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hiệu quả. Đầu tư phát triển đội tàu có cơ cấu hợp lý, hiện đại có năng lực cạnh tranh mạnh trên thị 
trường quốc tế, xã hội hoá tối đa việc đầu tư phát triển đội tàu.  

Xu thế vận tải hiện nay trong khu vực và trên thế giới là sử dụng tàu có trọng tải lớn, áp 
dụng các công nghệ vận tải tiên tiến đặc biệt là vận tải đa phương thức và chủ yếu là vận tải 
đường biển vì đây là loại hình vận tải ít tốn kém, có độ an toàn hơn so với các loại hình vận tải 
khác. Việt Nam cần tập trung nguồn nhân lực phát triển đội tàu vận tải biển theo hướng hiện đại 
cần ưu tiên chú trọng phát triển các loại tàu chuyên dùng (container, hàng rời, dầu…) và tàu có 
trọng tải lớn. Đến năm 2015 có tổng trọng tải là trên 10 triệu DWT, năm 2020 là trên 12 triệu DWT. 

 Vận tải nội địa dự kiến đến năm 2015 đạt trên 35% và năm 2020 đạt trên 45% tổng sản 
lượng hang hoá vận chuyển trong nước.  

 Vận tải ngoại thương dự kiến đến năm 2015 đạt trên 25% và đến năm 2020 đạt trên 35% 
tổng sản lượng hang hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

4. Kết luận 
Tình hình vận tải biển trong ngắn hạn trở nên khó dự báo, khả năng rủi ro sẽ tăng lên trong 

tiến độ phục hồi chậm chạp của nền kinh tế thế giới. Để thực hiện được các mục tiêu của quy 
hoạch phát triển vận tải biển đến năm 2020 đòi hỏi toàn ngành Hàng hải mà chủ lực là Cục Hàng 
hải Việt Nam và Tồng công ty Hàng hải Việt Nam phải hoạch định những chính sách đầu tư phát 
triển cụ thể, phù hợp với đièu kiện và hoàn cảnh, tính bền vững làm nền tảng để toàn ngành bứt 
phá. Khi nền kinh tế thế giới phục hồi, cộng với những chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp của chính 
phủ, sản xuất kinh doanh trong nước dần phục hồi, thị trường vận tải biển sẽ rộng mở tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam trụ được qua giai đoạn khủng hoảng này có cơ 
hội phát triển mạnh. 
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Tóm tắt 
Sử dụng nhiên liệu liệu khí cho động cơ diesel thủy là xu thế mà nhiều quốc gia đang thực 
hiện, tuy nhiên, để các động cơ diesel hoạt động an toàn với loại nhiên liệu này là vấn đề 
rất quan trọng. Trong bài viết này, tác giả nêu một số những vấn đề khó khăn gặp phải khi 
sử dụng nhiên liệu khí cho động cơ diesel thủy và một số giải pháp xử lý. 

Abstract 
Using the liquefied gas as an alternative fuel for the marine diesel engines is a tendency 
in many countries around the world, however to ensure the safety for the engines is 
always a hard duty. This paper presents some problems that one has met when a marine 
diesel engine was converted to use the compressed natural gas as fuel and some 
recommended solutions.    
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1. Đặt vấn đề 
Việc sử dụng “nhiên liệu xanh” đã trở thành một biện pháp được nhiều nước quan tâm 

nhằm đáp ứng các qui định bắt buộc về làm giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải từ tầu gây ra 
được nêu ở Phụ lục VI, MARPOL 73/78 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Đây là biện pháp có 
thể giải quyết tận gốc vấn đề gây ô nhiễm môi trường không khí do khí thải từ các động cơ diesel 
nói chung và diesel lắp đặt trên tầu thủy nói riêng. Tuy nhiên, để có thể sử dụng nhiên liệu xanh, 
mà thực chất là nhiên liệu khí hóa lỏng cho các động cơ diesel thủy hiện tại đang được sử dụng 
trên các con tàu không phải luôn luôn gặp thuận lợi. Nó cần nhiều giải pháp kĩ thuật tương đối 
phức tạp, mà các nhà kĩ thuật cần phải biết để thực hiện chuyển đổi thành công các động cơ 
diesel từ chạy bằng nhiên liệu lỏng sang nhiên liệu khí. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả nêu 
lên một số vấn đề quan trọng cần phải giải quyết đối với động cơ diesel khi muốn chuyển đổi sang 
sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng. 

