hàng, vận
chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục
giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký
mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến
hàng hoá.
Trong bảng Phân nhóm dịch vụ của Liên Hợp Quốc (CPC)
không có dịch vụ logistics nói chung mà chỉ có từng dịch
vụ cụ thể trong mảng hoạt động logistics. Các cam kết mở
cửa của Việt Nam trong WTO, EVFTA cũng như trong các
FTA khác đều là cam kết theo từng dịch vụ cụ thể này.
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- Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7221)
- Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222)
- *Bảo trì và sửa chữa tàu (CPC 8868*)

Dịch vụ vận tải
đường thủy nội địa

Dịch vụ vận tải
hàng không

- Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa (CPC 7211 )
- Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa (CPC 7212 )
- Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển: Xếp dỡ công-ten-nơ(CPC 7411), thông quan, *đại lý
hàng hải, kho, bãi công-ten-nơ

Dịch vụ vận tải biển

- Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không
- Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính
- Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (CPC 8868**)
- *Dịch vụ mặt đất (ngoại trừ sửa chữa, vệ sinh tàu bay, vận chuyển mặt đất, quản lý
sân bay và điều hành bay)
- *Dịch vụ cung cấp bữa ăn trên máy bay

Dịch vụ cụ thể (mã CPC tương ứng)

Nhóm dịch vụ

Bảng 1 - Các dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa trong EVFTA
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Dịch vụ hỗ trợ mọi
phương thức vận tải

- Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7121+7122)
- Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123)

Dịch vụ vận tải
đường bộ

- Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (một phần của
CPC 7411)
- Dịch vụ kho bãi (CPC 742) (c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)
- Các dịch vụ khác (một phần của CPC 749, gồm kiểm tra vận đơn, môi giới vận tải,
giám định, nhận và chấp nhận hàng, chuẩn bị chứng từ vận tải thực hiện thay mặt cho
chủ hàng)

- Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111)
- Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112)

Dịch vụ cụ thể (mã CPC tương ứng)

Dịch vụ vận tải
đường sắt

Nhóm dịch vụ

Dấu * trước tên dịch vụ: Dịch vụ mà Việt Nam chưa có cam kết trong WTO
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Hộp 1 - Phân loại các nhóm dịch vụ logistics ở
Việt Nam
1. Các dịch vụ logistics chủ yếu
Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động
bốc xếp container;
Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả
hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho
xử lý nguyên liệu, thiết bị;
Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại
lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ
hàng hóa;
Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp
nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến
vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả
chuỗi logistics; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị
khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa
quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó;
hoạt động cho thuê và thuê mua container.
2. Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải:
Dịch vụ vận tải hàng hải
Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa
Dịch vụ vận tải hàng không
Dịch vụ vận tải đường sắt
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường ống
3. Các dịch vụ logistics liên quan khác
Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
Dịch vụ bưu chính;
Dịch vụ thương mại bán buôn;
Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt
động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp,
phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng;
Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.
Theo Nghị định 140/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật
Thương mại về hoạt động logistics
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Hiện trạng ngành logistics
Việt Nam như thế nào?

Trong tổng thể, hiện có khoảng 1.300-1.500 doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam (chỉ tính các
doanh nghiệp có thực hiện các dịch vụ logistics chủ yếu;
không tính các doanh nghiệp chỉ thực hiện dịch vụ logistics
liên quan tới vận tải, hoặc dịch vụ logistics liên quan khác).
Các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam có sự phân hóa rõ
rệt về năng lực cạnh tranh và thị phần:
Khoảng trên 25 doanh nghiệp logistics của các tập
đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam, có
năng lực cạnh tranh rất mạnh, cung cấp các dịch vụ
logistics tổng thể, chiếm 70-80% thị phần
Các doanh nghiệp còn lại phần lớn là các doanh nghiệp
Việt Nam nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, chia nhau
khoảng 20-30% thị phần.
Loại hình dịch vụ logistics được cung cấp ở Việt Nam
chủ yếu là 2PL (Second Party Logistics - cung cấp dịch
vụ logistics bên thứ hai) và 3PL (Third Party Logistics cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba). Phần lớn các doanh
nghiệp Việt Nam chỉ có khả năng cung cấp loại hình 2PL,
loại hình 3PL được cung cấp bởi các doanh nghiệp nước
ngoài/có vốn đầu tư nước ngoài.
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Dịch vụ vận tải trong dịch
vụ logistics Việt Nam như
thế nào?

