
MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Cảng biển, đầu mối giao thương quan trọng của nền kinh tế với thế giới 

của bất kỳ quốc gia có biển nào. Trước đây, cảng biển chỉ thuần túy phục vụ cho 

việc xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu và các loại vật tư đầu vào 

phục vụ sản xuất của các ngành kinh tế quốc dân và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

của quốc gia.   

Ngày nay, do xu hướng toàn cầu hoá kinh tế, các cảng biển không những 

chỉ đóng vai trò như đầu mối chuyển giao hàng hoá xuất nhập khẩu mà còn là 

trung tâm dịch vụ hậu cần, là nơi tập trung rất nhiều hoạt động kinh tế liên quan 

đến giao thông vận tải, thương mại, đầu tư và du lịch.  

Mỗi quốc gia có biển đều hoạch định chính sách, chiến lược phát triển 

cảng biển phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, đề ra thể chế, chính sách và 

luật pháp thích hợp theo từng giai đoạn nhằm đầu tư và quản lý các hoạt động 

cảng biển, trong đó có các hoạt động tạo giá trị gia tăng đối với hàng hóa đến 

cảng như: giao nhận, đóng gói, phân loại, vận chuyển, lưu kho bãi…. 

 Với chiều dài hơn 3200 km bờ biển, có nhiều vịnh kín gió nên Việt Nam 

có nhiều thuận lợi cho việc phát triển cảng biển. Trải qua mấy thập kỷ chiến 

tranh giữ nước, hệ thống cảng biển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò là 

nơi tiếp nhận vũ khí và nhu yếu phẩm phục vụ công cuộc kháng chiến giải 

phóng dân tộc.  Từ khi đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, cảng biển ở nước 

ta phát triển mạnh mẽ dọc theo chiều dài bờ biển của đất nước, đáp ứng nhu cầu 

lượng hàng xuất nhập khẩu qua cảng ngày càng tăng. Hơn nữa, do chính sách 

mở cửa nền kinh tế theo cam kết hội nhập kinh tế thế giới WTO, các lĩnh vực 

kinh tế của Việt Nam những năm qua phát triển mạnh và toàn diện trên các lĩnh 

vực nên trọng lượng, số lượng và chủng loại hàng hóa, nguyên liệu, vật tư đầu 

vào phục vụ sản xuất của các ngành kinh tế cũng đa dạng cả về lượng, đơn vị 

hàng hóa, kích thước bao bì, chủng loại và các loại ký mã hiệu, đặc biệt là 

container.  
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Container hoá trong vận tải biển là cuộc cách mạng lớn sau cuộc cách 

mạng về Công nghệ thông tin, quá trình container hoá được bắt đầu từ các nước 

phát triển như Mỹ và các nước Châu Âu lan dần sang Châu Á. Đến nay, khu vực 

Châu Á đã có 5 cảng container lớn nhất thế giới như cảng Singapore đạt 

27.932.000 TEU/năm, cảng Thượng Hải đạt 26.150.000 TEU/năm, cảng Hồng 

Kông đạt 23.881.000 TEU/năm, cảng Thâm Quyến đạt 21.099.000 TEU/năm và 

cảng Busan đạt 13.270.000 TEU/năm. Theo dự báo của Ocean Shipping 

Consultant, trong những năm tới các cảng container thế giới sẽ phát triển với tốc 

độ nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân 9 - 10%/năm.  

Đối với Việt Nam, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng container thông 

qua hệ thống cảng biển Việt Nam cũng tăng rất nhanh, năm 1991 mới đạt 

100.000 TEU, đến năm 2005 đạt 2.724.500 TEU và năm 2015 đạt gần 

12.000.000 TEU. Với tốc độ tăng trưởng hàng hóa được vận chuyển bằng 

container cao như vậy đã xảy ra tình trạng ứ đọng hàng tại cảng biển, quá tải 

trên đường bộ và gây tai nạn, ùn tắc giao thông đặc biệt trên các trục đường ra 

cảng biển. Trong những năm qua, Việt Nam đã hình thành một số cảng cạn 

nhưng dưới dạng tự phát, quy mô nhỏ bé, đầu tư trang thiết bị bốc xếp chưa 

đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia chưa 

thuận tiện và chưa có tính kết nối giữa các phương thức vận tải. Như vậy, muốn 

đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về hàng hoá bằng container trong tương lai cần 

phải nghiên cứu lập quy hoạch hệ thống cảng cạn để tạo điền kiện giải phóng 

hàng tại cảng được nhanh chóng, sử dụng các phương tiện vận tải hàng 

container hợp lý và giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. 

2. Môc ®Ých nghiªn cøu 

 Hệ thống hóa lý luận về cảng cạn, tiêu chuẩn cơ bản hình thành cảng cạn 

và sự cần thiết phát triển hệ thống cảng cạn ở khu vực hậu phương Hải 

Phòng – Quảng Ninh;  

 Đánh giá hiệ trạng hệ thống cảng cạn tại khu vực phía Bắc từ 2011 – 

2015, rút ra những điểm còn tồn tại, bất cập.  

 Đề xuất một số biện pháp phát triển hệ thống cảng cạn khu vực Hải 

Phòng – Quảng Ninh trong thời gian tới.  

3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 
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3.1. §èi tîng nghiªn cøu 

§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ hệ thống cảng cạn tại khu vự hậu 

phương các cảng biển Việt Nam. 

3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu 

Do phạm vi khu vực hậu phương các cảng biển Việt Nam quá rộng, trải 

khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam nên đề tài chỉ đi sâu vào đánh giá và đề xuất các 

giải pháp đối với khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng – Quảng Ninh.  

3.3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 

§Ò tµi sö dông tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p: 

 -  Ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh giao nhaanjhangf hãa t¹i 

c¸c c¶ng biÓn, trong ®ã cã c¸c hµng hãa ®Æc thï. 

 -  Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu nh»m ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn, d÷ liÖu ®Ó 

thÊy râ sù t¨ng trëng lîng, lo¹i hµng.  

 -  Ph¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch: tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p giao 

nhËn, rót ra nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cña tõng ph¬ng ph¸p.  

4. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi 

- VÒ mÆt khoa häc: 

 Gãp phÇn ph¸t triÓn c¬ së lý luËn vÒ cảng cạn và các điều kiện hình thành 

cảng cạn. 

 Bæ sung lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ khai thác cảng biển, đặc biệt khai thác 

dịch vụ hàng hóa tại khu vực hậu phương cảng biển, phục vụ giảng dạy, học tập 

của ngành kinh tÕ vËn t¶i biÓn, trêng ®¹i häc Hµng h¶i ViÖt Nam. 

- VÒ thùc tiÔn: 

  §Ò tµi đánh giá thực tế hệ thống cảng cạn tại khu vực phía Bắc từ khi có 

Quyết định phê duyệt quy hoạch, từ đó làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp  

phát triển hệ thống cảng cạn trong thời gian tới.  
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§Ò tµi cã thÓ lµm tµi liÖu tham kh¶o cã gi¸ trÞ cho c¸c doanh nghiÖp kinh 

doanh khai thác cảng nội địa, cảng biển và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

container như: giao nhËn, vận chuyển, kho bãi….. 

 KÕt cÊu ®Ò tµi. 

 Ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn, kiÕn nghÞ vµ phô lôc, ®Ò tµi bao gåm 3 

ch¬ng néi dung c¬ b¶n nh sau: 

Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ cảng cạn tại vùng hậu phương c¶ng biÓn.  

Ch¬ng 2: Đánh giá thực trạng hệ thống cảng cạn tại khu vực hậu phương 

cảng biển Hải Phòng – Quảng Ninh  

Ch¬ng 3: §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p phát triển hệ thống cảng cạn tại khu 

vực hậu phương cảng Hải Phòng – Quảng Ninh trong thời gian tới..  

4. KÕt qu¶ ®¹t ®îc cña ®Ò tµi. 

 Nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ cảng cạn. 

 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh÷ng h¹n chÕ, bất cập của hệ thống cảng cạn tại khu 

vực Phía Bắc. 

 §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p phát triển hệ thống cảng cạn tại khu vực hậu 

phương cảng Hải Phòng – Quảng Ninh.  
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Ch¬ng I:  

LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CẢNG CẠN TẠI KHU VỰC     

HẬU PHƯƠNG CẢNG BIỂN 
 

1.1. Khái niệm về cảng cạn 

Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 

tra, giám sát hải quan và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải 

quan đã đưa ra 3 nơi để thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan, đó là Địa điểm 

kiểm tra hàng hóa ở nội địa, Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và 

Cảng cạn. 

1.1.1. Địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa 

Địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ngoài cửa khẩu là nơi 

cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu, bao gồm: 

a) Kho, bãi thuộc Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. 

b) Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung: là nơi tập kết hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu để Hải quan kiểm tra (bao gồm cả Trạm hàng lẻ - CFS là nơi 

gom nhiều lô hàng hoá xuất khẩu thành lô lớn để xuất khẩu và khai thác lô hàng 

nhập khẩu chung một vận tải đơn của nhiều chủ hàng). 

c) Chân công trình: là nơi tập kết thiết bị máy móc, vật tư nhập khẩu để 

xây dựng nhà máy, công trình. 

d) Nơi sản xuất: là nhà máy, xí nghiệp sản xuất của doanh nghiệp (áp 

dụng đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng 

gói, vệ sinh, công nghệ, an toàn; nhà máy có lượng hàng hoá xuất nhập khẩu 

lớn, thường xuyên). 

1.1.2. Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu 

Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu là nơi thực hiện các công 

việc về thủ tục hải quan (quy định tại Điều 16 Luật Hải quan): 

a) Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải 

quan;  

b) Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định cho 

việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;  
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c) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật. 

Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu bao gồm trụ sở Chi cục Hải 

quan ngoài cửa khẩu và hệ thống kho, bãi đáp ứng yêu cầu lưu giữ hàng hoá và 

yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan. 

1.1.3. Địa điểm thông quan nội địa 

Quyết định số 27/TCHQ-GSQL ngày 8 tháng 4 năm 1996 của Tổng cục 

Hải quan về việc ban hành Quy chế hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu 

qua địa điểm thông quan nội địa đã đưa ra khái niệm địa điểm thông quan nội 

địa như sau:  

Địa điểm thông quan nội địa là một địa điểm nằm sâu trong đất liền mà 

các công ty vận chuyển hàng hoá bằng đường biển cấp phát vận đơn của mình 

cho hàng hoá nhập khẩu được chuyên chở tới đó hoặc những hàng hoá xuất 

khẩu từ đó đi. Địa điểm thông quan nội địa đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của 

hải quan, được Hải quan và các cơ quan có liên quan khác làm các thủ tục cần 

thiết để đưa vào nội địa sử dụng, tạm lưu kho hoặc xuất khẩu thẳng. 

1.1.4. Cảng cạn 

Trên thế giới hiện nay có nhiều cách gọi khác nhau về cảng cạn. 

UNCTAD sử dụng tên tiếng Anh là Inland Container Depot, tiếng Việt có nghĩa 

là “Cảng container nội địa”; một số nước lại sử dụng là Inland Clearance Depot, 

tiếng Việt có nghĩa là “Điểm thông quan nội địa”, cả hai đều viết tắt là ICD; Ở 

Việt Nam chưa có văn bản pháp quy nào đưa ra khái niệm về cảng cạn. Qua 

tham khảo các tài liệu quốc tế và Việt Nam, có thể đưa ra khái niệm cảng cạn 

như sau:  

Cảng cạn là một địa điểm nằm sâu trong đất liền mà các công ty vận 

chuyển hàng hoá bằng đường biển cấp phát vận đơn của mình cho hàng hoá 

nhập khẩu được chuyên chở tới đó hoặc hàng hoá xuất khẩu từ đó đi. Cảng cạn 

cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển, lưu kho tạm thời, gom và chia hàng lẻ, 

sửa chữa bảo dưỡng container và hoàn tất thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, 

nhập khẩu bằng container. Cảng cạn đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của hải 

quan, được Hải quan và các cơ quan có liên quan khác làm các thủ tục cần thiết 

để đưa vào nội địa sử dụng, tạm lưu kho hoặc xuất khẩu thẳng. 

Như vậy, cảng cạn bao trùm toàn bộ chức năng của Địa điểm kiểm tra 

hàng hóa ở nội địa, Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và Địa điểm 
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thông quan nội địa, ngoài ra còn có thêm nhiều chức năng khác như cung cấp 

dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển, lưu kho tạm thời, gom và chia hàng lẻ, sửa chữa 

bảo dưỡng container. 

1.1.5. Trung tâm phân phối hàng hóa 

Khái niệm về trung tâm phân phối hàng hóa: Trung tâm phân phối hàng 

hóa là một vùng đặc biệt, ở đó tất cả các hoạt động liên quan đến vận tải, 

logistics và phân phối hàng hóa được thực hiện bởi các chủ khai thác khác 

nhau.  

 Logistics có thể hiểu như việc tập trung cả nội lực lẫn ngoại lực bao hàm 

cả quá trình chu chuyển từ nhà ‘sản xuất gốc’ đến ‘người tiêu dùng cuối cùng’. 

Chức năng chính của logistics bao gồm việc quản lý việc mua bán, vận chuyển, 

lưu kho cùng với các hoạt động về tổ chức cũng như lập kế hoạch cho các hoạt 

động đó. 

 Logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải giao nhận, 

vận tải giao nhận gắn liền và nằm trong logistics. Cùng với quá trình phát triển 

của mình, logistics đã làm đa dạng khóa khái niệm vận tải giao nhận truyền 

thống. Từ chỗ chỉ thay mặt khách hàng để thực hiện các khâu rời rạc như thuê 

tàu, lưu cước, chuẩn bị hàng, đóng gói hàng, tái chế, làm thủ tục thông quan, … 

cho tới cung cấp dịch vụ trọn gói từ kho đến kho (Door to Door). Từ chỗ đóng 

vai trò đại lý, người được ủy thác trở thành một chủ thể chính trong các hoạt 

động vận tải giao nhận với khách hàng, chịu trách nhiệm trước các nguồn luật 

điều chỉnh 

 Như vậy, trung tâm phân phối hàng hóa có thể đặt ở mọi nơi kể cả trong 

khu vực cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế… và bao trùm toàn bộ chức năng 

của cảng cạn và có chức năng khác của hoạt động logistics. 

1.1.6. Các phương án vận chuyển hàng hóa XNK bằng container từ cảng 

cạn đến cảng biển 

Có thể mô hình hoá các phương án vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu 

bằng container đi và đến cảng biển như sau: 

Hình 1: Các phương án vận chuyển hàng xuất khẩu bằng container đến cảng biển 

(hàng nhập khẩu theo chiều ngược lại) 

 

 

 

Kho chủ hàng 

Cảng cạn 

(1) 

(2) 
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(1) Vận chuyển container thẳng từ kho chủ hàng đến bãi CY của cảng biển và tiến hành làm thủ tục 

hải quan tại cảng biển. 

(2) Vận chuyển hàng rời đến kho CFS của cảng biển, đóng hàng vào container và tiến hành làm thủ 

tục hải quan tại cảng biển. 

(3) Vận chuyển hàng rời hoặc hàng đã đóng trong container đến cảng cạn), đóng hàng vào 

container (đối với hàng rời); tiến hành làm thủ tục hải quan tại ICD sau đó vận chuyển đến cảng để 

xếp lên tàu hoặc xếp tại CY của cảng biển chờ tàu. 

1.1.7. Chức năng của cảng cạn 

a. Cảng cạn có các chức năng cơ bản sau: 

- Nhận và gửi hàng hóa vận chuyển bằng container;  

- Đóng hàng vào và dỡ hàng ra khỏi container;  

- Vận chuyển hàng container từ cảng cạn đến cảng biển; 

- Kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu bằng 

container; 

- Gom và chia hàng lẻ đối với hàng chung chủ (LCL) trong cùng 

container; 

- Kho tạm chứa hàng xuất nhập khẩu và container;  

- Sửa chữa và bảo dưỡng container; 

- Giao nhận các hàng hóa khác (hàng rời, hàng bách hóa). 
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Hình 2: Sơ đồ chức năng cảng cạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Các công trình trong cảng cạn  

- Bãi container (Container Yard - CY): là nơi tiếp nhận và lưu chứa 

container. Bãi container được chia làm các khu vực tiếp nhận hàng container 

xuất khẩu, khu vực hàng container nhập khẩu được chuyển từ cảng biển đến, 

khu vực dành riêng cho các loại container cần bảo quản (container bảo ôn, hàng 

đặc biệt...) và khu vực container rỗng; 

- Khu vực làm hàng lẻ (Container Freight Stations - CFS): là khu vực tiếp 

nhận các lô hàng lẻ của chủ hàng, lưu kho, phân loại, đóng hàng vào container, 

hoàn thành các thủ tục gửi và giao hàng; tiếp nhận hàng container lẻ, rút hàng ra 

khỏi container, phân loại và giao trả hàng cho các chủ hàng lẻ;  

- Khu vực kiểm soát: là khu vực kiểm soát sự ra/vào của các phương tiện 

đường bộ chở hàng lẻ và container, là nơi trực tiếp kiểm tra chứng từ, an ninh và 

các thủ tục khác đối với container và hàng hoá: 

+ Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung với diện tích từ 

6000 m
2
 đến 8000 m

2
 để lắp đặt máy soi container thực hiện kiểm tra 

hàng hóa. 

+ Kho chứa hàng vi phạm hoặc kho chuyên dùng để chứa hàng khi cơ 

quan hải quan phát hiện sai phạm. 

+ Khu vực chứa hàng phải phân chia thành 2 khu riêng biệt là khu chứa 

hàng nhập khẩu, khu chứa hàng xuất khẩu. 

