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I. TỔNG QUAN
Căn cứ Kết luận số 02-KL/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng
Tàu tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa V về công tác chỉ đạo
lập Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ hậu cần Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Chính phủ và Bộ GTVT xác định tại
các Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 và Quyết định 1745/QĐBGTVT ngày 03/8/2011 có vị trí và vai trò là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc
tế (loại IA). Sản lượng hàng thông qua năm 2011 đạt 51,92 triệu tấn (bao gồm cả
hàng quá cảnh), trong đó riêng container đạt khoảng 750 ngàn Teus. Theo quy
hoạch, nhu cầu hàng hóa dự kiến vào năm 2015 khoảng 57,26 - 78,04 triệu tấn/năm;
năm 2020 khoảng 85,67 - 131,09 triệu tấn/năm và năm 2030 khoảng 161,49 296,29 triệu tấn/năm. Trong đó riêng container dự kiến vào năm 2015 khoảng 2,76
- 3,88 triệu TEU/năm; năm 2020 khoảng 5,00 - 8,17 triệu TEU/năm; năm 2030
khoảng 10,4 - 21,11 triệu TEU/năm.
Đề án phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà rịa – Vũng tàu giai đoạn 2011 –
2020 được nghiên cứu trên cơ sở phát triển ngành dịch vụ phục vụ chính cho hoạt
động khai thác cảng biển, với các nội dung chính như sau:

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Định hướng phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một
Trung tâm dịch vụ Logistics của cả nước và khu vực đạt trình độ quốc tế, phục vụ
có hiệu quả việc phát triển kinh tế cảng biển, thương mại và đầu tư của tỉnh và vùng
Kinh tế trọng điểm Phía Nam, góp phần phát triển Bà rịa - Vũng tàu thành “đô thị
cảng trong tương lai”.
- Trong giai đoạn đến 2020, ưu tiên tập trung phát triển một Trung tâm dịch
vụ Logistics có quy mô hiện đại, đầu tư đồng bộ, ngay phía sau khu cảng Cái Mép
và khu dự trữ Sao Mai - Bến Đình.
- Đề ra các chương trình trọng tâm nhằm làm cơ sở cho việc triển khai một
cách đồng bộ kế hoạch phát triển Logistics trên địa bàn tỉnh, phù hợp với đặc điểm
tự nhiên và kinh tế xã hội của vùng, địa phương, đảm bảo mục tiêu thúc đẩy quá
trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế thế giới của tỉnh theo hướng công
nghiệp hóa - hiện đại hóa.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để phát triển Logistics trên địa bàn
tỉnh theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, phù hợp với Nghị
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà rịa - Vũng tàu lần thứ 5, nhiệm kỳ 20102015; phù hợp Quy hoạch phát triển không gian (Quy hoạch xây dựng chung) của
tỉnh;
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- Đề án Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 20112020 là đề án cơ sở nằm trong Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và cả nước, đồng
thời có quan hệ mật thiết với Đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh.
Hệ thống chính sách xây dựng cho dịch vụ logistics là chính sách chung gắn với
công nghiệp hỗ trợ.
- Làm cơ sở để thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới vào đầu tư xây dựng,
khai thác tại Trung tâm logistics Cái Mép, từ đó tạo ra thế cạnh tranh quốc tế cho
Trung tâm.
- Xây dựng các giải pháp về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
vận tải, hạ tầng trung tâm logistics, xây dựng bộ máy quản lý vận hành khai thác;
xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư; xây dựng trình Chính phủ các cơ chế, chính
sách, nguồn vốn,… để phát triển ngành Logistics trên địa bàn tỉnh.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
Trong thời gian nghiên cứu lập Đề án, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cử các
Đoàn công tác sang châu Âu (Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Hà Lan) và
Nhật Bản để nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực dịch vụ Logistics.
Đoàn công tác sang Cộng hòa Liên bang Đức và Vương quốc Hà Lan trong
thời gian từ ngày 12/02/2012 đến ngày 26/12/2012. Đoàn do đồng chí Nguyễn Tuấn
Minh - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng
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đoàn; đ/c Trần Minh Sanh – Chủ tịch UBND tỉnh làm phó trưởng đoàn, cùng với
lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh; Cục Hàng hải Việt Nam; lãnh đạo các Sở, ban,
ngành của tỉnh, tư vấn Portcoast và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
logistics trên địa bàn tỉnh.
Đoàn công tác sang Nhật Bản trong thời gian từ ngày 07/4/2012 đến ngày
17/4/2012. Đoàn do đồng chí Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn; đ/c Phạm Quang Khải – Phó Bí thư
thường trực Tỉnh ủy làm phó trưởng đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; Cục Hàng hải Việt Nam; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Giao thông - Vận tải, tư vấn Portcoast và một số doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực logistics trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của chuyến đi khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển ngành dịch
vụ logistics, gồm:
1. Nghiên cứu quản lý nhà nước về logistics;
2. Nghiên cứu về quản trị logistic;:
3. Nghiên cứu về công tác đào tạo nguồn nhân lực logistic;
4. Nghiên cứu về công tác tư vấn quy hoạch và xây dựng logistics;
5. Tham quan thực tế;
Sau khi nghiên cứu, phân tích đánh giá các điều kiện hiện trạng, tiềm năng
phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, kết hợp kết quả các đợt đi
khảo sát, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, Đề án đã thiết lập một số chương trình
trọng tâm ưu tiên trước mắt cần thực hiện để phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh
Bà rịa – Vũng tàu giai đoạn 2011 – 2020, như sau:

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
1. Quy hoạch tổng thể phát triển logistics
a. Mục tiêu, quan điểm

