
 

Logistics 
 

 
 

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 

LOGISTICS VIỆT NAM VÀ  

THẾ GIỚI THÁNG 01 NĂM 2023 

VÀ DỰ BÁO 
Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 

(Đvt: triệu tấn) 

 

 

63.70 

53.00 

67.30 

59.00 

63.25 
64.49 

62.90 
61.98 62.00 

58.09 

62.27 62.61 

45

50

55

60

65

70

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Năm 2021 Năm 2022



Trân trọng cảm ơn và mong Quý khách không chuyển tiếp sản phẩm này cho người khác 

để nganhhang.vn tiếp tục phát triển và phụng sự.   2 

MỤC LỤC 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................... 5 

LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................................. 5 

TÓM TẮT .................................................................................................................... 6 

1. TÌNH HÌNH CHUNG ........................................................................................... 8 

1.1. Thị trường logistics thế giới trong tháng, dự báo và khuyến nghị ............... 8 

1.1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo .......................................... 8 

1.1.2. Cách tiếp cận mới trong quản lý chuỗi cung ứng và khuyến nghị cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khi những đặc quyền và rào cản gia nhập thị 

trường thay đổi ..................................................................................................... 14 

1.1.3. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và 

đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng ....................................... 17 

1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt 

Nam trong tháng và dự báo .................................................................................... 21 

1.2.1. Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong tháng: ................... 21 

1.2.2. Dự báo: ................................................................................................... 21 

1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ 

hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng) ........... 24 

1.3.1. Tình hình nguồn hàng .............................................................................. 24 

a) Nguồn hàng sản xuất trong nước: ............................................................... 24 

b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu ...................................................................... 25 

c) Nguồn hàng bán lẻ: ...................................................................................... 26 

1.3.2. Dự báo ........................................................................................................ 27 

2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ....................................................................................... 28 

2.1. Tình hình chung ........................................................................................... 28 

2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển .................................. 28 

2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải .................................................................... 29 

2.2. Vận tải đường bộ ........................................................................................... 31 

2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ ......... 31 

2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp ............................... 32 

2.3. Vận tải đường sắt .......................................................................................... 33 

2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt ........ 33 

2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: .............................. 34 

2.4. Vận tải hàng không ....................................................................................... 35 

2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng 

không 35 

2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp ............................... 36 



Trân trọng cảm ơn và mong Quý khách không chuyển tiếp sản phẩm này cho người khác 

để nganhhang.vn tiếp tục phát triển và phụng sự.   3 

2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa ................................................................... 37 

2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội 

địa 37 

2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp ............................... 38 

2.6. Vận chuyển đường biển ................................................................................ 39 

2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển: ......... 39 

2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: .............................. 41 

3. CẢNG BIỂN ........................................................................................................ 43 

3.1. Tình hình chung ........................................................................................... 43 

3.1.1. Cập nhật diễn biến .................................................................................. 43 

3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: .............................. 47 

3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu ....................................... 47 

3.2.1. Cảng biển Hà Tĩnh .................................................................................. 47 

3.2.2. Cảng biển Hải Phòng .............................................................................. 48 

3.2.3. Cảng Cái Mép – Thị Vải (CM-TV) .......................................................... 49 

3.2.4. Cảng biển Đà Nẵng ................................................................................. 50 

3.2.5. Cảng biển Quảng Ninh ............................................................................ 51 

3.2.6. Cảng Cát Lái ........................................................................................... 51 

4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, 

CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ................................... 53 

4.1. Giao nhận, chuyển phát ................................................................................ 53 

4.2. Kho bãi, bất động sản logistics ..................................................................... 55 

4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung: ................................................................ 55 

4.2.2. Tình hình tại các khu vực: ....................................................................... 57 

5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC 

LOGISTICS THÁNG 01 NĂM 2023 ....................................................................... 59 

5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung: ............................................................ 59 

5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics: ................................... 59 

 



Trân trọng cảm ơn và mong Quý khách không chuyển tiếp sản phẩm này cho người khác 

để nganhhang.vn tiếp tục phát triển và phụng sự.   4 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

Biểu đồ 1: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2021 - 

2023 .............................................................................................................................. 28 

Biểu đồ 2: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 01/2023 (% 

theo lượng hàng hóa) .................................................................................................... 29 

Biểu đồ 3: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 01/2023 30 

Biểu đồ 4: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2021-

2023 .............................................................................................................................. 32 

Biểu đồ 5: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2021- 2023 ..... 33 

Biểu đồ 6: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2021-2023 ........ 35 

Biểu đồ 7: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2021-2023

 ...................................................................................................................................... 38 

Biểu đồ 8: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2021-2023 ... 40 

Biểu đồ 9: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 

2022 .............................................................................................................................. 43 

Biểu đồ 10: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam các tháng năm 

2021 và 2022 ................................................................................................................ 44 

 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1: Nguồn hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại ................ 26 

Bảng 2: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký 

thành lập mới tháng 01/2023 so với tháng 01/2022.......................................................... 59 

Bảng 3: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) 

trong tháng 01/2023 so với tháng 01/2022 ................................................................... 60 

 

DANH MỤC HỘP 

Hộp 1: Dự báo thị trường vận tải hàng hóa hàng không năm 2023 ............................. 11 

Hộp 2: Sau đợt điều chỉnh gần đây, khi nào thị trường vận tải hàng hóa sẽ phục hồi?

 ...................................................................................................................................... 13 

Hộp 3: 3 xu hướng mới trong cách tiếp cận tổng thể về quản lý và cộng sinh trong 

chuỗi cung ứng ............................................................................................................. 15 

Hộp 4: Tại sao liên minh 2M kết thúc .......................................................................... 17 

Hộp 5: Dự báo thị trường vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Việt Nam 

năm 2023 ...................................................................................................................... 37 

Hộp 6: Mức giá lưu bãi cho các container bắt đầu từ năm 2023 .................................... 46 

Hộp 7: Thị trường giao nhận, chuyển phát: Nhu cầu cao nhưng áp lực cạnh tranh cũng 

lớn ................................................................................................................................. 53 



Trân trọng cảm ơn và mong Quý khách không chuyển tiếp sản phẩm này cho người khác 

để nganhhang.vn tiếp tục phát triển và phụng sự.   5 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

Từ viết tắt Diễn giải 

BĐS Bất động sản 

CPI Chỉ số giá tiêu dùng 
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GTVT Giao thông vận tải 

3PL Dịch vụ logistics bên thứ 3 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Đại dịch COVID-19 và tiếp sau đó là hàng loạt các biến cố khác liên 

quan đến địa chính trị, biến đổi khí hậu, xung đột thương mại, nạn cướp biển và 

tấn công mạng… đã và đang những khó khăn lớn với chuỗi cung ứng hàng hóa 

quốc tế mà những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những bên 

tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trên thế giới. 

Bước sang năm 2023, những tuần đầu năm đã chứng kiến các diễn biến 

phức tạp hơn về địa chính trị cộng với thiên tai và thời tiết cực đoan vì biến đổi 

khí hậu, hàng loạt động thái chính sách mới ở cấp quốc gia và khu vực, buộc 

nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường trên thế giới và các doanh nghiệp phải xem 

xét lại các hạng mục chính trong các đánh giá triển vọng về kinh tế cũng như thị 

trường logistics của mình.  

Báo cáo Thị trường logistics Việt Nam và thế giới, số tháng 01/2023 cập 

nhật những diễn biến và dự báo mới nhất cho tổng thể thị trường và từng phân 

khúc vận tải (đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, 

đường sắt), dịch vụ giao nhận, kho bãi, bất động sản logistics… khi các yếu tố 

mới xuất hiện trong 5 tuần đầu năm ảnh hưởng đến cục diện chung. Đồng thời 

các phân tích về chuỗi cung ứng, sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

xu hướng biến động của các nguồn hàng và các phân khúc triển vọng cũng được 

đề cập. Các phân tích và dự báo hy vọng sẽ góp phần tạo cơ sở đầu vào hữu ích 

cho các kế hoạch và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trong các tháng 

tới.  

Trân trọng.  
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TÓM TẮT 

 

Thị trường logistics thế giới  

Tháng 01 và tuần đầu tháng 02/2023, các diễn biến phức tạp hơn về địa 

chính trị cộng với thiên tai và thời tiết cực đoan vì biến đổi khí hậu đã buộc 

nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường trên thế giới phải xem xét lại mức độ lạc 

quan trong các dự báo về kinh tế cũng như thị trường logistics của mình.  

Bước sang năm 2023, mô hình vận hành chuỗi cung ứng và các hoạt 

động mua-bán hàng hóa, dịch vụ tiếp tục cho thấy những thay đổi lớn để thích 

nghi với bối cảnh mới. Bất chấp sự không chắc chắn kéo dài trong môi trường 

kinh doanh, người tiêu dùng vẫn cần hàng hóa và dịch vụ và các nhà sản xuất 

vẫn cần phải đáp ứng nhu cầu, nhưng thay vì những thông lệ cũ, sự tùy chỉnh 

theo nhu cầu mới ở các cấp độ khác nhau sẽ tạo ra lợi thế nổi bật cho các bên 

tham gia chuỗi cung ứng, ngay cả khi đó là một bên có quy mô nhỏ và không có 

nhiều tiếng nói trên thị trường.  

Về năng lực vận tải đường biển quốc tế, số liệu từ Container Xchange 

cho thấy các tàu container mới có tổng sức tải là 7,1 triệu đơn vị tương đương 

20 feet (TEU) hiện đang được đặt hàng trên toàn cầu, hầu hết sẽ được giao vào 

năm 2023 và 2024. Như vậy nếu so với tổng công suất của thế giới là 23 triệu 

TEU vào năm 2019, các tàu mới có thể làm tăng nguồn cung chở hàng lên thêm 

30%. Nhưng theo Mainfreight, các tàu cũ hơn có thể được ngừng hoạt động khi 

các tàu mới được đưa vào, vì vậy tác động tổng thể đến sức tải và giá cước vẫn 

cần thêm thời gian để đo lường. 

 

Thị trường logistics Việt Nam  

Tháng 01/2023 và tuần đầu tháng hai trùng với kỳ nghỉ Tết Dương lịch và 

nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài nên một số hoạt động sản xuất, lưu thông hàng 

hóa chững lại. Hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất, nhập khẩu đều giảm so 

với cùng tháng năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng so 

với tháng liền trước và cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn 11,9% so với 

quy mô của điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19. Như vậy có thể 

thấy sau khi đạt những kết quả khả quan trong năm 2022, bước sang năm 2023 
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kinh tế Việt Nam đang bắt đầu chịu tác động mạnh hơn bởi những biến động từ 

bên ngoài.  

Các động lực chính từ xuất khẩu và đầu tư đang có dấu hiệu chững lại, lãi 

suất tăng và đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào đầu năm đến khiến chi phí 

sản xuất, hoạt động của các doanh nghiệp logistics chịu áp lực lớn. Để bù đắp 

những khó khăn mới này, cần đến những động lực mới cho tăng trưởng, ở cả 

phía sản xuất và lưu thông hàng hóa.  

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng vận chuyển hàng 

hóa của Việt Nam tháng 01/2023 ước đạt 202,77 triệu tấn, tăng 5,4% so với 

tháng trước và tăng 16,2% so với tháng 01/2022.  

Tháng 01/2023, vận tải hàng hóa bằng đường bộ của nước ta đạt 160,1 

triệu tấn, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 14% so với tháng 01/2022.  

Sau hơn 30 năm phát triển, thị trường vận tải hàng hóa đường hàng 

không tại Việt Nam chứng kiến bước tăng trưởng ngoạn mục, với tốc độ bình 

quân thời kỳ 1991-2022 là 15,3%/năm. 

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

các cảng biển vẫn hoạt động xuyên để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa không bị gián đoạn. Tuy nhiên dự báo lượng hàng hóa qua cảng biển năm 

2023 có thể bị ảnh hưởng bởi đơn hàng xuất, nhập khẩu sụt giảm. Tín hiệu sáng 

có thể đến từ trường Trung Quốc khi mở cửa trở lại, nhưng dự kiến cuối quý 

1/2023 mới dần hồi phục. 

Thị trường giao nhận, chuyển phát đã có nửa đầu tháng 01/2023 đặc biệt 

sôi động nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, gửi tặng quà trong nhân dịp Tết 

Dương lịch và Tết nguyên đán. Các giao dịch trực tuyến, hoặc mua hàng từ xa, 

giao hàng tận nhà tăng mạnh trong dịp cuối năm. Nhu cầu tăng nhưng áp lực 

cạnh tranh trên thị trường cũng khốc liệt hơn, ở cả khía cạnh chất lượng dịch vụ 

và chi phí.  

Trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 

trong tháng 01/2023 giảm 19,8%, số vốn đăng ký tăng 89,9% và số lao động 

giảm 53,3% so với tháng 01/2022. 

 

https://www.vietnamplus.vn/tags/T%e1%ba%bft-Nguy%c3%aan-%c4%91%c3%a1n.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/c%e1%ba%a3ng-bi%e1%bb%83n.vnp
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

 

1. TÌNH HÌNH CHUNG 

1.1. Thị trường logistics thế giới trong tháng, dự báo và khuyến nghị 

1.1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo 

Đại dịch COVID-19 và tiếp sau đó là hàng loạt các biến cố khác liên quan 

đến địa chính trị, biến đổi khí hậu, xung đột thương mại, nạn cướp biển và tấn 

công mạng… đã và đang những khó khăn lớn với chuỗi cung ứng hàng hóa 

quốc tế mà những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những bên 

tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trên thế giới. 

Bước sang năm 2023, những tuần đầu năm đã chứng kiến các diễn biến 

phức tạp hơn về địa chính trị cộng với thiên tai và thời tiết cực đoan vì biến đổi 

khí hậu, buộc nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường trên thế giới và các doanh 

nghiệp phải xem xét lại một số hạng mục trong các đánh giá triển vọng về kinh 

tế cũng như thị trường logistics của mình.  

Trong bối cảnh của một thế giới biến động khó đoán, các điều kiện thị 

trường luôn thay đổi, gây khó khăn cho việc lập và điều chỉnh kế hoạch kinh 

doanh cho năm mới 2023. Căng thẳng và xung đột giữa các quốc gia, đặc biệt là 

các nước lớn ngay trong tháng đầu năm cho thấy chưa thể khẳng định được mức 

độ ổn định của thị trường cũng như mức giá dịch vụ logistics có trở về mặt bằng 

giá trước đại dịch COVID-19 hay không? 

a) Đối với vận tải đường biển:  

+ Về năng lực vận tải đường biển quốc tế, số liệu từ Container Xchange 

cho thấy các tàu container mới có tổng sức tải là 7,1 triệu đơn vị tương đương 

20 feet (TEU) hiện đang được đặt hàng trên toàn cầu, hầu hết sẽ được giao vào 

năm 2023 và 2024. Như vậy nếu so với tổng công suất của thế giới là 23 triệu 

TEU vào năm 2019, các tàu mới có thể làm tăng nguồn cung chở hàng lên thêm 

30%. Nhưng theo Mainfreight, các tàu cũ hơn có thể được ngừng hoạt động khi 

các tàu mới được đưa vào, vì vậy tác động tổng thể đến sức tải và giá cước vẫn 

cần thêm thời gian để đo lường. Lượng phá dỡ tàu container cũ trên thế giới 

năm 2022 sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm, với chỉ có sáu tàu 
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container chuyên dụng có tổng sức tải 10.904 TEU được bán cho các nhà tái 

chế. Trước đó các năm có lượng phá dỡ kỷ lục là 2016 và 2017, với sức chứa 

tương ứng lần lượt 655.000 TEU và 417.000 TEU. Lý do chính khiến mức độ 

phá dỡ sụt giảm trong 3 năm gần đây là do thị trường thuê tàu và vận chuyển 

hàng hóa có mức lợi nhuận cao nên các hãng vận tải và chủ tàu giữ lại các tàu 

đã cũ. Theo dự báo của Alphaliner, sản lượng phá dỡ tàu container trong năm 

2023 sẽ tăng nhẹ và tương đương khoảng sức chứa 350.000 TEU. 

+ Mức điều chỉnh giá cước sẽ biến động lớn giữa các tuyến: Thực tế là 

đến tháng đầu năm 2023, một số tuyến vận tải biển đã quay trở lại mức giá cước 

tương tự như mức trước đại dịch, trong khi những tuyến khác chỉ giảm nhẹ và 

vẫn cao hơn nhiều so với mức của năm 2019. 