Vận tải là mảng hoạt động chủ đạo, chiếm tới gần 60%
tổng chi phí logistics ở Việt Nam. So với thế giới, đây được
xem là tỷ lệ tương đối cao.
Các doanh nghiệp vận tải Việt Nam (đường biển, đường
không) chiếm thị phần rất nhỏ trong vận tải quốc tế (do
năng lực cạnh tranh hạn chế) nhưng chiếm thị phần lớn
trong vận tải nội địa (do được bảo vệ bởi các cam kết rất
hạn chế hoặc không cam kết mở cửa trong WTO và các
FTA khác).
Trong lĩnh vực vận tải biển, đội tàu biển Việt Nam chủ
yếu là tàu hàng rời và tàu dầu, rất ít tàu container. Trên
các tuyến vận tải biển quốc tế, đội tàu Việt Nam chỉ chạy
tuyến ngắn là chủ yếu (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,
các nước khu vực châu Á, Đông Nam Á). Các tuyến vận tải
biển nội địa hiện mở rất hạn chế đối với đầu tư nước ngoài,
vì vậy đội tàu Việt Nam mới có thể chiếm thị phần áp đảo.
Tương tự trong lĩnh vực vận tải hàng không, các hãng hàng
không Việt Nam chỉ chiếm 18% thị phần vận tải các tuyến
vận tải hàng hóa quốc tế nhưng lại kiểm soát gần như toàn
bộ thị phần vận tải tuyến nội địa (bởi 04 trong tổng cộng
07 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không
gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar, SkyViet, Vietstar
Airlines, Hải Âu và Trực thăng Việt Nam)
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Bảng 2 - Thị phần vận tải đường biển nội địa và quốc tế

Tuyến vận tải

Thị phần đội
tàu Việt Nam

Thị phần đội
tàu nước ngoài

Quốc tế

12%

88%

Nội địa

90%

10%
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Triển vọng thị trường logistics
Việt Nam như thế nào?

