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Tóm tắt 
Trong những năm qua, cùng với những bước tiến vượt bậc của nền kinh tế đất nước, ngành 
hàng hải cũng có nhứng bước phát  triển đáng kể và có đóng góp quan trọng trong kinh tế 
biển nói chung. Tuy nhiên, đội tàu vận tải biển của Việt Nam vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có đội 
tàu mạnh tương ứng với tiềm năng của quốc gia có biển nên vị thế thấp, năng lực cạnh 
tranh kém trên thị trường vận tải biển khu vực. Hơn nữa, khi Việt Nam gia nhập WTO thì 
khó khăn này lại tăng lên gấp nhiều lần vì phải cạnh tranh khốc liệt ngay trên sân nhà.  
Bài báo phân tích các yếu điểm của đội tàu Việt Nam hiện nay và đề xuất các yếu tố chính 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. 

Abstract 
In recent years, along with the progresses of the country's economy, the maritime industry 
has significant development and important contributions in the maritime economy in general. 
However, Vietnam's shipping fleet is still small, there are no strong fleet corresponding to 
the potential of the countries which have sea. As a result, Viêt Nam has been at low position 
with poor competitiveness on regional shipping market. Moreover, when Vietnam joined the 
WTO, this difficulty has increased many times because of the fierce competition in their 
home market. 
This article analyzes the weaknesses of Vietnam current fleet and proposes the key 
elements to enhance the competitiveness of the shipping business in Vietnam. 

1. Đặt vấn đề 
Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), ngành vận tải biển Việt 

Nam đã có những chuyển biến tích cực cùng với những cơ hội và thách thức. Cơ hội cho các 
doanh nghiệp vận tải biển là rất nhiều song việc nắm bắt và tiếp cận với những cơ hội đó đến nay 
như thế nào vẫn là bài toán còn bỏ ngỏ.  

Những thách thức mà các doanh nghiệp vận tải Việt Nam phải đối mặt đó chính là sự cạnh 
tranh ngày càng mạnh, càng gay gắt trong việc chiếm lĩnh thị phần vận tải trong và ngoài nước.  

Trước khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đã tỏ ra yếu thế, kém khả 
năng cạnh tranh. Năm 2006, cả nước có trên 1.000 tàu với tổng trọng tải khoảng hơn 3,5 triệu tấn, 
trong đó chỉ có hơn 300 tàu hoạt động tuyến quốc tế. Gần đây đội tàu phát triển mạnh hơn,  song 
chưa có được chiến lược rõ ràng, phần lớn vẫn đầu tư manh mún, không bền vững. Trong khi thế 
giới đang ngày càng chú trọng đến việc phát triển các thế hệ tàu biển có sức chở lớn cũng như 
các tàu chuyên dụng thì các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chỉ có phần lớn các tàu vận tải 
hàng khô với trọng tải nhỏ, chủ yếu không quá 20.000 tấn. Trong khi xu hướng vận tải của thế giới 
hiện nay là hàng container thì đội tàu container của Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 2% số lượng 
tàu với 7% số tấn trọng tải.  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam có thương hiệu trong làng vận tải biển 
khu vực và thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay như Vosco, Vinaship, Falcon... Còn lại phần lớn 
doanh nghiệp vận tải biển đều nhỏ bé và chưa hội đủ những yếu tố cần thiết để cạnh tranh được 
trong giai đoạn hội nhập. Thậm chí ngay trên sân nhà, các doanh nghiệp vận tải biển cũng chiếm 
thị phần hết sức khiêm tốn.  

Sau khi gia nhập WTO với những cam kết về vận tải biển là khá cao so với  các nước đã gia 
nhập WTO trước đây, những thách thức và khó khăn đối với các doanh nghiệp vận tải bển Việt 
Nam trong việc cạnh tranh với các hãng tàu nước ngoài càng bộc lộ rõ rệt . Đối với dịch vụ vận tải 
biển, Việt Nam cam kết “không hạn chế” ở phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới đối với vận 
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tải hàng hóa quốc tế, nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển nước ngoài thực hiện việc vận 
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cho thương nhân Việt Nam mà không có bất cứ hạn chế gì.  