- Đây là một ngành kinh tế mới, cần có căn cứ pháp lý để triển khai do vậy
phải đưa Quy hoạch phát triển Logistics vào quy hoạch tổng thể chung kinh tế xã
hội của toàn tỉnh và bổ sung vào quy hoạch kinh tế xã hội tổng thể quốc gia.
- Sau khi Đề án phát triển dịch vụ logistics được phê duyệt cần tiến hành
ngay các công tác quy hoạch tổng thể và quy hoạch xây dựng.
- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển ngành được duyệt, triển khai lập
và trình duyệt các quy hoạch xây dựng trung tâm logistics tại Cái Mép hạ, khu vực
Sao Mai - Bến Đình và các khu khác.
- Quy hoạch tổng thể để xác định quỹ đất dùng cho ngành logistics và tổ
chức quản lý sử dụng logistics.
b. Nội dung chương trình
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- Quy hoạch tổng thể trung tâm Logistics trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu và đưa nội dung quy hoạch vào định hướng phát triển chung về kinh tế - xã hội
của toàn tỉnh, đồng thời kiến nghị cập nhật, bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
- Phân tích, đánh giá và đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư, các chương trình hỗ
trợ khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành dịch vụ logistics.
2. Quy hoạch xây dựng các trung tâm Logistics
a. Mục tiêu, quan điểm
- Cần thực hiện ngay sau quy hoạch tổng thể (hoặc làm song song) để trên cơ
sở đó làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo như: huy động và kêu gọi nguồn vốn
đầu tư, triển khai đầu tư; Quản lý đầu tư và khai thác; Quản lý quỹ đất.
- Phân tích lựa chọn các vị trí, địa điểm để quy hoạch xây dựng các Trung
tâm phân phối hàng hóa. Quan điểm phát triển Trung tâm phân phối hàng hóa sẽ
nghiên cứu theo mô hình tập trung, với mục tiêu phát triển các Trung tâm phân phối
hàng hóa tập trung, là nơi mà nhiều Tập đoàn/Công ty logistics hoạt động, nhằm tận
dụng tối đa cơ sở hạ tầng dùng chung, dễ dàng áp dụng phương thức vận tải đường
sắt và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển bền vững trên nền
tảng của Logistics xanh và hiệu quả.
b. Nội dung chương trình
- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho Trung tâm logistics Bà Rịa - Vũng Tàu
để đáp ứng nhu cầu cung ứng các dịch vụ logistics đối với lượng hàng container
thông qua các cảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phục vụ phát triển kinh tế
vùng KTĐLPN nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.
- Xác định quy mô các khu chức năng trong Trung tâm logistics Cái Mép Hạ.
- Xác định tổng mức đầu tư, trong đó phân tách rõ kinh phí đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng và kinh phí đầu tư kiến trúc thượng tầng, thiết bị phục vụ hoạt động
khai thác.
3. Phát triển tổng thể cơ sở hạ tầng GTVT và HTKT phục vụ phát triển
logistics
a. Mục tiêu, quan điểm
- Quan điểm cơ bản là Trung tâm phân phối hàng hóa (trung tâm logistics)
phải được kết nối thuận tiện với các loại hình vận tải gồm: đường biển, đường bộ,
đường sắt, đường thủy nội địa, đường ống (nếu có) và càng gần sân bay quốc tế
càng tốt.
- Chương trình nhằm mục tiêu quy hoạch phát triển bền vững hệ thống cơ sở
hạ tầng GTVT và hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn trước mắt và lâu dài để phục vụ
phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
b. Nội dung chương trình
- Tính toán, xác định nhu cầu đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, hạ
tầng kỹ thuật để hỗ trợ cho hoạt động khai thác của các trung tâm logistics, đặc biệt
là trung tâm logistics tại Cái Mép Hạ.
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- Xác định các dự án ưu tiên đầu tư để vừa có thể thu hút được các nhà đầu tư
vào Trung tâm logistics, vừa tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trên cơ sở khả năng
ngân sách của Tỉnh và của Quốc gia.