Do ảnh hưởng kéo dài của lạm phát, giá cước sẽ không hoàn toàn trở lại 

mức của năm 2019 mặc dù hiện tại đã giảm nhanh chóng. Tuy nhiên xét tổng 

thể cả năm 2023 thì giá cước vận chuyển sẽ giảm xuống gần bằng mức trước 

đại dịch. Ví dụ: Chỉ số container toàn cầu của Freightos mô tả mức giá ở mức 

1.400 USD vào đầu năm 2020, với rất ít thay đổi trong những năm trước kể từ 

năm 2017. Giá cước container đạt mức cao nhất là hơn 11.000 USD vào tháng 9 

năm 2021, nhưng đã giảm hơn 80% xuống chỉ còn hơn 2.100 USD vào cuối 

năm 2022. 

+ Thời gian giao hàng cũng đã được cải thiện gần đây. Theo Chỉ số giao 

hàng đúng hạn của Flexport, thời gian để các container đi qua tuyến đường 

hướng Đông xuyên Thái Bình Dương (Trung Quốc đến Hoa Kỳ) đã giảm từ 86 

ngày vào cuối tháng 9/2022 xuống còn 69 ngày vào tháng 01/2023. Thời gian 

cho tuyến Viễn Đông hướng Tây (Trung Quốc đến châu Âu) cũng giảm tương 

tự từ 96 ngày vào cuối tháng 9 xuống còn 74 ngày hiện nay. Mặc dù vẫn còn 

cao hơn so với thời gian di chuyển trước khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 

(vào đầu năm 2019, trung bình là 60 ngày), nhưng những thay đổi này vẫn cho 

thấy sự cải thiện liên tục. 

+ Mặc dù tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại một số cảng quan trọng 

đang giảm bớt, Trung Quốc bình thường hóa hoạt động cảng biển sau 3 năm 

chống dịch gắt gao, nhưng vận tải đường biển quốc tế dự báo sẽ tiếp tục phải 

đối mặt với nguy cơ gián đoạn cục bộ vì xung đột vũ trang, các lệnh cấm vận và 

cả nạn cướp biển gia tăng. Ngay tại khu vực cảng Singapore, số liệu gần đây 
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cho thấy các vụ cướp biển và liên quan đến cướp biển gia tăng. Mất ổn định 

chính trị cộng với đời sống khó khăn ảnh hưởng đến an sinh xã hội có thể khiến 

tình trạng đình công và tội phạm tiếp tục tăng trong năm 2023.  

Các cuộc đình công trong lĩnh vực logistics đã gây ra sự chậm trễ định kỳ 

và gián đoạn vận tải đường biển. Công nhân cảng, tài xế xe tải và công nhân 

đường sắt đã kêu gọi trả lương và điều kiện làm việc tốt hơn trên khắp thế giới. 

Các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Hàn Quốc, Pháp và Kenya, với các cuộc 

đình công kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. 

+ Ngoài ra vận tải đường biển sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu 

tăng, nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng giảm và lạm phát.  

+ Các chủ hàng sẽ tiếp tục chuyển hướng đến các cảng vùng Vịnh và Bờ 

Đông Hoa Kỳ. Tắc nghẽn cảng không còn là vấn đề trầm trọng cho các tuyến 

vận chuyển Xuyên Thái Bình Dương nhưng các chủ hàng có thể sẽ tiếp tục định 

tuyến lại các container, dẫn đến việc các cảng Los Angeles và Long Beach mất 

thị phần. Điều này là do chi phí vận chuyển hàng hóa trên đất liền cao hơn, 

tranh chấp lao động đang diễn ra với công nhân bến tàu và liên đoàn công nhân 

đường sắt tạo ra sự không chắc chắn cho các tuyến truyền thống. Giờ đây, các 

chủ hàng có xu hướng tiết kiệm chi phí liên quan đến việc đi thêm nhiều dặm 

trên đại dương để để đến gần điểm đến cuối cùng. Xu hướng nguồn hàng đến 

gần Mexico và Nam Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ứng từ Trung Quốc cũng 

sẽ làm giảm thị phần của các cảng Nam California. Ngoài ra, có thể có tác động 

của Dự luật California 5, quy định cách xác định xem người lao động là nhân 

viên hay nhà thầu độc lập cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của cảng và 

do đó tác động trực tiếp đến các mức phí cũng như năng lực cạnh tranh của các 

cảng.  

b) Đối với vận tải hàng không:  

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã công bố dữ liệu về thị 

trường vận tải hàng không toàn cầu cho thấy nhu cầu vận tải hàng không cả 

năm 2022 giảm đáng kể so với mức của năm 2021 nhưng gần bằng với hiệu 

suất của năm 2019. 
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Nhu cầu cả năm trên toàn cầu vào năm 2022, được đo bằng tấn-km hàng 

hóa (CTKs*), đã giảm 8,0% so với năm 2021 (trong đó phân khúc vận tải quốc 

tế giảm mạnh hơn, giảm 8,2%); nếu so với với năm 2019 thì mức giảm là 1,6%. 

Công suất vào năm 2022, được đo bằng tấn-km hàng hóa có sẵn (ACTK), 

cao hơn 3,0% so với năm 2021 (riêng phân khúc vận tải quốc tế tăng 4,5%). 

Nếu so với mức năm 2019 (trước COVID-19) thì công suất tổng thể toàn cầu 

giảm 8,2% và giảm mạnh hơn ở phân khúc quốc tế (giảm 9,0%). 

Tháng 12/2022 chứng kiến hiệu quả hoạt động giảm sút: nhu cầu vận 

chuyển trên toàn cầu toàn cầu thấp hơn 15,3% so với mức của năm 2021 (giảm 

15,8% ở phân khúc vận chuyển quốc tế). Nhu cầu hàng hóa hàng tháng đang ở 

dưới mức của năm 2021 kể từ tháng 3 năm 2022. Công suất toàn cầu thấp hơn 

2,2% so với mức của năm 2021 (giảm 0,5% ở phân khúc quốc tế). Đây là tháng 

giảm thứ mười liên tiếp so với hiệu suất năm 2021. 

Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này là các đơn đặt hàng xuất khẩu 

mới trên toàn cầu, một chỉ báo hàng đầu về nhu cầu hàng hóa, đã giữ nguyên 

mức kể từ tháng 10/2022. 

Nhu cầu của người tiêu dùng vào Giáng sinh và Tết Nguyên đán chỉ gây 

ra một số chậm trễ mang tính thời vụ, tính chung trong quý đầu năm 2023, khối 

lượng hàng hóa có khả năng giảm do cả suy thoái kinh tế và người tiêu dùng 

chuyển đổi cơ cấu chi tiêu sau đại dịch từ hàng tiêu dùng sang các trải nghiệm 

như du lịch, ăn uống và giải trí.  

Hộp 1: Dự báo thị trường vận tải hàng hóa hàng không năm 2023 

Trước những bất ổn nghiêm trọng về chính trị và kinh tế, hoạt động vận 

chuyển hàng hóa bằng đường hàng không cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các biện pháp 

thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát dự kiến ảnh hưởng đến sức mua và thương 

mại hàng hóa. IATA vẫn dự báo khối lượng hàng hóa hàng không giảm 4,3% 

trong năm nay xuống còn 57,7 triệu tấn và sản lượng dự kiến sẽ giảm khoảng 

22%. Như vậy khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không trong 

năm 2023 có thể thấp hơn năm 2019 khoảng 5,6%, nhưng do giá cước vẫn ở 

mức cao so với trước đại dịch nên doanh thu của ngành trong năm 2023 vẫn cao 

hơn so với năm 2019.  
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Ngoài ra, thị trường dịch vụ cho thuê máy bay trọn gói (charter) trên 

toàn cầu dự kiến sẽ đạt giá trị 31,9 tỷ USD vào năm 2023 và sẽ tăng lên mức 54 

tỷ USD vào năm 2033. Hiện Bắc Mỹ đang chiếm thị phần hàng đầu là 44%. 

Tiến bộ công nghệ đang đóng một vai trò thiết yếu trong việc sử dụng các 

dịch vụ này một cách dễ dàng và chính xác và qua đó góp phần hiệu quả vào 

tăng trưởng doanh thu của thị trường. 

Vào tháng 01/2022, công ty hàng không tư nhân Wheels Up Experience 

đã đạt được thỏa thuận mua công ty môi giới cho thuê Air Partner có trụ sở tại 

Vương quốc Anh. 

Vào tháng 8/2022, Tập đoàn Coastair có trụ sở tại Sân bay Liege đã thành 

lập công ty Coastair Chartering Ltd của Vương quốc Anh phù hợp với chiến 

lược tăng trưởng dài hạn của mình. 

Sau đó vào tháng 9/2022, Air Charter Service (ACS) đã triển khai một 

hoạt động kinh doanh quan trọng về thời gian nhằm hợp nhất các dịch vụ khác 

nhau của mình cho các yêu cầu vận chuyển khẩn cấp. 

Ngoài ra, Air Partner đã ra mắt Broker Academy vào tháng 11/2022 để 

phát triển thế hệ tiếp theo của máy bay phản lực tư nhân, charter và môi giới 

hàng hóa để hỗ trợ sự phục hồi của ngành. 

c) Đối với vận tải đường bộ:  

Sự thay đổi liên tục về cung và cầu là đặc điểm nổi bật của ngành hậu 

cần. Từ việc đo lường số lượng xe tải đang lưu thông trên đường hay khối 

lượng hàng hóa vận chuyển trên khắp Hoa Kỳ, những vật thể nhỏ như chip bán 

dẫn hay các sự kiện thế giới lớn như đại dịch toàn cầu, đều tác động đáng kể 

đến cung và cầu.  

Trong ba năm qua, chuỗi cung ứng đã vượt qua một số thách thức liên 

quan đến đại dịch, bao gồm nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, thiếu xe tải 

mới và giá cước vận chuyển tăng mạnh. Tuy nhiên, vào năm 2022, chi tiêu cho 

hàng hóa vật chất bắt đầu giảm dần khi người tiêu dùng chuyển sang chi tiêu 

cho trải nghiệm dịch vụ. Các hãng vận tải lớn bắt đầu rút hàng hóa ra khỏi thị 

trường giao ngay bằng cách đảm bảo hợp đồng với các chủ hàng, và giá dầu 

diesel đạt mức cao kỷ lục 5,75 USD/gallon trong tháng Sáu. Tại Hoa Kỳ, thị 
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trường vận tải đường bộ lớn nhất trên thế giới, giá cước giao ngay giảm, với giá 

xe van khô trên giảm từ 3,10 USD/dặm trong tháng 1/2022 xuống còn 2,38 

USD/dặm trong tháng 11/2022. Khi giá cước giảm và chi phí nhiên liệu tăng 

lên, vấn đề vận hành với thiết bị cũ, giá quá cao trở nên rõ ràng. Chi phí vận 

hành xe tải tăng trong bối cảnh giá cước giảm nhanh đã nhanh chóng dẫn đến 

một mô hình kinh doanh không bền vững. Nhiều chủ sở hữu kiêm nhà điều 

hành mới đã buộc phải ký hợp đồng với các doanh nghiệp nghiệp lớn hơn để 

kiểm soát chi phí và ổn định thu nhập của họ. 

Tuy nhiên dự báo vào năm 2023, nhu cầu về xe tải mới sẽ vẫn ổn định, 

ngay cả khi thị trường không chắc chắn, bởi việc luật hóa các cam kết về môi 

trường sẽ buộc Chính phủ các nước yêu cầu thay thế những xe tải không còn 

đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Giá cước vận tải sẽ giảm xuống gần bằng mức trước đại dịch. Nút cổ chai 

của chuỗi cung ứng làm đình trệ chuỗi cung ứng toàn cầu hiện hầu như không 

tồn tại ngoài một số yếu tố và thị trường chính, và những yếu tố đó sẽ biến mất 

trong quý đầu tiên của năm 2023. Hàng hóa được mua và vận chuyển với giá 

cao hơn có thể sẽ được bán trong quý 1 năm 2023 và tác động hạ nguồn của chi 

phí vận chuyển thấp hơn đáng kể sẽ trở nên rõ ràng vào năm 2023.  

Giá cước xe tải hiện tại là 2,38 USD/dặm chỉ cao hơn 45 cent so với mức 

trung bình tháng 12 năm 2019, nhưng giá mỗi gallon dầu diesel hồi đó chỉ là 

3,06 USD, so với 4,98 USD hiện nay. Sự khác biệt thể hiện ở việc chi phí cao 

hơn 35 cent cho mỗi dặm chạy của chiếc xe tải với mức tiêu tốn xăng là mỗi 

gallon trung bình 5,5 dặm. Khi giá dầu diesel và nhu cầu xe tải tiếp tục giảm, 

giá cước cũng sẽ giảm. 

Nhiều công ty vận tải đường bộ sẽ ngừng hoạt động hơn so với năm 

2019. Năm 2019, đã chứng kiến các công ty vận tải đường bộ ngừng hoạt động 

do hậu quả trực tiếp của việc mở rộng đội xe quá mạnh trong thời kỳ bùng nổ 

vận tải đường bộ năm 2018. Yếu tố đóng góp đáng kể nhất khiến hầu hết các 

hãng vận tải phải rút khỏi thị trường là giá cước vận tải giảm, khiến họ không 

thể có lãi với chi phí hoạt động cao hơn. 

Hộp 2: Sau đợt điều chỉnh gần đây, khi nào thị trường vận tải hàng hóa sẽ 

phục hồi? 



Trân trọng cảm ơn và mong Quý khách không chuyển tiếp sản phẩm này cho người khác 

để nganhhang.vn tiếp tục phát triển và phụng sự.   14 

Như vậy khi nào thị trường vận tải hàng hóa mới phục hồi? Dự đoán lạc 

quan nhất sẽ bắt đầu phục hồi vào quý 2 năm 2023, nhưng điều này hoàn toàn 

phụ thuộc vào kịch bản tốt nhất cho một cuộc suy thoái chung ở các nền kinh tế 

lớn. Sức mua của người tiêu dùng sẽ là yếu tố lớn nhất quyết định lượng hàng 

hóa có sẵn vào năm 2023, vì vậy một suy thoái nghiêm trọng, dẫn đến giảm chi 

tiêu cho hàng tiêu dùng trong bối cảnh thị trường lao động yếu kém, sẽ gây khó 

khăn cho tất cả các công ty vận tải đường bộ vừa và nhỏ. Nếu toàn bộ nền kinh 

tế trải qua quá trình “hạ cánh mềm” và chỉ bắt đầu phục hồi vào năm 2023, giá 

cước vận tải có thể sẽ chạm đáy trong quý và giữ nguyên cho đến khi khối 

lượng vận chuyển hàng hóa theo mùa tăng lên trong quý 2, và tăng chậm trong 

suốt hai quý tiếp theo của năm trước khi phục hồi vào năm tới.  

1.1.2. Cách tiếp cận mới trong quản lý chuỗi cung ứng và khuyến nghị 

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khi những đặc quyền và rào cản gia 

nhập thị trường thay đổi 

Bước sang năm 2023, mô hình vận hành chuỗi cung ứng và các hoạt 

động mua-bán hàng hóa, dịch vụ tiếp tục cho thấy những thay đổi lớn để thích 

nghi với bối cảnh mới. Bất chấp sự không chắc chắn kéo dài trong môi trường 

kinh doanh, người tiêu dùng vẫn cần hàng hóa và dịch vụ và các nhà sản xuất 

vẫn cần phải đáp ứng nhu cầu, nhưng thay vì những thông lệ cũ, sự tùy chỉnh 

theo nhu cầu mới ở các cấp độ khác nhau sẽ tạo ra lợi thế nổi bật cho các bên 

tham gia chuỗi cung ứng, ngay cả khi đó là một bên có quy mô nhỏ và không có 

nhiều tiếng nói trên thị trường.  

Trong nhiều năm, các doanh nghiệp lớn hoặc các nhà cung ứng nắm 

trong tay các nguồn tài nguyên, nguyên liệu chiến lược và hiếm có thường có 

nhiều quyền ảnh hưởng hơn trong toàn chuỗi cung ứng, họ dẫn dắt thị trường và 

thậm chí thiết lập “luật chơi” cho những doanh nghiệp nhỏ hơn. Trong một số 

lĩnh vực mà nguồn cung hạn chế, thị trường càng khó gia nhập hơn cho các 

doanh nghiệp nhỏ các doanh nghiệp. Thị trường đã trở thành “sân chơi chung 

của các doanh nghiệp lớn”, nhất là khi các liên minh được hình thành và các 

doanh nghiệp được đưa vào lớp trong cùng của mạng lưới vệ tinh, các “vendors 

chủ chốt” của các tập đoàn đa quốc gia nắm giữ các bí kíp công nghệ cũng như 

những lợi thế vượt trội so với các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng.  
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Các nhà sản xuất ở mọi ngành hàng đều phụ thuộc vào mạng lưới các nhà 

cung cấp của họ để tổ chức sản xuất đúng tiến độ, giao hàng đúng hạn, điều này 

đã thể hiện rất rõ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 năm 2020 ảnh hưởng nhanh 

chóng và đồng loạt trên diện rộng.  