Bên cạnh đó, với việc cho phép các công ty vận tải biển nước ngoài được phép thành lập 
liên doanh với vốn góp không quá 51% ngay từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) và được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài sau 5 năm kể từ khi gia nhập 
để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải biển của chính công ty đó, Việt nam cũng đã 
tự nhường thêm thị phần vận tải vốn đã ít ỏi (khoảng 20% thị phần vận tải trong nước) của mình 
cho các hãng tàu nước ngoài.  

Như vậy, năng lực vận tải đã thấp, lại có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh được tạo điều kiện 
thuận lợi đã làm cho tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải Việt Nam rơi 
vào khó khăn. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề đặt ra hàng đầu với các doanh 
nghiệp là làm sao để nâng cao năng lực cạnh tranh, giành lấy thị phần ngay trên “sân nhà”, và 
từng bước chiếm lĩnh thị phần vận tải khu vực và thế giới. Sau đây là những yếu tố chính tác động 
đến năng lực cạnh tranh của đội tàu biển quốc gia. 

2. Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh vận tải biển. 
Một là, cần đầu tư phát triển đội tàu theo hướng chuyên môn hóa và hiện đại. Cần đầu tư 

trọng điểm để xây dựng đội tàu nòng cốt của quốc gia gồm khoảng vài doanh nghiệp lớn, có đội 
tàu trẻ, trọng tải lớn và đa dạng. Những doanh nghiệp vận tải biển vừa và nhỏ, đội tàu cần bảo 
dưỡng, sửa chữa, trang bị lại, bảo đảm cho các tàu biển đủ điều kiện đáp ứng quy định của các 
công ước quốc tế (ví dụ như công ước quốc tế MARPOL 73/78 về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây 
ra).  

Bên cạnh đó cần tái cơ cấu lại đội tàu theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển các loại tàu 
chuyên dùng (tàu containerr,hàng rời, dầu...). cần chú trọng phát triển đội tàu theo hướng chuyên 
môn hóa, trẻ hóa, hiện đại nhưng không quá nóng vội, chạy theo tấn trọng tải và quy mô đội tàu. 

Hai là, các doanh nghiệp cần phải tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo được hệ 
thống khách hàng truyền thống, từ đó có được những hợp đồng vận tải khối lượng lớn, ổn 
định.Hiện nay, tàu bách hoá trọng tải bình quân còn nhỏ (2.300DWT/tàu, chiếm tỷ trọng cao với 
42% tổng trọng tải đội tàu quốc gia), các loại tàu chuyên dụng, đặc biệt tàu container còn ít về số 
lượng và trọng tải nhỏ (tỷ trọng chỉ đạt 5% trong đội tàu quốc gia), chưa đáp ứng được yêu cầu mà 
mục tiêu theo quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030. 

Ba là, các hãng tàu lớn của Việt Nam phải tìm được sự ủng hộ và hợp tác có hiệu quả của 
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa lớn trong nước. Để tận dụng được những cơ hội này, 
theo các chuyên gia, giải pháp luôn đúng vẫn là tăng chất lượng đội tàu qua đó tăng chất lượng 
dịch vụ. Cùng với đó, thay đổi thói quen mua CIF, bán FOB (mua tại cảng đến và bán tại cảng đi) 
của các nhà xuất nhập khẩu trong nước cũng là điều cần đặc biệt quan tâm. Điều này các bộ 
ngành Nhà nước phải có cơ chế chính sách và những giải pháp đồng bộ để các đơn hàng trong 
nước phải được ưu tiên khai thác bằng tàu Việt Nam.  

Một thực tế từ trước đến nay đó là khi không thể khai thác được nguồn hàng xuất nhập 
khẩu trong nước, các chủ tàu của ta đành phải chuyển sang tham gia vận tải quốc tế trong đó chủ 
yếu là cho thuê định hạn. Chính điều này đã khiến các hãng tàu Việt Nam dù đã đầu tư phát triển 
gia tăng về số lượng đội tàu và trọng tải nhưng chưa tạo được tên tuổi, thương hiệu trên thị 
trường vận tải khu vực và thế giới. Từ đây chúng ta cũng thấy rằng, năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp Vận tải Việt Nam không phải yếu ở cơ sở vật chất là đội tàu mà chủ yếu là ở khâu 
khai thác và quản lý.  