Việt Nam đang đứng thứ 64/160 nước về mức độ phát
triển logistics và đứng thứ 4 trong ASEAN sau Singapore,
Malaysia, Thái Lan. Với tốc độ phát triển hàng năm đạt
16 đến 20%, đây là một trong những ngành dịch vụ tăng
trưởng đều nhất của Việt Nam trong thời gian qua.
Ngành logistics được đánh giá là có tiềm năng phát triển
mạnh ở Việt Nam thông qua các chỉ số sau:
Độ mở của nền kinh tế: Lưu lượng hàng hóa chuyển
dịch qua các khu vực tăng trung bình 16-18%/năm;
Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
tăng trung bình 16%/năm; Việt Nam tham gia vào 16
Hiệp định thương mại tự do, với hơn 60 đối tác thương
mại, trong đó Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ… với
các cam kết mở cửa thị trường hàng hóa mạnh
Quy mô tiêu dùng nội địa: Thị trường bán lẻ Việt Nam
tăng trưởng trung bình 20-25%/năm
Vị trí địa lý: Việt Nam có bờ biển dài khoảng 3.260km
trải dài từ Bắc đến Nam, ở trung tâm khu vực châu Á Thái Bình Dương và nằm trên tuyến hàng hải quốc tế.
Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý rất thuận lợi để phát
triển dịch vụ vận tải và logistics
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Cơ sở hạ tầng: Đường bờ biển dài và mạng lưới đường
bộ khắp cả nước phát triển; nhiều hệ thống các đường
cao tốc và sân bay quốc tế đã có chủ trương xây dựng;
hệ thống kho, cảng, bến bãi đang được đầu tư mạnh
Chủ trương chính sách: Chính phủ xác định vận tải và
logistics là đầu vào và kết nối với các ngành khác, chủ
trương cải cách thủ tục hành chính đối với hoạt động
xuất nhập khẩu, hải quan điện tử, tạo thuận lợi thương
mại, rút ngắn thời gian và chi phí logistics.
Tuy nhiên, bất cập đang và sẽ cản trở sự phát triển ngành
logistics Việt Nam cũng rất đáng kể:
Cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ và hoàn thiện: Mặc dù đang
được đầu tư phát triển, hệ thống đường bộ Việt Nam
còn nhiều tuyến xuống cấp và quá tải; đường sắt khổ
ray cũ tăng chi phí chuyển tải;
Hạ tầng cảng biển kém: phương tiện xếp dỡ thô sơ,
thiết kế cảng không phù hợp cho bốc dỡ hàng cho tàu
chuyên dụng; không có dịch vụ hàng hải kết nối trực
tiếp với các cảng biển tại châu Âu hay Mỹ;
Tập quán xuất nhập khẩu hàng hóa cũ: Chủ hàng Việt
Nam thường theo hình thức mua CIF, bán FOB, việc
thuê phương tiện do đối tác nước ngoài đảm nhận, họ
hầu như không lựa chọn đội tàu trong nước để vận tải.
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Hộp 2 - Vì sao chi phí logistics ở Việt Nam cao?
Chi phí cho logistics ở Việt Nam chiếm tới 21-25%
GDP hàng năm, 12% giá thành sản phẩm ngành thủy
sản, 23% giá thành đồ gỗ, 29% giá thành rau quả,
30% giá thành gạo… Với mức này, chi phí logistics
ở Việt Nam cao hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12%,
Singapore 300%.
Các nguyên nhân chính đẩy chi phí logistics ở Việt
Nam cao gồm:
Cơ sở hạ tầng cảng (đặc biệt là cảng biển) chi
phí cao
Kết nối hạ tầng (bao gồm cả kết nối hạ tầng
thông tin) yếu
Khả năng xếp dỡ và trung chuyển container hạn
chế
Kết nối phương tiện kém (do phần lớn hàng vận
chuyển dạng rời)
Mức độ container hóa thấp (do thiếu cơ sở hạ
tầng và dịch vụ đóng gói, xử lý container)
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Năng lực cạnh tranh của
các doanh nghiệp logistics
Việt Nam?

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics Việt
Nam được đánh giá là tương đối thấp, phạm vi hoạt động
hẹp, loại hình dịch vụ cung cấp đơn giản.
Vì vậy, thị phần của nhóm này trong thị trường logistics
quốc tế là rất hạn chế. Việc giữ thị phần lớn ở thị trường
nội địa thực chất là nhờ vào các chính sách bảo hộ của Nhà
nước (không mở cửa hoặc mở cửa thị trường rất hạn chế
cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài).
Các bất cập chính của doanh nghiệp logistics Việt Nam:
Quy mô nhỏ: Quy mô vốn của các doanh nghiệp
logistics nhỏ (vốn điều lệ khoảng 4-6 tỷ đồng), ít đầu
tư vào tài sản phục vụ trực tiếp cho hoạt động logistics
(trong khi cơ chế thuê/giá thuê không ổn định)
Phạm vi hoạt động hạn chế: Chủ yếu chỉ cung cấp
các dịch vụ loại hình 2PL đơn giản trong chuỗi hoạt
động logistics (làm thủ tục hải quan, cho thuê kho bãi
phương tiện…), làm đại lý, hoặc đảm nhận từng công
đoạn như là nhà thầu phụ trong chuỗi hoạt động
logistics cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics quốc tế.
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Nhân lực hạn chế: Nhân lực ngành logistics hiện đang
sử dụng phần lớn là nhân lực đào tạo chung, nhân lực
được đào tạo bài bản chỉ chiếm 5-7%
Thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp logistics:
không có sự liên kết giữa các hãng tàu, chủ hàng,
thương mại, bảo hiểm
Công nghệ thông tin hạn chế: trình độ ứng dụng
công nghệ thông tin kém; không có kết nối thông tin
thường xuyên, ổn định với mạng logistics toàn cầu;
công việc phải giải quyết thông qua các đại lý của các
công ty nước ngoài gây chậm trễ, tốn chi phí trung
gian, giảm hiệu quả dịch vụ.
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6

Cam kết mở cửa dịch vụ vận
tải biển của Việt Nam trong
EVFTA?