Giai đoạn hậu COVID-19, trong quá trình phục hồi và khác biệt hóa, các 

doanh nghiệp cũng tiếp tục cần đến sự ủng hộ từ mạng lưới các nhà cung ứng 

đầu vào cho họ để thực hiện các dịch vụ gia tăng và thậm chí chiến lược đổi 

mới doanh nghiệp của họ cũng phụ thuộc vào mạng lưới các nhà cung ứng này. 

Ngay cả với các thành tựu công nghệ từ Cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ 

nhận tạo, tự động hóa…, chỉ một số ít doanh nghiệp tận dụng được lợi thế khi 

tự mình khởi xướng và làm chủ được công nghệ, số khác gặp khó khăn trong 

việc mua, tiếp cận và thích nghi với hệ thống công nghệ mới đang dần thay đổi 

chuỗi cung ứng.  

Năm 2022, các doanh nghiệp lớn bắt đầu suy nghĩ lại về cách tiếp cận 

tổng thể đối với việc quản lý và cộng sinh trong mạng lưới các nhà cung cấp 

của mình và năm 2023 đang định hình với 3 xu hướng chính sau đây:  

Hộp 3: 3 xu hướng mới trong cách tiếp cận tổng thể về quản lý và cộng sinh 

trong chuỗi cung ứng 

+ Đổi mới quản lý hoạt động mua (purchase management) và mạng lưới 

cung ứng đầu vào (vendors network) để chủ động hơn trong tổng thể chuỗi cung 

ứng. Giờ đây, khi nhân viên Thế hệ X và Y bắt đầu chuyển sang vai trò lãnh 

đạo, lực lượng mới nổi này có những cách suy nghĩ mới và bắt đầu định hình lại 

mô hình hoạt động mua sắm của doanh nghiệp. Họ có thể không duy trì mạng 

lưới đã tồn tại nhiều năm thậm chí nhiều thập kỷ, thay vào đó họ muốn thử 

những trải nghiệm mới, hiện đại và mang dấu ấn của mình. Những mối quan hệ 

lâu năm có thể sẽ không còn là điểm cộng để một nhà cung ứng đầu vào giữ 

chân khách hàng, thay vào đó họ cần tạo ra những ưu thế nổi bật.  

+ Thay vì chỉ tập trung tiết kiệm chi phí, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 

đang bắt đầu tạo ra giá trị gia tăng mới trên cơ sở đổi mới toàn doanh nghiệp và 

chuỗi cung ứng. Một số chuyên gia đã dùng đến thuật ngữ “quản lý trải nghiệm 

của nhà cung cấp”. Chìa khóa của tư duy này là sự cộng sinh một cách cân bằng 

của tất cả các nhà cung cấp để cùng nhau tạo ra những giá trị gia tăng mới. Có 

thể một số nhà cung cấp lâu năm đảm bảo cho họ chi phí thấp hơn, nhưng thiếu 

sự sáng tạo và đổi mới. Khi trọng tâm ưu tiên thay đổi vào năm 2023, chúng ta 
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sẽ thấy nhiều doanh nghiệp coi toàn bộ mạng lưới nhà cung cấp của họ là một 

môi trường sinh thái cần phát triển chứ không chỉ tập trung ưu tiên một số ít nhà 

cung cấp chiến lược.  

+ Nhu cầu làm việc hiệu quả hơn với các nhà cung cấp sẽ đẩy hoạt động 

mua sắm ra khỏi cách tiếp cận cũ và tiến gần hơn tới thị trường giao dịch diện 

rộng. Ví dụ các doanh nghiệp tại UAE hiện đã bắt đầu xem xét, đánh giá lại các 

chào hàng của các nhà cung ứng từ khắp thế giới với tần suất hàng tuần chứ 

không phải là hàng tháng, hàng năm như trước kia. Cạnh tranh gay gắt và minh 

bạch hơn trên thị trường buộc các nhà cung ứng phải xác định lại lợi thế cạnh 

tranh của mình và tìm cách làm chúng nổi bật hơn trong mạng lưới.  

Các doanh nghiệp đang tập trung ít hơn vào thị trường truyền thống, 

trong khi lại quan tâm hơn đến hiệu quả thực tế. Từ năm 2022, một số doanh 

nghiệp đã rời bỏ cách tiếp cận kiểm soát ngân sách thu mua dựa trên giá trị 

tuyệt đối của chi phí. Trong bối cảnh ngày nay, nơi mà khả năng phục hồi của 

chuỗi cung ứng là quan trọng nhất, nhiều doanh nghiệp đang xem xét lại các 

quy trình quản lsy chuỗi cung ứng của họ, ví dụ liệu có thực sự hiệu quả khi phê 

duyệt 1.000 giao dịch cho chỉ cho một nhà cung cấp không? 

Nhiều công ty đang tìm cách cải thiện cơ chế làm việc với các nhà cung 

cấp thông qua việc đơn giản hóa quy trình bằng cách phủ một lớp công nghệ 

tích hợp các nền tảng khác nhau, qua đó giúp họ theo dõi và điều phối quy trình 

từ đầu đến cuối chuỗi cung ứng. Các tiếp cận xuyên suốt đó giúp họ sớm phát 

hiện ra vấn đề của một nhà cung cấp, thông báo chúng cho những bên liên quan, 

loại bỏ những bên không còn phù hợp và tạo cơ hội cho những người gia nhập 

mới xứng đáng hơn. Để làm được điều đó, có thể nhiều doanh nghiệp lớn hơn 

rời bỏ các phần mềm cục bộ và chọn cách đầu tư vào dữ liệu lớn hơn, với các 

giải như giải pháp MDM hoặc SIM. 

Hiện vẫn chưa có lộ trình rõ ràng về cách giải quyết những vấn đề để 

đăng nhập một lần nhưng vào nhiều mạng như Coupa, Ariba và Tungsten và 

giải quyết những thách thức này sẽ mất thời gian, nhưng khi nhiều doanh 

nghiệp có nhu cầu về việc này có thể sẽ tạo áp lực hơn buộc các mạng này phải 

trở nên cởi mở hơn và có sự hợp tác, kết nối với nhau.  

Các bộ phận quản lý mua hàng trong các doanh nghiệp và các tác nhân 

khác trong chuỗi cung ứng sẽ phải phối hợp với nhau tốt hơn trong năm 2023 để 

tránh các gián đoạn đáng tiếc đã xảy ra trong các năm 2020, 2021. Bằng cách 
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hợp tác với các nhà cung cấp, áp dụng các phương pháp tiếp cận táo bạo hơn và 

ưu tiên cơ chế hài hòa hóa các quy trình thủ tục của người mua và nhà cung cấp, 

dù ở các quy mô khác nhau, các chuỗi cung ứng mới sẽ được trang bị “sức đề 

kháng” để vượt qua các thách thức mới dự báo còn “khốc liệt” hơn trong năm 

2023. 

Rõ ràng có thể thấy những dấu hiệu của sự thay đổi cách cộng tác, cộng 

sinh, liên minh và “trật tự” trên thị trường. Mới đây MSC Mediterranean 

Shipping Company (MSC) và Maersk A/S, một đơn vị trực thuộc A.P. Moller - 

Maersk, đã cùng nhau đồng ý chấm dứt liên minh 2M hiện tại từ tháng 1 năm 

2025. 

Hộp 4: Tại sao liên minh 2M kết thúc 

Trong một tuyên bố chung, Giám đốc điều hành Vincent Clerc của A. P. 

Moller - Maersk và Giám đốc điều hành Soren Toft của MSC cho biết: “MSC 

và Maersk nhận ra rằng đã có nhiều thay đổi kể từ khi hai công ty ký thỏa thuận 

10 năm vào năm 2015. Việc ngừng liên minh 2M mở đường cho cách để cả hai 

công ty tiếp tục theo đuổi các chiến lược riêng của mình. “Chúng tôi đánh giá 

rất cao mối quan hệ đối tác và mong muốn tiếp tục hợp tác mạnh mẽ trong suốt 

thời gian còn lại của thời hạn thỏa thuận. Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết cung 

cấp các dịch vụ của liên minh 2M cho khách hàng của MSC và Maersk." 

 Thông báo không có tác động ngay lập tức đến các dịch vụ được cung 

cấp cho khách hàng sử dụng giao dịch 2M. Các nhóm khách hàng của mỗi công 

ty sẽ liên lạc với các khách hàng tương ứng của họ để hỗ trợ trong và sau đó, 

giai đoạn ngừng liên minh 2M. 

Thông tin cơ bản về liên minh 2M: 

Liên minh 2M là hiệp định chia sẻ tàu của hãng vận tải container (VSA), 

được giới thiệu vào năm 2015 bởi Maersk và MSC với mục đích đảm bảo hoạt 

động cạnh tranh và tiết kiệm chi phí trên các tuyến Á-Âu, xuyên Đại Tây 

Dương và xuyên Thái Bình Dương. 

 Hợp đồng Liên minh 2M có thời hạn tối thiểu 10 năm với thời hạn báo 

trước 2 năm khi chấm dứt. 

 

1.1.3.  Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường 

biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng 
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a) Vận chuyển đường biển: 

Tuyến Châu Á - Bắc Mỹ  

Năng lực vận chuyển xuyên Thái Bình Dương (TPEB) đang gia tăng. 

Hoa Kỳ: Trong khi giá cước vẫn tương đối ổn định trong tuần lễ Tết 

Nguyên đán, công suất sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới và các chuyến đi trống 

có thể cũng sẽ tăng trong vài tuần tới.  

Canada: Điều kiện thị trường và giá cước tương tự như Hoa Kỳ. 

Vancouver tiếp tục chứng kiến số lượng tàu cập cảng ổn định cũng như tình 

trạng chậm trễ cập bến (9 -10 ngày để xếp dỡ hàng và rời bến). 

Không gian và Công suất/Thiết bị: Nhìn chung vẫn sẵn sàng cho đặt mới. 

Khuyến nghị: Đặt ít nhất 2 tuần trước ngày hàng sẵn sàng (CRD) và ghi 

nhớ các chuyến đi trống sắp tới. 

Tuyến Châu Á-Châu Âu (FEWB) 

Sau Tết Nguyên đán và những tuần tới sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể 

về khối lượng. Giá cước đang giảm trở lại do nhu cầu thấp sau Tết Nguyên đán. 

Giá cước: Thường được giảm hoặc gia hạn trong nửa đầu tháng 2/2023. 

Công suất/Thiết bị: Các chuyến tàu trống cao sau Tết Nguyên đán trong 

các tuần 6, 7, 8 của năm 2023, do nhu cầu giảm. 

Khuyến nghị: Linh hoạt khi lập kế hoạch vận chuyển do tắc nghẽn và 

chậm trễ có thể xảy ra bởi các tác động thời tiết (được dự báo) và một số biện 

pháp trừng phạt của châu Âu đối với hàng hóa và vận tải của Nga. 

Tuyến Bắc Mỹ-châu Á:  

Năng lực của tất cả các tuyến dịch vụ chính đều sẵn có, cung đã vượt cầu 

và các nhà vận tải đang phải cạnh tranh để có đơn hàng.  

Tất cả các dịch vụ đến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) đều 

có mức sử dụng công suất thấp và không bị hạn chế về không gian. 

Tình trạng tắc nghẽn đã được giải tỏa trên hầu hết các cảng, bãi container 

ở Bắc Mỹ do nhu cầu giảm.  

Thiết bị có sẵn và phong phú ở hầu hết các thị trường lớn. 
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Các kế hoạch chạy tàu trống kéo dài chưa được công bố hoặc xem xét, vì 

vậy triển vọng trong quý 1/2023 hầu hết công suất hiện có sẽ được giữ nguyên. 

Mùa thu hoạch nông nghiệp bắt đầu trong quý 1/2023 có thể làm tăng 

nhu cầu vận chuyển hàng xuất khẩu. Nhưng ngay cả với mức cao ở đỉnh vụ, 

triển vọng là cung vẫn lớn hơn cầu. 

Giá cước: Giá cước đang có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước và 

theo quý trên một số tuyến nhất định từ các cảng ven biển (Bở Đông, Bờ Tây 

Hoa Kỳ) đến các cảng ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (TQ) và 

Hàn Quốc. Các hãng tàu đang tìm thêm nguồn hàng hóa để giảm chuyến đi 

trống trong các tuyến đường/dịch vụ này. Các hãng vận tải đã thực hiện một số 

điều chỉnh vào đầu tháng 1/2023 và kể từ đó, các mức cước vẫn không thay đổi. 

Giá giao ngay thậm chí đã thấp hơn mức giá hợp đồng dài hạn kí trước đó.  

Không gian: Rất cởi mở, có thể gửi yêu cầu phân bổ cho người vận 

chuyển cho các tuần có khối lượng lớn hoặc các dự án có khả năng được chấp 

nhận cao. 

Công suất/Thiết bị: không có thay đổi lớn nào về công suất trên thị 

trường ngoài 2 tuần ra khơi trống vào tháng 2/2023. Phần lớn các thiết bị đều có 

sẵn, trừ các thiết bị chuyên dụng phải đặt trước.  

Khuyến nghị: mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng để đảm bảo có thể khởi 

hành đúng thời gian mong muốn, khách hàng được khuyến nghị đặt trước 1-2 

tuần so với ngày khởi hành (CRD) trên tất cả các tuyến cảng ven biển đến Châu 

Á và đặt trước 2-3 tuần trước CRD trên tất cả các tuyến nội địa đến Châu Á và 

các tuyến cảng trung chuyển. 

b) Cập nhật thị trường vận tải hàng không 

Phía Bắc Trung Quốc: Giá cước trên thị trường giảm khá nhiều trong kỳ 

nghỉ lễ , bắt đầu từ ngày 21/01/2023 và kéo dài đến cuối tháng. 

Phía Nam Trung Quốc: Với việc dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng chống 

Covid-19 ở Trung Quốc đại lục, vận tải xuyên biên giới dự kiến sẽ dần hoạt 

động trở lại, hoạt động logistics đường hàng không cũng sẽ sôi động hơn.  

Đài Loan (TQ): Thị trường hoạt động bình thường. Sau Tết Nguyên đán, 

một số hãng có thể giảm tải hàng hóa. 



Trân trọng cảm ơn và mong Quý khách không chuyển tiếp sản phẩm này cho người khác 

để nganhhang.vn tiếp tục phát triển và phụng sự.   20 

Hàn Quốc: Nhu cầu vận tải xuyên Thái Bình Dương đến Bờ Tây TPEB 

đang tăng lên trong khi thị trường Viễn Đông Tây (FEWB) vẫn đang có xu 

hướng giảm. 

Đông Nam Á: Nhìn chung, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của các nước 

ngoài Đông Nam Á vẫn còn thấp sau kỳ nghỉ lễ nên nhìn chung nguồn cung sức 

chứa cho hàng hóa dồi dào so với cầu, trừ các chuyến bay từ Hà Nội. 
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1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong 

tại Việt Nam trong tháng và dự báo 

1.2.1. Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong tháng:  

Tháng 01/2023 và tuần đầu tháng hai trùng với kỳ nghỉ Tết Dương lịch và 

nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài nên một số hoạt động sản xuất, lưu thông hàng 

hóa chững lại.  

Hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất, nhập khẩu đều giảm so với cùng 

tháng năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng so với tháng 

liền trước và cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn 11,9% so với quy mô của 

điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19. 

Như vậy có thể thấy sau khi đạt những kết quả khả quan trong năm 2022, 

bước sang năm 2023 kinh tế Việt Nam đang bắt đầu chịu tác động mạnh hơn 

bởi những biến động từ bên ngoài.  

Các động lực chính từ xuất khẩu và đầu tư đang có dấu hiệu chững lại, lãi 

suất tăng và đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào đầu năm đến khiến chi phí 

sản xuất, hoạt động của các doanh nghiệp logistics chịu áp lực lớn.  

Để bù đắp những khó khăn mới này, cần đến những động lực mới cho tăng 

trưởng, ở cả phía sản xuất và lưu thông hàng hóa.  

Phân tích chi tiết đối với từng phân khúc thị trường, loại hình dịch 

vụ và địa phương cụ thể, vui lòng xem ở các phần 2 và phần 3 của Báo cáo.  