Khu vực Dự kiến hình thành
Trung tâm logistics CM hạ

4. Đào tạo phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho lĩnh vực logistics
a. Mục tiêu, quan điểm
- Mục tiêu của chương trình là xây dựng kế hoạch và mô hình đào tạo của
các Trung tâm đào tạo phù hợp với tình hình thực tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Quan điểm là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành của Tỉnh cũng như
cán bộ quản trị và nhân viên các doanh nghiệp để có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ
logistics và luật lệ (quốc tế và Việt Nam) về ngành logistics.
b. Nội dung chương trình
- Nghiên cứu thành lập trường đào tạo nhân lực cho ngành logistics, trước
mắt có thể mở tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nhưng về lâu dài
nên thành lập trường đào tạo ngay cạnh Trung tâm logistics để hỗ trợ đắc lực cho
công tác nghiên cứu học tập của các sinh viên/học viên.
- Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành
Logistics theo từng lộ trình với các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn,
nhằm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và của
Việt Nam nói chung.
Nội dung chi tiết của các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có thể
tham khảo, định hướng như sau:
+ Chính sách ngắn hạn: Đào tạo hàng năm thông qua các chương trình liên
kết cho các cán bộ quản lý; hỗ trợ xúc tiến giúp cho các doanh nghiệp tham gia các
chương trình đào tạo hàng năm.
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+ Chính sách dài hạn: Hợp tác, liên kết thành lập trường đào tạo nhân lực
chuyên ngành.
- Các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các trường, để đẩy mạnh công tác
đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, cung cấp nhân lực đáp ứng cho ngành. Tranh
thủ tài trợ, hợp tác đào tạo từ nước ngoài.
5. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ logistics
Mục tiêu, quan điểm và nội dung chương trình
- Quan điểm là khuyến khích và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt
động kinh doanh dịch vụ logistics.
- Mục tiêu của chương trình là xây dựng cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát
triển ngành dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các cơ chế, chính
sách chủ yếu tập trung vào các vấn đề về hỗ trợ thu hút đầu tư, hỗ trợ và giảm chi
phí logistics, ưu đãi về giá thuê đất, cải cách nhằm tinh gọn các thủ tục hành
chính,…
- Nội dung chi tiết về cơ chế chính sách có thể tham khảo nhằm phát triển
dịch vụ logistics như sau:
 Cơ chế về đất đai:
- Xây dựng cơ chế cho đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng
đất là nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh dịch
vụ trong Trung tâm logistics Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm chuẩn bị trước mặt bằng và đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của Trung tâm logistics Bà Rịa - Vũng Tàu.
 Cơ chế chính sách giảm chi phí logistics
Các chính sách nhằm giảm chi phí logistics sẽ tập trung vào các mảng sau:
- Chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải làm nền tảng cho hoạt
động logistics;
- Chính sách về nâng cao năng lực các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
logistics, phát triển dịch vụ thuê ngoài 3PL;
- Chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics;
- Các chính sách nhằm triển khai Hải quan điện tử, cải cách hành chính và
minh bạch trong các dịch vụ công…
 Cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển dịch vụ logistics
- Áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Trung tâm logistics tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có dự án đầu
tư vào Trung tâm logistics Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc diện thu hút nguồn nhân lực
vào làm việc tại Trung tâm logistics).
- Các chính sách về khuyến khích thu hút đầu tư phát triển dịch vụ logistics
dưới nhiều hình thức;
- Các chính sách về khuyến khích thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ logistics.
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 Đầu tư, thu hút đầu tư vào khu Trung tâm dịch vụ Logistics
- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi trình Chính phủ xem xét cho phép áp
dụng các chính sách gồm: Ưu đãi đầu tư đối với khu Trung tâm logistics Cái Mép
Hạ; Giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập;
- Chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân hoặc hợp tác công - tư (PPP);
- Chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
logistics trong Trung tâm, khuyến khích hình thức liên doanh giữa doanh nghiệp
mạnh trong nước với các đối tác có năng lực nước ngoài để tạo sức bật.
- Phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu Trung tâm logistics: Thu hút vốn đầu tư theo
các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 Chính sách về vốn đầu tư
- Thành lập Quỹ đầu tư/Công ty đầu tư tài chính nhà nước tỉnh nhằm hỗ trợ
tài chính cho các doanh nghiệp. Tổ chức tài chính này sẽ chịu sự quản lý của
UBND tỉnh. Nguồn vốn có thể xem xét xin phép Chính phủ cho giữ lại từ khoản
đóng góp ngân sách Trung ương hàng năm.
- Nghiên cứu phương án Chính quyền tỉnh sẽ vay vốn ODA từ Chính phủ
theo các định chế tài chính hoặc cấp vốn từ ngân sách tỉnh cho Công ty/đơn vị
(thuộc tỉnh) đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm logistics.
 Các cơ chế chính sách khác
- Xây dựng cơ chế điều hòa, phối hợp cấp vùng giữa các tỉnh, thành phố
trong vùng để tận dụng những điều kiện, lợi thế so sánh của nhau.
- Thành lập Công ty quản lý phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng trung tâm
Logistics theo mô hình hợp tác công tư.
- Chính sách cạnh tranh: Áp dụng các hình thức thỏa thuận, hiệp thương
thông qua các Hiệp hội để quy định mức giá dịch vụ.
 Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy phát triển logistics
- Đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư vào ngành dịch vụ logistics.
Trong đó áp dụng thủ tục hải quan bằng thông quan điện tử nhằm đẩy nhanh thủ tục
hải quan, tạo thuận lợi cho hàng hóa thông quan qua cảng biển Bà rịa - Vũng tàu.
- Đề ra các cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý như Hải quan,
kiểm dịch, biên phòng cửa khẩu, cảnh sát đường thủy, cảng vụ hàng hải,... trong đó
đẩy mạnh áp dụng hình thức trao đổi thông tin điện tử giữa các bên và tập trung
thông tin về đầu mối Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, nhằm giảm bớt tối đa thời gian
làm thủ tục cho tàu và hàng hóa vào, rời cảng biển Bà rịa - Vũng Tàu.

V.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
1. Quy hoạch tổng thể phát triển logistics