Trong EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường vận tải
biển cho nhà đầu tư EU gần sát mức cam kết trong WTO,
chỉ rộng hơn so với cam kết WTO ở một số khía cạnh hoạt
động.
Đặc điểm chung của các cam kết mở cửa trong lĩnh vực
này là:
Số lượng dịch vụ cam kết: Mở thêm 02 dịch vụ so với
cam kết WTO
Mức độ cam kết: Mở cửa hoàn toàn (không có hạn chế
gì) đối với phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới
(phương thức 1), tiêu dùng ở nước ngoài (phương thức
2) nhưng mở cửa khá hạn chế đối với các hiện diện
thương mại (phương thức 3) và hiện diện của người lao
động EU tại Việt Nam (phương thức 4).
Liên quan tới cam kết mở cửa đối với phương thức 3, cần
chú ý:
Việt Nam cam kết chung mở cửa hoàn toàn đối với
văn phòng đại diện (không thực hiện hoạt động kinh
doanh) và hợp đồng hợp tác kinh doanh (không thành
lập pháp nhân mới) của nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài tại Việt Nam
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Việt Nam chưa cam kết gì về việc thành lập chi nhánh
của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam
Các cam kết được liệt kê chỉ bao gồm cam kết về các
hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
(liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) và
các giới hạn chi tiết đối với doanh nghiệp FDI được
thành lập (ví dụ về phạm vi các loại hoạt động, nhân
sự quốc tịch nước ngoài hoạt động trong doanh
nghiệp tại Việt Nam…)
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- Dịch vụ vận tải hành
khách, trừ vận tải nội
địa (CPC 7211 )
- Dịch vụ vận tải hàng
hóa, trừ vận tải nội
địa (CPC 7212 )

Vận tải biển quốc tế

Lĩnh vực dịch vụ

Tương tự WTO trừ:
Được thành lập liên doanh vốn EU
không quá 70%

Cam kết EVFTA

Thành lập doanh nghiệp FDI dưới 02 dạng:
- Liên doanh vốn nước ngoài không quá 51%, hoặc
- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Doanh nghiệp FDI chỉ được cung cấp các dịch vụ sau:
- Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển
- Đại diện cho chủ hàng
- Cung cấp các thông tin
- Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải
- Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam
nếu là dịch vụ vận tải tích hợp

Thành lập đội tàu cờ Việt Nam
- Được thành lập liên doanh vốn nước ngoài không quá
49%
- Thuyền viên quốc tịch nước ngoài không quá 1/3
định biên tàu

Cam kết WTO (theo lộ trình tính đến 8/2017)

Bảng 3 - Cam kết mở cửa dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ đối với phương thức 3 trong WTO và EVFTA
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Mở cửa hoàn toàn, tuy nhiên nếu là liên doanh thì vốn nước ngoài không quá 50%

Mở cửa hoàn toàn

Dịch vụ xếp dỡ
container (CPC 7411)

Dịch vụ thông quan

Cho phép thành lập liên quan vốn EU
không quá 70%

Chưa cam kết

- Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng
- Đàm phán và ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới
hang hóa do công ty vận chuyển

Bảo trì và sửa chữa
tàu (CPC 8868*)

Vận tải biển quốc tế
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Chưa cam kết

Chỉ được thành lập liên doanh vốn nước ngoài không
quá 49%

Chưa cam kết

-Dịch vụ vận tải hành
khách (CPC 7221)
-Dịch vụ vận tải hàng
hóa (CPC 7222)

Bảo trì và sửa chữa
tàu (CPC 8868*)

Vận tải thủy nội địa

Dịch vụ kho bãi
container (lưu kho
Mở hoàn toàn
container, sửa chữa
và chuẩn bị container)

Dịch vụ đại lý hàng
hải (CPC 748*)

