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Tóm tắt:

Dịch vụ logistics BR-VT có quy mô chiếm 20% GDP của BR-VT. Nguồn lợi hàng 
tỷ đô này lại đang chảy vào túi các nhà đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp 
logistics BR-VT mới chỉ có một phần rất nhỏ trong miếng bánh khổng lồ và 

đang ngày càng phình to của thị trường dịch vụ logistics. Theo thống kê của Viện nghiên 
cứu phát triển logistics, trên địa bàn tỉnh có hơn 140 DN hoạt động về lĩnh vực logistic. So 
với con số 4.000 DN dịch vụ logistics VN thì lực lượng DN hoạt động logistics tại BR-VT 
còn quá nhỏ bé. Các nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp tại BR-VT còn yếu cả 
về số lượng lẫn chất lượng. Với những lý do đó, nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng 
năng lực cung ứng dịch vụ logistics của các DN trên địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra các giải 
pháp đề xuất nhằm góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ logistics cho các DN 
trong thời gian tới.

Từ khóa: Dịch vụ logistics, doanh nghiệp logistics, năng lực cung ứng dịch vụ 
logistics.

Abstract:
Ba Ria - Vung Tau logistics services account for 20% of the GDP of Ba Ria - Vung Tau. 

These billions of dollars are flowing into the pockets of foreign investors. Ba Ria - Vung 
Tau logistics enterprises only have a very small part in the huge and growing piece of the 
logistics service market. According to statistics of the Logistics Research and Development 
Institute, in the province there are more than 140 enterprises operating in the field of 
logistics. Compared to the number of 4,000 logistics service enterprises in Vietnam, the 
force of logistics enterprises in Ba Ria - Vung Tau is still too small. Professional logistics 
service providers in Ba Ria - Vung Tau are weak in both quantity and quality. This study 
aims to assess the current situation of logistics service provision capacity of enterprises in 
the province, thereby offering proposed solutions to contribute to improving the capacity of 
providing logistics services for enterprises in the province next time.
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