- Sau khi phê duyệt đề án Phát triển dịch vụ logicstics tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu giai đoạn 2011- 2020, cần tiến hành ngay các công tác quy hoạch tổng thể và
quy hoạch xây dựng.
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- Trên cơ sở phân tích kỹ hơn hiện trạng và quy hoạch phát triển cơ sở hạ
tầng giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và mạng giao thông liên
vùng, cần đánh giá mức độ đáp ứng và đề xuất quy mô phát triển của hạ tầng giao
thông, hạ tầng kỹ thuật đối với nhu cầu phát triển ngành dịch vụ logistics giai đoạn
đến năm 2020.
- Lập quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng cho ngành dịch vụ
logistics. Trong đó chú trọng các mạng lưới giao thông đối ngoại của khu vực và
tiểu vùng sông Mê Kông và quy hoạch điều chỉnh các tuyến đường sắt đấu nối từ
trung tâm kết nối với mạng lưới đường sắt quốc gia.
- Điều chỉnh các quy hoạch khác liên quan để giữ quỹ đất phát triển logistics
và nhằm phù hợp với hiện tại cũng như yêu cầu phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu.
- Thông báo đến các địa phương và các cơ quan Ban Ngành liên quan để
phối hợp thực hiện quy hoạch và quản lý chặt chẽ quỹ đất dành cho logistics.
- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn tư vấn nước ngoài kết
hợp với tư vấn trong nước để lập quy hoạch. Từ thực tế và kinh nghiệm tại các quốc
gia phát triển ngành dịch vụ logistics, đề xuất chỉ tuyển chọn các đơn vị tư vấn của
Châu Âu, Nhật Bản hoặc Singapore.
2. Quy hoạch xây dựng các trung tâm Logistics
- Sau khi phê duyệt đề án Phát triển dịch vụ logicstics tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu giai đoạn 2011- 2020, cần tiến hành ngay các công tác quy hoạch tổng thể
và quy hoạch xây dựng.
- Để chuẩn bị cho công tác triển khai xây dựng trung tâm logistics và thu hút
các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong những năm tiếp theo, UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu cần đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép lựa chọn
các đơn vị tư vấn nước ngoài liên danh với tư vấn trong nước thực hiện công tác
lập quy hoạch xây dựng logistics Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước mắt là lập quy
hoạch xây dựng Trung tâm logistics tại 02 khu vực:
+ Khu logistics chuyên sâu Cái Mép Hạ tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành.
+ Khu logistics tập trung Sao Mai - Bến Đình tại phường 9, thành phố Vũng
Tàu.
Từ thực tế và kinh nghiệm tại các quốc gia phát triển ngành dịch vụ logistics,
đề xuất chỉ tuyển chọn các đơn vị tư vấn của Châu Âu, Nhật Bản và Singapore.
3. Phát triển tổng thể cơ sở hạ tầng GTVT và HTKT phục vụ phát triển
logistics
 Đối với cơ sở hạ tầng GTVT cần thực hiện các công tác:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông của tỉnh như: tuyến
đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, tuyến đường 965, các tuyến đường 991B,
đường Phước Hòa - Cái Mép nối với quốc lộ 51 và đường cao tốc biên Hòa - Vũng
Tàu.
- Có kế hoạch triển khai đồng bộ quy hoạch các tuyến giao thông kết nối đến
các khu cảng Cái Mép - Thị Vải, Sao Mai - Bến Đình và các Trung tâm Logistics.
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- Đề nghị Chính phủ và Bộ GTVT, từ nay cho đến năm 2017 hoàn thành
đường cao tốc Sài gòn - Long Thành - Dầu Giây (theo kế hoạch năm 2013 hoàn
thành); Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn Biên Hòa - Cái Mép Thị Vải).
- Đề nghị Chính phủ và Bộ GTVT sớm triển khai các tuyến đường đường
Vành đai 4, sân bay Quốc tế Long Thành. Phê duyệt và triển khai Dự án đường sắt
Biên Hòa - Vũng Tàu, trước mắt đoạn Biên Hòa - Cái Mép Thị Vải.
- Đề nghị Chính phủ và Bộ GTVT sớm phê duyệt và triển khai Dự án đường
sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, trước mắt đoạn Biên Hòa - Cái Mép Thị Vải.
- Cải tạo và nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa theo quy hoạch đã phê
duyệt tại Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 08/08/2011 của UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu. Riêng các cảng thủy nội địa đã quy hoạch có vị trí thuộc khu đất
xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, cần tuân thủ theo quy hoạch chung của
khu Trung tâm logistics.
- Đề nghị Chính phủ và Bộ GTVT sớm triển khai xây dựng sân bay Quốc tế
Long Thành đúng tiến độ đưa vào khai thác vào năm 2020. Đây là cơ sở kết nối
quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics đường biển - hàng không của cụm cảng
nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
 Đối với quy hoạch và phát triển hạ tầng kỹ thuật khác,cần thực hiện các
giải pháp sau:
- Nâng cao năng lực và hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực
CM-TV;
- Tiếp tục mở rộng các nhà máy cấp nước hiện có, xây dựng mới một số hệ
thống cấp nước đặc biệt là hệ thống cấp nước đến các cảng biển và khu vực Cái
Mép Hạ.
- Đầu tư xây dựng hệ thống cống thu gom nước mưa, nước thải riêng tại Khu
vực Cái Mép Hạ, đồng thời xây dựng các trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quốc
gia.
- Xây dựng lưới truyền tải điện 110 KV, các lưới điện phân phối 22 KV, 15
KV và xây dựng các trạm nguồn bảo đảm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho khu
vực Cái Mép Hạ.

VI.

GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ
1. Khái toán tổng mức đầu tư:

Đối với dự án đầu tư xây dựng trung tâm logistics tại Cái Mép Hạ, bao gồm
cả đường bộ, đường sắt kết nối vào Trung tâm, ước tính tổng mức đầu tư 68.550 tỷ
VNĐ. Trong đó, dự kiến vốn ngân sách khoảng 10.719 tỷ VNĐ, còn lại khoảng
57.831 tỷ VNĐ sẽ huy động bằng các hình thức khác.
2. Giải pháp về vốn và phương thức đầu tư Trung tâm Logistics:
2.1. Các phương án đề xuất:
+ Phương án 1: Nhà nước đầu tư toàn bộ hạ tầng và cho thuê hạ tầng
Đối với phương án này, Nhà nước phải thành lập công ty (vốn nhà nước
chiếm ưu thế) để quản lý nguồn vốn đầu tư này.
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Ưu điểm:
- Nhà nước chủ động tổ chức quản lý điều hành; Chủ động kế hoạch triển
khai thực hiện.
- Phân kỳ đầu tư được, do đó sẽ giảm áp lực huy động vốn trong giai đoạn
đầu.
- Tiến độ đầu tư và vốn tương ứng được kiểm soát chặt chẽ và điều tiết hợp
lý.
- Đảm bảo tốt toàn bộ các yếu tố về môi trường đầu tư, an ninh quốc phòng,
quản lý hành chính.
Nhược điểm:
- Vốn đầu tư quá lớn dẫn đến khó khăn về thu xếp nguồn ngân sách.
- Không huy động được nguồn vốn xã hội.
- Cơ chế quản lý vốn sẽ khó khăn dẫn đến kéo dài thời gian.
+ Phương án 2: Tư nhân đầu tư toàn bộ
Ưu điểm:
- Tư nhân thuê đất tự đầu tư toàn bộ, do đó nhà nước sẽ không phải lo về vốn
ngân sách.
- Tư nhân đầu tư nên các hình thức sẽ linh hoạt, có khả năng kêu gọi, liên
doanh liên kết và tận dụng vốn từ các tập đoàn nước ngoài, các tổ chức tài chính
trong và nước ngoài tham gia.
Nhược điểm:
- Nhà nước không quản lý được như quy hoạch mong muốn. Khả năng phân
chia quy hoạch manh mún và khó thu hút các tập đoàn logistics lớn với nguồn vốn
lớn do nhà đầu tư CSHT muốn nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư.
- Rủi ro cao về kế hoạch thực hiện như: vỡ nợ, ảnh hưởng biến động tài
chính, rủi ro về môi trường, lao động, ….
- Khó tập trung và yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp.
- Khi thay đổi chủ trương, chính sách có thể gây khó khăn trong vấn đề sở
hữu.
+ Phương án 3: Theo hình thức hợp tác công tư (PPP)
Ưu điểm:
- Đây là phương thức mới trong thời gian gần đây được Nhà nước khuyến
khích áp dụng nhằm kết hợp được nguồn lực nhà nước và các nguồn lực trong xã
hội để tham gia đầu tư. Nhiều dự án đã thực hiện trong nước đem lại hiệu quả cao.
- Sử dụng được những kỹ năng, công nghệ hiện đại và tính hiệu quả của khu
vực tư nhân, đặc biệt đối với khối doanh nghiệp nước ngoài.
- Nhà nước tham gia quản lý được tiến độ đầu tư, vận hành khai thác.
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- Chia sẻ gánh năng về ngân sách cho nhà nước trong điều kiện phải đầu tư
nhiều mặt cho kinh tế xã hội.
- Có thể dễ tiếp cận cho ngưồn vốn vay như: Vốn hỗ trợ phát triển, vốn
ODA, WB … qua sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.
Nhược điểm:
- Cần phải bổ sung, sửa đổi hệ thống luật pháp Việt Nam để phù hợp với
thông lệ quốc tế về hình thức đầu tư PPP.
- Tùy theo mức vốn góp Nhà nước chủ động hoặc bị hạn chế quyền trong
liên doanh đầu tư.
- Phải tuyển chọn đúng nhà đầu tư có đủ năng lực và thiện chí đầu tư.
2.3. Phương án lựa chọn:
Từ việc phân tích các ưu nhược điểm của 03 phương án đầu tư trên và các
yếu tố chung trong chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách tái cơ cấu đầu tư
quốc gia cũng như của địa phương, kiến nghị chọn phương án 3 - hình thức hợp tác
công tư (PPP).
Để thực hiện phương án 3, cần phải tiến hành làm các công tác sau:
- Thành lập quỹ đầu tư của Nhà nước để thu hút các nguồn vốn, bao gồm:
vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn vay ODA, vốn vay tín dụng,
vốn của tư nhân.
- Thành lập Ban QLDA (hoặc một cơ quan quản lý) để tổ chức quản lý thực
hiện
- Chỉ định một số doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chiếm đa số đầu tư
hạ tầng của tỉnh sẵn có để thực hiện đầu tư xây dựng công trình trong trung tâm
logistics.
- Bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế đầu tư này.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức triển khai đề án phát triển Đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2011 - 2015, đề xuất tổ chức thực hiện như sau:
1. Đối với công tác lựa chọn tư vấn thực hiện quy hoạch:
- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu rà soát, lập lại quy hoạch ngành để bổ sung vào quy hoạch tổng thể kinh tế - xã
hội và quy hoạch xây dựng logistics Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Đề nghị Chính phủ cho phép lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài để lập quy
hoạch Tổng thể phát triển logistics theo hình thức thi tuyển đề xuất quy hoạch. Dự
kiến chỉ mời các nhà tư vấn của Châu Âu, Nhật Bản và Singapore, trong đó có các
đơn vị như: Inros Lackner và Viện ISL (Đức); Viện Normura và Công ty tư vấn
Nippon Koei (Nhật).
Thời gian thực hiện dự kiến như sau:
+ Tháng 02/2013: Sở GTVT dự thảo văn bản, trình UBND tỉnh xem xét;