Nhận và gửi hàng hóa vận 

chuyển bằng container 

Kiểm tra và hoàn tất thủ 

tục hải quan cho hàng hóa 

XNK bằng container 

 

 

CẢNG 

CẠN 

 
Đóng hàng vào và dỡ 

hàng ra khỏi container 

Vận chuyển hàng 

container từ cảng cạn 

đến cảng biển  

Sửa chữa và  

bảo dưỡng container 

Kho tạm chứa hàng 

XNK và container 

 

Gom và chia hàng lẻ đối 

với hàng chung chủ (LCL) 

trong cùng container 

Giao nhận các hàng hóa 

khác (hàng rời, hàng bách 

hóa,…); 
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- Bãi đỗ xe tải và tập kết thiết bị: là khu vực đỗ xe chờ giao/nhận hàng và 

tập kết thiết bị bốc xếp hàng; 

- Khu vực văn phòng: là nơi tập trung điều hành mọi hoạt động của cảng 

nội  địa, bao gồm Văn phòng công ty quản lý khai thác, Văn phòng Hải quan, 

Đại lý hãng tàu, Đại lý giao nhận, Cơ quan kiểm dịch... 

1.2. Các điều kiện và tiêu chí để hình thành cảng cạn 

Vị trí xây dựng cảng cảng cạn phải thoả mãn các điều kiện sau: 

- Phải nằm gần các hành lang vận tải container chính tới cảng biển, gần 

với nguồn hàng hoá xuất nhập khẩu lớn có mức độ tăng trưởng ổn định và khả 

năng khai thác hàng cả 2 chiều xuất và nhập.  

- Kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia, đảm bảo sử dụng 

hợp lý các phương thức vận tải để có hiệu quả kinh tế, giảm thời gian và đảm 

bảo an toàn trong quá trình vận tải. 

- Phải đảm bảo yếu tố cạnh tranh khi so sánh với phương án không sử 

dụng cảng cạn, đặc biệt là thời gian và chi phí vận tải. 

1.3. Tiêu chuẩn cơ bản của cảng cạn 

1.3.1. Diện tích và thiết bị của cảng cạn 

- Diện tích của cảng cạn phải đảm bảo khai thác khối lượng hàng hoá 

XNK hiện tại và dự trữ nhu cầu trong tương lai; có đủ diện tích kho hàng kín để 

bảo quản hàng trước khi đóng/rút hàng vào/ra container; 

- Thiết bị bốc xếp: phải có cần trục dàn, xe nâng (reach stacker) và đầu 

kéo container và các thiết bị phụ trợ khác...; 

- Có kết nối mạng điện tử để quản lý điều hành hoạt động trong cảng cạn. 

1.3.2. Kết nối với mạng giao thông quốc gia 

Cảng cạn phải đảm bảo kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia, 

trong đó chú trọng tới vận tải có chi phí thấp như vận tải đường sắt và đường 

sông. Các công trình phục vụ kết nối cảng cạn với mạng giao thông quốc gia 

bao gồm: đường dẫn, hệ thống đường nội bộ và bãi đỗ xe; khu ga đường sắt 

(trường hợp cảng cạn có sử dụng đường sắt); bến cảng sông (trường hợp cảng 

nội có sử dụng đường sông). 

1.4. Tình hình và xu thế phát triển hệ thống cảng cạn của một số nước 

trong khu vực và trên thế giới 

1.4.1. Tình hình và xu thế 
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- Xu thế phát triển cảng cạn gắn liền sự phát triển mạnh của vận tải đa 

phương thức; 

- Các công ty vận tải container lớn trên thế giới đều phát triển hệ thống 

cảng cạn riêng để gom hàng và phân phối hàng. 

1.4.2. Kinh nghiệm phát triển cảng cạn của một số nước trên thế giới 

Ở một số nước Châu Á, cảng cạn được sử dụng chủ yếu làm giảm ùn tắc 

tại cảng biển. Vì vậy, khối lượng container thông qua cảng biển là một cơ sở cho 

việc xác định số lượng cảng cạn hơn là các yếu tố khác như GDP chẳng hạn. Có 

nghiên cứu cho rằng ở khu vực ESCAP, cứ mỗi một triệu TEUs thông qua một 

cảng biển của một nước thì sẽ có một cảng cạn. 

Một số nước Trung Á có nhiều cảng cạn mà năng lực tiếp nhận container 

đã đạt mức tới hạn, trong khi nhiều cảng khác chưa được khai thác đúng năng 

lực và cần được hiện đại hóa; ở Ấn Độ việc sử dụng cảng cạn là rất phổ biến với 

mỗi cảng cạn tương ứng với 140 ngàn TEUs thông qua các cảng biển. 

Ở châu Âu và Hoa Kỳ, khối lượng container thông qua cảng biển chỉ là 

một căn cứ tham khảo để xác định số lượng cảng cạn. Quy mô và mật độ dân số 

của các thành phố ở châu Âu cũng là những yếu tố khá quan trọng trong việc 

xác định số lượng và vị trí xây dựng các cảng cạn. Ví dụ, có trung bình 1 cảng 

cạn cho mỗi thành phố có giá trị sản lượng (sức mua) trên 2,5 tỷ USD và cả khu 

vực mà thành phố đó là trung tâm với sức mua từ 30-50 tỷ USD. Khi GDP và 

mật độ dân số cao, các cảng cạn có xu hướng lớn hơn và nhìn chung một cảng 

cạn được xây dựng trong phạm vi 10.000 km
2
. 

a. Ở các nước phát triển 

Ở châu Âu, quy mô của cảng cạn không đồng nhất: khối lượng container 

thông qua từ khoảng từ 40 ngàn TEUs đến 1,9 triệu TEUs mỗi năm; diện tích 

đất khoảng từ 30-200 ha và tổng nguồn nhân lực khoảng từ 7 ngàn đến 37 ngàn 

người.  

Các nước có tỷ lệ đô thị hóa cao xu hướng có nhiều cảng cạn hơn nhưng 

quy mô lại nhỏ hơn. Tại Tây Ban Nha có 23 cảng cạn, Bỉ có 9, Thụy Sĩ 4 và 

Slovenia 3. Thậm chí một số nước có diện tích nhỏ nhất cũng có ít nhất một 

cảng cạn. Nguyên tắc hoạt động theo thị trường chung của châu Âu đã giúp cho 

hoạt động của cảng cạn tương đối thuận lợi, có thể cung cấp các dịch vụ xuyên 

biên giới nên giúp cho doanh nghiệp có thể lựa chọn được vị trí xây dựng phù 

hợp nhất mà không phải quan tâm đến các rủi ro có yếu tố quốc tế. 
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b. Ở  khu vực ESCAP 

Việc xây dựng cảng cạn ở các nước khu vực ESCAP thường xuất phát từ 

nhu cầu là giảm sự ùn tắc tại cảng biển. Tuy nhiên, ở Ấn Độ thì vấn đề này lại 

có sự khác biệt lớn với việc Tập đoàn Concor, một tập đoàn thuộc kiểm soát của 

chính phủ Ấn Độ chuyên về khai thác container, sở hữu và khai thác trên 20 

cảng cạn. Những cảng cạn này cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ kết hợp. Đặc 

biệt, các cảng cạn ở khu vực New Delhi đã có sự phát triển rất nhanh. ICD 

Tuglakabad hiện nay đã hoạt động ở công suất tối đa 360.000 TEUs/năm. Ở 

Nepal, hiện có 3 cảng cạn nằm ở các thành phố biên giới Biratnagar, 

Bhairahawa (sử dụng đường bộ) và Birgunj (sử dụng đường sắt). Các cảng cạn 

này giúp việc giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu bằng 

container được nhanh chóng. Cảng cạn lớn nhất tại Birgunj có diện tích 38 ha và 

có công suất tối đa khoảng 200.000 TEUs/năm. Nó được kết nối với đường sắt 

đến thành phố biên giới Raxaul của Ấn Độ. Birgunj có hệ thống thiết bị bốc xếp 

để phục vụ các hoạt động trung chuyển đường bộ/đường sắt, lưu kho và làm thủ 

tục hải quan đối với hàng hóa container, hàng bách hóa và hàng rời vận chuyển 

bằng đường sắt. 

Ở Hàn Quốc, có 7 cảng cạn, trong đó một số đang trong quá trình xây 

dựng. ICD Yangsan được xây dựng năm 2000 nằm gần cảng biển Pusan và có 

tổng công suất lên tới 1,4 triệu TEUs. ICD Uiwang nằm trên tuyến đường bộ và 

đường sắt Busan-Seoul và đảm nhận tới hơn 45% khối lượng container của khu 

vực Seoul. ICD này gồm 2 khu (terminal) với tổng công suất lên tới 1 triệu 

TEUs/năm, trong đó 750 ngàn TEUs được phục vụ bằng đường sắt. Chính phủ 

Hàn Quốc đang lập kế hoạch để xây dựng thêm các cảng cạn tại các khu vực 

Honam, Youngnam và khu vực trung tâm của Hàn Quốc song song với mục tiêu 

đưa Hàn Quốc trở thành một trung tâm logistics của khu vực Đông Bắc Á. 

Ở Pakistan, một cảng cạn được xây dựng ở Faisalabad kết nối với các 

tuyến đường bộ và đường sắt tới Lahore, Islamabad, Peshawar và Karachi. 

Trung bình mỗi tháng ICD này phục vụ khoảng 25.000 TEUs xuất khẩu và 

5.500 TEUs nhập khẩu. Nhà khai thác dịch vụ tại đây đưa ra những biện pháp 

khuyến khích và ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu. 

Ở Thái Lan, Lat Krabang là cảng cạn lớn nhất. Kế hoạch xây dựng cảng 

cạn này được triển khai gắn liền với việc xây dựng cảng nước sâu Leam 

Chabang. Nhận thấy cần phải có một ICD để phục vụ hàng hóa công nghiệp 
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đang có tốc độ tăng trưởng rất nhanh của khu vực vùng Băngkok, vị trí được lựa 

chọn là khu vực gần khu công nghiệp Lat Krabang, khoảng 30 km về phía Đông 

của Bangkok và cách cảng Leam Chabang 120 km. Cảng cạn này do Cục 

Đường sắt Thái Lan quản lý và được hoàn thành năm 1995. Hàng hóa xuất khẩu 

qua cảng Leam Chabang được đóng vào container tại ICD Lat Krabang và được 

vận tải bằng đường bộ và đường sắt tới cảng biển và ngược lại. Khối lượng 

container thông qua ICD này hiện tới hơn 1 triệu TEUs/năm.  

1.5. Sự cần thiết phát triển hệ thống cảng cạn ở Việt Nam. 

Cảng cạn là mắt xích quan trọng trong dây chuyền vận tải đa phương thức 

quốc tế, đồng thời cũng là một bộ phận trong kết cấu hạ tầng giao thông, góp 

phần tạo nên sự sử dụng hợp lý các phương thức vận tải.  

Sự phát triển hệ thống cảng cạn ở Việt Nam sẽ đem lại những lợi ích chủ 

yếu như sau: 

- Hỗ trợ cho các cảng biển trong các vấn đề tiếp nhận container, làm thủ 

tục hải quan, giảm ứ đọng hàng hoá. 

- Sử dụng hợp lý các phương thức vận tải, tăng khả năng sử dụng đường 

sắt và đường sông, giải quyết vấn đề quá tải của vận tải container đường bộ. 

- Tăng tỷ lệ container hoá, phát triển vận tải đa phương thức quốc tế. 

- Tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí xã hội. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số QĐ2223/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 

Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030. Một số nội dung quy hoạch liên quan 

đến khu vực phía Bắc, cụ thể như sau: hình thành 05 cảng cạn tại các khu vực 

kinh tế, hành lang kinh tế sau: 

+ Khu vực kinh tế ven biển: giai đoạn đến năm 2020 có quy mô khoảng 20 - 30 

ha và giai đoạn sau năm 2030 có quy mô trên 60 ha; phạm vi phục vụ chủ yếu 

gồm các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, phía Tây Hà Nội và 

Hòa Bình; khả năng thông qua hàng hóa khoảng 630 nghìn TEU/năm, chủ yếu 

qua cảng Hải Phòng và cảng Hòn Gai; 

+ Hành lang kinh tế Hà Nội - Lào Cai: giai đoạn đến năm 2020 có quy mô 

khoảng 20 - 30 ha và giai đoạn sau năm 2030 có quy mô trên 70 ha; phạm vi 

phục vụ chủ yếu gồm các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên 
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Quang và Hà Giang; khả năng thông qua khoảng 720 nghìn TEU/năm, chủ yếu 

qua cảng Hải Phòng và cảng Hòn Gai; 

+ Hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn: giai đoạn đến năm 2020 có quy mô 

khoảng 20 - 30 ha và giai đoạn sau năm 2030 có quy mô trên 50ha; phạm vi 

phục vụ chủ yếu gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang và Bắc Ninh; 

khả năng thông qua khoảng 550.000 TEU/năm, chủ yếu qua cảng Hòn Gai và 

cảng Hải Phòng; 

+ Khu vực kinh tế Tây Bắc Hà Nội: giai đoạn đến năm 2020 có quy mô khoảng 

10 - 20 ha và giai đoạn sau năm 2030 có quy mô trên 40 ha; phạm vi phục vụ 

chủ yếu gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện 

Biên và Lai Châu; khả năng thông qua khoảng 380.000 TEU/năm, chủ yếu qua 

cảng Hải Phòng và cảng Hòn Gai; 

+ Khu vực kinh tế Đông Nam Hà Nội: giai đoạn đến năm 2020 có quy mô 

khoảng 40 - 50 ha và giai đoạn sau năm 2030 có quy mô trên 100 ha; phục vụ 

chủ yếu gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, 

Thái Nguyên và Bắc Cạn; khả năng thông qua khoảng 1.300.000 TEU/năm, chủ 

yếu qua cảng Hải Phòng và cảng Hòn Gai. 

     Một số tiêu chí cơ bản phân biệt cảng cạn và điểm thông quan nội địa: 

TT Tiêu chí Điểm thông quan nội địa Cảng cạn 

1 Phạm vi phục vụ Tỉnh, huyện, KCN, KCX Vùng, cụm tỉnh 

2 Giao thông kết nối  ít nhất từ 2 phương thức vận tải trở lên 

Kết nối trực tiếp với cảng biển 

3 C«ng viÖc ho¹t ®éng + Kiểm tra và làm thủ tục 

hải quan.  

 

 

+ Kiểm tra và làm thủ tục hải quan, 

kiểm dịch, biên phòng... 

+ Đóng /dỡ container. 

+ Nhận và chuyển container đi/đến 

cảng biển (phát hành vận đơn cảng 

đích). 

+ Chứa container rỗng. 

+ Sửa chữa và rửa container. 

+ Dịch vụ vận tải đa phương thức. 

+ Kho chứa hàng phục vụ logistics. 

+ Dịch vụ khác của logistics: Đại lý 

hàng hoá hệ thống thông tin; các dịch 

vụ khác. 

4 Cơ quan quản lý theo Bộ Tài chính Bộ GTVT 
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chuyên ngành 

 

Một số công trình chính trong cảng cạn 

- Bãi Container (CY): 

Diện tích cần thiết cho CY được tính toán như sau: 

 

Hàng thông qua (TEU/ngày) x Thời gian lưu hàng (ngày) x 14.862 (m
2
 / TEU) X 100 

      Chiều cao xếp (số containre) x tỷ lệ chiếm chỗ trên diện tích bãi hàng (%)    

 

- Kho hàng Container (CFS) 

Diện tích CFS: 

Lượng hàng thông qua (tonnes / ngày) x Thời gian lưu hàng (ngày) X 100 

Mật độ chưa hàng (tonnes / m
2
) x Tỷ lệ chứa hàng trên tổng diện tích (%) 
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CHƯƠNG II 

        ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẢNG CẠN TẠI KHU VỰC          

HẬU PHƯƠNG CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH 

 

2.1. Phân tích, đánh giá hiện trạng về vận tải container qua hệ thống cảng 

biển Việt Nam  

2.1.1. Khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam 

Hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển ngày càng tăng với tốc độ ổn 

định. Tổng lượng hàng qua cảng biển năm 1995 mới đạt 37,7 triệu tấn, trong đó 

hàng container đạt 3,4 triệu tấn (tương đương 316 nghìn TEU) chiếm 9%, đến 

năm 2007 đạt 181,1 triệu tấn, trong đó hàng container đạt 49,3 triệu tấn (tương 

đương 4,489 triệu TEU) chiếm 27,2% và năm 2008 đạt 196,6 triệu tấn, trong đó 

hàng container đạt 55,5 triệu tấn (tương đương 5,023 triệu TEU) chiếm 28,2%. 

Bảng 2.1. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển giai đoạn 1995 - 2008 

Năm 
Lượng hàng thông qua (triệu tấn) Tốc độ 

tăng trưởng 

(% năm) Xuất khẩu Nhập khẩu Nội địa Quá cảnh Tổng 

1995 12.9 10.6 10.5 3.7 37.7   

1996 15.9 13.1 8.1 2.1 39.2 4.0 

1997 21.2 17.2 7.3 3.2 48.9 24.7 

1998 22.8 20.0 10.0 4.0 56.8 16.2 

1999 29.6 22.3 14.3 6.5 72.7 28.0 

2000 29.0 23.1 21.2 9.1 82.4 13.3 

2001 35.9 25.4 20.1 9.6 91.0 10.4 

2002 34.5 35.0 22.7 10.1 102.3 12.4 

2003 37.9 39.9 25.9 10.6 114.3 11.7 

2004 47.1 41.3 29.0 10.3 127.7 11.7 

2005 51.2 45.8 28.9 12.6 138.5 8.5 

2006 57.6 49.1 33.1 14.7 154.5 11.6 

2007 62.5 58.6 42.9 17.1 181.1 17.2 

2008 63.7 72.4 42.8 17.7 196.6 8.6 

 

Hàng hóa được vận chuyển bằng container giai đoạn 1995 – 2008 tăng 

trưởng ở mức cao: tốc độ tăng trưởng qua hệ thống cảng biển toàn quốc  đạt 

18,84%, miền Bắc đạt 20,85 %, miền Trung đạt 21,47%, miền Nam 18,07%.  
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Thị phần container chủ yếu thông qua các cảng ở khu vực TP.HCM 

chiếm khoảng 70%; khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh chiếm khoảng 20%; khu 

vực miền Trung chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 3%. 

