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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết nghiên cứu 

Với thị trường 660 triệu dân, GDP của ASEAN năm 2016 đạt 2.551 tỷ USD và 

được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030. Trong thời gian 

qua, XK của Việt Nam sang ASEAN đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nâng 

cao cả về chất lượng và giá trị. Ngoài những mặt hàng nông sản và nguyên liệu như gạo, 

cà phê, cao su, dầu thô có hàm lượng chế tác thấp, Việt Nam đã xuất khẩu (XK) sang các 

nước ASEAN nhiều mặt hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp như linh kiện máy tính, máy 

móc thiết bị phụ tùng, dệt may, hóa chất, sản phẩm nhựa, hàng gốm sứ thủy tinh với giá 

trị cao và ổn định hơn.  

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được chính thức thành lập vào ngày 

31/12/2015 tạo điều kiện lớn cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam XK các mặt hàng có 

thế mạnh, mở rộng thị trường tại các quốc gia trong khu vực. Cùng với đó, hàng hóa của 

Việt Nam XK sang các nước ASEAN còn có cơ hội mở rộng thị trường khác vì các quốc 

gia trong AEC còn có các hiệp định thương mại tự do với các nước như Hàn Quốc, Nhật 

Bản và Trung Quốc. 

Thời gian qua, các DN Việt Nam thường XK hàng hóa sang các thị trường nói 

chung và sang thị trường ASEAN nói riêng qua nhiều trung gian nước ngoài, dẫn đến khó 

nắm bắt được tận gốc nhu cầu của người tiêu dùng nước sở tại. Cũng do XK gián tiếp và 

phân phối hàng hóa qua nhiều cấp nên DN bị phụ thuộc nhiều vào đối tác trung gian, lợi 

nhuận XK trên doanh thu thấp. Chất lượng, mẫu mã hàng hóa, danh mục sản phẩm… khó 

theo kịp xu hướng tiêu dùng và các quy định của thị trường. Hơn nữa, do không có “tiếng 

nói”, “vị thế” trong mạng lưới phân phối nên DN không chủ động được chiến lược kinh 

doanh, tiếp thị, phát triển thị trường và khó phát triển được thương hiệu của mình tại các 

thị trường nước ngoài. 

Để đẩy mạnh đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối nước ngoài, ngày 03 tháng 09 

năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định số 1513/QĐ-TTg  phê duyệt Phê duyệt 

Đề án thúc đẩy DN Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai 

đoạn đến năm 2020. Đề án này đặt ra các mục tiêu cụ thể:  

- Tăng kim ngạch hàng hoá XK trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài, 

trước mắt là các hệ thống phân phối đã có hiện diện tại Việt Nam và tiếp đến là các hệ 

thống phân phối lớn khác. 



 8

- Tăng kim ngạch XK (KNXK) trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài 

theo từng năm của những nhóm hàng XK mà Việt Nam có thế mạnh (như dệt may, da 

giầy, thuỷ sản, cà phê, chè, rau quả, đồ gỗ...). 

- Phấn đấu đến năm 2020, hàng hoá XK của Việt Nam được XK trực tiếp vào tất 

cả các hệ thống phân phối lớn tại khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Đông Bắc 

Á, tại các quốc gia ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. 

Đối với thị trường ASEAN, mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng trong 

quan hệ thương mại với ASEAN trong những năm vừa qua, Việt Nam luôn ở thế nhập 

siêu khá lớn, nhất là với thị trường Thái Lan, Malaysia và Singapore. Thị phần của các 

sản phẩm công nghiệp Việt Nam tại các thị trường ASEAN còn rất khiêm tốn, đồng thời, 

tỷ trọng của các thị trường ASEAN trong tổng KNXK các sản phẩm công nghiệp của 

nước ta còn thấp.  

Một trong những nguyên nhân chính là các DN XK Việt Nam chưa chủ động được 

trong việc xây dựng hoặc tham gia hiệu quả vào mạng lưới phân phối hàng hóa tại các thị 

trường thành viên của ASEAN. 

Từ các cơ sở trên, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện đề 

tài: “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới phân phối cho một số sản 

phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN“. 

2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Gồm các nghiên cứu chung về phân phối hàng hóa, về đặc điểm thị trường và phân 

phối hàng hóa tại thị trường ASEAN. Các nghiên cứu đều cho thấy sự cần thiết của việc 

xây dựng thành công mạng lưới phân phối tại thị trường nước ngoài khi XK, đồng thời 

phân tích triển vọng, đặc điểm của thị trường ASEAN nói chung và một số ngành hàng 

nói riêng, đưa ra các khuyến nghị đối với Chính phủ và DN trong việc xây dựng mạng 

lưới phân phối hàng hóa nói chung và tại ASEAN nói riêng.  

- Nghiên cứu của Masakuni Negishi và Takashi Shimasaki (2014) về khả năng xây 

dựng hạ tầng phân phối kiểu Nhật tại thị trường ASEAN đã nghiên cứu kỹ thực trạng 

mạng lưới phân phối hàng hóa tại các thị trường ASEAN để xác định tính khả thi và tìm 

phương án “XK” các hạ tầng phân phối kiểu Nhật sang ASEAN. Nghiên cứu cho thấy 

trong những năm gần đây, thị trường phân phối của ASEAN phát triển rất nhanh chóng và 

nhu cầu xây dựng các mạng lưới phân phối hiện đại. Nghiên cứu này cũng chỉ ra 3 
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phương pháp để xây dựng mạng lưới phân phối tại thị trường mới gồm có: (1) thúc đẩy 

XK. (2) Hỗ trợ các DN phát triển kinh doanh ở các thị trường trọng điểm và (3) hỗ trợ 

việc mở rộng mạng lưới phân phối, kinh doanh hiện có của các DN tại các thị trường 

trọng điểm. Đối với việc mở kênh phân phối tại thị trường ASEAN, sau khi nghiên cứu 

các đặc trưng của thị trường này, các tác giả cũng chỉ ra các điều kiện để thành công gồm 

có: Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và độ mở khi phân chia trách nhiệm và lợi nhuận 

giữa các bên liên quan (các thị trường ASEAN rất đa văn hóa, đa chủng tộc nên không 

phải các bên sẽ dễ dàng hiểu nhau); Thiết lập một tổ chức gồm những người có kinh 

nghiệm phát triển mạng lưới phân phối ra bên ngoài và đặc biệt là có kinh nghiệm về 

phân phối tại thị trương ASEAN; Chính phủ cần có hỗ trợ thông qua những khoản đầu tư 

trung và dài hạn thay vì các khoản trợ cấp trong ngắn hạn. 

- Báo cáo của Edwin Basson- giám đốc điều hành Hiệp hội thép thế giới về việc 

tạo và phân bổ giá trị trong ngành thép thị trường ASEAN, thực hiện năm 2015 cho thấy 

thị trường ASEAN có dân số lớn với nhiều yêu cầu đa dạng. Việc xây dựng các chuỗi giá 

trị và mạng lưỡi phân phối tại các thị trường này có thể mang lại lợi nhuận bền vững cho 

các nhà sản xuất và XK thép, nhưng đòi hỏi họ tập trung thích hợp vào: Đào tạo và phát 

triển; Xây dựng mối quan hệ hợp tác sản xuất; Bảo đảm các mối quan hệ cung cấp ổn 

định. 

- Nghiên cứu của Roehlano M. Briones and Danilo C. Israel (2014) về “Tăng 

cường kết nối chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp 

ASEAN: Xác định các điểm nút và cơ hội cải tiến” cho thấy Chính phủ có thể muốn bắt 

đầu hợp nhất dài hạn chế biến và tiếp thị trong ngành. Điều này có thể dẫn đến một mạng 

lưới các trung tâm thương mại và chế biến, thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển XK 

và phân phối sản phẩm, kết hợp với một khung pháp lý mạnh mẽ, áp dụng các tiêu chuẩn 

và cấp sản phẩm. Đồng thời khu vực công nên đầu tư nhiều vào cải thiện mạng lưới giao 

thông.  

- Atsushi Kobayashi (2013) đã nghiên cứu về ầm quan trọng của hệ thống phân 

phối các sản phẩm khu vực đối với việc tăng cường thương mại tại Singapore và kết luận 

việc thiết lập thành công các hệ thống phân phối từ sớm đã giúp Singapore có vai trò quan 

trọng mắt xích trong thương mại của khu vực.  

- Tài liệu tập huấn về "Lập kế hoạch và Phân tích Hậu cần" được xây dựng trong 

Dự án Quản lý Nguồn lực bền vững của Dự án cho các Quốc gia thành viên ASEAN với 

sự hỗ trợ của Quỹ Hợp nhất Nhật Bản-ASEAN (JAIF). Hiệp hội Bản quyền về các Quốc 
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gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2014, đã đưa ra các định nghĩa và mô tả về các hệ thống 

phân phối và mối liên hệ với logistics một cách hiệu quả. Điểm hay của tài liệu này là 

việc sơ đồ hóa hệ thống này và phân tích chi tiết về các chi phí phân phối đối với hàng 

hóa giao dịch xuyên biên giới. … 

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Gồm các nghiên cứu về tác động của sự hình thành thị trường chung AEC, nghiên 

cứu điển hình về chuỗi giá trị, các vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa 

Việt Nam và vấn đề phân phối hàng hóa XK. 

- Nghiên cứu “Tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN và những tác động đến 

thương mại quốc tế của Việt Nam” của Hà Văn Hội (2013) phân tích những kết quả đạt 

được trong lộ trình hướng tới thành lập AEC, thể hiện ở việc thực thi các nội dung trong 

Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, trên các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại 

dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ...; những tác động tích cực và tiêu cực của việc tham 

gia AEC đối với thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp 

để thương mại Việt Nam hội nhập AEC một cách hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy hội nhập 

kinh tế ASEAN là vấn đề không chỉ được Việt Nam mà hầu hết các nước trong khu vực 

hết sức quan tâm. tham gia AEC sẽ giúp Việt Nam tăng thêm khối lượng trao đổi thương 

mại với các nước trong khu vực. Một trong những trụ cột trong Kế hoạch tổng thể xây 

dựng AEC là hình thành thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất. Mục tiêu đưa 

ASEAN trở thành một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất đang được ASEAN thúc 

đẩy mạnh, bao gồm năm yếu tố cơ bản: (i) tự do lưu chuyển hàng hóa; (ii) tự do lưu 

chuyển dịch vụ; (iii) tự do lưu chuyển đầu tư; (iv) tự do lưu chuyển vốn; và (v) tự do lưu 

chuyển lao động có kỹ năng. Năm yếu tố nêu trên sẽ là những động lực chính thúc đẩy sự 

tăng trưởng KNXK của Việt Nam với các nước ASEAN cũng như với các đối tác của 

ASEAN. tham gia AEC sẽ tác động tới việc thay đổi cơ cấu sản phẩm XK theo chiều 

hướng tích cực. Việt Nam và các nước ASEAN khác cùng gia nhập các câu lạc bộ các 

nước XK lớn nhất trên thế giới về gạo, cao su, cà phê, hạt điều, hàng dệt may... 

- Ấn phẩm “Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015. Kết quả hội nhập và cơ hội cho DN, 

người dân Việt Nam” do nhóm nghiên cứu của Bộ Công Thương và Dự án MUTRAP 

thực hiện, xuất bản bởi Nhà xuất bản Thế giới năm 2016 cho thấy là một thị trường với 

622 triệu người tiêu dùng và tổng GDP 2,6 ngàn tỷ đô la Mỹ, là nền kinh tế khu vực đứng 

thứ 7 trên thế giới, thứ 3 châu Á, có tiềm năng vô cùng to lớn cho các DN Việt Nam XK 

và mở rộng mạng lưới phân phối tại các thị trường này. DN XK từ Việt Nam được hưởng 
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lợi từ việc XK hàng hóa sang thị trường các nước thành viên ASEAN vì các hàng hóa này 

sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu (NK) hay được hưởng mức thuế NK thấp. Quy tắc 

xuất xứ đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam để được hưởng ưu đãi cũng rất linh hoạt, 

cho phép việc cộng gộp giá trị của các đầu vào sản xuất mà DN tại Việt Nam nhập từ 

ASEAN để tính vào xuất xứ của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam XK sang ASEANvà 

nhiều thị trường lớn ngoài ASEAN. Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore 

và Thái Lan đã xóa bỏ thuế NK đối với gần như toàn bộ các mặt hàng trong biểu NK của 

các nước này từ năm 2010 (99,2% các dòng thuế trong biểu thuế NK của mỗi nước, trừ 

một số mặt hàng nông sản hay mặt hàng thuộc danh mục loại trừ). Cơ chế Một cửa 

ASEAN là hệ thống kết nối 10 cơ chế một cửa quốc gia ASEAN (NSW). Mỗi NSW cho 

phép việc nộp thông tin một lần và đồng bộ hóa mọi thông tin, phục vụ cho quá trình ra 

quyết định về thông quan. Nhờ đó, việc thông quan được tiến hành nhanh chóng, giảm 

thời gian và chi phí cho DN khi tiến hành các giao dịch qua biên giới. 5 nước ASEAN đã 

kết nối với nhau gồm có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, tập 

trung vào trao đổi thông tin về C/O mẫu D và tờ khai hải quan (ACDD). Đây là cơ hội để 

hàng hóa Việt Nam dễ dàng thâm nhập và được phân phối vào thị trường ASEAN hơn. 

- Nghiên cứu của PGS.TS. Hà Văn Hội (2012) về “Chuỗi giá trị XK dệt may của 

Việt Nam: Những bất lợi, khó khăn và biện pháp đối phó” cho thấy do đặc thù sản phẩm 

dệt may XK của Việt Nam là phụ thuộc vào người tiêu dùng nước ngoài, nên trong mỗi 

“mắt xích” của chuỗi giá trị XK dệt may, từ khâu NK nguyên liệu thô cho đến các khâu 

tiếp theo như sản xuất nguyên, phụ liệu cho ngành dệt may, sản xuất sản phẩm XK, phân 

phối sản phẩm trên thị trường quốc tế đều gặp phải nhiều khó khăn khách quan cũng như 

chủ quan. Chính vì vậy, để góp phần gia tăng giá trị trong chuỗi giá trị XK, ngành dệt 

may Việt Nam cần tăng cường các biện pháp như chủ động nguồn nguyên liệu và nhân 

lực cho sản xuất; tăng cường thu thập, phân tích và trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình 

thị trường XK; tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may khu vực và toàn cầu; 

nắm vững các quy định của các nước đối với việc NK sản phẩm dệt may. Nghiên cứu 

cũng đưa ra đề xuất Hiệp hội Dệt may Việt Nam cần khuyến khích các DN tích cực tham 

gia chuỗi cung ứng ASEAN. Để có thể chuyển dần lên các mô hình sản xuất ở cấp độ cao 

hơn, thoát khỏi tình trạng gia công và tăng giá trị gia tăng, cơ hội mở ra cho Việt Nam khi 

một mối liên kết chặt chẽ giữa các nhà sản xuất dệt và may trong ASEAN để xây dựng 

chuỗi cung ứng trong khu vực được xây dựng. SAFSA - chuỗi cung ứng dệt may chất 

lượng cao ASEAN là một trong những mô hình đó. SAFSA được kỳ vọng sẽ nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho DN dệt may. Hai bên gồm nhà cung cấp và khách hàng đều có 
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lợi: nhà cung cấp sẽ có lợi nhuận cao hơn khi chuyển dần từ gia công sản phẩm đơn thuần 

sang sản xuất dịch vụ trọn gói, còn khách hàng có nhiều sự lựa chọn về các nhà cung ứng 

dịch vụ hơn với thời gian được cung ứng sản phẩm ngắn hơn.  

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về các giải pháp về mạng lưới phân 

phối các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của Việt Nam tại các thị trường cụ thể của 

ASEAN. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới phân phối cho một số sản 

phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN 

Mục tiêu cụ thể:  

- Xác định được cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của việc xây dựng mạng lưới 

phân phối đối với việc thúc đẩy tiêu thụ, XK sản phẩm công nghiệp.   

- Đánh giá được thực trạng và triển vọng mạng lưới phân phối cho một số sản 

phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN. 

- Đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới phân phối cho một số sản phẩm công 

nghiệp có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “Mạng lưới phân phối hàng hóa các mặt hàng 

công nghiệp có thế mạnh của  Việt Nam tại thị trường ASEAN”. Trong đó, các sản phẩm 

công nghiệp có thế mạnh tập trung vào 3 nhóm chính sau đây: 

+ Nhóm 1: Các sản phẩm tiêu dùng thường được phân phối đại trà trên diện rộng 

như dệt may, giầy dép, gốm sứ thủy tinh, sản phẩm nhựa (sau đây gọi tắt là Nhóm 1). Đây 

là nhóm sản phẩm cần tập trung xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối tại thị trường 

ASEAN. 

+ Nhóm 2: Nhóm các sản phẩm công nghiệp nặng do các DN Việt Nam sản xuất 

và XK, có kim ngạch lớn nhưng đi theo các kênh phân phối chuyên ngành, không đại trà 

như: sắt, tôn, thép, máy móc thiết bị phụ tùng (sau đây gọi tắt là nhóm 2) 

+ Nhóm 3: Nhóm hàng điện tử gồm điện thoại, linh kiện, máy tính, điện tử. Nhóm 

này có KNXK sang ASEAN lớn nhất trong số các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam 
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nhưng chủ yếu các DN FDI thực hiện và đi theo mạng lưới phân phối của họ. Ví dụ các 

công ty FDI lớn như  Samsung, LG, Synopex (Hàn Quốc), Canon, Panasonic, Meiko 

(Nhật Bản), Sonion (Đan Mạch) hiện chiếm phần lớn trị giá XK nhóm hàng này sang 

ASEAN. Là các công ty đa quốc gia, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, các công ty này đã 

thiết lập được các kênh phân phối vững chắc trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu 

của họ. Các DN Việt Nam chỉ tham gia một phần nhỏ vào chuỗi cung ứng, các sản phẩm 

hiện chủ yếu được tiêu thụ trong nước hoặc được gia công XK theo hợp đồng gia công 

của đối tác nước ngoài, hoặc tham gia cung ứng đầu vào cho các DN FDI.  

Do đó, trong khuôn khổ đề tài này sẽ tập trung vào các mặt hàng thuộc Nhóm 

1 và nhóm 2 để phân tích và đề xuất giải pháp về mạng lưới phân phối cho các mặt hàng 

này tại thị trường ASEAN. Cụ thể cơ sở lựa chọn và phân nhóm này sẽ được luận giải 

trong Chương I về cơ sở lý luận và thực tiễn. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian:  

+ Trong nước: Phạm vi toàn quốc. Đối với một số ngành hàng cụ thể thì tập trung vào 

các địa phương có hoạt động sản xuất, XK sôi động ngành hàng đó.  

+ Ngoài nước: Các nước trong ASEAN 

- Về thời gian: Giai đoạn từ năm 2014-2018 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

Cách tiếp cận có sự liên thông, cân đối giữa các phân tích về ngành hàng và 

thị trường, một mặt bám sát các định hướng đã được Chính phủ phê duyệt như: Các 

định hướng về XK đã được phê duyệt trong các chiến Chiến lược xuất NK hàng hóa thời 

kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030;  Định hướng đối với XK sang khu vực 

ASEAN trong Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, định hướng 

đến năm 2030; Định hướng phát triển từng ngành hàng trong Kế hoạch cơ cấu lại ngành 

công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025;  Định hướng phát triển các kênh 

phân phối hàng hóa ra thị trường nước ngoài trong Đề án “Thúc đẩy DN Việt Nam tham 

gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020”. Đồng thời có sự phân 

tích chuyên sâu theo cách tiếp ngành hàng- thị trường để xác định các giải pháp cụ thể 

cho từng ngành hàng ở từng thị trường trong khu vực ASEAN. 
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5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tại bàn: thu thập thông tin, số liệu về tình hình mạng 

lưới phân phối của một số sản phẩm công nghiệp Việt Nam tại thị trường ASEAN. 

- Phương pháp tổng hợp – phân tích số liệu: Sử dụng trong việc xử lý số liệu, phân 

tích số liệu về thực trạng sản xuất, khả năng cung ứng, mạng lưới phân phối…. 

6. Tính mới của đề tài 

Tính mới của Đề tài là có sự phối hợp và tận dụng tốt những thông tin thực địa từ 

các cơ quan thương vụ, văn phòng thương mại của Việt Nam tại các nước ASEAN, các 

báo cáo nghiên cứu thị trường uy tín về hệ thống phân phối tại các nước ASEAN, hệ 

thống số liệu hải quan của các nước để phân tích thị phần của hàng Việt Nam tại ASEAN 

nói chung và từng thị trường thành viên, từ đó có cái nhìn sát thực nhất về hệ thống phân 

phối hàng hóa nói chung và hàng công nghiệp nói riêng ở thị trường ASEAN.  

7. Nội dung nghiên cứu 

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng mạng lưới phân phối cho các sản 

phẩm công nghiệp XK sản phẩm. 

Chương 2. Thực trạng mạng lưới phân phối một số sản phẩm công nghiệp có thế 

mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN. 

Chương 3. Đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới phân phối cho một số sản phẩm 

công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI 

PHÂN PHỐI  CHO CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Các lý luận về mạng lưới phân phối 

1.1.1.1. Khái niệm về mạng lưới phân phối hàng hóa và các thuật ngữ liên quan 

Phân phối hàng hóa giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của DN 

nói riêng và hiệu quả của một nền kinh tế nói chung. Phân phối hàng hóa đảm bảo cho 

việc hàng hóa có thể đi từ sản xuất tới tiêu dùng, thậm chí quay ngược từ người tiêu dùng 

về nơi sản xuất trong trường hợp hàng hóa được thu hồi, trả lại hoặc thu gom những phế 

phụ phẩm, bao bì hàng hóa phục vụ tái sử dụng... 

Liên quan đến phân phối hàng hóa, trong tiếng Việt có một số thuật ngữ phổ biến 

là “mạng lưới phân phối” – tiếng anh gọi là “distribution network” và “ hệ thống phân 

phối”- tiếng anh gọi là “distribution system”. Một số thuật ngữ khác như các kênh phân 

phối hàng hóa (distribution channels) cũng được sử dụng rộng rãi. Một khái niệm nữa 

cũng thường được sử dụng khi nói về dòng luân chuyển của hàng hóa, dịch vụ giữa các 

tác nhân là chuỗi cung ứng (supply chain). Tuy nhiên, làm thế nào để phân biệt các thuật 

ngữ này và phân định rõ nội hàm của “mạng lưới phân phối” trong khuôn khổ đề tài này 

là nhiệm vụ đầu tiên của nhóm nghiên cứu. 

Kênh phân phối: Một kênh phân phối có thể hiểu là đường đi của hàng hóa từ 

người sản xuất đến người tiêu dùng. Mạng lưới phân phối có thể gồm nhiều kênh phân 

phối, nhiều đầu mối theo các kết cấu ngang-dọc để kết nối giữa người sản xuất và người 

tiêu dùng.  

Mạng lưới phân phối: Từ điển dành cho các nhà đầu tư investopedia định nghĩa về 

Mạng lưới phân phối (distribution network)1- là một nhóm các cơ sở lưu trữ và hệ thống 

vận chuyển được kết nối với nhau để nhận hàng tồn kho và sau đó phân phối chúng cho 

khách hàng, là mạng lưới để đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối, trực tiếp 

hoặc thông qua mạng lưới bán lẻ. Như vậy mạng lưới phân phối có thể bao gồm nhiều 

kênh phân phối.  

Đi sâu hơn vào các quan điểm về mạng lưới phân phối, đứng từ góc độ nhà sản 

xuất thì mạng lưới phân phối hàng hóa là một ống dẫn đưa sản phẩm từ người sản xuất tới 

tay người tiêu dùng cuối cùng và quyết định thành bại của mỗi dòng sản phẩm mới. 

                                                 
1 Tham khảo https://www.investopedia.com/terms/d/distribution-network.asp 
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Đứng từ góc độ của nhà trung gian như nhà bán buôn, bán lẻ thì họ quan tâm tới 

mạng lưới phân phối hàng hóa như là dòng chảy quyển sở hữu hàng hóa và những giá trị 

tăng thêm của sản phẩm. Như trường hợp của Wal-Mart, nhà bán lẻ lớn của Mỹ không 

những đã tổ chức được một hệ thống trung tâm tiêu thụ rộng khắp với hơn 1300 các siêu 

thị, gian hàng mà còn cả hệ thống trung tâm phân phối nhận hàng trực tiếp từ nhà sản 

xuất. Wal-mart cũng tổ chức một đội ngũ chuyên chở riêng để đưa hàng hóa từ các trung 

tâm này tới nơi tiêu thụ.  

Còn dưới góc độ của người tiêu dùng, thì họ quan tâm tới mạng lưới phân phối như 

hệ thống các trung tâm tiêu thụ cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ kèm theo ở địa 

điểm và thời điểm nhất định. Người tiêu dùng thường ít quan tâm tới quá trình nhà sản 

xuất tiếp xúc với các trung gian phân phối.  

Chuỗi cung ứng hàng hóa có thể bao gồm nhiều mạng lưới phân phối hàng hóa 

rộng khắp, tùy thuộc vào đặc tính của sản phẩm, của ngành và vị trí của khách hàng cuối 

cùng. Một nhà sản xuất có thể có một mạng lưới phân phối để đưa hàng tới những người 

bán buôn, người bán buôn lại có mạng lưới riêng để đưa hàng hóa tới các mạng lưới phân 

phối khác do các nhà bán lẻ điều hành...Một chuỗi cung ứng đơn giản có thể chỉ là nhà 

sản xuất vận chuyển thành phẩm đến mạng lưới phân phối và sau đó trực tiếp đến người 

tiêu dùng cuối cùng. Vị trí địa lý và chất lượng cơ sở hạ tầng là những thuộc tính quan 

trọng của một mạng lưới phân phối. Ngoài ra, các chức năng lưu trữ, xử lý và vận chuyển 

tại một vị trí phân phối được thiết lập cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của DN để phục vụ 

khách hàng của trong một khu vực địa lý.  

Hệ thống phân phối (distribution system) có thể hiểu là cấu trúc phân phối hoàn 

thiện nhất. Từ điển “Business dictionary” định nghĩa, hệ thống phân phối là “Toàn bộ các 

thủ tục, phương pháp, thiết bị và phương tiện, được thiết kế và kết nối với nhau để tạo 

điều kiện và theo dõi luồng hàng hóa hoặc dịch vụ từ nơi sản xuất đến người dùng cuối”2. 

Như vậy, với cách định nghĩa này thì hệ thống phân phối có tính chuyên nghiệp và khả 

năng kiểm soát rất cao của DN hoặc tổ chức ngành. Thông thường các DN hoặc các nhà 

phân phối lớn (nếu trên quy mô thế giới thì phải là các tập đoàn đa quốc gia) sẽ xây dựng 

và kết hợp các mạng lưới phân phối ngang, dọc để kiểm soát một cách có hệ thống, từ đó 

hình thành và “làm chủ” được hệ thống phân phối của mình hoặc của ngành hàng mà 

mình có ưu thế vượt trội hoặc dẫn dắt.  Điều này là một mục tiêu dài hạn nhưng quá cao 

đối với các DN vừa và nhỏ, nhất là khi XK ra các thị trường nước ngoài.  

                                                 
2 Tham khảo: http://www.businessdictionary.com/definition/distribution-system.html 
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Cách tiếp cận về mạng lưới phân phối trong khuôn khổ đề tài này:  

Dù đứng ở góc độ ngành hay một DN, để xây dựng và kiện toàn hệ thống phân 

phối hàng hóa cho mình là một mục tiêu dài hạn, thậm chí là rất tham vọng, đặc biệt là 

khi hàng hóa vượt ra ngoài thị trường nội địa và đến các thị trường nước ngoài. Một số 

tập đoàn phân phối đa quốc gia đã thực hiện được điều này. Nhưng với đại đa số các DN 

vừa và nhỏ của Việt Nam, cách tiếp cận khả thi hơn là xây dựng các mạng lưới phân phối, 

với một hoặc nhiều kênh phân phối hiệu quả, tạo tiền đề cho việc phát triển lên thành các 

hệ thống phân phối lớn và bền vững sau này. 

Do đó, nhóm thực hiện đề tài quyết định lựa chọn đối tượng nghiên cứu của đề tài 

là mạng lưới phân phối các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam, thay vì 

cách tiếp cận là một hệ thống phân phối quy mô ở cấp độ cao. 

1.1.1.2. Các thành phần của mạng lưới phân phối hàng hóa 

Các thành phần (thành viên) tham gia vào mạng lưới phân phối là những người 

tham gia phân chia công việc, chuyển quyền sở hữu và chịu rủi ro trong quá trình hoạt 

động. Ngoài các thành viên này còn có các tổ chức bổ trợ như vận tải, lưu kho…Tuy 

nhiên các tổ chức này chỉ cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa theo hợp đồng, không sở hữu 

hàng hóa và không chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động kinh doanh cuối cùng.  

Nhà sản xuất  

Nhà sản xuất là người tạo ra sản phẩm đầu tiên và cung cấp cho thị trường. Các 

nhà sản xuất mặc dù ở nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau nhưng đều có một mục tiêu là 

thỏa mãn nhu cầu thị trường và nâng cao tính cạnh tranh. Muốn vậy thì nhà sản xuất 

không chỉ cần có chính sách sản phẩm, giá cả hợp lý mà còn phải đảm bảo hàng hóa của 

mình sẵn sàng ở thị trường. Tuy nhiên phần lớn các nhà sản xuất không có điều kiện 

thuận lợi về địa lý và chuyên môn hóa để thực hiện phân phối trực tiếp. Do vậy, họ phải 

chuyển công việc phân phối hàng hóa của mình cho các thành viên khác của kênh như 

nhà bán buôn, bán lẻ. 