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN
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+ Tháng 03/2013: UBND tỉnh trình Chính phủ cho phép lựa chọn Tư vấn
nước ngoài; Dự kiến cuối tháng 03 nhận được văn bản chấp thuận của Chính phủ.
2. Sở Giao thông Vận tải thực hiện các công tác:
- Xúc tiến việc lựa chọn, thuê tư vấn nước ngoài kết hợp với tư vấn trong
nước tham gia cung cấp dịch vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng cho
ngành dịch vụ logistics của tỉnh, lập quy hoạch xây dựng trung tâm logistics. Thời
gian thực hiện dự kiến là năm 2013.
- Chủ trì thực hiện các chương trình Quy hoạch bao gồm: Quy hoạch tổng
thể và quy hoạch xây dựng các trung tâm Logistics có loại hình khu thương mại tự
do; Quy hoạch phát triển tổng thể cơ sở hạ tầng GTVT và HTKT phục vụ phát triển
Logistics. Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2014.
Thời gian thực hiện dự kiến như sau:
+ Tháng 02 - 03/2013: Sở GTVT chủ trì, dự thảo thư mời tư vấn, dự thảo
Yêu cầu quy hoạch. Xin ý kiến các Sở, Ngành liên quan, trình UBND tỉnh xem xét
chấp thuận;
+ Tháng 4/2013: Phát hành thư mời quan tâm lập đề xuất quy hoạch; Trong
thời gian này, sẽ tiếp nhận ý kiến các Sở Ngành liên quan. Cuối tháng 4/2013 tổ
chức báo cáo UBND tỉnh thông qua Hồ sơ Yêu cầu quy hoạch.
+ Tháng 5/2013: Phát hành Hồ sơ Yêu cầu quy hoạch cho các tư vấn;
+ Tháng 6 - 7/2013: Tiếp nhận đề xuất quy hoạch; đánh giá và đề xuất lựa
chọn đơn vị tư vấn, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt;
Trong thời gian này, Sở GTVT sẽ phối hợp với Sở TC về kế hoạch vốn
chuẩn bị đầu tư lập Quy hoạch.
+ Tháng 8/2013: Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn;
+ Tháng 9/2013 - 3/2014: Lập quy hoạch, gồm:
 Tháng 02/2014: Hoàn thành quy hoạch ngành;
 Tháng 3/2014: Hoàn thành Quy hoạch trung tâm logistics.
+ Tháng 4/2014: Trình phê duyệt Quy hoạch ngành và Quy hoạch trung tâm
logistics;
+ Tháng 5/2014: Triển khai các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư các hạng mục
ưu tiên sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch;
+ Tháng 6 - 8/2014: Lựa chọn tư vấn lập Dự án đầu tư các hạng mục ưu tiên;
+ Tháng 9 - 12/2014: Lập Dự án đầu tư các hạng mục ưu tiên.
+ Năm 2015: Lựa chọn tư vấn; khảo sát thiết kế chi tiết; khởi công xây dựng
các hạng mục ưu tiên.
- Phối hợp với các Sở, ban ngành thực hiện xúc tiến đầu tư vào Trung tâm
Logistics. Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2020.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành địa phương liên quan tham mưu cho
UBND tỉnh đề nghị Bộ Công thương bổ sung quy hoạch Trung tâm logistics tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu vào quy hoạch phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam.
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Đồng thời đưa hoạt động dịch vụ logistics vào chương trình phát triển khu kinh tế
thương mại tự do. Thời gian bắt đầu thực hiện dự kiến là năm 2013.
- Làm đầu mối kết nối với Bộ GTVT về kế hoạch, nguồn vốn,... đầu tư vào
CSHT kết nối với Trung tâm Logistics. Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 2015.
- Tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo mạnh mẽ
thực hiện quy hoạch cảng biển Nhóm 5, giải pháp di dời các cảng tại Tp. Hồ Chí
Minh, Đồng Nai và hệ thống cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thực hiện dự kiến
là năm 2013 - 2015.
- Chủ động phối hợp với các Sở, Ngành địa phương liên quan để thực hiện
các công tác liên quan đến quy hoạch phát triển và vận hành logistics. Thời gian
thực hiện dự kiến là năm 2013-2020.
- Thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối báo cáo UBND tỉnh xin chỉ đạo
kịp thời các công tác liên quan.
3. Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện công tác:
- Kết nối chương trình phát triển dịch vụ logistics vào chương trình tái cơ cấu
kinh tế của tỉnh.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013.
- Đề xuất thành lập Công ty quản lý phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng
trung tâm Logistics theo mô hình hợp tác công tư.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2014.
4. Sở Tài chính thực hiện công tác:
- Phối hợp với các ngành liên quan lập kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư.
- Phối hợp với các ngành liên quan thanh quyết toán kinh phí chuẩn bị đầu
tư, kinh phí đầu tư theo quy định hiện hành.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013-2020.
5. Sở Công thương thực hiện công tác:
- Phối hợp với Sở GTVT cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tình
hình hoạt động và quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, vùng trong quá
trình Tư vấn lập quy hoạch.
- Rà soát, chỉ đạo đôn đốc ngành điện xây dựng lưới truyền tải điện 110 KV,
các lưới điện phân phối 22KV, 15 KV và xây dựng các trạm nguồn bảo đảm đáp
ứng nhu cầu cung cấp điện cho khu vực Cái Mép Hạ.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013-2015.
6. Sở Xây dựng thực hiện công tác:
- Phối hợp với Sở GTVT thực hiện hồ sơ mời tư vấn nước ngoài lập quy
hoạch, phối hợp trong quá trình triển khai lập quy hoạch ngành và quy hoạch trung
tâm logistics Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2014.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN
(PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION)

13

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

BÁO CÁO TÓM TẮT

7. Sở Lao động Thương binh và xã hội thực hiện công tác:
Chủ trì xây dựng và thực hiện thực hiện chương trình “Đào tạo phát triển và
thu hút nguồn nhân lực cho lĩnh vực logistics”.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2014.
8. Sở Thông tin truyền thông thực hiện công tác:
Nâng cao năng lực và hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực Cái
Mép - Thị Vải.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2020.
9. Sở Nội vụ thực hiện công tác:
- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan xem xét quy hoạch do tư vấn nước
ngoài lập, trong đó chủ trì xem xét phần đề xuất mô hình, tổ chức quản lý trung tâm
logistics.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2014.
10. Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện các công tác:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành địa phương liên quan rà soát lại quỹ
đất trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhằm ưu tiên dành diện
tích đất để xây dựng phát triển dịch vụ logistics (quỹ đất cho mạng giao thông kết
nối, xây dựng Trung tâm logistics vệ tinh, các ICD,…).
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2014.
- Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong phát triển dịch vụ logistics
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2014.
11. UBND huyện Tân Thành và Tp. Vũng Tàu thực hiện công tác:
Phối hợp với các Sở Ban Ngành trong vấn đề quy hoạch và quản lý mặt
bằng, sử dụng đất,… đồng thời tham gia tích cực trong công tác giải phóng mặt
bằng.
Thời gian thực hiện dự kiến là năm 2013 - 2020.
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PHỤ LỤC 1:
MỘT SỐ SƠ ĐỒ CHUỖI CUNG ỨNG