1.2.2. Dự báo:  

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế 

giới công bố vào ngày 10/01/2023, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,3% 

trong năm 2023, cao hơn so với mức 4% tại Malaysia và 5,4% tại Philippines. 

Tuy nhiên, để đạt được kết quả khả quan này trong bức tranh khó khăn 

chung của kinh tế toàn cầu năm 2023, Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại 

để đạt được các mục tiêu đề ra trong cả năm, trong đó đặc biệt quan trọng là cần 

sớm tạo được các động lực tăng trưởng mới khi hoạt động xuất khẩu chững lại 

vì đơn hàng từ nước ngoài sụt giảm. Cụ thể như sau:  
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Những khó khăn, thách thức chính cần vượt qua trong năm 2023:  

- Tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, nhiều trở ngại 

và thiếu động lực tăng trưởng tiếp tục tạo ra khó khăn trong sản xuất và thương 

mại trong những tháng đầu năm mới 2023: 

+ Độ mở của nền kinh tế Việt Nam lớn, vào khoảng 200% (quy mô xuất 

nhập khẩu hiện gấp 2 lần GDP, vốn đầu tư nước ngoài cũng có vị trí quan trọng 

trong tổng đầu tư) nên bất kỳ biến độ nhỏ nào bên ngoài cũng có tác động lớn 

đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.  

+ Lạm phát khiến Chính phủ các nước thắt chặt tiền tệ, sản xuất và đầu tư 

chững lại, đơn đặt hàng từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ giảm trong bối 

cảnh sức mua yếu, tồn kho cao, kéo theo suy giảm nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa từ châu Á đến các thị trường tiêu thụ lớn này.  

+ Áp lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế ngày càng gay gắt 

khi nhu cầu thấp nhưng quá trình khôi phục sản xuất trên toàn thế giới hậu 

COVID-19 đã tạo ra nguồn hàng tồn kho lớn ở nhiều nước. Do đó, xu hướng 

cạnh tranh về giá từ các nước cung ứng và xu hướng tăng cường hạn chế nhập 

khẩu thông qua các biện pháp thương mại và phi thương mại dự báo sẽ phức tạp 

hơn trong năm 2023.  

+ Khủng hoảng địa chính trị; khủng hoảng năng lượng, an ninh lương 

thực, các vấn đề an ninh thông tin, phi truyền thống tiếp tục ảnh hưởng đến 

nhiều lĩnh vực, những ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp và đa chiều, khó nhận diện 

nhưng đều có thể tạo ra những tổn thất cho nền kinh tế;  

+ Biến đổi khí hậu nặng nền hơn và các loại dịch bệnh mới thể xuất hiện 

cũng sẽ tác động đến tổng thể các hoạt động của nền kinh tế cũng như an sinh 

xã hội.  

+ Xa hơn nữa là nguy cơ giảm phát cục bộ sau lạm phát do suy thoái đầu 

tư, sản xuất và tiêu dùng.  

- Ở trong nội bộ nền kinh tế cũng còn nhiều hạn chế và có thể còn phải 

đối mặt thêm với những khó khăn mới trong năm 2023:  

+ Quy mô kinh tế nhỏ nhưng độ mở lại cao, sức chống chịu có hạn; khả 

năng thay thế các thị trường để duy trì xuất khẩu và nhập khẩu vật tư đầu vào 
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phục vụ sản xuất còn hạn chế. Giá một số loại hàng hóa vật tư, nguyên, nhiên 

liệu tuy đã điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối năm 2022 nhưng thị trường nguyên 

liệu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch sản xuất trong 

năm 2023 khi trong thực tế nhiều ngành sản xuất của nước ta vẫn phụ thuộc lớn 

vào nhập khẩu đầu vào và dòng vốn đầu tư nước ngoài.  

+ Tỷ giá có thể tăng và ảnh hưởng đến khả năng cân đối vĩ mô của Việt 

Nam cũng như những khoản nợ nước ngoài đến hạn;  

+ Hoạt động sản xuất công nghiệp đang chững lại, dịch vụ và nông 

nghiệp tiếp tục tăng nhưng xuất khẩu nông sản đang giảm.  

Trong bối cảnh này, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp ở một số ngành nghề thâm dụng nhiều lao động, như dệt may, da giày, 

chế biến gỗ, cơ khí... sẽ tiếp tục gặp khó khăn về đầu ra, ảnh hưởng đến việc 

làm và thu nhập cho một lực lượng lớn lao động. Tình trạng này có thể kéo dài 

tới hết quý I/2023, do đó những tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp cần sự 

trợ giúp quan trọng từ Nhà nước để tồn tại và đảm bảo việc làm cho người lao 

động. 

Những yếu tố cần khai thác để tạo thành động lực cho tăng trưởng 

trong năm 2023:  

 Ổn định hoạt động và hỗ trợ các doanh nghiệp bứt phá trong năm 2023 

thông qua bộ giải pháp tổng hợp về tài khóa (thuế, phí, tín dụng) và 

thương mại (tạo thuận lợi thương mại trong nước và xuất khẩu; điều tiết 

hợp lý nhập khẩu; nâng cao năng lực thích ứng và đổi mới của doanh 

nghiệp, hợp tác quốc tế..); 

 Cải thiện môi trường kinh doanh và các lợi thế nổi bật để thu hút đầu tư 

quốc tế (thông qua các chính sách tiền tệ, tài khóa, đầu tư và các hoạt 

động quảng bá về thị trường, địa phương, ngành hàng); 

 Khai thác hiệu quả lợi thế của thị trường trong nước với dân số đạt 100 

triệu người vào năm 2023: Thay vì coi dân số đông là lợi thế nguồn lao 

động dồi dào và giá rẻ, cần cách tiếp cận mới về khai thác lợi thế nhân 

khẩu học. Theo đó, kiến tạo xu hướng tiêu dùng thông qua mạng xã hội 

và với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia nhờ hiệu ứng số 

đông, qua đó tăng được tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong các chuỗi 

cung ứng và xu hướng tiêu dùng mới. 
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 Trước xu hướng người tiêu dùng tại thị trường Hoa Kỳ, châu Âu thắt chặt 

hầu bao, doanh nghiệp đang vạch ra chiến lược đa dạng hóa khách hàng, 

tìm thêm thị trường mới như Đông Âu, Đông Nam Á, Trung Đông…; 

đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm, công thức mới để tiếp tục đưa nông sản 

Việt Nam vươn mạnh ra thị trường quốc tế trong năm 2023. 

 Còn theo khuyến cáo của Ngân hàng thế giới, các chính sách tiền tệ thận 

trọng và chính sách thương mại được thiết kế và đánh giá kỹ lưỡng trước 

tác động lan tỏa toàn cầu rất cần thiết để Việt Nam vượt qua các thách 

thức và tận dụng cơ hội từ thị trường trong và ngoài nước. 

1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các 

chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các 

chủ hàng) 

1.3.1. Tình hình nguồn hàng 

a) Nguồn hàng sản xuất trong nước: 

Nguồn hàng từ sản xuất bị ảnh hưởng khi sản xuất công nghiệp tiếp tục 

gặp khó khăn trong quý đầu năm 2023, chủ yếu do nhu cầu yếu, đặc biệt ở các 

thị trường xuất khẩu chủ chốt như Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ. 

Những tín hiệu khó khăn có thể thấy rõ từ cuối năm 2022, đầu năm 2023 

như sau:  

+ Chỉ số PMI của Việt Nam dưới ngưỡng 50 điểm, phản ánh điều kiện 

kinh doanh ngành sản xuất suy giảm. 

+ Tháng đầu năm tình trạng nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng đã khiến 

chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhiều địa phương, trong đó 

có các địa phương đầu tàu về sản xuất công nghiệp của cả nước có mức giảm 

mạnh, ví dụ: Quảng Nam giảm 47%; Hà Giang giảm 32%; Sóc Trăng giảm 

31%; Vĩnh Long giảm 25,5%; Vĩnh Phúc giảm 19,6%; Tây Ninh giảm 16,7%; 

TP.HCM giảm 15,6%; Đồng Nai giảm 14,4%. Tình trạng này nếu không sớm 

được cải thiện sẽ dẫn đến sự suy giảm kéo dài của sản xuất, giảm hiệu suất đầu 

tư do chi phí duy trì hệ thống máy móc, nhà xưởng tăng nhanh hơn lợi nhuận.  

+ Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tháng 01/2023 giảm nhiều so với 

cùng kỳ năm trước và dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì đầu ra, có thể kể đến 

như: Khí hóa lỏng LPG giảm 33,3%; xe máy giảm 32,1%; ô tô giảm 31,7%; 
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thép thanh, thép góc giảm 26,2%; đường kính giảm 25,7%; thép cán giảm 

25,6%; ti vi giảm 24%; quần áo mặc thường giảm 23,4%; sơn hóa học giảm 

14,6%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 13,6%; xi măng giảm 13,3%; thủy hải sản 

chế biến và sữa tươi cùng giảm 9,4%.  

Tuy nhiên, xét về tổng thể thì Việt Nam tiếp tục là điểm đến “hấp dẫn” 

cho cộng đồng đầu tư quốc tế cũng tạo những lợi thế cho sự phục hồi và tăng 

trưởng của nền kinh tế. Năm 2022, đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 

tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,46 tỷ 

USD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 39,7% so với cùng kỳ 

2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ.  

Bước sang năm 2023 có một điểm tích cực là Việt Nam đã cấp mới cho 

153 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự 

án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 

1/2023, Việt Nam thu hút được 103 dự án FDI được cấp phép mới, với số vốn 

đăng ký đạt 388 triệu (USD), tăng 119,1% về số dự án và giảm 70,7% về số vốn 

đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Vì vậy, kết quả thu hút các dự án mới trong 

tháng 1/2023 được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội cho Việt Nam 

trong năm 2023. Trong số các dự án FDI được cấp mới, những dự án liên quan 

đến lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 

khác có tỷ lệ vốn đăng ký lớn nhất, đạt 651,9 triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn 

đăng ký cấp mới. Tiếp theo là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 351,2 

triệu USD, chiếm 29,1%; các ngành còn lại đạt 201,9 triệu USD, chiếm 16,8%. 

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2023, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ 

đã có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam; trong đó, Singapore là nhà 

đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu USD, chiếm 63,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; 

Trung Quốc xếp thứ 2 với 198,2 triệu USD, chiếm 16,4%. 

 

b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu 

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn và phải 

đối mặt với các thách thức mới như đã đề cập ở trên, xuất nhập khẩu hàng hóa 

của nước ta tiếp tục tăng và lập kỷ lục mới và đạt tổng trị giá 730,2 tỷ USD, 

tăng 9,1% (tương ứng tăng 61,2 tỷ USD) so với năm 2021.  
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Với cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 12/2022 tiếp tục thặng dư 

1,74 tỷ USD, tổng thặng dư thương mại hàng hóa cả năm 2022 đạt 12,4 tỷ USD, 

góp phần tạo thêm nguồn ngoại tệ cho các cân đối vĩ mô. 

Bảng 1: Nguồn hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại 

giai đoạn 2018-2022 

(ĐVT: tỷ USD) 

Năm 
Xuất khẩu  

 

Nhập khẩu  

 

Cán cân thương mại  

 

Tổng trị giá XNK  

 

2018 243.70 236.87 6.83 480.57 

2019 264.27 253.39 10.87 517.66 

2020 282.63 262.69 19.94 545.32 

2021 336.31 332.23 4.08 668.55 

2022 371.30 358.90 12.40 730.21 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Tương quan quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa giữa khối doanh 

nghiệp trong nước và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) trong năm 2022 

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) trong tháng 12/2022 là 38,04 tỷ USD, giảm 4% so với tháng 

trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong năm 2022 

lên 506,83 tỷ USD, tăng 9,3% (tương ứng tăng 43,22 tỷ USD) so với năm 2021. 

Bước sang tháng 01/2023, do số lượng đơn hàng giảm nên kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa ước đạt 25,08 tỷ USD, giảm 13,6% so với tháng trước và 

giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hàng chế biến, chế tạo chiếm 

89%. 

Ở chiều nhập khẩu về Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 

01/2023 ước đạt 21,48 tỷ USD, giảm 21,3% so với tháng trước và giảm 28,9% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93%. 

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ 

USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,04 tỷ USD; khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,64 tỷ USD. 

c) Nguồn hàng bán lẻ:  
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng đầu năm 

2023 ước đạt 544,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 20% so 

với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 15,8% (cùng kỳ năm 2022 

giảm 4%).  

Tuy nhiên, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng tháng đầu năm nay chỉ đạt 88,1% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính 

trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay. 

1.3.2. Dự báo 

Trước mắt trong tháng 02/2023, nguồn hàng trong nước và xuất, nhập 

khẩu sẽ vẫn chưa phục hồi, bởi sản xuất công nghiệp dự báo sẽ tiếp tục gặp khó 

khăn trong quý đầu năm 2023, chủ yếu do nhu cầu yếu, đặc biệt ở các thị trường 

xuất khẩu chủ chốt như Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ. 

Mức tồn kho vẫn cần được bổ sung để đáp ứng nhu cầu nhưng với suy 

thoái kinh tế có thể xảy ra ở nhiều thị trường, khả năng bổ sung nguồn hàng mới 

với các mặt hàng là không cao, ít nhất cho đến quý 2/2023. Hơn nữa, áp lực 

tăng chi phí sẽ rõ nét hơn, do giá xăng, giá điện và lãi suất cùng tăng. Mặt bằng 

giá mới hình thành dịp Tết Nguyên Đán chưa hạ, tất cả đều ảnh hưởng đến sức 

mua và nguồn hàng.  

Xét theo nguồn hàng đối với từng phương thức vận tải, thời gian vận 

chuyển trên biển đã được cải thiện và với nhu cầu chậm lại, nhiều khả năng 

lượng hàng hóa bằng đường hàng không sẽ giảm trong quý 1/2023. 
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2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI  

2.1. Tình hình chung 

2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng vận chuyển hàng 

hóa của Việt Nam tháng 01/2023 ước đạt 202,77 triệu tấn, tăng 5,4% so với 

tháng trước và tăng 16,2% so với tháng 01/2022.  

Luân chuyển hàng hóa tháng 01/2023 đạt 34 tỷ tấn.km, giảm 14,9% so với 

tháng trước nhưng tăng 5,3% so với tháng 01/2022.  

Biểu đồ 1: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 

2021 - 2023 

Đvt: triệu tấn  

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

- Vận tải hàng hóa trong nước tháng 01/2023 ước đạt 199,28 triệu tấn, 

tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 16,4% so với tháng 01/2022.  

Luân chuyển hàng hóa trong nước tháng 01/2023 ước đạt 20,24 tỷ 

tấn.km, giảm 19,6% so với tháng trước nhưng tăng 13,8% so với tháng 01/2022.  

- Vận tải hàng hóa ngoài nước tháng 01/2023 ước đạt 3,49 triệu tấn, giảm 

9% so với tháng trước nhưng tăng 8% so với tháng 01/2022.  
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Luân chuyển hàng hóa ngoài nước tháng 01/2023 đạt 13,75 tỷ 

tấn.km, giảm 6,9% so với tháng trước và giảm 5% so với tháng 01/2022.  

Như vậy, xét theo cơ cấu trong nước và ngoài nước thì hiện nay vận 

chuyển hàng hóa trong nước vẫn chiếm tỷ trọng chính (hơn 98%) trong khi vận 

tải ngoài nước chỉ chiếm một phần rất nhỏ (chưa đến 2%). 

Biểu đồ 2: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 

01/2023 (% theo lượng hàng hóa) 

 

Nguồn: Tính toán và vẽ đồ thị từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Cũng theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong tháng 01/2023, vận chuyển 

hàng hóa bằng đường bộ và đường hàng không tăng trong khi bằng đường sắt, 

đường biển và đường thủy nội địa giảm. Cụ thể, vận chuyển bằng đường hàng 

không tăng 13%, bằng đường bộ tăng 9,79%. Ngược lại, vận chuyển bằng 

đường sắt giảm 20,4%, bằng đường biển giảm 16,9% và bằng đường thủy nội 

địa giảm 5,9%. 

So với tháng 01/2022, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa và 

đường bộ tăng, lần lượt là 34,9% và 14%. Tuy nhiên, bằng đường sắt giảm 

24,8%, bằng đường biển giảm 3,1% và bằng đường hàng không giảm 14,8%.  

2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải 

Xét theo khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 01/2023, đường bộ vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 79% tổng khối lượng vận chuyển, tăng với 

mức của tháng 12/2022 (74,72%).  

