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ĐỀ ÁN
Phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 553/QĐ-UBND ngàylQ tháng3 năm 2021

của Uy ban nhân dân Thành phô)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯNG
1. Mục tiêu xây dựng đề án
Mục tiêu chính của đề án là nhận dạng bức tranh chung về xuất khẩu của 

thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá lại một cách có hệ thống và khoa học 
các nền tảng sản xuất và xuất khẩu; đồng thời, định vị nhóm ngành/sản phẩm 
xuất khẩu tiêu biểu mà Thành phố cần quan tâm, hồ trợ phát triển trong thời gian 
tới. Ket quả của đề án là cơ sở đế lãnh đạo Thành phố xem xét và lựa chọn chiến 
lược phát triến xuất khẩu phù họp theo hướng bền vững và cân bằng, vừa có giá 
trị gia tăng cao, vừa phù họp với nhu cầu thị trường và năng lực xuất khấu của 
Thành phố. Dưới đây là hai mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, định vị danh mục các sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu tiêu biểu dựa 
trên các tiêu chí khoa học cụ thế. Các sản phấm, dịch vụ xuất khấu tiêu biêu phải 
phù hợp với năng lực cạnh tranh của Thành phố; phù họp với vai trò cửa ngõ và 
cầu nối của các vùng, tỉnh thành lân cận; phù họp với nhu cầu của thị trường, 
các chuyên biến kinh tế toàn cầu, tận dụng được các lợi thế từ các các hiệp định 
thương mại Việt Nam đã, đang và chuẩn bị tham gia, cũng như tác động từ các 
chính sách điều hành của Trung ương và Thành phố.

Thứ hai, đề xuất các định hướng chiến lược làm cơ sở phục vụ cho công 
tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng chương trình hành động của Thành phố đối 
với hoạt động xuất khấu đến năm 2030, theo hướng thúc đẩy nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu tiêu biểu. Các giải pháp, chương 
trình hành động đề xuất phải có tính chiến lược, khả thi và phù hợp với mục tiêu 
đề ra.

2. Phương pháp tiếp cận
Việc định vị sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu tiêu biểu của Thành phố sẽ 

được phân chia thành hai nhóm: nhóm sản phẩm hàng hóa và nhóm sản phẩm 
dịch vụ.

Việc định vị nhóm sản phẩm hàng hóa chủ yếu dựa trên mô hình không 
gian sản phâm (Product Space), một phương pháp mới trong phân tích và đánh 
giá dựa trên nền tảng năng lực sản xuất và xu hướng xuất khẩu của một quốc 
gia/vùng/địa phương trong mối quan hệ cạnh tranh với các quốc gia khác trên
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phạm vi toàn cầu. Lợi thế của phương pháp này là tích họp được các chỉ tiêu 
truyền thống như kim ngạch và tôc độ tăng trưởng, đông thời bô sung thêm 
nhiều tiêu chí khác quan trọng hơn như hàm lượng công nghệ và mức độ tinh vi 
của sản phẩm, tính khả thi của việc theo đuổi sản phẩm dựa trên năng lực sản 
xuất hiện tại, và khả năng tạo lợi ích cơ hội, phát triển sản phâm mới. Phương 
pháp mô hình không gian sản phẩm dựa hoàn toàn vào dữ liệu xuất khâu trong 
quá khứ của thành phô Hô Chí Minh và đặt trong môi tương quan với xuât khâu 
của toàn cầu, do vậy, mô hình này vẫn gặp một số hạn chế nhất định liên quan 
đến tính đặc thù của mồi quốc gia/địa phương như năng lực cạnh tranh xuất 
khẩu, sự phân bổ giá trị gia tăng trong từng công đoạn của chuỗi giá trị, hay 
những đóng góp thiết thực từ hoạt động xuất khẩu, cũng như xu hướng thay đôi 
của thị trường toàn cầu trong tương lai. Do vậy, việc định vị năng lực cạnh tranh 
trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, 
đồng thời kết họp với một số chỉ tiêu quan trọng khác như đóng góp về việc 
làm, thu nhập của người lao động trong ngành, và ngân sách cho chính quyền 
địa phương.

Đổi với xuất khẩu dịch vụ, phỏng vấn sâu doanh nghiệp, các hiệp hội, và 
các chuyên gia trong một số nhóm ngành dịch vụ tiêu biêu như phần mềm - nội 
dung số, du lịch, tài chính -  ngân hàng và logistics là phương pháp được lựa 
chọn. Quá trình phân tích nhóm ngành này được đặt trong tương quan với nền 
tảng năng lực cạnh tranh của Thành phố, cũng như các xu hướng thay đôi của thị 
trường thế giới, để chỉ ra những vấn đề quan trọng đổi với xuất khẩu dịch vụ mà 
thành phố Hồ Chí Minh nên quan tâm.

Trên cơ sở kết quả định vị sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu tiêu biểu từ mô 
hình không gian sản phấm và thông tin khảo sát, phỏng vấn sâu, trao đổi, thảo 
luận tại các hội thảo, tọa đàm đã triến khai trong năm 2018, các định hướng 
chiến lược phát triển xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 đã được 
đề xuất dựa trên: (i) Định hướng chiến lược phát triển xuất khẩu của thành phố 
Hô Chí Minh trong bôi cảnh cạnh tranh toàn câu; (ii) Phát huy tôt nhât các tiềm 
năng và lợi thế cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Đặt thành phố Hồ 
Chí Minh trong vai trò phát triển xuất khẩu của cả vùng; (iv) Giải quyết nhanh 
nhất các hạn chế được chỉ ra từ quá trình phân tích, định vị sản phẩm, dịch vụ 
xuât khâu tiêu biêu; và (v) Tính khả thi của việc triển khai và sự can thiệp của 
nhà nước.

II. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ Lực
1. Thực trạng xuất khẩu hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh qua 

kim ngạch và tốc độ tăng trưởng
Với hệ thống giao thông, sân bay, cảng biển thuận lợi, hoạt động xuất 

khâu tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn 
mà còn bao gồm xuất khâu của các địa phương khác. Năm 2019, kim ngạch xuất 
khẩu qua thành phố Hồ Chí Minh đạt 55,4 tỷ USD, trong đó trên 37,4 tỷ USD 
đến từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và phần còn lại là 18 tỷ USD, tương 
đương khoảng 32,5% tống kim ngạch, đến từ các địa phương khác. Các mặt
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hàng đạt kim ngạch cao gồm: sản phẩm điện tử - cơ khí, dệt may, rau - củ - quả - 
hạt các loại, giày dép - mũ nón, nhựa - cao su, động vật sống hoặc thịt động vật 
các loại (bao gồm cả thủy hải sản). Trong đó, rau - củ - quả - hạt các loại (đến từ 
vùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên), và hàng thủy hải sản (đến từ Đồng 
bằng Sông Cửu Long - ĐBSCL), là những mặt hàng mà các địa phương khác 
xuất khẩu qua thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất. Do đó, các chính sách phát 
triển xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh phải hướng đến tính liên kết vùng, đặc 
biệt là liên kết về mặt giao thông kết nối đế hàng hóa và nguyên liệu sản xuất có 
thế xuất nhập khẩu thuận tiện qua hệ thống cảng biển, sân bay tại thành phố Hồ 
Chí Minh.

Phân tích các nhóm ngành đang tăng trưởng cho thấy cơ khí và điện tử có 
tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất (22,5%/năm), và cũng là những ngành có 
hàm lượng công nghệ tương đối cao nhưng phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp 
FDI, tỷ lệ nội địa hóa thấp, chủ yếu là gia công lắp ráp với linh kiện nhập siêu từ 
nước ngoài. Các nhóm ngành còn lại có tốc độ tăng trưởng tương đổi đều là 
những ngành truyền thống của Việt Nam, có tính chất thâm dụng lao động bao 
gồm dệt may (5,27%/năm) và da giày (9,82%/năm).