       Bảng 2.2. Khối lượng và thị phần hàng container thông qua cảng biển giai đoạn 1995 - 

2008 

§¬n vÞ: TEU 

TT Năm 
Cả nước Miền Bắc Miền Trung Miền Nam 

Khối lượng % Khối lượng % Khối lượng % Khối lượng % 

1 1995      532,676  100       117,636  22.08 12,340 2.32 402,700 75.60 

2 1996      634,252  100       149,100  23.51 17,375 2.74 467,777 73.75 

3 1997      704,111  100       165,351  23.48 22,879 3.25 515,881 73.27 

4 1998      820,038  100       183,805  22.41 22,657 2.76 613,576 74.82 

5 1999      977,860  100       198,618  20.31 25,866 2.65 753,376 77.04 

6 2000   1,151,759  100       216,000  18.75 42,617 3.70 893,142 77.55 

7 2001   1,300,287  100       238,622  18.35 39,121 3.01 1,022,544 78.64 

8 2002   1,500,957  100       339,044  22.59 51,835 3.45 1,110,078 73.96 

9 2003   1,779,979  100       384,273  21.59 57,895 3.25 1,337,811 75.16 

10 2004   2,228,694  100       495,647  22.24 76,277 3.42 1,656,770 74.34 

11 2005   2,724,493  100       643,547  23.62 84,007 3.08 1,996,939 73.30 

12 2006   3,420,000  100       790,856  23.12 100,669 2.94 2,528,475 73.93 

13 2007   4,489,165  100    1,075,658  23.96 128,954 2.87 3,284,553 73.17 

14 2008   5,023,000  100    1,380,202  27.48 154,594 3.08 3,488,204 69.44 

 

2.1.2. Hiện trạng tổ chức vận tải container nội địa đi và đến cảng biển 

Hiện nay, ở Việt Nam việc tổ chức vận tải đi/đến cảng biển gặp nhiều khó 

khăn do tình trạng ách tắc giao thông ở các đô thị ngày một tăng, sự yếu kém 

của kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, giao thông kết nối với cảng biển và sử 

dụng các phương thức vận tải chưa hợp lý. Các nguyên nhân trên đã dẫn đến sự 

chậm trễ trong việc giải phóng hàng container tại cảng biển, góp phần gây nên 

sự quá tải của hệ thống kho bãi tiếp nhận container và sự tắc nghẽn hàng tại 

cảng biển.  

Việc hoàn tất các thủ tục hải quan tại cảng biển còn kéo dài, một phần do 

lưu lượng hàng qua cảng lớn, một phần do quy trình còn nhiều thủ tục hải quan 

rườm rà, phức tạp và năng lực xếp dỡ container tại cảng biển (kho chủ hàng) 

còn yếu.  

 Khối lượng và luồng hàng XNK bằng container miền Bắc  
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Hiện nay, hàng hoá XNK vận chuyển bằng container bằng đường biển ở 

khu vực phía Bắc chủ yếu thông qua cảng biển khu vực Hải Phòng (97,6%), còn 

lại thông qua khu vực cảng Quảng Ninh. Nguyên nhân chính dẫn đến khối 

lượng hàng container qua cảng khu vực Quảng Ninh giảm là do hệ thống cần 

cầu của cảng bị hư hỏng vì bão năm 2006 và sự cố sập giàn cẩu năm 2007. Hàng 

hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container hầu hết được chuyển thẳng từ 

kho chủ hàng đến cảng biển và hoàn thành thủ tục hải quan tại cảng biển, tỷ lệ 

nhỏ thông qua các cảng cạn, điểm thông quan nội địa và các địa điểm làm thủ 

tục hải quan ngoài cửa khẩu chiếm khoảng 10%.  

Phương thức vận tải chính đi/đến cảng biển ở khu vực phía Bắc chủ yếu 

sử dụng đường bộ (trên 95% lượng hàng container đi và đến cảng biển hiện nay 

được vận tải bằng đường bộ, đường sắt chỉ chiếm khoảng gần 5% và đường 

sông hầu như không đáng kể). 

Lượng hàng hóa vận chuyển đường biển bằng container khu vực phía Bắc 

chủ yếu thông qua cảng biển khu vực Hải Phòng và Khu vực Cảng Cái Lân 

(Quảng Ninh). 

                    Bảng 2.3 Sản lượng thông qua của cảng Hải Phòng 

STT Năm 
Sản lượng  

(TEU) 

Chênh lệch 

(TEU) 

Tỉ lệ tăng trưởng 

hàng năm (%) 

1 2005 424155 - - 

2 2006 463898 39743 109,37 

3 2007 683659 219761 147,37 

4 2008 790000 106341 115,55 

5 2009 815381 25381 103,21 

6 2010 953646 138265 116,96 

Bảng 2.4 Sản lượng thông qua của cảng Cái Lân 

 

STT Năm 
Sản lượng 

(TEU) 

Chênh lệch 

(TEU) 

Tỉ lệ tăng trưởng 

hàng năm (%) 

1 2005 118.637 - - 

2 2006 113.360 -5.277 95,55 

3 2007 34.481 -78.879 30,42 

4 2008 33.220 -1.261 96,34 

5 2009 185.235 152.015 557,60 

6 2010 204.124 18.889 110,20 
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Hình 1.1 Sản lượng thông qua của cảng Hải Phòng 

 

 

Hình 1.2 Sản lượng thông qua của cảng Cái Lân 
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Bảng 2.5. Luồng hàng container miền Bắc năm 2008 

TT Hµnh lang vËn t¶i Ph¬ng thøc vËn t¶i 
Cù ly 

(km) 

Khèi lîng (TEU) 

§Çu Cuèi 

I Tõ c¶ng H¶i Phßng     

1 H¶i Phßng - Hµ Néi - §êng bé (QL5) 106 1.346.982 1.117.995 

   - §êng s¾t (HP - HN) 101     

2 
H¶i Phßng - Th¸i B×nh - Nam §Þnh - 
Ninh B×nh - Thanh Hãa 

- §êng bé (QL10) 117 80.819 13.470 

3 H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh (Mãng C¸i) - §êng bé (QL10, 18) 280 13.470 13.470 

4 
Hµ Néi - B¾c Ninh - B¾c Giang - L¹ng 
S¬n 

- §êng bé (QL1A) 
172 

80.819 13.470 

- §êng s¾t (HN - LS)     

5 Hµ Néi - Th¸i Nguyªn  
- §êng bé (QL3) 

76 
26.940 26.940 

- §êng s¾t (HN - TN)     

6 Hµ Néi - VÜnh Phóc - ViÖt Tr× - Lµo Cai 
- §êng bé (QL2, 70) 329 228.987 26.940 

- §êng s¾t (HN - LC) 294     

7 Hµ Néi - Hoµ B×nh - §êng bé (QL6) 80 26.940 26.940 

8 Hµ Néi - Hµ Nam - Ninh B×nh - §êng bé (QL1A) 59 40.409 40.409 

   - §êng s¾t (TN)       

9 Hµ Néi - Hµ T©y (cò) - §êng bé (QL32, LHL, QL1A, QL6) 50  53.879 53.879 

II Tõ c¶ng C¸i L©n       

10 Qu¶ng Ninh - Mãng C¸i - §êng bé (QL18) 218 3.322 3.322 

11 Qu¶ng Ninh - B¾c Ninh - §êng bé (QL18) 160 6.644 6.644 

 

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng về hệ thống cảng cạn tại miền Bắc  

Hệ thống cảng cạn là một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng của hệ 

thống logistics. Tại Việt Nam hệ thống ICD đã phát triển rất nhanh gần đây và 

đóng một vai trò quan trọng giảm chi phí logistics, tuy nhiên hệ thống ICD của 

Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế. 

Trên toàn quốc hiện có 17 ICD. Tại miền bắc có 8 ICD và một số địa 

điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, trong đó ở Hà Nội có 2 ICD, tại các 

tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Lào Cai mỗi tỉnh 

có 01 ICD. 

Các cảng cạn tại miền Bắc được đánh giá là số lượng còn ít, diện tích và 

quy mô khia thác nhỏ, một số chưa có các trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng. 

Hiện mới chỉ sử dụng đường bộ, chưa có kết nối với đường sắt và đường sông. 

Phạm vi khai thác còn hạn chế, chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ, 

cho thuê kho bãi và một số dịch vụ có liên quan. Hiệu quả về chi phí vận tải từ 
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kho chủ hàng tới cảng biển còn thấp, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa các cảng 

biển và các công ty vận tải biển. 

Một số cảng cạn có quy mô lớn hiện nay: 

(1) ICD Tiên Sơn:  

ICD Tiên Sơn nằm trong KCN Tiên Sơn thuộc Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, 

nằm giữa 2 tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bắc Ninh. Đây là khu cảng cạn 

hiện đại nhất tại khu vực miền Bắc theo mô hình trung tâm logistics với diện 

tích 10ha và tổng vốn đầu tư 350 tỷ VND.  

Từ vị trí dự án có thể dễ dàng kết nối với các tỉnh thành lân cận và 2 cảng 

biển lớn nhất phía Bắc, đồng thời là mắt xích quan trọng của hành lang thương 

mại Việt - Trung với Hà Nội. 

Các lợi thế về vị trí: 

- Vị trí giao thông thuận lợi: tiếp giáp các đường QL1A mới và cũ, QL1B 

gầnga đường sắt Yên Viên. 

- Tiếp giáp nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Bắc Ninh như: khu công 

nghiệp VSIP, các khu công nghiệp Quế Võ, Yên Phong, Quang Minh, Bắc 

Thăng Long Nội Bài... 

- Cách sân bay Nội Bài 35km với tuyến đường cao tốc Nội Bài. 

- Khoảng cách tới cảng Cái Lân 120km và cảng Hải Phòng 100km. 

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Logistics - ICD (cảng cạn) Tiên 

Sơn (KCN Tiên Sơn) do Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ làm chủ đầu tư đã có 

những bước phát triển mạnh, tạo ra nhiều lợi thế trong loại hình kinh doanh vận 

tải, kho bãi hàng. Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng 60 nghìn m2 

nhà kho, bãi container và gần 100 đầu kéo, thiết bị phụ trợ vận tải…  

ICD Tiên Sơn đã hợp tác với hàng chục khách hàng và đối tác kinh doanh 

cùng lĩnh vực như: Công ty TNHH Nissin Logistics; Hạt giống CP-VN; Yusen 

Logistics Solution; Panalpina World Transport, K-line Logistics VN… Trong đó 

có những khách hàng lớn như: Samsung, Canon, Ikea…  

Hiện tại, khối lượng hàng hóa trung chuyển qua ICD Tiên Sơn trong 1 

tháng khoảng 700 container tương đương 14 nghìn tấn. Ngoài ra, Trung tâm còn 

làm dịch vụ thông quan cho các loại hàng hóa đường biển, hàng không, đường 

bộ.  
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Bãi container tại trung tâm logistics ICD Tiên Sơn rộng 15.000m2 hiện có 

chức năng như depot của hãng tầu. Hiện nay, đã có hợp đồng depot với hơn 10 

hãng tầu lớn trên thế giới như: Maersk Lines, MOL, SITC, APL, NYK... cùng 

với sự cho phép hạ vỏ container rỗng tại ICD Tiên Sơn. 

 

Hiện tại với diện tích 35.800 m2 kho, công ty BKI cung cấp đến khách 

hàng dịch vụ Kho ngoại quan, Kho thường, Kho CFS và kho lạnh. Với nhà kho 

tiêu chuẩn châu Âu, sàn kho siêu phẳng, hệ thống rack nhập ngoại.  

Trong tổng số diện tích kho, dự kiến sẽ dành 16.000m2 phục vụ cho việc 

thuê kho thông thường nghĩa là các doanh nghiệp hoàn toàn có quyền thực hiện 

các nghiệp vụ về kho vận liên quan đến hàng hóa của mình. Khách hàng sử 

dụng dịch vụ kho là (chi nhánh) các công ty 3PLs sử dụng dịch vụ kho hàng và 

xếp dỡ của BKI là Công ty DHL (chuyên phân phối hàng cho Metro Cash & 

Carry và Colgate); Công ty Logistics NYK, Công ty Logistics Nissin, Công ty 

vận chuyển Panalpina; Công ty Damco;  

(2) ICD Lào Cai 

Cảng cạn (ICD) Lào Cai, nằm tại 

Cụm công nghiệp Đông phố Mới, TP. 

Lào Cai, tiếp giáp với ga đường sắt 

quốc tế Lào Cai, do Công ty CP 

Vinalines Logistics Việt Nam đầu tư 

xây dựng và quản lý khai thác. Được 

khởi công xây dựng từ tháng 1/2009, 

đến này ICD Lào Cai đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác. 

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, được thực hiện chia thành 

hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu có tổng mức đầu tư là 78 tỷ đồng trên diện 

tích khoảng 4,7ha; Cùng đó, hoàn tất các thủ tục cần thiết để kết nối đường sắt 

vào bãi, đầu tư hệ thống toa chuyên dùng vận chuyển Container, tạo ra một 

chuỗi dịch vụ Logistics hoàn chỉnh. Đồng thời, căn cứ vào nhu cầu thực tế, giai 

đoạn sau hoàn thiện và mở rộng để xây dựng một trung tâm Logistics hoàn thiện 
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với tổng diện tích dự kiến 13,5ha; có khả năng thông quan hàng hóa, đạt công 

suất từ 130.000 đến 300.000 TEU/năm. 

ICD Lào Cai sau khi hoàn thành có công suất 60.000 - 65.000 TEU/ năm, 

đồng thời sẽ là một trung tâm phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ Logistics 

tổng hợp, dịch vụ vận tải, giao nhận; là điểm thông quan nội địa để xuất/nhập 

khẩu, nhận/gửi hàng hóa bằng container; và là một đầu mối giao thông vận tải 

hàng hóa quan trọng trong hệ thống dịch vụ Logistics.  

Tháng 3 năm 2013, Vinalines Logistics đã tiếp nhận tuyến hàng thông 

tuyến đường sắt kết nối tại ICD Lào Cai với tuyến đường sắt quốc gia.  

 

 

 

Đây có thể coi là một cảng ICD có tính hợp lý điển hình về vị trí xây 

dựng, về kết nối vận tải đường sắt (là cảng ICD đầu tiên ở Việt Nam có kết nối 

đường sắt). 

Ngoài ra, Miền Bắc có 4 cảng cạn gồm: Gia Lâm (Hà Nội), Mỹ Đình (Hà 

Nội), Thuỵ Vân (Phú Thọ) và Hải Dương (Hải Dương). Cảng cạn Gia Lâm được 

thành lập đầu tiên tại miền Bắc, bắt đầu hoạt động từ năm 1996; cảng cạn Thuỵ 

Vân được áp dụng thí điểm mô từ năm 2004 và năm 2007 được công nhận chính 

thức; cảng cạn Hải Dương mới được áp dụng thí điểm năm 2005 và năm 2007 

được công nhận chính thức năm 2006; cảng cạn Mỹ Đình được thành lập năm 

2005. 

Ngoài ICD, miền Bắc còn có một số điểm thông quan nội địa và Địa điểm 

làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu như Thăng Long (thuộc khu công nghiệp 

Bắc Thăng Long), Bắc Ninh, Mê Linh (Vĩnh Phúc), Hưng Yên, Bạch Đằng 

(cảng đường sông), Nam Định, Ninh Bình…. 
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(3) Cảng cạn - ICD Gia Lâm (Hà Nội) 

Vị trí ICD Gia Lâm tại km 9- QL5, thuộc địa phận xã Gia Thuỵ - huyện 

Gia Lâm, Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 312/TCHQ-TCCB ngày 

4/4/1996 của Tổng cục Hải Quan. Tổng diện tích khu đất của ICD chỉ có 1 ha. 

Công ty phát triển Hàng hải (Vimadeco) là chủ khai thác và chính thức đi vào 

hoạt động từ tháng 5/1996. 

ICD Gia Lâm nằm cạnh QL5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, gần các 

KCN của Hà Nội như Sài Đồng, Deawoo - Hanel,…Tuy nhiên hiện nay, khách 

hàng chính của ICD Gia Lâm là Công ty điện tử HANEL, nhà máy Toyota Vĩnh 

Phúc với lượng hàng nhập khẩu làm thủ tục thông quan tại ICD khoảng 30- 40 

container/ tháng; các khách hàng khác nhỏ lẻ, khối lượng hàng thông quan ít và 

không thường xuyên. Có thể nói hoạt động của ICD Gia Lâm hiện nay hiệu quả 

thấp do các nguyên nhân chủ yếu sau: 

- ICD Gia Lâm chỉ sử dụng được phương thức vận tải đường bộ để vận 

chuyển container. Điều này khiến cho hoạt động vận chuyển phải chịu sự cạnh 

tranh quyết liệt từ các đơn vị vận tải ôtô khác, đặc biệt là của các công ty vận tải 

tư nhân. 

- Khả năng hấp dẫn của ICD Gia Lâm không cao; các chủ hàng xuất nhập 

khẩu và đặc biệt là các hãng tàu chưa thực sự thấy được tính hấp dẫn khi sử 

dụng ICDGia Lâm.  

- Địa điểm hiện nay của ICD Gia Lâm có diện tích quá nhỏ và không có 

khả năng mở rộng, việc mở rộng là không hiệu quả cả về chi phí và năng lực 

khai thác. Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đã có dự kiến di chuyển. 

(4) Cảng cạn - ICD Thuỵ Vân ( Việt Trì, Phú Thọ) 

Vị trí ICD Thuỵ Vân cạnh KCN Thuỵ Vân (Việt Trì - Phú Thọ), do Công 

ty TNHH Duyên Hải, chuyên về giao nhận và đại lý container có trụ sở chính tại 

Hải Phòng làm chủ đầu tư. ICD Thuỵ Vân nằm trên hàng lang vận tải Hải Phòng 

- Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (Trung Quốc) cách Hà Nội 70 km, cách cảng 

Hải Phòng 180 km, cách ga đường sắt Phủ Đức trên tuyến đường sắt Hà Nội- 

Lào Cai 1 km, cách cảng sông Việt Trì 6 km. Đây là địa điểm thuận lợi về giao 

thông, đồng thời cũng là nơi có lượng hàng hoá XNK lớn tập trung. 