Nhà bán buôn  

Nhà bán buôn là người bán hàng hóa với khối lượng lớn cho các nhà trung gian 

khác hoặc những nhà sử dụng công nghiệp. Trong quan hệ kinh doanh, nhà bán buôn 

thường ít tiếp cận với khách hàng cuối cùng và thường giành độc quyền mua. Nhà bán 

buôn có vai trò quan trọng trong việc thiết lập mạng lưới phân phối hàng hóa rộng khắp. 
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Với uy thế về nguồn vốn, phương tiện kinh doanh và có khả năng chi phối nhà bán lẻ nên 

nhà bán buôn có sức đẩy hàng hóa rất lớn ra thị trường.  

Nhà bán buôn được chia thành nhiều loại, nhưng nhìn chung gồm có ba loại chính. 

Sự phân chia này dựa trên sự khác nhau về sở hữu hàng hóa, phương thức kinh doanh độc 

lập hay phụ thuộc nhà sản xuất.  

Nhà bán buôn sở hữu hàng hóa thật sự (merchant wholesalers) là những nhà bán 

buôn độc lập về sở hữu và thực hiện tất cả hay một phần các công việc phân phối ở cấp 

độ bán buôn trong mạng lưới. Họ thực hiện chức năng mua, sở hữu hàng hóa, tự chịu 

trách nhiệm dự trữ và quản lý sản phẩm với khối lượng lớn và bán lại cho đơn vị kinh 

doanh khác với khối lượng nhỏ hơn. 

Các nhà bán buôn sở hữu hàng hóa được thể hiện dưới nhiều tên gọi, như trung 

tâm bán buôn, nhà NK, nhà XK, nhà phân phối… Nhà bán buôn loại này đang phải chịu 

nhiều thách thức to lớn vì họ sẽ bị thay thế bởi các nhà bán lẻ nếu như không thực hiện tốt 

chức năng của mình, hoặc không cắt giảm được chi phí cũng như làm tăng hiệu quả phân 

phối.  

Nhà bán buôn hưởng hoa hồng như đại lý, người môi giới (agent middlemen) là 

những đơn vị kinh doanh độc lập, đảm nhiệm một số chức năng phân phối sỉ nhất định. 

Họ không sở hữu hàng hóa mà nhận được một khoản tiền hoa hồng hoặc chi phí nhất định 

trên doanh số bán ra. Nhà bán buôn loại này thường xuất hiện phố biến hơn trong buôn 

bán ngoại thương. Tuy nhiên, vai trò của loại hình bán buôn hưởng hoa hồng đang được 

thay thế nhanh chóng bởi Internet.  

Các chi nhánh và đại diện bán của nhà sản xuất là các đơn vị bán hàng của nhà sản 

xuất đặt tại các khu vực thị trường nhất định. Hoạt động của họ chịu sự điều hành và quản 

lý của nhà sản xuất nhưng tách biệt về mặt tổ chức và vật chất khỏi các nhà máy sản xuất.  

Nhà bán lẻ  

Nhà bán lẻ là những DN và cá nhân bán sản phẩm trực tiếp tới tay người tiêu dùng. 

Sau bán lẻ, hàng hóa thường chấm dứt quá trình lưu thông. Các hình thức bán lẻ rất phong 

phú và luôn luôn thay đổi. Các chức năng phân phối do các nhà bán lẻ thực hiện có thể 

phối hợp theo nhiều cách khác nhau để tạo ra các dạng mới của bán lẻ. Nhưng nhìn chung 

hình thức bán lẻ được chia thành một số loại chính sau:  

Cửa hàng bách hóa tổng hợp (department stores) là cửa hàng có quy mô lớn, trong 

đó bao gồm nhiều những gian hàng riêng biệt, và bán nhiều loại sản phẩm. Các sản phẩm 
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bán ở cửa hàng này thường là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức đồ gia dụng và trang 

trí nội thất... Các cửa hàng bách hóa xuất hiện nhiều ở các thành phố lớn. Ví dụ như một 

số cửa hàng bách hóa tổng hợp nổi tiếng trên thế giới gồm có Harvey Nicholls ở Anh, 

Sogo, Takashimaya, Isetan ở Nhật, Galeries Lafayette ở Pháp, Saks Fifth Avenue và 

Bloomingdale ở Mỹ. 

Cửa hàng chuyên doanh (specialty stores) chuyên bán một chủng loại sản phẩm 

nhất định nhưng với số lượng lớn và đa dạng. Ví dụ như cửa hàng quần áo, cửa hàng đồ 

gỗ, hiệu sách, cửa hàng gia dụng… Những cửa hàng loại này thường nhắm vào người tiêu 

dùng có nhu cầu nhất định về một chủng loại sản phẩm, và cũng đưa ra dịch vụ khách 

hàng tốt, với những người bán hàng có hiểu biết sâu về sản phẩm.  

Cửa hàng chiết khấu (discount stores) bán những sản phẩm với giá thấp để bán 

được với khối lượng lớn hơn, thường được đặt ở khu vực có mật độ tiêu dùng cao và chi 

phí thấp. Các cửa hàng chiết khấu độc lập là nền tảng cho sự ra đời của các loại cửa hàng 

quy mô lớn, đa dạng về chủng loại hàng hóa (Mass-merchandisers). 

Siêu thị (supermarket) là loại cửa hàng tự phục vụ, quy mô tương đối lớn và được 

thiết kế để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng về đa dạng các chủng loại sản phẩm. 

Hình thức này xuất hiện ở Châu Âu từ những năm 1960 và hiện tại đang rất phát triển đặc 

biệt là ở thị trường châu Á.  

Siêu thị quy mô lớn và đa dạng chủng loại sản phẩm (hypermarket) là loại hình bán 

lẻ có quy mô vô cùng lớn, khoảng là 10.000m2. Loại hình này cung cấp tất cả các loại sản 

phẩm cho nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng như thực phẩm, quần áo, thuốc men, 

thiết bị gia dụng, nội thất…Loại hình bán lẻ này đang phát triển mạnh trên thế giới, tiêu 

biểu như Wal-Mart của Mỹ hay Carrefour.  

Cửa hàng trưng bày và bán theo danh mục là cửa hàng trưng bày catalogue cho 

người mua xem và lựa chọn. Các mặt hàng áp dụng hình thức này thường là các loại sản 

phẩm hàng hiệu, lưu thông nhanh và giá trị cao như đồ kim hoàn, dụng cụ điện, thiết bị 

thể thao...  

Hình thức bán hàng không qua cửa hàng như bán hàng qua mạng, bưu điện và máy 

bán hàng tự động. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin hình thức này càng trở 

nên phổ biến hơn. Có thể thấy mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới như 

Amazon.com, Dell, Ebay, Alibaba…  

Người tiêu dùng cuối cùng  
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Đây là những người sử dụng trực tiếp sản phẩm của nhà sản xuất. Tập hợp người 

tiêu dùng cuối cùng tạo nên thị trường mục tiêu của DN. Chỉ khi nào hàng hóa tới tay 

người tiêu dùng cuối cùng thì quá trình phân phối mới kết thúc. Người tiêu dùng có vai 

trò quan trọng trong mạng lưới do có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và các quyết định 

của các thành viên khác. Chỉ một thay đổi trong hành vi mua của người tiêu dùng có thể 

kéo theo cả sự thay đổi của mạng lưới phân phối.  

1.1.2. Vai trò của việc xây dựng mạng lưới phân phối đối với sản xuất, tiêu thụ, XK 

hàng hóa 

1.1.2.1. Chức năng chung của mạng lưới phân phối 

Chức năng cơ bản của mạng lưới phân phối là giúp đưa sản phẩm đến người tiêu 

dùng cuối cùng với đúng mức giá mà họ có thể mua, đúng chủng loại họ cần, đúng thời 

gian và địa điểm mà họ yêu cầu.  

Về cơ bản, dù ở cấp độ nào thì mạng lưới phân phối hàng hóa cũng nhằm thực hiện 

một hoặc một số các chức năng chủ yếu sau:  

- Chức năng trao đổi, mua bán: Đây là chức năng cơ bản và thực chất là việc tiến 

hành các hoạt động mua bán. Chức năng mua bao gồm việc tìm kiếm, đánh giá lại giá trị 

của hàng hóa, còn chức năng bán liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm. Nó bao gồm việc 

sử dụng bán hàng cá nhân, quảng cáo và các biện pháp marketing khác. 

- Chức năng thích ứng và hoàn thiện sản phẩm: Thực hiện chức năng này là thực 

hiện các hoạt động nhằm gia tăng hiệu quả của quá trình trao đổi, giúp khắc phục sự khác 

biệt giữa sản xuất và tiêu dùng. Các hoạt động đó bao gồm: phân loại, đóng gói, tiêu 

chuẩn hóa và cung cấp các dịch vụ bảo hành, sửa chữa, lắp ráp.  

- Chức năng thông tin thị trường: Chức năng này liên quan đến thu thập, phân tích 

thông tin về khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh. 

Thông tin được truyền đạt đến tất cả các thành viên trong mạng lưới nhằm tạo mối liên 

kết vững chắc và kích thích quá trình trao đổi hàng hóa.  

- Chức năng kích thích tiêu thụ: Đó là các hoạt động truyền bá các thông tin về 

hàng hóa và các chương trình xúc tiến khác đến với khách hàng.  

- Chức năng thương lượng: Thông qua các thỏa thuận, đàm phán để phân chia 

trách nhiệm và quyền lợi giữa các thành viên trong mạng lưới như về giá cả và các điều 

kiện mua bán.  
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- Chức năng lưu thông hàng hóa: Chức năng này liên quan đến các hoạt động vận 

chuyển, bảo quản và lưu kho hàng hóa. Thực hiện chức năng này nhằm điều hòa cung cầu 

giữa các khu vực thị trường và giữa các thời điểm tiêu dùng khác nhau.  

- Chức năng tài chính: Cung cấp tiền mặt và tín dụng cần thiết cho sản xuất, vận 

tải, lưu kho, xúc tiến và mua bán sản phẩm.  

- Chức năng chia sẻ rủi ro: Trong quá trình phân phối sản phẩm các thành viên 

phải chấp nhận những rủi ro có thể gặp phải. Những rủi ro này có thể là do sự thay đổi thị 

hiếu của khách hàng, sản phẩm bị thiệt hại trong quá trình vận chuyển, lưu kho, dự trữ 

hay những rủi ro về tình hình kinh tế.  

Vấn đề đặt ra là phải quyết định phân công thành viên nào trong mạng lưới phân 

phối sẽ thực hiện các chức năng cụ thể nào và với mức độ nào để đạt hiệu quả cao nhất.  

1.1.2.2. Vai trò của mạng lưới phân phối đối với hoạt động sản xuất 

Mạng lưới phân phối được thiết lập hiệu quả có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động 

sản xuất. Để đảm bảo đầu ra cho hoạt động sản xuất, nhất định phải có hoạt động phân 

phối. Với một mạng lưới phân phối hiệu quả, các chức năng phân phối được chia sẻ cho 

các thành viên khác, thực hiện chuyên môn hóa.  

Do đó, giúp nhà sản xuất tập trung vào công việc chính của họ, giảm chi phí, rủi ro 

trong phân phối và tăng lợi nhuận cho nhà sản xuất, từ đó tạo nguồn lực cho tái đầu tư 

vào hoạt động sản xuất.  

Hơn nữa, mạng lưới phân phối hiệu quả cũng gắn kết người sản xuất và thị trường 

hơn, qua đó tạo ra kênh phản hồi thông tin tốt từ thị trường giúp nhà sản xuất có những 

đổi mới để đáp ứng tốt hơn các xu hướng thị trường.  

1.1.2.3. Vai trò của mạng lưới phân phối đối với việc tiêu thụ, XK 

Mạng lưới phân phối hàng hóa hiệu quả cho phép họ người tiêu dùng trong nước 

và tại thị trường nước ngoài có thể mua hàng một cách thuận tiện hơn, với các tiêu chí 

đúng mức giá, đúng chủng loại và đúng thời gian, địa điểm họ cần.  

Đúng mức giá và đúng chủng loại thể hiện ở việc người tiêu dùng có thể so sánh 

các sản phẩm và mức giá từ các nhà sản xuất khác nhau để chọn lựa cho mình sản phẩm 

phù hợp nhất.  
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Đúng thời gian thể hiện ở việc người tiêu dùng có thể mua hàng hóa khi nào họ có 

nhu cầu. Giữa sản xuất và tiêu dùng thường có sự khác biệt về thời gian, vì vậy các trung 

gian đã thực hiện chức năng dự trữ, lưu kho hàng hóa.  

Đúng địa điểm khi nơi mà người tiêu dùng có nhu cầu về hàng hóa. Sản xuất 

thường tập trung tại một địa điểm nhất định, còn tiêu dùng lại rộng khắp hoặc ngược lại.  

1.1.3. Nội dung của hoạt động xây dựng mạng lưới phân phối 

1.1.3.1. Xác định các nhu cầu và mục tiêu xây dựng mạng lưới phân phối  

Xây dựng mạng lưới phân phối là những hoạt động liên quan đến việc thiết lập 

mạng lưới phân phối mới ở những nơi chưa có hoặc phát triển mạng lưới phân phối hiện 

tại. Trong nhiều trường hợp, mạng lưới phân phối có thể phát triển qua nhiều năm, các 

thành viên đã có mối quan hệ lâu dài nhưng kém hiệu quả, lỗi thời bởi các yếu tố tác động 

luôn luôn thay đổi. Vì thế, xây dựng mạng lưới phân phối là quá trình phát triển lâu dài và 

luôn luôn biến động và xuất hiện nhiều hình thức mới. Để xây dựng mạng lưới phân phối, 

trước hết các thành viên cần xác định khi nào cần xây dựng mới hoặc cải tiến mạng lưới 

hiện tại. Có thể xác định nhu cầu qua các trường hợp sau:  

+ Phát triển sản phẩm mới hoặc dòng sản phẩm mới: Sự xuất hiện của các sản 

phẩm mới làm nảy sinh các quan hệ và hình thức phân phối mới. Do đó phải thiết kế lại 

hoặc xây dựng mới nếu mạng lưới cũ không phù hợp.  

+ Đưa sản phẩm hiện tại vào thị trường mục tiêu mới: Sự khác biệt giữa thị trường 

mới và cũ cũng làm phát sinh nhu cầu xây dựng mạng lưới phân phối.  

+ Sự thay đổi của các trung gian thương mại. Khi các trung gian thương mại thay 

đổi hành vi hoặc rút lui khỏi mạng lưới thì nó làm ảnh hưởng đến cấu trúc mạng lưới và 

mục tiêu phân phối của DN.  

+ Nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi. Khi người tiêu dùng thay đổi thị hiếu hay 

thói quen mua sắm cũng làm cho mạng lưới phân phối cần phải thay đổi cho phù hợp.  

Sau khi xác định nhu cầu phải xây dựng mạng lưới, các thành viên cần phải xác 

định và phối hợp các mục tiêu phân phối. Mặc dù các mục tiêu phân phối đã được đặt ra 

từ trước, nhưng tại thời điểm thay đổi mạng lưới các mục tiêu này có thể được cải tiến 

hoặc hình thành mục tiêu mới cho phù hợp. Bên cạnh đó, các mục tiêu phân phối và các 

mục tiêu chiến lược chung khác của từng thành viên cần được phối hợp chặt chẽ vì nó ảnh 

hưởng lớn và dài hạn đến sự phát triển của các thành viên khác và của toàn bộ mạng lưới.  
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1.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng mạng lưới phân phối 

Yếu tố khách hàng mục tiêu: Đây là yếu tố quan trọng để lựa chọn mô hình phân 

phối. Những đặc điểm của khách hàng cần chú ý bao gồm số lượng, quy mô, cơ cấu, mật 

độ và hành vi mua sắm. Ví dụ như nếu khách hàng càng phân tán về địa lý hoặc tiêu dùng 

thường xuyên với số lượng nhỏ thì chiều dài mạng lưới càng tăng lên. Còn nếu quy mô 

khách hàng lớn và tập trung về mặt địa lý lại nên sử dụng mạng lưới phân phối trực tiếp.  

Yếu tố sản phẩm: bao gồm giá trị, đặc tính và mức độ tiêu chuẩn của hàng hóa, các 

dịch vụ bảo hành đi kèm. Những sản phẩm có thương hiệu và có giá trị cao thường công 

ty sản xuất trực tiếp bán hàng hơn là qua trung gian. Hay những mặt hàng hóa dễ hư 

hỏng, cồng kềnh, chi tiết kỹ thuật phức tạp cần mạng lưới phân phối ngắn để giảm tối đa 

quãng đường vận chuyển và số lần bốc dỡ. 

Yếu tố trung gian: bao gồm các loại trung gian có mặt trên thị trường, mặt mạnh, 

mặt yếu, mức độ chấp nhận các loại sản phẩm hay sự xuất hiện của các trung gian mới. 

Các trung gian có khả năng khác nhau về phân phối, quảng cáo, lưu kho, khai thác khách 

hàng, cấp tín dụng. Vì vậy cần phân tích để lựa chọn các loại trung gian cho phù hợp với 

mạng lưới phân phối sản phẩm của mình.  

Yếu tố cạnh tranh trên thị trường: Mạng lưới phân phối của các đổi thủ khác cũng 

ảnh hường tới các quyết định lựa chọn phân phối sản phẩm. Các nhà sản xuất có thể lựa 

chọn mô hình phân phối giống các mô hình của đối thủ để tận dụng các ưu điểm sẵn có. 

Ví dụ trong một số trường hợp DN lại muốn đặt hệ thống tiêu thụ của mình cạnh các đối 

thủ cạnh tranh ví dụ như: Burger King muốn đặt gần McDonald’s; Pizzaland ở cạnh Pizza 

Hut; còn Sonny, Panasonic lại muốn bố trí bán hàng trong cùng một trung tâm tiêu thụ. 

Còn một số trường hợp khác, DN lại muốn tạo sự khác biệt để thu hút khách hàng, hoặc 

nhắm vào phân đoạn thị trường mới. Như trường hợp của thành công của hãng Avon khi 

không cạnh tranh với các hãng sản xuất ở thị trường nội địa và tìm vị trí trong chuỗi các 

của hàng bán lẻ. Thay vào đó họ xác định hướng đi mới, cung cấp các dịch vụ door-to-

door và hướng ra thị trường nước ngoài.  

Yếu tố DN sản xuất về quy mô, sức mạnh về tài chính, nguồn lực và các chính 

sách marketing. Ví dụ, quy mô và nguồn lực của DN sẽ quyết định DN có thể thực hiện 

chức năng nào và nhường chức năng khác cho các trung gian thương mại. Ngoài ra chiến 

lược marketing của DN sẽ quyết định chức năng nào mà DN muốn trung gian thực hiện, 

do đó lựa chọn loại trung gian và hình thức vận chuyển thích hợp. 
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Các yếu tố của môi trường kinh doanh như là tình hình kinh tế, những quy định và 

ràng buộc pháp lý…Ví dụ như khi nền kinh tế suy thoái, nhà sản xuất thường sử dụng 

mạng lưới phân phối có chiều dài ngắn và bỏ bớt những dịch vụ không cần thiết để giảm 

giá bán. Luật pháp cũng ảnh hưởng đến việc xây dựng kênh, khi ngăn cản các mô hình 

mạng lưới phân phối sản phẩm có xu hướng triệt tiêu cạnh tranh và tạo độc quyền.  

1.1.3.3. Xác định cấu trúc mạng lưới phân phối hàng hóa  

Để xây dựng mạng lưới phân phối một cách hiệu quả các nhà quản trị phải lựa 

chọn cấu trúc mạng lưới phân phối phù hợp. Cấu trúc mạng lưới phân phối mô tả một tập 

hợp các thành viên của mạng lưới và các chức năng phân phối được phân bổ cho họ. Các 

bước phát triển cấu trúc mạng lưới gồm xác định cấp độ trung gian có mặt trong mạng 

lưới, số lượng và các loại trung gian ở mối cấp độ phân phối.  

a) Xác định cấp độ trung gian có mặt trong mạng lưới  

Cấp độ trung gian có mặt trong mạng lưới thể hiện chiều dài của mạng lưới phân 

phối. Tùy theo từng loại sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng mà DN lựa chọn hình thức 

phân phối trực tiếp hoặc quyết định sử dụng loại trung gian nào. Mỗi tập hợp các trung 

gian khác nhau mà DN cùng sử dụng để đưa hàng hóa ra thị trường là một kênh phân 

phối. Trong nhiều trường hợp, DN có thể kết hợp hai hay nhiều kênh phân phối cho cùng 

một loại sản phẩm và cùng tới một thị trường mục tiêu. Mạng lưới này được áp dụng với 

các sản phẩm có vòng đời ngắn hoặc với mục tiêu để đạt mức bao phủ ra thị trường một 

cách nhanh chóng. Tuy nhiên mạng lưới kiểu này hay xảy ra xung đột và việc quản trị rất 

phức tạp.  

Có các loại kênh phân phối sau:  

Kênh phân phối trực tiếp: Nhà sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. 

Người sản xuất trong trường hợp này phải thực hiện thêm chức năng lưu thông, bán hàng 

hóa. Nhiều loại sản phẩm được phân phối theo cách này, ví dụ đối với hàng hóa có tính 

chất thương phẩm đặc biệt, có tính chất tiêu dùng địa phương, hay đối với một số loại 

hàng hóa dễ hư hỏng, giá trị kinh tế lớn, yêu cầu kỹ thuật sử dụng và hỗ trợ dịch vụ phức 

tạp. Hiện nay với sự phát triểu của khoa học công nghệ đã khiến nhiều DN lựa chọn 

marketing trực tiếp để khai thác người mua như việc sử dụng thư đặt hàng, bán hàng qua 

danh mục, telemarketing và hệ thống thương mại điện tử. Ví dụ, hãng máy tính Dell bán 

hàng qua hệ thống thư đặt hàng điện tử, hay World Book thực hiện bán hàng trực tiếp 

theo phương thức door-to-door.  
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Kênh phân phối một cấp: Ở đây xuất hiện thêm nhà bán lẻ. Kênh phân phối này 

được sử dụng khi nhà bán lẻ có quy mô lớn và có thể mua được khối lượng lớn. Nhiều 

nhà sản xuất đã lựa chọn kênh phân phối này ví dụ như Genneral Motor, Ford, Chrysler 

đã phát triển mạng lưới các trung gian bán lẻ tại các thị trường khác nhau. Ngoài ra, kênh 

phân phối này được sử dụng khi nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất thấy rằng họ có khả năng 

thực hiện chức năng thay cho nhà bán buôn để giảm chi phí và đạt hiệu quả hơn khi phải 

sử dụng các nhà bán buôn độc lập. Ví dụ như trường hợp của Amana, tập đoàn điện lạnh 

lớn của Mỹ đã loại bỏ trung gian bán buôn của mình là Cooper, mặc dù trung gian này đã 

phân phối 85% sản phẩm của Amana. Nguyên nhân không phải là do Cooper hoạt động 

kém mà do Anama cho rằng họ có thể thực hiện chức năng này tốt hơn. 

Kênh phân phối hai cấp: Kênh phân phối này có sự tham gia của hai loại trung 

gian là bán buôn và bán lẻ. Mạng lưới này được sử dụng phổ biến đối với hàng hóa có giá 

trị đơn vị thấp, được tiêu dùng thường xuyên như quần áo, bánh kẹo, thuốc lá, báo chí… 

Những nhà bán buôn sẽ phân chia lô hàng và bán nhà bán lẻ với khối lượng nhỏ hơn.  

Kênh phân phối nhiều cấp: tham gia vào kênh này có thêm một số trung gian đặc 

biệt như đại lý, môi giới. Các trung gian này được sử dụng để tập hợp hàng hóa và được 

phối hợp để cung cấp hàng hóa với số lượng lớn. Ví dụ như hãng Mansar Products, một 

hãng trang sức nổi tiếng của Bỉ khi thâm nhập vào thị trường Mỹ đã sử dụng kênh phân 

phối này. 

b) Xác định số lượng trung gian ở mỗi cấp độ phân phối  

Bề rộng của mạng lưới phân phối biểu hiện ở số lượng trung gian ở mỗi cấp độ 

phân phối. DN phải quan tâm đến bề rộng mạng lưới phân phối để đạt mức độ bao phủ thị 

trường tốt nhất. DN có thể thực hiện phân phối theo các phương thức: phân phối rộng rãi, 

phân phối độc quyền và phân phối chọn lọc.  

Phân phối rộng có nghĩa là DN sử dụng nhiều trung gian ở mỗi cấp độ phân phối 

nhằm mục tiêu đưa sản phẩm đến tay người bán lẻ càng nhiều càng tốt. Phương thức này 

được thực hiện đối với hàng hóa thông dụng như thực phầm, đồ uống...Ví dụ như Coca-

cola, Netsle, Fuji, Kodak đã phân phối sản phẩm của mình theo cách này.  

Phân phối độc quyền ngược với phân phối rộng, theo đó DN thu hẹp phạm vi bán 

hàng qua một trung gian thương mại duy nhất ở mỗi khu vực thị trường. Phương thức này 

thường gắn liền với DN bán hàng độc quyền, nhằm mục đích kiểm soát chính sách giá, 

quảng cáo, tín dụng và các dịch vụ khác. Phân phối độc quyền thường được thấy ở thị 
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trường xe hơi sang trọng như Rolls-Royce, Lexus, hay thời trang hàng hiệu như Hugo 

Boss, Giorgio Armani, Christian Dior.  

Phân phối chọn lọc trung hòa giữa phân phối rộng rãi và phân phối độc quyền. DN 

sẽ lựa chọn một số trung gian nhất định ở mỗi cấp độ phân phối. Trong phương thức này, 

DN sẽ loại bỏ những trung gian kém hiệu quả, và tập trung vào mở rộng quan hệ với 

những trung gian mà đạt được quy mô thị trường phù hợp và tiết kiệm chi phí. Ví dụ như 

Nike đã sử dụng 7 loại trung gian bán lẻ khác nhau, mỗi loại trung gian này lại phân phối 

các sản phẩm khác nhau.  

c) Xác định các loại trung gian ở mỗi cấp độ  

Ở mỗi cấp độ trung gian có thể có nhiều loại trung gian thương mại cùng tham gia 

phân phối sản phẩm. Ví dụ các mặt hàng tiêu dùng có thể bán qua các trung gian bán lẻ 

như siêu thị, các khu chợ, hay các gian hàng trên phố. Khi loại bỏ hoặc xuất hiện các 

trung gian mới, cấu trúc mạng lưới phân phối có thể thay đổi. Nhà quản trị phải phân tích 

các trung gian hiện có trên thị trường để có thể lựa chọn các loại trung gian phù hợp để 

đưa vào mạng lưới. Cơ sở để lựa chọn là phương thức, đối tượng khách hàng của mỗi 

trung gian và hiệu quả kinh doanh của họ.  

1.1.3.4. Lựa chọn hình thức liên kết mạng lưới phân phối hàng hóa  

a) Hình thức phân phối liên kết dọc (Vertical marketing systems-VMS)  

Hình thức phân phối liên kết dọc là hình thức liên kết trong đó có một thành viên 

làm chủ, giữ vai trò lãnh đạo, điều khiển các thành viên khác trong mạng lưới. Do vậy nó 

đạt được hiệu quả theo quy mô, khả năng mua bán, xóa bỏ những công việc trùng lặp và 

giảm thiểu các xung đột giữa các thành viên kênh. Có các loại hình thức liên kết dọc sau:  

+ Hình thức phân phối liên kết dọc tập đoàn (Corporate VMS)  

Các hoạt động từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đều thuộc quyền kiểm soát của 

một chủ sở hữu. Theo hình thức này các trung gian phân phối có thể phát triển các cơ sở 

sản xuất để cung cấp hàng cho họ, hoặc các nhà sản xuất mua và lập các trung gian phân 

phối cho mình. Ưu điểm của hình thức liên kết này là có thể kiểm soát hoàn toàn các giai 

đoạn trong quá trình phân phối và điều chỉnh các quan hệ phân phối trong mạng lưới một 

cách dễ dàng.  

+ Hình thức phân phối liên kết dọc hợp đồng (Contractual VMS)  

Là sự liên kết các DN kinh doanh độc lập ở nhiều khâu sản xuất và phân phối khác 

nhau cùng thống nhất phân chia công việc phân phối. Sự phân chia công việc này được 
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thực hiện dựa trên cơ sở ký kết các hợp đồng ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi giữa các 

thành viên. DN có thể lựa chọn ba dạng liên kết hợp đồng như sau:  

- Hình thức phân phối liên kết dọc hợp đồng kiểu chuỗi của hàng bán lẻ được 

người bán buôn đảm bảo cung cấp hàng hóa (Wholesaler-sponsored voluntary chains). 

Đối với mạng lưới phân phối này nhà bán buôn đứng ra ký hợp đồng với một chuỗi các 

nhà bán lẻ độc lập nhỏ để cung cấp hàng hóa.  

- Hình thức phân phối liên kết dọc hợp đồng kiểu các tổ chức hợp tác bán lẻ 

(Retailer co-operatives). Các nhà bán lẻ độc lập, quy mô nhỏ trong mạng lưới lập ra một 

tổ chức thực hiện chức năng bán buôn. Qua đó các thành viên bán lẻ tập trung sức mua 

của họ thông qua tổ chức này và lập kế hoạch phối hợp các hoạt động định giá và quảng 

cáo.  