Vận tải biển quốc tế

Cho phép thành lập liên doanh vốn EU
không quá 51%

Chỉ được thành lập liên doanh vốn EU
không quá 51%

Chỉ được thành lập liên doanh với vốn EU
không quá 49%

Như vậy, so với WTO, trong lĩnh vực vận tải biển, với
EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa cho nhà đầu tư EU nhiều
hơn 03 dịch vụ (đại lý hàng hải, bảo trì và sửa chữa tàu
biển quốc tế và nội địa) và cam kết mở cửa rộng hơn một
phần trong phần lớn các lĩnh vực dịch vụ vận tải biển khác.
So với các FTA khác, Việt Nam có cam kết mở cửa dịch vụ
vận tải biển cho EU trong EVFTA hẹp hơn so với TPP và
ASEAN (09 gói dịch vụ trong khuôn khổ ASEAN) nhưng
rộng hơn các FTA khác (bởi các FTA khác phần lớn không
có cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, một số có cam kết
nhưng không phải trong lĩnh vực vận tải biển).
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7

Cam kết mở cửa dịch vụ vận
tải hàng không của Việt Nam
trong EVFTA?

Dịch vụ vận tải hàng không là dịch vụ mà Việt Nam mở
cửa rất hạn chế trong WTO cũng như các FTA khác. Trong
EVFTA, Việt Nam chỉ cam kết mở cửa một số dịch vụ phục
vụ cho hoạt động vận tải hàng không, mà chưa có cam kết
nào liên quan trực tiếp tới hoạt động vận chuyển hành
khách và hàng hóa.
Cụ thể, Việt Nam cam kết mở cửa dịch vụ hàng không
trong EVFTA:
Về số lượng: mở cửa 05 nhóm dịch vụ, trong đó có 02
dịch vụ cam kết mới (Việt Nam chưa có cam kết trong
WTO, bao gồm dịch vụ điều hành mặt đất, có loại trừ
một số dịch vụ; dịch vụ cung cấp bữa ăn trên máy bay)
Về mức độ cam kết: Việt Nam cam kết mở cửa hoàn
toàn đối với dịch vụ cung cấp theo phương thức 1
(cung cấp qua biên giới) và 2 (tiêu dùng ở nước ngoài);
chưa cam kết gì theo phương thức 4 (hiện diện thể
nhân) và cam kết rất hạn chế ở phương thức 3 (với các
cam kết chung tương tự như với trường hợp của dịch
vụ vận tải biển và chỉ khác ở các cam kết cụ thể như
trong Bảng sau đây).
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Không hạn chế, trừ: Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
phải sử dụng mạng viễn thông công cộng dưới sự quản
lý của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam

Dịch vụ đặt, giữ chỗ
bằng máy tính

Được thành lập doanh nghiệp dưới hai hình thức:
- Liên doanh: vốn nước ngoài không quá 51%
- 100% vốn nước ngoài

Các hãng hàng không nước ngoài được phép cung cấp
dịch vụ tại Việt Nam thông qua văn phòng bán vé của
mình hoặc các đại lý tại Việt Nam

Dịch vụ bán và tiếp
thị sản phẩm hàng
không

Dịch vụ bảo dưỡng
và sửa chữa máy bay
(CPC 8868**)

Cam kết WTO (theo lộ trình tính đến 8/2017)

Lĩnh vực dịch vụ

Bảng 4 - Cam kết mở cửa dịch vụ vận tải hàng không trong WTO và EVFTA
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Được thành lập doanh nghiệp dưới hai hình thức:
- Liên doanh (không hạn chế vốn EU)
- 100% vốn EU

Cam kết EVFTA
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Cam kết WTO (theo lộ trình tính đến 8/2017)

Chưa cam kết

Lĩnh vực dịch vụ

Dịch vụ mặt đất (trừ
dịch vụ sửa chữa,
vệ sinh tàu bay, vận
chuyển mặt đất, quản
lý sân bay và điều
hành bay)

5 năm kể từ khi Việt Nam cho phép nhà cung cấp tư
nhân tiếp cận sân bay, cảng bay:
- Về loại hình: Được thành lập liên doanh vốn EU
không quá 49% để cung cấp dịch vụ cho sân bay,
cảng bay đó; 3 năm sau tỷ lệ cho phép là tối đa
51%
- Việt Nam có thể cấp phép hoặc không (tùy thuộc
lợi ích kinh tế, tiềm lực kinh tế của nhà đầu tư, mức
độ ảnh hưởng an ninh)
- Về hoạt động: Tùy thuộc quy mô sân bay, có thể
bị hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ở mỗi sân
bay.
- Việc chuyển nhượng vốn phía nước ngoài trong
liên doanh phải được chấp thuận của cơ quan có
thẩm quyền của Việt Nam, bên Việt Nam phải có
quyền ưu tiên mua