Hiện nay, trên địa bản tỉnh Phú Thọ và địa bàn các tỉnh lân cận như 

Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang có khoảng trên 100 doanh nghiệp có hoạt 
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động xuất khẩu hàng hoá và có trên 40 doanh nghiệp đã đăng ký làm thủ tục hải 

quan và kiểm tra tại đây. 

Quy mô ICD Thụy Vân rộng 32.000 m
2
, hiện nay công ty Duyên Hải đã 

hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống bãi, toà nhà văn phòng và trang bị đồng bộ 

hệ thống thiết bị đo lường, xếp dỡ, vận chuyển container, đảm bảo đủ điều kiện 

thực hiện kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu. 

(5) Cảng cạn - ICD Hải Dương (tỉnh Hải Dương) 

Vị trí ICD Hải Dương nằm trên hành lang vận tải Hà Nội - Hải Phòng, 

cạnh quốc lộ 5 (tại km48+500) và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, thuộc xã Việt 

Hoà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cách cảng Hải Phòng 55 km, cách cảng 

Cái Lân 80 km. ICD Hải Dương do Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại 

thương Hải Dương đảm nhận khai thác. Đây là địa điểm thuận lợi về giao thông 

và khả năng thu hút hàng hoá xuất nhập khẩu.  

Địa điểm của ICD Hải Dương nằm tại khu vực trung tâm các khu công 

nghiệp của tỉnh Hải Dương với khối lượng hàng hoá XNK hiện tại khoảng 

4.000- 5.000 TEU/tháng. 

Hiện nay, diện tích đã đưa vào khai thác là 30.000 m
2
 trong tổng số 

180.000 m
2 
đất được cấp trong giai đoạn I, trong đó đã xây dựng 9.000 m

2
 kho 

kín, 10.000 m
2
 bãi chứa container, hệ thống nhà văn phòng…Chi cục Hải quan 

Hải Dương (trực thuộc Cục hải quan Hải Phòng) có trụ sở đặt ngay cạnh khu 

vực kho bãi, đảm bảo việc làm thủ tục cho hàng hoá nhanh chóng và thuận lợi. 

Kể từ khi chính thức được cấp phép hoạt động tháng 1/2004, khối lượng 

hàng hoá XNK tiến hành làm thủ tục thông quan tại Địa điểm làm thủ tục hải 

quan ngoài cửa khẩu Hải Dương liên tục tăng, trung bình 500-600 TEU/tháng, 

trong đó hàng nhập chiếm tới 80- 85%. Trước thực tế số lượng các công ty đăng 

ký hoạt động tại các KCN của tỉnh Hải Dương đang tăng nhanh chóng, Công ty 

cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Dương đang tiến hành mở rộng 

quy mô và đã được phê duyệt cấp thêm 230.000 m
2
 đất.  

(6) Cảng cạn - ICD Mỹ Đình (Hà Nội) 

Vị trí cảng cạn Mỹ Đình cạnh đường vành đai 3 Hà Nội, được thành 

lập và hoạt động theo giấy phép số 3241/TCHQ/GSQL ngày 15/8/2005 của 

Tổng Cục Hải Quan. Phía đông giáp khu Thương mại Cầu Giấy , phía bắc 

giáp cầu Thăng Long, phía Nam giáp Trung tâm Triển lãm quốc tế và đối 

diện phía tây là bến xe Mỹ Đình. Hiện tại đã có những hãng vận tải lớn 
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thường xuyên đưa hàng về ICD Mỹ Đình như Mearsk, 

Gemartrans,Gemadept…ICD Mỹ Đình có diện tích 55.000m
2
 với hệ thống 

kho hơn 10.000m
2
 gồm kho ngoại quan, kho thông quan và kho bảo thuế. 

Diện tích sân bãi rộng rãi có thể lưu giữ xe và container trong quá trình làm 

thủ tục hải quan với số lượng lớn thuận tiện cho các Doanh nghiệp làm hàng 

xuất nhập khẩu. Hệ thống kho được thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chi Cục 

Hải quan Bắc Hà Nội có trụ sở ngay tại địa điểm ICD Mỹ Đình giúp cho các 

thủ tục thông quan được thực hiện liên tục 24/24h. ICD Mỹ Đình được trang 

bị đầy đủ, đồng bộ các thiết bị để cung cấp các dịch vụ đáp ứng tốt yêu cầu 

của khách hàng. Hàng hóa XNK bằng container thông qua ICD Mỹ Đình Chủ 

hàng phần lớn thuộc khu vực Hà Nội với khối lượng hàng thông quan trung 

bình khoảng 1000 TEU/tháng, chủ yếu là hàng nhập.  

Với tốc độ đô thị nhanh đã đưa ICD Mỹ Đình vào khu vực nội đô dẫn 

khả năng mở rộng khó khăn và tổ chức vận tải phức tạp gây ùn tắc và tai nạn 

giao thông. 

(7) Các điểm thông quan nội địa và điểm làm thủ tục hải quan ngoài 

cửa khẩu 

- Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Mê Linh (Vĩnh Phúc): 

Điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Vĩnh Phúc được Bộ tài Chính cấp 

phép tháng 2/2005, nằm cạnh QL2 (km16) thuộc xã Phúc Thắng, Mê Linh sát 

trụ sở Hải quan Vĩnh Phúc. Hiện nay, có khoảng 70 doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài đang hoạt động đăng ký làm thủ tục hải quan tại Vĩnh Phúc, trong 

đo có các công ty lớn như công ty HONDA Việt Nam, TOYOTA Việt Nam, 

thép Việt Đức, HANOIMILK, cao su INOUE....  Tổng diện tích 26.180 m
2
, 

đang làm thủ tục xin cấp đất để mở rộng quy mô thêm 35.000 m
2
. Lượng hàng 

hoá XNK của các doanh nghiệp làm thủ tục qua Hải quan Vĩnh Phúc năm 2004 

khoảng 25.000 TEU trong đó Công ty HONDA Việt Nam nhập 6.000 TEU, xuất 

500 TEU và công ty TOYOTA Việt Nam nhập 10.000 TEU, xuất 1.000 TEU. 

Lượng hàng hoá XNK bằng container thông qua Điểm làm thủ tục hải quan 

ngoài cửa khẩu Mê Linh đạt khoảng 3.000 TEU/năm. 

- Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Thăng Long (HN): Điểm 

làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Thăng Long nằm trong khu công Nghiệp 

Bắc Thăng Long, diện tích bãi 0,5ha, có thể mở rộng tối đa được đến 1ha. Hiện 
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nay, khối lượng container thông qua trên 2.000 TEU/năm và chủ yếu phục vụ 

cho khu công nghiệp Bắc Thăng Long. 

- Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Hưng Yên: Điểm làm thủ 

tục Hải Quan ngoài cửa khẩu Hưng Yên mới được xây dựng và đi vào khai thác 

tại km27 QL5 có diện tích 4ha nhưng cách xa các khu công nghiệp tập trung, 

khó có khả năng mở rộng và khó có khả năng kết nối với đường đường sắt, 

đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường sông. 

2.3. Nhận xét chung của các cảng cạn miền Bắc 

- Các nội địa chưa hình thành mạng lưới trên các hành lang vận tải 

container chủ yếu; Số lượng còn ít, diện tích và quy mô khai thác còn nhỏ bé, 

chưa có các trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng.  

-  Kết nối giao thông giữa cảng cạn và hệ thống giao thông quốc gia chưa 

hợp lý, chỉ sử dụng đường bộ, chưa kết nối được với đường sắt và đường sông 

-  Phạm vi hoạt động khai thác còn hạn chế, chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ 

vận tải đường bộ, cho thuê kho bãi và một số dịch vụ có liên quan. 

-  Hiệu quả về chi phí vận tải từ kho chủ hàng tới cảng biển còn thấp. 

-  Chưa có sự gắn kết chặt chẽ với cảng biển và các công ty vận tải biển. 

2.4. Đánh giá hiện trạng hệ thống kho bãi container khu vực Hải Phòng 

  Theo kết quả điều tra của các Công ty Tư vấn, hiện tại khu vực Hải Phòng 

có khoảng 30 khu kho bãi container với tổng diện tích khoảng 72,3ha. Tuy 

nhiên các bãi này đều có qui mô diện tích nhỏ của nhiều Công ty, doanh nghiệp 

khác nhau quản lý khai thác, nằm rải rác xung quanh các khu cảng. Trong đó có 

khu bãi của Vinalines – Hải Phòng, Công ty Cổ phần Hàng hải và bãi Viconship 

có diện tích lớn hơn cả. Các khu kho bãi chỉ được đầu tư trang thiết bị công 

nghệ hạn chế do đó năng lực thông qua của các bãi thấp. Nhìn chung chưa đáp 

ứng nhu cầu của thị trường. 

 

 

 

          Bảng 2.6: Hiện trạng qui mô, năng lực kho bãi container khu vực Hải Phòng 

TT Tên bãi Diện tích (ha) 
Sức chứa 

(Teus) 

1 Bãi Công ty CP hàng hải 8,5 4.250 
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2 

Bãi Viconship (Green port) (gồm 3 khu bãi, 

bãi 1 tại Chùa Vẽ 8ha; 2 bãi tại Đình Vũ mỗi 

bãi rộng 2ha) 

12,0 6.000 

3 Bãi Công ty 128 Hải Quân giai đoạn 1 6,1 3.500 

4 Bãi công ty cổ phần hàng hải Hà nội 3,8 2.000 

5 Bãi Vinaship (Công ty vận tải biển 3) 3,0 1.500 

6 Bãi công ty Traco 3,0 1.500 

7 Bãi Vinatran 2,6 1.200 

8 Bãi Công ty Hải Minh 2,0 1.000 

9 Bãi Đông Hải 2,2 1.100 

10 Bãi Công ty Dịch vụ Cơ điện 1,6 800 

11 Công ty Vinabrige 1,5 700 

12 Bãi Công ty LD Việt Nhật 1,0 500 

13 Bãi Công ty Đại lý vận tải Quốc tế 1,0 500 

14 Bãi ILACO Sài Gòn 1,0 500 

15 Bãi Vinalines – Hải Phòng 
8 (giai đoạn 1) 

8,1ha (2015) 

4.000 

4.200 

16 Các kho bãi khác 15,0 8.000 

 Tổng cộng 72,3 37.000 

  

 Với tổng năng lực chứa của hệ thống kho bãi hiện tại như thống kế ở trên 

thì công suất toàn khu bãi container tại khu vực Hải Phòng đến 2015 đạt khoảng 

từ 1,3-1,5 triệu Teu. Với công suất này mới chỉ đáp ứng khoảng 65% đến 73% 

tổng nhu cầu của khu vực. Lượng hàng container có nhu cầu lưu chứa tại các bãi 

2010- 2015 chưa có khu bãi cảng nào đảm nhận dự kiến khoảng 550.000 – 

750.000 Teu/năm. Như vậy, nhu cầu đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cao năng 

lực hệ thống kho bãi chứa container khu vực Hải Phòng là rất lớn. 

 

 

 

2.5. Cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý đầu tư và khai thác 

cảng cạn. 

Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2223/QĐ-TTg ngày 

13 tháng 12 năm 2011 về “Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, hệ thống pháp lý của Việt Nam 
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cũng hầu như không có quy định nào về cảng cạn ngoại trừ các quy định về việc 

thành lập cảng thông quan nội địa trong các văn bản của Bộ Tài chính. Có rất 

nhiều khái niệm được sử dụng, như “cảng nội địa”, cảng thông quan nội địa, 

cảng container nội địa, cảng cạn…nhưng không có tên gọi hay khái niệm nào 

được coi là chính thức. 

Một điều lưu ý là, tất cả các cảng cạn đang hoạt động hiện nay đều đi vào 

hoạt động từ trước khi Quyết định 2223/QĐ-TTg về quy hoạch hệ thống cảng 

cạn được ban hành. Vì vậy, các tiêu chí hình thành cảng cạn thời gian vừa qua 

chủ yếu dựa vào kiến thức, kinh nghiệmcủa nước ngoài có xem xét điều kiện 

phát triển thực tế ở Việt Namvề cảng cạn của các đơn vị quản lý nhà nước, các 

cơ quantham mưu. 

 Do chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ GTVT và Bộ Tài chính đối với 

cảng cạn hay cảng nội địa là khác nhau nên các tiêu chí cơ bản hình thành cảng 

cạn của hai Bộ đưa ra cũng có những điểm khác nhau. 

Bộ GTVT chủ yếu quan tâm đến vấn đề giao thông vận tải của cảng cạn. 

Cảng cạn phải có khả năng kết nối thuận lợi với cảng biển (hiện tại và quy 

hoạch), tạo điều kiện để giảm ùn tắc lưu lượng hàng hóa và phương tiện tại cảng 

biển, góp phần tạo ra chi phí vận tải hợp lý cho hàng hóa.  

Bộ Tài chính chú trọng nhiều hơn đến giải quyết vấn đề ùn tắc tại cảng 

biển do có sự gia tăng về lưu lượng hàng hóa thông quan. Vì vậy, cảng cạn hay 

cảng thông quan nội địa theo quy định của Bộ Tài chính là nơi hàng hóa xuất 

nhập khẩu được đưa đến đó làm thủ tục thông quan thay vì thực hiện tại cảng 

biển.  

Theo Bộ Tài chính điều kiển thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại 

cảng nội địa phải đạt các tiêu chí sau: 

1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận vận tải 

hàng hoá, xuất nhập khẩu; kinh doanh kho, bãi. 

2. Khu vực thành lập cảng nội địa phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a. Được thành lập khi có tình trạng ách tắc hàng hoá xuất nhập khẩu tại 

cảng biển quốc tế và đã được quy hoạch trong hệ thống cảng nội địa của Bộ 

Giao thông vận tải công bố; 

b. Phải có diện tích từ 10 ha trở lên; 

c. Địa điểm phải đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như 

nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, kho chứa tang vật vi phạm. 

d. Kho, bãi phải có tường rào ngăn cách với khu vực xung quanh, được 

trang bị hệ thống camera, máy soi, cân điện tử, các thiết bị khác để thông quan 

hàng hoá nhanh chóng. Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ 
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thống máy tính. Các hệ thống, thiết bị này được nối với hệ thống giám sát của 

cơ quan Hải quan. 

Những tồn tại, bất cập về phát triển cảng cạn:  

Giai đoạn từ 1995-2000, do mục đích là hình thành các địa điểm thông 

quan ngoài cửa khẩu cảng biển để tránh ùn tắc hàng hóa tại cảng biển, một số 

doanh nghiệp giao nhận vận tải được cấp phép hoạt động ICD chỉ cần sự chấp 

thuận của Bộ Tài chính mà không có sự chấp thuận của Bộ GTVT. Các ICD 

được cấp phép chỉ là các kho bãi của doanh nghiệp, vị trí và quy mô chưa thực 

sự hợp lý, quá gần các khu dân cư hoặc trong khu vực đô thị, dẫn đến nhiều vấn 

đề về tổ chức giao thông của chính các ICD này khi lượng hàng tăng cao. Bên 

cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tiếp tục xin cấp phép thành lập ICD nên Bộ Tài 

chính chỉ cấp phép cho các ICD nếu được sự thống nhất của Bộ GTVT. 

Việc chấp thuận địa điểm xây dựng cảng cạn được Bộ GTVT xem xét cho 

từng trường hợp cụ thể, hoàn toàn do doanh nghiệp tự đề xuất dự án. Nhiều khi 

cả Bộ GTVT và cả Bộ Tài chính cũng thể hiện sự lúng túng khi nhiều doanh 

nghiệp, nhiều địa phương cùng đề nghị được xây dựng cảng cạn, thậm chí trong 

một tỉnh có nhiều đề nghị xây dựng cảng cạn ở nhiều nơi khác nhau trong khi 

các điều kiện như luồng hàng, kết nối giao thông còn rất kém thuận lợi. 

Mặc dù xác định cảng cạn phải có tác dụng làm giảm chi phí vận tải giữa 

nơi sản xuất-tiêu thụ hàng hóa và cảng biển, vấn đề kết nối cảng cạn với phương 

thức vận tải đường sắt và đường sông là rất hạn chế. Trong khi vận tải container 

đường sông chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và chỉ có thể hiệu quả ở 

khu vực phía Nam, vận tải đường sắt hầu hết mới chỉ là phương án trong tương 

lai dựa vào quy hoạch của ngành đường sắt. Vì vậy cho đến nay, ngoại trừ ICD 

Lào Cai, tất cả các ICD đều chưa thể kết nối với đường sắt. 

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng ICD được thực hiện một cách độc lập, 

riêng rẽ. Các doanh nghiệp mạnh ai nấy xin cấp phép xây dựng ICD, và mỗi 

doanh nghiệp khi được cấp phép lại tự đầu tư và quản lý khai thác một ICD 

hoàn toàn tách biệt về kết cấu hạ tầng mặc dù trên cùng một khu vực, trong khi 

thị trường và khu vực hấp dẫn thì chồng lấn, cạnh tranh quyết liệt. 

Thiếu các cảng cạn quy mô lớn có tính chất vùng, các tổ hợp cảng cạn với 

nhiều doanh nghiệp cùng đầu tư và khai thác để chia sẻ chi phí, lợi thế về vị trí, 

quỹ đất và các hạ tầng dùng chung.  

Tóm lại, trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống 

cảng cạn cả nước Những tồn tại, bất cập về quản lý nhà nước đối với cảng cạn 

là:  

Sau khi có Quyết định 2223/QĐ-TTg, khái niệm, tên gọi và các tiêu chí 

hình thành cảng cạn đã có được căn cứ pháp lý vững chắc hơn, cụ thể:  

Về quan điểm, trong Quyết định đã khẳng định cảng cạn là một bộ 

phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải gắn liền với hoạt động của cảng 
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biển; Phát triển hệ thống cảng cạn để đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa 

của từng khu vực và hành lang kinh tế, đặc biệt đối với hàng hóa được vận 

chuyển bằng container; và, Phát triển hệ thống cảng cạn phải đảm bảo sự phối 

kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương đặc biệt trong quá trình lựa 

chọn địa điểm cụ thể để xây dựng cảng cạn; 

Về chức năng, cảng cạn đảm nhận các chức năng chủ yếu như: Nhận 

và gửi hàng hóa được vận chuyển bằng container; Đóng hàng vào và dỡ hàng ra 

khỏi container; Vận chuyển hàng container từ cảng cạn đến cảng biển và ngược 

lại; Kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; 

Gom và chia hàng lẻ đối với hàng có nhiều chủ trong cùng container; Kho, bãi 

tạm chứa hàng xuất, nhập khẩu và container rỗng; Sửa chữa và bảo dưỡng 

container. 