- Hình thức phân phối liên kết dọc hợp đồng franchise (Franchise organization). Là 

hình thức phân phối dựa trên quan hệ hợp đồng giữa người chủ quyền và người nhận đặc 

quyền. Người chủ quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu, uy tín và bí quyết kinh 

doanh ký hợp đồng cho phép người nhận quyền được đặc quyền tiến hành một loại hoạt 

động kinh doanh nhất định ví dụ như đại lý độc quyền bán. Cũng có trường hợp người 

nhận quyền được phép sử dụng thương hiệu và bí quyết kinh doanh của DN cho quyền 

trên một khu vực thị trường nhất định. Người nhận quyền cũng phải thực hiện  nghĩa vụ 

nhất định đối với DN cho quyền, hoặc phải đóng một khoản phí. Đây là hình thức được 

sử dụng một cách rộng rãi như trường hợp của McDonald’s, Pepsi-Cola  

+ Hình thức phân phối liên kết dọc được quản lý (Administered VMS)  

 Trong hình thức liên kết này các nhà phân phối không có sự sở hữu chung hay có 

một hợp đồng ràng buộc đối với nhà sản xuất. Mà sự liên kết giữa các thành viên trong 

mạng lưới được tạo ra bởi quy mô và khả năng chi phối của một thành viên tới hoạt động 

của các thành viên khác. Các thành viên khác sẵn sàng chấp nhận thực hiện những chính 

sách phân phối của thành viên có sức mạnh lãnh đạo. Ví dụ như Kodak, Gillettle, P&G có 

được sự ủng hộ và hợp tác kinh doanh mạnh mẽ từ những nhà bán lẻ nhờ có quy mô lớn 

và thương hiệu nổi tiếng.  

b) Hình thức phân phối liên kết ngang (Horizontal marketing systems)  

Hình thức liên kết này được hình thành do hai hay nhiều loại DN ở một cấp liên 

kết với nhau để khai thác cơ hội kinh doanh. Các DN này có thể làm việc với nhau trên cơ 

sở tạm thời, lâu dài hay thành lập một DN riêng. Ví dụ như dự án xây dựng thương hiệu 
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đồ uống toàn Nestle và Coca-Cola. Sự hợp tác này dựa trên cơ sở Coke đã có kinh 

nghiệm lâu năm về marketing và phân phối đồ uống trên thế giới, còn Nestle tham gia xây 

dựng thương hiệu Nescafe và Nestea. 

1.1.3.5. Lựa chọn thành viên trong mạng lưới phân phối hàng hóa.  

Việc lựa chọn thành viên tham gia mạng lưới quyết định đến sự tồn tại và hiệu quả 

hoạt động của mạng lưới. Mức độ tiêu chuẩn lựa chọn thành viên của các DN rất là khác 

nhau, phụ thuộc vào mục tiêu và chiến lược phân phối trong từng trường hợp cụ thể. Tuy 

nhiên, công việc lựa chọn thành viên đều trải qua ba bước: tìm kiếm, đánh giá và thuyết 

phục các thành viên tham gia. 

Việc tìm kiếm thành viên có thể thông qua rất nhiều nguồn thông tin khác nhau 

bao gồm lực lượng bán hàng sẵn có, các nguồn tin thương mại như quảng cáo, thông tin 

hiệp hội ngành hàng hay các hội nghị thương mại hay khách hàng. Sau khi tìm kiếm và có 

danh sách các thành viên tiềm năng, DN cần xác định các tiêu chuẩn để đánh giá phù hợp 

với điều kiện thực tế của mình. Những tiêu chuẩn để chọn chủ yếu là dựa vào quy mô, 

điều kiện tín dụng và tài chính, sức mạnh bán hàng hay kinh nghiệm kinh hoanh, và cũng 

có thể là những thành công về quản trị...  

1.1.3.6. Xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa XK tại thị trường nước ngoài 

Sau khi trải qua các bước về xác định nhu cầu, các yếu tố ảnh hưởng, các thành 

viên/tác nhân có thể liên quan như đã trình bày ở trên, nhà XK phải tổ chức xây dựng 

mạng lưới phân phối tại thị trường XK theo phương pháp lựa chọn: XK trực tiếp, gián 

tiếp hoặc trong một số trường hợp, có thể kết hợp cả hai cho các phân khúc thị trường 

khác nhau hoặc các giai đoạn khác nhau của quá trình xây dựng mạng lưới phân phối.  

a) Lựa chọn phương pháp:  

Phương pháp XK thông thường nhất là bán gián tiếp và bán trực tiếp. Trong trường 

hợp bán gián tiếp nhà XK phải thông qua các tổ chức hoặc cá nhân để làm trung gian và 

sử dụng luôn mạng lưới phân phối sẵn có của các trung gian này. Trong việc bán hàng 

trực tiếp, nhà XK phải giao dịch trực tiếp với một nhà NK nước ngoài và tự xây dựng 

kênh phân phối cho riêng mình. 

Ðể quyết định nên XK trực tiếp hoặc gián tiếp, DN XK cần phải xem xét một số 

yếu tố như sau:  

• Quy mô, tầm vóc của công ty.  

• Ðặc tính của sản phẩm do công ty làm ra.  
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• Kinh nghiệm về XK đã qua và khả năng chuyên môn của công ty.  

• Các điều kiện về kinh doanh tại các thị trường đã được tuyển chọn ở nước ngoài. 

Từ đó, đưa ra các lựa chọn như sau:  

XK gián tiếp 

Loại hình này giúp cho các công ty nhỏ thâm nhập vào thị trường nước ngoài mà 

không phải đương đầu với những rắc rối và rủi ro như trong XK trực tiếp.  

Nhà sản xuất có thể XK gián tiếp thông qua các tổ chức hoặc cá nhân sau:  

• Công ty quản lý XK.  

• Khách hàng ngoại kiều.  

• Nhà ủy thác XK.  

• Nhà môi giới XK.  

• Hãng buôn XK.  

XK trực tiếp 

+ Thuận lợi: các lợi thế đối với một công ty trực tiếp XK là kiểm soát được nhiều 

hơn tiến trình XK, có khả năng thu được nhiều lợi nhuận và nắm được một cách chặt chẽ 

hơn mối quan hệ với người mua bên ngoài và thị trường liên quan.  

+ Khó khăn: công ty mất nhiều thời gian, tốn nhiều nhân sự và sử dụng nhiều 

nguồn tài lực của công ty hơn XK gián tiếp.  

Một nhà XK trực tiếp thường tuyển chọn kỹ các thị trường mà họ muốn thâm nhập 

vào, chọn ra các hệ thống phân phối riêng cho mỗi thị trường.  

b) Xây dựng mạng lưới phân phối hàng XK tại thị trường nước ngoài  

Một khi công ty đã được tổ chức để phục vụ XK thì cần phải lựa chọn hệ thống 

phân phối thích nghi cho mỗi thị trường, các hệ thống này bao gồm các đại diện thương 

mại, các đại lý, các nhà phân phối, các nhà bán lẻ và những người tiêu thụ sau cùng.  

(1) Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của công ty ở nước ngoài 

(2) Ðại diện thương mại: Một nhà đại diện thương mại thường phụ trách đại diện 

cho nhiều hệ thống thương mại hoặc sản xuất có thể bổ sung cho nhau nhưng không cạnh 

tranh với nhau. Ðại diện thương mại thường hoạt động trên cơ sở được hưởng hoa hồng, 
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không gánh chịu rủi ro hoặc trách nhiệm. Ðại diện thương mại có thể làm việc  trên cơ sở 

độc quyền hoặc không độc quyền.  

(3) Ðại lý: Thường là một người đại diện có nhiều quyền hạn và có thể được ủy 

nhiệm để hành xử mọi vấn đề thay mặt công ty mà ông ta làm đại diện.  

(4) Nhà phân phối: Là một nhà buôn mua hàng của nhà XK với một giá có chiết 

khấu và bán lại hàng hóa đó để kiếm lời. Nhà phân phối chuyên nghiệp thường phân phối 

một loạt nhiều sản phẩm có thể bổ sung cho nhau nhưng không cạnh tranh lại với nhau.  

(5) Nhà bán lẻ nước ngoài: Công ty XK cũng có thể bán hàng trực tiếp cho một 

nhà bán lẻ ở nước ngoài mặc dù như thế thì hệ thống người tiêu dùng sẽ bị giới hạn.  

(6) Bán hàng trực tiếp cho người sử dụng sau cùng: Một công ty XK có thể bán sản 

phẩm hoặc dịch vụ của mình trực tiếp cho người sử dụng hoặc tiêu dùng sau cùng ở nước 

ngoài. Những người mua hàng trực tiếp này có thể là các chính phủ nước ngoài, các cơ 

quan như bệnh viện, trường học hoặc các DN.  

1.1.4. Lý luận về các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam và lý do lựa 

chọn các sản phẩm để nghiên cứu của đề tài 

Việc xác định các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam gần đây nhất 

có thể thấy trong kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến 

năm 2025, Ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 

2018 - 2020; xét đến năm 2025. 

Theo đó, trong các nhiệm vụ đặt ra, nhiệm vụ số 3, mục III. có nêu rõ: “ Phát triển 

các ngành công nghiệp ưu tiên nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp”,  

ngoài nhóm nông lâm thủy sản và năng lượng tái tạo không nằm trong khuôn khổ đề tài 

thì các sản phẩm công nghiệp ưu tiên gồm có: 

“- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm cơ khí, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực 

như: ô tô, các sản phẩm máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết 

bị điện, thiết bị y tế, linh kiện phụ tùng ô tô, đóng tàu biển... 

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu đối với các 

sản phẩm công nghiệp, ngành công nghiệp Việt Nam ưu tiên và thương hiệu của các DN 

công nghiệp Việt Nam; tập trung nguồn lực triển khai Chương trình xúc tiến thương mại 

quốc gia hằng năm vào các ngành công nghiệp Việt Nam có thế mạnh như chế biến thực 

phẩm, đồ uống, dệt may, da giày...” 
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Như vậy có thể các nhóm hàng được ưu tiên gồm có: các ngành công nghiệp Việt 

Nam có thế mạnh như chế biến thực phẩm, đồ uống, dệt may, da giày, ô tô, các sản phẩm 

máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế, linh 

kiện phụ tùng ô tô, đóng tàu biển; sản phẩm năng lượng tái tạo... 

Đi sâu vào việc phát triển hệ thống phân phối, Kế hoạch này đề ra nhiệm vụ “Xây 

dựng và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm của các ngành công nghiệp như dệt may, da 

giày, hóa chất, thực phẩm, điện tử... nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng tham gia 

mạng lưới sản xuất toàn cầu, khai thác một cách có hiệu quả quá trình hội nhập và tự do 

hóa thương mại mạnh mẽ trong thời gian qua; phát triển thí điểm cụm liên kết ngành 

công nghiệp trong một số ngành công nghiệp ưu tiên; đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng 

Việt Nam vào hệ thống phân phối của các thương hiệu nước ngoài”. 

Trong khuôn khổ đề tài này, do chủ thể tập trung là các sản phẩm công nghiệp có 

thế mạnh tại thị trường ASEAN, nên nhóm nghiên cứu dựa trên 3 tiêu chí chính gồm: 

- Lựa chọn trong các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh đã được xác định trong 

Kế hoạch tái cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025, đặc biệt 

là các sản phẩm được xác định trong nhiệm vụ phát triển hệ thống phân phối tại các thị 

trường nước ngoài như dệt may, da giày, hóa chất, điện tử, máy móc thiết bị công nghiệp 

như đã nêu trên; 

- Các sản phẩm có KNXK cao sang thị trường này trong 5 năm trở lại đây gồm 

điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị phụ tùng, sắt thép, dệt may, thủy tinh, gốm sứ, 

nhựa-hóa chất;  

- Dựa vào đặc điểm tiêu thụ, phân phối của các nhóm hàng hóa nói chung trên cơ 

sở lý luận về mạng lưới phân phối ở trên. 

Từ điểm giao thoa của các tiêu chí trên, nhóm thực hiện đề tài  phân chia các sản 

phẩm công nghiệp có thế mạnh XK sang thị trường ASEAN gồm có:  

+ Nhóm 1: Các sản phẩm tiêu dùng thường được phân phối đại trà trên diện rộng 

như dệt may, giầy dép, gốm sứ thủy tinh, sản phẩm nhựa (sau đây gọi tắt là Nhóm 1). Đây 

là nhóm sản phẩm có nhiều triển vọng, cần tập trung xây dựng và phát triển mạng lưới 

phân phối tại thị trường ASEAN  

+ Nhóm 2: Nhóm các sản phẩm công nghiệp nặng do các DN Việt Nam sản xuất 

và XK, có kim ngạch lớn nhưng đi theo các kênh phân phối chuyên ngành, không đại trà 

như: sắt, tôn, thép, máy móc thiết bị phụ tùng (sau đây gọi tắt là nhóm 2) 
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+ Nhóm 3: Nhóm hàng điện tử gồm điện thoại, linh kiện, máy tính, điện tử. Nhóm 

này có KNXK sang ASEAN lớn nhất trong số các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam 

nhưng chủ yếu các DN FDI thực hiện và đi theo mạng lưới phân phối của họ. Ví dụ các 

công ty FDI lớn như  Samsung, LG, Synopex (Hàn Quốc), Canon, Panasonic, Meiko 

(Nhật Bản), Sonion (Đan Mạch) hiện chiếm phần lớn trị giá XK nhóm hàng này sang 

ASEAN. Là các công ty đa quốc gia, với thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, các công ty này 

đã thiết lập được các kênh phân phối vững chắc trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn 

cầu của họ. Các DN Việt Nam chỉ tham gia một phần nhỏ vào chuỗi cung ứng, các sản 

phẩm hiện chủ yếu được tiêu thụ trong nước hoặc được gia công XK theo hợp đồng gia 

công của đối tác nước ngoài, hoặc tham gia cung ứng đầu vào cho các DN FDI.  

Do đó, trong khuôn khổ đề tài này sẽ tập trung vào các mặt hàng thuộc Nhóm 1 

và nhóm 2 để phân tích. Việc nghiên cứu các xây dựng mạng lưới phân phối cho các 

mặt hàng thuộc nhóm 3 sẽ chỉ khả thi và cần thiết khi năng lực sản xuất của chính các 

DN Việt Nam đủ lớn để tạo ra nguồn hàng ổn định, có khả năng cạnh tranh để phân 

phối trên diện rộng vào các thị trường này. 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

1.2.1. Một số mô hình mạng lưới phân phối và các xu hướng mới trong thực tiễn 

1.2.1.1. Các mô hình phổ biến trên thế giới: 

Trong thực tiễn, có rất nhiều mô hình phân phối được áp dụng, các mạng lưới phân 

phối cũng rất phong phú, trong đó có 12 mô hình chủ yếu thường được áp dụng trên thế 

giới. 

Thứ nhất là mạng lưới phân phối hàng trực tiếp, trong đó sản phẩm từ nhà sản xuất 

đi thẳng đến người tiêu dùng thông qua mạng lưới các cửa hàng của chính nhà sản xuất. 

Thứ hai là mạng lưới phân phối hàng trực tuyến, sản phẩm được phân phối thông 

qua các phương tiện trực tuyến như thư tín, điện thoại, Internet… do các nhà trung gian 

chuyên môn đảm nhận. 

Thứ ba là nhà sản xuất phân phối thông qua mạng lưới các nhà bán lẻ độc lập. 

Quan hệ giữa hai đối tượng này là hoàn toàn bình đẳng. 

Thứ tư là kênh một cấp chọn lọc. Các nhà bán lẻ hội tụ đủ điều kiện do nhà sản 

xuất quy định sẽ được lựa chọn để phân phối hàng hóa. 

Thứ năm là kênh một cấp trực thuộc, nhà sản xuất tự thiết lập một hệ thống các 

cửa hàng bán lẻ để phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng. 
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Thứ sáu là kênh cấp 3 độc lập từ nhà sản xuất - đại lý cấp một - đại lý cấp 2 - cửa 

hàng bán lẻ - người tiêu dùng. Các trung gian hoạt động hoàn toàn độc lập. 

Thứ bảy là kênh 3 cấp chọn lọc. Theo đó, cửa hàng bán lẻ hoặc đại lý cấp 2 có thể 

phụ thuộc vào cấp 1 và nhà sản xuất. Họ được lựa chọn tham gia vào mạng lưới phân 

phối khi đảm bảo các điều kiện cần thiết. 

Thứ tám là kênh 2 cấp phụ thuộc vào nhà bán lẻ từ nhà sản xuất - nhà phân phối 

(do các nhà bán lẻ tạo nên) - nhà bán lẻ và người tiêu dùng. 

Thứ chín là kênh ba cấp phụ thuộc nhà phân phối bao gồm nhà sản xuất - văn 

phòng đại diện - nhà phân phối - mạng lưới bán lẻ (của nhà phân phối) - người tiêu dùng. 

Kênh này, văn phòng đại diện chủ yếu đóng vai trò thương mại và tiếp thị, còn tiêu thụ 

hoàn toàn phụ thuộc vào nhà phân phối. 

Thứ mười là kênh 3 cấp phụ thuộc vào nhà sản xuất bao gồm nhà sản xuất - văn 

phòng đại diện - nhà phân phối - mạng lưới bán lẻ đại chúng như siêu thị - trung tâm 

thương mại - người tiêu dùng. 

Thứ mười một là kênh 3 cấp đại chúng từ nhà sản xuất - mạng lưới bán lẻ đại 

chúng (siêu thị, trung tâm thương mại) và người tiêu dùng. 

Thứ mười hai là kênh cấp 1 đại chúng từ nhà sản xuất - mạng lưới bán lẻ đại chúng 

như siêu thị - trung tâm thương mại - người tiêu dùng. 

Trong thực tiễn, cần phân biệt rõ ràng giữa các kênh phân phối tạo nên mạng lưới 

phân phối với hình thức bán hàng. Tùy thuộc tính chất sản phẩm và chiến lược phát triển 

một số thị trường mà một DN có thể đồng thời áp dụng một hay một số kênh phân phối 

và cǎn cứ vào đó để tổ chức lực lượng bán hàng. Các chuyên gia về kinh doanh cũng phân 

loại các hình thức bán hàng chủ yếu theo ba hình thức. 

- Một là bán hàng tại chỗ tại cửa hàng, showroom, siêu thị và hội chợ. 

- Hai là bán hàng thực địa tại các nhà khách hàng, công ty, xí nghiệp, trường học, 

đại lý. Hình thức này đòi hỏi kỹ năng tìm kiếm, theo dõi, tiếp cận, phát triển 

quan hệ và thuyết phục khách hàng. 

- Ba là dịch vụ khách hàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kèm theo như 

vận chuyển, thanh toán, bảo hành và sửa chữa. 

1.2.1.2. Những xu hướng mới 
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Đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin, vận dụng những công nghệ mới để phát 

triển mạng lưới phân phối 

Ví dụ tiêu biểu là 7-Eleven của Nhật Bản: đầu tư vào hệ thống thông tin tiên tiến 

nhất dùng trong ngành công nghiệp bán lẻ - đó là hệ thống PÓ và trạm đa phương tiện. 

Với việc đầu tư áp dụng hệ thống PÓ - hệ thống theo dõi một cách khắt khao sự thay đổi 

cảm nhận của khách hàng, 7-Eleven của Nhật đã phát hiện sự thay đổi nhu cầu của người 

tiêu dùng trước các công ty đối thủ cạnh tranh. Qua đó, hệ thống các cửa hàng 7-Eleven 

của Nhật đã có thể đáp ứng kịp thời sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng, trong 

khi các hệ thống siêu thị khác do không nắm bắt được sự thay đổi trên đã gặp phải kinh 

doanh đình trệ.  

Xây dựng mạng lưới phân phối thông qua việc mua lại các kênh phân phối lớn 

Trong những năm gần đây, xu hướng mua lại những hệ thống bán lẻ, siêu thị cả 

nội địa và quốc tế có tên tuổi nhưng kinh doanh không thành công ở nơi dự kiến thâm 

nhập. Ví dụ như hiện tượng Wal-Mart đầu tư một tỷ USD mua lại Trust-Mart, một hệ 

thống siêu thị do Đài Loan sở hữu với hơn 100 cửa hàng lớn ở 20 tỉnh của Trung Quốc. 

Đầu tư phát triển logistics và các dịch vụ bổ trợ cho mạng lưới phân phối:  

Đầu tư vào logistics là một trong những xu hướng mới để tạo ra ưu thế vượt trội 

cho một hệ thống phân phối. Ví dụ, Metro Cash Carry đã đầu tư gần 20-25 triệu euro 

trang bị hệ thống cung ứng hàng kho lạnh, xe chuyên dụng, thiết bị kiểm tra, bảo quản 

hàng hóa,... theo chuẩn Metro và gần 800.000 euro cho công tác huấn luyện lao động để 

đảm bảo sự mở rộng của hệ thống phân phối của họ trên toàn thế giới.  

 Ngoài ra, các nhà phân phối trên thế giới cũng tạo ra sự hậu thuẫn lớn cho hệ 

thống của họ bằng cách đa dạng hóa dịch vụ bằng cách cửa hàng kinh doanh thêm các 

dịch vụ bổ trợ như thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhận thanh toán cho bán hàng qua 

mạng,...  

Thúc đẩy tiêu thụ, XK thông qua các tập đoàn phân phối đa quốc gia 

Việc thúc đẩy các DN XK trực tiếp hàng hóa vào các chuỗi phân phối nước ngoài 

là rất quan trọng. Đây là biện pháp rút ngắn các khâu trung gian, đưa hàng Việt đến tay 

người tiêu dùng các nước.. 

KNXK hàng Việt qua kênh siêu thị nước ngoài sẽ còn tăng mạnh trong những năm 

tới khi mới đây Chính phủ đã thông qua Đề án thúc đẩy các DN Việt Nam trực tiếp tham 

gia các mạng phân phối nước ngoài. 
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Liên kết để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hiệu quả phân phối:  

Do nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao hơn, mỗi sản phẩm được phân phối 

tại thị trường XK ngày nay cần có các dịch vụ kèm theo như bảo hành, dịch vụ chăm sóc 

khách hàng, khuyến mãi, hậu mãi hoặc thậm chí là các hoạt động thu hồi…Các dịch vụ 

này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của hàng hóa và thương 

hiệu.  

Các nhà XK nếu không thể trực tiếp thực hiện các dịch vụ đó hoặc việc trực tiếp 

thực hiện không hiệu quả, thì thường liên kết với các thành viên khác trong mạng lưới 

phân phối của mình ở nước ngoài để thực hiện các dịch vụ trên.  

1.2.2. Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy XK các mặt hàng công nghiệp thông qua việc 

xây dựng thành công hệ thống phân phối  

1.2.2.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

+ Tổ chức phân phối tiêu thụ 

Khi mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường thế giới, người Nhật luôn có các 

chiến lược bài bản nhưng cũng rất linh hoạt để nắm bắt cơ hội thâm nhập vào thị trường. 

Các DN Nhật Bản đã sớm nhận ra rằng nguồn lực không đủ và cũng không nên dàn trải 

phát triển hệ thống phân phối trên tất cả các khu vực thị trường nước ngoài. Giải pháp 

hiệu quả là nghiên cứu phân tích kỹ để chọn lọc và dồn sức vào từng điểm, từng phần của 

thị trường mà họ đã có dự định làm mục tiêu ban đầu. 

+ Tuyển chọn các trung gian tốt phân phối sản phẩm 

Các nhà quản trị kênh phân phối người Nhật hiểu rõ tầm quan trọng của các trung 

gian thương mại và việc tuyển chọn các trung gian phân phối có ý nghĩa lớn đến hiệu quả 

hoạt đọng của chính sách phân phối. Các công ty Nhật Bản xây dựng một mạng lưới phân 

phối có những mắt xích trung gian có sức cạnh tranh và hoạt động tốt với mục đích cuối 

cùng đưa được sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng ngoại quốc một cách tốt nhất. 

+ Tăng cường ảnh hưởng đối với các trung gian phân phối 

Các công ty Nhật Bản luôn tìm cách tăng cường sức mạnh ảnh hưởng của mình đối 

với trung gian phân phối thông qua nhiều biện pháp trong chính sách marketing phân phối 

của công ty và có xu hướng ưa thích sử dụng những hình thức không áp đặt và ít gây 

xung đột trong kênh phân phối như khuyến khích hỗ trọ, tặng thưởng. 
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Các hình thức khuyến khích, tạo động lực cho trung gian phân phối rất đa dạng. 

Nhưng tất cả đều nằm một mục đích chung tạo động lực kích thích năng động hơn để đạt 

được mục tiêu cao nhất cuối cùng là sản phẩm “Made in Japan” được giới thiệu và phân 

phối đến tay người tiêu dùng càng nhiều càng tốt. 

+ Đạt hiệu quả bằng cách lợi dụng thế mạnh của đối phương 

Nhiều công ty Nhật tổ chức phân phối sản phẩm trên thị trường nước ngoài thông 

qua các tổ chức của chính nước sở tại đó. Họ đã sử dụng các công ty bản địa này là người 

tổ chức tiêu thụ sản phẩm thay cho mình bằng cách sử dụng những thế mạnh sẵn có của 

đối phương như cơ sở vật chất, mạng lưới chi nhánh, nhẵn mác uy tin… Chính sách này 

rất có hiệu quả, nhất là trong thời kỳ đầu của quá trình kinh doanh ở nước ngaofi của một 

DN. Nó vượt qua được những trở ngại tiềm tàng khi DN mò mẫm tự xây dựng mạng lưới 

phân phối ở nước ngoài, đồng thời cũng tiết kiệm một nguồn lực đáng kể. 

+ Phân phối đa dạng 

Trong giai đoạn các công ty Nhật mở rộng phạm vi hoạt động ở nước ngoài, chính 

sách phân phối sản phẩm được mở rộng đa dạng với nhiều kiểu hay nhiều thế hệ sản 

phẩm được giới thiệu liên tục trên mạng lưới tiêu thụ. 

Trước hết với cách thức phân phối đa dạng sản phẩm, các nhà kinh doanh có thể 

tiếp cận được với thị trường rộng lớn hơn. Thứ hai, với việc giới thiệu nhiều kiểu, loại 

mặt hàng trên kênh phân phối sẽ giúp giảm bớt rủi ro cho công ty cũng như sự phụ thuộc 

đối với các tổ chức tiêu thụ như trung gian bán hàng và các đại lý bán lẻ trong thị trường, 

người thường gây khó khăn cho các nhà sản xuất có chủng loại sản phẩm đơn lẻ. Ngoài 

ra, đây còn là biện pháp gián tiếp để chiếm phần lớn diện tích hoặc mặt bằng trong các 

siêu thị, cửa hàng bán lẻ, hỗ trợ cho chính sách khuyếch trường tạo nên một hình ảnh 

quen thuộc của xuất xứ hàng hóa trong tâm lý của người tiêu dùng ngoại quốc. 

+ Tổ chức chi nhánh tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài 

Sau khi đã có chỗ đứng tại nước ngoài, các công ty Nhật Bắt tay ngay vào việc tổ 

chức các chi nhánh của mình để có thể chủ động tự bán hàng hóa tại nước đó. Với cách 

này, các công ty đó có thể vừa tích lũy được kih nghiệm, vừa có thể tăng cường vững 

mạnh năng lực tiếp thị ở nước ngoài bằng cách quản lý trực tiếp các hoạt động phân phối 

sản phẩm ở các địa phương. Đồng thời những chi nhánh tiêu thụ sản phẩm này sau sẽ tiếp 

tục được mở rộng trở thành các trung tâm để phát triển một mạng lưới phân phối của 

chính hãng ở nước ngoài. 
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1.2.2.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Các DN công nghiệp của Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên thị trường phân phối 

hàng hóa toàn cầu. Hầu như không một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới 

không có hàng hóa của Trung Quốc cũng như những kênh phân phối của họ.  

Thành công trong việc xây dựng mạng lưới phân phối của Trung Quốc trên thế 

giới  cho thấy tư duy hệ thống rất cao của họ, dựa trên sự kế thừa, học hỏi từ các hệ thống 

cũng như các quy trình trước đó. Tuy nhiên, để thâm nhập thành công và chiếm lĩnh thị 

phần một cách nhanh chóng, các DN Trung Quốc phần lớn phải tự mình nghiên cứu cũng 

như đưa ra các phương thức bán hàng cho riêng mình.  

Một trong những kinh nghiệm quan trọng của họ là luôn suy nghĩ về việc phát triển 

công nghệ. Bên cạnh đó, thay vì tìm tới các đối tác là các tập đoàn lớn khác, các nhà sản 

xuất tại Trung Quốc lại đặc biệt quan  tâm tới các phân khúc nhỏ, các ngách thị trường và 

các công ty khởi nghiệp địa phương. Tại các thị trường mà họ đặt mục tiêu thâm nhập và 

chiếm lĩnh thị phần, các công ty này đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong 

một thời gian ngắn thông qua việc đầu tư hoặc mua lại các công ty tại địa phương hoặc 

các công ty khởi nghiệp với các ý tưởng mới độc đáo và các ngách thị trường tiềm năng. 

Tại các thị trường nước ngoài, các công ty của Trung Quốc cũng đều trung thành 

với một tiêu chí chung đó là không hướng tới các đơn vị có thương hiệu lớn bởi chỉ có 

như vậy, họ mới tránh được việc phải chi số tiền lớn để mua lại các giải pháp từ các tập 

đoàn khác. Trong khi đó, các công ty mới nổi lại có đủ nhiệt huyết cần thiết để giúp các 

tập đoàn của Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. 

Đặc biệt, các DN Trung Quốc sớm nhận ra những điểm mạnh của thương mại điện 

tử, các DN lớn tới từ Trung Quốc đã áp dụng hình thức kinh doanh này tiếp cận thị trường 

xuất khẩu.  