2. Tính chất của nhiên liệu khí và cơ sở cháy lý thuyết của nhiên liệu trong buồng đốt 
động cơ diesel    

 Nhiên liệu khí và ứng dụng 
Nhiên liệu khí đã được con người sử dụng lần đầu tiên tại Trung quốc vào AD221-263. Thế 

kỉ thứ 17, nhiên liệu khí được sử dụng để sưởi và thắp sáng tại Ý. Ngày nay, nhiên liệu khí được 
biết đến với hai loại cơ bản: khí dầu hóa lỏng LPG và khí tự nhiên hóa lỏng LNG hoặc khí tự nhiên 
nén dưới áp suất cao CNG. Nhiên liệu khí cũng được sản suất tại Việt nam và đang được sử dụng 
rộng rãi trong đời sống và sản xuất công nghiệp. Các tính chất lý hóa của nhiên liệu khí được thể 
hiện như trên bảng 1.   

Bảng 1. Một số tính chất lý hóa của nhiên liệu khí 
stt Thông số đặc trưng LNG, CNG LPG DO 
   1 Khối lượng riêng [g/cm3]        0,47 0,51-0,58    0,82-0,86 
   2 Nhiệt trị thấp [kcal/kg]     12.000     10.940     10.000 
   3  Nhiệt độ tự cháy [oC]       599   405-450     260-371 
   4 Chỉ số Octan [RON]       130    98-102          - 
   5 Khí CNG Việt nam 93% CH4; 6% C2H6; 1% C3H8 và C4H10 
   6 Khí PLG Việt nam           50% C3H8 và 50% C4H10 
 Đặc tính cháy lý thuyết của nhiên liệu khí  
Hiện tại, các động cơ diesel thủy đang được khai thác tại Việt nam đều được thiết kế để sử 

dụng nhiên liệu lỏng DO hoặc FO mà thành phần chủ yếu là các Hydro-cacbon C16H34. Để thiết 
kế được động cơ, người ta phải dựa vào các tính chất lý hóa của nhiên liệu, sự cháy của nhiên 
liệu khi kết hợp với không khí, đặc tính cháy theo các qui luật về nhiệt động học như thế nào. Vậy 
nên, nếu muốn chuyển đổi động cơ sang sử dụng nhiên liệu khác (nhiên liệu khí), nhất thiết phải 
nghiên cứu kĩ về loại nhiên liệu mới này và cần tìm ra những điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại 
nhiên liệu và cần thiết phải có những điều chỉnh thích hợp đối với kết cấu của động cơ. Về mặt lý 
thuyết, nhiên liệu cháy và sinh nhiệt sẽ được biểu thị theo phương trình sau [3]: 

 
                                                                                                           (1) 
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Cháy lí tưởng:   
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 Cháy thực tế (cháy có sự dư thừa không khí 1 ): 
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Bằng phương trình (2) có thể xác định được nhu cầu không khí để đốt cháy 1 kg nhiên liệu 
của nhiên liệu khí, cũng như nhiên liệu lỏng được thể hiện như trên Bảng 2. 

Bảng 2. Nhu cầu không khí để đốt cháy nhiên liệu 
STT Loại nhiên liệu Nhu cầu không khí Ghi chú 
  1 Nhiên liệu DO (C16H34)            14,6:1  
  2 Khí dầu hóa lỏng (C3H8 &C4H10)            15,5:1  
  3 Khí tự nhiên hóa lỏng (CH4)            17,2:1  
  4 Khí tự nhiên nén 90% CH4            16,9:1  

 Một số nhận xét 
- So với nhiên liệu lỏng DO, nhiên liệu khí cần lượng không khí nhiều hơn để đốt cháy hết 

