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Nhận bài: 30/06/2022 - Duyệt đăng: 15/08/2022
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Tóm tắt:

Hiệp định thương mại tự do EU-VN (EVFTA) đã và đang ảnh hưởng mạnh 
mẽ tới hầu hết lĩnh vực sản xuất và dịch vụ khác nhau, bao gồm cả dịch vụ 
Logistics. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến phức tạp và 

chi phí nguyên liệu tăng cao, gây xáo trộn và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu thì Hiệp 
định EVFTA vừa là điểm sáng vừa là cơ hội rất lớn nếu các doanh nghiệp Logistics VN 
biết cách tận dụng đầy đủ các lợi thế mà hiệp định thương mại này mang lại. Bài viết 
trình bày khái quát thực trạng lĩnh vực Logistics VN và xác định mức độ tác động của 
các yếu tố thể hiện chất lượng dịch vụ Logistics đến chỉ số năng lực quốc gia về Logistics 
của các nước. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện chỉ số năng lực 
quốc gia về Logistics của VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và thực thi hiệp 
định EVFTA.
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Abstract:
The EU-Vietnam Free Trade Agreement EVFTA has been strongly affecting most of the  

manufacturing and service industries, including logistics services. In the context that the 
Covid epidemic is still complicated and the increase of fuel costs, causing confusion and 
disruption of the global supply chain, the EVFTA Agreement is both a bright spot and 
a great opportunity if Vietnamese logistics enterprises know how to take full advantage 
of this free trade agreement. The study presents an overview of the current situation of 
Vietnam’s logistics sector and determines the impact of the factors showing the quality 
of logistics services on the National Logistics Competency Index of countries. After 
that,  the study makes some recommendations to improve the national capacity index of 
Vietnam logistics in the context of global economic integration and implementation of 
the EVFTA agreement.
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