1.2.2.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc  

Với việc thành lập Cộng động Kinh tế ASEAN từ cuối năm 2015 và tốc độ tăng 

trưởng kinh tế ở mức cao những năm gần đây, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại 

lớn thứ hai của Hàn Quốc. Thông qua các khuôn khổ như Hiệp định thương mại tự do 

ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) và Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020, hai bên đang 

phấn đấu đạt mục tiêu 200 tỉ USD giá trị tổng kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 

2020. Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc, Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hàn Quốc được 

khuyến khích tổ chức các diễn đàn, sự kiện để kết nối hơn nữa cộng đồng DN hai bên.  
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Bên cạnh những hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc để các DN thâm nhập và phát 

triển hệ thống phân phối tại thị trường ASEAN như trên, các DN Hàn Quốc cũng rất năng 

động xây dựng vị thế của họ tại thị trường này. 

Kinh nghiệm của các DN Hàn Quốc trong việc xây dựng các mạng lưới phân phối 

là đi theo hướng xây dựng thương hiệu tốt, gắn liền với nền văn hóa Hàn Quốc. Các tập 

đoàn hàng đầu lần lượt ra đời: Samsung, LG, Poso, Huyndai… thúc đẩy năng lực cạnh 

tranh trên toàn thế giới trong việc nhanh chóng phát triển sản phẩm mới, thay đổi thiết kế, 

nhanh chóng tạo ra ý tưởng đổi mới và chất lượng phục vụ… đã làm hài lòng khách hàng, 

qua đó dần dần nâng cao vị thế để ngày càng phát triển vươn xa. 

Đối với các thương hiệu Hàn Quốc, mục tiêu là toàn cầu hóa hình ảnh. Ví dụ, đầu 

thập niên 1990, Công ty Điện tử Goldstar đổi tên thành LG (viết tắt của chữ Lucky 

Goldstar - Ngôi sao vàng may mắn) ngay sau khi mua lại thương hiệu ti vi nổi tiếng của 

Mỹ là Zenith. Thương hiệu mới của LG là một thành công, với logo, slogan mới, thân 

thiện, dễ đọc và dễ nhớ đã nhanh chóng trở nên quen thuộc khắp thế giới. Tập đoàn 

Procter & Gamble (P&G) cũng nổi tiếng với hệ thống quản trị thương hiệu trên toàn cầu. 

1.2.2.3. Kinh nghiệm của một số nước ASEAN: 

Trong số các nước ASEAN, Thái Lan, Malaysia, Philippines có nhiều kinh nghiệm 

trong việc phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa của mình tại không chỉ ASEAN mà 

còn vươn ra nhiều thị trường lớn trên thế giới như Trung Quốc, Hoa Kỳ… 

Một kinh nghiệm chung là Chính phủ và các DN của họ đều rất chú trọng công tác 

xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường XK thông qua nhiều kênh khác nhau như tham 

gia hội chợ triển lãm, các thương vụ ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại, các 

hiệp hội ngành hàng và với mỗi kênh này đều có một chiến lược rất bài bản. Các chiến 

lược đó thường được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu thị trường nước bạn hàng, 

không chỉ thông qua thương vụ và các tổ chức xúc tiến thương mại của nước mình mà 

còn thông qua các tổ chức, công ty quốc tế có uy tín và kinh nghiệm phát triển thị trường, 

xây dựng mạng lưới phân phối tại  nước sở tại… Ví dụ, việc Bộ Thương mại Thái Lan 

liên tục tổ chức Triển lãm hàng Thái Lan trong hàng chục năm qua tại Việt Nam là minh 

chứng rõ nét về hoạt động hỗ trợ DN nước này thâm nhập và xây dựng các kênh phân 

phối hàng hóa tại các thị trường XK. 

Phát triển mạng lưới thông qua nhượng quyền cũng là một kinh nghiệm. Ví dụ đối 

với Malaysia, nhìn thấy tiềm năng của ngành vào việc nâng cao giá trị cộng thêm cho sản 
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phẩm và dịch vụ qua hình thức XK mô hình, Chính phủ Malaysia đã đặt mục tiêu nâng tỉ 

lệ đóng góp GDP của ngành nhượng quyền lên 9,4% đến năm 2020 với tham vọng biến 

Malaysia thành trung tâm nhượng quyền của Đông Nam Á. 

Phát triển hệ thống phân phối thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài, đặc biệt 

trong lĩnh vực phân phối cũng tạo ra lợi thế rất lớn cho các nhà XK của ba nước này tại 

thị trường ASEAN. Ví dụ, hiện tại, khoảng gần 30% đầu tư của người Thái tập trung ở 

khu vực Đông Nam Á. Việc đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài đã trở thành một chiến lược 

thay thế để giúp họ có thể nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Ngay tại 

thị trường Việt Nam, Tập đoàn CP của Thái Lan mua lại toàn bộ chuỗi bán lẻ Metro Cash 

& Carry Việt Nam vào tháng 8/2014, khi Metro đang có 19 trung tâm trên cả nước, doanh 

thu năm 2012 - 2013 đạt hơn 690 triệu USD. Trước đó, BJC đã hợp tác với một hệ thống 

bán lẻ khác là Family Mart sau khi đối tác Nhật Bản rút khỏi liên doanh này và sau đó hệ 

thống được đổi tên thành B’mart - thương hiệu lâu đời của BJC.  

Ngoài ra cũng có thể thấy kinh nghiệm của các DN Philippines trong quá trình họ 

âm thầm thâm nhập thị trường Việt Nam và từng bước lan tỏa khắp ASEAN thông qua 

các hình thức phân phối độc đáo. Các sản phẩm khác như bia San Miguel, thương hiệu 

snack Oishi, các loại bánh kẹo của Philippines đã rất phổ biến trong các siêu thị của Việt 

Nam hay mô hình bán đồ ăn nhanh Jollibee có thể cạnh tranh được với cả các thương hiệu 

lớn như KFC, McDonald tại thị trường Việt Nam.  

Một ví dụ khác là các sản phẩm của Unilab, tập đoàn dược đa quốc gia khởi nguồn 

từ Philippines, cũng là một thương hiệu đã có chỗ đứng tại VN với một nhà máy sản xuất 

quy mô tại Bình Dương, bên cạnh sáu nhà máy tại Philippines, một nhà máy tại Thái Lan 

và hai nhà máy ở Indonesia. Từ Bình Dương, dược phẩm của Unilab tỏa đi khắp các thị 

trường lân cận như Singapore và Myanmar…Trong lĩnh vực hạ tầng và kho vận, 

Philippines cũng thâm nhập thị trường VN và từng bước lan tỏa khắp ASEAN với Tập 

đoàn Manila Water và ICTSI, tập đoàn kho vận và cảng biển lâu đời của Manila, tạo ra 

một sự kết nối hiệu quả hơn cho chuỗi cung ứng và mạng lưới phân phối hàng hóa của họ 

tại ASEAN. 

1.2.2.4.Tổng kết các kinh nghiệm quốc tế và lựa chọn tham khảo cho Việt Nam: 

Từ các kinh nghiệm quốc tế đã trình bày ở trên có thể thấy một số kinh nghiệm có 

thể vận dụng cho các DN Việt Nam trong quá trình xây dựng mạng lưới phân phối các 

sản phẩm công nghiệp tại thị trường ASEAN như sau:  
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- Tổ chức tốt việc nghiên cứu thị trường: nghiên cứu phân tích kỹ để chọn lọc và 

dồn sức vào từng điểm, từng phần của thị trường (Kinh nghiệm của Nhật Bản, Thái Lan). 

- Phát triển mạng lưới phân phối theo hướng xây dựng các thương hiệu tốt: Đối với 

những thị trường có tính cạnh tranh cao như ASEAN việc chinh phục người tiêu dùng 

bằng thương hiệu tốt, đáng tin cậy là hết sức cần thiết. Đây là kinh nghiệm của Hàn Quốc, 

Thái Lan, Philippines và họ đã rất thành công ngay tại thị trường Việt Nam.  

- Lựa chọn những đầu mối phù hợp trong mạng lưới phân phối, trong đó có các 

nhà phân phối bản địa, liên minh, liên kết giữa các DN Việt Nam trong quá trình xây 

dựng và phát triển mạng lưới phân phối: Không chỉ các DN có bề dày kinh nghiệm và 

tầm ảnh hưởng lớn của Nhật Bản, các DN Trung Quốc và Thái Lan cũng đã rất thành 

công với chiến lược này.  

 

1.2.3. Thực tiễn tiêu thụ và phân phối hàng hóa tại ASEAN 

1.2.3.1. Tổng quan thị trường ASEAN: 

ASEAN là thị trường gần về mặt địa lý, vừa là thị trường lớn của Việt Nam, cùng 

trong một cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) với rất nhiều cơ hội hợp tác về thương mại. 

Trong khi chi phí gia tăng ở Trung Quốc và căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ 

làm thị trường này giảm sức cạnh tranh thì khu vực kinh doanh của ASEAN hiện vẫn 

chưa bão hòa. Sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên và lao động có tay nghề mang lại 

hiệu quả về mặt chi phí, giúp khu vực này thu hút nhiều công ty trên thế giới đầu tư và 

mở rộng hoạt động sản xuất, thương mại. Cụ thể: 

+ Tăng trưởng kinh tế mạnh trong những năm gần đây. Các quốc gia nằm trong 

tốp 6 nước dẫn đầu về kinh tế ASEAN như Indonesia sẽ có mức tăng trưởng khoảng 

5,3%. Malaysia và Singapore có mức tăng trưởng ổn định hơn. 

+ Dân số và lực lượng lao động dồi dào 

ASEAN có lực lượng lao động lớn thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc. 

Dân số lớn hơn Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu. Lực lượng lao động của ASEAN chiếm 

67,6% tổng dân số với số lượng lao động có tay nghề ngày càng gia tăng.  

+ Tầng lớp trung lưu tăng lên 

Khu vực có thu nhập trung bình của ASEAN dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 

10,9%/ năm từ năm 2012 đến năm 2023. Khoảng 84,4% số hộ gia đình sẽ ở khung thu 
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nhập từ 10.000-15.000 USD / năm. Một tỷ lệ cao hơn của nhóm này dự kiến sẽ chuyển 

sang khung thu nhập từ 15.000-50.000 USD mỗi năm vào năm 2023. 

+ Xu hướng thuận lợi hóa thương mại được đẩy mạnh 

Năm 2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập tạo ra một khu vực 

kinh tế có tính cạnh tranh cao, hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Ngoài việc thúc 

đẩy giao dịch, trao đổi thương mại trong AEC, lợi ích mà các thành viên có được là tăng 

trưởng kinh tế nhanh, tạo ra nhiều việc làm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ, 

phân bổ nguồn lực tốt, tăng cường năng lực sản xuất và tính cạnh tranh. Đặc biệt, AEC 

chú trọng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, cũng là 

vấn đề Việt Nam hết sức quan tâm. 

Bên cạnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 

khu vực (RCEP) và Sáng kiến kinh tế Vành đai và Con đường cùng của Trung Quốc cũng 

được xem là các yếu tố then chốt sẽ góp phần nâng cao tính gắn kết trong khu vực, cũng 

như thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. 

+ Hệ thống giao thông và hạ tầng 

Với vị trí địa lý của các quốc gia ASEAN, các tuyến đường vận chuyển chất lượng 

giữ vai trò quan trọng để đạt được một mạng lưới chuỗi cung ứng có hiệu quả. Bản đồ 

vận chuyển toàn cầu thay đổi đòi hỏi khu vực này phải có các cảng lớn hơn với khả năng 

nâng cao chất lượng hàng hóa. 

Trong số các nước ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipinnes, Singapore 

và Thái Lan), hệ thống cảng ở Singapore hiện đứng đầu cả về quy mô và chất lượng dịch 

vụ xử lý hàng hoá. Tiếp sau là các cảng ở Malaysia và Thái Lan với mức độ tự động hóa 

ngày càng tăng. Các cảng ở Indonesia và Việt Nam những năm gần đây cũng được nâng 

cấp cải thiện. Theo Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN, 19 cảng ở Indonesia sẽ được xây 

dựng để tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ cảng đồng bộ hơn ở ASEAN. 

Một số quốc gia ASEAN là quần đảo, nên vận tải đường biển vốn giữ vị trí cực kỳ 

quan trọng. Tuy nhiên đường sắt và đường bộ cũng có vai trò lớn. Các khoản đầu tư theo 

kế hoạch hiện tại trong mạng lưới đường sắt của ASEAN lên tới vài trăm tỷ USD, tạo ra 

lợi ích cho nền kinh tế có nhiều bán đảo nhất. Kế hoạch đầu tư kết hợp của ASEAN là 

đầu tư cho vận tải hàng không trong khu vực. Hơn nữa, chính sách mở cửa theo hướng 

bãi bỏ thuế quan và cho phép các hãng hàng không tự do hoạt động trên thị trường 
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ASEAN đang dẫn đến sự tăng trưởng của các hãng hàng không giá rẻ ở khu vực tư nhân, 

với khoảng 101.000 kỹ thuật viên và 95.000 phi công vào năm 2034. 

1.2.3.2.Đặc điểm tiêu thụ và phân phối hàng hóa tại các thị trường trong ASEAN  

Thông tin về đặc điểm phân phối tại các thị trường thành viên ASEAN rất phong 

phú và đa dạng, trong khuôn khổ đề tài này, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào những nội 

dung có tính đặc thù, những phân khúc có triển vọng và khả thi nhất cho mục tiêu phát 

triển mạng lưới phân phối hàng hóa của các DN Việt Nam tại mỗi thị trường.  

a) Thái Lan  

Với dân số 68 triệu người, thu nhập bình quân 17.800 USD/người/năm, mỗi năm 

Thái Lan phục vụ thêm khoảng 32 triệu khách du lịch (đứng đầu ASEAN), nền kinh tế có 

tính mở cao, nên nhu cầu hàng hóa tại thị trường này rất đa dạng, phong phú và vận động 

rất nhanh theo các xu hướng tiêu dùng mới trên thế giới.  

Để phục vụ nhu cầu đó, bên cạnh mạng lưới phân phối truyền thống, các kênh 

phân phối hàng hóa hiện đại đang phát triển rất mạnh mẽ ở Thái Lan. Ngoài những cửa 

hàng, trung tâm mua bán, các hàng bán buôn, bán lẻ lớn của các hãng phân phối đa quốc 

gia còn thì còn có một mạng lưới rộng lớn và ngày càng chuyên nghiệp hơn các DN phân 

phối của Thái Lan có khả năng cạnh tranh được với các hãng của nước ngoài. Thái Lan đã 

xây dựng được có những trung tâm kho vận, phân phối hàng hóa được trang bị hiện đại, 

làm nền tảng cho một nền phân phối lớn và chuyên nghiệp.  

Về loại hình tổ chức bán buôn hiện đại, ở Thái Lan hiện có 22 trung tâm bán buôn 

Makro Cash Carry và có kế hoạch phát triển lên 40 trung tâm, với diện tích bán hàng bình 

quân cho mỗi trung tâm là 10.000m và 2.275 nhân viên, tổ chức hoạt động của các trung 

tâm này tương tự như Metro Cash Carry ở Việt Nam.  

Thái Lan cũng rất coi trọng việc phát triển hệ thống các chợ đầu mối trên cơ sở 

kiểm soát tốt chất lượng, giá cả và truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.  

Hiện nay ở Thái Lan đã có nhiều đại siêu thị, với nhiều cơ sở có diện tích lớn 

20.000m, kinh doanh khoảng 50.000 mặt hàng. Trong số các nhà phân phối lớn của Thái 

Lan phải kể đến Central Group- một DN Thái Lan có hoạt động đầu tư và thương mại tại 

Việt Nam. Tại Thái Lan, hệ thống của Central Group được phân bố rộng khắp với các 

trung tâm thương mại: Central Embassy, Central Chidlom, ZEN, Central World, Central 

Festval Eastville, Central Plaza Ladprao với hàng loạt ngành hàng từ bán lẻ, trung tâm 

thương mại,  thực phẩm, điện máy, văn phòng, khách sạn…Với hệ thống phân phối rộng 
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khắp cả nước, tập đoàn này cam kết hỗ trợ các DN Việt Nam đưa hàng hóa vào hệ thống 

phân phối của Tập đoàn tại Thái Lan. Đặc biệt, Tập đoàn Central Group tập trung hỗ trợ 

các DN vừa và nhỏ Việt Nam trong việc thu mua tận nguồn, giảm thiểu khâu trung gian, 

đóng góp ý kiến và kinh nghiệm trong việc tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và từng 

bước xây dựng thương hiệu. Tập đoàn này đã phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam tổ 

chức các Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan.  

Về bán lẻ, Thái Lan đã áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển các DN phân phối vừa 

và nhỏ trong nước để có thể cạnh tranh với các DN nước ngoài đang hoạt động tại đây. 

Bộ Thương mại Thái Lan đã thực hiện chính sách thúc đẩy hiện đại hóa hoạt động phân 

phối bằng cách hỗ trợ các cơ sở bán hàng đơn lẻ, tản mát nâng cấp thành các chuỗi cửa 

hàng theo mô hình hiện đại, khuyến khích hoạt động kinh doanh theo chuỗi bằng phương 

pháp cấp quyền kinh doanh franchise và áp dụng hệ thống điểm bán hàng (point of sales 

system- POS): đây là hệ thống quản lý thông tin về điểm bán hàng rất phổ biến ở các 

nước phát triển. 

Loại hình chợ bán lẻ truyền thống vẫn tồn tại song song cùng loại hình bán lẻ hiện 

đại. Nhưng trong giai đoạn 2011-20106, tỷ lệ tăng trưởng của các cửa hàng tạp hóa truyền 

thống chỉ khoảng 2%/năm, và tổng doanh thu giảm từ 59% xuống còn 54%. Trong khi đó, 

tốc độ tăng trưởng trung bình của các cửa hàng tiện ích là 10%/năm, và tổng doanh thu 

tăng từ 14% đến 19% và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng với tốc độ này. Người tiêu dùng 

Thái Lan khi được hỏi đều cho biết họ có kế hoạch tăng chi tiêu tại các cửa hàng tiện ích. 

Trong chuỗi các cửa hàng tiện lợi có sức cạnh tranh cao, Big C và Tesco được 

người tiêu dùng đánh giá cao nhất về chủng loại hàng hóa, trong khi 7-Eleven được đánh 

giá đầu bảng về sự tiện lợi và dịch vụ. Tính đến tháng 6/2017, 7-Eleven đã có hơn 10.000 

cửa hàng ở Thái Lan. 

Ngoài ra, còn có nhiều loại khác như siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa hàng chuyên 

doanh,... cửa các hãng nước ngoài. 

b) Indonesia 

Với dân số hơn 250 triệu người, đông dân thứ 4 trên thế giới, Indonesia được dự 

đoán đến năm 2030 có khoảng hơn 90 triệu người thuộc tầng lớp người tiêu dùng với thu 

nhập hàng năm hơn 3.600 USD (theo McKinsey & Company, 2014). Tầng lớp người tiêu 

dùng này, thường được coi là nhóm có thu nhập trung bình, đang tạo ra sự bùng nổ về tiêu 

dùng ở Indonesia.  Khả năng người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận hơn với các 
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nguồn tín dụng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng chi tiêu đối với các mặt 

hàng tiêu dùng và các mặt hàng không thuộc nhóm hàng thiết yếu khác.  

Thương mại điện tử đang tăng trưởng rất nhanh chóng tại Philippines. Khả năng 

kết nối ngày càng cao và sự phát triển về cơ sở hạ tầng đóng góp lớn cho sự tăng trưởng 

này. Indonesia có gần 90 triệu thuê bao Internet và tổng doanh thu thương mại điện tử 

năm được dự báo sẽ đạt khoảng 20 tỷ USD vào năm 2020. 

Cạnh tranh trong phân phối hàng hóa tại Philippines ngày càng gay gắt do có sự 

tham gia của nhiều công ty đang hoạt động và công ty mới, cả các thương hiệu trong nước 

và nước ngoài.  

Về bán buôn, các nhà NK Indonesia có thể chuyên về  một số nhóm hàng đặc thù 

hoặc phân phối nhiều loại hàng khác nhau. Một số công ty lớn tiếp tục mở rộng hệ thống 

phân phối đến tận cấp bán lẻ để tăng khả năng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Sự 

mở rộng này thường dựa trên các hoạt động nhằm tăng cường hình ảnh thương hiệu của 

họ và thu hút khách hàng mới ở nhiều vùng khác nhau của Indonesia.  

Các kênh phân phối sản phẩm tiêu dùng phụ thuộc nhiều vào các kênh bán lẻ hiện 

đại – như trung tâm thương mại, các cửa hàng chuyên một loại sản phẩm được đặt tại các 

trung tâm mua sắm. Những nhà bán lẻ này hoặc mua hàng từ các nhà NK và phân phối 

hoặc NK trực tiếp từ nhà sản xuất nhưng đang vận động theo hướng thiết lập quan hệ mật 

thiết hơn với người tiêu dùng. Thói quen tiêu dùng của người dân Philippines có nhiều 

điểm chung, trong đó dành khoảng 50% thu nhập cho việc ăn uống; khi mua sắm thường 

quan tâm đến giá cả phù hợp với chất lượng; thích những sản phẩm có trọng lượng nhỏ. 

Các chuỗi cửa hàng, siêu thị liên tục thay đổi danh mục hàng hóa để đáp ứng các xu 

hướng mới cho người tiêu dùng.  

Tương tự như thế, mạng lưới phân phối hiện đại cho các ngành dệt may, giầy dép, 

đồ nội thất, mỹ nghệ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe... cũng đang ngày càng phát triển, do 

thu nhập khả dụng tăng lên và các tiêu chuẩn xã hội thay đổi. Các nhà phân phối thường 

xuyên thay thế hàng hóa và hàng trưng bày cũng như áp dụng các mức giá đa dạng để thu 

hút các nhóm khách hàng ngày càng phân hóa tại thị trường này. 

Đối với thực phẩm và dược phẩm, thách thức cho các công ty quốc tế mới tiếp cận 

thị trường Indonesia là quy định của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia 

(BPOM). Tất cả sản phẩm đều phải đăng ký và dán nhãn của BPOM trước khi bày bán 

trên giá kệ. Indonesia đã thông qua Dự luật chứng nhận sản phẩm Halal vào tháng 9 năm 
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2014, yêu cầu tất cả sản phẩm, bao gồm cả các thương hiệu mỹ phẩm phải có chứng nhận 

halal vào trước năm 2019.  

c) Malaysia  

Với dân số chỉ 31 triệu người (năm 2016), Malaysia không phải là một quốc gia 

đông dân nhưng mỗi năm nước này đón thêm khoảng 26 triệu khách du lịch nên nhu cầu 

tiêu dùng vẫn rất lớn. Là một nền kinh tế có thu nhập trung bình, kết cấu dân số đa dạng 

về độ tuổi và văn hóa tiêu dùng, hệ thống bán buôn, bán lẻ hàng hóa của Malaysia rộng 

khắp trên phạm vi cả nước và được qui hoạch tương đối khoa học.  

Theo quy định thì cứ một khu vực có khoảng 250 nghìn dân thì được thành lập một 

trung tâm thương mại bao gồm các siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, các dịch vụ vui chơi giải 

trí, trông xe, gửi xe, đỗ xe, tạo nên những “One Stop Center” rất thuận tiện cho người 

mua sắm và giảm được ách tắc giao thông. Các trung tâm thương mại này vừa là điểm thu 

hút khách du lịch đến để mua sắm và thăm quan, giải trí. 

 Các tập đoàn bán buôn, bán lẻ quốc tế và trong nước được phép hoạt động tại 

Malaysia như: Carrefour, Giant, Makro, Jusco, Seven - Eleven, Parkson, Mydin, lsetan 

hiện đang có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới phân phối hàng hóa của nước này. Cơ 

chế hoạt động của các hệ thống bán buôn, bán lẻ này là cơ chế mở, cạnh tranh lành mạnh 

và tự giác tuân thủ luật pháp. Các siêu thị, cửa hàng mở cửa theo giờ qui định của nhà 

nước và cũng có siêu thị, cửa hàng được phép mở cửa bán hàng 24 giờ một ngày. Hàng 

hóa được niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 

Malaysia đã khuyến khích phát triển mạnh mẽ các hình thức phân phối hiện đại 

nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến mua sắm.  

Theo dự báo của Euromonitor (2018), các siêu thị được sẽ chứng kiến sự tăng 

trưởng giá trị tích cực do người tiêu dùng di chuyển từ cửa hàng lớn sang các cửa hàng 

nhỏ hơn nhằm mang lại sự thuận tiện và dễ dàng mua sắm hơn. Các siêu thị được định vị 

tốt để hưởng lợi từ xu hướng này, với người tiêu dùng dần dần di chuyển từ các đại siêu 

thị sang các siêu thị lân cận có quy mô nhỏ hơn. 

Econsave Cash & Carry dẫn đầu trong lĩnh vực siêu thị tại Malaysia, sau đó là các 

công ty khác như Trendcell, Village Grocer Holdings và GCH. Lợi thế của công ty là 

mạng lưới cửa hàng rộng lớn, với thương hiệu Econsave bao gồm 66 cửa hàng trong năm 

2017, lớn nhất ở Malaysia. 
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Song song với phát triển các siêu thị và trung tâm thương mại lớn, Malaysia cũng 

khuyến khích các loại hình kinh doanh thương mại vừa và nhỏ bằng cách mở cửa thị 

trường bán lẻ, ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực 

kinh doanh thương mại.  

Hệ thống phân phối của Malaysia ngày càng chịu tác động bởi sự phát triển của 

thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng, hiện chiếm khoảng 2% tổng doanh số 

bán hàng tại Malaysia nhưng dự kiến sẽ tăng lên hai con số trong những năm tới. Lĩnh 

vực thương mại điện tử ở Malaysia đã phát triển hơn so với tất cả các nước ASEAN khác 

trừ Singapore. Năm 2018, doanh thu trên thị trường thương mại điện tử lên tới 1.380 triệu 

USD và dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm là 17,6%, dẫn đến khối lượng thị 

trường là 2.635 triệu đô la vào năm 2022.  

Sự tham gia thương mại điện tử của người tiêu dùng đã tăng lên 48,8% so với 

35,3% của năm trước. Hiện có 19,8 triệu người tham gia các hoạt động mua sắm trực 

tuyến thường xuyên tại Malaysia, với các động lực lựa chọn phương thức phân phối này 

là lợi thế về giá cả, danh mục sản phẩm và phân phối. Năm 2018, tỷ lệ tham gia của người 

tiêu dùng dùng được ước tính là 61,6% và dự kiến sẽ đạt 63,2% vào năm 2022.  

d) Singapore: 

Singapore là một đảo quốc phát triển với diện tích 432 km2 và dân số 5,41 triệu 

người, trong đó, 74% là người Hoa, 13,3% là người Malay, 9% là người Ấn Độ và 3,5% 

còn lại đến từ những quốc gia khác. Nằm ở vị trí chiến lược trong vùng lưu thông hàng 

hóa giữa châu Á, châu Úc, châu Âu, Trung Đông và Hoa Kỳ, Singapore là một trong 

những nền kinh tế mở nhất và cũng độc lập nhất trên thương trường quốc tế. KNXK của 

quốc gia này cao hơn 3,5 lần so với mức GDP. Năm đối tác thương mại chính của 

Singapore là các quốc gia EU, châu Âu, Malaysia, Trung Quốc và Mỹ. 

Với lợi thế địa lý đặc biệt và độ mở cao của nền kinh tế, Singapore là nơi đặt trụ 

sở của các công ty lớn về  phân phối hàng hóa.  

Singapore là giao điểm của các tuyến đường hàng không và hàng hải quan trọng 

của khu vực châu Á Thái Bình Dương, là trung tâm và cũng là điểm trung chuyển hàng 

hóa chính của khu vực Đông Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Vai trò của Singapore trong 

giao thương của khu vực được thể hiện ở chỗ 45-50% tổng KNXK của nước này là tái 

XK.  
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Thông thường, các nhà NK đại diện cho các thương hiệu nước ngoài sẽ chịu trách 

nhiệm phát triển thị trường, xây dựng chiến lược quảng cáo và khuyến mãi, tăng cường 

các kênh phân phối trong thị trường bán lẻ. 

Các chuỗi siêu thị lớn và một vài các nhà bán lẻ sản phẩm cao cấp nhập trực tiếp 

sản phẩm từ các nước nguồn, bên thu gom, nhà phân phối về bán ở các cửa hàng của họ. 

Trong khi đó, các nhà bán lẻ nhỏ hơn thường nhập hàng từ nhà phân phối địa phương.  

Hai chuỗi siêu thị chính chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Singapore là Dairy Farm và 

NTUC Fairprice. Cửa hàng Dairy Farm nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập 

trung bình và cao, trong khi NTUC Fairprice lại phục vụ đối tượng đại trà. NTUC 

Fairprice hiện vẫn thống lĩnh trong ngành bán lẻ với 32% thị trường. 

+ Chuỗi siêu thị lớn nhất tính về số lượng các cửa hàng bán lẻ là Dairy Farm với 

123 cửa hàng, gồm 47 cửa hàng Kho lạnh (Cold Storage), 9 cửa hàng Thị trường hàng 

đầu (Premier Market Place), 4 cửa hàng Đặc sản (Specialty), và 62 cửa hàng Khổng lồ 

(Giant Stores) (trước kia còn được gọi là Mua sắm tiết kiệm). Dairy Farm vận hành 7 

chuỗi cửa hàng tiện lợi bao gồm 530 cửa hàng và 128 cửa hàng Dược phẩm Guardian. 