Trong 

nước, 98% 

Ngoài nước, 

2% 
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Ngược lại, tỷ trọng của vận tải đường thủy nội địa giảm từ 19,48% trong 

tháng 12/2022 xuống 17,19% trong tháng 01/2023. Đường biển giảm từ 5,55% 

trong tháng 12/2022 xuống 3,67% trong tháng 01/2023. 

Trong khi đó tỷ trọng của đường sắt và đường hàng không trong tháng 

01/2023 vẫn rất thấp, lần lượt là 0,17% và 0,01%.  

Biểu đồ 3: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 

01/2023 

(% theo lượng hàng hóa) 

 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam 

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Bộ GTVT tiếp tục chú trọng phát triển 

vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên cơ sở ứng dụng khoa học công 

nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, giảm chi phí 

logistics; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành 

hoạt động vận tải; giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã 

hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý 

vận tải. 

Bộ GTVT sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu thị phần vận tải 

theo hướng giảm vận tải đường bộ, tăng thị phần các phương thức vận tải 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

Đường sắt 

0.17% Đường biển 

3,67% 

Đường thủy 

nội địa 
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- Đối với vận tải đường bộ: Bộ GTVT sẽ tăng cường phối hợp với các địa 

phương trong công tác quản lý, phát triển giao thông đô thị hướng tới văn minh, 

hiện đại, thân thiện môi trường, lấy giao thông công cộng làm nền tảng; xây 

dựng các tuyến vận tải hành khách khối lượng lớn tại các đô thị loại I 

- Đối với đường thủy: hình thái giao thông đường thủy nội địa vốn có ưu 

thế quốc gia về năng lực vận tải siêu trường, siêu trọng, Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh 

quản lý, khai thác hiệu quả các tuyến vận tải thủy, tuyến bờ ra đảo, triển khai 

các giải pháp đảm bảo an toàn phương tiện mang cấp VR-SB (vận tải sông pha 

biển) hoạt động trên biển, nhất là hoạt động vận tải hành khách tuyến từ bờ ra 

đảo. 

- Đối với hàng không: Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu mở các 

đường bay nội địa và quốc tế mới; tăng cường điều phối hợp lý các slot tại các 

cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Tân Sân Nhất, 

cảng hàng không quốc tế Nội Bài; triển khai các giải pháp giảm thiểu tình trạng 

chậm, huỷ chuyến. 

- Đối với đường sắt: để đảm bảo sự đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát 

triển mọi mặt, Bộ GTVT ưu tiên chú trọng triển khai Kế hoạch chạy tàu an sinh 

xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu, giá dịch vụ điều hành 

giao thông vận tải sắt. 

2.2. Vận tải đường bộ 

2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ 

Tháng 01/2023, vận tải hàng hóa bằng đường bộ của nước ta đạt 160,1 

triệu tấn, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 14% so với tháng 01/2022.  

Luân chuyển hàng hóa đường bộ đạt 10,74 tỷ tấn.km trong tháng 

01/2023, tăng 10,2% so với tháng trước và tăng 7% so với tháng 01/2022. 
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Biểu đồ 4: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai 

đoạn 2021-2023 

Đvt: triệu tấn 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp 

Vấn đề quan ngại đầu tiên của ngành vận tải đường bộ năm 2023 là áp 

lực chi phí. Theo Nghị quyết 30/2022 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

thông qua cuối năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, thuế Bảo vệ môi 

trường (BVMT) đối với các mặt hàng xăng dầu đã tăng trở lại, từ 1.000 lên 

2.000 đồng/lít đối với xăng RON95, dầu diesel từ 500 lên 1.000 đồng, dầu 

mazut từ 300 lên 1.000 đồng/lít/kg và dầu hỏa từ 300 lên 600 đồng/lít. Nếu giá 

xăng tiếp tục điều chỉnh tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt doanh nghiệp 

vận tải đường bộ. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng làm tăng chi phí vay, kết hợp 

với các chi phí đầu vào khác sẽ phải chuyển vào giá cước vận tải hàng hóa.  

Tiếp theo đó là việc duy trì ổn định nguồn hàng cho các tuyến vận tải để 

giảm tỷ lệ trống một chiều. Giá xăng tăng nhưng việc điều chỉnh cước phí cũng 

phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi lượng hàng sau Tết giảm, đơn vị sản xuất có 

nhiều lựa chọn đơn vị vận tải có cước phí cạnh tranh. Trong bối cảnh các đơn 

hàng ở các thị trường truyền thống sụt giảm, nhiều doanh nghiệp vận tải hàng 

hóa tập trung khai thác thêm các khách hàng mới từ những nước bạn như: 
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Campuchia, Lào…nhưng xăng dầu tăng giá cũng hạn chế khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp vận tải Việt Nam. 

2.3. Vận tải đường sắt 

2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt 

Vận tải đường sắt tháng 01/2023 đạt 338,1 nghìn tấn, giảm 20,4% so với 

tháng trước và giảm 24,8% so với tháng 01/2022.  

Luân chuyển hàng hóa đường sắt tháng 01/2023 đạt 259 triệu 

tấn.km, giảm 26,2% so với tháng trước và giảm 27,4% so với tháng 01/2022.  

Biểu đồ 5: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2021- 

2023 

Đvt: nghìn tấn 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Theo Quyết định số 42/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT mới ban hành, từ 

ngày 19/1/2023, ga Kép (tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng) được phép tạm 

thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế. 

Ga Kép tại tỉnh Bắc Giang là một trong 8 ga đang được ngành đường sắt 

đề xuất nâng cấp trở thành ga hàng hóa liên vận quốc tế. Đến nay, tất cả hạ tầng 

phục vụ vận chuyển và lưu kho hàng hóa đã chuẩn bị xong 100%. Đây sẽ trở 

thành một trong những đầu mối làm hàng hóa liên vận quốc tế lớn nhất của khu 
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vực phía Bắc, đóng góp doanh thu lớn cho ngành đường sắt trong năm 2023, 

góp phần nâng cao năng lực vận tải cho toàn tuyến Hà Nội - Lạng Sơn qua 

Trung Quốc đi châu Âu, đặc biệt khi nước bạn đã có chính sách thông thoáng 

hơn về kiểm soát dịch bệnh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Đường sắt tăng năng lực vận chuyển cũng sẽ giảm tải cho đường bộ. Dự 

kiến, lượng hàng lưu thông trên tuyến sẽ tăng 1,5 lần so với hiện nay. 

2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: 

Vận tải hàng hóa đang trở thành mảng kinh doanh mũi nhọn khi mục tiêu 

chiếm đến 70% doanh thu toàn ngành đường sắt, nhưng không chỉ gặp khó khăn 

về đội tàu mà còn vì hạn chế của các ga hàng hóa. Do đó, theo lãnh đạo Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam, việc nâng cấp, cải tạo các khu ga hàng hóa cũng 

đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 

2026. 

Theo đó, ngành đường sắt đã đưa ra giải pháp tăng các luồng chạy tàu 

trên tuyến, chạy tàu hàng nhanh, chạy tàu hành lý. Bên cạnh đó ngành cũng 

đang nỗ lực để nâng cao hơn nữa sản lượng doanh thu về vận tải liên vận quốc 

tế. 

Ngoài ra, nhận thấy mô hình đường sắt kết hợp du lịch trong năm 2022 

đã mang về hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Do đó, đây cũng sẽ là mảng kinh doanh được đẩy mạnh trong năm 2023 với các 

giải pháp như nâng cao chất lượng phục vụ và phối hợp với các tỉnh, tour du 

lịch, công ty du lịch hoặc lữ hành để chúng tôi đón nhận luồng khách để tổ chức 

vận chuyển. 

Hơn nữa, việc Trung Quốc đã có các chính sách kiểm soát dịch bệnh 

thông thoáng hơn từ ngày 08/01/2023 và chiến lược tập trung khai thác dịch vụ 

logistics tại các khu ga cũng sẽ là cơ hội cho ngành đường sắt Việt Nam cải 

thiện tình hình sản xuất kinh doanh. 

Năm 2022, doanh thu của ngành đường sắt đạt hơn 7.700 tỷ đồng, giảm 

lỗ hơn 400 tỷ so với năm trước đó. Năm 2023 ngành này đặt mục tiêu thoát lỗ 

và 2 năm tới sẽ có lãi. 

  

https://vtv.vn/nganh-duong-sat.html
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2.4. Vận tải hàng không 

2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng 

không 

Vận tải hàng hóa đường hàng không trong tháng 01/2023 đạt 27,3 nghìn 

tấn, tăng 13% so với tháng trước nhưng giảm 14,8% so với tháng 01/2022.  

Biểu đồ 6: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2021-

2023 

Đvt: nghìn tấn 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Luân chuyển hàng hóa theo phương thức này trong tháng 01/2023 đạt 

714 triệu tấn.km, tăng 16% so với tháng trước và tăng 161,1% so với tháng 

01/2022.  

Với tầm quan trọng và khả năng sinh lời cao, hàng hóa hàng không đã 

chiếm một vị trí độc nhất trong thương mại thế giới (trọng lượng vận chuyển 

hàng hoá bằng đường hàng không chưa đến 1% nhưng chiếm tới 35% giá trị 

thương mại thế giới). 

Thời gian tới, theo dự báo, lưu lượng hàng hóa đến, đi và trong khu vực 

Đông Á tiếp tục là thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới và Việt Nam sẽ là 

thị trường hàng hóa hàng không tại khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất 

trên tuyến xuyên Thái Bình Dương.  
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Dự báo trong 20 năm tới, đội tàu bay dùng chuyên biệt trong vận tải hàng 

không thế giới sẽ tăng 60% để đáp ứng nhu cầu thị trường, từ mức 2.240 chiếc 

lên tới 3.610 đến năm 2041. 

Trước mắt, thị trường đang suy giảm do nhiều nền kinh tế suy yếu và 

những lo ngại về suy thoái kinh tế vào năm 2022-2023 nhưng sẽ khởi sắc trở lại 

vào năm 2024-2025 và duy trì mức tăng trưởng ổn định từ 8-10% đến cuối thập 

kỷ. 

2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp 

Sau hơn 30 năm phát triển, thị trường vận tải hàng hóa đường hàng 

không tại Việt Nam chứng kiến bước tăng trưởng ngoạn mục, với tốc độ 

bình quân thời kỳ 1991-2022 là 15,3%/năm. 

Tuy nhiên, hoạt động vận tải hàng hóa chuyên biệt vẫn là khoảng trống 

với các doanh nghiệp hàng không Việt Nam. Sự thiếu hụt này khiến 80-90% 

lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không tại Việt Nam do 29 hãng 

hàng không nước ngoài đến từ 16 quốc gia tham gia khai thác và vẫn tiếp tục 

đối mặt với sự tiến công của các hãng lớn khác trên thế giới. 

Trên thực tế, thị trường hàng không Việt Nam còn nhiều tiềm năng trong 

khi các hãng bay Việt Nam chỉ vận chuyển khoảng 10% sản lượng hàng hóa và 

phụ thuộc phần lớn vào các công ty giao nhận nước ngoài. Như vậy, để giành 

thêm thị phần, ngành hàng không Việt Nam cần lưu ý nhiều yếu tố. Cụ thể: 

- Các doanh nghiệp Việt cần tiếp tục vận chuyển hai chiều, đây là cơ hội 

để đầu tư mở rộng lĩnh vực này. 

- Vận chuyển hàng hóa của Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với nhiều 

hãng có tiềm lực và kinh nghiệm chuyên chở hàng chục năm, do đó, các hãng 

hàng không trong nước cần nâng cao năng lực. 

- Việc đào tạo nguồn nhân lực là cần thiết và cần sớm được quan tâm 

đúng mức. 

- Cơ quan quản lý và các địa phương cần sớm đưa ra định hướng, chiến 

lược, kế hoạch phát triển vận tải hàng hóa trong lĩnh vực hàng không. 

Theo đó, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân 

bay toàn quốc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phải tập trung thực 
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hiện nhanh, không chỉ giải quyết những ách tắc hiện nay mà còn phải thu hút 

thêm nguồn tài chính, nhà đầu tư để dành địa điểm gom tụ hàng lớn và sớm 

hình thành ga hàng hóa tại các sân bay. 

Hộp 5: Dự báo thị trường vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của 

Việt Nam năm 2023 

Thị trường hàng không Việt Nam được dự báo sẽ hoàn toàn hồi phục vào 

cuối năm 2023, đạt1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng 15% về hàng hóa so với năm 

2022. So với cùng thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019), tăng 14,8% về 

khối lượng hàng hóa. 

Đối với vận chuyển nội địa, dự báo đạt 45,5 triệu khách, tăng 5% so với 

năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019. Đối với hàng hóa, dự báo tăng 230 

nghìn tấn, tăng 55% so với năm 2022 và bằng 85% so với năm 2019. 

Với vận chuyển quốc tế, dự báo đạt 34 triệu khách, gấp 3 lần so năm 

2022 và 83,5% so với năm 2019. Về hàng hóa, dự báo vận chuyển 1,23 triệu tấn 

hàng hóa, tăng 10% so với năm 2022 và 22,4% so với năm 2019. 

Việc Trung Quốc nới lỏng quy định liên quan đến kiểm dịch y tế, xuất 

nhập cảnh áp dụng từ ngày 8/01/2023 là cơ hội để các hãng hàng không hai 

nước phục hồi việc khai thác thị trường quan trọng này. 

Tuy nhiên vẫn còn có những thách thức lớn như hạn chế về hạ tầng cảng 

hàng không, biến động giá nhiên liệu, thiếu hụt nhân sự chuyên môn hàng 

không và căng thẳng địa chính trị vẫn đang có xu hướng gia tăng. 

 

2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa 

2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy 

nội địa 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 

tháng 01/2023 đạt 34,86 triệu tấn, giảm 5,9% so với tháng trước nhưng tăng 

34,9% so với tháng 01/2022.  

  

https://www.baogiaothong.vn/tin-tuc-covid-19-moi-nhat-ngay-hom-nay-channel405/
https://www.baogiaothong.vn/y-te/
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Biểu đồ 7: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 

2021-2023 

Đvt: triệu tấn 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Luân chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa trong tháng 01/2023 đạt 

8,1 tỷ tấn.km, giảm 11,5% so với tháng trước nhưng tăng 40,2% so với tháng 

01/2022.  

2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp 

Theo thống kê, hiện có khoảng 70% hàng hóa thông qua các cảng biển 

lớn như Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM là hàng container. Để thuận 

tiện cho việc đưa/đón các container này giữa cảng và các địa điểm sâu trong nội 

địa, cần đầu đầu tư phát triển dịch vụ vận tải container đi về, kết hợp giữa 

đường bộ và đường thuỷ nội địa từ các cảng biển lan tỏa tới nơi đi/đến của chân 

hàng, ví dụ các khu công nghiệp các nhà máy của Việt Nam. 

Trong thực tế, hàng container xuất khẩu từ các khu công nghiệp thuộc 

các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội cần được vận chuyển 

bằng đường bộ đến cảng thủy nội địa trên địa bàn các tỉnh, sau đó xếp xuống xà 

lan theo đường sông đến cảng biển Hải Phòng đưa lên tàu biển để xuất đi, đối 

với hàng nhập thì vẫn theo tuyến vận tải đó nhưng ngược lại.  

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã báo 

cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án tuyến vận tải thủy nội địa kiểu mẫu kết 
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nối nguồn hàng từ các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và các tỉnh lân cận gồm: 

Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội về cảng biển Hải Phòng bằng 

Đường thủy nội địa thông qua các tuyến: Kênh Cái Tráp - sông Cấm - sông 

Hàn- sông Kinh Thầy - sông Thái Bình - sông Đuống. 

Trước đó, ngày 09/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông 

vận tải đường thủy nội địa. 

Quyết định này quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao 

thông vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng đối với cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường 

thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc. 

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy 

nội địa: Được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính 

phủ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm kết nối thuận 

lợi, hiệu quả đến các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng 

biển; Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa để 

cải tạo, nâng cấp luồng đường thủy nội địa trên các tuyến vận tải chính theo 

Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

2.6. Vận chuyển đường biển 

2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:  

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong tháng 01/2023 đạt 7,45 triệu 

tấn, giảm 16,9% so với tháng trước và giảm 3,1% so với tháng 01/2022.  