Cam kết EVFTA

Cam kết WTO (theo lộ trình tính đến 8/2017)

Chưa cam kết

Lĩnh vực dịch vụ

Dịch vụ cung cấp bữa
ăn trên máy bay

Chỉ được thành lập liên doanh với vốn EU không
quá 49%

Cam kết EVFTA

So với WTO, Việt Nam có cam kết mở cửa dịch vụ hàng không lớn rộng hơn. Còn so với TPP và ASEAN (09 gói cam kết về hàng không
trong khung khổ AFAS và 05 Hiệp định đa biên, Biên bản ghi nhớ về dịch vụ hàng không trong ASEAN) thì mức cam kết EVFTA có nội
dung rộng hơn, cũng có nội dung hẹp hơn.
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8

Cam kết mở cửa các lĩnh vực
dịch vụ vận tải khác của
Việt Nam trong EVFTA?

Ngoài các cam kết mở cửa trong lĩnh vực vận tải biển và
vận tải hàng không, liên quan tới mảng logistics Việt Nam
còn có các cam kết đáng chú ý trong lĩnh vực vận tải đường
sắt, đường bộ, dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải.
Nhìn chung, mức cam kết trong các lĩnh vực này rộng hơn
so với vận tải đường biển, đường không nhưng vẫn còn là
khá hạn chế.
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Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các
sân bay (một phần của CPC 7411)

Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải

Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7121+7122)
Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123)

Dịch vụ vận tải đường bộ

Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111)
Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112)

Dịch vụ vận tải đường sắt

Lĩnh vực dịch vụ

Cam kết EVFTA

Chỉ được thành lập liên doanh vốn góp nước ngoài không quá 50%

- Đối với cả 2 dịch vụ: Được lập liên doanh, vốn góp nước ngoài không quá
49%
- Đối với dịch vụ vận tải hàng hóa: tùy nhu cầu thị trường, được lập liên
doanh tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 51%
100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam.

Được thành lập liên doanh, vốn nước ngoài không quá 49%

Cam kết WTO (theo lộ trình tính đến 8/2017)

Bảng 4 - Cam kết mở cửa dịch vụ vận tải khác trong WTO và EVFTA
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Dịch vụ nạo vét

Chưa cam kết

Mở cửa không hạn chế

Mở cửa không hạn chế

Dịch vụ kho bãi (CPC 742)
Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)

Các dịch vụ khác (một phần của CPC 749) gồm các dịch
vụ thực hiện thực hiện thay mặt cho chủ hàng sau:
- kiểm tra vận đơn
- môi giới vận tải
- giám định
- nhận và chấp nhận hàng
- chuẩn bị chứng từ vận tải

Chưa cam kết

Dịch vụ xử lý hàng vận tải biển (CPC 741)

Chỉ được thành lập liên doanh vốn EU
không quá 49% (51% sau 03 năm)

Chỉ được thành lập liên doanh vốn
góp EU không quá 49%
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Các tác động của cam kết mở
cửa các dịch vụ logistics trong
EVFTA đối với Việt Nam?