+ Đứng thứ hai là chuỗi cửa hàng NTUC Fairprice với 97 siêu thị, 16 cửa hàng 

Fairprice Thượng hạng, và 7 cửa hàng Fairprice Đặc biệt (Đại siêu thị). Thêm vào đó, 

chuỗi NTUC có 160 cửa hàng tiện lợi vui vẻ, 20 cửa hàng Fairprice tiện lợi với một vài 

cửa hàng nằm ở các trạm Esso – Mobil. Khách hàng mục tiêu của NTUC Fairprice chủ 

yếu là nhóm có thu nhập trung bình và thấp. Giá cả cạnh tranh là một trong các yếu tố 

quyết định việc đưa các sản phẩm mới vào chuỗi cửa hàng NTUC Fairprice. Chuỗi 

NTUC Fairprice được xem là rộng lớn nhất xét về độ bao phủ khách hàng, địa lý và các 

nhóm thu nhập. Các cửa hàng của Fairprice có mặt ở hầu hết các khu dân cư tập trung 

đông đúc. Các nhà NK có mong muốn phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hướng đến thị 

trường đại trà thường ưa thích làm việc với NTUC Fairprice. Bên cạnh đó cũng có một số 

siêu thị quản lý độc lập như Isetan, Meidi-Ya, Mustafa’s, và Prime.  

Ngoài ra còn có các chuỗi siêu thị phát triển lên từ mô hình kinh doanh gia đình, 

bắt đầu từ những cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ với giá cạnh tranh do hàng hóa chủ yếu có 

nguồn gốc từ Trung Quốc và các quốc gia châu Á lân cận có chi phí thấp. Khách hàng của 

cả hai chuỗi siêu thị này phần lớn là nhóm có thu nhập trung bình và thấp. Các siêu thị 

còn lại kể trên đều vận hành độc lập với một cửa hàng duy nhất. Isetan và Meidi-Ya nhắm 

vào đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình và cao và cộng đồng người Nhật Bản ở 

Singapore. 
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Singapore luôn là nước đi đầu ASEAN về ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại 

trong phân phối hàng hóa.  

Các nhà phân hối lớn của Singapore luôn đi đầu ASEAN trong việc áp dụng công 

nghệ mới để tăng hiệu quả giao hàng. Ví dụ, siêu thị “Habitat by honestbee” đã áp dụng 

hệ thống robot đóng gói đồ và hoàn toàn không dùng tiền mặt. Trên diện tích hơn 5.500 

m2 ở khu Pasir Panjang là hệ thống tự động giúp khách hàng thanh toán bằng ứng dụng 

trên smartphone và hệ thống robot đóng gói đồ. Siêu thị này có khoảng 20.000 sản phẩm. 

Để thanh toán, khách hàng chỉ cần đặt giỏ hàng vào hệ thống tự động, nó sẽ được đưa vào 

trong, quét và đóng gói. Trước khi ra về, khách hàng có thể quét mã QR trên ứng dụng 

Honestbee tại nơi lấy đồ. Robot sẽ đưa túi đồ cho khách hàng. Hệ thống thanh toán và trả 

đồ này có thể xử lý khoảng 300 đơn hàng một giờ. 

e) Philippines 

Với dân số 104 triệu người (năm 2016), doanh số bán lẻ tại Philippines dự kiến sẽ 

đạt 7,08 nghìn tỷ peso (149,99 tỷ USD) vào năm 2021 từ mức 4,53 nghìn tỷ peso (95,98 

tỷ USD) vào năm 2016, theo dữ liệu của tổ chức nghiên cứu thị trường bán lẻ tiêu dùng 

quốc tế.  

Các kênh thương mại hiện đại tại Philippines chiếm khoảng 20% tổng doanh thu 

bán lẻ và đang phát triển nhanh chóng. Cùng với đó là sự tăng trưởng nhanh chóng cả về 

số lượng cửa hàng và doanh số với các DN bán lẻ tiêu dùng hiện đại. Các DN bán lẻ với 

nhiều loại hình đa dạng trong nước đã thống trị thương mại hiện đại và đã chứng tỏ sự 

tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm qua.  

SM Retail, Puregold và Robinsons là các nhà bán lẻ hàng tiêu dùng nổi bật nhất tại 

Philippines. Chẳng hạn, SM Retail đang tập trung mở rộng các cửa hàng cỡ vừa và nhỏ. 

Puregold và Robinsons cũng có kế hoạch tương tự về việc mở rộng vươn khỏi khu vực 

đảo Luzon với các chiến lược bá hàng đa kênh. 7-Eleven, nhà bán lẻ phát triển nhanh nhất 

tại Philippines cũng đang mở rộng các cửa hàng tại các thị trấn nhỏ trên khắp đất nước. 

Nhờ thu nhập ngày càng tăng và lối sống thành thị ngày càng phát triển cửa hàng 

tiện lợi và các kênh trực tuyến trở thành những kênh bán hàng nổi bật nhất trên thị trường. 

Số cửa hàng tiện lợi sẽ tăng lên khi các nhà bán lẻ trong nước tiếp tục thúc đẩy thị trường 

này, mang lại thêm nhiều thương hiệu cửa hàng tiện lợi hơn đến với đất nước.  

Một trong những lý do khiến nhu cầu về cửa hàng tiện lợi cao như vậy là do số 

lượng các trung tâm gia công và các trung tâm điện thoại gia tăng ở Philippines. Các 

trung tâm này tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, hoạt động 24/24 và có xu hướng sử 
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dụng thuê người lao động trẻ tuổi với thu nhập sẵn có và luôn muốn mua sắm sao cho 

thuận tiện nhất có thể.  

Lazada, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á, đã hoạt động ở 

Philippines từ năm 2012 và hiện có 6 triệu người sử dụng trong nước. Có rất nhiều cơ hội 

cho các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp muốn tham gia vào thị trường đang phát triển 

nhanh chóng này. 

Kênh phân phối và bán hàng của Philippine khác biệt theo từng ngành. Nhà phân 

phối NK hàng tiêu dùng để bán lại cho các nhà bán lẻ.  

Việc NK thiết bị sản xuất thường thông qua một đại lý hoặc nhà phân phối trước 

khi đến tay người dùng cuối. Một số người dùng cuối NK hàng trực tiếp. 

Hiện nay có 2 dạng nhà NK ở Philippines: (i) Nhà phân phối nhập và trữ hàng để 

bán (stocking distributors)  (ii) Nhà ủy thác đặt hàng nước ngoài (indentors). Nhà phân 

phối bị ràng buộc bởi hợp đồng mua bán các mặt hàng với số lượng cụ thể được nêu trong 

thỏa thuận với nhà cung cấp nước ngoài.  

Trong khi đó, nhà ủy thác đặt hàng nước ngoài đóng vai trò như người môi giới 

giữa nhà cung cấp nước ngoài và người tiêu dùng, do đó tiết kiệm được nhiều vốn dành 

đầu tư cho thiết bị đắt tiền và tránh nhu cầu trữ hàng có giá cao. Thông thường, người 

mua hàng đặt hàng cho nhà ủy thác đặt hàng nước ngoài đã trả tiền cho hàng hóa này rồi. 

Khách hàng thường sẽ mở tín dụng thư (L/C) để mua hàng trực tiếp từ nhà XK nước 

ngoài. Theo các thỏa thuận này, đại lý hoặc người đại diện địa phương được nhận khoản 

tiền hoa hồng trong việc bán hàng, được gọi là tiền môi giới. Các đại lý ủy thác đặt hàng 

cũng đảm nhận dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. 

 Các dự án về cơ sở hạ tầng như dự án giao thông vận tải được mở cho đấu thầu 

cạnh tranh quốc tế. Các công ty nước ngoài nộp hồ sơ dự thầu trực tiếp cho cơ quan chính 

phủ thực hiện. Trong các tình huống đấu thầu, các đại lý địa phương là những công cụ 

tiếp thị hiệu quả.  

f) Campuchia  

Với lợi thế đường biên giới chung đi qua 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 9 tỉnh biên 

giới Campuchia; có 10 cửa khẩu quốc tế, nhiều cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ; khoảng 

cách từ TPHCM đến Phnom Penh chỉ có 230 km; đây là những điều kiện thuận lợi để các 

mặt hàng của Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào thị trường Campuchia, cộng với thị hiếu 
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người tiêu dùng Campuchia khá tương đồng với người Việt Nam, các DN Việt Nam còn 

nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm và chiếm lĩnh thị trường. 

Về mạng lưới phân phối: 

- Phân phối truyền thống: Chiếm tỉ lệ cao (60 -70%) tại Campuchia. Đối với ngành 

hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng th́ người bán hàng phần lớn là gốc Hoa 

(Qua trao đổi tại các chợ và nhà phân phối thì 7/10 gian hàng có chủ cửa hàng/ sạp hàng 

là người Hoa). 

Một số chợ tại Phnom Penh: 

+ Chợ Phsar O Russei và Chợ Psar Thmei (Central Market): hai chợ lớn nhất tại 

Phnom Phenh phục vụ dân địa phương.  

+ Chợ Trung tâm (chợ Mới - Psar Thmei) bán đồ điện tử, đồ văn phòng, quần áo, 

thực phẩm. 

+ Chợ Phsar Olympic: Đây là chợ bán buôn ( Giống chợ An Đông và chợ Kim 

Biên tại Tp.HCM) chuyên bán các sản phẩm quần áo, mỹ phẩm, bánh kẹo, thuốc lá với số 

lượng gian hàng nhiều và phong phú. Chợ Phsar Toul Tom Pong ( được biết đến với tên 

Russian Market): Chợ bán các mặt hàng quà tặng, gia dụng, điện tử, phục vụ chủ yếu 

khách du lịch. Chợ Phsar Chas, Phsar Dumkor, Phsar Samaky, Phsar Depot, Phsar 

Boeung Keng Kung: là các chợ địa phương, bán các mặt hàng rau, trái cây, thực phẩm, 

quần áo/vật dụng gia đình cũ và các đồ thờ cúng. 

Một số chợ tại Siem Reap gồm:  Chợ Leu, Chợ Samaki và chợ Derm Krolagn: là 

các chợ truyền thống chính và lớn nhất của vùng, sản phẩm bán tại chợ rất đa dạng từ 

thực phẩm tươi sống thực phẩm chế biến, quần áo, hàng gia dụng, điện máy. Chợ Phsar 

Kandal (Center Market): Chợ chuyên bán các sản phẩm quà tặng, hàng thủ công mỹ nghệ 

phục vụ khách du lịch.  

- Phân phối hiện đại:  

+ Nhóm cửa hàng tiện ích, cửa hàng 24 giờ, siêu thị và trung tâm thương mại đang 

gia tăng. Tại các trạm xăng đều có tổ chức các cửa hàng tiện ích như tại trạm xăng của 

Caltex thì có siêu thị StarMart; Tela thì có Tela Mart; TOTAL có siêu thị Bonjour, 

Sokimex thì có T & C.  

+ Siêu thị Lucky Supermarket: có 4 siêu thị là Lucky Supermarket Sihanouk, 

Lucky Supermarket Sorya, Lucky Supermarket Olympic và Lucky Supermarket Sovanna 
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tại Phnom Phenh trong chuỗi siêu thị của công ty Lucky Market Group chuyên kinh 

doanh siêu thị và thức ăn nhanh. 

+ Trung tâm Thương mại Sorya Shopping Mall: khai trương từ năm 2002, là trung 

tâm thương mại lớn nhất tại Campuchia hiện nay với 8 tầng lầu, tổng diện tích 40.000 m2, 

chuyên bán các sản phẩm hàng hóa cao cấp  

+ Ngoài ra còn các siêu thị tổng hợp: Siêu thị Bayon, Siêu thị Pencil, Trung tâm 

thương mại Sydney Shopping Mall, Trung tâm thương mại Park Roya. 

Đối với hàng NK vào thị trường Campuchia, hiện nay hàng hóa từ các nước đang 

đi theo hai hình thức phân phối chính gồm:  

+ Một là xuất cho nhà phân phối độc quyền tại Campuchia, từ đó nhà phân phối 

bán hàng đi các tỉnh thành khác cho các nhà bán sỉ, bán lẻ rồi tới tay người tiêu dùng.  

+ Hai là DN trực tiếp mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc công ty con tại 

Campuchia để kiểm soát và chủ động phân phối sản phẩm của mình cho các nhà bán sỉ tại 

các tỉnh, thành.  

g) Lào 

Với thị trường Lào, DN Việt Nam có thuận lợi lớn, đó là đường biên giới dài và sự 

thân thiện với các địa phương biên giới hai nước tạo thành một khu vực rộng lớn gồm 10 

tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào.  

Về đặc điểm phân phối hàng hóa tại Lào, có thể thấy ở các tỉnh hầu như đều có 

chợ đầu mối hàng hóa. Nhà phân phối hoặc đại lý ở Lào tập trung chính trên quốc lộ ở địa 

điểm chuẩn bị vào thị trấn, thị xã, thành phố, có chỗ đậu xe, có chỗ trưng bày, và có các 

điểm trong thị trấn, thị xã để bán nhỏ lẻ. Đó là những điều kiện rất tốt cho việc phân phối, 

tiêu thụ hàng Việt Nam. Các đối tác tại Lào luôn yêu cầu xuất trình các giấy tờ thành lập 

công ty, giấy đăng ký sản phẩm được phép lưu hành;  phải có người Lào làm trong công 

ty; sản phẩm phải có tiếng Việt và tiếng Lào; tặng hàng mẫu dùng thử, hàng trưng bày 

quảng bá; ngành nông nghiệp phải làm mô hình trình diễn, sau đó tổ chức hội thảo. Về 

thanh toán, đối tác đại lý ở Lào thường yêu cầu gửi hàng gối đầu một đợt, nếu bán liên tục 

thì họ trả ngay bằng tiền mặt, nếu phát sinh doanh thu lớn thì chuyển khoản. 

Tuy nhiên, tiêu thụ hàng Việt Nam tại Lào trong thời gian qua chưa được phát 

triển đúng mức do DN chưa có nhiều đại lý phân phối tại Lào, hàng chủ yếu xuất tiểu 

ngạch để bán cho một vài nhà phân phối nhỏ lẻ, chi phí vận chuyển cao, hàng hóa chưa có 
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nhãn tiếng Lào nên người tiêu dùng chưa tiếp cận được thông tin, khâu tiếp thị chưa được 

thuận lợi.  

Mạng lưới phân phối hàng Việt tại Lào chưa được quan tâm thiết lập như chợ, cửa 

hàng, siêu thị và điều này rõ ràng thể hiện sự thiếu liên doanh liên kết giữa các DN sản 

xuất và phân phối Việt Nam trong việc cung ứng hàng.… 

Ngoài ra, so với Thái Lan, quá trình vận chuyển của Việt Nam cũng xa hơn, phí 

giao thông lớn, ngôn ngữ cũng khác biệt hơn so với ngôn ngữ giữa Thái Lan và Lào…nên 

rất khó cạnh tranh.  

Trong khi đó, Trung Quốc có lợi thế về phân phối hàng hóa tại Lào nhờ đầu tư xây 

dựng hệ thống phân phối hàng hóa tại Lào. Tại các tỉnh của Lào đều có chợ Trung Quốc. 

Ngay cả thủ đô Viêng Chăn cũng có trung tâm thương mại của Trung Quốc. Hơn nữa, 

nguồn hàng của họ rất phong phú và giá cạnh tranh. 

h) Myanmar 

Với dân số 55,1 triệu người (năm 2017), chi phí lao động thấp, thu nhập bình quân 

đầu người được cải thiện qua từng năm, Myanmar là một thị trường tiềm năng cho các 

DN nước ngoài, trong đó có các DN Việt Nam. Sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được 

10% dân số nơi đây, do vậy Myanmar buộc phải mở cửa thị trường, NK rất nhiều mặt 

hàng từ các nước Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ ... trong đó có cả Việt Nam. 

Hàng tiêu dùng tại Myanmar chủ yếu được phân phối thông qua các chợ đầu mối, 

cửa hàng bán buôn, bán lẻ truyền thống, các siêu thị và hệ thống của một số công ty 

chuyên về phân phối của Myanmar.  

Về siêu thị, sở hữu nhiều siêu thị nhất hiện nay là công ty Citi Mart Holding với 

chuỗi 13 siêu thị với tên gọi Citimart, Ocean, Northern Point. Ngoài ra còn có thương 

hiệu Junction có mặt tại Yangon, thủ đô mới Naypyitaw và Mandalay do tập đoàn Shwe 

Taung đầu tư dưới hình thức các trung tâm thương mại lớn như Junction 8, Junction Maw 

Tin, Junction Zawana, Junction Square… trong đó có nhiều cửa hiệu bán lẻ các mặt hàng 

hiệu NK và siêu thị.  

Bên cạnh đó Myanmar cũng có các chuỗi các siêu thị nhỏ hơn như Blazon, Asia 

World, Orange, Sein Gay Har... Nhìn chung, giá bán lẻ do chi phí NK, vận chuyển khá 

cao. Một số công ty chuyên phân phối đa ngành như MK, MDG, Super One... là những 

đầu mối quan trọng cho các DN VN tìm kiếm đối tác XK.  
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Đặc biệt, nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong ngành bán buôn, bán lẻ, ngày 09 tháng 5 

năm 2018, Bộ Thương mại Myanmar đã ban hành Chỉ thị số 25/2018 cho phép các công 

ty 100% vốn nước ngoài và các công ty liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và bản địa 

được kinh doanh bán buôn và bán lẻ. Chính sách này được kỳ vọng vừa giúp Myanmar 

thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vừa thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực bán buôn, bán 

lẻ ở Myanmar. Danh sách bao gồm 24 nhóm sản phẩm/sản phẩm được phép kinh doanh 

trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, cụ thể: hàng tiêu dùng (quần áo, đồng hồ, mỹ phẩm); 

thực phẩm (nông sản, thủy sản, các sản phẩm thịt và thức ăn nhanh, đồ uống và rượu sản 

xuất trong nước); đồ gia dụng và nhà bếp; dược phẩm và thiết bị y tế; thức ăn chăn nuôi; 

đồ gỗ, công cụ và dụng cụ thể thao; đồ điện và điện tử; xe đạp; xe máy; linh kiện xe ô tô; 

máy móc nông nghiệp; vật liệu xây dựng. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI MỘT SỐ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHIỆP CÓ THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG ASEAN 

2.1. Đánh giá chung tình hình XK và phân phối các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam 

tại thị trường ASEAN 

2.1.1. Tình hình XK: 

2.1.1.1. Về kim ngạch XK: 

Trong giai đoạn 2014-2018, ASEAN luôn là đối tác thương mại quan trọng của 

Việt Nam, quan hệ thương mại hàng hóa song phương giữa hai bên ngày càng phát 

triển. Tuy nhiên Việt Nam luôn có thâm hụt thương mại với các nước ASEAN kể từ khi 

gia nhập khối đến nay. 

 

Hình 1: XK một số mặt hàng công nghiệp của Việt Nam sang ASEAN 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, KNXK nhóm hàng công nghiệp 

sang thị trường ASEAN liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018, từ mức chỉ khoảng 11 tỷ 

USD vào năm 2014 lên 15,7 tỷ USD trong năm 2017, tăng 26% so với năm 2016 và 

chiếm 74% tổng KNXK hàng hóa của Việt Nam sang ASEAN. Trong năm 2017, tổng 

KNXK hàng hoá của các DN Việt Nam sang thị trường ASEAN tăng mạnh và chiếm 

10,1% tổng KNXK của cả nước nhờ trị giá XK của các nhóm hàng công nghiệp có thế 

mạnh sang thị trường này tăng cao như: điện thoại các loại & linh kiện, sắt thép các loại, 
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máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện, dầu thô, hàng dệt may. Chỉ tính riêng 5 nhóm 

hàng này đã đóng góp gần 2,72 tỷ USD, chiếm gần 70% trong phần kim ngạch tăng thêm 

của XK sang ASEAN.  

Năm 2018, KNXK hàng hóa sang thị trường ASEAN đạt 24,7 tỷ USD, tăng 

13,7%, trong đó chủ yếu vẫn là XK nhóm hàng công nghiệp. Một số mặt hàng công 

nghiệp có kim ngạch tăng cao như sắt thép tăng khoảng 39%; hàng dệt may tăng khoảng 

36,2%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 13,4%. Ngược lại, nhóm hàng điện tử gồm điện 

thoại các loại và linh kiện giảm 7,29% %, máy tính và sản phẩm điện tử giảm 12,8%.  

 2.1.1.2. Về cơ cấu mặt hàng:  

Nhóm các sản phẩm điện tử vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất nhưng phần lớn do các 

doanh nghiệp FDI phụ trách, nhóm hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị 

đang có xu hướng tăng tỷ trọng. 

Nhìn chung các mặt hàng XK chính của Việt Nam như điện thoại các loại và linh 

kiện, máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép các loại, máy móc thiết bị phụ tùng, 

phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng dệt may vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu XK 

hàng hóa sang thị trường ASEAN trong giai đoạn 2014-2018. Năm 2018, đã có sự thay 

đổi nhẹ trong cơ cấu XK các nhóm hàng chính. Theo đó, tỷ trọng của điện thoại các loại 

và linh kiện và máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm. Ngược lại, tỷ trọng của các 

mặt hàng như sắt thép, dệt may, phương tiện vận tải phụ tùng tăng nhẹ. 

Bảng 1: Tỷ trọng XK một số nhóm mặt hàng công nghiệp chính của Việt Nam sang 
thị trường ASEAN giai đoạn 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018  
Tổng KNXK sang ASEAN 
 (đvt: triệu USD) 

19.106,8 18.195,1 17.449,2 21.680,3 24.736,3 

Trong đó, tỷ trọng của một số nhóm hàng công nghiệp chính như sau (đvt:%) 
Điện thoại các loại và linh kiện 12,95 11,73 12,98 14,42 11,72 
Sắt thép các loại 7,93 6,63 5,68 7,90 8,87 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
linh kiện 6,13 7,61 11,66 11,61 9,67 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ 
tùng khác 6,09 6,65 8,08 7,22 7,20 
Hàng dệt may 2,37 3,37 4,04 4,09 4,88 
Sản phẩm thủy tinh, gốm sứ 2,39 3,03 3,39 3,12 1,33 
Giầy dép 0,80 1,06 1,25 1,23 2,96 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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2.1.1.3. Về cơ cấu thị trường:  

ASEAN 6 chiếm 95% tổng KNXK, nhưng tỷ trọng trong xu hướng được chia đều 
hơn cho các thị trường khác trong khối. 

 6 thị trường gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia, 

Philippines chiếm khoảng 95% tổng KNXK hàng hóa của Việt Nam sang thị trường 

ASEAN trong giai đoạn 2014-2018. Tuy nhiên, tỷ trọng có sự thay đổi nhẹ giữa các thị 

trường, theo hướng tăng tỷ trọng của Campuchia và Philipinnes. 

 

Hình 2: Cơ cấu XK của Việt Nam sang ASEAN theo thị trường 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

2.1.2. Tình hình phân phối: 
2.1.2.1. Thị phần của các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam tại thị trường ASEAN 

Một tiêu chí quan trọng phản ánh năng lực cạnh tranh và sự hiện diện trong các 

kênh phân phối hàng hóa tại trường XK là chỉ tiêu thị phần. Tuy nhiên, thực tế là thị phần 

của hầu hết các mặt hàng công nghiệp Việt Nam tại ASEAN còn chưa tương xứng với 

tiềm năng, một mặt do áp lực cạnh tranh bởi danh mục sản phẩm tương đồng với nước 

bạn hàng, mặt khác do mạng lưới phân phối còn nhiều hạn chế. 

Xét về mức độ hiện diện của hàng Việt Nam tại thị trường ASEAN thì có thể thấy 

hiện nay mặt hàng điện thoại, linh kiện đang có thị phần lớn nhất, đạt 10,95% trong kim 

ngạch NK mặt hàng này của các nước ASEAN. Tiếp sau là mặt hàng giày dép với 9,54%. 

Các mặt hàng có thị phần từ 1-5% gồm gốm sứ thủy tinh, dệt may, giấy và sản phẩm từ 
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giấy, sản phẩm nhựa. Trong khi đó, thị phần của các mặt hàng như máy móc thiết bị phụ 

tùng, hóa chất, than đá còn rất thấp, chỉ đạt dưới 1%. 

Các con số này cho thấy sự hiện diện của nhiều mặt hàng công nghiệp của Việt 

Nam tại thị trường ASEAN vẫn còn rất hạn chế và chưa tương xứng với dung lượng thị 

trường cũng như những lợi thế về địa lý, thuế quan, thương mại và đầu tư trong khối. 

Bảng 2: Thị phần của một số mặt hàng công nghiệp của Việt Nam trong kim ngạch 
NK mặt hàng đó tại các thị trường ASEAN năm 2017 (đvt: %) 

 

Mặt hàng ASEAN 
Thái 
Lan Malaysia Singapore Indonesia 

 
Philippi
nes 

Camp
uchia Lào 

Myan
mar 

Điện 
thoại, 
linh kiện 10,95 16,01 14,74 3,52 11,62 19,02 12,08     
Giày dép 9,54 11,82 8,30 9,37 8,01 17,65       
Sắt thép 5,23 1,52 4,69 0,92 5,30 5,61 59,55 31,56 2,28 
Gốm sứ 
thủy tinh 3,50 4,70 3,00 0,70 1,50 2,40 10,6 11,10 5,00 
Dệt may 3,25 2,26 2,59 2,68 1,73 4,89 8,37 4,46 1,14 
Sản 
phẩm 
nhựa 1,72 1,04 0,68 0,29 2,76 2,37 26,6 10,52 5,52 
Máy móc 
thiết bị 
phụ tùng 0,43 0,48 0,25 0,24 0,68 0,79 3,42 1,90 2,44 
Hóa chất 0,32   0,12   0,38 1,00 25,86   1,55 

Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan của các nước 

2.1.2.2. Tình hình tham gia mạng lưới phân phối: 

a) Những điểm tích cực, thành công và nguyên nhân: 

Thời gian qua, các DN Việt Nam đã đưa hàng hóa của mình vào các kênh phân 

phối tại thị trường các nước ASEAN bằng nhiều hình thức khác nhau, danh mục hàng hóa 

ngày càng đa đạng hơn. Các sản phẩm “made in Vietnam” cũng đã có mặt ở cả các kênh 

phân phối truyền thống (chợ bán buôn, bán lẻ truyền thống, các đại lý, cửa hàng bán lẻ, 

một số các công trình, dự án của nước bạn hàng…) và các kênh phân phối hiện đại (siêu 

thị, trung tâm mua sắm, các cửa hàng chuyên doanh, chuỗi phân phối của các tập đoàn đa 

quốc gia…). Nhiều DN đã thành công với doanh số ngày càng tăng và tạo được uy tín 

nhất định trên thị trường khu vực, ví dụ: 
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Các sản phẩm của Nhựa Duy Tân hiện có hàng ở Campuchia và Myanmar, ngoài 

việc có mặt tại các chợ truyền thống, các cửa hàng chuyên về đồ nhựa, sản phẩm của 

công ty đã vào được các siêu thị tại các thị trường này. 

Công ty Gốm sứ mỹ nghệ XK Quang Vinh (Hà Nội) là DN có nhiều kinh nghiệm 

XK hàng hóa sang các quốc gia như Mỹ, EU… Những năm trở lại đây, tận dụng cơ hội 

giảm thuế NK vào các thị trường ASEAN, công ty đã bắt đầu quan tâm tới thị trường một 

số nước trong khu vực ASEAN. Sau nhiều nỗ lực thâm nhập thị trường, đến nay, sản 

phẩm gốm, sứ mỹ nghệ của công ty đã có mặt tại thị trường Lào. Dù kim ngạch XK còn 

khiêm tốn do thị trường này không quá rộng lớn, nhưng đây là bước đệm đầu tiên đưa các 

sản phẩm của công ty thâm nhập vào các thị trường khác của Đông Nam Á. 

Cũng đón đầu cơ hội từ việc giảm thuế, trong những năm qua, Công ty Nhựa Đại 

Đồng Tiến đã đẩy mạnh XK mặt hàng nhựa gia dụng vào khu vực ASEAN. Hiện sản 

phẩm của công ty đã có mặt tại một số nước như Thái Lan, Myanmar… và bắt đầu được 

người tiêu dùng chấp nhận. Doanh số từ khu vực thị trường này cũng gia tăng đáng kể. 

Tập đoàn thép Hòa Phát đã hợp tác được với các hiệp hội ngành hàng tại các nước 

để đưa sản phẩm thép Hòa Phát vào các kênh phân phối lớn tại một số thị trường 

ASEAN. 

Các sản phẩm của bút bi Thiên Long cũng đã từng bước thâm nhập vào các kênh 

phân phối ở Thái Lan, Philippines, Indonesia, Lào và Campuchia. Từ năm 2000, Công ty 

Thiên Long đã thâm nhập thị trường Myanmar. Trên đường phố Yangon, công ty sử dụng 

quảng cáo trên nhiều chiếc xe buýt lưu thông hoặc trạm chờ xe với hình ảnh sản phẩm 

văn phòng phẩm của Thiên Long.  

Công ty Giấy Sài Gòn đã XK được sang các nước Malaysia, Singapore, 

Philippines và Campuchia. 

Ngoài những cách thức phân phối truyền thống do các DN tự thực hiện như trên, 

gần đây việc XK trực tiếp vào chuỗi phân phối nước ngoài với sự khuyến khích của Nhà 

nước không chỉ giúp DN Việt Nam gia tăng giá trị XK, mà lượng hàng XK cũng tăng 

đáng kể, do các tập đoàn phân phối lớn thường có hệ thống phân phối rộng tại nhiều quốc 

gia, như Aeon có hàng nghìn cửa hàng tại Châu Á và Nhật Bản, Lotte Mart có hàng trăm 

trung tâm thương mại tại châu Á. 