Bốn là về nhân lực, cần tăng cường đào tạo lại và đào tạo bổ sung đội ngũ sĩ quan, thuyền 
viên. Các đơn vị, tổ chức liên quan cần quan tâm thỏa đáng đến các quy định mới của ngành hàng 
hải quốc tế; xúc tiến nhanh các thủ tục để nước ta sớm gia nhập các công ước về an toàn, bảo vệ 
môi trường và lao động hàng hải.   

Năm là, cần tạo thương hiệu cho đội tàu quốc gia thông qua chất lượng dịch vụ vận chuyển, 
trước hết là chất lượng dịch vụ đối với việc vận chuyển hàng xuất nhập khẩu của đất nước và từng 
bước tạo uy tín trong việc vận chuyển hàng chở thuê ở khu vực Đông Nam Á. 
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Như vậy, với năm yếu tố chính ở trên có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của 
một doanh nghiệp vận tải biển. Từ đó có thể đề xuất các biện pháp thích hợp cho từng doanh 
nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 
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Tóm tắt 
Khi áp dụng một phương thức hiện đại như các phương tiện điện tử trong giao kết hợp 
đồng thì các bên cạnh các tiện ích mà giao kết hợp đồng điện tử mang lại, các bên phải 
đối mặt với một số rủi ro nhất định, cả về mặt kỹ thuật, về mặt thương mại cũng như về 
mặt pháp lý. Bài báo giới thiệu một cách khái quát các rủi ro thường gặp trong giao kết 
hợp đồng điện tử. 

Abstract 
When applied to a modern method of electronic means in the contract is the next gadget 
that electronic contracts bring the parties face a certain number of risks, bothtechnically, 
commercially and legally. This acticle introduces an overview of the risks commonly 
encountered in electronic contracting. 
 

1. Đặt vấn đề 
Sự ra đời và phát triển của thương mại điện tử đã khiến các giao dịch thương mại ngày 

càng phát triển, mở rộng và tự do. Sự tự do ở đây không phải là thiếu tính kiểm soát mà nó thể 
hiện ở sự vượt qua những rào cản về không gian, thời gian của các quy trình giao kết trong 
thương mại truyền thống, đẩy nhanh tốc độ, khối lượng giao dịch cũng như nhanh chóng nắm bắt 
các cơ hội thiết lập các mối quan hệ đa phương của thương mại quốc tế.  

Với nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã và 
đang nhận thức được tầm quan trọng của những ứng dụng thương mại điện tử trong các lĩnh vực. 
Trên cơ sở khái niệm về giao kết hợp đồng điện tử và những rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 
cũng như thực trạng hiện nay mà các doanh nghiệp thường gặp phải để đề xuất giải pháp phòng 
tránh rủi ro trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử. 

2. Khái niệm về Giao kết hợp đồng điện tử và Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 
2.1. Giao kết hợp đồng điện tử 
Giao kết hợp đồng điện tử là quá trình đàm phán, thương thảo, tạo lập và ký kết hợp đồng 

thông qua trao đổi các dữ liệu điện tử. Các hợp đồng  như vậy sẽ được lưu trữ hoàn toàn ở dạng 
dữ liệu điện tử. Luật Giao dịch điện tử Việt Nam năm 2005 định nghĩa: “Giao kết hợp đồng điện tử 
là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hay toàn bộ giao dịch trong quá trình 
giao kết hợp đồng”. Quá trình giao kết hợp đồng có thể được thực hiện qua nhiều giao dịch, từ 
việc quảng cáo hàng hóa (dịch vụ), chào bán, chào mua hàng hóa (dịch vụ) đến chấp nhận mua 
hay bán hàng hóa, dịch vụ đó. Khi một số các giao dịch này hay toàn bộ các giao dịch này được 
thực hiện thông qua việc trao đổi dữ liệu (như trao đổi dưới dạng điện tín, điện báo, fax, thư điện 
tử…) thì quá trình đó được gọi là quá trình giao kết hợp đồng điện tử. 

2.2. Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 
Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử là những tổn thất, mất mát xảy ra trong quá trình thực 

hiện các giao dịch điện tử của những người sử dụng, nó có tác động xấu đến sự tồn tại và phát 
triển của doanh nghiệp, cũng như lợi ích của người sử dụng.  

Người phản biện: TS. Nguyễn Hữu Hùng 