1kg nhiên liệu. Bên cạnh đó, nhiên liệu khí lại có nhiệt trị cao hơn so với nhiên liệu lỏng; 
- Nhiên liệu khí có nhiệt độ tự cháy và trị số Ốc-tan cao hơn so với nhiên liệu lỏng; 
- Nhiên liệu khí có nhiệt trị cao hơn so với nhiên liệu lỏng; 
- Các tính chất đặc trưng của nhiên liệu khí như nêu ở trên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến 

vấn đề cải tiến động cơ diesel chuyển sang dùng nhiên liệu khí thay thế nhiên liệu lỏng. 
3. Những lưu ý đặc biệt khi chuyển đổi động cơ diesel sang sử dụng nhiên liệu khí 
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, cấp nhiên liệu khí vào động cơ 

diesel được thực hiện bằng các biện pháp: cấp nhiên liệu khí trước cửa nạp của động cơ, cấp 
nhiên liệu khí thông qua van cấp đặc biệt..Trong số đó, thông dụng nhất vẫn là cấp nhiên liệu khí 
vào cửa nạp của động cơ. Đây là biện pháp khá đơn giản, không đòi hỏi cải tiến nhiều đối với 
động cơ và thích hợp cho các động cơ cõ nhỏ có tốc độ cao. 

Với phương pháp cấp nhiên liệu vào động cơ như nêu trên, sẽ phát sinh một số vấn đề như 
sau: 

- Về mặt nguyên tắc, động cơ diesel thường có tỷ số nén rất cao và có giá trị từ 18:1 đến 
23:1. Khi sử dụng nhiên liệu khí để thay thế nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí được cấp vào động cơ 
trước cửa nạp cùng với không khí, nên khi thực hiện quá trình nén, hỗn hợp nhiên liệu khí và 
không khí được nén từ khi pittông chuyển động từ điểm chết dưới (BDC) đến điểm chết trên 
(TDC), nếu với nhiên liệu khí là CNG với nhiệt độ tự cháy 599oC sẽ rất dễ dàng xảy ra hiện tượng 
kích nổ (Knock) gây nguy hiểm cho động cơ và làm nhiễu quá trình làm việc của động cơ, đối với 
nhiên là LPG còn nguy hiểm hơn nữa vì có nhiệt độ tự cháy thấp hơn (450oC); 

- Việc cấp nhiên liệu khí vào động cơ đồng thời với không khí thông qua cửa nạp sẽ làm 
giảm một lượng không khí nhất định so với khi động cơ diesel chạy bằng nhiên liệu lỏng. Hiện 
tượng này có thể gây lên sự thiếu không khí khi chạy ở chế độ tải cao làm giảm hiệu suất và công 
suất của động cơ. Hơn nữa, tỷ lệ không khí-nhiên liệu theo lý thuyết của nhiên liệu khí cao hơn so 
với nhiên liệu lỏng (CNG-19,6:1; LPG-15,5:1 còn DO-14,6:1), điều này càng làm trầm trọng thêm 
về vấn đề thiếu không khí để đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt động cơ.     

Hiện tượng kích nổ (knock) khi sử dụng nhiên liệu khí đối với động cơ diesel là khá phổ biến 
và nguy hiểm. Thực chất của hiện tượng này là hỗn hợp nhiên liệu khí-không khí sẽ tự cháy bên 
trong xi lanh trước khi pittông đi đến điểm chết trên do áp suất trong xi lanh cao và dẫn đến nhiệt 
độ cao hơn nhiệt độ tự cháy của nhiên liệu khí [1], [3]. Các yếu tố quan trọng dẫn đến xảy ra hiện 
tượng kích nổ như: trị số Cetan của nhiên liệu cao, cấu trúc phân tử của nhiên liệu, các yếu tố khai 
thác,… Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là tỷ số nén của động cơ diesel rất cao và theo sau đó là 
nhiệt độ cuối quá trình nén sẽ cao có thể tạo cháy cục bộ hỗn hợp nhiên liệu khí-không khí bên 
trong xi lanh gây hiện tượng kích nổ.  
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 Vậy hãy xem xét nhiên liệu khí PLG và CNG được sử dụng để thay thế nhiên liệu lỏng cho 