Với các nhóm ngành đang suy giảm, nhựa - cao su có mức giảm mạnh 
nhât (- 8,64%/năm), chủ yếu là xuất khẩu cao su tự nhiên với hàm lượng chế 
biên thâp. Nhóm hàng nông - thủy hải sản từ vùng ĐBSCL giảm 2,83%/năm, 
chủ yếu do sự suy giảm chung của ngành thủy sản, ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu, xây đập thủy điện thượng nguồn, năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường 
đạt ngưỡng bão hòa. Nhóm rau - củ - quả - hạt các loại có kim ngạch xuất khẩu 
giảm nhẹ (- 0,23%/năm), chủ yếu do sự sụt giảm của nhóm hạt ngũ cốc, trong 
khi cà phê - trà - tiêu và các loại hạt khác vẫn có kim ngạch xuất khẩu tăng, đây 
cũng là các mặt hàng từ vùng Tây Nguyên xuất khẩu qua thành phố Hồ Chí 
Minh.

Như vậy, nhìn chung xuất khẩu từ thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu dựa 
vào: (i) vị trí địa lý và hệ thống hạ tầng cảng biển, sân bay đóng vai trò là cửa 
ngõ xuât khâu hàng hóa cho cả vùng phía Nam; (ii) nguồn nhân lực dồi dào về 
sô lượng; và (iii) phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, xuất khâu của khu vực FDI. 
Các yêu tô hạn chế năng lực xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh gồm: (i) tính 
liên kêt vùng còn yêu, hệ thông cơ sở hạ tầng quá tải và thiếu tính đồng bộ, (ii) 
chủ yêu là lao động phô thông với chi phí ngày càng tăng (iii) phụ thuộc vào 
nguôn nguyên liệu và biên động của thị trường quốc tế, và (iv) thiếu chiến lược 
hâp thu, lan tỏa công nghệ từ khu vực FDI do năng lực của doanh nghiệp nội địa 
thấp.

Thực trạng trên cho thấy việc hoạch định chiến lược phát triển xuất khẩu 
của thành phô Hô Chí Minh là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền 
vừng không chỉ ở câp độ địa phương mà còn là sự phát triên bên vững của cả 
vùng phía Nam.



2. Định vị sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tiêu biểu và các nút thắt 
quan trọng

2.1. Đóng góp về việc làm, thu nhập và ngân sách từ hoạt động xuất
khẩu

Với việc làm và thu nhập, các sản phẩm xuất khẩu hiện hữu của Thành 
phổ chủ yếu đóng góp về số lượng hơn là chất lượng. Những ngành có kim 
ngạch xuất khẩu lớn nhất và tạo ra phần lớn việc làm, nhưng chủ yếu là việc làm 
có mức thu nhập thấp. Trong khi những ngành tạo được việc làm với mức thu 
nhập cao hơn thì quy mô xuất khẩu nhỏ và khả năng tạo việc làm là không đáng 
kể. Kết quả này phần nào cho thấy việc dịch chuyến cơ cấu xuất khấu của thành 
phố Hồ Chí Minh theo hướng nâng cấp hay chuyển dịch từng nhóm ngành lên 
phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn sẽ không tránh khỏi việc đánh đôi giữa 
chất lượng và số lượng.

về đóng góp ngân sách, ngoại trừ ngành đồ uổng có quy mô nhỏ nhưng 
đóng thuế cao nhờ thuế tiêu thụ đặc biệt, các ngành đóng thuế cao nhất là những 
ngành có quy mô xuất khẩu lớn và thâm dụng lao động (thực phâm, may mặc, 
điện tử, da giày, hóa chất, cao su -  nhựa), và hiện là những ngành công nghiệp 
mũi nhọn của Thành phố. Trong khi đó, các nhóm ngành tạo được thu nhập cao 
cho người lao động đóng góp rất ít vào ngân sách của Thành phố do quy mô 
ngành còn nhỏ.

2.2. Kết quả định vị xuất khẩu hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh 
qua mô hình không gian sản phấm (Product Space)

Thứ nhất, các sản phẩm xuất khẩu truyền thống tại thành phố Hồ Chí 
Minh trong thời gian qua là những sản phẩm mà thành phố Hồ Chí Minh và các 
tỉnh trong vùng có lợi thế so sánh, do vậy, tính khả thi của việc tiếp tục theo 
đuôi nhóm sản phâm này là cao bởi các nền tảng sản xuất đã hiện hữu. Tuy vậy, 
các lợi thế so sánh của nhóm sản phẩm xuất khẩu đang ngày càng giảm dần do 
đã đạt đên trạng thái bão hòa, dư địa mở rộng không còn nhiều.

Thứ hai, phần lớn các sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn của Thành 
phố có mức độ tinh vi thấp, khả năng tạo lợi ích cơ hội phát triển sản phẩm mới 
không cao do nền tảng sản xuất giản đơn, dựa vào các lợi thế tự nhiên, khả năng 
đa dạng hóa sản phẩm từ các nền tảng sản xuất hiện tại thấp.

Thứ ba, những sản phấm vừa có kim ngạch lớn, vừa có mức độ tinh vi — 
hàm lượng công nghệ cao, vừa có khả năng tạo lợi ích cơ hội phụ thuộc phần 
lớn vào nhóm doanh nghiệp FDI, trong đó sự tham gia của doanh nghiệp nội địa 
và giá trị đóng góp thực cho nền kinh tế của Thành phố không cao.

Cuôi cùng, nhóm sản phâm đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn của mô hình 
có quy mô xuất khẩu, thị trường tiềm năng còn nhỏ, và chưa thể trở thành động 
lực tăng trưởng cho xuất khẩu của Thành phố trong ngắn và trung hạn.

Theo đó, Thành phố nên quan tâm một số nhóm ngành cụ thể sau đây 
khi xây dựng các chương trình, chiến lược phát triển để hướng đến một nền tảng



sản xuất phục vụ phát triển xuất khẩu bền vững, phù họp với lợi thế, tiềm năng 
và vị thế của Thành phố trong dài hạn:

Thứ nhất, các sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chí về mô hình không 
gian sản phẩm bao gồm thiết bị tinh thể lỏng, trang phụ kiện đồng hồ, các thiết 
bị hình nộm thời trang, hay các sản phẩm nha khoa. Tuy vậy, đây là các sản 
phẩm có tỷ trọng xuất khẩu nhỏ và quy mô thị trường toàn cầu cũng không cao. 
Do vậy, đây chưa thể trở thành nhóm sản phẩm xuất khâu tiêu biêu của Thành 
phố trong giai đoạn hiện tại. Hay nói cách khác, đây là nhóm ngành mà Thành 
phố chỉ nên quan tâm khi năng lực sản xuất và quy mô thị trường toàn cầu có thế 
mở rộng.

