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Tóm tắt:

Dịch vụ logistics VN bắt đầu phát triển từ những năm 1990 trên cơ sở dịch vụ 
giao nhận vận tải, kho bãi. Đến nay, dịch vụ này đã phát triển ở mức cung 
cấp dịch vụ đa dạng và toàn diện từ khâu làm thủ tục vận chuyển hàng hoá 

đến khâu đóng thuế, thanh toán. Trong số hơn 4000 doanh nghiệp logistics đang hoạt 
động trên cả nước, có khoảng 88% là doanh nghiệp trong nước, 10% doanh nghiệp liên 
doanh và 2% doanh nghiệp nước ngoài. Số lượng doanh nghiệp nước ngoài tuy chiếm 
tỷ trọng nhỏ nhưng sở hữu đến 70-80% thị phần trong cả nước, điều này chứng tỏ khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics trong nước tỏ ra yếu hơn hẳn so với các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, tiềm năng phát triển logistics trong nền 
kinh tế vẫn còn rất lớn, được thể hiện thông qua thị trường tiêu dùng, khả năng tiếp cận 
khoa học công nghệ và vị trí địa lý ở VN. 
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Abstract:
Logistics services in Vietnam have developed in the 1990s based on freight 

forwarding and warehousing services. Recently, these services have provided diverse 
and comprehensive from the stage of goods transportation to tax payment. Accordingly, 
with more than 4000 logistics enterprises operating across the country, about 88% 
are domestic enterprises, 10% are joint venture enterprises, and the rest are foreign 
enterprises. Although the number of foreign businesses is small, it owns up to 7- 80% 
of the country’s market share. Consequently, it is unquestionably proved that the 
competitiveness of domestic logistics enterprises is weaker than foreign enterprises. 
However, the potential for logistics development in the economy is still tremendous, 
expressed through the consumer market, the ability to access science, technology, and 
geographic location in Vietnam.
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