Luân chuyển hàng hóa bằng phương thức này trong tháng 01/2023 đạt 

14,19 tỷ tấn.km giảm 29,4% so với tháng trước và giảm 10,4% so với tháng 

01/2022.  
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Biểu đồ 8: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 

2021-2023 

Đvt: triệu tấn 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng sản lượng hàng hóa thông 

qua cảng biển Việt Nam vẫn có xu hướng tăng dần theo các năm. Có thể nói, so 

với các nước trong khu vực, Việt Nam là thị trường vận tải đang phát triển 

nhanh với sản lượng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Lượng 

hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải quốc tế của đội tàu biển Việt Nam trong năm 

2022 tăng 10%, đạt khoảng 1,29 triệu tấn so với năm 2021. Đây là mức tăng 

trưởng cao, chủ yếu vận tải các tuyến như: đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số tuyến châu Âu. Do đó nhiều doanh 

nghiệp vận tải biển Việt Nam ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận tăng do 

nguồn hàng vận tải và giá cước tăng trong đầu năm 2022. 

Với khối lượng hiện tại, Việt Nam là một trong 3 nước có sản lượng hàng 

hóa thông qua và tuyến vận tải lớn nhất trong khu vực (cùng với Malaysia và 

Singapore), với trên 100 tuyến vận tải nội Á, tập trung vào các cụm cảng số 1 

(Hải Phòng, Quảng Ninh), số 3 (Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quang Nam) và số 4 (TP 

Hồ Chí Minh, Vũng Tàu). 
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Hiện Việt Nam đã hình thành được các tuyến vận tải container biển xa đi 

Hoa Kỳ và Châu Âu, Châu Á, đáp ứng được toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu 

container trực tiếp mà không phải thông qua nước thứ ba, tiết kiệm được chi phí 

vận tải và thời gian của khách hàng. Trong đó, có 25 tuyến vận tải đi Châu Mỹ, 

chủ yếu tập trung ở hai cụm cảng nước sâu Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải. 

Có 3 tuyến vận tải đi Châu Âu, tập trung ở hai cụm cảng nước sâu Lạch Huyện 

và Cái Mép - Thị Vải. 

Theo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), trong năm 2022, sản 

lượng vận tải biển toàn Tổng công ty ước đạt 21,8 triệu tấn, đạt 113% kế hoạch; 

sản lượng hàng thông qua cảng biển của VIMC ước đạt 124 triệu tấn (đạt 93% 

so kế hoạch), doanh thu hợp nhất ước đạt 15.041 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 

3.129 tỷ đồng (vượt 124% so với kế hoạch). Trong đó, lợi nhuận khối vận tải 

biển năm 2022 chiếm tỷ trọng cao nhất, ước đạt 1.869 tỷ đồng.  

Một số đơn vị vận tải biển có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nổi 

bật bao gồm Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (Vosco) đạt lợi nhuận 659 

tỷ đồng, bằng 130% so với năm ngoái; Công ty Vận tải biển VIMC (VIMC 

Shipping) đạt lợi nhuận 415,5 tỷ đồng, bằng 246%; Công ty cổ phần Vận tải 

Biển Vinaship (Vinaship) đạt lợi nhuận 319 tỷ đồng, bằng 176%. 

Ngoài ra, năm 2022, một số đơn vị đã tích cực đẩy mạnh và đạt kết quả 

tốt trong tái cơ cấu tài chính như Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt 

Nam (Vitranschart) với tốc độ tăng trưởng về sản lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu ngày càng cao, tiềm năng phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế của Việt 

Nam là rất lớn. 

2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:  

Ngành vận tải biển bắt đầu phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức 

trong năm 2023 như chỉ số thuê tàu hàng của thị trường đi xuống; thị trường tàu 

container quốc tế, giá cước vận tải liên tục giảm mạnh; thị trường vận chuyển 

container nội địa sản lượng hàng hóa luôn ở mức thấp trong khi nguồn cung tàu 

tuyến nội địa gia tăng; tuổi tàu cao (20 năm), tính năng không đồng bộ, khó 

cạnh tranh hãng tàu nước ngoài. 

Theo Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, đội tàu mang cờ quốc tịch VN đến hết 

năm 2022 có 1.563 tàu, tổng dung tích khoảng 7,7 triệu GT và tổng trọng tải 
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khoảng 12,7 triệu DWT. Trong đó, đội tàu chuyên dụng chiếm phần lớn với 

1.043 tàu có tổng dung tích khoảng 6,67 triệu GT và 11,3 triệu DWT. Đáng nói 

là phần lớn, đến 77% tương ứng gần 800 tàu chở hàng tổng hợp, hàng rời là cỡ 

tàu nhỏ (dưới 5.000 GT) và cỡ tàu trung bình (từ 5.000 GT đến 10.000 GT). Số 

tàu trên 30.000 GT chỉ có 13 tàu với tuổi trung bình khoảng 16,8 tuổi. 

Nếu so sánh với mặt bằng đội tàu container trên thế giới thì đã có gần 

6.350 tàu với tổng sức chở 25,5 triệu Teus, tổng trọng tải 305,9 triệu DWT thì 

đội tàu container của Việt Nam hiện còn quá hạn chế. Hiện cả nước chỉ có 10 

công ty vận tải container sở hữu 48 tàu container với tổng sức chở 39.519 Teus, 

tổng trọng tải 548.236 DWT. Trong số này, có tới 13 tàu trên 25 tuổi, 3 tàu trên 

20 tuổi, 15 tàu có trọng tải từ 300 Teus đến dưới 600 Teus, chỉ có thể chạy ở 

trong nước. 17 tàu có trọng tải từ 600 Teus trở lên có thể chạy các tuyến khu 

vực nội Á. Cơ cấu đội tàu chưa hợp lý, trọng tải nhỏ là một trong những yếu tố 

khiến đội tàu biển trong nước khó cạnh tranh với các đơn vị vận tải quốc tế.  

Để giảm lệ thuộc vào các hãng tàu nước ngoài cần phải có nguồn lực đủ 

mạnh, với một kế hoạch dài hơi và cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp quyết tâm đầu 

tư phát triển đội tàu theo “Đề án phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế của Việt 

Nam”. Theo đó, giai đoạn 2022-2026 thực hiện tổng thể các chính sách về đổi 

mới cơ chế, tài chính, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên, nhằm phát triển 

đội tàu biển ven bờ, kết nối vận tải ven biển với một số nước trong khu vực, 

từng bước thiết lập một số tuyến container trong khu vực nội Á.Giai đoạn 2026-

2030, tập trung hỗ trợ một số hãng tàu container Việt Nam để có tiềm lực đủ 

mạnh, có thể vươn ra hoạt động quốc tế ở những thị trường xa; có cơ chế chính 

sách hỗ trợ các hãng tàu liên minh, liên kết với nhau trong khai thác hàng hóa 

container, tăng năng lực cạnh tranh với các hãng tàu nước ngoài. 

Trước mắt trong năm 2023, để vượt qua các khó khăn và nắm bắt cơ hội 

từ hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp hàng hải chủ lực cần chủ động, 

sáng tạo đưa dự báo kịp thời để tháo gỡ ngay lập tức khó khăn để điều hành sản 

xuất không bị gián đoạn phù hợp với thị trường thực tiễn. 
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3. CẢNG BIỂN  

3.1. Tình hình chung  

3.1.1. Cập nhật diễn biến 

Năm 2022, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước 

đạt 733,18 triệu tấn, tăng 4% so với năm trước đó. 

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 179,07 triệu tấn, giảm 3%; hàng nhập khẩu 

đạt 209,26 triệu tấn, giảm 2%; hàng nội địa đạt 342,79 triệu tấn, tăng 12% so 

với năm 2021. Khối lượng hàng container thông qua cảng biển năm 2022 ước 

đạt 25,09 triệu TEUs, tăng 5% so với năm trước đó. 

Biểu đồ 9: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 

2021 và 2022 

Đvt: triệu tấn 

 

 

 Nguồn: Tính toán và vẽ biểu đồ từ số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam 
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Biểu đồ 10: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam các 

tháng năm 2021 và 2022 

Đvt 1.000 TEU 

 

Nguồn: Tính toán và vẽ biểu đồ từ số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam 

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

các cảng biển vẫn hoạt động xuyên để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa không bị gián đoạn.  

Tuy nhiên dự báo lượng hàng hóa qua cảng biển năm 2023 có thể bị ảnh 

hưởng bởi đơn hàng xuất, nhập khẩu sụt giảm. Tín hiệu sáng có thể đến từ 

trường Trung Quốc khi mở cửa trở lại, nhưng dự kiến cuối quý 1/2023 mới dần 

hồi phục. 

Thời gian vừa qua, hệ thống cơ sở hạ tầng cảng biển ngày càng phát triển 

quy mô hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của 

cảng biển Việt Nam.  

Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng hàng hoá 

xuất nhập khẩu bằng đường biển của Việt Nam sang thị trường Mỹ đứng thứ 2 

trong khu vực châu Á (chỉ sau Trung Quốc). 
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Có thể thấy, năng lực cảng biển Việt Nam hiện nay là tiền đề để các hãng 

tàu sử dụng cảng biển Việt Nam làm mắt xích quan trọng trong chuỗi hải trình 

toàn cầu.  

Nhiều nhà đầu tư khai thác cảng chuyên nghiệp và các hãng tàu lớn của 

thế giới tham gia đầu tư xây dựng và khai thác cảng biển tại Việt Nam như:  

- Tập đoàn PSA - Singapore (nhà khai thác cảng số 3 thế giới) đầu tư, 

khai thác bến cảng SP-PSA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn APMT - Đan 

Mạch (nhà khai thác cảng số 2 thế giới) đầu tư khai thác Cảng CMIT tại tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu; Tập đoàn Hutchison Port Holding - Hong Kong (nhà khai thác 

cảng biển số 1 thế giới) đầu tư bến cảng SITV tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 

- Các hãng tàu lớn cũng tham gia đầu tư, khai thác nhiều bến cảng tại 

Việt Nam như Mitsui O.S.K line (Nhật Bản), Wanhai Lines (Đài Loan Trung 

Quốc) đầu tư, khai thác bến cảng container quốc tế Tân Cảng - Cái Mép; hãng 

tàu MOL, NYK đầu tư bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)… 

- Hai nhóm cảng biển lớn nhất cả nước hiện nay là nhóm cảng biển số 1 

và 4 đều có sự phát triển, đầu tư. Với nhóm cảng biển số 1, năng lực và tổ chức 

khai thác cảng đã được cải thiện đáng kể tại các khu bến cảng mới. Công suất 

xếp dỡ container tăng ấn tượng (từ 500-800 Teus lên 1.000-1.200 TEUs trên 

mét dài bến). 

Nhóm cảng biển số 4 là nhóm cảng biển phát triển nhất cả nước, tập trung 

là nhóm cảng biển khu vực TPHCM và khu vực Cái Mép - Thị Vải (Vũng Tàu) 

với hơn 100 bến cảng và 220 cầu cảng, chiều dài gần 40.000 m. Nhiều cảng 

được đầu tư với quy mô đồng bộ, hiện đại trang thiết bị xếp dỡ năng suất cao, 

năng suất xếp dỡ đạt tiêu chuẩn cấp khu vực và quốc tế, thời gian giải phóng tàu 

nhanh. 

Bến cảng Cát Lái (TPHCM) là khu cảng tập trung khối lượng container 

thông qua lớn nhất trên cả nước, tiếp nhận tàu trọng tải từ 20.000 đến 30.000 

tấn hoặc lớn hơn (giảm tải), chủ yếu vận tải đi các tuyến châu Á. 

Khu cảng Cái Mép - Thị Vải là bến cảng nước sâu lớn nhất cả nước đã có 

khả năng đón được tàu có trọng tải lớn nhất thế giới vào làm hàng (tàu trọng tải 

240.000 DWT). Năm 2022, khu vực cảng Cái Mép đã thiết lập được 22 tuyến đi 



Trân trọng cảm ơn và mong Quý khách không chuyển tiếp sản phẩm này cho người khác 

để nganhhang.vn tiếp tục phát triển và phụng sự.   46 

châu Mỹ, 2 tuyến đi châu Âu và 10 tuyến đi nội Á, tăng khoảng 3 lần so với 

năm 2013 (năm 2018 có 8 tuyến đi châu Mỹ và châu Âu). 

- Bên cạnh 25 tuyến vận tải đi châu Mỹ (tập trung ở hai cụm cảng nước 

sâu Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải) và 3 tuyến đi châu Âu (tập trung ở hai 

cụm cảng nước sâu Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải), hiện Việt Nam có trên 

100 tuyến vận tải nội Á, tập trung vào các cụm cảng số 1 (Hải Phòng, Quảng 

Ninh), số 3 (Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Nam) và số 4 (TPHCM, Vũng Tàu). 

Hộp 6: Mức giá lưu bãi cho các container bắt đầu từ năm 2023 

- Tại cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC- HICT) tại Lạch 

Huyện có sự tăng giá với các container 40 feet. Với các chủ tàu, đại lý vận tải 

biển quốc tế, giá lưu bãi container có hàng sẽ là 1,40 USD/container 20 feet và 

2 USD/container 40 và 45 feet. Với container rỗng, mức giá lưu bãi tương ứng 

là 1 USD/container 20 feet và 1,5 USD/container 40 và 45 feet. 

Mức phí lưu bãi tăng mạnh nhất đối với container rỗng để lưu bãi từ 21 

ngày trở lên. Cụ thể, từ ngày thứ 21 trở đi, mức giá lưu bãi cho container có 

hàng tăng lên 1,70 USD/cont 20 feet và 2,40 USD/cont 40 feet còn Container 

rỗng sẽ có giá lưu bãi 1,10 USD/cont 20 feet và 1,70 USD/cont 40 feet. 

Con số này đã tăng nhẹ so với thời điểm năm 2021, đặc biệt với container 

rỗng để lưu bãi lâu (từ ngày 21 trở đi). Cụ thể tại thời điểm năm 2021, giá lưu 

bãi của container rỗng trong thời gian lưu bãi dài từ ngày thứ 21 trở đi là 1,08 

USD/container 20 feet và 1,63 USD/container 40 feet. 

- Tại cảng Hải Phòng, container rỗng lưu bãi trên 21 ngày cũng có mức 

phí tăng đáng kể. Cảng này quy định, từ năm 2023, các chủ hàng sẽ thanh toán 

thay chủ tàu, hãng tàu, đại lý hãng tàu tiền lưu bãi container xuất nhập khẩu 

thông thường. 

Trong đó, với các container rỗng lưu bãi từ ngày thứ 21 trở đi, mức thu là 

26.000 đồng/container 20 feet và 40.000 đồng/container 40 feet. Trước đó, 

trong năm 2022, mức giá lưu bãi container rỗng là 13.000 đồng/container 20 

feet và 20.000 đồng/container 40 feet thì từ năm 2023, mức giá tương ứng là 

14.000 đồng và 22.000 đồng. 
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3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: 

 Dù tiếp tục được hưởng lợi trong năm 2022 nhưng theo các chuyên gia, 

ngành cảng biển vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2023 do suy thoái kinh 

tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại cũng như sản lượng vận 

tải biển. 

Trên thị trường quốc tế, sau một thời gian tăng trưởng chóng mặt, giá 

cước vận tải đường biển bất ngờ lao dốc mạnh, trong đó chỉ số container toàn 

cầu, đại diện cho giá cước vận tải container, sụt giảm gần 70% so với mức đỉnh 

vào thời điểm tháng 9/2021. Đây là hệ quả của việc nhu cầu vận tải biển toàn 

cầu suy yếu trong khi thị trường lo ngại hiện tượng dư cung sẽ gây áp lực lớn 

lên giá cước vận tải biển thời gian tới. 

Lĩnh vực cảng biển cũng sẽ tiếp tục gặp nhiều bất lợi do nguồn hàng có 

nguy cơ suy giảm bởi các yếu tố đầu vào của thị trường và số lượng đơn hàng 

sụt giảm khiến các nhà máy phải hoạt động cầm chừng, đóng cửa; xuất nhập 

khẩu của Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại bắt đầu từ quý 4/2022. 

Ở khía cạnh tích cực, ngành càng biển cần nỗ lực để nắm bắt cơ hội từ 

hội nhập kinh tế sâu rộng, với việc Việt Nam là thành viên của các FTA thế hệ 

mới có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn. Hoạt động xuất nhập khẩu có thể giúp 

sản lượng container qua cảng biển của Việt Nam tăng trưởng 8,6% giai đoạn 

2022-2030. Các cụm cảng Hải Phòng và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đang 

được nâng cấp và có nhiều cơ chế ưu đãi để thu hút tàu và nguồn hàng. Giai 

đoạn 2023-2024, một số dự án mở rộng sẽ được triển khai và đi vào hoạt động 

như Nam Đình Vũ giai đoạn 2, Gemalink giai đoạn 2 của GMD và cảng nước 

sâu của PHP sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng vượt bậc cho doanh nghệp sở 

hữu. 