Để có được những thành công trên, bên cạnh các thuận lợi về điều kiện địa lý, thuế 

quan, quan hệ đối tác mật thiết giữa các thành viên ASEAN thì trong thời gian qua, các 
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DN Việt Nam cũng có được những thuận lợi sau khi thâm nhập và xây dựng mạng lưới 

phân phối tại thị trường ASEAN: 

+ Các hoạt động xúc tiến thương mại tầm quốc gia cũng như hỗ trợ các hoạt động 

xúc tiến thương mại quy mô nhóm hàng hóa giúp DN kết nối, giao thương tốt hơn với các 

thị trường tiềm năng tại khu vực ASEAN. Một số chương trình Tuần hàng Việt Nam tại 

một số nước ASEAN đã diễn ra khá thành công, tạo điều kiện thâm nhập thị trường và tạo 

môi trường kinh doanh cho DN Việt. Ví dụ trong năm 2017, 2018, tại Tuần Hàng và Du 

lịch Việt Nam tại Thái Lan, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn 

Central Group tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các DN Việt Nam trực tiếp gặp gỡ và trao 

đổi với bộ phận thu mua của hệ thống chuỗi bán lẻ Central Group Thái Lan. Chương trình 

này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt từ Chính phủ hai nước.  

+ Các hoạt động hỗ trợ các DN Việt Nam làm việc trực tiếp với các nhà phân phối 

lớn, các DN có nhu cầu NK ổn định ở các nước bạn hàng, qua đó giảm bớt những khâu 

trung gian, tiết kiệm chi phí và thời gian, được tiếp xúc trực tiếp với bộ phận thu mua 

nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu quả và kịp thời nhất. 

+ Một số thương hiệu Việt đã dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng các nước 

lân cận như: Bóng đèn Điện Quang, thép Hòa Phát, giầy dép Biti’s, sản phẩm may mặc 

của Việt Tiến, May 10…, sản phẩm cân của công ty Nhơn Hòa, bút bi Thiên Long, gốm 

sứ Minh Long…Điều này tạo thuận lợi cho các sản phẩm khác của Việt Nam khi thâm 

nhập thị trường ASEAN trên cơ sở niềm tin tiêu dùng đã tạo lập đối với hàng hóa từ Việt 

Nam và là tiền đề cho các sản phẩm công nghiệp khác của Việt Nam xây dựng mạng lưới 

phân phối tại các thị trường ASEAN.  

b) Những hạn chế, khó khăn, trở ngại, kinh nghiệm thất bại và nguyên nhân: 

Dù có tiềm năng lớn và đã có những DN bước đầu thành công trong việc thâm 

nhập mạng lưới phân phối tại thị trường ASEAN nhưng nhìn chung sự hiện diện và độ 

phủ trong mạng lưới phân phối tại các thị trường ASEAN còn hạn chế, chưa tương xứng 

với tiềm năng. Tại các thị trường ASEAN, các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam phải 

cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của các nước khác như Thái Lan, Singapore, 

Malaysia. Đây đều là những nước có nền sản xuất và phân phối phát triển hơn so với 

nước ta, cả về công nghệ và trình độ quản lý, quan hệ đối tác quốc tế, đồng thời họ cũng 

sở hữu một lực lượng các DN lớn, thậm chí đã có quy mô tầm khu vực và quốc tế.  

Việt Nam mở cửa và phát triển kinh tế thị trường chậm hơn các nước Singapore, 

Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Trong khi đó, do mức độ mở cửa lớn của 
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các thị trường này dẫn đến sự thâm nhập và bao phủ của các tập đoàn đa quốc gia, các 

nhà phân phối quốc tế, các công ty chuyên về xuất, NK, trung gian phân phối hàng hóa 

lớn từ Trung Quốc và các nước trong khu vực. Vì vậy, phần lớn hàng hóa của Việt Nam 

xuất vào các thị trường này vẫn phải thông qua trung gian là các đầu mối NK và phân 

phối hàng hóa quốc tế hoặc của nước sở tại, làm giảm lợi nhuận và tính chủ động trong 

việc triển khai các chiến dịch phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu.  

Thực tế cho thấy rất khó để tìm thấy các chuỗi cửa hàng hay các điểm bán hàng 

quy mô lớn của Việt Nam, các chuỗi siêu thị hàng Việt Nam tại các nước ASEAN (Trong 

khi các siêu thị hàng Thái Lan, siêu thị hàng Hàn Quốc hay Nhật Bản hiện đã trở nên phổ 

biến tại Việt Nam và nhiều nước ASEAN khác).  

Tại các chợ đầu mối tại các nước ASEAN, cũng rất khó thấy các khu bán hàng tập 

trung các sản phẩm có thương hiệu của Việt Nam. Khả năng XK và phân phối thông qua 

đấu thầu và trúng các gói thầu vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị “made in Vietnam” 

của các DN nước ta tại thị trường ASEAN cũng còn rất hạn chế.  

Bên cạnh những yếu tố khách quan đó, những hạn chế trong xây dựng mạng lưới 

phân phối cho các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam tại thị trường ASEAN phần lớn 

đến từ các yếu tố chủ quan, gồm có:  

+ Hiện nay, trình độ sản xuất sản phẩm của các DN Việt Nam còn thấp hơn so với 

các nước trong khu vực, đặc biệt là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Trong số các mặt 

hàng công nghiệp XK sang ASEAN, một số mặt hàng như điện thoại các loại và linh 

kiện; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện do các DN FDI phụ trách là chính là nên 

sự chủ động của DN Việt Nam trong xây dựng mạng lưới phân phối rất hạn chế.  

+ Đối với các sản phẩm như sắt thép các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ 

tùng, dệt may, giày dép, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng…thì một mặt chưa đa dạng hóa 

được danh mục sản phẩm để tránh trùng lắp về cơ cấu hàng hóa với nước bạn, mặt khác 

năng lực cạnh tranh còn hạn chế so với hàng hóa của nước bản địa về cả chất lượng, giá 

bán, hình thức phân phối, bán hàng.  

+ Hàng XK của Việt Nam đang được phân phối ra thị trường nước ngoài nói chung 

và các nước ASEAN nói riêng thông qua quá nhiều cấp trung gian. Tình trạng này đã duy 

trì trong một thời gian quá dài và sự chuyển biến theo hướng giảm bớt các đầu mối trung 

gian diễn ra khá chậm, khiến lợi nhuận thấp và phụ thuộc vào đối tác nước ngoài.  
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+ Do không có “tiếng nói” và vai trò trong mạng lưới phân phối ở thị trường XK 

nên các DN Việt Nam không thể chủ động phân bổ các điểm bán hàng (bán buôn, bán lẻ) 

cho phù hợp với đặc điểm sản phẩm hoặc chiến lược phát triển thị trường, chiến lược xây 

dựng thương hiệu của mình. Trong khi đó các hãng bán lẻ lớn tại nước bạn chưa đủ quan 

tâm tới các sản phẩm của Việt Nam để thiết lập quan hệ lâu bền với các công ty bán buôn 

hoặc các nhà sản xuất phía Việt Nam. Điều này làm tăng chi phí, giảm hiệu quả kinh 

doanh của DN phía Việt Nam.  

+ Các DN Việt Nam chưa kiểm soát được giá sản phẩm do mình sản xuất, ngay cả 

với giá thành sản xuất, do ở phía đầu vào thì phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu NK, ở đầu 

ra thì phụ thuộc vào nhà NK hoặc các trung gian khi được phân phối tại thị trường XK. 

Một thực tế là giá bán buôn, bán lẻ ở thị trường XK phần lớn do các trung gian quyết 

định, dẫn đến khó cạnh tranh được với hàng XK của các DN nước khác khi họ phân phối 

trực tiếp, nhất là khi đối thủ cạnh tranh áp dụng các chiến dịch cạnh tranh về giá để thâm 

nhập và thống lĩnh các kênh phân phối, ngay kể cả khi các DN Việt Nam đã có mặt ở các 

kênh phân phối đó trước.  

+ Trong khi việc thâm nhập thị trường và xây dựng mạng lưới rộng ngay từ đầu 

gặp áp lực cạnh tranh lớn thì các DN khi thâm nhập và xây dựng mạng lưới phân phối 

cũng chưa thực sự đầu tư cho nghiên cứu thị trường để xác định được các phân khúc và 

ngách thị trường cũng như hình thức phân phối phù hợp để xác lập vị thế và làm chủ kênh 

phân phối của mình.  

+ Một kinh nghiệm thất bại nữa cũng rất đáng lưu ý đó là một số DN lớn có điều 

kiện về vốn, công nghệ và thương hiệu hơn so với các DN vừa và nhỏ, nhưng do không tổ 

chức và điều hành được kênh phân phối thống nhất chung trong toàn DN nên đã để các 

công ty thành viên tự phát tham gia vào các kênh phân phối khác nhau do các nhà sản 

xuất, NK tổ chức, từ đó không tạo ra được sức mạnh chung của hệ thống trong việc 

nghiên cứu thị trường, tập trung đơn đặt hàng.  

+ Chưa có các DN Việt Nam làm tốt chức năng bán buôn với quy mô lớn, có khả 

năng nghiên cứu thị trường, tổ chức mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hoá rộng khắp 

thông qua việc thiết lập chuỗi, hoặc nhượng quyền thương mại tại các thị trường thành 

viên của ASEAN,…do vậy chưa tạo được vị thế chung của hàng công nghiệp Việt Nam 

tại thị trường ASEAN. 

+ Chưa có sự kết nối tốt giữa lĩnh vực phân phối với các hoạt động logistics của 

lĩnh vực phân phối. Cơ sở hậu cần phân phối (cảng, kho, vận chuyển, công nghệ thông 
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tin,…) vừa ít, vừa yếu và thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo hỗ trợ và phục vụ tốt cho khâu bán 

buôn và bán lẻ.  

+ Một hạn chế và đồng thời cũng là kinh nghiệm cần tránh, đó là xây dựng mạng 

lưới phân phối khi chưa có kế hoạch bài bản về xây dựng và quản lý, điều hành mạng lưới 

phân phối tại thị trường nước ngoài. Phần lớn các DN chưa xây dựng được đội chuyên 

viên bán hàng chuyên nghiệp tại các thị trường XK sẽ thiếu đi những người có kinh 

nghiệm để trực tiếp điều đình với các thành viên khác trong mạng lưới phân phối trên mọi 

phương diện, dẫn đến sự thụ động và thất bại trong quá trình xây dựng, mở rộng mạng 

lưới phân phối hàng hóa.  

2.2. Thực trạng phân phối một số mặt hàng công nghiệp của Việt Nam tại ASEAN 

2.2.1.  Các mặt hàng thuộc nhóm 1 

2.2.1.1. Tình hình chung: 

Các mặt hàng thuộc nhóm 1 được tập trung phân tích trong Đề tài này gồm có: Dệt 

may, giầy dép, các sản phẩm thủy tinh, gốm sứ, sản phẩm nhựa.  

-  Đối với các sản phẩm gia công và XK qua nước thứ 3, các DN Việt Nam chỉ 

tham gia vào công đoạn tạo giá trị thấp nhất trong chuỗi giá trị của ngành. Các khâu thiết 

kế, marketing và phân phối sản phẩm thường tạo ra giá trị gia tăng cao nhất thì phần lớn 

DN Việt Nam chưa đảm nhiệm được do đó phụ thuộc hoàn toàn hoạt động phân phối vào 

bên đặt gia công.  

-  Đối với các sản phẩm mang thương hiệu của DN Việt Nam, các DN đang từng 

bước thâm nhập hoặc xây dựng các kênh phân phối tại các thị trường của ASEAN. Một 

số siêu thị của các nước bạn thậm chí đã có khu riêng dành cho hàng hóa Việt Nam.  

  

Hình 3: Một số khu bán hàng Việt Nam trong các siêu thị tại Thái Lan và Singapore 
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Đây là những thành công bước đầu trong hoạt động phân phối hàng hóa của Việt 

Nam tại trường ASEAN. Tuy nhiên, thị phần của các mặt hàng như dệt may, gốm sứ thủy 

tinh, sản phẩm nhựa tại các thị trường này vẫn rất thấp do sức ép cạnh tranh lớn từ cả 

hàng hóa nội địa của nước bạn và từ hàng hóa từ các nước khác, đặc biệt là hàng của Thái 

Lan, Trung Quốc và các thị trường phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Nhìn chung XK các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam sang ASEAN vẫn chủ yếu 

thông qua trung gian, thường là các nhà NK hoặc phân phối nước sở tại hoặc các nhà 

phân phối lớn trong khu vực (trong đó có một số lượng lớn các nhà phân phối Trung 

Quốc/gốc Hoa tại các thị trường ASEAN).  

Các trung gian này sau đó tổ chức đưa hàng hóa vào mạng lưới phân phối đã thiết 

lập tại nước sở tại theo cơ chế của họ và các DN Việt Nam thông thường phải chấp nhận 

các cơ chế của phía bạn, theo đó hàng hóa vừa đồng thời mang thương hiệu Việt Nam- 

theo yêu cầu của các DN nước ta, vừa mang nhãn của hãng phân phối để đảm bảo vai trò 

của họ trong mạng lưới phân phối.  

Các khảo sát của các công ty nghiên cứu thị trường tại ASEAN cho thấy người tiêu 

dùng, đặc biệt trong trường hợp các kênh phân phối hiện đại, lựa chọn sản phẩm dựa trên 

thương hiệu của nhà phân phối uy tín nhiều hơn là nhà sản xuất. Đây là một trong những 

lý do mà các nhà sản xuất buộc phải “lệ thuộc” vào các nhà phân phối lớn của khu vực 

hoặc tại nước bản địa khi thâm nhập thị trường ASEAN. 

Đối với các sản phẩm được phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng, có thể thấy 

các DN Việt Nam cũng chưa thực sự đầu tư cho các gian hàng, điểm phân phối để thu hút 

khách hàng. Ví dụ, các phòng trưng bày, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các trung tâm 

thương mại thường được tận dụng là nơi giao dịch chính của các DN Việt Nam (do chưa 

đầu tư xây dựng các văn phòng đại diện, các cửa hàng của riêng mình). 

Các cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm, phòng trưng bày chưa được chú trọng đến 

tính thẩm mỹ và sự tiện lợi cho khách hàng, phòng thử đồ (đối với dệt may, giầy dép) còn 

ít, các cửa hàng còn nhỏ, chưa được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu và hiểu biết kỹ 

lưỡng về đặc điểm của thị trường, của văn hóa tiêu dùng nước sở tại. Các hoạt động để 

cung cấp thông tin chi tiết tại chỗ về các sản phẩm của Việt Nam cho các nhà phân phối 

và người tiêu dùng tại nước sở cũng chưa được chú trọng.  

2.2.1.2. Dệt may 

a) Tình hình XK dệt may sang ASEAN: 
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KNXK dệt may sang thị trường ASEAN liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018, 

thậm chí là tăng gấp 2,5 lần, từ mức khiêm tốn 453 triệu USD năm 2014 lên 886,8 triệu 

USD vào năm 2017 và 1,2 tỷ USD trong năm 2018, tăng 36,7% so với năm 2017. 

 

Hình 4: Tổng KNXK hàng dệt may và XK sang ASEAN  
trong giai đoạn 2014 - 2018 (Đvt: triệu USD) 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Tỷ trọng của khối thị trường ASEAN trong tổng KNXK dệt may của nước ta cũng 

liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018, từ mức 2,17% năm 2014 lên 3,4% năm 2017 và 

3,96% trong năm 2018. Trước đây, hàng dệt may của Việt Nam chủ yếu chỉ vào được ba 

thị trường dễ tính là Lào, Campuchia, Myanmar thì hiện giờ đã đã có mặt ở tất cả các 

nước ASEAN. Trong đó, XK sang thị trường Campuchia đạt kim ngạch cao nhất, năm 

2017 chiếm tới 39,19% KNXK dệt may sang ASEAN và tỷ trọng tiếp tục tăng lên mức 

40,36% trong năm 2018. Tiếp theo là các thị trường Indonesia, Thái Lan với tỷ trọng 

15,9% và 13,13%.  XK sang thị trường Myanmar cũng cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan 

khi KNXK sang thị trường này tăng tới 61,2% trong năm 2018.  

Mặc dù đã có những tiến triển nhưng nếu so với thuận lợi về địa lý, về thuế và các 

hợp tác nội khối thì rõ ràng XK dệt may sang ASEAN vẫn còn chưa tương xứng với tiềm 

năng.  

Bảng 3: Tỷ trọng XK dệt may sang các thị trường ASEAN  
giai đoạn 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018  
Tổng KNXK (triệu 
USD) 20.948,91 22.814,50 23.841,36 26.038,45 30.488,69 
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KNXK sang ASEAN 
(triệu USD) 453,61 612,60 705,49 886,12 1208,00 
Tỷ trọng của ASEAN 
trong tổng KNXK (%) 2,17 2,69 2,96 3,40 3,96 

Trong đó, tỷ trọng của các thị trường thành viên trong tổng KNXK sang ASEAN (%) 
Campuchia 31,79 33,36 34,54 39,19 40,36 
Indonesia 19,01 21,48 16,09 15,85 15,85 
Thái Lan 9,30 9,31 12,44 11,89 13,13 
Philippines 10,14 10,39 11,44 10,28 9,20 
Singapore 11,07 11,05 10,48 9,93 9,05 
Malaysia 13,59 11,32 12,18 10,34 9,05 
Myanmar 2,90 1,94 1,71 1,85 8,96 
Lào 2,20 1,14 1,12 0,67 0,56 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

b) Tình hình cạnh tranh và phân phối tại thị trường ASEAN 

-  Tình hình cạnh tranh: 

Trên thực tế, thị phần dệt may của nước ta ở khu vực ASEAN chưa cao trong khi 

cơ hội để mở rộng thị trường tại đây là rất lớn.  

Bảng 4: Kim ngạch và thị phần của hàng dệt may Việt Nam trong tổng kim 
ngạch NK mặt hàng này của các thị trường ASEAN năm 2017  

Tổng KNNK 
(đvt: triệu 

USD) 

KNNK từ Việt 
Nam (đvt: triệu 

USD) 

Thị phần của Việt 
Nam/tổng KNNK 

của nước đó 
(đvt: %) 

Tổng 27.278,6 886,1 3,25 
Campuchia 4.149,4 347,3 8,37 
Indonesia 8.127,4 140,4 1,73 
Thái Lan 4.656,3 105,3 2,26 
Malaysia 3.538,3 91,6 2,59 
Philippines 1.860,9 91,1 4,89 
Singapore 3.285,2 88,0 2,68 
Myanmar 1.441,2 16,4 1,14 
Lào 133,8 6,0 4,46 

Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan của các nước 

Campuchia là thị trường XK dệt may lớn nhất của Việt Nam trong số các nước 

ASEAN nhưng thị phần của hàng dệt may nước ta tại thị trường này vẫn chỉ ở mức 

8,37%. Tiếp theo là một số thị trường như Philippines, Lào thì cũng chỉ ở mức 4,5-5%. 
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Đặc biệt, thị phần của Việt Nam còn thấp ở các thị trường đông dân như Indonesia, Thái 

Lan và thị trường tiềm năng như Myanmar.  

Áp lực cạnh tranh đối với các sản phẩm dệt may của Việt nam trong trong mạng 

lưới phân phối hàng dệt may tại ASEAN là rất lớn do: 

+ Cơ cấu XK hàng dệt may của Việt Nam khá tương đồng so với các nước trong 

khu vực, nhiều quốc gia khác cũng có cơ cấu XK khá giống của Việt Nam như Malaysia 

và Thái Lan, đang là rào cản để Việt Nam XK dệt may sang ASEAN.  Trong khi đó, năng 

suất lao động ngành dệt may thấp (chỉ bằng 85% của Thái Lan) là thách thức lớn đối với 

DN dệt may vì ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, nhất là khi chi phí nhân công ngày càng 

tăng trong khi năng suất lao động không tăng tương ứng. 

Ngoài ra, những rào cản thương mại ngày càng tăng từ các thị trường ASEAN với 

yêu cầu khắt khe về trách nhiệm xã hội, nhãn sinh thái, bảo vệ môi trường… Để được NK 

vào các thị trường này, sản phẩm dệt may Việt Nam phải tuân thủ một loạt quy định về 

quy chuẩn cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sản phẩm, dán nhãn hướng dẫn sử dụng 

và nước xuất xứ, sử dụng hóa chất, tên xơ dệt và nhãn thành phần xơ dệt, bao bì và chất 

thải từ bao bì, thiết kế, thiết bị bảo hộ... một cách nghiêm ngặt.  

Ngoài ra, sự khác biệt giữa hai hệ thống quản lý quy chuẩn và tiêu chuẩn giữa Việt 

Nam và các nước ASEAN cũng là khó khăn mà DN XK dệt may đang phải đối mặt trong 

bối cảnh năng lực kiểm định sản phẩm dệt may của các tổ chức trong nước còn hạn chế. 

+ Các DN phải đáp ứng quy tắc xuất xứ từ vải trong bối cảnh tỉ lệ nội địa hóa thấp 

nhưng đây lại là thách thức lớn nhất, đòi hỏi DN dệt may phải đầu tư lâu dài cho nguồn 

nguyên phụ liệu sản xuất tại Việt Nam và có chiến lược nhà cung cấp phù hợp với quy tắc 

xuất xứ. Ngành dệt may vẫn chưa chủ động được về nguồn cung sợi đủ chất lượng để sản 

xuất hàng XK, chủ yếu liên quan đến vấn đề chất lượng. Công nghiệp phụ trợ kém phát 

triển khiến Việt Nam phải NK lượng lớn nguyên phụ liệu cho ngành may. 

+ Sản phẩm dệt may của Việt Nam còn phải chịu sức ép cạnh tranh lớn tại thị 

trường ASEAN từ các nước như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Srilanka với nguồn nhân 

công dồi dào và chi phí lao động cạnh tranh. 

- Tình hình phân phối: 

+ Các sản phẩm được phân phối tại từng thị trường: Rà soát các sản phẩm dệt may 

đang được phân phối chính tại các thị trường ASEAN có thể thấy danh mục hàng hóa khá 

đa dạng và phong phú giữa các thị trường. 
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Bảng 5: Các chủng loại hàng dệt may chính của Việt Nam đang được phân 
phối ở từng thị trường thành viên ASEAN 

Campuchia 
  
  
  
  
  
  
  

Vải Malaysia 
  
  
  
  

Vải 
Áo thun Quần các loại 
Màn Áo thun, áo sơ mi 
Quần áo thể thao Quần áo trẻ em 
Áo gió, áo sơ mi Đồ lót 
Quần áo trẻ em 

Myanmar 
  
  
  
  

Vải 
Quần áo mưa Màn 

Găng tay, bít tất, đồ lót 
Áo các loại (sơ mi, 
jacket) 

Indonesia 
  
  
  
  
  

Vải Khăn các loại 
Màn Quần áo bơi 
Quần áo trẻ em 

Philippines 
  
  
  
  

Vải 
Áo thun, quần thun, áo jacket, áo 
khoác Áo thun, áo sơ mi 
Quần áo thể thao Quần các loại 
Đồ lót Quần áo trẻ em 

Lào 
  
  
  
  

Vải Quần áo bơi 
Quần áo mưa 

Thái Lan 
  
  
  

Vải 

Khăn các loại 
Áo: áo thun, áo sơ mi, 
áo gió 

Quần áo BHLĐ 
Quần: quần thun, quần 
short 

Áo sơ mi Đồ lót, đồ bơi, màn 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu3 

+  Mạng lưới phân phối mỏng, phụ thuộc nhiều vào các trung gian phân phối lớn 

của nước ngoài: 

Đối với thị trường Campuchia- thị trường Việt Nam có KNXK lớn nhất trong khối 

các nước ASEAN, hiện nay chúng ta đang XK chủ yếu qua các nhà NK là các công ty của 

Trung Quốc hoặc gốc Hoa, có trụ sở tại Campuchia hoặc một số công ty của Indonesia. 

Ví dụ như công ty Daqian Textile, công ty Din Han enterprise, hay công ty Meng Da 

footwear industrial… 

Bảng 6: Một số đầu mối NK và phân phối hàng dệt may chính của Campuchia 
đối với hàng dệt may Việt Nam (cập nhật mới nhất đến năm 2018) 

Nhà NK và phân phối phía 
Campuchia Địa chỉ 

DAQIAN TEXTILE (CAMBODIA) 
CO.,LTD PHUM TROPAING TLOEUNG, SANGKAT CHOM CHAO. 

                                                 
3 Trên cơ sở các báo cáo nghiên cứu thị trường, trang web của các nhà phân phối, số liệu của Tổng cục Hải quan, 
thảo luận với các DN và các chuyên gia 
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Nhà NK và phân phối phía 
Campuchia Địa chỉ 

UNIVERSAL STAR CORPORATION 13F., NO.51, JHUANG 1ST STREET, TAOYUAN CITY, 

TAI -RAINBOW CO., LTD. 
PHUM TA KOL, KHUM PHIANY, SRUK 
KAMPUNG TRO LACH, KAMPONG CHHNANG 

SHEICO (CAMBODIA) CO.,LTD. 
MANHATTAN (SVAY RIENG) SPECIAL 
ECONOMIC ZONE BAVET COMMUNE 

MAN OU GARMENT CO ., LTD 
PHOUM AUTRAV,KHOM ENDONG TMOR 
SROKPREYNUP 

DIN HAN ENTERPRISE CO., LTD 
NO 67-68 DUONG NGIEP II STREET THMEY VILLAGE, 
STOEUNG,MEANCHEY 

MENG DA FOOTWEAR 
INDUSTRIAL CO.,LTD 

ST.VENG SRENG PHOUM TROPEANG THLOEN 
SANGKAT CHORM CHAO KHAN DANGKOR 

NEW ORIENT (CAMBODIA) 
GARMENT CO.,LTD 

NO.17 WORK CANDIA INDUSTRIAL PARK 
PHNOM PENH 

TALESTAR TRADING LTD MANHATTANCAMBODIA 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

Bên cạnh đó, để thâm nhập sâu hơn vào mạng lưới bán buôn và bán lẻ, một số 

thương hiệu hàng may mặc uy tín của Việt Nam như Việt Tiến, May 10 cũng đã xây dựng 

văn phòng đại diện, chuỗi cửa hàng và đại lý của mình tại các nước ASEAN.  

 

Hình 5: Cửa hàng của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến tại Campuchia 

Mặc dù đã có chỗ đứng nhất định tại thị trường này, Việt Tiến cũng điều chỉnh để 

bắt kịp với thị hiếu thay đổi liên tục của người tiêu dùng tại thị trường Campuchia.  Ngoài 

các sản phẩm chủ lực là thời trang nam công sở, công ty phát triển thêm dòng smart 

casual dành cho môi trường du lịch, dạo phố, thể thao, mặc nhà hay nội y, phụ kiện kết 

hợp giày Skechers nhằm mở rộng phân khúc cho nhóm khách hàng trẻ hơn. 
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Đối với thị trường Indonesia, hiện các DN Việt Nam đang XK nhiều qua các nhà 

NK tại nước sở tại hoặc là các nhà NK nước ngoài nhưng có chi nhánh hoặc đầu tư nước 

ngoài tại Indonesia như công ty San Fang Indonesia (một công ty của Trung Quốc có cơ 

sở tại nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Indonesia), hay công ty Hyo Sung 

Jakarta (Hàn Quốc), như Multistrada Arah Sarana… 

Bảng 7: Một số đầu mối NK và phân phối hàng dệt may chính của Indonesia 
đối với hàng dệt may Việt Nam (cập nhật mới nhất đến năm 2018) 

Nhà NK và phân phối phía Indonesia Địa chỉ 
PT. SAN FANG INDONESIA JL MODERN INDUSTRI CIKANDE IV NO 10,12,16 

PT HYOSUNG JAKARTA 
GUDANG PT BIMARUNA, JALAN RAYA 
CAKUNG CILINCING KM 1.5, RT 011 

PT. MULTISTRADA ARAH SARANA TBK., 
JL. RAYA LEMAHABANG KM 58,3 
DESA KARANGSARI, KEC CIKARANG 

PT.HAN YOUNG INDONESIA 
JL. BUMIMAS RAYA NO.17, KAWASAN 
INDUSTRY & PERGUDANGAN CIKUPAMAS 

PT.APPAREL ONE INDONESIA 
KAWASAN RUKTI MUKTI BAWANA 
BLOK B5 KITW 

PT GOODYEAR INDONESIA TBK JALAN PEMUDA 27, BOGOR 

PT.ECO SMART GARMENT INDONESIA 
DESA BLUMBANG RT.04/RW.01 
KECAMATAN KLEGO, BOYOLALI, 

PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA 
THE MANOR BUILDING LANTAI 7 DAN 8 
SURYA CIPTA SQUARE JL. SURYA UTAMA 

PT. LUCKY TEXTILE SEMARANG (LTS2) 
JL. TUGU INDUSTRI 1 NO. 7, 
KAWASAN INDUSTRI WIJAYA KUSUMA, 

PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY JALAN ELANG DESA SUKAHATI 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

Khác với trường Campuchia và Indonesia, đối với thị trường Thái Lan, phân phối 

hàng dệt may của Việt Nam không phụ thuộc nhiều vào các công ty Trung Quốc hoặc gốc 

Hoa mà thông qua nhiều công ty của Thái Lan hoặc các công ty đa quốc gia. Ví dụ công 

ty Oriental garment Thái Lan-một trong những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trong lĩnh 

vực dệt may của Thái Lan, công ty này cũng có chi nhánh tại Việt Nam. Ngoài ra còn có 

các doanh nghiệp lớn khác như Sheico (Nhật Bản), Camel hay Uniqlo. Các đầu mối NK 

và phân phối hàng dệt may chính của Thái Lan đối với hàng dệt may Việt Nam (cập nhật 

mới nhất đến năm 2018- trong Phụ lục) 

2.2.1.2. Giầy dép: 
a) Tình hình XK giầy dép sang ASEAN: 

Theo Hiệp hội da giầy Việt Nam (2018), hiện Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc 

về lượng XK giày dép ra thị trường thế giới với khoảng hơn một tỷ đôi các loại mỗi năm. 

