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Tóm tắt:

Trong nền kinh tế quốc gia trên thế giới, ngành cơ khí được đánh là gì xương 
sống, một cột trụ quan trọng để phát triển lâu dài và bền vững. Hầu hết các 
nước đều đã và đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí phát triển. 

Tuy còn không ít khó khăn, hạn chế do tình hình đặc thù của mình nhưng VN cũng không 
thể đứng ngoài xu hướng đó, và đã nỗ lực đạt được một số thành tựu nhất định. Hiểu 
được tầm quan trọng của vấn đề, thông qua phương pháp định tính, tổng hợp số liệu thứ 
cấp, bài nghiên cứu giới thiệu những nội dung chính yếu về ngành cơ khí VN, thực trạng 
ngành những năm vừa qua, từ đó đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề.

Từ khóa: Cơ khí VN, cơ khí Trung Quốc, ngành cơ khí, phát triển cơ khí, thực 
trạng cơ khí.

Abstract: 
In a national economy, the mechanical engineering is considered as the backbone and  

important pillar of long-term and sustainable development. Most countries have made 
efforts to promote the mechanical industry. Although there are still many difficulties and 
limitations due to its specific situation, Vietnam cannot stay out of that trend, and has 
tried to achieve certain achievements. Understanding the importance of the problem, 
through qualitative methods, synthesizing secondary data, the study introduces the main 
contents of Vietnam’s mechanical industry, the current situation of the industry in recent 
years, from which suggest some solutions to solve the problem.
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