Về các tiêu chí hình thành, cảng cạn được hình thành (1) trên cơ sở nhu 

cầu phát triển kinh tế của vùng có khối lượng lớn hàng hóa xuất, nhập khẩu 

bằng hoặc tại khu vực cửa khẩu quốc tế, các khu vực thường bị ùn tắc; (2) Gắn 

với các hành lang vận tải chính tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng; 

(3) Phải được kết nối với cảng biển ít nhất 02 phương thức vận tải; (4) Kết nối 

thuận tiện với hệ thống giao thông, sử dụng hợp lý các phương thức vận tải; (5) 

Đảm bảo đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài (tối thiểu 10ha); (6) 

Đảm bảo đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan; 

(7) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, công 

nghệ, quốc phòng, an ninh, phòng, chống cháy nổ. 

Như vậy sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2223/QĐ-

TTg, các cơ quan quản lý nhà nước đã có những căn cứ pháp lý chính thức đầu 

tiên để quản lý việc đầu tư xây dựng cảng cạn.  

Tuy nhiên, kể từ thời điểm Quyết định 2223/QĐ-TTg được phê duyệt 

tháng 12/2011 đến nay, chưa có một dự án cảng cạn nào được đề xuất hoặc xin 

cấp phép đầu tư xây dựng.  

Thứ nhất, tiêu chí “cảng cạn phải được kết nối với cảng biển bằng ít nhất 

02 phương thức vận tải” là một điều kiện không dễ đáp ứng đối với các doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng cảng cạn hiện nay, đặc biệt là đối với khu vực miền 

Bắc, miền Trung. Do khả năng sử dụng phương thức vận tải thủy nội địa ở các 

khu vực này là không thuận lợi bằng khu vực phía Nam, nhất là đối với vận tải 

container, thì phương thức vận tải kết nối ngoài đường bộ là đường sắt lại rất 

khó triển khai trong điều kiện hiện tại. Để có thể kết nối cảng cạn và cảng biển 

bằng đường sắt, ngoài việc phải đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt thì việc tổ 

chức vận tải đường sắt lại hoàn toàn phụ thuộc vào ngành đường sắt Việt Nam.  

Thứ hai, các cảng cạn được quy hoạch trong Quyết định 2223/QĐ-TTg 

mới chỉ định hướng theo hành lang vận tải mà chưa được xác định vị trí cụ thể. 

Bên cạnh đó, các cảng cạn được quy hoạch có quy mô rất lớn, diện tích từ 20 ha 

trở lên nên việc xác định vị trí cụ thể để đảm bảo diện tích, vừa đảm bảo tiêu chí 

kết nối các phương thức vận tải là rất khó khan đối với doanh nghiệp. 
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Thứ ba, một số cảng cạn đang hoạt động hiện nay, nhất là các cảng cạn ở 

phía Bắc chỉ kết nối với một phương thức vận tải, chưa có một giải pháp nào 

được đưa ra để đảm bảo các cảng này có tiếp tục được phép hoạt động như cảng 

cạn với tiêu chí mới hay không. 

Thứ tư, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT xây dựng quy chế quản lý 

hoạt động của cảng cạn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Trong 

khi quy chế này chưa được ban hành thì rất khó cho việc cấp phép đầu tư xây 

dựng cảng cạn mới. 
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CHƯƠNG III 

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CẢNG NỘI ĐỊA TẠI        

KHU VỰC HẬU PHƯƠNG CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH 

 

3.1. Quan điểm về phát triển cảng cạn và trung tâm logistics ở Việt Nam 

Cảng cạn và trung tâm logistics đều là những bộ phận quan trọng của hệ 

thống logistics quốc gia, vì vậy phát triển cảng cạn và trung tâm logistics phải 

đảm bảo tăng hiệu quả và chất lượng của hệ thống logistics. 

Cảng cạn và trung tâm logistics về cơ bản có những đặc điểm và tính 

năng khai thác vừa tương đồng vừa khác biệt. Tuy nhiên từ xu hướng phát triển 

cho thấy sự khác biệt ngày càng thu hẹp. Các cảng cạn đang ngày càng có xu 

hướng mở rộng trở thành các trung tâm logistics. Trong khi đó, các trung tâm 

logistics hiện đại cũng mang nhiều đặc tính của cảng cạn, và ngày càng nhiều 

trung tâm logistics có quy mô lớn được tích hợp cảng cạn.  

Vì vậy trong giai đoạn quy hoạch phát triển cảng cạn và trung tâm 

logistics, việc xác định vị trí và quỹ đất cũng như các điều kiện cần thiết khác 

cần phải hướng tới một kết quả tối ưu là xây dựng các tổ hợp cảng cạn- trung 

tâm logistics có quy mô lớn. 

Cảng cạn với chức năng hoạt động chính là một vị trí trung chuyển và lưu 

giữ hàng hóa tạm thời giữa cảng biển và các trung tâm sản xuất-tiêu thụ hàng 

hóa. Cảng cạn nhằm mục đích chính là đem lại một mức chi phí vận tải hợp lý 

hơn cho hàng hóa so với phương án không sử dụng cảng cạn, cũng như đem lại 

cho các chủ hàng một sự thuận tiện, nhanh chóng khi đem dịch vụ cảng biển vào 

sâu trong nội địa. Đề thực hiện được chức năng cơ bản này, cảng cạn phải là nơi 

được gắn liền với hệ thống giao thông trục chính giữa nguồn hàng và cảng biển, 

là đầu mối trung chuyển giữa phương thức vận tải đường dài, khối lượng lớn và 

vận tải chặng ngắn, cơ động cao. 

Trung tâm logistics có chức năng hoạt động chính là nơi giúp cho hàng 

hóa có thể tăng thêm giá trị nhờ các dịch vụ giá trị gia tăng có thể được cung cấp 

tại đây. Yêu cầu về mặt giao thông vận tải đối với trung tâm logistics tuy không 

quá cao như đối với cảng cạn nhưng thực tế trung tâm logistics lại tối ưu hóa 

được hiệu quả hoạt động của mình khi có được hệ thống giao thông kết nối hợp 

lý như một cảng cạn. Thông thường, một hoặc nhiều trung tâm logistics chỉ cần 

có vị trí hợp lý gần với cảng cạn đã được xem là đảm bảo hiệu quả hoạt động. 
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Ngược lại, cảng cạn càng phát huy hiệu quả hoạt động nếu được phục vụ các 

nguồn hàng tập trung và ổn định như trung tâm logistics. 

Tuy nhiên để một vị trí hay một khu vực có thể phát huy được cả vai trò 

chức năng của cảng cạn và trung tâm logistics không phải là đơn giản nếu không 

có sự định hướng và quy hoạch của chính phủ. Một vị trí vừa đảm bảo các điều 

kiện về kết nối giao thông, vừa phải đảm bảo về quỹ đất đủ lớn.   

3.1.2. Đề xuất mô hình và cấu trúc hệ thống cảng cạn  

Xét về tính năng cơ bản, cảng cạn là một bộ phận hỗ trợ quan trọng và 

hiệu quả cho một hoặc một nhóm (cụm) trung tâm logistics.Chính vì vậy trong 

chính sách phát triển logistics quốc gia không thể tách rời sự phát triển của cảng 

cạn và trung tâm logistics.  

Do tính chất đặc thù, cảng cạn luôn phát triển theo hướng bao gồm đầy đủ 

hoặc một phần hoạt động của một trung tâm logistics. Vấn đề ở đây là, làm sao 

kết hợp sự phát triển của cảng cạn và trung tâm logistics trong điều kiện của 

Việt Nam khi mà hiện nay mỗi đối tượng thuộc về một cơ quan quản lý nhà 

nước khác nhau (Bộ GTVT và Bộ Công thương) 

1) Về cấu trúc 

Xét về tổng thể hệ thống logistics quốc gia, cần lấy cấu trúc hệ thống 

trung tâm logistics làm nền tảng để xác định sự kết hợp giữa cảng cạn và trung 

tâm logistics. 

Cấu trúc của hệ thống trung tâm logistics quốc gia cần được định hướng 

phát triển thành các cụm trung tâm logistics. Trong đó sẽ có một trung tâm 

logistics lõi và chùm nhiều trung tâm logistics vệ tinh.  
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Mô hình cấu trúc hệ thống cụm trung tâm logistics-cảng cạn Việt Nam 

Quá trình phát triển cấu trúc hệ thống trung tâm logistics quốc gia cần 

phát triển theo ba giai đoạn: 

Giai đoạn đầu: Tập trung phát triển cho 3 trung tâm logistics lõi và một số 

trung tâm logistics vệ tinh cấp 1 quan trọng nhất. 

Giai đoạn phát triển: Tập trung phát triển các trung tâm logistics lõi và 

phát triển các trung tâm logistics vệ tinh cấp 1, cấp 2, cấp 3,…. 

Giai đoạn hoàn thiện: Hoàn thiện và hiện đại hoá toàn bộ hệ thống trung 

tâm logistics về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đảm bảo các hệ thống trung tâm 

logistics hoạt động hiệu quả, tương hỗ liên kết chặt chẽ. 

Vị trí của trung tâm logistics lõi và các trung tâm logistics vệ tinh phải 

được nghiên cứu phân tích khoa học theo đúng nguyên tắc xác định vị trí trung 

tâm logistics để chọn được vị trí tối ưu trong chiến lược phát triển ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn.  

Các trung tâm logistics phải đảm bảo nguyên tắc trước hết phải phục vụ 

hiệu quả cho các vùng KTTĐ và sau đó là các hành lang kinh tế tiểu vùng. Các 

trung tâm logistics phải hỗ trợ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-thương mại 

vùng KTTĐ và phải được quy hoạch các giai đoạn phát triển theo quy mô phát 

triển kinh tế-thương mại của vùng KTTĐ theo nguyên tắc phát triển cơ sở hạ 

tầng đi trước phát triển kinh tế-thương mại. 

Sau khi đã đảm bảo cơ bản chức năng và vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế-

thương mại các vùng KTTĐ thì hệ thống các trung tâm logistics mới nên tiếp 

tục đẩy mạnh phát triển phục vụ cho nhu cầu giao thương trên các hành lang 

kinh tế của tiểu vùng GMS, theo định hướng phục vụ cho phát triển kinh tế-

thương mại và hội nhập kinh tế của Việt Nam và của các nước khác trên các 

hành lang kinh tế đó. 

2) Về vị trí đề xuất 

Với các quan điểm cơ bản trên Nhóm nghiên cứu đề xuất các trung tâm 

logistics Việt Nam đáp ứng đồng thời các tiêu chí về vị trí như sau: 

- Trung tâm phát triển kinh tế-thương mại và đầu tư và định hướng là nơi 

tập trung phát triển đến năm 2020 tầm nhìn 2030. 
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- Tập trung nhiều hoạt động logistics, có cơ sở hạ tầng logistics phát triển 

và nơi sẽ được định hướng phát triển mạnh các hoạt động logistics và cơ sở hạ 

tầng logistics đến năm 2020 tầm nhìn 2030. 

- Trung tâm các vùng KTTĐ đã được Việt Nam xác định tập trung ưu tiên 

phát triển. 

- Nằm trên các hành lang kinh tế tiểu vùng GMS mà Việt Nam tham gia. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá các nội dung phân tích liên quan trong 

những phần trước, Nhóm nghiên cứu cho rằngViệt Nam nên quy hoạch và đầu 

tư xây dựng phát triển 3 trung tâm logistics lõi cho 3 vùng miền của đất nước: 

- Trung tâm logistics quốc gia Bắc Bộ: nên bố trí trong khu vực địa phận 

TP Hải Phòng, Tỉnh Hưng Yên và Tỉnh Hải Dương. 

Tuy nhiên trung tâm logistics quốc gia cụ thể là nằm ở địa phận tỉnh nào, 

nằm cụ thể ở vị trí nào tại tỉnh đó còn cần phải có những nghiên cứu khoa học 

nghiêm túc chi tiết cụ thể nhiều mặt về thực trạng phát triển và định hướng phát 

triển kinh tế-xã hội, thương mại đầu tư, cơ sở hạ tầng trên cơ sở đó so sánh theo 

nhiều tiêu chí lợi ích đề chọn được vị trí tối ưu. Đặc biệt, các trung tâm đó phải 

có quỹ đất rộng để có thể phát triển bền vững lâu dài, quá trình phát triển phải 

có tầm nhìn đến năm 50 năm mà không bị hạn chế do phát triển kinh tế-xã hội 

của Việt Nam và địa phương, không bị giới hạn do phát triển của hệ thống giao 

thông vận tải trong vùng và đặc biệt phải đảm bảo nguyên tắc phục vụ hiệu quả 

phát triển kinh tế-thương mại cho vùng KTTĐ cũng như thúc đẩy và thuận lợi 

giao thương giữa Việt Nam với các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng trên 

các hành lang kinh tế. 

Các trung tâm logistics lõi phải có quy mô diện tích khoảng 200-300 ha, 

cũng như có vùng diện tích đất dự trữ từ 100-200 ha phục vụ cho chiến lược 

phát triển lâu dài sau này. Trong trung tâm lõi phải được xây dựng các hệ thống 

kho bãi hiện đại theo các tiêu chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất 

quỹ đất hạn chế của quốc gia và địa phương đồng thời phục vụ tốt nhất cho các 

khách hàng sử dụng dịch vụ trung tâm logistics. Trung tâm cần có kho hàng 

riêng theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ các nhóm hàng chuyên biệt như hàng 

đông lạnh, hàng điện tử, hàng quý hiếm, hàng lỏng, hoá chất ,…. Hệ thống giao 

thông nội bộ của trung tâm cũng phải được xây dựng quy hoạch hợp lý đảm bảo 

phục vụ khối lượng hàng hóa lớn đa dạng chủng loại mà trung tâm phục vụ. Bên 

cạnh hệ thống vận tải nội bộ bằng đường nhựa cũng nên cần có hệ thống vận tải 



 - 37 - 

đường sắt nội bộ. Hệ thống vận tải nội bộ của trung tâm phải được kết nối nhanh 

chóng thuận tiện với các hệ thống đường quốc gia, quốc tế, thời gian vận tải đến 

các cảng biển lớn và sân bay quốc tế phải ngắn. Trong trung tâm cần phải có bãi 

parking đủ lớn phục vụ các phương tiện đến lấy và giao khối lượng hàng lớn 

qua trung tâm. Các trang thiết bị xếp dỡ và vận chuyển của trung tâm logistics 

cũng cần phải là các trang thiết bị chuyên dụng hiệu quả phục vụ cho khối lượng 

hàng hóa lớn và đa dạng. Đặc biệt trung tâm cần phải được trang bị cơ sở hạ 

tầng và các trang thiết bị CNTT hiện đại phục vụ hiệu quả công tác quản lý khai 

thác trung tâm cũng như phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ trung tâm 

logistics tốt nhất. Bên cạnh đó, các trung tâm logistics lõi cũng cần có các cơ sở 

hỗ trợ cho hoạt động của trung tâm như: cơ quan hải quan, kiểm dịch, ngân 

hàng, dịch vụ tư vấn, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ bao bì, bao gói, dãn 

nhãn,…Các trung tâm logistics lõi cũng cấp đầy đủ, chất lượng cao các chức 

năng của một trung tâm logistics quốc gia như: lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, gom 

hàng, chia nhỏ hàng, phối hợp phân chia hàng, dịch vụ giá trị gia tăng logistics 

VAL, lưu giữ hàng hóa tối ưu, logistics ngược, chuyển tải, các dịch vụ hỗ trợ,… 

Bên cạnh trung tâm logistics lõi, các trung tâm logistics vệ tinh các cấp 

cũng được thiết lập xung quanh trung tâm logistics lõi nhằm hỗ trợ cho trung 

tâm logistics lõi vừa đóng vai trò giảm tải vừa đóng vai trò nâng cao hiệu quả 

cho cả hệ thống cụm logistics. Các trung tâm logistics vệ tinh về cơ bản cũng có 

kết cấu, trang thiết bị và các chức năng cơ bản như trung tâm logistics lõi nhưng 

có quy mô nhỏ hơn, cũng như có những cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chức 

năng riêng đặc trưng cho vùng kinh tế thương mại mà trung tâm đó phục vụ. 

Các trung tâm logistics vệ tinh cấp 1 nên có diện tích quy mô từ 200-300 ha, các 

trung tâm logistics vệ tinh cấp 2 nên có diện tích quy mô từ 50-100 ha, cấp 3 

nên có diện tích quy mô từ 20-30 ha. Các trung tâm logistics vệ tinh cũng cần 

phải được quy hoạch có quỹ đất dự trự để phát triển quy mô khi khối lượng 

hàng thông qua tăng lên cũng như lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của trung 

tâm phát triển. 

3) Mô hình thực tế kết hợp cảng cạn và trung tâm logistics tại Việt 

Nam. 

Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng 

cạn trên phạm vi cả nước, bao gồm 13 cảng với quy mô diện tích từ 70-200 ha. 

Trong khi đó, quy hoạch hệ thống trung tâm logistics mới đang được xây dựng. 
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Tham khảo báo cáo quy hoạch đang được xây dựng này, Nhóm nghiên cứu cho 

rằng cần phải có sự phối hợp, lồng ghép giữa quy hoạch cảng cạn và quy hoạch 

trung tâm logistics để đảm bảo tránh lãng phí về nguồn lực đầu tư. 

Theo quan điểm của Nhóm nghiên cứu, các cảng cạn theo quy hoạch 

được phê duyệt, mặc dù mới có tính định hướng và chưa cụ thể, nhưng hoàn 

toàn có vị trí và quy mô phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển hệ thống 

trung tâm logistics. Vì sự tương hỗ mạnh và liên quan chặt chẽ về chức năng và 

tổ chức hoạt động giữa cảng cạn và trung tâm logistics, về cơ bản các cảng cạn 

theo quy hoạch hoàn toàn cũng có thể đóng vai trò là các trung tâm logistics, 

bao gồm cả các trung tâm lõi và trung tâm vệ tinh. 