Thứ hai, nhóm ngành điện tử là nhóm ngành nổi bật trong hầu hết các 
tiêu chí đánh giá, đồng thời là nhóm ngành có quy mô thị trường lớn (600 tỷ 
USD) và có tốc độ tăng trưởng ốn định (5,28%/năm) trong giai đoạn 2010 -  
2016. Tuy nhiên, nhóm ngành này đang phụ thuộc chủ yếu vào doanh nghiệp 
FDI, tính lan tỏa và giá trị gia tăng thấp cho nền kinh tế nội địa. Do đó, Thành 
phố nói riêng và Việt Nam nói chung cần định vị lại vai trò của nhóm ngành 
điện tử và khu vực FDI đế có chiến lược tiếp cận phù họp hướng đến các mục 
tiêu cao hơn như sự tham gia của lực lượng lao động kỹ năng, doanh nghiệp nội 
địa vào chuỗi cung ứng toàn cầu của nhóm ngành này. Hiện tại, vai trò của 
nhóm ngành điện tử về cơ bản chỉ là giải quyết việc làm phổ thông, trong khi 
phần đóng góp ngân sách lớn nhất liên quan đến thuế xuất nhập khẩu chủ yếu 
thuộc về Trung ương. Rủi ro khác là nhóm ngành này dễ dàng dịch chuyển khỏi 
thành phố Hồ Chí Minh hay Việt Nam khi các yếu tố thu hút như ưu đãi về đầu 
tư hay chi phí lao động ngày không còn hấp dẫn.

Thứ ba, nhóm sản phẩm truyền thống có quy mô xuất khẩu lớn, là các 
ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày tuy đã đạt đến trạng thái bão 
hòa nhưng quy mô thị trường toàn cầu của ngành này vẫn lớn và cơ hội tăng 
trưởng trong ngắn và trung hạn vẫn còn, đặc biệt khi số hiệp định thương mại 
như CP-TPP và EVFTA đã và đang chuẩn bị có hiệu lực. Ngoài ra, đây vẫn là 
những ngành đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho lực 
lượng lao động phổ thông dồi dào tại thành phố Hồ Chí Minh, vấn  đề mà thành 
phô Hô Chí Minh cần quan tâm là làm thế nào để nâng cao giá trị gia tăng của 
các nhóm sản phấm này vì phương thức gia công giản đơn như hiện nay không 
tạo ra nhiêu giá trị. Song song đó cần xem xét dịch chuyển hoạt động sản xuất 
các nhóm ngành này ra vùng ngoại thành hoặc các địa phương lân cận, từ đó 
giúp giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh và phát triển các địa phương vệ tinh. 
Khi đó, tầm nhìn dài hạn cho thành phố Hồ Chí Minh đối với ngành dệt may, da 
giày là tập trung vào dịch vụ xuất nhập khẩu, phát triển thị trường cung ứng 
nguyên phụ liệu, tập trung đẩy mạnh thiết kế, và phát triển thị trường tiêu dùng 
cuối cùng.

Thứ tư, cơ khí, đồ gỗ và hóa chất là những ngành công nghiệp trọng 
điễm của Thành phố trong một thời gian dài và cơ bản đã hình thành các nền
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tảng nhất định, do vậy việc theo đuổi các nhóm ngành này được đánh giá là có 
tính khả thi. Tuy nhiên, lợi thê so sánh của nhóm ngành này đang giảm dân.

Thứ năm, với ngành chế biến gỗ và nội thất, các nền tảng sản xuất hàng 
ngoài trời (outdoor) trong quá khứ đã bị lôi thời do thị trường toàn câu có xu 
hướng dịch chuyển sang nhóm hàng trong nhà (indoor). Đối với thị trường nội 
địa, sự phát triển của ngành bất động sản là cơ hội để thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh trong vùng phục hưng và chuyển đổi ngành chế biến gỗ và nội thât, đặc 
biệt là việc hình thành các nhà máy và trung tâm sản xuất nguyên liệu.

Thứ sáu, với ngành cơ khí, sự phát triển của công nghiệp, dòng vốn đầu 
tư quốc tế vào sản xuất đã tạo ra nhu cầu rất lớn đối với hoạt động nhập khâu 
máy móc thiết, nếu tận dụng tổt điều này sẽ mở ra một thị trường tiềm năng cho 
ngành cơ khí của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự thiếu hụt cơ bản về 
năng lực thiết kế và chế tạo là rào cản cơ bản của ngành cẩn giải quyết.

Thứ bảy, với các nhóm ngành nông -  thủy sản từ các địa phương khác 
(chủ yếu là gạo, thủy sản, cà phê, tiêu, hạt ngũ cốc, rau củ quả các loại), thành 
phổ Hồ Chí Minh cần tiếp tục giữ vai trò đầu mối xuất khẩu và tập trung nâng 
cao khâu chế biến. Điều này sẽ giúp định hướng phát triến công nghiệp chế biến 
của thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng và chuyên môn hóa hơn. Theo đó, chiến 
lược phát trien xuất khẩu của Thành phố là tăng cường khả năng kết nối và đầu 
tư các hạ tầng phục vụ xuất khấu như giao thông, cảng biến, và các hoạt động 
logistics liên quan khác.

Tóm lại, định hướng chung với xuất khẩu hàng hóa tại thành phố Hồ Chí 
Minh là chiến lược dịch chuyển dần các hoạt động sản xuất thâm dụng lao động 
phô thông ra các vùng, tỉnh thành phụ cận trong ngắn hạn. Đồng thời xây dựng 
các nên tảng đê trở thành trung tâm dịch vụ xuất khẩu, trung tâm cung ứng đầu 
vào cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu, và tập trung nguồn lực cho những phân 
khúc có hàm lượng giá trị gia tăng cao là thiết kế và thị trường phân phối. Một số 
nhóm ngành tiêu biếu mà thành phố nên hướng đến là điện tử, tự động hóa, cơ khí
___> 4Ạ /\và đô gô.

2.3. Các nút thắt quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa tại Thành phố
Quá trình phỏng vấn, trao đổi với các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia 

trong ngành cho thấy hoạt động xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 
những hạn chế cơ bản sau đây:

Thủ tục hành chính (như hải quan, thuế, kiểm tra chuyên ngành) mặc dù 
đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn bị đánh giá là chưa tiện lợi. Cải cách và tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần 
được đẩy mạnh, nhất là trong định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành trung tâm dịch vụ xuất khẩu của cả vùng phía Nam.

Hạ tầng giao thông kết nối đến các cảng biển quá tải, khả năng mở rộng 
hạn chế, việc triên khai đầu tư các tuyến giao thông kết nối và các tuyến đường 
vành đai chưa phù hợp vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu cho vùng Đông Nam Bộ,



Đồng Bằng Sông Cứu Long, Tây Nguỵên và một phần Duyên hải Nam Trung 
Bộ. Khoảng 50% số doanh nghiệp xuất khẩu lựa chọn địa điêm đâu tư, kinh 
doanh thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (gần cảng biên, sân bay hoặc kêt 
nối giao thông thuận tiện) để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Điều này hàm ý răng 
việc cải thiện hạ tâng giao thông kêt nôi từ các vùng sản xuât, hoặc quy hoạch, 
di dời các khu công nghiệp gân với đâu môi giao thông, hệ thông câu cảng là rât 
quan trọng.

Thực tế, Thành phố đã có chủ trương di dời các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp ra khu vực ngoại ô theo hướng Tây và Tây Bắc nhưng hệ thống cầu 
cảng phục vụ cho xuất khẩu chủ yếu nằm ở khu vực trung tâm với đường hàng 
không phía Đông và Đông Nam. Hơn nữa, hệ thống các đường vành đai vẫn 
chưa khép kín khiến đến việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố 
Hồ Chí Minh rất khó khăn vì phải di chuyển cắt ngang khu vực trung tâm.

Thế mạnh của Thành phố là công nghiệp chế biến, chế tạo nhưng hầu hết 
máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đều phải nhập khẩu, đặc biệt là máy móc thiết 
bị tự động hóa, đòi hỏi độ chính xác cao.