Tác động của EVFTA đối với triển vọng phát triển ngành
logistics Việt Nam được thể hiện ở 02 góc độ:
Cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và EU trong
lĩnh vực dịch vụ vận tải và phục vụ vận tải
Cam kết trong các lĩnh vực ảnh hưởng tới thị trường
dịch vụ logistics:
+ Cam kết ảnh hưởng tới nguồn cầu của dịch vụ
logistics (ví dụ cam kết loại bỏ thuế quan đối với phần
lớn hàng hóa là tiền đề gia tăng hoạt động xuất nhập
khẩu)
+ Cam kết ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ (ví dụ cam
kết mở cửa thị trường mua sắm công đối với các gói
thầu xây dựng cơ sở hạ tầng)
+ Cam kết ảnh hưởng tới việc thực hiện dịch vụ (ví dụ
cam kết về kiểm soát tại biên giới đối với sản phẩm sở
hữu trí tuệ, cam kết về hàng rào kỹ thuật và vệ sinh
an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, cam
kết về hải quan và tạo thuận lợi thương mại …)
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Với các cam kết này, khi có hiệu lực, EVFTA có thể mang lại
các cơ hội lớn cho ngành logistics Việt Nam:
Cơ hội gia tăng quy mô thị trường, xuất phát từ nguồn
cầu lớn đối với hoạt động logistics khi lượng hàng hóa
xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU gia tăng do rào
cản thuế quan được loại bỏ/giảm đáng kể
Cơ hội thu hút đầu tư từ EU, tận dụng kinh nghiệm, kỹ
năng quản trị, nguồn vốn, mạng lưới sẵn có của đối tác
khi liên doanh với đối tác EU
Cơ hội giảm chi phí kinh doanh khi (i) Việt Nam thực
hiện các cam kết về thể chế nhằm tạo thuận lợi
thương mại, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập
khẩu hàng hóa, tăng cường chất lượng cơ sở hạ tầng;
(ii) giá mua các phương tiện vận tải, các loại máy móc,
thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động logistics từ EU
giảm do cam kết loại bỏ thuế quan của Việt Nam
Cơ hội tiếp cận thị trường dịch vụ logistics các nước
thành viên EU khi EU mở cửa nhiều dịch vụ nhóm
logistics cho nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam (đặc biệt
là dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hàng không quốc tế)
Đồng thời, EVFTA được cho là cũng đặt ra những thách
thức đáng kể đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong
lĩnh vực logistics:
Cạnh tranh trong một số khía cạnh dịch vụ logistics có
thể gia tăng, do cạnh tranh mạnh hơn từ các nhà cung
cấp dịch vụ EU vốn rất mạnh trong lĩnh vực logistics,
với các công ty đa quốc gia, các đội tàu lớn hiện đại,
chiếm thị phần đáng kể trên thị trường logistics thế
giới
Một số lượng đáng kể các doanh nghiệp Nhà nước
trong lĩnh vực logistics kinh doanh chưa hiệu quả, nhu
cầu bảo hộ cao, năng lực đổi mới sáng tạo và cạnh
tranh hạn chế, có thể là cản trở đối với sự phát triển
chung của ngành
Nguy cơ không tận dụng được các cam kết mở cửa của
EU đối với thị trường dịch vụ logistics tại các nước EU
vốn đầy hứa hẹn nhưng đòi hỏi cao về chất lượng dịch
vụ và các ràng buộc pháp lý gián tiếp (về nhập cảnh,
về quốc tịch của người lao động…)
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Việt Nam cần chuẩn bị gì
để tận dụng các cơ hội từ từ
EVFTA?

Đối với doanh nghiệp
Để tận dụng các cơ hội kinh doanh từ EVFTA, các doanh
nghiệp logistics Việt Nam cần có kế hoạch khắc phục các
hạn chế hiện tại, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh
của mình:
Cải thiện công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin và kết nối thông tin, đặc biệt với
mạng logistics toàn cầu
Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân
lực, bảo đảm năng lực chuyên môn
Cải thiện quy mô vốn, năng lực quản lý và phạm vi
hoạt động kinh doanh, đặc biệt thông qua việc tận
dụng cơ hội liên doanh với các nhà đầu tư EU
Tìm các kênh thích hợp để tăng liên kết với các doanh
nghiệp cung cấp các dịch vụ logistics khác nhau (hãng
tàu, đại lý thương mại, bảo hiểm…)

32

Đối với Nhà nước
Giảm chi phí logistics, cải thiện hiệu quả, chất lượng dịch
vụ logistics là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh
tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đặc biệt là
các ngành sản xuất hàng hóa và vì vậy là một trong những
trách nhiệm của Nhà nước:
Tập trung đầu tư, kêu gọi đầu tư cải thiện đồng bộ hệ
thống cơ sở hạ tầng (cảng biển, cảng sông, cảng hàng
không, đường bộ, đường sắt)
Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng (đặc biệt là cảng biển),
nâng cao năng lực xếp dỡ, trung chuyển, đóng gói, xử
lý container
Tăng cường kết nối hạ tầng (bao gồm cả kết nối hạ
tầng thông tin, kết nối phương tiện)./
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