3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu 

3.2.1. Cảng biển Hà Tĩnh  

Trong năm 2022, Hà Tĩnh đã có 3.541 lượt tàu thuyền ra, vào các cảng 

biển trên địa bàn. Trong đó, có 942 lượt tàu nước ngoài, 104 lượt tàu biển Việt 

Nam hoạt động quốc tế, 877 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, 

1.618 lượt phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB. 
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Theo thống kê của ngành chuyên môn, sản lượng hàng hóa thông qua các 

cảng biển ở Hà Tĩnh trong năm 2022 là trên 29,3 triệu tấn. Trong đó, sản lượng 

hàng hóa xuất khẩu đạt 6,3 triệu tấn, sản lượng hàng hóa nhập khẩu 15 triệu tấn 

và sản lượng hàng hóa nội địa là trên 8 triệu tấn. 

Các mặt hàng nhập khẩu qua các cảng biển Hà Tĩnh chủ yếu là: quặng sắt 

và than; các mặt hàng xuất khẩu qua các cảng biển Hà Tĩnh chủ yếu là gỗ dăm, 

kali, thép thành phẩm. 

Năm 2022, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tập trung đẩy mạnh công tác 

cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Cùng đó, đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực trực 24/24h để giải quyết kịp 

thời, hiệu quả các thủ tục cho tàu thuyền ra vào các cảng biển. Qua đó, hạn chế 

tình trạng hàng hóa bị đình trệ, đảm bảo hoạt động thông suốt cho các tổ chức 

và doanh nghiệp. 

Dự kiến, trong năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh ước đón khoảng 3.600 lượt tàu 

thuyền qua các cảng biển trên địa bàn với lượng hàng hóa thông qua đạt khoảng 

31,5 triệu tấn. Cảng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, triển khai đồng bộ 

các giải pháp, chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, tổ 

chức xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cảng biển trên địa bàn.  

 

3.2.2. Cảng biển Hải Phòng 

Trong năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 

Cảng Hải Phòng đạt được như sau: sản lượng hợp nhất đạt 37,92 triệu tấn, 

doanh thu hợp nhất 2.533,3 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 870,038 tỷ đồng. Trật 

tự trị an bến cảng được giữ vững; đời sống, thu nhập của người lao động được 

đảm bảo ổn định.  

Trong năm 2023, Công ty dự kiến nâng cao năng lực, phát triển ngành 

với các nhóm giải pháp trên tất cả các mặt công tác, bao gồm: Tổ chức khai thác 

hợp lý, thực hành tiết kiệm; Đổi mới công tác quản trị, chế độ chính sách và 

khen thưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đầu tư phương tiện, thiết bị, 

chuyển đổi số theo đúng lộ trình và có sự đánh giá để tối ưu hiệu quả của các dự 

án; Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng hai bến container số 3,4 
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tại khu bến cảng Lạch Huyện; chuẩn bị phương án cho việc di dời Cảng Hoàng 

Diệu song song với việc nâng cao năng lực, bổ sung trang thiết bị cho Cảng 

Chùa Vẽ. 

Ngày 06/01/2023, Cảng Hải Phòng đã tổ chức lễ đón chuyến tàu 

FILOTIMO cập cảng, đánh dấu chuyến hành trình đầu tiên thuộc tuyến dịch vụ 

HP3 đến với Cảng Tân Vũ (Cảng Hải Phòng). 

HP3 là tuyến dịch vụ mới được khai thác bởi hãng tàu Maersk - một 

trong những hãng tàu container hàng đầu thế giới với đội tàu hùng hậu và các 

tuyến dịch vụ phủ sóng toàn cầu, đồng thời là đối tác quan trọng của Cảng Hải 

Phòng trong nhiều năm qua.  

Với hải trình kết nối Busan – Kaohsiung – Nansha – Hải Phòng – 

Yantian – Hong kong – Cangayan De Oro – Cebu – Hồng Kông – Nansa – 

Kaohsiung – Busan , tuyến dịch vụ HP3 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển container tăng cao của các tuyến nội Á, mang đến thêm nhiều sự lựa 

chọn linh hoạt cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực phía 

Bắc. Hãng sẽ sử dụng 04 tàu: NORDTIGER, NORDMAAS, ASIAN ACE, 

FILOTIMO và khai thác với tần suất 1 chuyến/ tuần. Sản lượng dự kiến khoảng 

800 – 1000 TEU container nhập và xuất.  

3.2.3. Cảng Cái Mép – Thị Vải (CM-TV) 

Theo đánh giá của các hãng tàu, các cảng tại khu vực Cái Mép-Thị Vải 

(CM-TV) hiện đã được trang bị hiện đại và không ngừng nghiên cứu để phát 

triển thêm các dịch vụ gia tăng giá trị cho khách hàng. Nhờ đó, năng suất làm 

hàng ngày càng cao, chất lượng dịch vụ tốt. Các hãng tàu quốc tế ngày càng tin 

tưởng khi đưa tàu mẹ vào khai thác tại đây. Từ CM-TV, hàng xuất khẩu của 

Việt Nam được kết nối trực tiếp ra nước ngoài một cách thuận lợi. 

Tại cảng Gemalink, trung bình mỗi tuần đón 5 chuyến tàu mẹ đi các 

tuyến Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, cuối năm 2022 vừa qua, cảng đã tiến hành nạo 

vét luồng lạch và đạt được độ sâu trước bến là 16,5m. Với độ sâu này, 

Gemalink tự tin sẽ đón được những chuyến tàu lớn nhất thế giới ngay trong đầu 

năm 2023. 

Theo đánh giá từ Bộ GTVT, hiện công suất khai thác so với thiết kế của 

các cảng biển trên địa bàn tỉnh chỉ mới đạt khoảng 70% (nếu tính hàng tàu biển 
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và phương tiện thủy nội địa) và khoảng 47% (nếu tính riêng hàng tàu biển). Đối 

với các bến cảng container, công suất khai thác đạt 99% (nếu tính hàng tàu biển 

và phương tiện thủy nội địa) và khoảng 56% (nếu tính riêng hàng tàu biển). 

Cùng với kế hoạch khơi thông tuyến luồng đón những con tàu lớn nhất 

thế giới, lên đến 250.000 DWT đầy tải đã được Bộ GTVT phê duyệt với tổng 

mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sự ra đời của Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 

7/10/2022 của Bộ Chính trị với những quyết sách đặc thù dành cho cụm cảng 

CM-TV, các doanh nghiệp cảng tin tưởng rằng, việc liên tục đón những chuyến 

tàu “xông đất” ngay đầu năm mới cũng giúp hoạt động tại các cảng biển trở nên 

sôi động (từ ngày 22-26/1 (mùng 1-5 Tết) đã có 16 chuyến tàu mẹ cập cảng 

CM-TV). Sắp tới, khi thị trường Trung Quốc khi mở cửa trở lại, hoạt động tại 

các cảng biển được kỳ vọng sẽ càng trở nên sôi động hơn nữa. 

Để tăng tính hấp dẫn cũng như góp phần đưa CM-TV hiện diện trên bản 

đồ hàng hải thế giới, giai đoạn 2023-2030, tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 

các dự án giao thông nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi đến cụm cảng 

nước sâu CM-TV như: đường 991B, dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu 

Phước An. Đặc biệt, Bộ GT-VT đã chấp thuận chủ trương triển khai Dự án đầu 

tư nâng cấp luồng hàng hải vào cụm cảng Cái Mép có độ sâu đến 15,5m vào 

năm 2023. Với độ sâu này, CM-TV có khả năng tiếp nhận mọi tàu mẹ. 

3.2.4. Cảng biển Đà Nẵng 

Trong năm 2022, Cảng Đà Nẵng đã triển khai 23 dự án, tập trung đầu tư 

các phương tiện thiết bị chuyên dụng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Bên cạnh đó, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản 

xuất, giải quyết nhanh các thủ tục trong giao nhận hàng; đẩy mạnh đầu tư xây 

dựng cơ bản, mua sắm phương tiện thiết bị chuyên dùng, hiện đại, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, tạo ra các lợi ích tối ưu cho khách hàng, các chỉ tiêu kinh 

doanh năm 2022 của cảng Đà Nẵng cơ bản đạt kế hoạch, doanh thu tăng 10%, 

lợi nhuận tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.  

Năm 2023 dự báo là năm tiếp tục khó khăn do tình hình kinh tế toàn cầu 

tiếp tục suy thoái, biến động của cuộc xung đột Nga- Ucraina, những biến động 

từ giá dầu. Tuy nhiên, Cảng Đà Nẵng dự kiến phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa 

thông qua Cảng trong năm 2023 tăng ít nhất 2% so với năm 2022, doanh thu và 
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lợi nhuận tăng ít nhất từ 4 - 6% so với năm 2022. 100% đơn vị hoàn thành 

nghĩa vụ nộp ngân sách và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, chính trị 

được giao. 

3.2.5. Cảng biển Quảng Ninh 

Với thế mạnh đặc biệt về kinh tế biển và nằm trong cụm cảng trọng điểm 

phía Bắc, Quảng Ninh được đánh giá là một trong 5 khu vực cảng biển lớn của 

cả nước. Trong đó, Cái Lân sẽ là khu bến chính của cảng biển Quảng Ninh, 

gồm các bến cảng tổng hợp và container, các bến chuyên dụng, tập trung duy trì 

khai thác cho tàu tổng hợp đến 50.000 tấn, tàu container đến 4.000 Teus, năng 

lực thông qua đạt khoảng 25-33 triệu tấn/năm vào năm 2020 và khoảng 35-40 

triệu tấn/năm vào năm 2030. 

Hiện nay, Tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện 

hệ thống hạ tầng giao thông cho các bến, cảng trên địa bàn, đặc biệt là khu vực 

cảng Cái Lân. Đồng thời, tỉnh này mở rộng cơ chế thông thoáng và tạo điều 

kiện tối đa để thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào phát triển hạ tầng 

logistics, nhất là các loại hình dịch vụ đại lý hàng hải, cung ứng thiết bị tàu 

biển, sửa chữa và đóng mới tàu, cho thuê bến bãi và ứng dụng công nghệ mới 

tận dụng được nhu cầu kho bãi, hậu cần vốn đang quá tải tại Hải Phòng; đề xuất 

Bộ GT-VT hoàn thiện tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái 

Lân theo dự án đã được phê duyệt. 

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng triển khai các chính sách hỗ trợ bền vững, 

lâu dài cho các chủ tàu, chủ hàng và chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng 

đường bộ khi lựa chọn khu vực cảng biển Quảng Ninh để làm hàng. Đồng thời, 

tạo điều kiện hỗ trợ các chủ cảng, bến trong việc tìm kiếm đối tác là các hãng 

tàu, chủ hàng thông qua việc quảng bá thương hiệu cảng biển Quảng Ninh đến 

với các hãng tàu, công ty kinh doanh logistics. 

3.2.6.  Cảng Cát Lái 

Hiện nay, Tân Cảng Sài Gòn đang đảm nhận dịch vụ cảng cho trên 55% 

thị phần sản lượng container xuất nhập khẩu thông qua các cảng biển cả 

nước. Riêng Cảng Tân Cảng - Cát Lái tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng với sản 

lượng thông qua đạt hơn 5,5 triệu Teus container (tương đương 78,5 triệu tấn 

hàng hóa).  

https://diendandoanhnghiep.vn/loi-thoat-nao-cho-tuyen-duong-sat-yen-vien-pha-lai-ha-long-cai-lan-230933.html
https://diendandoanhnghiep.vn/loi-thoat-nao-cho-tuyen-duong-sat-yen-vien-pha-lai-ha-long-cai-lan-230933.html
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Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết Quý mão 2023, tại Cảng 

Tân Cảng - Cát Lái mỗi ca sản xuất có hơn 1.100 người lao động trực tiếp quản 

lý, điều hành và phục vụ. Trong tuần đầu Tết Nguyên đán, cảng đón 70 chuyến 

tàu làm hàng, sản lượng thông qua 107 nghìn Teus, tương đương hơn 1,54 triệu 

tấn hàng hóa (tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022).  

Riêng trong đêm phát lệnh làm hàng, Cảng đón 9 chuyến tàu container. 

Lô hàng này được xếp lên Tàu Khuna Bhum của hãng tàu RCL, tải trọng 

19.981 tấn, sức chở gần 1.700 teus, hành trình Cát Lái (Việt Nam) - 

Laemchabang (Thái Lan) – Hồng Kông - Shanghai và Ningbo (Trung quốc). 

Đây là lô hàng sản phẩm điện tử - mặt hàng chủ lực năm qua đã góp phần đưa 

xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt kim ngạch hơn 47 tỷ USD.  

Tổng sản lượng xếp dỡ trong đêm phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng 

Tân Cảng - Cát Lái khoảng 15.424 Teus (tương đương 220 nghìn tấn hàng). 
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4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN 

LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN  

Đối với các phân tích và dự báo chi tiết tới từng phân khúc thị trường giao 

nhận, chuyển phát, chuỗi cung ứng lạnh, bất động sản logistics, vui lòng 

đón xem Các báo cáo nghiên cứu thị trường thị trường vận tải, kho bãi 

Việt Nam và thế giới năm 2023 và Báo cáo nghiên cứu thị trường giao 

nhận, chuyển phát Việt Nam và thế giới năm 2023; Báo cáo về vận chuyển 

xuyên biên giới sẽ đăng tải trên nganhhang.vn vào giữa tháng 2/2023. 

 

4.1. Giao nhận, chuyển phát 

Thị trường giao nhận, chuyển phát đã có nửa đầu tháng 01/2023 đặc biệt 

sôi động nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, gửi tặng quà trong nhân dịp Tết 

Dương lịch và Tết nguyên đán. Các giao dịch trực tuyến, hoặc mua hàng từ xa, 

giao hàng tận nhà tăng mạnh trong dịp cuối năm.  

Người tiêu dùng Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có tần suất mua 

sắm trực tuyến thường xuyên tại châ Á. Thị trường thương mại điện tử vẫn đang 

trên đà phát triển, ngay cả khi các hoạt động sau đại dịch COVID-19 đã trở lại 

bình thường từ đầu năm 2022. Các động lực tăng trưởng chính cho thị trường có 

thể kể đến dân số đông, tỷ lệ sử dụng Internet và điện thoại thông minh 

(smartphone) tăng nhanh. Số lượng người mua sắm trực tuyến trong nước dự 

kiến đạt khoảng 55% dân số với mức chi tiêu trung bình 600 USD mỗi năm vào 

năm 2025. Thương mại điện tử xuyên biên giới đang phát triển cũng dự kiến 

mang lại cơ hội tăng trưởng cho các dịch vụ logistics trong và ngoài nước, bao 

gồm cả chuyển phát nhanh. 

Hộp 7: Thị trường giao nhận, chuyển phát: Nhu cầu cao nhưng áp lực cạnh 

tranh cũng lớn 

Nhu cầu tăng nhưng áp lực cạnh tranh trên thị trường cũng khốc liệt hơn, ở cả 

khía cạnh chất lượng dịch vụ và chi phí.  

Doanh thu dịch vụ toàn ngành bưu chính năm 2022 ước đạt 52.300 tỷ đồng, 

tăng 16,2% so với năm 2021. Năm 2022, VietnamPost đạt tổng doanh thu hơn 

27.325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 517 tỷ đồng; Viettel Post đạt tổng doanh 

thu khoảng 21.235 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 389,44 tỷ đồng. 
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Tuy nhiên tính trên tổng thể thị trường, các doanh nghiệp nước ngoài đang 

chiếm giữ hơn 60% thị phần thị trường chuyển phát, các doanh nghiệp Việt 

Nam chỉ chiếm khoảng hơn 30% thị phần 

Đối với phân khúc giao hàng dặm cuối, do phần lớn sử dụng đội xe tải, 

chi phí sẽ là bài toán khó với các doanh nghiệp này trong năm 2023. Giá xăng 

tăng cộng với các chi phí đầu vào khác có thể được chuyển sang giá cước, 

nhưng mức tăng không mạnh để phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường. 

Nhằm cụ thể giá cước gửi hàng theo từng khu vực, phù hợp hơn với nhu 

cầu của thị trường cũng như khách hàng, từ ngày 01/01/2023, Bưu điện Việt 

Nam (Vietnam Post) sẽ áp dụng giá cước mới cho Dịch vụ chuyển phát Tiêu 

chuẩn Thương mại điện tử (TMĐT) cũng như gói cước đồng giá của dịch vụ 

này kèm theo một số cải tiến về thời gian giao hàng, mức khối lượng tính cước 

và gia tăng thêm tiện ích cho khách hàng. 