động cơ diesel liệu có thích hợp? Đối với nhiên liệu khí dầu hóa lỏng LPG với nhiệt độ tự cháy là 
450oC và trị số Ốc tan là 98-102, để tránh hiện tượng kích nổ, động cơ diesel chỉ nên có tỷ số nén 
thích hợp là 10:1, còn trường hợp nhiên liệu khí CNG có trị số Octan là 130 sẽ tương thích với 
động cơ có tỷ số nén 16-17:1. Như vậy, có thể thấy được nhiên liệu khí LPG không thích hợp cho 
việc sử dụng để thay thế nhiên liệu lỏng cho động cơ diesel. Trên hình 1.1 biểu thị ảnh hưởng của 
tỷ lệ không khí/nhiên liệu đến hiện tượng kích nổ khi sử dụng nhiên liệu khí đối với động cơ diesel. 
Vùng thích hợp nhằm ngăn ngừa hiện tượng kích nổ có tỷ lệ kk/nl từ 2,0 đến 2,3. 

Hiện tượng làm giảm không khí nạp cấp vào trong động cơ cũng sẽ xảy ra khi lựa chọn 
phương pháp cấp nhiên liệu vào động cơ ngay trước cửa nạp của nó. Vấn đề ở đây là phái xác 
định được lượng không khí nạp bị suy giảm do nhiên liệu khí chiếm chỗ đối với một động cơ cụ 
thể. Để có thể tính toán được, dựa vào định luật nhiệt động học với công thức [1]: 

                                                                                                           (4) 
Trong đó: p- áp suất không khí trước cửa nạp [kG/cm2]; V- thể tích của xilanh [m3]; m- lưu 

lượng khối lượng không khí nạp [kg/s]; R- hằng số khí; T- nhiệt độ không khí nạp [oK]. 
Từ công thức (4) sẽ tính được lưu lượng khối lượng không khí nạp vào động cơ để đốt cháy 

nhiên liệu: 
                                                                                                             (5) 
Lượng không khí thực tế cấp vào động cơ: 
                                                                                                             (6) 
Tiếp theo, sẽ xác định lượng nhiên liệu cần thiết phải được cấp cho động cơ trên cơ sở mối 

quan hệ giữ lượng không khí cần thiết để đốt cháy nhiên liệu thực tế của động cơ diesel hiện tại. 
Nếu gọi fm -là lượng nhiên liệu cấp vào động cơ [kg/s], thì nó sẽ được xác định bằng công thức 
sau: 

                                                                                                             (7) 
Được biết động cơ chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu khí-nhiên liệu lỏng, mà thông thường ở 

chế độ tải định mức nhiên liệu lỏng chỉ đóng vai trò đốt mồi với tỷ lệ 10% tổng lượng nhiên liệu cấp 
vào động cơ, còn lại 90% là nhiên liệu khí. Vậy có thể xác định được lượng không khí thực cấp 
vào động cơ: 
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Trong đó: v - hiệu suất nạp vào động cơ; ttm - lượng không khí thực tế cấp vào động cơ 

[kg/s];  - tỷ số không khí-nhiên liệu lý thuyết (xem bảng 2);  - hệ số dư lượng không khí; am - 
lượng không khí thiếu hụt [kg/s]. 

Như vậy, bằng công thức (8) có thể xác định được sơ bộ lượng không khí thực cấp vào 
động cơ và lượng không khí bị thiếu hụt đúng bằng lượng nhiên liệu khí cấp vào động cơ. Tuy 
nhiên, sự chiếm chỗ trong đường ống trước van nạp của nhiên liệu khí lại phụ thuộc vào tính chất 
của nhiên liệu khí, trường hợp khí dầu hóa lỏng LPG với tỷ trọng ở trạng thái khí là 1,86kg/m3 sẽ 
chiếm ít không gian hơn so với nhiên liệu khí CNG với tỷ trọng 0,68kg/m3. Trên cơ sở đó sẽ phải 
tìm biện pháp để khắc phục hiện tượng này nhằm đảm bảo cho động cơ hoạt động gần với những 
thông số công tác nguyên thủy của nó. 