Đây cũng là đề xuất có tính cốt lõi của Nhóm nghiên cứu. Kết hợp phát 

triển cảng cạn và trung tâm logistics theo mô hình tổ hợp cảng cạn+trung tâm 

logistics là mô hình tối ưu phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.  

3.2. Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cảng cạn tại khu vực hậu phương 

cảng biển Hải Phòng – Quảng Ninh 

3.2.1. Xác định vị trí xây dựng tối ưu với quỹ đất đủ lớn, xây dựng đầy đủ các 

hạng mục cơ bản và đầu tư các trang thiết bị phù hợp hiện đại 

Chọn được vị trí thuận lợi và có được quy mô diện tích rộng để xây dựng 

cảng nội địa là yếu tố đầu tiên quyết định thành công lớn. Nếu không chọn được 

vị trí tối ưu sẽ dẫn đến khả năng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại cảng cạn 

không nhiều, không thu hút được các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến 

đầu tư vào các khu vực vùng hấp dẫn của vùng hậu phương.  

Các cảng cạn và trung tâm logistics nếu không được đầu tư xây dựng đầy 

đủ các hàng mục cơ bản đặc biệt là hệ thống kho bãi, CY, CFS, hệ thống đường 

giao thông vận tải nội bộ, các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ hàng hóa, hệ 

thống CNTT hiện đại,…sẽ không thể phục vụ được lưu lượng hàng hóa thông 

qua lớn, yêu cầu đa dạng, khách hàng sẽ bị hạn chế khó khăn trong kinh 

doanh… Trong trường hợp đó cảng cạn hoặc trung tâm logistics sẽ lại có thể trở 

thành “bottleneck” của cả vùng trung tâm logistics cũng như không thu hút được 

khách hàng đến sử dụng dịch vụ trung tâm logistics việc kinh doanh khai thác 

trung tâm logistics gặp nhiều khó khăn. 

Cảng cạn hoặc trung tâm logistics phải được đầu tư đầy đủ các hạng mục 

cơ bản quy mô phù hợp với thị trường tiềm năng, đặc biệt phải có hệ thống kho 

bãi hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, có kho bãi chuyên dụng và trang thiết bị 
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chuyên dụng phục vụ cho các loại hàng bách hoá cũng như nhóm hàng mục tiêu 

mà trung tâm hướng tới. Cảng cạn cũng cần phải có cơ sở hạ tầng phục vụ cho 

các hoạt động logistics giá trị gia tăng VAL để phục vụ khách hàng. Hệ thống 

giao thông vận tải nội bộ phải được thiết kế hợp lý kết nối nhanh chóng với hệ 

thống vận tải quốc gia và quốc tế để có thể phục vụ vận chuyển hàng hóa cho 

khách hàng nhanh chóng ngay cả khi có lượng hàng hóa thông qua rất lớn. Cảng 

cạn phải được xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT-Viễn thông theo 

tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho hoạt động quản lý khai thác trung tâm của 

Ban điều hành trung tâm cũng như tiện dụng cho các khách hàng sử dụng dịch 

vụ của trung tâm.  

3.2.2. Phát triển quy mô theo từng giai đoạn phù hợp với định hướng phát 

triển kinh tế-thương mại và năng lực tài chính 

Nếu đầu tư đầy đủ các hạng mục cơ sở hạ tầng hiện đại và trang bị đầy đủ 

các trang thiết bị cho trung tâm sẽ đòi hỏi một lượng vốn rất lớn vượt quá khả 

năng tài chính của các nhà đầu tư xây dựng cảng cạn. Bên cạnh đó ở giai đoạn 

đầu tiên phát triển trung tâm lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của trung tâm sẽ 

không lớn do đó hoạt động kinh doanh của cảng cạn giai đoạn đầu có thể bị thiệt 

hại lớn về tài chính cũng như lãng phí lớn các hạng mục và trang thiết bị đầu tư 

không sử dụng hết năng lực, các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị này đồng thời 

cũng phải cần đến chi phí lớn để quản lý, bảo dưỡng duy tu,….Một lượng vốn 

rất lớn có thể bị đọng mà lại không được sử dụng hiệu quả. 

Quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho cảng cạn  

nên chia thành nhiều giai đoạn để phù hợp với quy mô vốn, năng lực tài chính 

của các bên góp vốn cũng như phải phù hợp với kết quả khảo sát quy mô thị 

trường mục tiêu tiềm năng và chiến lược kinh doanh của Ban quản lý Trung 

tâm. Quá trình đầu tư nên bắt đầu từ các hạng mục cơ bản và trang thiết bị cơ 

bản rồi sau đó mới dần đầu tư xây dựng mở rộng, phát triển quy mô, hiện đại 

hóa. Tuy nhiên các hạng mục đầu tư phải phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn 

tránh trường hợp sau này khi phát triển phải phá bỏ hay không dùng lại được 

tiếp những hạng mục đã đầu tư xây dựng và trang thiết bị đã đầu tư trang bị 

trước đó. 

3.2.3. Xây dựng mô hình tổ chức quản lý kết hợp hiệu quả giữa cảng cạn và 

Trung tâm logistic  
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Mô hình tổ chức quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của cảng cạn 

hoặc trung tâm logistics phải phù hợp hiệu quả đảm bảo việc kinh doanh hiệu 

quả cũng như thu hút được các nhà đầu tư tham gia góp vốn kinh doanh, thu hút 

khách hàng ổn định ,…Nếu không cảng cạn sẽ không thể hoạt động hiệu quả, lỗ 

kéo dài, không thu hút được nguồn vốn đầu tư cần thiết, không thu hút và đảm 

bảo được lượng khách hàng ổn định cho trung tâm. Các cảng cạn hoặc trung tâm 

logistics có thể cạnh tranh không lành mạnh, không hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau ,… 

gây thiệt hại cho khách hàng, nền kinh tế vùng KTTĐ, hành lang kinh tế và gây 

thiệt hại tài chính, cản trở sự phát triển của ngay chính các cảng cạn Việt Nam. 

Các cảng cạn nên xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức quản lý gọn nhẹ linh 

hoạt hiệu năng. Có thể hoạt động theo mô hình Ban Quản trị gồm các thành viên 

tham gia góp vốn, số thành viên tham gia sẽ theo tỷ lệ góp vốn của các bên tham 

gia. Ban Quản trị sẽ thuê Ban Giám đốc và đội ngũ quản lý, đội ngũ nhân viên 

kỹ thuật và thủ công quản lý và khai thác trung tâm logistics. Doanh thu sẽ phân 

chia theo tỷ lệ góp vốn của các bên tham gia. Các cảng cạn của Việt Nam hoàn 

toàn có thể tham khảo mô hình của Yokohama Port Cargo Centre của Nhật Bản. 

Các cảng cạn Việt Nam cũng có thể tổ chức theo mô hình theo đó chính 

quyền trung ương và chính quyền địa phương sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

còn phần kinh doanh khai thác cũng như đầu tư trang thiết bị và có thể kho bãi 

sẽ do các doanh nghiệp tư nhân tham gia đấu thầu kinh doanh. Doanh nghiệp 

nào trúng thầu đáp ứng cao theo đúng tiêu chí của Ban quản lý trung tâm sẽ 

được kinh doanh khai thác theo thời hạn nhất định. Chính quyền sẽ chủ yếu 

đóng vai trò là bên cho thuê cơ sở hạ tầng cảng cạn mà có thể không trực tiếp 

tham gia vào điều hành kinh doanh các loại hình dịch vụ của trung tâm. Các 

cảng cạn hoặc trung tâm logistics Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo kinh 

nghiệm này từ các cảng cạn của Hà Lan và Singapore. 

Các cảng cạn hoàn toàn có thể tạo cơ chế cho phép được một hay một 

nhóm các Tập đoàn logistics lớn trong nước hay nước ngoài quản lý kinh doanh 

khai thác toàn bộ hay phần lớn. Khi quản lý khai thác theo mô hình này các 

cảng cạn sẽ được đảm bảo nguồn hàng lớn ổn định từ các tập đoàn logistics hay 

các tập đoàn thương mại đó cũng như chúng ta sẽ được tiếp cận các công nghệ-

kỹ thuật quản lý khai thác cảng cạn từ các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế 

giới. Trong trường hợp này các cảng cạn có thể tham khảo mô hình của trung 
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tâm logistics Poznan Logistics Centre của Ba Lan được quản lý điều hành bởi 

Tập đoàn Clip.  

Các trung tâm logistics cũng có thể hoạt động theo mô hình nhà nước 

quản lý cho sử dụng cơ sở hạ tầng còn toàn bộ hoạt động kinh doanh do một 

công ty tư nhân đứng ra quản lý khai thác trong một khoảng thời gian từ 20-30 

năm hay có thể dài hơn. Doanh nghiệp này sẽ phải chịu trách nhiệm đóng góp 

tài chính theo quy định của chính quyền trung ương và địa phương cũng như các 

nghĩa vụ tài chính khác như đã thoả thuận cam kết trước đó. Các trung tâm 

logistics Việt Nam có thể tham khảo mô hình quản lý của trung tâm logistics 

GVZ Bremen rất thành công của Đức, theo mô hình này toàn bộ hoạt động kinh 

doanh khai thác trung tâm logistics GVZ Bremen do doanh nghiệp tư nhân 

Rolan Umschlagsgesellschaft für den kombinierten Güterverkehr mbH&Co KG 

quản lý kinh doanh rất thành công mang lại hiệu quả cao cho nhiều bên. 

Các trung tâm logistics của Việt Nam nên thành lập một Hiệp hội các 

trung tâm logistics quốc gia hay tham gia Hiệp hội các trung tâm logistics quốc 

tế của khu vực các nước ASEAN hay tiểu vùng GMS, hay của châu Á. Khi đó 

các trung tâm logistics của Việt Nam sẽ được hỗ trợ tương hỗ về thông tin, kỹ 

thuật, …cũng như cùng phối hợp với nhau để có tiếng nói chung vận động 

Chính phủ và các tổ chức liên quan phải có những chính sách thích hợp để tạo 

điều kiện cho các trung tâm logistics Việt Nam phát triển, có các giải pháp 

nhanh chóng, kịp thời, phù hợp, hiệu quả để bảo vệ lợi ích các thành viên của 

hiệp hội. Các trung tâm logistics Việt Nam có thể tham khảo mô hình của Hiệp 

hội các trung tâm logistics của Đức-DGG Deutsche Güterverkehrszentren-

Gesellschaft hay mô hình Hiệp hội các trung tâm logistics châu Âu 

Europlatforms Eeig. 

3.2.5. Không ngừng hoàn thiện, đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ kết 

nối giữa cảng cạn và trung tâm logistics 

Nếu một trung tâm logistics không cung cấp được các dịch vụ đa dạng, 

chất lượng cao với giá cả hợp lý sẽ mất dần khách hàng. Khi đó trung tâm 

logistics sẽ mất dần năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh sẽ ngày càng suy 

giảm và dẫn đến thua lỗ kéo dài, trung tâm còn có thể phải ngừng kinh doanh 

khai thác do vốn đầu tư và chi phí khai thác cố định và lưu động cho một trung 

tâm logistics rất lớn. 
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Các trung tâm logistics cần phải cung cấp đầy đủ các dịch vụ cơ bản của 

một trung tâm logistics, đặc biệt chú trọng đầu tư hoàn thiện các sản phẩm dịch 

vụ trung tâm logistics “lõi” như: lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, gom hàng, chia nhỏ 

hàng, phối hợp chia hàng, dịch vụ giá trị logistics gia tăng VAL,….cũng như các 

dịch vụ hỗ trợ khác. 

Các trung tâm logistics cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như kho, bãi, 

CY, CFS, bồn chứa, kho lạnh, kho chứa hàng quý giá trị cao, các thiết bị chuyên 

dụng, cơ sở hạ tầng CNTT và viễn thông hiện đại…và đặc biệt cần chú trọng 

đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho các loại hình dịch vụ này.  

Các trung tâm logistics đặc biệt phải chú trọng công tác nghiên cứu thị 

trường, nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ trung tâm 

logistics đặc biệt là nhóm sản phẩm dịch vụ lõi phục vụ nhóm khách hàng mục 

tiêu mà trung tâm hướng tới. Các sản phẩm dịch vụ trung tâm logistics phải 

không ngừng được hoàn thiện, đa dạng và liên tục giảm giá dịch vụ để nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ của trung tâm logistics. 

Các dịch vụ của trung tâm logistics có thể giao cho các doanh nghiệp 

chuyên biệt tham gia đấu thầu công khai cũng như cần tạo ra được môi trường 

cạnh tranh lành mạnh, minh bạch để khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp 

các dịch vụ trung tâm logistics chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó 

các doanh nghiệp này cũng cần phải được quản lý giám sát chặt công tác chăm 

sóc khách hàng, nếu như doanh nghiệp nào vi phạm quy định, làm ảnh hưởng 

đến uy tín thương hiệu của trung tâm logistics thì phải kịp thời có biện pháp chế 

tài thích hợp. 

Các trung tâm logistics cũng cần tạo điều kiện và có cơ chế khuyến khích 

các doanh nghiệp tham gia kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ cho trung tâm logistics 

tạo tiện ích tối đa cho khách hàng sử dụng dịch vụ của trung tâm như: dịch vụ tư 

vấn, dịch vụ tài chính-ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ăn nghỉ, dịch vụ sửa 

chữa, cung ứng xăng dầu, dịch vụ đại lý hải quan, khai thuê hải quan….. 

3.2.6. Thực hiện hiệu quả hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng 

Nếu một cảng cạn hoặc trung tâm logistics không làm tốt công tác 

marketing cũng như công tác chăm sóc khách hàng sẽ không thu hút được khách 

hàng đến trung tâm cũng như giữ được khách hàng gắn bó lâu dài sử dụng dịch 

vụ của trung tâm đó trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngay càng khó khăn. 

Khách hàng sử dụng dịch vụ trung tâm logistics thông thường là các khách hàng 
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lớn có uy tín và thương hiệu trên thị trường chuyên biệt, nguồn hàng ổn định 

nếu để mất khách hàng về các đối thủ cạnh tranh sẽ là thiệt hại rất lớn về kinh 

doanh cho trung tâm logistics.  

Các cảng cạn hoặc trung tâm logistics phải đặc biệt chú trọng công tác 

marketing cũng như chăm sóc khách hàng. Nên đầu tư và hỗ trợ mạnh mẽ bộ 

phận này của các trung tâm. Do khách hàng sử dụng dịch vụ trung tâm logistics 

tương đối đặc thù, thông thường là các doanh nghiệp lớn trong nước, trong khu 

vực và cả tầm cỡ quốc tế, loại hàng hóa mà các doanh nghiệp này kinh doanh 

cũng như các dịch vụ trung tâm logistics mà các doanh nghiệp này yêu cầu cũng 

tương đối đặc thù. Các trung tâm logistics cần có các biện pháp marketing và 

chăm sóc khách hàng đặc biệt phù hợp hướng tới nhóm khách hàng này qua 

nhiều kênh đặc thù. Các cảng cạn hoặc trung tâm logistics nên có ưu đãi đặc biệt 

về dịch vụ và giá cả cho nhóm khách hàng này để phát triển nguồn hàng cũng 

như giữ khách hàng lâu dài cho trung tâm.  

Cảng cạn hoặc Trung tâm logistics cần nghiên cứu kỹ thị trường, nghiên 

cứu kỹ khách hàng truyền thống cũng như khách hàng mục tiêu tiềm năng để có 

những giải pháp marketing hiệu quả cũng như các biện pháp chăm sóc khách 

hàng tốt nhất. 

3.2.7. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

Tăng cường thu hút và chế độ đãi ngộ với các nhân lực chất lượng cao 

được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài chuyên ngành logistics, đặc biệt 

là đội ngũ đã từng quản lý và làm việc tại các trung tâm logistics có thương hiệu 

trên thế giới và trong khu vực.  

Trong giai đoạn đầu có thể áp dụng chính sách thuê các chuyên gia nước 

ngoài với lương cao phụ trách những bộ phận then chốt như Ban giám đốc, kinh 

doanh, tài chính, kỹ thuật, markeing, dịch vụ,… nhưng kèm theo điều kiện là 

phải chuyển giao kỹ thuật và “know-how” cho đội ngũ cán bộ người Việt Nam. 

Giai đoạn đầu khi còn thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên ngành logistics 

nên áp dụng giải pháp bồi dưỡng bố sung kiến thức và tái đào tạo. Những cán bộ 

và nhân viên kỹ thuật có kiến thức chuyên môn về logistics nhưng lại không 

được đào tạo về các kiến thức về quản lý, tài chính, kế toán, marketing,…nên 

khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ này tự học nâng cao trình độ cũng như tổ 

chức các khoá học mời các chuyên gia đào tạo chuyên ngành về giảng dạy bổ 

sung kiến thức. Còn đối với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật có kiến thức cơ 
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bản chuyên ngành nhưng lại không có kiến thức cơ bản về logistics thì cũng nên 

khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ này tự học nâng cao trình độ kiến thức 

về logistics cũng như tổ chức các khoá học mời các chuyên gia đào tạo chuyên 

ngành logistics về giảng dạy bổ sung kiến thức. 

Cần chú trọng giải pháp đào tạo nội bộ do thường mang lại hiệu quả cao 

phù hợp với trường hợp cụ thể của trung tâm. Nên tạo điều kiện cho đội ngũ 

quản lý các cấp, đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đi thăm quan học hỏi và bổ 

sung kiến thức và nâng cao tay nghề tại các nước có ngành logistics phát triển, 

đặc biệt là tại các trung tâm logistics tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

Về lâu dài cần phát triển nguồn nhân lực phong phú đa dạng theo theo các 

tiêu chuẩn quốc tế với các chứng chỉ chuyên môn có uy tín để đảm bảo cho sự 

phát triển bền vững lâu dài cho các trung tâm logistics cũng như nâng cao năng 

lực cạnh tranh bền vững cho các trung tâm logistics Việt Nam trong bối cảnh 

môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. 