- Về giá cước, do Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy 

định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội 

hết hiệu lực, thuế GTGT theo đó quay trở lại mức 10%, bảng cước Dịch vụ 

chuyển phát Tiêu chuẩn TMĐT sẽ được điều chỉnh tăng từ 300 đồng đến 1.400 

đồng/bưu gửi tùy thuộc vào địa chỉ gửi hàng cũng như khối lượng thực tế của 

bưu gửi. Bên cạnh đó, phạm vi tính cước cũng được phân chia lại thành nội 

tỉnh, nội vùng, cận vùng, cách vùng thay vì chỉ có nội tỉnh và liên tỉnh như 

trước đây. 

Vietnam Post cũng điều chỉnh chia nhỏ khối lượng tính cước cho các bưu 

gửi dưới 5kg sử dụng Gói cước chuyển phát Tiêu chuẩn TMĐT đồng giá theo 

các nấc 0-1kg, 1-3kg và 3-5kg; trong đó, giá cước gửi hàng thấp nhất sẽ là 

15.000 đồng/bưu gửi, bao gồm trọn gói thuế GTGT và các phụ phí.  

So với dịch vụ và gói cước hiện đang áp dụng, khách hàng vẫn tiếp tục 

được miễn phí nhiều loại cước phí như cước thu hộ đến 3.000.000 đồng, cước 

chuyển hoàn cho các bưu gửi trong nội tỉnh, phí giao hàng tại địa chỉ (tối đa 3 

lần), phí báo phát cho người gửi qua My Vietnam Post Plus/Email. Ngoài ra, 

khách hàng được hưởng thêm ưu đãi miễn phí hủy dịch vụ thu hộ - chi hộ COD 
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theo yêu cầu của khách hàng và tăng số tiền thu hộ lên tối đa 50 triệu đồng khi 

sử dụng dịch vụ/gói cước trong năm 2023. 

- Trong khi thay đổi về mặt giá cước, thời gian chuyển phát cũng được 

Vietnam Post tối ưu và rút ngắn từ 0,5-1 ngày với chất lượng đảm bảo theo quy 

trình khai thác ưu tiên, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường 

và khách hàng về tốc độ giao hàng. Đồng thời, dịch vụ cho phép khách hàng gửi 

các loại hàng hóa nguyên khối không thể tách rời có khối lượng thực tối đa đến 

50kg/bưu gửi song song với gửi các bưu gửi đơn lẻ có khối lượng đến 30kg như 

trước đây. 

Cũng liên quan tới việc thay đổi cước phí giao nhận, DHL Express, 

nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới cũng đưa 

ra thông báo về việc điều chỉnh biểu phí thường niên, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2023. So với năm 2022, mức giá dành cho dịch vụ chuyển phát nhanh 

quốc tế tại Việt Nam sẽ tăng trung bình 7,9%. 

Việc điều chỉnh biểu phí hàng năm cho phép DHL Express tiếp tục đầu tư 

vào cơ sở hạ tầng và công nghệ nhằm đảm bảo các giải pháp bền vững và đẳng 

cấp thế giới dành cho khách hàng. Điều này bao gồm đội tàu bay và phương 

tiện vận chuyển tối tân, mở rộng các trung tâm trung chuyển và mạng lưới cửa 

khẩu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, cũng như đầu tư vào các 

giải pháp xanh và bền vững hơn, chẳng hạn như Nhiên liệu Hàng không Bền 

vững và xe điện. 

DHL Express điều chỉnh mức giá hàng năm sau khi cân nhắc kỹ các yếu 

tố lạm phát và giá trị tiền tệ thay đổi, cũng như chi phí hành chính liên quan đến 

việc tuân thủ các quy định về pháp luật, an ninh và bảo mật. Các quy định này 

được cập nhật thường xuyên bởi các cơ quan có thẩm quyền trong nước và quốc 

tế tại mỗi nơi trên tổng số hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mà DHL Express 

hoạt động. Tùy thuộc vào điều kiện địa phương, mức điều chỉnh giá sẽ thay đổi 

theo từng quốc gia và áp dụng cho toàn bộ khách hàng trong điều khoản hợp 

đồng cho phép. 

4.2. Kho bãi, bất động sản logistics  

4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:  
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Theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), tỷ lệ lấp 

đầy các khu công nghiệp trên cả nước có xu hướng tăng, đạt mức trên 80%. Tỷ 

lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam là khoảng 85%. Một số 

khu công nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình 

Dương được lấp đầy gần như hoàn toàn. Trong đó, Bình Dương là địa phương 

có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước khi có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động 

với tỷ lệ lấp kín đạt trên 95%. 

Giá thuê tăng khoảng 10% so với kỳ trước, trung bình 100 – 120 

USD/m2/chu kỳ thuê và sẽ tiếp tục tăng, nhất là tại thị trường phía Nam do 

nguồn cung khan hiếm. 

Tại các khu công nghiệp miền Bắc, giá thuê dao động từ 90 – 120 

USD/m2/chu kỳ thuê. 

Tại khu vực miền Nam, thị trường TP.HCM ghi nhận mức giá thuê trung 

bình cao nhất, dao động từ 180-300 USD/m2. Tiếp theo là Long An với mức giá 

thuê trung bình trong khoảng 125-275 USD/m2. Mức giá thuê tại Bình Dương 

dao động từ 100-250 USD/m2 còn tại Đồng Nai là từ 100-200 USD/m2. Mức 

giá này được tính theo mỗi chu kỳ thuê. 

Dự báo của Cushman & Wakefiel Việt Nam:  

- Việt Nam vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2023, chủ yếu 

vì nền kinh tế có độ mở lớn, phụ thuộc vào các thị trường lớn, trong bối cảnh 

kinh tế thế giới đang có dấu hiệu chững lại hoặc bước đầu suy thoái, lạm phát 

gia tăng, và chính sách tiền tệ thắt chặt ở nhiều quốc gia.  

Giai đoạn từ năm 2023 trở đi, thị trường sẽ đón nhận nguồn cung kho 

xưởng dồi dào. Giá thuê của kho xưởng trong năm 2023 được dự báo ổn định.  

Trong khi đó, nguồn cung đất công nghiệp sẽ trở nên hạn chế vào năm 

2023 do thủ tục pháp lý kéo dài.  

- Trong bối cảnh giá đất tăng cao, nhà đầu tư sẽ hướng tới những vị trí có 

giá hấp dẫn hơn như Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ. 

- Trong tương lai, lượng nguồn cung khu công nghiệp là khoảng 27.000 

ha, nhà xưởng xây sẵn khoảng 4,1 triệu m2 và nhà kho xây sẵn khoảng 2,8 triệu 

m2. 
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Tình hình tại các khu vực:  

- Tại Miền Bắc: 

Hải Phòng và Bắc Ninh sẽ tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung đất bất động 

sản công nghiệp cho thuê tại miền Bắc. Theo đó khu công nghiệp Tiến Thành 

(Hải Phòng) và Gia Bình 2 (Bắc Ninh) với diện tích lần lượt là 410 ha và 250 ha 

sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023 với giá cho thuê trung bình tại các khu công 

nghiệp khu vực phía Bắc có thể sẽ tăng 1-2% trong năm. 

Trong quý IV/2023, Có 3 KCN mới gia nhập thị trường, bổ sung thêm 

528ha vào tổng nguồn cung tại miền Bắc, đạt 14.100 ha. Miền Bắc Việt Nam 

tiếp tục thu hút đầu tư mới vào ngành điện tử như: Foxconn, Samsung, OPPO 

và các nhà cung cấp phụ trợ. 

+ Đối với thị trường nhà xưởng xây sẵn, Hơn 66.000 m2 RBF được mở 

bán từ hai dự án tại Hải Phòng (U&Me Nam Cầu Kiền và Tường Viên Nam 

Đình Vũ), dẫn đến công suất thuê giảm 3 điểm % theo quý và 13 điểm % theo 

năm. Giá thuê ổn định ở mức 4,6 USD/m2/tháng. Tổng nguồn cung đạt 

2.750.000m2. Nhu cầu chủ yếu đến từ các nhà cung cấp hỗ trợ trong ngành điện 

tử. 

+ Đối với thị trường nhà kho xây sẵn, nguồn cung mới 170.000 m2 từ 7 

dự án, 6 trong số đó là kho hạng A vào Quý IV năm 2022. Nguồn cung thị 

trường tăng 78% so với cùng kỳ do nguồn cung mới đến từ các nhà phát triển 

phụ thuộc tổ chức (Core 5, BW) vào cuối năm 2022. Tổng nguồn cung đạt 

2.000.000 m2. Giá cho thuê trung bình đạt 4,5 USD/m2/tháng. Công suất thuê 

giảm do nguồn cung mới và nhu cầu giảm do triển vọng kinh tế tiêu cực. Nhu 

cầu kho bãi chủ yếu đến từ lĩnh vực phụ trợ và e-commerce.  

Dự báo:  

Nhu cầu bất động sản công nghiệp, kho bãi trong nửa đầu năm 2023 dự 

kiến sẽ giảm do triển vọng kinh tế toàn cầu, nhưng vẫn được duy trì nhờ hưởng 

lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc. 

Giá thuê đất công nghiệp được dự báo sẽ tăng do chi phí đền bù tăng và 

quỹ đất còn lại hạn chế ở Hà Nội và các khu vực Hà Nội mở rộng. Nhu cầu 
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mạnh được dự báo ở Quảng Ninh và Hải Phòng do việc mở lại cửa khẩu của 

Trung Quốc và nâng công suất của các cảng ở Hải Phòng. 

Trong năm 2023, nguồn cung mới của nhà xưởng xây sẵn tiếp tục dồi dào 

với 500.000 m2. Do đó, giá thuê dự kiến sẽ duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ. 

Bên cạnh đó, thị trường nhà kho xây sẵn sẽ có khoảng 370.000 m2 nguồn cung 

mới, chủ yếu từ các nhà phát triển tổ chức quốc tế tại Bắc Ninh, Hải Phòng và 

Hưng Yên với giá thuê giảm nhẹ. 

- Tại Miền Nam: 

Trong quý IV/2022, theo ghi nhận của Cushman & Wakefiel Việt Nam, 

giá thuê tiếp tục tăng ở khắp các phân khúc bất động sản công nghiệp tại thị 

trường miền Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy giảm do nguồn cung mới gia nhập 

thị trường và nhu cầu đối với loại hình kho xưởng xây sẵn có dấu hiệu chững 

lại. 

- Diện tích đất khu công nghiệp cho thuê đạt 28.170 ha, tăng 1% so với 

quý trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lấp đầy gần 81%, ổn 

định so với quý trước và giảm 5 điểm phần trăm so với năm ngoái. Giá thuê 

trung bình đạt 159 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 3% so với quý trước và tăng 10% 

so với năm ngoái 

- Đối với nhà xưởng xây sẵn, nguồn cung đạt khoảng 4.820.000 m2, tăng 

2% so với quý trước và 17% với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lấp đầy đạt gần 80%, 

giảm 6 điểm phần trăm so với quý trước và năm ngoái. Giá thuê trung bình là 

4,6 USD/m2/tháng, giảm 3% so với năm ngoái, ổn định so với quý trước 

- Nhà kho xây sẵn: nguồn cung đạt 5.000.000 m2, tăng 9% so với quý 

trước và tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lấp đầy đạt gần 76%, giảm 

3 điểm phần trăm với quý trước và giảm 9 điểm phần trăm so với năm ngoái. 

Giá thuê trung bình là 4,4 USD/m2/tháng, tăng 1% so với quý trước và tăng 

10% so với năm ngoái. 
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5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC 

LOGISTICS THÁNG 01 NĂM 2023 

5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:  

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 01/2023, cả 

nước có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,7% so với tháng trước 

và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước; có 15,1 nghìn doanh nghiệp quay trở 

lại hoạt động, tăng 146,8% và giảm 21,2%, nâng tổng số doanh nghiệp thành 

lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 01/2023 lên 25,9 nghìn doanh nghiệp, 

giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước.  

Cũng trong tháng 01/2023, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng 

kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022; có 6.841 doanh 

nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4%; có 2.038 doanh 

nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%.  

5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:  

 Trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 

trong tháng 01/2023 giảm 19,8%, số vốn đăng ký tăng 89,9% và số lao động 

giảm 53,3% so với tháng 01/2022. 

Bảng 2: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi 

đăng ký thành lập mới tháng 01/2023 so với tháng 01/2022 

Doanh nghiệp 

thành lập mới 

Tháng 01/2023 
Tháng 01/2023 so với 

tháng 01/2022 (%) 

Số DN 
Vốn đăng 

ký (tỷ đồng) 

Số lao 

động 

(người) 

Số 

DN 
Vốn 

Số lao 

động 

Tổng số DN cả 

nước 10.843 99.104 68.583 83,4 51,5 89 

DN Vận tải kho bãi 494 3.114 2.040 70,2 10,1 46,7 

Tỷ trọng của DN 

Vận tải, kho 

bãi/tổng số DN cả 

nước (%) 

4,56 3,14 2,97 
   

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 
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Như vậy, trong tháng 01/2023, tổng số doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, 

kho bãi đăng ký thành lập mới vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 4,56% 

tổng số doanh nghiệp cả nước, với số vốn chiếm khoảng 3,14% và số lao động 

chiếm 2,97%.  

Trong tháng 01/2023, có 1.869 doanh nghiệp vận tải kho bãi phải tạm 

ngừng hoạt động, tăng 20,8% so với tháng 01/2022, chiếm 5,34% tổng số doanh 

nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước.  

Đồng thời có 82 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 12,8% so 

với cùng kỳ năm 2022, chiếm 4,02% tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước.  

Bảng 3: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt 

động, giải thể) trong tháng 01/2023 so với tháng 01/2022 

Doanh nghiệp 

Tháng 

01/2022 

(DN) 

Tháng 

01/2023 

(DN) 

Tháng 01/2023 

so với tháng 

01/2022 (%) 

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 

Tổng số DN cả nước 29.255 34.994 119,6 

DN vận tải kho bãi 1.547 1.869 120,8 

Tỷ trọng của DN Vận tải, kho 

bãi/tổng số DN cả nước (%) 5,29 5,34  

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 

 Tổng số DN cả nước 2.025 2.038 100,6 

DN vận tải kho bãi 94 82 87,2 

Tỷ trọng của DN Vận tải, kho 

bãi/tổng số DN cả nước (%) 
4,64 4,02 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

 

Với xu hướng logistics xanh, logistics thông minh đang phát triển mạnh 

mẽ trong ngành dịch vụ logistics thế giới. Tại Việt Nam, ngành dịch vụ logistics 

cũng đang tiếp cận và phát triển theo hướng hiện đại đó.
1
 

Do đó, để thực hiện để phát triển logistics xanh gắn với chuyển đổi số, 

các doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau: 

                                                 
1
 https://diendandoanhnghiep.vn/doanh-nghiep-logistics-nam-bat-xu-huong-xanh-hoa-238267.html 

https://diendandoanhnghiep.vn/doanh-nghiep-logistics-nam-bat-xu-huong-xanh-hoa-238267.html
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- Chuyển biến về nhận thức trong việc thực hiện logistics xanh và có 

chương trình hành động cụ thể về logistics xanh. Từ đó đề ra yêu cầu và nội 

dung logistics xanh cho hoạt động, dịch vụ cụ thể. Trước hết là logistics xanh 

trong cơ quan doanh nghiệp. 

- Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận, những 

hoạt động logistics nòng cốt cần xây dựng kế hoạch tiết kiệm nhiên liệu phương 

tiện vận chuyển, tiết kiệm nước sử dụng trong các hoạt động logistics. Đảm bảo 

an toàn hơn nữa trong quá trình vận chuyển hàng hóa, tránh gây tác động xấu 

đến con người, môi trường. Xem xét việc sử dụng nguyên liệu có thể tái sử 

dụng, tái chế để làm kệ, pallet, bao bì đóng gói. Việc tận dụng sử dụng các 

nguyên liệu tái sử dụng là một vấn đề quan trọng trong việc tối ưu, cắt giảm chi 

phí logistics. 

- Doanh nghiệp cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các yếu tố 

liên quan đến nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò hết sức quan trọng 

cho sự phát triển logistics xanh. Sự quyết tâm của nhà quản trị cấp cao cũng 

như yêu cầu về một đội ngũ nhân lực chất lượng cao không chỉ giỏi nghiệp vụ, 

giỏi công nghệ thông tin mà còn có hiểu biết về phát triển xanh, tiết kiệm và tối 

ưu mọi nguồn lực sẽ là chìa khoá để triển khai thành công mọi chiến lược và kế 

hoạch phát triển logistics xanh tại doanh nghiệp.  
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