4. Đề suất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn khi chuyển đổi động cơ diesel 
sang sử dụng nhiên liệu khí 

Với những phân tích về ảnh hưởng của tính chất lý hóa của nhiên liệu khí đến quá trình 
hoán cải chuyển động cơ diesel sang sử dụng nhiên liệu khí như nêu trên, sau đây là một số đề 
xuất về giải pháp nhằm làm hoàn thiện quá trình làm việc của động cơ diesel với nhiên liệu khí: 

- Làm giảm tỷ số nén của động cơ diesel thực tại: Đối với nhiên liệu khí CNG, tỷ số nén 
thích hợp mà không gây lên hiện tượng kích nổ trong xi lanh động cơ là (16÷17):1. Vậy tốt nhất 
hãy chọn tỷ số nén vào khoảng 16,9:1, đây là tỷ số vừa đủ đảm bảo để ngăn ngừa hiện tượng kích 
nổ và vừa đảm bảo để không làm cho động cơ hiện tại bị giảm công suất quá lớn do giảm tỷ số 
nén. Các phương pháp làm giảm tỷ số nén bao gồm: tăng bề dầy của doăng nắp xilanh, làm giảm 
bề dầy của đỉnh pittông hoặc làm giảm căn đệm giữa tay biên và bạc biên (trường hợp tay biên 
rời). Khi biết được tỷ số nén nguyên thủy của động cơ diesel, hoàn toàn có thể tính được chiều 
dầy của doăng đệm hoặc căn đệm để làm thay đổi tỷ số nén cho phù hợp với nhiên liệu khí; 

- Lắp đặt vào động cơ thiết bị kiểm soát hiện tượng kích nổ để phát hiện và xử lý khi có hiện 
tượng kích nổ xảy ra. Dựa trên nguyên lý lan truyền sóng áp suất khi xảy ra kích nổ, người ta chế 
tạo ra thiết bị cảm ứng (sensor) sóng áp suất này, sau đó tín hiệu được đưa đến thiết bị xử lý và 
đưa ra những cảnh báo để người vận hành động cơ có những hành động can thiệp bảo vệ động 
cơ. Với việc áp dụng thiết bị kiểm soát hiện tượng kích nổ, có thể sử dụng nhiên liệu khí để thay 
thế nhiên liệu lỏng mà có thể không phải giảm tỷ số nén của động cơ diesel; 

- Hiện tượng giảm lượng không khí nạp vào động cơ do nhiên liệu khí chiếm chỗ có thể gây 
ảnh hưởng đến quá trình cháy trong xilanh và cuối cùng là hiệu suất, công suất của động cơ. Đối 
với một động cơ cụ thể cần phải tính toán xác định lượng không khí nạp bị suy giảm bằng công 
thức (8) và đưa ra giải pháp xử lý cụ thể. Ở đây, có thể phải cải tiến hệ thống nạp không khí hoặc 
giới hạn sự thay thế nhiên liệu lỏng bằng nhiên liệu khí ở một tỷ lệ thích hợp để không làm ảnh 
hưởng nhiều đến công suất của động cơ. 

5. Kết luận 
Sử dụng nhiên liệu khí để thay thế nhiên liệu lỏng truyền thống cho động cơ diesel là hướng 

đi được nhiều nước quan tâm nhằm một phần đóng góp vào bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên 
liệu. Tuy nhiên, do tính chất lý hóa của nhiên liệu khí có những nét khác so với nhiên liệu lỏng 
truyền thống, việc sử dụng chúng làm nhiên liệu cho động cơ diesel cần phải lưu ý các vấn đề sau 
đây: 

- Nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc khí tự nhiên nén (CNG) được lựa chọn để làm 
nhiên liệu cho động cơ diesel sẽ thích hợp hơn nhiên liệu khí dầu hóa lỏng (LPG). Bởi vì khí LNG, 
CNG có khả năng chống kích nổ tốt hơn nhiều so với khí LPG;  