Giày dép Việt Nam đã có mặt tại hơn 100 nước, trong đó có 72 nước có KNXK trên một 
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triệu USD. Nhưng ASEAN chỉ là một thị trường nhỏ trong XK giầy dép của Việt Nam và 

hiện chỉ chiếm chưa tới 2% tổng KNXK mặt hàng này của cả nước. 

 Tuy nhiên xu hướng XK sang thị trường này cho thấy sự gia tăng liên tục về kim 

ngạch trong giai đoạn 2014-2018. Từ mức khiêm tốn 153 triệu USD năm 2014, đến năm 

2018 đạt 328,6 triệu USD, tăng 23,24% so với năm 2017. Hơn nữa, tỷ trọng của thị 

trường ASEAN trong tổng KNXK mặt hàng này của cả nước cũng đã tăng lên trong giai 

đoạn 2014-2018, từ mức 1,49% vào năm 2014 lên 1,82% năm 2017 và 2,02% năm 2018. 

 
Hình 6: Tổng KNXK hàng giầy dép và XK sang ASEAN  

trong giai đoạn 2014 - 2018 (Đvt: triệu USD) 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về cơ cấu thị trường:  

Trong số các thị trường ASEAN, XK giầy dép sang Singapore hiện đang dẫn đầu 

về kim ngạch và chiếm gần 24% tổng KNXK giầy dép của Việt Nam sang năm 2018. Tỷ 

trọng này đã giảm nhẹ so với mức 25,31% đạt được vào năm 2017. Trong khi đó, tỷ trọng 

của thị trường Thái Lan, Indonesia lại tăng lần lượt từ từ 17,61% lên 19,50% và 16,78% 

lên 18,63%. 

Bảng 8: Tỷ trọng XK giầy dép sang các thị trường ASEAN  
giai đoạn 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018  
Tổng KNXK (triệu 
USD) 10.340,48 12.010,79 13.000,75 14.651,85 

16238,13 

KNXK sang ASEAN 
(triệu USD) 153,66 192,12 217,30 266,51 

328,59 

Tỷ trọng của ASEAN 1,49 1,60 1,67 1,82 2,02 
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2014 2015 2016 2017 2018  
trong tổng KNXK (%) 

Trong đó, tỷ trọng của các thị trường thành viên trong tổng KNXK sang ASEAN (%) 
Singapore 23,62 23,92 22,06 25,31 23,91 
Malaysia 26,38 26,03 23,92 19,56 19,50 
Thái Lan 15,11 15,20 18,82 17,61 20,05 
Philippines 20,44 22,47 21,39 20,74 17,92 
Indonesia 14,46 12,38 13,81 16,78 18,63 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

b) Tình hình cạnh tranh và phân phối tại thị trường ASEAN 

- Tình hình cạnh tranh: 

Thị phần của mặt hàng giầy dép Việt Nam trong tổng kim ngạch NK mặt hàng này 

của các nước ASEAN-một tiêu chí thể hiện năng lực cạnh tranh của ngành tại thị trường 

này, hiện dao động trong khoảng 8-17%. Đây là mức cao so với các mặt hàng công 

nghiệp XK khác của Việt Nam. Trong đó, thị phần đạt được cao nhất ở thị trường 

Philippines với 17,65% trong năm 2017. Tiếp theo là thị trường Thái Lan với 11,82%. 

Tuy nhiên, KNXK sang hai thị trường này vẫn còn khiêm tốn.  

Khi hàng rào thuế quan được xóa bỏ, các nước trong khối đã dựng hàng rào kỹ 

thuật để bảo vệ sản xuất trong nước. Tình trạng cạnh tranh quyết liệt giữa các nước trong 

khối là không thể tránh khỏi, khiến việc mở rộng thị phần giầy dép tại các thị trường này 

trở nên khó khăn hơn. 

Bảng 9: Thị phần của hàng giầy dép Việt Nam trong tổng kim ngạch NK mặt 
hàng này của các thị trường ASEAN năm 2017  

Tổng KNNK 
(đvt: triệu 

USD) 

KNNK từ Việt 
Nam (đvt: 
triệu USD) 

Thị phần của Việt 
Nam/tổng KNNK 

của nước đó 
(đvt: %) 

ASEAN 2.794,1 266,5 9,54 
Singapore 720,3 67,5 9,37 
Malaysia 627,7 52,1 8,30 
Indonesia 558,2 44,7 8,01 
Thái Lan 397,2 46,9 11,82 
Philippines 313,2 55,3 17,65 

Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan của các nước 

Các chủng loại giầy dép chính đang được phân phối tại từng thị trường thành viên 

của ASEAN: Qua rà soát danh mục các mặt hàng giầy dép có xuất xứ Việt Nam đang 
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được phân phối tại các thị trường thành viên của ASEAN, có thể thấy những chủng loại 

hàng hóa chính sau đây ở từng thị trường.  

Bảng 10: Rà soát các chủng loại giầy dép chính đang được phân phối ở từng 
thị trường thành viên ASEAN 

Campuchia 
  
  
  
  
  

Giày mũ nguyên liệu dệt 
Myanmar 
(Burma) 
  
  
  

Đệm, lót và phụ kiện khác 
Đệm, lót và phụ kiện khác Giày thể thao 
Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp Giày mũ nguyên liệu dệt 

Giày thể thao 
Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp 

Giày bảo hộ 
  

Philippines 
  
  
  
  

Giày mũ nguyên liệu dệt 
Giày thể thao 

Indonesia 
  
  
  
  
  

Giày mũ nguyên liệu dệt 
Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp 

Giày thể thao Xăng đan và dép 
Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp Giày bảo hộ 
Đệm, lót và phụ kiện khác 

Singapore 
  
  
  
  
  

Giày mũ nguyên liệu dệt 
Xăng đan và dép Giày thể thao 

Giày bảo hộ 
Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp 

Lào 
  
  

Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp Giày bảo hộ 
Giày mũ nguyên liệu dệt Xăng đan và dép 
Giày thể thao Đệm, lót và phụ kiện khác 

Malaysia 
  
  
  
  

Giày mũ nguyên liệu dệt 

Thái Lan 
  
  
  
  

Giày mũ nguyên liệu dệt 
Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp Giày thể thao 

Giày thể thao 
Giày da thuộc hoặc da tổng 
hợp 

Giày bảo hộ Đệm, lót và phụ kiện khác 
Xăng đan và dép Xăng đan và dép 

    

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

Đối thủ cạnh tranh chính tại ASEAN là các sản phẩm từ Thái Lan, Indonesia và 

Malaysia, đây là những nước có ngành công nghiệp da giày phát triển nhất và có sự tương 

đồng nhưng so với các quốc gia khác Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh về nguồn lao 

động tay nghề cao, giá nhân công nên khả năng mở rộng  XK sang thị trường khối AEC là 

rất khả quan.  

Vị trí của hàng giầy dép Việt Nam tại ASEAN của hạn chế là do những khó khăn 

chủ quan như: 
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Thứ nhất là thiếu vốn, do các DN hiện nay chủ yếu là DN vừa và nhỏ. Thứ hai là 

thiếu công nghệ. Thứ ba là thiếu đội ngũ nhân sự cao cấp. Thứ tư là thiếu năng lực quản 

trị và năng suất lao động thấp. Năng suất bình quân của lao động tại các nhà máy da giày 

Việt Nam hiện nay chỉ bằng 60-70% năng suất của các DN FDI đang hoạt động tại Việt 

Nam. Thứ năm là tỷ lệ nội địa hóa thấp và phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu NK. Hiện nay 

tỷ lệ nội địa hóa của ngành giày dép mới chỉ chiếm 40-45%, trong đó chủ yếu gồm hai 

mặt hàng thứ yếu là đế giày và chỉ khâu. Việt Nam vẫn đang phải nhập nguyên liệu quan 

trọng nhất để sản xuất giày dép là da thuộc và da nhân tạo. Mỗi năm Việt Nam phải NK 

từ 1,1-1,5 tỷ USD da thuộc cho sản xuất hàng XK. DN trong nước cũng chỉ cung ứng 

được vải cho sản xuất loại giày vải cấp thấp, còn các chủng loại vải cao cấp đều phải NK. 

Ngay cả các loại máy móc để phục vụ sản xuất trong ngành hiện nay cũng đều phải nhập. 

Tất cả những yếu tố này đẩy giá thành sản phẩm của DN Việt Nam lên cao và làm giảm 

tính cạnh tranh của mặt hàng này trên thị trường thế giới. Thứ 6 là hạn chế trong khâu 

marketing, xây dựng kênh phân phối, thiết kế mẫu mã, bao bì.  

- Tình hình phân phối: 

Hiện nay, các tập đoàn đa quốc gia như Nike, Puma, Stella vẫn có một vai trò rất 

quan trọng trong NK và phân phối các sản phẩm giày dép của Việt Nam vào thị trường 

ASEAN. Bên cạnh đó, các nhà phân phối trung gian của Trung Quốc như Rich Holdings 

Ltd (trụ sở tại Hồng Kông) cũng ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên thị 

trường giầy dép ASEAN và trong thực tế, để thâm nhập và phân phối giầy dép tại các thị 

trường như Campuchia, Indonesia và thậm chí là Thái Lan, các DN của Việt Nam vẫn 

đang phải thông qua các trung gian Trung Quốc.  

Ngoài ra, ở mỗi thị trường lại có các đầu mối NK và phân phối chính ở mỗi thị 

trường, theo khảo sát và tổng hợp của nhóm nghiên cứu, có thể thấy một số đầu mối chính 

sau đây: 

Tại thị trường Campuchia tiêu biểu là công ty New Collection (tại Phnom Penh), 

công ty Can Sports Shoes.  

Tại thị trường Indonesia, danh mục đa dạng hơn với cả các công ty nội địa của 

nước này và các công ty nước ngoài như Nike, hay các công ty của Trung Quốc. 

Tại thị trường Thái Lan, công ty German Sport & Lifestyle Company Limited 

(GSL) được cấp phép độc quyền phân phối của thương hiệu Puma tại Thái Lan và nhà 

phân phối Puma độc quyền tại Myanmar và PDR của Lào. Trong vòng 15 năm, GSL đã 

phát triển mạng lưới phân phối giầy dép và phụ kiện đến hơn 250 địa điểm bán. Các sản 
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phẩm mà công ty này phân phối đã có mặt tại hầu hết tất cả các trung tâm mua sắm nổi 

tiếng, cửa hàng bách hóa và các điểm bán lẻ thể thao tốt nhất cũng như điểm bán hàng 

miễn thuế - đặc biệt là ở tất cả các thành phố lớn và các điểm du lịch. Là một trong những 

công ty bán lẻ sản phẩm thể thao lớn nhất Thái Lan, GSL sở hữu 98% tất cả các địa điểm 

được vận hành bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt.  

Bảng 11: Các đầu mối NK và phân phối sản phẩm giầy dép của Việt Nam tại 
từng thị trường thành viên ASEAN 

(Danh sách chỉ tiết- Xem trong Phụ lục) 

Thị trường Tên đầu mối NK và phân phối Địa chỉ 

Campuchia 
Công ty NEW COLLECTION 

NO 92 SIHANOUK BLVD, 
PHNOM PENH 

Công ty IV THIENG #30A, ST.614 PHNOM PENH 
Công ty CAN SPORTS SHOES 
CO.,LTD 

NATIONAL ROAD NO.5, 
CHAMKAR SVAY 

Indonesia 

PT MAP AKTIF ADIPERKASA 26TH FLOOR SAHID SUDIRMAN  
PT. QUIKSILVER INDONESIA  JL. RAYA LEGIAN 
TEAM TECH INDUSTRIAL LTD./PT. 
MAP AKTIF ADIPERKASA 

BRITANNIA HOUSE, 22, 2ND 
FLOOR. 

LONG DEAN COMPANY LTD/ PT 
NIKE INDONESIA JAKARTA, INDONESIA 

PT.MAP AKTIF ADIPERKASA 
26TH FLOOR SAHID SUDIRMAN 
CENTER 

Lào PHONESACK GROUP LIMITED SIKHOTTABONG 

Malaysia 

STELLA FOOTWEAR CO LTD/ C&J 
CLARK INTERNATIONAL LIMITED 

C/O TASCO BERHAD, LOT NO 
1A 

CASTLE SKY LIMITED/C&J CLARK 
INTERNATIONAL LIMITED C/O TASCO BERHAD 
HOLD GOLD TRADING COMPANY 
LIMITED 

PO BOX 957 OFFSHORE 
INCORPORATION 

FALCON UNIVERSAL SERVICES 
CORPORATION 

12TH FLOOR,189 YONGFU 
ROAD,SEC.1 

LONG DEAN COMPANY LTD/ LF 
PERFORMANCE SERVICE SDN BHD PORT KELANG, MALAYSIA 

Philippines 

RICHDAY HOLDINGS LIMITED/GIM 
TRADING 

1504 ANASTACIO ST., 
GUADALUPE NUEVO 

AURORA INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL LIMITED/ FILCON 
MANUFACTURING  CORP. 34/F THE ORIENT SQUARE 
STELLA FOOTWEAR CO.,LTD/ 
KENRICH INTERNATIONAL 
DISTRIBUTOR CORP. 

PRIMER STAR 2282 LEON 
GUINTO ST 

HOLD GOLD TRADING COMPANY 
LIMITED 

PO BOX 957 OFFSHORE 
INCORPORATION 

Singapore DESIPRO PTE.,  LTD. 750 B CHAI CHEE ROAD 
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Thị trường Tên đầu mối NK và phân phối Địa chỉ 
NIKE TRADING COMPANY 
B.V.,SINGAPORE BRANCH 

#10-31/32 MAPLETREE 
BUSINESS CITY 

SAMHO IND CO.,LTD 1486-40, BANYEO-1DONG, 
ASICS ASIA PTE.LTD. 1 WALLICH STREET #28-03, 
STELLA FOOTWEAR CO LTD 102F PASIR PANJANG ROAD 

Thái Lan 

NIKE (THAILAND) LTD 
12TH FLOOR RAJANAKARN 
BUILDING 

JOY UNION INTERNATIONAL CORP. 201 ROGERS OFFICE BUILDING 
WELL SUCCESS TRADING CO., 
LTD/CRC SPORTS CO., LTD. TRUST COMPANY COMPLEX 

GERMAN SPORT & LIFESTYLE CO., 
LTD. 

157/145-6 MOO 5,PATTAYA-
NAKLUA ROAD, Na Kluea, Bang 
Lamung, Chonburi 20150Thailand  

 STARTRIGHT CO LTD. 
1ST FL,#5 DEKK HOUSE, DE 
ZIPPORA ST 

MANWOOD INTERTRADE CO., LTD 
78 MOO 14 SOI WINDMILL 
VILLAGE. BEN 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

- Nhìn chung các DN Việt Nam vẫn chưa thiết lập được mạng lưới phân phối trực 

tiếp ở các thị trường ASEAN. Phần lớn giầy dép sau khi được NK vào các thị trường này 

sẽ đi theo các kênh bán hàng của các nhà phân phối lớn, DN phía Việt Nam hầu như 

không thể can thiệp vào quá trình bán hàng theo chiến lược thương hiệu của riêng mình 

mà phải phụ thuộc vào các điểm bán và các chiến lược bán hàng của đối tác phân phối.  

Để khắc phục tình trạng này, đã có một số công ty giầy dép của Việt Nam bước đầu xây 

dựng được mạng lưới phân phối của mình tại các thị trường như Campuchia, Lào, hướng 

tới là Myanmar và thậm chí là các thị trường khó hơn như Thái Lan.  

Hộp 1:  Mạng lưới phân phối sản phẩm giầy dép của Biti’s tại Campuchia 

Từ năm 2003, công ty Biti's đã thông qua một đại lý độc quyền tại Campuchia để phân 

phối sản phẩm đến 130 điểm phân phối bán lẻ. Đến nay, công ty Cambo Trading là nhà 

phân phối chính thức sản phẩm Biti’s trên toàn lãnh thổ Campuchia. Mặc dù đã có mặt 

trên 18 tỉnh thành của Campuchia với trên 1.000 điểm bán nhưng thị trường chính của 

Biti’s vẫn là các thành phố lớn như Phnom Penh, Siem Reap. Hằng tuần Biti’s có các xe 

hàng đi dọc các tỉnh để tiếp thị và giao hàng cho khách, đồng thời tìm hiểu thêm phản ứng 

của thị trường với các mẫu mới. Ngoài ra, Bitis cũng nhận định Thái Lan cũng là thị 

trường tiềm năng với Biti’s bởi họ cần giá cả hợp lý, chất lượng tốt như những gì Biti’s 

đang theo đuổi tại Việt Nam. 

Nguồn: bitis.com.vn 
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2.2.1.3. Sản phẩm thủy tinh và gốm sứ
 

a) Tình hình XK sang ASEAN: 

Theo Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam, ngành kính và thủy tinh Việt Nam 

đã phát triển mạnh trong 5 năm gần đây với trên 10 nhà sản xuất  kính và thủy tinh cùng 

với hơn 500 doanh nghiệp lớn nhỏ trong lĩnh vực gia công lắp đặt kính trong nước sản 

lượng sản xuất kính và thủy tinh Việt Nam hiện đứng Top 5 trong khu vực ASEAN, 

Việt Nam có nguồn nguyên liệu cát trắng có trữ lượng trên 150 triệu tấn, nhu cầu tiêu 

thụ của thị trường lớn và ngày càng gia tăng đang là những lợi thế để thu hút các nhà 

đầu tư trong nước và quốc tế. 

XK gốm sứ sang thị trường ASEAN giảm trong năm 2015, 2016, phục hồi trong 

năm 2017 và 2018, nhưng XK sản phẩm thủy tinh liên tục tăng qua các năm nên tổng 

chung nhóm hàng này có KNXK theo chiều hướng đi lên trong giai đoạn 2014-2018. 

Năm 2018, XK gốm sứ sang ASEAN đạt 116,4 triệu USD, XK sản phẩm thủy tinh đạt 

616,5 triệu USD, tính chung cả hai mặt hàng này đạt 732,9 triệu USD. 

 
Hình 7: Tổng KNXK thủy tinh và gốm sứ và XK sang ASEAN  

trong giai đoạn 2014 - 2018 (Đvt: triệu USD) 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Theo số liệu của Viện Vật liệu xây dựng (VLXD), Bộ Xây dựng (2017), hiện 

nay, sản lượng và tiêu thụ của ngành sản xuất gốm sứ xây dựng của Việt Nam đứng thứ 

5 thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Tây Ban Nha. Cả nước có 82 cơ sở đang 

sản xuất gạch gốm ceramic, granit và cotto với tổng công suất thiết kế 737,5 triệu mét 

vuông/năm, trong đó gạch ceramic và gạch granit có 76 cơ sở sản xuất với công suất là 
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706,5 triệu mét vuông/năm.  Đối với sản phẩm sứ vệ sinh, đến nay, cả nước đã có 23 cơ 

sở sản xuất, với tổng công suất thiết kế 23,25 triệu sản phẩm/năm. Các nhà máy có công 

suất lớn có quy mô từ 600.000 sản phẩm/năm trở lên, song vẫn còn nhiều cơ sở với quy 

mô nhỏ (chỉ khoảng 100.000 sản phẩm/năm) ở vùng Tiền Hải - Thái Bình. Các công ty 

lớn sản xuất khoảng 85% công suất thiết kế.  

Có những sản phẩm như gạch ốp lát, sứ vệ sinh đã xuất đi gần 40 nước trên thế 

giới, trong đó ASEAN là một thị trường XK quan trọng của mặt hàng thủy tinh và gốm 

sứ của Việt Nam khi chiếm tới 40-50% tổng KNXK mặt hàng này của cả nước.  

Về cơ cấu thị trường: 

 Cơ cấu thị trường XK gốm sứ thủy tinh sang ASEAN đang có dịch chuyển nhẹ. 

XK sang Singapore giữ tỷ trọng lớn nhất trong tổng KNXK của Việt Nam sang thị 

trường ASEAN trong suốt giai đoạn 2014-2018, tuy nhiên tỷ trọng của Singapore và 

Thái Lan giảm trong năm 2018 trong khi Malaysia và Philippines lại tăng. 

Bảng 12: Kim ngạch, tỷ trọng XK sản phẩm thủy tinh và gốm sứ sang các thị 
trường ASEAN giai đoạn 2014-2018 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 
Tổng KNXK (triệu USD) 1.248,37 1.385,43 1.269,51 1.494,14 1.504,00 
Tổng ASEAN (triệuUSD) 492,56 559,16 584,88 666,54 732,90 
Tỷ trọng của ASEAN 
trong tổng KNXK (%) 39,46 40,36 46,07 44,61 48,73 

Tỷ trọng của các thị trường thành viên trong tổng KNXK sang ASEAN (%) 
Singapore 44,6 47,5 54,2 53,7 43,5 
Malaysia 32,4 33,6 29,1 31,1 38,9 
Thái Lan 8,2 6,4 5,9 5,7 5,0 
Campuchia 6,4 5,6 4,4 3,2 4,5 
Philippines 4,7 4,0 3,8 3,0 4,7 
Indonesia 1,3 0,7 0,5 1,1 1,7 
Lào 1,2 1,1 0,9 1,2 0,9 
Myanmar 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Tình hình cạnh tranh và phân phối 

Hiện hàng gốm sứ của Việt nam đang có thị phần khả quan nhất tại Campuchia 

và Myanmar, lần lượt đạt 11,1% và 10,6%. Trong khi đó, thị phần tại Malaysia- thị 

trường mà Việt Nam đạt KNXK lớn nhất của mặt hàng này trong khối chỉ đạt mức rất 

thấp là 2,4%. Thị phần tại Thái Lan rất thấp chỉ 0,7%.  
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Bảng 13: Thị phần của hàng gốm sứ Việt Nam trong tổng kim ngạch NK mặt 
hàng này của các thị trường ASEAN năm 2017  

Tổng KNNK 
(đvt: triệu USD) 

KNNK từ Việt Nam 
(đvt: triệu USD) 

Thị phần của Việt 
Nam/tổng KNNK 

của nước đó  
(đvt: %) 

Tổng KN 712,404 33,4 4,7 
Malaysia 529,546 12,5 2,4 
Brunei 507,207 7,6 1,5 
Singapore 323,298 9,7 3,0 
Thái Lan 312,941 2,1 0,7 
Myanmar 176,445 18,7 10,6 
Philipinnes 128,102 6,4 5,0 
Campuchia 58,778 6,5 11,1 

Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan của các nước 

Thị phần của Việt Nam tại các thị trường ASEAN (trừ Myanmar và Campuchia) 

thấp là do năng lực cạnh tranh của hàng gốm sứ, thủy tinh của Việt Nam thấp hơn so 

với hàng của Thái Lan trong khi cả hai nước đều được hưởng các thuận lợi về thuế 

quan, địa lý như nhau.  

Ngoài ra các sản phẩm thủy tinh và gốm sứ bình dân từ Trung Quốc đã có mặt từ 

lâu trong mạng lưới phân phối hàng hóa tại thị trường ASEAN với lợi thế giá rẻ, chính 

sách bán hàng trên diện rộng với chiết khấu hoa hồng cao, tạo ra lợi thế rất lớn cho sản 

phẩm từ Trung Quốc so với sản phẩm từ Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm gốm sứ Trung 

Quốc với cách làm công nghiệp (nhiều sản phẩm chỉ dán đề can thay vì vẽ tay) có khả 

năng đáp ứng các đơn hàng rất lớn và ổn định, cũng là một lợi thế cạnh tranh lớn so với 

gốm sứ của Việt Nam. 

Ở phân khúc cao cấp hơn, các sản phẩm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước 

Nam Á cũng đang có ưu thế phân phối tại thị trường ASEAN. Một số sản phẩm gốm sứ 

cao cấp có thương hiệu của Trung Quốc cũng đã đầu tư phát triển hệ thống phân phối 

của họ ở các thị trường ASEAN. Do đó, các sản phẩm từ Việt Nam muốn tạo ra vị thế 

ổn định cho riêng mình buộc phải cạnh tranh bằng chất lượng và phải xác định được các 

phân khúc mà mình có lợi thế, áp lực cạnh tranh không lớn.  

Hiện nay danh mục các sản phẩm mà các DN XK và phân phối sang các thị 

trường ASEAN khá đa dạng và khác nhau giữa các thị trường, ví dụ  tại thị trường 

Campuchia và Lào, các mặt hàng được phân phối nhiều nhất là các loại kính nổi, kính 

đã mài phục vụ xây dựng, tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lòng lò 
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sưởi không tráng men, gốm sứ thủy tinh phục vụ nội thất trong gia đình. Ngoài ra còn 

có các sản phẩm bộ đồ ăn, đồ văn phòng, đồ trang trí nội thất. Một phân khúc khác các 

DN Việt Nam cũng đã thâm nhập được ở các thị trường này là sản phẩm thủy tinh và 

gốm sứ phục vụ y tế và các phòng thí nghiệm. 

Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, Malaysia, Philippines, các phân khúc mà 

DN Việt Nam thâm nhập tốt lại là các loại bình thủy tinh, tấm lát tường và vật liệu lát, 

gách lát tường lát nền, lòng lò sưởi không tráng men bằng gốm sứ. 

Một nhóm sản phẩm khác của Việt Nam cũng đang ngày càng hiện diện nhiều 

trong mạng lưới phân phối tại các thị trường ASEAN là các sản phẩm thủy tinh và gốm 

sứ phục vụ đồ bếp, đồ vệ sinh và các vật dụng khác trong gia đình. Nhiều DN ngành 

kính đã chú trọng hơn hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, 

đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của 

thị trường XK như Minh Long, Phước Dũ Long, Minh Phát. Tuy nhiên đây cũng là 

phân khúc mà Thái Lan rất có thế mạnh, đồng thời các nước ngoài ASEAN như Trung 

Quốc, Hàn Quốc và cao cấp hơn là Nhật Bản luôn chiếm ưu thế tại thị trường ASEAN, 

do đó để có được một mạng lưới phân phối chủ động các sản phẩm mang thương hiệu 

Việt Nam tại các thị trường này hiện rất khó khăn.  

