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Tóm tắt 

hân tích lợi thế so sánh từ góc độ tính thâm dụng kỹ năng và công nghệ có ý 

nghĩa quan trọng cho hoạch định chính sách công nghiệp và thương mại của 

VN. Mục đích nghiên cứu là xác định các nhóm sản phẩm mà VN có lợi thế 

so sánh và phân tích tính thâm dụng kỹ năng và công nghệ của các nhóm sản phẩm này. 

Phương pháp nghiên cứu sử dụng chỉ số lợi thế so sánh hiển thị để xác định các nhóm 

sản phẩm có lợi thế so sánh và phân tính thâm dụng kỹ năng và công nghệ dựa trên bảng 

phân loại của UNCTAD. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhóm sản phẩm VN có lợi thế 

so sánh chưa nhiều; cơ cấu lợi thế so sánh theo tính thâm dụng kỹ năng và công nghệ 

của VN thay đổi tích cực: nhóm sản phẩm nông sản, nguyên liệu, khoáng sản phi nhiên 

liệu, nhiên liệu tự nhiên và nhóm sản phẩm chế biến thâm dụng tài nguyên có xu hướng 

giảm; các nhóm sản phẩm chế biến thâm dụng kỹ năng và công nghệ cao, trung bình và 

thấp có xu hướng tăng, đặc biệt là nhóm sản phẩm chế biến thâm dụng kỹ năng và công 

nghệ cao. 

Từ khóa: VN; lợi thế so sánh; thâm dụng, kỹ năng và công nghệ. 
 

Abstract 

Comparative advantage analysis from the perspective of skill and technology intensity 

has important implications for industrial and trade policy decision making of Vietnam. 

Research purpose is to identify the product groups that Vietnam has a comparative 

advantage and analyze their skill and technology intensity. In term of methodology, this 

study uses Revealed Comparative Advantage index to identify the product groups with 

comparative advantage, and HS 4 digit product classification of UNCTAD to analyze 

their skill and technology intensity. The study results showed that: the number of product 

groups that Vietnam has comparative advantage is small; the structure of comparative 

advantage from the perspective of skill and technology intensity of Vietnam has changed 

positively: the group of agricultural products, raw materials, non-fuel minerals, natural 

fuels, resource-intensive manufactures tends to decrease; high, medium and low skill 

and technology intensive manufactures are likely to increase, especially high skill and 

technology intensive ones. 
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