- Tỷ số nén của động cơ diesel thường cao hơn rất nhiều so với tỷ số nén thích hợp để 
không xảy ra hiện tượng kích nổ khi sử dụng nhiên liệu khí. Vậy, cần phải thay đổi tỷ số nén của 
động cơ diesel một cách thích hợp để một mặt vẫn duy trì được các thông số công tác của động 
cơ diesel (hiệu suất, công suất) và đồng thời ngăn ngừa được kích nổ để động cơ làm việc an 
toan; 

- Có thể xử lý vấn đề sự thiếu hụt lượng không khí nạp vào động cơ do nhiên liệu khí chiếm 
chỗ (đặc biệt đối với động cơ không tăng áp, cao tốc) bằng phương pháp lựa chọn thích hợp tỷ lệ 
nhiên liệu khí thay thế nhiên liệu lỏng mà không cần phải thay đổi cấu trúc của hệ thống khí nạp. 
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MỘT SỐ THÀNH TỰU TRÊN LĨNH VỰC 
 KINH TẾ ĐỐI NGOẠI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM 

FOREIGN ECONOMIC ACHIEVEMENTS IN VIETNAM IN THE INNOVATION 
PERIOD 

NCS. NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH 
Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐHHH 

Tóm tắt 
Trải qua hơn 25 năm đổi mới kinh tế, lĩnh vực kinh tế đối ngoại Việt Nam ngày càng khẳng 
định vị trí quan trọng, thu được nhiều thành tựu to lớn, đã và đang từng bước khẳng định 
là chỗ dựa thiết yếu, là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Bài báo tổng kết những 
thành cơ bản trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2011, nêu lên những 
giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại trong thời gian tới. 

Abstract 
Over 25 years of innovation, the foreign economic sector has significantly consolidated its 
important role in Vietnam’s economy. It has obtained many great achievements and is 
becoming a necessary basis and an important motivation in the economy. This article 
summarizes the basic success and the solution from 1986 to 2011 in order to develop the 
sector much more in the upcoming years. 

 
1. Giới  thiệu 
Trong thời đại ngày nay, khi toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế đang là xu thế chủ đạo và 

cách mạng khoa học-công nghệ đang trở thành động lực của sự phát triển, thì hoạt động kinh tế 
đối ngoại ngày càng trở nên vô cùng quan trọng, có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nước. Là một tất yếu khách quan bắt nguồn từ những khác biệt giữa các 
nước về điều kiện tự nhiên, về trình độ phát triển khoa học-kỹ thuật, kinh tế đối ngoại đã trở thành 
một yếu tố không thể thiếu trong quá trình tái sản xuất xã hội, là một hợp phần quan trọng của nền 
kinh tế quốc dân, là kênh truyền dẫn ảnh hưởng từ thế giới đến nền kinh tế quốc gia một cách nhanh 
và mạnh nhất. 

2. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước 
Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ và đánh giá đúng sự thật, Đại hội VI của Đảng 

(1986) đã thẳng thắn, dũng cảm thừa nhận những sai lầm, khuyết điểm về quá trình lãnh đạo trong 
xây dựng và phát triển kinh tế theo cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp. Với chủ trương 
chuyển sang nền kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước đã mở ra một bước ngoặt quan trọng, 
chuyển quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng nền kinh tế mở, đa phương hóa quan hệ và đa dạng 
hóa hình thức. Điểm nổi bật của quá trình này là từng bước chuyển từ cơ chế quản lý theo mô 
hình Nhà nước độc quyền ngoại thương và các quan hệ kinh tế đối ngoại sang cơ chế Nhà nước 
thống nhất quản lý kinh tế đối ngoại bằng chính sách, pháp luật và kế hoạch, trong nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường. Quan điểm cơ bản nêu trên là một trong 
những căn cứ quan trọng của những chính sách kinh tế đối ngoại được hình thành trong thời gian 
sau đó. Tháng 10/1987, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định 217/HĐBT 