Tương tự, nguyên liệu đầu vào đòi hỏi chất lượng và độ chính xác cao 
cũng phải nhập khẩu do yêu cầu về mặt kỳ thuật. Vì vậy hầu hết các nguyên phụ 
liệu quan trọng được chỉ định bởi các đối tác nhập khấu, các doanh nghiệp trong 
nước chỉ làm gia công, và không trực tiếp phân phối hàng hóa đến người tiêu 
dùng cuối cùng. Ket quả là mục tiêu phát trien thị trường nguyên phụ liệu, hay 
các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan thường thất bại vì không có nhu cầu, 
hoặc không the cạnh tranh về chất lượng, sự đa dạng mẫu mã, đặc biệt là yêu 
cầu thay đối liên tục.

Khả năng cung ứng nguồn lực lao động có kỹ năng trong một số nhóm 
ngành kỹ thuật, cũng như các hoạt động dịch vụ xuất khẩu vẫn còn hạn chế cả 
về sô lượng lần chất lượng, thành phố Hồ Chí Minh muốn phát triến hướng đến 
những ngành có hàm lượng công nghệ cao hơn thì phải chuẩn bị nguồn lao động 
có kỹ năng tương xứng, một mặt đế cải thiện quy trình, chất lượng sản phẩm, 
tham gia vào các phân khúc cao hơn trong chuồi giá trị, mặt khác tăng khả năng 
tiếp cận, học hỏi và hấp thu lan tỏa công nghệ của nước ngoài.

Bên cạnh đó, chi phí lao động ngày càng tăng do chính sách tiền lương tối 
thiêu liên tục thay đối, đời sống người dân ngày càng nâng cao, lương lao động 
tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh không còn rẻ, kết quả là các hoạt 
động sản xuất thâm dụng lao động cũng bắt đầu dịch chuyển mạnh hơn ra các 
vùng ngoại ô, các tỉnh, vùng lân cận có mức chi phí thấp hơn. Trong dài hạn, 
nêu không có các bước chuyến dịch phù hợp sang các ngành, công đoạn có hàm 
lượng công nghệ cao (như áp dụng tự động hóa) thì khi lợi thế hiện hữu về lao 
động phổ thông giá rẻ dần mất đi, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mất dần lợi thế so 
sánh trong tương lai.
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3. Định vị xuất khẩu hàng hóa vô hình và dịch vụ
Bên cạnh xuất khẩu hàng hóa hữu hình, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 

lợi thế nhất định trong xuất khẩu các loại hàng hóa vô hình (phân mêm, sản 
phẩm nội dung sổ...) và xuất khẩu dịch vụ. Vai trò của nhóm sản phâm, dịch vụ 
này ngày càng quan trọng. Để phát triển bền vững và hướng đến các sản phâm 
có giá trị gia tăng cao hơn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải tập trung khai thác 
các lợi thế của địa phương gồm: trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước (có sự tham 
gia, hay liên kết với hệ thống đào tạo quốc tê); sự đa dạng của các loại hình cơ 
sở hạ tầng, dịch vụ xuất khẩu; sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài và 
kéo theo đó là đội ngũ chuyên gia đến từ các tập đoàn hàng đầu. Đồng thời, đó 
cũng là cơ hội để Thành phố có thể tận dụng sự phát trien của khoa học công 
nghệ để thu hẹp, thậm chí là bắt kịp các nền kinh tế phát triển trong khu vực. Do 
vậy, định hướng thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm dịch vụ xuất 
khẩu cho cả vùng ĐNB, ĐBSCL, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ là 
hoàn toàn phù họp và có cơ sở.

3.1. Nhóm sản phẩm phần mềm và nội dung số
Kết quả phỏng vấn sâu với các doanh nghiệp trong ngành, và Ban Quản lý 

công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cho thấy, bản chất ngành công 
nghiệp phần mềm -  nội dung số tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại cũng có tính 
gia công. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của ngành (hàng hóa vô hình) nên mặc 
dù là hoạt động gia công nhưng đòi hỏi lực lượng lao động phải có kỹ năng, 
chuyên môn cao, khả năng sáng tạo và ngoại ngữ khá so với mặt bằng chung. 
Không giống các ngành hàng gia công khác, giá trị gia tăng của nhóm ngành này 
lên đến khoảng 65% giá trị xuất khẩu.

Phát triển xuất khẩu phần mềm và sản phẩm nội dung số sẽ là thị trường 
tiềm năng với Việt Nam nói chung và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng bởi quy mô thị trường của ngành này là rất lớn. Giá trị xuất khấu của Việt 
Nam hiện nay chiếm chưa đến 1% quy mô thị trường (tổng giá trị gia công phần 
mềm của Việt Nam năm 2015 vào khoảng 2,5 tỷ USD - đánh giá của AT 
Keamey). Việt Nam là quốc gia có chi phí lao động gia công phần mềm thấp nhất 
thế giới, khoảng từ 18 -  25 USD/giờ lao động tùy theo vị trí (so với các nhóm 
nước đang phát triển ở khu vực Châu Á là từ 1 8 - 4 0  USD/giờ, Châu Mỹ La-tinh 
là 30 -  50 ƯSD/giờ, Châu Phi là 20 -  40 ƯSD/giờ - theo đánh giá của Global 
Software Outsourcing Rates).

Thách thức lớn nhất hiện tại của ngành là nguồn cung ứng lao động bị 
thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, Việt Nam đang có 250.000 kỹ 
sư đang làm việc trong ngành, trong khi nhu cầu của các doanh nghiệp đến cuối 
2018 ước tính là 400.000 lao động. Có 2 nguyên nhân chính là (i) chỉ tiêu tuyển 
sinh đầu vào bị hạn chế và (ii) học sinh cấp 3 phần lớn chạy theo các lĩnh vực 
phố biến như bất động sản, ngân hàng, .... Theo đánh giá của doanh nghiệp, chỉ 
khoảng 15% số sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 
Chất lượng đào tạo có sự khác biệt rõ rệt giữa các trường đại học trên địa bàn.
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Chỉ sinh viên của chuyên ngành công nghệ thông tin từ một số trường như Đại 
học Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học FPT được chào đón ngay 
sau khi tốt nghiệp, sinh viên từ nhiều trường khác bị đánh giá là không đáp ứng 
được yêu cầu công việc.

3.2. Dịch vụ logistics
Logistics đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa. Theo đánh giá của World Bank, chi phí logistics của Việt Nam so với 
GDP vào khoảng 20,9% (năm 2014) và 18% (năm 2017). Còn theo số liệu của 
Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA, chi phí logistics của 
Việt Nam vào khoảng 18% so với GDP (năm 2017). Trong đó, thành phần chi 
phí chính bao gồm: chi phí vận tải (chiếm đến 60%), hoạt động xếp dỡ (21%), 
chi phí kho bãi (12%), còn lại là chi phí khác (7%).

Vói vị trí là cửa ngõ phát triển xuất khẩu của cả vùng, vai trò của ngành 
logistics tại thành phố Hồ Chí Minh càng đóng vai trò quan trọng hon. Thực trạng hoạt 
động logisitcs tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải các nút thắt cụ thể sau đây:

- Lực lượng doanh nghiệp tham gia ngành không ít nhưng chủ yếu là 
doanh nghiệp có quy mô nhỏ (37.000 doanh nghiệp, 90% doanh nghiệp có quy 
mô doanh thu dưới 10 tỷ/năm), và do vậy rất khó để đầu tư nâng cấp và đổi mới 
trong cung ứng các dịch vụ. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung 
ứng dịch vụ logistics mặc dù có cải thiện nhưng vẫn còn thấp, chưa tạo được 
nhiều đột biến.

- Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào cung ứng dịch vụ logistics quốc tế thấp 
(10%), làm hạn chế khả năng chủ động tiếp cận và truyền tải thông tin thị trường 
cho các doanh nghiệp sản xuất.

- Các doanh nghiệp trong ngành thiếu hụt về lực lượng lao động, đặc biệt 
là đội ngũ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và các đơn vị hữu quan khác trong 
quá trình làm dịch vụ. Lao động lâu năm có xu hướng nghỉ việc để thành lập 
doanh nghiệp riêng dần đến tình trạng ngành ngày càng bị phân mảnh, manh 
mún.

- Chi phí logistics tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cao do cơ sở hạ 
tầng phục vụ xuất khẩu quá tải; và các chi phí không chính thức phát sinh trong 
quá trình thực hiện dịch vụ là đặc trưng của ngành (theo phản ánh của doanh 
nghiệp).

Tuy vậy, theo đánh giá của doanh nghiệp trong ngành và doanh nghiệp có 
nhu cầu sử dụng dịch vụ, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi 
trở thành trung tâm dịch vụ logistics cho cả vùng, ít nhất là trong ngắn và trung 
hạn. Trước măt, hai vấn đề quan trọng nhất cần ưu tiên giải quyết gồm: (i) xác 
định rõ đâu môi hệ thống cảng trung tâm của vùng (tiếp tục với hệ thống cảng 
Cát Lái, cảng Cái Mép -  Thị Vải, hay cảng Hiệp Phước,...); và (ii) hoàn thiện 
mạng lưới giao thông có tính kết nối liên vùng, đặc biệt là dòng lưu chuyển của
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hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, các vấn đề về logistics phục vụ cho các sản phấm 
hàng hóa vô hình, dịch vụ cũng cần được quan tâm.

3.3. Dịch vụ du lịch•  •  •

Thế mạnh trong phát triển du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đến từ sự 
hấp dần của trung tâm kinh tế lớn nhất nước; đầu mối giao thông quan trọng của 
cả vùng phía Nam; sự hiện diện của các nhà cung ứng hạ tâng, dịch vụ du lịch 
hàng đầu cả trong và ngoài nước; trung tâm giáo dục của cả nước; và cả các yêu 
tố lịch sử. Với những lợi thế đó Thành phố đã trở thành trung tâm trung chuyển 
và điểm đến cho du khách trong và ngoài nước, kết nối đi các tỉnh Đông và Tây 
Nam Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Một số tồn tại 
quan trọng của ngành bao gồm:

- Du lịch là ngành có khả năng tạo lợi ích cơ hội cho doanh nghiệp và lao 
động trong ngành cao nhưng khả năng đóng góp trực tiếp vào ngân sách hạn 
chế, bởi phần lớn áp dụng phương thức thuế khoán. Trong khi đó, sự phát triển 
của du lịch đồng nghĩa với áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng cao và 
nhu cầu đầu tư lớn. Minh bạch hóa thông tin lưu trú thông qua tăng cường ứng 
dụng công nghệ là giải pháp phù họp để cải thiện nguồn thu nhờ tiết giảm các 
chi phí trung gian, chi phí không chính thức.

- Chi tiêu của du khách chủ yếu đến từ dịch vụ lưu trú và ăn uổng, thiếu 
các loại hình, dịch vụ, địa điểm vui chơi độc đáo, đặc trưng. Công tác quản lý, 
đánh giá và phân loại các cơ sở lưu trú cần được cải thiện khi số cơ sở quản lý 
chỉ chiếm 1/3 số cơ sở kinh doanh thực tế.

- Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành phụ thuộc nhóm du khách 
quốc tế có thời gian lưu trú và chi tiêu cao hơn so với du khách nội địa. Do vậy, 
những biến động của thị trường quốc tế như đại dịch Covid hiện nay là một cú 
sốc thực sự. Tuy vậy, thành công trong công tác chống dịch Covid-19 tại Việt 
Nam tính đến thời điểm này sẽ giúp Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí 
Minh nói riêng có thể trở thành điểm đến ưu tiên khi tình hình dịch bệnh tại 
nhiều quốc gia chưa được kiểm soát.

3.4. Nhóm tài chính -  ngân hàng
Hệ thông ngân hàng và các dịch vụ đi kèm đã phát triển nhanh chóng 

trong 20 năm trở lại đây. Tuy vậy, vai trò của ngành tài chính - ngân hàng trong 
hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung, hay xuất khẩu dịch vụ 
tài chính ngân hàng nói riêng tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn.

Trao đổi với một số chuyên gia trong ngành cho thấy khó khăn đối với 
xuất khấu dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam bao gồm: (i) quy mô của hệ 
thống ngân hàng còn nhỏ và có nhiều rủi ro; (ii) các nhà đầu tư hay tập đoàn 
quôc tê thường đã có đối tác lớn, có uy tín trên thị trường toàn cầu; (iii) cơ sở 
pháp lý điều hành hoạt động xuất khẩu tài chính ngân hàng còn nhiều bất cập, 
thiếu đồng bộ, một số sản phẩm mới liên quan đến công nghệ chưa có cơ sở 
pháp lý rõ ràng; (iv) hệ thống thông tin, thống kê liên quan đến hoạt động xuất
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khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng còn hạn chế; (v) bản thân các ngân hàng chưa 
nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ xuất khẩu tài chính -  ngân 
hàng, chủ yếu là khuyến khích dịch vụ đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, chứ 
chưa xuất khấu dịch vụ ra bên ngoài.

Việc hình thành một trung tâm tài chính có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch 
trong nước, khu vực và quốc tế sẽ giúp nguồn lực nhàn rồi từ các gia đình, 
doanh nghiệp, chính phủ và tô chức, cá nhân cả trong và ngoài nước có thê 
thuận tiện chuyển đến những người có nhu cầu, cơ hội và năng lực sử dụng vốn 
hiệu quả hơn.

Với các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng sẽ giúp các cá nhân, tô 
chức chuyên giao và phân bô rủi ro hiệu quả hơn. Khi được vận hành theo chuân 
mực quốc tế, hệ thống tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát quản 
trị doanh nghiệp, giám sát người sử dụng von, với chi phí giao dịch thấp hơn. 
Việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế cũng hoàn toàn tương thích với định 
hướng phát triển trung tâm dịch vụ xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Bối cảnh quốc tế và tác động từ các chính sách hội nhập
Thương mại toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hoạt động đầu tư xuyên 

biên giới, căng thẳng và bất ổn giữa các cường quốc, sự phát triên của khoa học 
công nghệ, các hiệp định thương mại, và gần đây là dịch bệnh Covid-19.

Trong bối cảnh đầu tư xuyên biên giới ngày càng suy giảm, Việt Nam vẫn 
là một điếm đến hấp dẫn nhờ sự ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng 
trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực và quốc 
tế. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điếm phía Nam sẽ là 
điêm đến hấp dần bởi sự hiện diện của các nền tảng sẵn có cũng như các nhà đầu 
tư nước ngoài lớn. Định hướng phát triển xuất khấu dịch vụ và trở thành trung 
tâm dịch vụ xuất khấu của vùng ngày càng rõ nét hơn với thành phố Hồ Chí 
Minh bởi xu hướng toàn cầu cho thấy xuất khấu hàng hóa ngày càng suy giảm, 
trong khi đó xuất khâu dịch vụ ngày càng gia tăng.

Chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, đồng thời cũng là các thị 
trường xuất khẩu chính của Việt Nam, mang đến nhiều thách thức hơn là cơ hội 
đê tiếp cận và mở rộng thị trường. Chính sách phù họp của Việt Nam là nên hạn 
chế tối đa việc bị lôi cuốn vào các cuộc chiến thương mại đe tập trung tăng 
cường nâng cấp năng lực cạnh tranh của các cụm ngành xuất khấu tiêu biếu.

Tham gia một cách sâu rộng vào các hiệp định thương mại mở ra nhiều cơ 
hội tiếp cận thị trường cho Việt Nam. Tuy vậy, hầu hết các thị trường tiềm năng 
nhất Việt Nam đã tiếp cận được. Do vậy, tập trung nâng cao giá trị gia tăng từ 
hoạt động xuất khẩu quan trọng hơn việc mở rộng thị trường. Việc một số hiệp 
định như CP-TPP và EVFTA gần đây đã và đang chuẩn bị có hiệu lực tiếp tục 
mở ra cơ hội cho các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của thành phố Hồ Chí 
Minh. Tuy vậy, chính sách phù họp là dựa vào các yêu cầu và tiêu chuấn xuất 
khẩu để tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải thay đổi trong phương thức sản xuất 
và xuất khâu hàng hóa.
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Cuối cùng, sự phát triển của khoa học công nghệ và khả năng ứng dụng tự 
động hóa nhằm thay thế dần các công đoạn sử dụng lao động giản đơn sẽ là xu 
hướng tất yếu. Điều này có thể chưa tạo ra sự dịch chuyển lớn trong dịch chuyến 
dòng vốn và hoạt động sản xuất của FDI ra khỏi Việt Nam trong ngăn hạn bởi 
hoạt động sản xuất dựa vào lợi thể về lao động giá rẻ ít nhất vẫn còn dư địa 
trong việc tạo ra lợi ích cho các nhà đầu tư FDI. Trong khi đó, sự phát triên của 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ hội để các đô thị lớn phía sau như thành 
phố Hồ Chí Minh có thê bắt kịp và nâng câp hoạt động công nghiệp nêu biêt tận 
dụng thời cơ.

Dịch bệnh Covid-19 đến trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu dễ bị tổn 
thương nhất mà các dấu hiệu dự báo hay sự chuấn bị trước là gần như không có. 
Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp và gây thiệt hại nặng nề cho nhóm 10 nền kinh 
tế lớn nhất, và cũng là những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam nói 
chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Tác động từ Covid-19 đến xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh là hệ 
quả tất yếu bởi hoạt động xuất khẩu phụ thuộc lớn vào khu vực kinh tế FDI, sự 
gián đoạn nguồn cung nguyên liệu nhập khấu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp hoạt 
động sản xuất, và quan trọng hơn là nhu cầu thị trường quốc tế cũng suy giảm. 
Hơn nữa, xuất nhập khẩu của thành phố sẽ bị tác động kép do ảnh hưởng của 
Covid-19 và phần nào là tình hình hạn hán, xâm lấn mặn tại đồng bằng sông 
Cửu Long.

Trong bổi cảnh nhiều cơ hội và thách thức như trên, chiến lược phù hợp 
của thành phố Hồ Chí Minh là chuyển dịch định hướng xuất khẩu từ hàng hóa 
sang dịch vụ và tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trong đó, việc 
thay đôi, nâng cấp hoạt động sản xuất gắn với sự phát triển của khoa học -  công 
nghệ đê bẳt kịp xu hướng quốc tế đóng vai trò quan trọng. Và trong bối cảnh nền 
tảng doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài 
cần được nâng cao đế đảm bảo nguồn lực. Đồng thời, chiến lược tiếp cận phù 
họp, có mục tiêu và sự chuân bị là tiên quyết cho tiến trình dịch chuyên sản xuất 
nói chung và dịch chuyển xuất khẩu nói riêng.

III. PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ HỒ 
CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐÉN NĂM 2030

1. Dự báo kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030
Kết quả dự báo từ mô hình Oracle Crystal Ball ước tính kim ngạch xuất 

khẩu của Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 đạt tăng trưởng bình quân 7%/năm. 
Theo nhận định của các chuyên gia, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà 
Việt Nam đã tham gia và chuấn bị có hiệu lực có the giúp kim ngạch xuất khấu 
của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 tăng thêm từ 2,5 - 3%/năm; và giai đoạn 
2026 - 2030 tăng thêm 2 - 2,5%/năm. Kết họp các chỉ số trên, Sở Công Thương 
TP. Hồ Chí Minh dự ước một số chỉ tiêu liên quan như sau:



Với xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu của Thành phổ năm 2020 
ước đạt 44,5 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2021
-  2025 đạt 9,5%/năm. Đen năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 70 tỷ USD 
và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 9%/năm. 
Theo đó, đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 108 tỷ USD.

Với riêng nhóm sản phẩm phần mềm, nội dung sổ, số liệu công bố tại 
Hội nghị Xuất khấu dịch vụ công nghệ thông tin năm 2017 cho thấy tốc độ tăng 
trưởng bình quân tối thiểu 15%/năm. Theo đó, dự ước kim ngạch xuất khấu năm 
2020 đạt 5 tỷ USD, đến năm 2025 đạt 10,1 tỷ USD, và năm 2030 có thể đạt 20,3 
tỷ USD.

2. Quan điểm và định hướng chiến lưọc phát triển xuất khẩu đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030

2.1. Quan điểm
- Lấy chất lượng tăng trưởng xuất khẩu làm nền tảng, hướng đến các sản 

phâm xuất khâu có giá trị gia tăng cao, thu nhập người lao động cao, nguồn thu 
ngân sách bền vững và nâng cao nền tảng năng lực cạnh tranh xuất khấu của nền 
kinh tế là mục tiêu xuyên suốt.

- Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng trở thành trung tâm cung cấp 
dịch vụ hồ trợ xuất khâu, tập trung vào xuất khẩu dịch vụ, hàng hóa vô hình 
(phần mềm, nội dung số, ...) là phù hợp với lợi thế cạnh tranh của thành phố Hồ 
Chí Minh.

- Đẩy mạnh liên kết vùng, phối hợp sản xuất hàng xuất khẩu theo hướng 
chuyên dịch đến các công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong chuồi giá trị, 
phù hợp với lợi thế so sánh giữa Thành phố và các tỉnh/thành phía Nam.

- Cân đối hài hòa giữa mục tiêu dài hạn là nâng cao hàm lượng giá trị gia 
tăng trong sản phấm xuất khẩu với các mục tiêu giữ vững và nâng cao kim 
ngạch xuất khâu, tạo công ăn việc làm, thu ngân sách Thành phổ trong ngắn và 
trung hạn.

2.2. Định hướng chiến lưọc phát triển xuất khẩu đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030

2.2.1. Định hướng nhiệm vụ đến năm 2025
Duy trì và hồ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực truyền thống có kim 

ngạch xuất khâu và tốc độ tăng trưởng cao, tạo nhiều việc làm và đóng góp ngân 
sách lớn cho Thành phố, trong khi đó chuẩn bị điều kiện để nâng cấp công 
nghiệp, gia nhập chuồi giá trị toàn cầu, hướng đến thực hiện dịch vụ xuất khẩu 
là chiến lược dẫn dắt nhằm nâng cao giá trị gia tăng đúng theo lợi thế của Thành 
phố.

Xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh các cụm ngành xuất 
khâu theo hướng dịch chuyến sang các công đoạn thượng nguồn và hạ nguồn 
của chuồi giá trị toàn cầu, đồng thời bước đầu chuyển dịch dần từ những ngành
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thâm dụng lao động có mức độ tinh vi và cơ hội đa dạng hóa thấp sang những 
ngành có mức độ tinh vi và cơ hội đa dạng hóa cao hơn (điện tử, cơ khí. đô 
gỗ...). Xem những ngành này là nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu của Thành 
phố trong thời gian tới.

Nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu, bao gồm 
cả hạ tâng giao thông kêt nôi, hạ tâng cảng biên, làm rõ định hướng phát triên cảng 
biển trong vùng, hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 và đầu tư tuyến đường vành đai 3.

Cải cách, nâng cao chất lượng các dịch vụ công liên quan trực tiếp đến 
hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn theo hướng cung ứng dịch vụ tốt nhất có 
thể chứ không chỉ dừng lại là cung ứng theo đúng quy định. Đồng thời, cập nhật 
các yêu cầu, quy định và tiêu chuẩn mới liên quan đến xuất khâu đê thôn tin, 
giúp doanh nghiệp nắm bắt và nhanh chóng thích nghi.

Xây dựng các cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp, 
nhằm nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất tháo gỡ và hồ trợ 
từ phía doanh nghiệp, đặc biệt trong các nhóm ngành xuất khau tiêu biêu.

Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên địa bàn nói chung và lực lượng 
doanh nghiệp tham gia xuất khâu nói riêng để kịp thời theo dõi và nắm bắt tình 
hình trong bối cảnh thay đổi liên tục của thị trường và các tác động bên ngoài.

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tập trung vào khắc phục 
các điểm yếu của nền tảng sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh như nguyên phụ 
liệu, máy móc thiết bị, hay nhóm FDI trong các nhóm ngành công nghệ cao, 
nhóm ngành dịch vụ, phần mềm -  nội dung số.

Nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại và đầu tư theo hướng tập trung 
vào những nhóm ngành đã được xác định là có lợi thế cạnh tranh (theo mô hình 
không gian sản phẩm); hướng vào những thị trường đã và sẽ ký kết Hiệp định 
thương mại tự do (FTA). Tăng cường các Hiệp định thương mại song phương 
trong chiến lược tiếp cận thị trường mới.

Cuối cùng, cần nỗ lực duy trì hoạt động cho lực lượng doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Co-vid 19 để vượt qua khủng hoảng. Nới lỏng các quy 
định liên quan đến xuất nhập khẩu để tạo cơ hội cho doanh nghiệp sớm khôi 
phục hoạt động sản xuất, tiếp cận thị trường mới.

2.2.2. Đinh hướng nhiêm vu đến năm 2030
Xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xuất 

khấu tiêu biếu gồm: sản phẩm hữu hình (điện tử, cơ khí lắp ráp, chế tạo, tự động 
hóa, quang học), đặc biệt là các sản phẩm phần mềm - nội dung số, và xuất khấu 
dịch vụ (tài chính, du lịch, logistics) bởi đây là các ngành động lực mới cho tăng 
trưởng xuât khâu trong dài hạn. Mục tiêu chính là thâm nhập sâu vào trong 
chuồi giá trị toàn cầu, vì mỗi ngành có một đặc điểm khác nhau và cần có chiến 
lược cụ thể riêng.
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Chuyển dịch các nhóm ngành truyền thống thâm dụng lao động ra khu 
vực ngoại vi gôm: dệt may, da giày, chê biên thực phâm, cao su, hóa chât, đông 
thời kết họp đẩy nhanh ứng dụng tự động hóa để thay thế dần vai trò của lao 
động phổ thông.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các nhóm ngành xuất khẩu dịch vụ 
(tài chính, ngân hàng, logistics). Xây dựng và và hình thành các trung tâm dịch 
vụ logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh có tính đồng bộ trong kết nôi và phục 
vụ lưu chuyển hàng hóa của cả vùng phía Nam. Hoàn thiện mạng lưới cơ sở hạ 
tầng, đầu tư đường vành đai 4 và làm rõ chiến lược trong phát triến Cảng Hàng 
không Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Long Thành. Dịch chuyển cảng biển 
nội ô ra khu vực Cái Mép -  Thị Vải hoặc Hiệp Phước tùy vào chiến lược đã lựa 
chọn.

Xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên về cung 
cấp dịch vụ hồ trợ xuất khâu và lao động có kỹ năng, xuất khấu dịch vụ, hàng 
hóa vô hình. Đẩy mạnh mô hình đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp và đào tạo 
nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục uy tín (trong và ngoài nước) đối 
với nhóm ngành: công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo, thiết kế mầu mã 
(như Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc từng làm). Trong đó, tập trung bồi 
dưỡng, nâng cấp trình độ tiếng Anh để trực tiếp tiếp cận, nghiên cứu những công 
nghệ mới.

Phối hợp các cơ quan nghiên cứu, đào tạo (viện, trường cả trong và ngoài 
nước) trong nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ 
mới vào sản xuất, quản lý -  điều hành chính quyền, cung ứng dịch vụ công trong 
mục tiêu hướng đến xây dựng đô thị sáng tạo -  thông minh tại thành phố Hồ Chí 
Minh.

Đê hiện thực hóa các định hướng nêu trên, phần tiếp theo trình bày một số 
nhóm giải pháp phát triển xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030,
được rút ra từ phạm vi của Đe án này. Các giải pháp có thể bổ sung, điều chỉnh
tùy vào điều kiện thực tế triển khai nhưng cần cố gắng duy trì quan điểm và định 
hướng phát triển xuất khẩu đã trình bày ở trên.

IV. GIẢI PHÁP

1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các cụm ngành sản
__1  Á _____ ______Ạ i  1  I  A , •  A 1  • Ảphani xuât khau tiêu biêu

1.1. Muc tiêu
Đánh giá thực trạng, xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh 

của cụm ngành sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu.
1.2. Nhiêm vu•  •

Nghiên cứu, xây dựng các Đe án “Chiến lược nâng cao năng lực cạnh 
tranh các cụm ngành xuất khâu tiêu biểu giai đoạn 2021 -  2025”. Các ngành cần 
được đánh giá và xây dựng chiến lược gồm: Cơ khí, Điện tử, Đồ gồ.
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Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương và Viện Nghiên cứu phát triển (cơ khí, 
đồ gỗ), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (điện tử).

2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các cụm ngành dịch 
vu xuất khẩu tiêu biểu

2.1. Muc tiêu
Đánh giá thực trạng, xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh 

của cụm ngành dịch vụ xuất khấu tiêu biếu.

2.2. Nhiệm vụ
Nghiên cứu xây dựng nội dung nâng cao năng lực cạnh trạnh nhằm định 

hướng xuất khấu dịch vụ phần mềm, nội dung số trong Ke hoạch hàng năm triên 
khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ 
thông tin -  Truyền thông giai đoạn 2021 -2030.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Nhóm giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông gắn với hạ tầng 
logistics

3.1. Muc tiêu
Định hướng chiến lược xây dựng các Trung tâm Logisitcs cho vùng phía 

Nam. Hoàn thiện hệ thống các đường vành đai và kết nối giao thông đến năm 
2030.

3.2. Nhiêm vu
•  •

- Xây dựng Đe án đánh giá thực trạng và tính khả thi của việc xây dựng 
thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics và dịch vụ xuất khẩu của 
cả vùng; Xây dựng chiến lược phát triển cụm ngành logistics tại vùng Đông 
Nam Bộ.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Triển khai khép kín các vành đai 2, 3, 4 theo quy hoạch kết nối hệ thống 
cơ sở hạ tầng giao thông.

Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông & Vận tải.

4. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại
4.1. Muc tiêu

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại gắn với nhóm ngành 
sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu tiêu biểu.