Vận chuyển

Nhà máy

Nhà cung ứng

Nhà cung ứng

(Nơi nhận)

(Nơi đến)

Hải quan

Giai đoạn trước khi vận
chuyển hàng lên tàu
Nhà máy

Hải quan

Giai đoạn vận chuyển
hàng bằng tàu

Giai đoạn sau khi vận
chuyển hàng lên tàu

Hàng hóa

Nhà cung ứng

Nhà cung ứng
(Nơi nhận)

Khách hàng

Vận chuyển

(Nơi đến)
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1. Khu công nghiệp

6. Nhà vận chuyển hàng lẻ

2. Giao nhận vận tải

7. Vận tải đường biển

3 + 9. Kho hàng 8. Cảng đến
4 + 10. Vận tải đường bộ

: Chu trình không cần sự trợ giúp của đơn vị giao nhận vận tải.
…... : Chu trình cần sự trợ giúp của đơn vị giao nhận vận tải.

Kho lẻ
Kho lẻ

Nhà cung ứng
(Nhập khẩu)

Phân phối

Kho lẻ

Phân phối
Kho lẻ

Nhà cung ứng

Kho lẻ

KHÁCH HÀNG

Kho lẻ

Trung tâm logistics

Phân phối
Trung tâm logistics

Kho lẻ
Kho lẻ

Phân phối
Nhà máy sản xuất
CHU TRÌNH LOGISTICS (CHIỀU NGƯỢC LẠI)
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PHỤ LỤC 2:
MỘT SỐ DỊCH VỤ LOGISTICS CƠ BẢN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
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PHỤ LỤC 3:
MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
Mô hình 1: Nhà cung ứng dịch vụ logistics đảm nhiệm toàn bộ dịch vụ logistics trong
chuỗi cung ứng
Dịch vụ trọn gói

Nhà máy

Kho hàng

Cảng biển

Vận tải biển

Cảng biển

Kho hàng

Cửa hàng

Dịch vụ trọn gói

Nhà máy

Kho hàng

Cảng biển

Vận tải biển

Cảng biển

Cửa hàng

Mô hình 2: Nhà cung ứng dịch vụ logistics đảm nhiệm một phần dịch vụ logistics trong
chuỗi cung ứng
Nhà cung ứng sơ cấp

Nhà máy

Kho hàng

Cảng biển

Nhà cung ứng thứ cấp

Vận tải biển

Cảng biển

Nhà cung ứng sơ cấp

Nhà máy

Kho hàng

Cảng biển

Vận tải biển

Cảng biển

Cửa hàng

Nhà cung ứng thứ cấp

Kho hàng 1
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PHỤ LỤC 4:
MỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU
Mô hình 1: Mạng lưới các cơ sở cung ứng dịch vụ logistics của một số tập đoàn
logistics toàn cầu
1. Tập đoàn Kuehne + Nagel (Đức)
Mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Kuehne + Nagel có khoảng 900 cơ sở tại trên hơn 100
quốc gia. Quy mô kho bãi với khoảng 7 triệu m2.

2. Tập đoàn khai thác cảng biển & logistics HHLA (Đức)
Hamburger Hafen and Logistik AG (viết tắt là HHLA) là một công ty hậu cần và vận tải
của Đức. Tập đoàn HHLA điều hành 3 cảng container tại khu cảng Hamburg gồm:
Altenwerder, Burchardkai và Tollerort, cũng như xếp dỡ hàng hóa và dịch vụ vận tải bằng
đường bộ, đường sắt và đường biển. Từ đầu mối cảng Hamburg, HHLA quản lý chuỗi
cung ứng vào sâu trong lục địa châu Âu với nhiều Trung tâm phân phối tại Đức, Cesk,
Thụy sĩ, Slovenia, Hungary, Ba lan, Ucraina,…
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Mô hình 2: mạng lưới các tuyến hành hải quốc tế của một số hãng tàu trên thế giới
1. Hãng tàu Maersk (Đan Mạch)
- Là một thành viên của Tập đoàn A.P. Moller - Maersk Group. Maersk có trụ sở chính
ở Copenhagen (Thủ đô Đan Mạch) và các trụ sở chi nhánh tại hơn 130 nước.
- Hãng tàu Maersk là hãng tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, có hơn 666 tàu
container với tổng sức chở trên 2,63 triệu Teu, chiếm khoảng 16,1% tỷ phần sức chở hàng
container của thế giới.
- Nhiều tuyến vận tải biển của Maersk đi qua vùng biển Đông của Việt Nam.

2. Hãng tàu Mediterranean Shipping (Thụy Sĩ)
- Là hãng tàu container lớn thứ hai thế giới (sau hãng tàu Maersk), có 487 tàu container với
tổng sức chở trên 2,23 triệu Teu, chiếm khoảng 13,6% tỷ phần sức chở hàng container của
thế giới.
- MSC có mạng lưới toàn cầu trên tất cả các lục địa với 335 cảng biển. MSC có 421 văn
phòng trên 145 quốc gia trên toàn cầu.
- Nhiều tuyến vận tải biển của MSC đi qua vùng biển Đông của Việt Nam.
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3. Hãng tàu APL (Singapore)
- Là hãng tàu container lớn thứ bảy thế giới, với 138 tàu có tổng sức chở trên 612 ngàn
Teu, chiếm khoảng 3,7% tỷ phần sức chở hàng container của thế giới. Mạng lưới toàn cầu
của APL gồm 25.000 điểm tại 105 quốc gia trên khắp thế giới.
- APL hiện khai thác trên các tuyến: Á – Âu; Á – Bắc Mỹ; châu Úc; châu Âu – Bắc Mỹ;
Nội châu Á; châu Mỹ La tinh; Trung Đông;
Một số tuyến vận tải chính của hãng tàu APL qua Biển Đông của Việt Nam như sau:
Tuyến Châu Á – Bắc Mỹ:

Tuyến Châu Á - Châu Âu:
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PHỤ LỤC 5:
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

Giai đoạn 2001-2005, hoạt động giao nhận kho vận, đặc biệt là giao nhận vận tải quốc tế
đã có những bước chuyển biến đáng kể, gần như các công ty Nhà nước chiếm ưu thế và
làm đại lý cho các công ty giao nhận vận tải có quy mô toàn cầu nước ngoài. Tuy vậy, khối
lượng thuê ngoài dịch vụ giao nhận kho vận chỉ ở mức khoảng 25%, phần còn lại các
doanh nghiệp chủ hàng tự tổ chức đầu tư phương tiện hoặc tự làm.
Cơ cấu hàng chỉ định (nominated) và không chỉ định trong vận tải ngoại thương mất cân
đối trầm trọng bắt nguồn từ tập quán mua CIF bán FOB, điều này dẫn đến các doanh
nghiệp Việt Nam chỉ khai thác vận tải và bảo hiểm được từ 10 đến 18% lượng hàng hóa
xuất nhập khẩu.
Giai đoạn 2006-2010, thị trường dịch vụ logistics phát triển và chuyển biến mạnh mẽ hơn
với khoảng 1.200 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ logistics, nhưng số vốn và tay nghề còn
hạn chế. Đối trọng là các công ty đa quốc gia có bề dày kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ
và uy tín cả trăm năm. Rõ ràng, “miếng bánh” ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam đang
thuộc về các công ty nước ngoài với phần lớn nhất: 70%.
Điểm mạnh:
- Việt Nam có chỉ số LPI (Logistics Performance Index) theo báo cáo Ngân hàng Thế giới
(WB) năm 2009 là trung bình - khá, đứng đầu các nước có thu nhập thấp, mặc dầu xếp
hạng 53/155 nền kinh tế, nhưng được đánh giá có biểu hiện đặc biệt về hoạt động logistics.
- Số doanh nghiệp thành lập và hoạt động trong ngành khá lớn gồm nhiều thành phần, cả
nước có khoảng 1.200 (vượt qua Thái lan, Singapore) trong đó các Công ty logistics đa
quốc gia hàng đầu trên thế giới (Top 25 hoặc 30) đã có mặt tại Việt Nam. Tuy lộ trình cam
kết WTO của Việt Nam về dịch vụ logistics đến năm 2014, nhưng dưới nhiều hình thức,
các Công ty nước ngoài đã hoạt động đa dạng, đặc biệt trong việc cung ứng dịch vụ 3PL
với trình độ công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp như tại các nước phát triển.
Điểm yếu:
- Tuy số lượng đông nhưng hoạt động dịch vụ logistics của các doanh nghiệp Việt Nam
còn manh mún, thiếu kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp, chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản,
cạnh tranh về giá là chủ yếu, ít giá trị gia tăng nên chỉ gia công lại cho các công ty 3PL,
4PL nước ngoài.
- Do hạ tầng giao thông vận tải yếu kém, công nghệ thông tin chưa hỗ trợ hiệu quả nên chi
phí logistics tại Việt Nam khá cao, chiếm 25% GDP (so với các nước phát triển chỉ từ 9
đến 15%) trong đó chi phí vận tải chiếm 30 đến 40% giá thành sản phẩm (tỉ lệ này là 15%
ở các quốc gia khác), điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của dịch vụ, hàng hóa của
các doanh nghiệp Việt Nam.
- Tiềm lực các doanh nghiệp logistics Việt Nam yếu về tài chính (80% doanh nghiệp thành
lập có vốn điều lệ dưới 1,5 tỉ đồng), nhân sự, tổ chức mạng lưới toàn cầu, hệ thống thông
tin, tính liên kết…
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PHỤ LỤC 6:
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA QUA CẢNG BIỂN GIAI ĐOẠN 2005-2010

TT

Nhóm cảng - Loại hàng

Năm

Đơn vị
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tăng
B/q (%)

I

Cả nước

1

Tổng lượng hàng

Triệu T

138,44

154,50

181,12

196,58

251,22

259,15

13.4%

2

Riêng hàng container

Triệu T

29,90

37,59

49,75

55,46

62,30

72,94

19.5%

Triệu
Teu

2,95

3,45

4,53

5,02

5,54

6,52

17.2%

- Container
II

Nhóm 5

1

Tổng lượng hàng

Triệu T

80,08

86,60

98,44

104,88

121,88

122,70

8.9%

2

Riêng hàng container

Triệu T

21,45

26,61

34,04

38,16

40,15

45,69

16.3%

Triệu
Teu

2,17

2,54

3,17

3,55

3,60

4,13

13.7%

- Container
3

Tỷ lệ so với cả nước

-

Tổng lượng hàng

%

57.85%

56.06%

54.35%

53.35%

48.52%

47.35%

-

Riêng hàng container (TEU)

%

73.69%

73.74%

70.00%

70.64%

65.00%

63.29%

23,18

24,63

25,02

26,04

31,18

37,09

9.9%

III

Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Tổng lượng hàng

Triệu T

2

Riêng hàng container

Triệu T

1,06

4,00

278.0%

Triệu
Teu

0,14

0,49

243.0%

- Container
3

Tỷ lệ so với Nhóm 5

-

Tổng lượng hàng

%

28.95%

28.44%

25.42%

24.83%

25.58%

30.22%

-

Riêng hàng container (TEU)

%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.96%

11.84%
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