3.3.  Đề xuất một số cơ chế, chính sách của Nhà nước đề quản lý phát triển 

hệ thống cảng cạn và trung tâm logistics 

3.3.1 Xây dựng cơ chế pháp lý riêng cho cảng cạn, trung tâm logistics và 

hoàn thiện hành lang pháp lý 

Nếu không xây dựng cơ chế pháp lý đặc thù cho trung tâm logistics cũng 

như hoàn thiện hành lang pháp lý cho ngành logistics Việt Nam phù hợp với 

thông lệ quốc tế sẽ là cản trở lớn cho hoạt động và sự phát triển của các trung 

tâm logistics cũng như ngành logistics Việt Nam. Các doanh nghiệp kinh doanh 

cũng như các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics sẽ không có công cụ pháp 

lý hiệu năng hài hoà với thông lệ tập quán thương mại quốc tế để được bảo vệ 

trong kinh doanh cũng như có thể dẫn đến những xung đột không đáng có trong 

môi trường kinh doanh có tính quốc tế cao như ngành logistics. 

Việt Nam cần xây dựng cơ chế pháp lý đặc thù cho các trung tâm logistics 

để thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng kinh doanh cho 

cả các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương chức năng cũng như cho cả các 

doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ logistics và các doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ trung tâm logistics. Cơ chế pháp lý này cần được xây dựng theo hướng 

ưu đãi, khuyến khích, tạo thuận lợi, bảo vệ lợi ích cho các chủ thể tham gia kinh 

doanh dịch vụ trung tâm logistics cũng như sử dụng dịch vụ logistics. Đồng thời 

cơ chế pháp lý này cũng phải là công cụ hiệu quả cho việc quản lý một loại hình 
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hoạt động kinh doanh rất đặc thù. Chúng ta nên thành lập tổ chuyên gia soạn 

thảo quy định pháp lý này với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia đầu ngành 

trong nước và quốc tế cũng như cần lấy được ý kiến đóng góp của các chủ thể 

liên quan trước khi triển khai áp dụng. Việt Nam nên tham khảo nội dung, kinh 

nghiệm triển khai và hiệu quả đạo luật quy định riêng về trung tâm logistics của 

Chính phủ Hàn Quốc là Act on Designation and Management of Customs-Free 

Zones for Fostering International Logistics Centers cũng như đạo luật của Chính 

phủ Đài Loan là The International Logistics Centre Operation Act. 

Việt Nam cũng nên nghiên cứu và triển khai mô hình khu vực miễn thuế 

hay khi thương mại tự do cho một khu vực thương mại đặc biệt mà trong đó có 

cả trung tâm logistics. Khu vực thương mại tự do hay khu thuế quan ưu đãi sẽ 

thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu tư các loại hình 

kinh doanh khác nhau, bao gồm cả đầu tư xây dựng trung tâm logistics cũng như 

đầu tư kinh doanh các dịch vụ logistics. Khu vực thương mại tự do này sẽ được 

ưu tiên phát triển là khu công nghiệp lớn hay khu thương mại lớn và chính 

nguồn hàng cũng như nhu cầu phong phú đa dạng phục vụ cho vùng thương mại 

tự do này là thị trường lớn cho trung tâm logistics phát triển nhanh và bền vững. 

Đây là một trong những bài học kinh nghiệm hết sức thành công của rất nhiều 

trung tâm logistics trên thế giới mà điển hình nổi bật là các trung tâm logistics 

của Nhật Bản, của Singapore và của Hà Lan. Việt Nam rất nên nghiên cứu kỹ và 

áp dụng các kinh nghiệm này. 

Hoạt động tại các trung tâm logistics chỉ là một dạng đặc biệt trong rất nhiều 

hoạt động logistics. Tuy nhiên cho đến nay hệ thống văn bản pháp lý quy định liên 

quan đến ngành logistics Việt Nam còn rất sơ sài và chưa thật hài hòa với các quy 

định pháp lý chung tại các nước có ngành công nghiệp logistics phát triển tiên tiến. 

Điều này thực sự là cản trở lớn cho sự phát triển và hội nhập của ngành logistics 

Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của các trung tâm logistics liên quan 

đến nhiều doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài nói riêng. Việt Nam cần nhanh 

chóng hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến ngành logistics theo hướng 

tiên tiến của thế giới mà vẫn xét đến thực trạng trình độ phát triển của ngành 

logistics Việt Nam và đảm bảo hiệu năng quản lý Nhà nước cũng như hài hòa hóa 

lợi ích các chủ thể liên quan được điều chỉnh. 

Đặc biệt các bộ ngành và các tỉnh thành liên quan cần phải tuyên truyền 

rộng rãi, phổ biến và hướng dẫn cụ thể chi tiết kịp thời các chính sách cơ chế tạo 
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điều kiện thuận lợi phát triển các trung tâm logistics cho đội ngũ cán bộ công 

chức thực thi các chính sách. Đồng thời Chính phủ và các tỉnh thành cũng cần 

tuyên truyền công khai rõ ràng minh bạch về cơ chế chính sách cho các doanh 

nghiệp kinh doanh các dịch vụ trung tâm logistics và các nhà đầu tư trung tâm 

logistics hiểu rõ, tường tận, nhanh chóng các cơ chế chính sách khuyến khích 

tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư vào trung tâm logistics. 

Tuy nhiên các trung tâm logistics Việt Nam bên cạnh việc được hưởng 

các chính sách ưu đãi vẫn phải được giám sát chặt chẽ theo đúng các quy định 

của pháp luật của Việt Nam và quy định của địa phương nơi có trung tâm 

logistics. Các trung tâm này cần phải được giám sát chặt chẽ và hiệu quả trong 

suốt quá trình kinh doanh đặc biệt là các vấn đề liên quan đến môi trường, đãi 

ngộ người lao động, nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm xã hội,… 

3.3.2. Chính sách về đầu tư và huy động vốn đầu tư 

1) Huy động hiệu quả nguồn vốn lớn đầu tư  

Xây dựng cảng cạn và trung tâm logistics hiện đại cần huy động một 

lượng vốn rất lớn, ví dụ điển hình là đầu tư xây dựng trung tâm logistics 

Yokohama Port Cargo Centre của Nhật Bản đã phải đầu tư đến 60 tỷ Yên. Bên 

cạnh đó đầu tư xây dựng trung tâm logistics là một dạng điển hình đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng nên vốn đầu tư rất lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài hơn nữa 

doanh thu về chủ yếu là phí dịch vụ trung tâm logistics lại không thể lớn do Việt 

Nam là nước đang phát triển nên không thể thu phí dịch vụ cao. Các doanh 

nghiệp tư nhân nhiều khả năng sẽ không lựa chọn đầu tư do vốn đầu tư quá lớn, 

thời gian thu hồi vốn quá dài, rủi ro đầu tư cao. Việt Nam lại luôn thiếu vốn đầu 

tư phát triển cơ sở hạ tầng khác. Nếu thiếu vốn đầu tư thì dự án không thể triển 

khai và ngay cả khi dự án có triển khai nhưng đầu tư không hoàn chỉnh cũng sẽ 

không thể mang lại hiệu quả cao thậm chí còn có thể mang lại thiệt hại lớn, lãng 

phí các nguồn lực đầu tư của đất nước. 

Hoạt động đầu tư vào các trung tâm logistics mặc dù có những đặc thù 

nhất định nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật của Chính phủ Việt Nam, 

quy định của địa phương về quản lý và xúc tiến đầu tư. Nếu như các chính sách 

này không phù hợp và hấp dẫn vượt trội sẽ không thể thu hút được đầu tư trong 

nước và nước ngoài vào các trung tâm logistics, khi đó các trung tâm logistics 

Việt Nam do thiếu đầu tư hiệu quả sẽ không thể phát triển đủ mạnh, đủ năng lực 
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cạnh tranh để có thể phát triển bền vững trên thị trường cũng như có thể phát 

huy đầy đủ vai trò đối với ngành logistics Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam và các chính quyền địa phương cần nghiên cứu xây 

dựng cơ chế chính sách đặc biệt riêng cho các trung tâm logistics Việt Nam để 

thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào đầu tư xây dựng, kinh doanh, 

khai thác các trung tâm logistics Việt Nam. Chúng ta có thể tham khảo kinh 

nghiệm của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương của Đức và 

Nhật Bản. 

Chính phủ, các Bộ ban ngành liên quan và các địa phương cần có cơ chế 

đặc biệt thu hút vốn đầu tư cho các dự án xây dựng và phát triển các cảng cạn và 

trung tâm logistics. Việt Nam có thể ưu tiên vốn đầu tư của Chính phủ, địa 

phương, vốn ODA, vốn WB, vốn ADB,….cho các dự án này. Việt Nam nên cho 

các chủ đầu tư xây dựng các dự án trung tâm logistics với thời gian cho vay dài, 

lãi suất thấp thậm chí là không tính lãi như trường hợp nhiều dự án đầu tư xây 

dựng trung tâm logistics của Nhật Bản.  

Việt Nam cần xây dựng được cơ chế và chính sách hấp dẫn ưu đãi đặc 

biệt cho các bên tham gia góp vốn đầu tư xây dựng trung tâm logistics. Việt 

Nam cũng có thể áp dụng mô hình huy động vốn xã hội mà nhiều trung tâm 

logistics trên thế giới đã áp dụng thành công. Như mô hình huy động vốn của 

trung tâm logistics của Nhật Bản, của Đức và của Ba Lan trong đó có sự tham 

gia đóng góp vốn từ cả phía chính quyền trung ương, chính quyền địa phương 

và khu vực tư nhân. Trong đó chính quyền chủ yếu góp vốn dưới dạng đất và tư 

nhân góp phần còn lại. Cơ cấu tổ chức quản lý sẽ có sự tham gia của các bên 

góp vốn, doanh thu sẽ phân chia theo tỷ lệ góp vốn.  

Chúng ta cũng có thể kêu gọi các doanh nghiệp logistics lớn trong nước 

và quốc tế góp vốn xây dựng trung tâm logistics với cam kết dành cho các 

doanh nghiệp logistics này nhiều cơ chế ưu đãi đặc biệt trong quá trình khai thác 

sử dụng trung tâm logistics đã tham gia góp vốn đầu tư.  

Các trung tâm logistics Việt Nam cũng có thể huy động vốn của các nhà 

đầu tư bằng cách tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong trường 

hợp này các trung tâm logistics của Việt Nam có thể tham khảo mô hình và kinh 

nghiệm của trung tâm logistics Slaskie Logistics Centre của Ba Lan. 

2) Mô hình hợp tác Nhà nước-Tư nhân (PPP) 



 - 48 - 

Mô hình huy động vốn hiệu quả và phù hợp nhất đối với điều kiện thực tế 

Việt Nam hiện nay là cơ chế Hợp tác Nhà nước Tư nhân. 

Hiện nay hợp tác Nhà nước-Tư nhân (PPP) trong đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng giao thông đang đẩy mạnh tại Việt Nam. Môi trường pháp lý, cơ chế 

chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân đang từng bước được xây dựng, 

hoàn thiện. Tuy nhiên mỗi lĩnh vực lại có những đặc điểm, điều kiện đặc thù 

trong khi phương thức huy đống vốn đầu tư này vẫn còn khá mới mẻ, còn ít 

kinh nghiệm thực tiễn.  

Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư để nâng cao năng lực 

cung cấp và chất lượng dịch vụ logistics. Ngoài nhu cầu đầu tư phát triển hạ 

tầng các phương thức vận tải như đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, 

cảng biển, cảng hàng không-sân bay, các đầu mối vận tải đa phương thức và 

logistics như các cảng cạn (ICD) trung tâm logistics… có nhu cầu đầu tư rất lớn.  

Các cảng cạn (ICD),  trung tâm logistics thời gian qua phát triển một cách 

tự phát, thiếu các quy hoạch, chủ yếu do tư nhân đầu tư và tự khai thác vì vậy 

hầu hết có quy mô, năng lực hạn chế, dịch vụ thiếu đa dạng, chưa kết nối được 

với vận tải đường sắt- lĩnh vực do doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác nên 

hiệu quả hoạt động không cao. Chính sách quản lý, hỗ trợ phát triển cho các loại 

hình này hiện cũng chưa có.  

Hợp tác Nhà nước-Tư nhân là mô hình hiệu quả và rất cần thiết trong tình 

hình hiện nay để đầu tư phát triển các cảng cạn và trung tâm logistics, đặc biệt là 

các công trình có quy mô lớn (tổ hợp cảng cạn gắn liền với trung tâm logistics 

hay các công viên logistics- logistics parks).  

Quy hoạch vị trí thích hợp cũng như bố trí đủ quỹ đất cho việc xây dựng 

cần có sự chủ động của Nhà nước; đặc biệt vấn đề đầu tư kết nối và tổ chức khai 

thác vận tải đường sắt từ cảng cạn, trung tâm logistics là vấn đề mà nhà đầu tư 

tư nhân khó có thể tự mình đảm nhận được. Trong khi đó, việc đầu tư thiết bị, 

kho bãi và tổ chức khai thác lại là thế mạnh của nhà đầu tư tư nhân. Môi trường 

pháp lý cần xây dựng hoàn chỉnh cùng các chính sách ưu đãi, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp cũng là một nhiệm vụ tối quan trọng của Nhà nước để thu hút nhà 

đầu tư và đảm bảo khai thác hiệu quả theo kinh nghiệm của các nước. 

Khu vực Tư nhân luôn có thế mạnh về năng lực và kinh nghiệm quản lý 

khai thác cảng cạn, trung tâm logistics. Tuy nhiên, trừ các doanh nghiệp nước 

ngoài có quy mô lớn, hầu hết doanh nghiệp trong nước có quy mô và nguồn lực 
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tài chính hạn chế. Trong khi đó, môi trường pháp lý và cơ chế chính sách ưu đãi 

đầu tư cho lĩnh vực  này còn rất yếu và thiếu, đặc biệt là vấn đề đầu tư xây dựng 

hệ thống giao thông kết nối. Đối với kết nối đường sắt, do đặc điểm ngành 

đường sắt Việt Nam hiện nay thì khu vực tư nhân khó có thể đầu tư và tổ chức 

khai thác vận tải đường sắt nếu không có sự tham gia và hỗ trợ  từ khu vực nhà 

nước. 

Vì vậy , phương án hợp tác PPP đề xuất ở đây là: 

- Nhà nước bỏ vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng cạn, trung tâm logistics rồi 

cho doanh nghiệp thuê khai thác. 

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, doanh nghiệp 

đầu tư cảng cạn, trung tâm logistics và quản lý khai thác. 

 

 

3.3.3. Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch cảng cạn 

Quy hoạch cảng cạn là cần thiết để đảm bảo huy động các nguồn lực tối 

ưu cho sự phát triển hiệu quả của cảng cạn cả trong hiện tại và tương lai, phù 

hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng, địa phương và quy hoạch phát 

triển hệ thống giao thông vận tải.  

1)Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn 

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn cả nước đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại quyết định số 2223/2011/QĐ-TTg ngày 

23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ là văn bản đầu tiên có tính định hướng phát 

triển đối với cảng cạn ở nước ta, trong đó bao gồm cả việc đưa ra một số quy 

định có tính chất tiêu chuẩn, quy chuẩn vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của các 

văn bản pháp quy. Mặc dù mới chỉ có tính chất định hướng ban đầu mà chưa 

đưa ra được vị trí, quy mô cụ thể đối với 13 cảng cạn cần hình thành, quy hoạch 

đã đạt được một số mục tiêu chủ yếu như sau: 

- Cơ bản quy định được các tiêu chuẩn hợp lý về hình thành cảng cạn, 

trong đó quy định cảng cạn phải được kết nối với ít nhất 02 phương thức vận tải, 

và diện tích phải từ 10 ha trở lên. 

- Xác định được các khu vực phù hợp để xây dựng phát triển cảng cạn 

gắn với hành lang vận tải container chủ yếu giữa hậu phương và các cảng biển 

lớn tại các vùng kinh tế trọng điểm. 
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- Xác định quy mô phát triển của từng cảng cạn đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030, qua đó đặt ra yêu cầu về quỹ đất dành cho từng vị trí. 

- Phân công nhiệm vụ cơ bản cho các Bộ, ngành trong việc quản lý phát 

triển cảng cạn; 

Tuy nhiên, quy hoạch này vẫn còn một số tồn tại như sau: 

- Chưa xác định rõ vị trí xây dựng cảng cạn, vì vậy trên thực tế chưa thể 

triển khai thực hiện. 

- Chưa chỉ rõ sự liên hệ giữa các cảng cạn hiện có và các cảng cạn trong 

quy hoạch. 

Để triển khai thực hiện Quy hoạch này, cần tiến hành xây dựng và phê 

duyệt các quy hoạch tiếp theo, bao gồm 2 bước như sau: 

2) Quy hoạch vị trí cảng cạn: 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch vị trí cảng cạn nhằm mục đích xác định 

vị trí, quy mô tổng thể và các phương thức kết nối giao thông cảng cạn, đáp ứng 

các điều kiện hoạt động và phát triển cảng cạn trong dài hạn.  

Nội dung quy hoạch vị trí cảng cạn bao gồm:  

a) Vị trí của cảng cạn; 

b) Vai trò, chức năng của cảng cạn; 

c) Công suất của cảng cạn; 

d) Quy mô của cảng cạn; 

e) Phân khu chức năng của cảng cạn; 

f) Phương án kết nối giao thông; 

Quy hoạch vị trí cảng cạn sẽ được sử dụng là căn cứ chủ yếu để các Bộ, 

ngành và địa phương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để hình thành cảng 

cạn. 

Quy hoạch vị trí cảng cạn có thể được thực hiện riêng đối với từng cảng 

cạn (13 cảng) hoặc theo từng nhóm thuộc các vùng kinh tế trọng điểm). 

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch vị 

trí cảng cạn trên cơ sở thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành và địa phương có 

liên quan. 