4.2. Nhiêm vu
•  •

Tổ chức các hoạt động khảo sát, thu thập nhu cầu xúc tiến thương mại của 
các doanh nghiệp trên địa bàn và các tỉnh có sản phẩm xuất khẩu nhiều qua 
thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại từ kết 
quả khảo sát nhu cầu doanh nghiệp trong khả năng nguồn lực cho phép; Huy
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động nguồn lực của doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện các chương trình xúc 
tiến thương mại; Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm, dịch vụ xuất khấu tiêu biêu 
của thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận qua kênh trực tuyến (online).

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Công 
Thương, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố.

5. Nhóm giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển xuất
khẩu

5.1. Muc tiêu
Tận dụng xu hướng chuyển dịch các phân xưởng sản xuất từ các nước 

sang Việt Nam; Lấp đầy các hạn chế về công nghiệp hỗ trợ và máy móc thiết bị 
phục vụ doanh nghiệp xuất khẩu.

5.2. Nhiệm vụ
Thu hút mạnh các nhà đầu tư hiện là nhóm doanh nghiệp đang cung ứng 

đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến, hiện đang phải nhập khấu; Thu hút 
mạnh các nhà đầu tư sản xuất máy móc thiết bị mà Việt Nam đang phải nhập 
khâu; Họp tác song phương mới một số quốc gia đang có ý định cơ cấu lại chuồi 
sản xuât toàn cầu đê kéo các nhà máy sản xuất sang Việt Nam; Xem xét thành 
lập thêm một vài khu chế xuất để ưu tiên thu hút doanh nghiệp chuyên xuất 
khẩu.

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Nhóm giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục 
hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu

6.1. Muc tiêu

Công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian 
và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp xuất khẩu.

6.2. Nhiêm vu
•  •

Tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục hành chính liên quan lĩnh 
vực xuât khâu do Trung ương ban hành; Khảo sát mức độ hài lòng của doanh 
nghiệp đôi với thông tin niêm yết (quy trình, thủ tục hành chính ) trên website 
của Sở Ban ngành về tính minh bạch, dễ sử dụng; Tọa đàm định kỳ với các 
doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn và các địa phương lân cận; Kiểm soát và 
đánh giá kêt quả tiêp thu và phản hồi các kiến nghị của doanh nghiệp ở cả cấp 
độ Trung ương và thành phổ Hồ Chí Minh; Đăng tải công khai kết đánh giá sự 
hài lòng của doanh nghiệp trên website của Sở Công thương.

6.3. Nhóm giải pháp cải cách thủ tục hành chính ngành Hải quan
6.3.1. Muc tiêu
Nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính của 

ngành Hải quan.
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6.3.2. Nhiêm vu
• •

Tiếp tục giảm thời gian giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, nâng cao 
sự hài lòng của doanh nghiệp; Niêm yết các thủ thục, thông tin liên quan trên 
website của Cục Hải quan; Khảo sát định kỳ hàng năm (hoặc khảo sát online) đê 
đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đổi với thủ tục của ngành hải quan; 
Đăng tải thông tin kiến nghị của doanh nghiệp và phản hồi của ngành Hải quan 
trên website.

Đơn vị chủ trì: Cục Hải quan.

6.4. Nhóm giải pháp cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế
6.4.1. Muc tiêu
Nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính 

liên quan đến lĩnh vực thuế.

6.4.2. Nhiêm vu
• •

Niêm yết các thủ thục, thông tin liên quan trên website của Cục Thuế; 
Khảo sát định kỳ hàng năm (hoặc khảo sát online) để đánh giá mức độ hài lòng 
của doanh nghiệp đối với thủ tục của ngành thuế; Đăng tải thông tin kiến nghị 
của doanh nghiệp và phản hồi của ngành thuế trên website.

Đơn vị chủ trì: Cục Thuế.

6.5. Đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực xuất khẩu 
và kiến nghị các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

6.5.1. Muc tiêu

Nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp 
đối với thủ tục hành chính lĩnh vực xuất khẩu.

6.5.2. Nhiêm vu
•  •

Gặp gỡ các hiệp hội và doanh nghiệp tối thiểu 1 lần/năm; Gặp gỡ đại diện 
các doanh nghiệp đâu ngành, các doanh nghiệp làm dịch vụ xuât khâu trong các 
ngành, sản phấm xuất khẩu tiêu biểu và các ngành mới có tiềm năng.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

7. Nhóm giải pháp hoàn thiện việc phân ngành quản lý, thông tin 
thông kê doanh nghiệp xuât khâu trên địa bàn

7.1. Muc tiêu:

Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn Thành 
phô (bao gôm doanh nghiệp xuât khâu hàng hóa và doanh nghiệp xuât khâu dịch 
vụ) nhăm quản lý và hô trợ kịp thời hoạt động xuât khâu của các doanh nghiệp.

7.2. Nhiêm vu:
•  •
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- Xây dựng bộ chỉ tiêu, phương án chọn mẫu, phương pháp phân tích, 
đánh giá dữ liệu và kế hoạch triển khai; Phối hợp với các Sở, ban, ngành có nhu 
cầu thông tin để tổng hợp trước khi thông qua bộ chỉ tiêu cần thu thập.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Triến khai việc thu thập thông tin theo phương án và kế hoạch đã được 
phê duyệt; Đánh giá kết quả điều tra năm 2021 để làm cơ sở cho việc điều chỉnh 
phương án cho các năm tiếp theo.

Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê.

- Triển khai thu thập thông tin theo định kỳ; Đăng tải và cập nhật dữ liệu 
lên website của Cục Thống kê.

Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê.

- Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information 
System) cho doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ các nguồn: ngân sách 

Thành phô; kinh phí huy động từ xã hội hóa và các nguôn kinh phí họp pháp khác.

2. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Sở, ban, 
ngành xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình ủ y  ban nhân 
dân Thành phố phê duyệt.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố “Đề 
án Phát triển Xuất khấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”.

- Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho ủ y  ban 
nhân dân Thành phố Ke hoạch triển khai các nhóm giải pháp của Đề án này.

- Hàng năm xây dựng kinh phí cần thiết để triển khai, thực hiện các chương 
trình thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương gửi Sở Tài chính thẩm định trình ủy  
ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo thực hiện các chương trình của Sở, 
ban, ngành báo cáo Uy ban nhân dân Thành phố; tham mưu cho Thành phố báo 
cáo, kiên nghị Trung ương đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Tông hợp các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan, tham 
mưu Uy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án 
hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tham mưu cho ủ y  ban nhân dân 
Thành phố tổ chức sơ kết và tổng kết kết quả triển khai Đề án trong năm 2025 
và năm 2030.
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2. Sở Thông tin và Truyền thông, sỏ' Ke hoạch và Đầu tư, Sở Khoa 
học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Cục Thống kê Thành 
phố, Cục Hải quan Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Ban Quản lý các Khu 
Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
Thành phố, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 
giải pháp được nêu tại Mục IV Đe án này. Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm 
gửi báo cáo cho Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo ủ y  ban nhân dân 
Thành phô vê kêt quả, tiên độ triên khai các Kê hoạch, Chương trình; các nội dung 
đề xuất, kiến nghị cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Hàng năm xây dựng kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 
chương trình được phân công chủ trì gửi Sở Tài chính thẩm định để trình ủ y  ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí để triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, chương trình; chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan thâm định kinh phí trình ủ y  ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

4. Các Sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, 
huyện và các CO’ quan, đơn vị khác.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối họp với các cơ 
quan, đơn vị chủ trì triên khai thực hiện các nhóm giải pháp được ban hành trong 
Đề án./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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