3) Quy hoạch chi tiết cảng cạn: 
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Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng cạn thực hiện theo các quy định của 

pháp luật hiện hành về Quy hoạch xây dựng, là một bước công việc trước khi 

lập dự án đầu tư. 

Theo quy định hiện hành, quy hoạch chi tiết cảng cạn sẽ do đơn vị chủ 

đầu tư lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt  

Trên cơ sở quy hoạch vị trí cảng cạn đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng cảng cạn trình Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt. 

a) Đối với cảng cạn chưa xác định chủ đầu tư xây dựng thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao các cơ quan trực thuộc tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 

cảng cạn để kêu gọi và thu hút đầu tư. 

b) Đối với cảng cạn đã xác định chủ đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng cảng cạn. 

3.3.4. Xây dựng các tiêu chí về cảng cạn 

Việc lựa chọn vị trí xây dựng cảng cạn là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa 

quyết định đến hiệu quả khai thác của cảng. Vị trí phù hợp sẽ đảm bảo được 

nguồn hàng để khai thác, kết nối thuận lợi về giao thông, tăng hiệu quả về chi 

phí và thời gian đối với hàng hóa và phương tiện khi sử dụng cảng cạn. 

Cảng cạn có 2 mục đích chính là 1) làm tăng hiệu quả vận tải giữa trung 

tâm sản xuất-tiêu thụ hàng hóa và 2) hỗ trợ cho cảng biển tránh khỏi những vấn 

đề ùn tắc hàng hóa, phương tiện do sự thiếu năng lực kho bãi, năng lực kiểm hóa 

hoặc tổ chức giao thông kết nối tại khu vực cảng biển gây nên. Mặc dù 2 mục 

đích nêu trên không hoàn toàn tách biệt nhau nhưng lại quyết định tính chất chủ 

đạo cũng như lựa chọn vị trí xây dựng cảng cạn. 

Đối với cảng cạn có mục đích tăng hiệu quả vận tải là chính thì thường có 

vị trí xa cảng biển, gần với nguồn hàng. Các cảng cạn này thường được kết nối 

với đường sắt đến cảng biển để có thể chuyên chở khối lượng lớn và giảm giá 

thành vận tải.   

Đối với cảng cạn có mục đích hỗ trợ cảng biển là chính thường có vị trí 

đặt gần cảng biển hơn; do điều kiện khó khăn của cảng biển hạn chế việc tiếp 

nhận hàng hóa về khối lượng hoặc thời gian (kho bãi không đủ, do thời gian vào 

cảng của phương tiện bị hạn chế do ùn tắc hoặc lệnh cấm...) nên thực tế các cảng 

cạn này là hệ thống kho bãi vệ tinh của cảng biển, là nơi tập kết và trung chuyển 

hàng đến cảng biển để khắc phục những khó khăn nêu trên.                                                                                                                                                                                                                                                                   



 - 52 - 

Ở cả hai trường hợp thì cảng cạn đều cần có 2 phương thức vận tải kết nối 

để đảm bảo hiệu quả theo mục đích chính: một phương thức vận tải từ kho chủ 

hàng đến cảng cạn (chủ yếu là bằng đường bộ) và một phương thức vận tải giữa 

cảng cạn và cảng biển (chủ yếu là đường sắt và đường thủy nội địa).  

Tuy nhiên thì khả năng sử dụng các phương thức vận tải hợp lý của cảng 

cạn lại phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên (đường thủy nội địa) và hệ 

thống giao thông quốc gia sẵn có (các tuyến đường bộ, đường sắt). Các tuyến 

kết nối chuyên dùng có thể được đầu tư thêm nhưng phải đảm bảo chi phí đầu tư 

càng thấp càng tốt. Chính vì vậy mà việc lựa chọn vị trí xây dựng cảng là vô 

cùng quan trọng.  

Diện tích của cảng cạn cũng là một tiêu chí quan trọng, có tính tương hỗ 

cao đối với điều kiện về vị trí. Để có khả năng phát triển trong tương lai, cảng 

cạn cần có quỹ đất dự trữ dành cho phát triển mở rộng. Kết nối phương thức vận 

tải và quỹ đất là điều kiện cần và đủ cho việc lựa chọn vị trí cảng cạn khi mà yếu 

tố nguồn hàng đã được xác định.  

Trên cơ sở các yếu tố đảm bảo sự thành công và phát huy vai trò, chức 

năng của cảng cạn, việc hình thành cảng cạn cần phải thỏa mãn các điều kiện 

sau đây: 

1. Cảng cạn được hình thành trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế của 

vùng có khối lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng container lớn (trên 

50.000 TEU) hoặc tại nơi có các cửa khẩu quốc tế, các khu vực thường bị ùn tắc 

giao thông do phương tiện vận tải hàng hóa gây nên (trên 30.000 TEU); 

2. Vị trí của cảng cạn phải phù hợp với các quy hoạch của các ngành và 

địa phương, không quá gần cảng biển và thuận lợi hoạt động thương mại, dịch 

vụ bổ sung trong quá trình vận chuyển của hệ thống liên vận (ưu tiên vị trí cách 

xa cảng cạn đã hình thành); 

3. Gắn với các hành lang vận tải chính (trục giao thông quốc gia, quốc tế) 

tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng; 

4. Kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia, đảm bảo sử dụng 

hợp lý các phương thức vận tải để có hiệu quả kinh tế, giảm thời gian và đảm 

bảo an toàn trong quá trình vận tải; 

5. Phải có ít nhất 2 phương thức vận tải container để tạo điều kiện tổ chức 

vận tải đa phương thức (ưu tiên vị trí gắn với phương thức vận tải có năng lực 

cao); 
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6. Đảm bảo đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức 

hữu quan và đảm bảo đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài (tối thiểu 

10ha);; 

7. Đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường, công nghệ, an ninh quốc 

phòng, đầu tư xây dựng  trong quá trình xây dựng và khai thác. 

3.3.5. Kết nối giao thông cảng cạn 

Một cảng cạn quy mô lớn, ngoài vận tải đường bộ, cần được kết nối với ít 

nhất một trong hai phương thức vận tải đường sắt hoặc đường thủy nội địa. 

Về đường bộ, đây là phương thức vận tải kết nối chủ yếu nhất đối với 

cảng cạn bởi tính thuận tiện, thủ tục xin kết nối khá đơn giản, dễ thực hiện. Hiện 

nay việc kết nối giao thông giữa cảng cạn và tuyến đường bộ quốc gia hoặc địa 

phương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ;  

Tuy nhiên nếu chỉ kết nối đường bộ, vai trò của cảng cạn sẽ bị giảm đi rất 

nhiều, đặc biệt đối với cảng cạn nằm xa cảng biển.  

Về đường thủy nội địa, việc khai thác cảng cạn có sử dụng vận tải đường 

thủy nội địa thực tế không gặp khó khăn nào đáng kể ngoại trừ điều kiện tự 

nhiên của tuyến đường thủy nội địa có đảm bảo các điều kiện về vận chuyển 

container giữa cảng cạn và cảng biển hay không. Việc kết nối giao thông giữa 

cạn và tuyến vận tải đường thủy nội địa cần đảm bảo điều kiện thành lập một 

cảng/bến thủy nội phục vụ cho cảng cạn và thực hiện theo Thông tư số 

25/2010/TT- GTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 quy định về quản lý hoạt động 

của cảng, bến thủy nội địa. 

Kết nối giao thông giữa cảng cạn và tuyến đường sắt là phức tạp nhất hiện 

nay do tính đặc thù của ngành đường sắt. Ngoại trừ một số tuyến đường sắt 

chuyên dùng, đường sắt quốc gia hiện nay đều do Tổng công ty đường sắt Việt 

Nam quản lý khai thác. Quy định về kết nối đường sắt hiện nay được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường 

sắt; Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giao 

thông vận tải Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt 
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chuyên dùng vào đường sắt quốc gia. Không giống với đường bộ và đường thủy 

nội địa, ngoài việc kết nối với đường sắt quốc gia, doanh nghiệp khai thác cảng 

cạn không thể tự thực hiện được việc tổ chức chạy tàu mà cần có sự phối hợp 

với ngành đường sắt. Vi vậy, đề có thể kết nối và khai thác vận tải đường sắt 

giữa cảng cạn và cảng biển cần có sự tham gia, phối hợp với Tổng công ty 

đường sắt Việt Nam. 

3.3.6. Huy động vốn đầu tư phát triển cảng cạn 

Vốn đầu tư xây dựng cảng cạn hiện nay chủ yếu từ khu vực tư nhân thông 

qua các dự án đầu tư thông thường. Các doanh nghiệp tự đầu tư toàn bộ kết cấu 

hạ tầng cảng cạn (bao gồm cả hạ tầng giao thông kết nối).  

Trong hầu hết các trường hợp, chủ đầu tư tự tìm kiếm địa điểm, xin chủ 

trương đầu tư, lập dự án đầu tư và trình phê duyệt theo luật định. 

Do không có các tiêu chuẩn được quy định cụ thể, các cảng cạn chủ yếu 

chỉ kết nối với vận tải đường bộ của khu vực hoặc tận dụng các điều kiện thuận 

lợi về đường thủy nội địa (ở khu vực phía Nam) 

Quy mô, diện tích của các cảng cạn cũng không đồng nhất vì chủ yếu tận 

dụng tối đa quỹ đất có thể có được hoặc do năng lực đầu tư có hạn.  

Như đã phân tích ở các phần trước, khai thác cảng cạn có những phải đối 

mặt với những khó khăn và rủi ro nhiều hơn so với cảng biển bởi cảng cạn chỉ là 

một phương án trong tổ chức vận tải hàng hóa container giữa cảng biển và hậu 

phương. Nếu phương án sử dụng cảng cạn không đem lại chi phí hấp dẫn đối 

với khách hàng nó sẽ không được lựa chọn. Trong khi đó về mặt quy trình khai 

thác, sử dụng cảng cạn rõ ràng sẽ có thêm một số công đoạn bốc xếp, vận 

chuyển cũng như thời gian thực hiện. Vì vậy, trên quan điểm của nhà đầu tư, 

cảng cạn phải có được những đặc điểm thuận lợi để đem lại nhiều lợi ích về thời 

gian và chi phí cho khách hàng mới có được lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh 

doanh khai thác. 

Những lợi thế cảng cạn cần có là:  

- Cảng cạn có được phương án vận tải hợp lý hơn đến cảng biển do sử 

dụng vận tải đường thủy nội địa hoặc đường sắt. Từ đó làm giảm thời gian và 

chi phí vận tải đơn vị chặng chính từ nơi sản xuất-tiêu thụ đến cảng biển. 

- Cảng cạn tạo ra được những lợi thế về dịch vụ logistics như giao nhận, 

làm thủ tục hải quan, lưu kho bãi.  
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Trên cơ sở quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt, có thể nhận thấy các cảng cạn được quy hoạch là những 

cảng cạn có quy mô lớn, đảm bảo khả năng phục vụ những khu vực kinh tế rộng 

lớn trong giai đoạn phát triển lâu dài. Điều này làm giảm tình trạng phát triển 

manh mún, nhỏ lẻ như thời gian vừa qua, tạo thuận lợi cho việc sử dụng quỹ đất 

hiệu quả cũng như việc kết nối giao thông và tổ chức vận tải một cách hợp lý. 

Tuy nhiên cho đến nay ngoài việc chưa xác định rõ vị trí cụ thể của từng 

cảng cạn được quy hoạch, quy mô đầu tư và tiêu chuẩn kết nối giao thông sẽ là 

những khó khăn thách thức lớn đối với các nhà đầu tư cảng cạn, đặc biệt là đối 

với cảng sẽ phải kết nối với vận tải đường sắt. Ngay cả khi trong khu vực đã có 

tuyến đường sắt quốc gia kết nối với cảng biển thì việc đầu tư đường sắt chuyên 

dùng từ đường sắt quốc gia vào cảng cạn cũng có chi phí lớn. Ngoài ra, một khó 

khăn nữa là việc tổ chức vận tải đường sắt. Tổng công ty đường sắt Việt Nam là 

doanh nghiệp duy nhất có thể thực hiện chức năng này. Nếu Vietnamrailways 

không đủ năng lực sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả khai thác của cảng cạn. 

Chi phí sử dụng đất cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của cảng 

cạn. Lượng hàng dự báo thông qua cảng cạn luôn có tính bất ổn định cao so với 

cảng biển. Hơn nữa, thời gian đầu khai thác lượng hàng thông qua thường thấp 

hơn quy mô đầu tư rất nhiều. Vì vậy, với những cảng cạn có quy mô lớn cần 

phải có những chính sách ưu đãi về chi phí sử dụng đất để giảm chi phí khai 

thác cho doanh nghiệp. 

Đề phát triển cảng cạn, nhà nước cần đặt mục tiêu phát triển cảng cạn 

trong mục tiêu tổng thể về phát triển KCHT-GT. Cảng cạn là khu vực diễn ra 

hoạt động khai thác có tính đặc thù tương tự như cảng biển, cảng hàng không vi 

vậy cần được đảm bảo kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia, đặc 

biệt là hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt hoặc đường thủy nội địa. 

Nhìn chung, khai thác cảng cạn có quy mô đầu tư lớn, rủi ro cao; mức độ 

thành công phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách, điều kiện ưu đãi của nhà 

nước. Vi vậy đầu tư cảng cạn rất cần có sự tham gia của nhà nước.  

Có hai hình thức đầu tư cảng cạn phù hợp với điều kiện của Việt Nam 

hiện nay: 

Đầu tư xây dựng và khai thác cảng cạn theo hình thức hợp tác công - tư. Theo 

đó Nhà nước đảm nhận đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, ban hành các chính sách 
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ưu đãi đầu tư; nhà đầu tư đảm nhận đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng cảng cạn và 

quản lý khai thác. 

Khuyến khích các hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng cạn và 

cho thuê khai thác. Nghiên cứu đầu tư xây dựng một số cảng cạn quy mô lớn bằng 

nguồn vốn của Nhà nước và cho thuê khai thác. 

3.3.7. Quản lý đầu tư xây dựng cảng cạn 

Việc đầu tư xây dựng cảng cạn cần phải được quản lý hiệu quả hơn so với 

hiện nay để đảm bảo hiệu quả về mặt tổng thể. 

Hiện nay các cảng cạn đều do 1 doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng, quản lý 

khai thác. Chưa có một cảng cạn nào có tính chất tổ hợp gồm nhiều cảng cạn 

thành phần như đối với trường hợp của Lat Krabang - Thái Lan. Chính vì vậy 

mà nhiều doanh nghiệp cảng cạn chưa phát huy được hết được lợi thế về vị trí, 

chức năng của cảng cạn, nhất là các cảng cạn miền Bắc. 

Đầu tư xây dựng hệ thống cảng cạn theo quy hoạch đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt cần phải có được những định hướng và phương thức quản 

lý khai thác mới, nhất là đối với các cảng cạn có quy mô lớn, cụ thể như sau: 

Cảng cạn quy mô lớn cần được quy hoạch xây dựng thành các tổ hợp 

cảng cạn với ít nhất từ 2 nhà khai thác trở lên để đảm bảo phát huy lợi thế cạnh 

tranh cũng như sử dụng quỹ đất hiệu quả.  

Khuyến khích các doanh nghiệp khai thác cảng biển quốc tế, vận tải biển quốc 

tế, vận tải đa phương thức quốc tế, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy nội địa và 

các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ khác có đủ năng lực tham gia đầu tư xây dựng 

và khai thác cảng cạn. 
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KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 

 

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Phía Bắc trong những năm gần 

đây vượt xa con số dự báo về sản lượng và đa dạng về chủng loại, đặc biệt là 

hang container. Để hỗ trợ đắc lực cho năng lực của các cảng biển, rất cần phải 

phát triển hệ thống cảng nội địa tại khu vực hậu phương cảng biển. Tuy nhiên, 

phát triển với số lượng bao nhiêu? Cự ly giữa các cảng thế nào? Quy mô của các 

cảng cạn? Các phương thức kết nối với cảng biển và hệ thống giao thông…. 

Phải được nghiên cứu tính toán tỷ mỷ để tránh dư thừa, lãng phí hoặc ngược lại 

tránh bị dồn ứ hàng hóa vì không đủ năng lực cảng phục vụ. Đây là những câu 

hỏi cần được làm rõ trong những đề tài sau. 

Trong phạm vi đề tài này đã cơ nảm giải quyết được những nội dung chính: 

- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cảng cạn và hướng phát triển cảng nội địa 

tại vùng hậu phương cảng biển; 

- Đánh giá thực trạng hệ thống cảng cạn tại khu vực hậu phương cảng biển 

Hải Phòng – Quảng Ninh, rút ra những nhận xét về tồn tại, bất cập; 

- Đề xuất một số giải pháp cơ bản phát triển hệ thống cảng cạn tại khu vực 

này trong thời gian tới. 

Với Quyết định 2223/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến 2020, 

định hướng 2030, đề tài đã đi sâu phân tích những ưu điểm và những hạn chế về 

tiêu chuẩn, quy hoạch hệ thống cảng cạn. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất cải tiến, 

bổ sung một số tiêu chí, điều kiện hình thành cảng cạn, đồng thời đề xuất một số 

biện pháp nhằm phát triển mạnh cảng cạn như: cơ chế huy động vốn, nguồn 

nhân lực, kết nối với giao thông, cảng biển…  

Tuy nhiªn, khi ¸p dông vµo thùc tÕ sÏ cã mét sè bÊt cËp, ®Ò tµi xin cã 

mét sè kiÕn nghÞ sau:  

1. Cần có chính sách cụ thể về quy hoạch phát triển cảng cạn. Có cơ chế rõ ràng 

để tư nhân đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn, Nhà nước chỉ đóng vai trò là 

Quản lý Nhà nước. 

2. Phát triển mạnh mạng lưới hệ thống giao thông sau cảng biển nhằm hỗ trợ tối 

đa cho năng lực của cảng trong việc xuất nhập hàng hóa. 
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3. Có chính sách ưu tiên các doanh nghiệp xây dựng cảng cạn hoặc Trung tâm 

logistic tại các vùng kinh tế xa cảng biển, gần biên giới… làm động lực phát 

triển kinh tế vùng.  
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