Bảng 14: Các sản phẩm thủy tinh chính của Việt Nam đang được phân phối ở 
từng thị trường thành viên ASEAN 

Thị trường Các sản phẩm chính 

Campuchia 

Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt 
Kính an toàn, làm bằng thủy tinh cứng 
Sợi thủy tinh 
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất 
Gương thủy tinh, gương chiếu hậu  
Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ 
chứa khác  
Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm  

Indonesia 

Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ 
chứa khác  
Gương thủy tinh, gương chiếu hậu  
Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt 
Sợi thủy tinh 

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất 

Lào 
Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04, 70.05 đã uốn cong, gia công cạnh  
Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ 
chứa khác  
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Thị trường Các sản phẩm chính 
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất 

Gương thủy tinh, gương chiếu hậu  

Malaysia 

Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ 
chứa khác  
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất 
Gương thủy tinh, gương chiếu hậu  
Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt 
Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04, 70.05 đã uốn cong, gia công cạnh  
Sợi thủy tinh 

Myanmar 
Kính an toàn, làm bằng thủy tinh cứng 
Gương thủy tinh, gương chiếu hậu  
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất 

Philippines 

Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ 
chứa khác  
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất 
Gương thủy tinh, gương chiếu hậu  
Kính an toàn, làm bằng thủy tinh cứng 
Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt 

Thái Lan 

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất 
Gương thủy tinh, gương chiếu hậu  
Hạt thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, đá quý, hoặc đá bán quý 
Kính an toàn, làm bằng thủy tinh cứng 
Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04, 70.05 đã uốn cong, gia công cạnh  
Sợi thủy tinh 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

Bảng 15: Các sản phẩm gốm sứ chính của Việt Nam đang được phân phối ở 
từng thị trường thành viên ASEAN 

Thị trường Các sản phẩm chính 

Campuchia 
  
  
  
  
  

Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lòng lò sưởi 
không tráng men 
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ 
xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam  
Gạch xây dựng, gạch lát nề, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương 
tự bằng gốm sứ 
Ngói lợp, ống khói, chụp ống khói, lớp lót trong ống khói  
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ 

Indonesia 
  
  
  
  

Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lòng lò sưởi 
không tráng men 
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng gốm trừ loại bằng sứ 
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ 
xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam  
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Thị trường Các sản phẩm chính 
  Gạch, gạch khối, ngói và các loại hàng gốm sứ khác làm từ bột silic 

Lào 
  
  
  
  

Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lòng lò sưởi 
không tráng men 
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ 
xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam  
Gạch xây dựng, gạch lát nề, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương 
tự bằng gốm sứ 
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ 

Malaysia 
  
  
  
  
  
  

Tấm lát tường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền 
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ 
xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam  
Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm sứ khác 
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ 
Gạch xây dựng, gạch lát nề, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương 
tự bằng gốm sứ 
Ngói lợp, ống khói, chụp ống khói, lớp lót trong ống khói  
Ống dẫn, máng dẫn, máng thoát nước và các phụ kiện bằng gốm sứ 

Philippines 
  
  

Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền 
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ 
xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam  

Singapore 
  
  
  
  
  

Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền 
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ 
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ 
xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam  
Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm sứ khác 
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng gốm trừ loại bằng sứ 

Thái Lan 
  
  
  
  
  
  

Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền 
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ 
xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam  
Các loại gốm sứ chịu lửa khác, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic 
Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm sứ khác 

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng gốm trừ loại bằng sứ 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

Tuy nhiên, phần lớn các DN Việt Nam XK thủy tinh và gốm sứ của Việt Nam 

vẫn phải thông qua các trung gian, hoặc các đại lý phân phối độc quyền để phân phối 

hàng hóa tại các thị trường ASEAN. Một số thậm chí chấp nhận những quy định rất có 

lợi cho nhà phân phối nước ngoài để thâm nhập thị trường, ví dụ như sản phẩm phải 

dán nhãn của nhà phân phối. Riêng đối với thị trường Lào, các đầu mối NK là các công 

ty của Việt Nam có đầu tư hoặc công ty liên doanh giữa Việt Nam và Lào. 
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Bảng 16: Một số đầu mối NK và phân phối sản phẩm thủy tinh và gốm sứ lớn 
của Việt Nam tại từng thị trường thành viên ASEAN (bản chi tiết xem trong Phụ lục) 

Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 
Campuchia 

1 CHIA SUM HAP 85 DUONG 21, P TAKHMAO 
2 Cơ sở kinh doanh CHOUV-VANNA TINH MONDULKIRY  

3 

DAIDUNG METALLIC 
MANUFACTURE CONSTRUCTION & 
TRADE(CAMBODIA) CORPORATIO 

ROOM 4FE1,PARKWAY SPUARE 
BUILDING, 

4 
DIAMOND SAIGON INTERNATIONAL 
CORPORATION CO., LTD 

# 10B1, STREET NO1, PHUM 
DOMNAK 

5 DINA VICTORY CO.,LTD 
# 133E1 ST199 SANGKAT TOUL 
SVAY 

Indonesia 
1 CV. TRUST TRADING RUKO SATELIT TOWN SQUARE 
2 PT PIAGGIO INDONESIA SOUTH TOWER LT.30- JL.JEND 
3 PT.  KATWARA JL, RAYA BOBOH - BRINGKANG  
4 PT. DENSO INDONESIA JL. GAYA MOTOR 1 NO. 6, SUNTER 
5 PT. LOCK & LOCK INDONESIA GEDUNG MENARA PRIMA LT.22 

Lào 

1 
Công ty TNHH XNK VA PHAT TRIEN 
NONG NGHIEP DEN NUA 

SO 06 BAN PHAN XAY - HUA 
PHAN - LAO 

2 
Công ty PHU THO U DOM PHAT TRIEN 
NONG NGHIEP XNK TU NHAN BAN PHO SAY 

3 
Công ty THHHMTV XNK và vận tải quốc 
tế Lào –Việt BAN DON NUN 

4 
Công ty TNHH TM XNK & vận tải hàng 
hóa quốc tế Lào- Việt  

BAN DONNON – MUONG 
SAYTHANY 

5 
Công ty TNHH MIA DUONG HOANG 
ANH ATTAPEU BAN NA SUOC 

Malaysia 
1 AMAZON PILLAR ENTERPRISE SDN LOT 1977, KG BHARU LUAR 
2 BOON SIEW HONDA SDN. BHD 721. PERSIARAN CASSIA SELATAN 
3 CAMBREW LIMITED. NO. 15, JALAN BUKIT LEDANG, 
4 CENTRALIS VENTURES INC. LEVEL 1, LOT 7 , BLOCK F, 
5 FIRST SOLAR MALAYSIA SDN BHD 8, JALAN HI-TECH 3/3 

Philippines 
1 ALMEX TECH, INC PHASE 4, BLOCK 18, LOT 9 
2 CEBU OVERSEA HARDWARE co.inc 82 PLARIDEL ST., CEBU CITY, 
3 CEBU OVERSEA HARDWARE co.inc 2246 DON CHINO ROCES AVE., 
4 CITIHARDWARE BACOLOD INC QUIMPO BOULEVARD 
5 DECO ARTS MARKETING INC QUIMPO BOULEVARD 

Singapore 
1 AN HUAT TRADING   PTE  LTD 53 ZION ROAD 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

2 APT SHOWFREIGHT (S) PTE LTD 10, BUKIT BATOK CRESCENT, 
3 ARBASTA GROUP PTE LTD 230 ORCHARD ROAD 
4 BESPOKE LIVING PTE,LTD 63, KAKI BUKIT PLACE,  02-00 
5 BUILDERS MATERIALS SUPPLIES  9A, SUNGEI KADUT WAY, 

Thái Lan 
1 AEROCEAN LOGISTICS CO.,LTD. 86 CHALERMPHRAKIAT RAMA  
2 AS WORLD TRADING LTD., PART 90/38 MOO 20, SOI BOONMEESARP 
3 ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD 14 SARASIN BUILDING, SURASAK  
4 BANGBON PLASTIC GROUP CO.,LTD 186 SOI RAMA II, SOI 54 SUB SOI 4 
5 CASDAY (KHONKAEN) LTD 68/6 MOO 1, SALAYA 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

- Về bán buôn, bán lẻ: 

+ Đối với những sản phẩm được bán đại trà tại các khu chợ truyền thống của các 

nước, người tiêu dùng thậm chí ít quan tâm đến nhà sản xuất sản phẩm mà lựa chọn dựa 

vào cảm quan bề ngoài hoặc qua tiếp thị của người bán hàng trực tiếp.  

+ Đối với các sản phẩm có thương hiệu, một số DN như gốm sứ Minh Long đã 

bắt đầu xây dựng mạng lưới phân phối tại ASEAN với các đại lý có tính ổn định hơn 

như tại mỗi thị trường Singapore và Malaysia, công ty này có một đại lý phân phối 

chính thức là các công ty có uy tín trong hệ thống phân phối của các thị trường này. Đối 

với thị trường Campuchia, do là thị trường láng giềng, chi phí bán hàng thấp nên Minh 

Long có 02 đại lý phân phối (xem chi tiết trong Hộp 2). 

Hộp 2: Hệ thống đại lý phân phối của công ty gốm sứ Minh Long tại ASEAN 

Tại Malaysia: Công ty Styliston SDN BHD, Địa chỉ:P2-15 & 16, Shaftsbury 
Square, Persiaran Multimedia, Cyber 6, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan);  

Tại Singapore: Công ty Cloud 9 Trading Pte. Ltd.(Singapore) Địa chỉ :62 Ubi 
Road 1, Oxley Bizhub 2 #08-08,Singapore 408734 

Tại Campuchia: Có 2 đại lý gồm: 

- Công ty  CCP Co.,Ltd. (Cambodia) MYHOME SHOWROOM Địa chỉ: No. 103 
BA-BB, Street 184 (Keo Chea), Sangkat Beung Raing, Khan Duon Penh, Phnom 
Penh, Cambodia Điện thoại: (+855)- 9999 2927 - 9899 2927 - 8999 2927  

- KIMSRUN SHOWROOM. Địa chỉ:& nbsp; No.26-28 EO, Street # 168, 
Sangkat Orussey I, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia 

Nguồn: www.minhlong.com 
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2.2.1.4. Sản phẩm nhựa
 

a) Tình hình XK: 

Thị trường ASEAN hiện chiếm khoảng 15% KNXK sản phẩm nhựa của Việt 

Nam.  XK sản phẩm nhựa của Việt Nam sang các thị trường ASEAN nhìn chung trong 

xu hướng tăng trong giai đoạn 2014-2018; từ mức 380 triệu USD năm 2014 đến năm 

2017 đã đạt kim ngạch 431,8 triệu USD, tăng 14,8% so với năm 2016 và 463 triệu USD 

trong năm 2018, tăng 7,19% so với năm 2017. 

  

Hình 8: Tổng KNXK của cả nước và KNXK sang ASEAN của sản phẩm nhựa 

trong giai đoạn 2014 - 2018 (Đvt: triệu USD) 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Do vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu NK nên ngành nhựa vẫn duy trì 

nhập siêu trong nhiều năm qua.  

Về cơ cấu thị trường: 

Hiện nay XK sản phẩm nhựa của Việt Nam sang các thị trường ASEAN đang 

đạt kim ngạch lớn nhất tại thị trường Campuchia, trong năm 2017 chiếm 28,29% và 

32,21% trong năm 2018.  

XK sang Indonesia và Thái Lan cũng có sự bứt phá mạnh với kim ngạch và tỷ 

trọng liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018. 

Bảng 17: Kim ngạch, tỷ trọng XK sản phẩm nhựa sang các thị trường 
ASEAN giai đoạn 2014-2018 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 
Tổng KNXK (triệu USD) 2045,21 2074,89 2212,42 2522,42 3044,00 
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XK sang ASEAN (triệu USD) 380,31 350,60 379,21 432,01 463,00 
Tỷ trọng của ASEAN trong tổng KNXK (%) 18,60 16,90 17,14 17,13 15,21 
Trong đó, tỷ trọng của các thị trường thành viên trong tổng KNXK sang ASEAN (%) 
Campuchia 27,73 27,03 25,43 28,29 32,21 
Indonesia 16,77 16,80 22,28 25,58 28,06 
Thái Lan 12,65 11,83 12,03 14,06 17,43 
Philippines 18,35 14,40 15,68 17,25 14,26 
Malaysia 10,93 8,71 8,82 10,26 12,39 
Myanmar 4,12 5,27 6,88 9,00 9,66 
Singapore 4,85 4,64 5,90 5,02 4,81 
Lào 4,61 3,50 2,70 4,11 2,94 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

b) Tình hình cạnh tranh và phân phối tại thị trường ASEAN 

Xét về thị phần thì hiện nay sản phẩm nhựa của Việt Nam đang có thị phần tốt 

nhất tại Campuchia với 26,6% tổng kim ngạch NK sản phẩm nhựa của nước này trong 

năm 2017. Tiếp theo là thị trường Myanmar với 5,52%. Đây là hai thị trường dễ tính và 

đang trong xu hướng đi lên của nhu cầu đối với hàng tiêu dùng. Do đó, các DN nhựa 

của Việt Nam cũng có thuận lợi hơn trong tiếp cận và mở rộng kênh phân phối tại các 

thị trường này.  

Bảng 18: Thị phần của sản phẩm nhựa Việt Nam trong tổng kim ngạch NK 
mặt hàng này của các thị trường ASEAN năm 2017  

Tổng KNNK (đvt: 
triệu USD) 

KNNK từ Việt 
Nam (đvt: triệu 

USD) 

Thị phần của Việt 
Nam/tổng KNNK của 

nước đó (đvt: %) 
Thái Lan 8.689,67 90,80                    1,04  
Malaysia 7.659,05 52,18                    0,68  
Singapore 7.658,33 22,05                    0,29  
Indonesia 7.409,62 204,54                    2,76  
Philipinnes 3.279,93 77,85                    2,37  
Myanmar 693,53 38,30                    5,52  
Campuchia 434,07 115,47                  26,60  
Lào 148,52 15,62                  10,52  

Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan của các nước 

Các thị trường còn lại thị phần đều rất thấp, thậm chí dưới 1% như tại Malaysia 

và Singapore. Điều này là do sản phẩm nhựa của các nước này đều có chất lượng vượt 

trội so với sản phẩm nhựa của Việt Nam; các điều kiện kỹ thuật đối với hàng NK cũng 

rất khắt khe.  
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Hiện cả nước đang có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất nhựa đang hoạt động, 

cung cấp các sản phẩm thế mạnh gồm bao bì, sản phẩm tiêu dùng, nhựa xây dựng và 

nhựa kỹ thuật.  

Rà soát các sản phẩm nhựa của Việt Nam đang được phân phối tại các thị trường 

của ASEAN có thể thấy nhóm sản phẩm tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng nhựa đang 

được phân phối nhiều nhất, sau đó là các sản phẩm dùng trong vận chuyển, đóng gói hàng 

hóa,. Ngoài ra tùy theo từng thị trường sẽ có những sản phẩm có ưu thế hơn như tại 

Indonesia là các loại tấm trải sàn, phủ tường…bằng nhựa, tại Campuchia là bộ đồ dùng 

trong bếp, sản phẩm gia dụng bằng nhựa, tại Malaysia là các loại vòi sen, bồn rửa, chậu 

rửa, thiết bị vệ sinh… 

Bảng 19: Rà soát các sản phẩm nhựa chính của Việt Nam đang được phân 
phối ở từng thị trường thành viên ASEAN 

Thị trường Các sản phẩm chính 

Indonesia 

Tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng plastic, không xốp và chưa được 
gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu 
khác 
Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng 
plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic 
Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng 
tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic 
Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm 
phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic 

Campuchia 

Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng 
plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic 
Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic 
Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh 
Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm 
phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic 

Thái Lan 

Tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng plastic, không xốp và chưa được 
gia cố, chưa gắn lớp mặt 
Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng 
plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic 
Polyme từ styren, dạng nguyên sinh 
Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng 
bằng plastic (ví dụ các đoạn nối, khuỷu, vành đệm) 

Malaysia 

Tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng plastic, không xốp và chưa được 
gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa đư-ợc bổ trợ hoặc chưa được kết hợp 
tương tự với các vật liệu khác 
Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng 
plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic 
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Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, 
bình xối nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic 
Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm 
phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic 

Philippines 

Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic 
Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng 
plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic 
Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng 
tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic 
Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm 
phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic 
Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, 
bình xối nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic 

Lào 

Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic 
Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng 
bằng plastic (ví dụ các đoạn nối, khuỷu, vành đệm) 
Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng 
tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic 
Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, 
bình xối nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic 
Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm 
phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic 

Myanmar 

Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic 
Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng 
plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic 
Các loại ống, ống dẫn bằng plastics 

Hiện nay, đối thủ cạnh tranh của Việt Nam tại thị trường nhựa ASEAN gồm có 

Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines...Đặc biệt, họ đi nhanh hơn Việt Nam rất 

nhiều trong xu hướng sản xuất các đồ nhựa từ vật liệu thân thiện với môi trường, nhựa 

sinh thái.  Thái Lan đã đón đầu xu hướng tiêu dùng của thế giới bằng cách hướng tới 

sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ sinh học, thân thiện với môi trường. Hay ngành 

nhựa của Malaysia là nhà cung cấp hàng đầu màng kéo nhựa polyetylen của khu vực 

châu Á- Thái Bình Dương.  

Trong khi các nước này đều có thể chủ động về nguyên liệu thì ngành nhựa Việt 

Nam bị hạn chế hơn về năng lực cạnh tranh do nguyên liệu sản xuất trong nước chỉ mới 

đáp ứng khoảng 10 - 20% nhu cầu, 80 - 90% còn lại đang phụ thuộc vào NK. Ngoài ra, 

do xuất phát điểm sản phẩm của Việt Nam đứng ở phân khúc thấp, nên các DN Việt 

Nam phải nỗ lực hơn rất nhiều để đảm bảo năng lực cạnh tranh của sản phẩm nhựa Việt 

trên thị trường XK. Có tới hơn 80% doanh nghiêp ngành nhựa có quy mô vừa và nhỏ, 

vốn, công nghệ của các doanh nghiệp khá hạn chế. Ngành nhựa trong nước cũng chưa 
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đầu tư bài bản cho các cơ sở nghiên cứu nên chưa sản xuất được các chi tiết cao cấp để 

có thể tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực. 

Các DN của các nước ASEAN không chỉ có lợi thế về nguyên liệu, công nghệ 

mà còn đi trước trong việc xây dựng hệ thống phân phối, thông qua chiến lược bài bản 

từ nhiều năm trước và thông qua hoạt động FDI hoặc M&A để kiểm soát mạng lưới 

phân phối ở các thị trường khác. Một ví dụ là chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, Tập 

đoàn SCG (Thái Lan) thông qua các công ty con lần lượt thâu tóm hoặc trở thành cổ 

đông lớn tại nhiều công ty nhựa hàng đầu VN như công ty TNHH Liên doanh Việt- 

Thái Plastchem, Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina, Công ty TNHH 

Chemtech, Công ty TNHH Vật liệu nhựa Minh Thái, qua đó kiểm soát được mạng lưới 

phân phối các sản phẩm nhựa phục vụ xây dựng, bao bì và sản phẩm nhựa gia dụng… 

Về phía các DN Việt Nam, phần lớn vẫn phải XK qua các trung gian và qua 

nhiều nấc phân phối tại nước bạn, ví dụ đối với thị trường Indonesia, hiện các DN đang 

xuất nhiều qua các công ty như PT Bukitmega Masadadi của Indonesia, hay công ty 

Ninomig của Singapore. Đối với thị trường Philippines, các đầu mối NK và phân phối 

lớn gồm có tập đoàn Universal Robina, công ty Liwayway Marketing, một số công ty 

của Nhật Bản như Panasonic hay Furukawa… 

Bảng 20: Các đầu mối NK và phân phối tiêu biểu cho sản phẩm nhựa của Việt 
Nam tại từng thị trường thành viên ASEAN (bản tóm tắt) 

(Bảng thống kê đầy đủ xem trong Phụ lục) 

 Tên đối tác phân phối và NK Địa chỉ 
Indonesia 
1 PT BUKITMEGA MASABADI JL. CIDENG BARAT NO. 15 
2 VINOMIG SINGAPORE PTE.,LTD SUNTEC TOWER TWO HEX 08-01 

3 PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA 
JL. KARIMUNJAWA, KEL. 
GEDANGANAK, 

4 PT. FUJI SEAL INDONESIA 
MENARA STANDARD 
CHARTERED LANTAI 18 

Campuchia 

1 
SUN HENG LONG IMPORT- EXPORT 
CO.,LTD 

7D ST 598, PHUM 4, SONGKAT 
CHRANG 

2 
VATHANAK CHANTHO IMPORT 
EXPORT CO,LTD 

N21, ST 434 SONGKAT TOMNUP 
TEOK 

3 CAN SPORTS SHOES CO.,LTD CAMBODIA 

4 
CAMBODIA BEVERAGE COMPANY 
LTD NO. 287, PHUM MITTAPHEAP, 

5 TAI HENG INDUSTRIAL CO., LTD 68EO, STREET 136, PHONOM PENH, 
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CAMB 
Philippines 

1 
UNIVERSAL ROBINA 
CORPORATION 

8TH FLOOR TERA TOWER, 
BRIDGETOWN 

2 
LIWAYWAY MARKETING 
CORPORATION PHILIPPINES 

3 
PANASONIC MANUFACTURING 
PHILIPPINES CORPORATION (PMPC) REFRIGERATOR DIVISION 

4 
FURUKAWA AUTOMOTIVE 
SYSTEMS INC 

1000 AMAGO KOURA-
CHO,INUKAMI-GUN 

5 STYROTECH CORPORATION 
18 Main Road Muralla Industrial Park 
Perez, Meycauayan, Bulacan 3020 

Malaysia 
1 GROUPE LAVERGNE CANADA 
2 DAEMYUNG CHEMICAL CO.,LTD 9-13, SANYANGGONGDAN2-GIL 

3 
TONY FIBREGLASS ENGINEERING 
PTE LTD 

Westlink Techpark , No. 127 Tuas 
View Square, Singapore 637740 

4 AKYU ( MALAYSIA ) SDN BHD 
NO. 15, JALAN BP 4/1, BANDAR 
BUKIT 

5 CHO CHEN INTERNATIONAL LTD 

No.35, Sec. 1, Bao’an Road, Bao'an 
Village, Rende District, Tainan City 
71745, Taiwan 71745 

Myanmar 

1 DAI NIPPON PRINTING CO.LTD. 
159/16 SERM-MIT 
TOWER,BANGKOK,TH 

2 
MILLION SUCCESS INTERTRADE 
PTE LTD 

111 North Bridge Road, #04-46, 
Peninsula Plaza, Singapore 179098 

3 ASIATIC MART HOLDING PTE LTD 

2 Leng Kee Road #02-06 Thye Hong 
Centre Singapore 159086. Telephone: 
(65) 6476 6447. Fax: (65) 6472 2182. 

4 
LIWAYWAY MARKETING 
CORPORATION 

 474, Yauk Kaw St., Industrial Zone 
(1),, South Dagon township, Yangon 
Region, Myanmar. 

5 J&P CO.,LTD 722  SARI-RI 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

Để cải thiện tình hình và thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối tại các nước 

bạn hàng ASEAN, một số doanh nghiệp có thế mạnh trong ngành đã và đang đẩy mạnh 

đầu tư công nghệ, nhà xưởng, liên kết cùng các DN FDI từ khu vực ASEAN như Thái 

Lan, Singapore, Malaysia để tập trung đầu tư sản phẩm đáp ứng được yêu cầu, xu 

hướng thị hiếu của thị trường như XK. Ví dụ, công ty Nhựa OPEC (trụ sở chính tại Hà 

Nội), một trong 10 DN XK sản phẩm nhựa nhiều nhất sang ASEASN trong năm 2018, 
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đã đầu tư sản xuất bao bì sinh học tự hủy để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

ở nước bạn hàng. Công ty cũng đã mở được các văn phòng đại diện tại Singapore, 

Indonesia, Trung Quốc, Dubai và Hoa Kỳ để phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu và 

mạng lưới phân phối tại các thị trường này. 

Ngoài ra, để có thể thâm nhập trực tiếp vào các kênh phân phối tại nước bạn 

hàng, những năm gần đây, các DN cũng đã nhiệt tình, chủ động hơn trongviệc tham gia 

các triển lãm hội chợ, triển lãm chuyên ngành nhựa tổ chức ở nước bạn và ở Việt Nam 

để quảng bá sản phẩm nhựa trong nước. Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Nhựa và 

Cao su tại Việt Nam (VietnamPlas) trong nhiều năm qua cũng thu hút lượng doanh 

nghiệp nước ngoài tham gia mỗi năm càng tăng về quy mô và cả những thương hiệu 

lớn, giúp kết nối các DN nhựa Việt Nam với các đầu mối NK và phân phối tại ASEAN.  

Tuy nhiên, đây chỉ là một vài doanh nghiệp tiêu biểu, trong khi phần lớn các DN 

ngành nhựa Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn để giữ thị phần, ngay 

tại thị trường nội địa và năng lực cạnh tranh còn rất hạn chế ở phần lớn các thị trường 

thành viên của ASEAN. 

2.2.2.  Các mặt hàng thuộc nhóm 2 

2.2.2.1. Tình hình chung: 

 Đối với các sản phẩm như sắt, tôn, thép; máy móc thiết bị phụ tùng do DN Việt 

Nam sản xuất, đặc thù là đi theo các kênh phân phối chuyên ngành (chủ yếu là kênh 

phân phối dọc, không phân phối đại trà như nhóm hàng tiêu dùng):  

+ Hiện nay, các mặt hàng của Việt Nam được XK và phân phối tại thị trường 

ASEAN chủ yếu theo kênh phân phối truyền thống là các trung gian, có thể bắt đầu từ 

nhà trung gian XK của Việt Nam, nhà trung gian NK của các nước ASEAN, sau đó 

thông qua qua các đại lý chuyên phân phối các mặt hàng đó tại nước sở tại. Hầu hết các 

DN chưa xây dựng được các cửa hàng phân phối riêng của mình. 

+ Chỉ có một số ít thương hiệu đầu tư được hệ thống nhận diện thương hiệu, 

phân phối hay cung cấp dịch vụ sau bán hàng, vì để có thể đưa được hàng vào các thị 

trường này phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Ví dụ, sản phẩm thép lá mạ (tôn mạ 

màu, mạ kẽm) của công ty Đông Á phải mất nhiều năm mới có thể XK trực tiếp sang 

Thái Lan, Indonesia và Malaysia thông qua nhà phối trực tiếp ký hợp đồng với công ty. 

+ Tại các thị trường như Thái Lan và Malaysia, áp lực cạnh tranh từ chính các 

sản phẩm nội địa hoặc sản phẩm NK từ các nước khác rất lớn, đặc biệt khi hầu hết các 

mạng lưới phân phối các nhóm hàng này thường gồm nhà NK-bán buôn (đại lý, trung 
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tâm phân phối lớn) đã xây dựng cơ chế hoạt động của mạng lưới rất chặt chẽ, những 

người mới thâm nhập thị trường rất khó đàm phán lại theo hướng có lợi cho mình. Do 

đó, để thu hút được các đối tác phân phối tại nước bạn, sản phẩm phải có sự khác biệt 

và ưu điểm vượt trội thì mới thuận lợi trong việc thâm nhập các kênh phân hối hoặc xây 

dựng mạng lưới phân phối cho riêng mình.  

+ Bên cạnh đó ở mỗi ngành hàng đều gặp khó khăn riêng khi đưa hàng ra thị 

trường. Do hàng bán ở thị trường nước ngoài, việc chăm sóc, dịch vụ hậu mãi, bảo hành 

sau bán hàng khá khó khăn, trong khi đây là một phần không thể thiếu trong phân phối 

các nhóm hàng có giá trị cao như máy móc, thiết bị… 

 Hơn nữa theo chia sẻ từ các công ty XK các nhóm hàng này của Việt Nam, nhà 

phân phối nước ngoài thường muốn phân phối độc quyền với nhiều đòi hỏi có lợi cho 

mình, gây khó khăn cho quá trình đàm phán của DN Việt Nam với đối tác nước ngoài.  

Các nhà phân phối nước sở tại nhập hàng hóa từ Việt Nam để bán trong hệ thống 

phân phối của họ, nhưng thường yêu cầu ngoài thông tin của nhà sản xuất được dán trên 

sản phảm thì thông tin của nhà phân phối cũng phải được ghi chi tiết, đặc biệt trên các 

sản phẩm máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng để tiện cho quá trình giải quyết các vấn 

đề về bảo hành, thu hồi, hậu mãi…Vấn đề này có thể làm mất nhiều thời gian của cả hai 

bên trong giai đoạn đầu đàm phán giữa nhà sản xuất và XK của Việt Nam với nhà phân 

phối tại các nước ASEAN. 

2.2.2.2. Sắt, tôn, thép 

a) Tình hình XK: 

Tính đến nay, ASEAN là thị trường XK sắt thép lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 

trên 50% KNXK mặt hàng này của cả nước. 

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, XK sắt thép của Việt 

Nam sang ASEAN giai đoạn 2014-2018 biến động theo hình phễu, theo đó, sụt giảm 

trong năm 2015, 2016 sau đó tăng mạnh trở lại trong năm 2017 đạt 1,71 tỷ USD.  

Sang năm 2018, tổng KNXK sắt thép các loại của cả nước đạt 4,55 tỷ USD, tăng 

44,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó g thị trường này tiếp tục khả quan ASEAN là 

thị trường XK chính của Việt Nam trong năm 2018 với KNXK đạt khoảng 2,39 tỷ USD, 

tăng 39,78% so với năm 2017, chiếm 52,62% tổng kim ngạch xuát khẩu của cả nước.  

Tôn lạnh và tôn mạ màu là hai trong những mặt hàng XK chủ lực của ngành tôn 

thép Việt Nam trong những năm gần đây. Khi nguồn cung trong nước vẫn tiếp tục được 
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bổ sung, thị trường nội địa không tiêu thụ hết, thì XK chính là đầu ra quan trọng của 

ngành tôn thép, trong đó ASEAN là thị trường quan trọng.  

 

Hình 9: Tổng KNXK sắt thép của Việt Nam và XK sang ASEAN giai đoạn 
2014-2018 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Việt Nam đã bắt đầu chủ động được nguồn nguyên liệu tôn cuộn cán nóng để sản 

xuất tôn mạ và thép cuộn cán nguội thay vì phải hoàn toàn NK như trước kia. Trước đây, 

100% thép cuộn cán nóng dùng để sản xuất tôn mạ và thép cuộn cán nguội của Việt Nam 

phải NK từ nhiều nước trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên từ tháng 6/2017, Fomosa đã 

sản xuất được nguồn nguyên liệu này. Theo đó, sản lượng tôn cuộn cán nóng năm 2017 

đạt 1,4 triệu tấn và dự kiến đạt 4 triệu tấn trong năm nay. 

Về cơ cấu thị trường: 

Campuchia là thị trường NK nhiều sắt thép nhất từ Việt Nam trong số các thị trường 

thành viên ASEAN, với tỷ trọng năm 2017 là 30,44%, năm 2018 ước đạt 35,34% tổng 

KNXK sắt thép của Việt Nam sang ASEAN. XK sắt thép các loại sang thị trường 

Malaysia cũng có tỷ trọng tăng mạnh trong 4 năm trở lại đây, hiện đứng thứ 3 trong số 

các thị trường ASEAN NK sắt thép các loại từ Việt Nam. 

Bảng 21: Kim ngạch, tỷ trọng XK sắt thép sang các thị trường ASEAN  
giai đoạn 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 
Tổng KNXK (triệu USD) 1998,31  1686,01  2030,70  3147,86  4549,07  
XK sang ASEAN (triệu USD) 1515,13  1206,28  990,57  1712,34  2393,91  
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Tỷ trọng của ASEAN trong tổng 
KNXK (%) 75,82  71,55  48,78  54,40  52,62  

Tỷ trọng của các thị trường trong tổng KNXK sang ASEAN (%) 
Campuchia 31,30 31,89 31,03 31,03 31,03 
Indonesia 23,20 27,66 27,66 26,17 22,26 
Malaysia 12,56 11,16 11,61 14,27 17,45  
Thái Lan 16,51 15,67 15,67 9,46 9,62 
Lào 5,98 9,76 7,67 4,34 3,65 
Singapore 1,44 1,28 1,17 1,29 0,97 
Myanmar 1,61 0,99 1,62 1,18 1,20 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

b) Tình hình cạnh tranh và phân phối tại thị trường ASEAN 

Về thị phần, năng lực cạnh tranh: 

Trong khi ASEAN là thị trường XK sắt thép lớn nhất của Việt nam thì trừ thị 

trường Campuchia và thị trường Lào, thị phần của sắt thép Việt Nam tại các thị trường 

ASEAN khác không vượt quá 6% tổng kim ngạch NK sắt thép của các nước đó.  

Bảng 22: Thị phần của hàng sắt thép của Việt Nam trong tổng KNNK của mặt hàng 
này của các nước ASEAN năm 2017 

Thị trường 
Tổng KNNK sắt thép 

(Đvt: triệu USD) 

Thị phần của Việt Nam/tổng 
KNNK sắt thép của nước đó 

(Đvt: %) 

Thái Lan 
  

10.645                               1,52  
Indonesia 8.457 5,30 
Malaysia 5.207 4,69 
Philipinnes 3.928 5,61 
Singapore 2.404 0,92 
Myanmar 885 2,28 
Lào 235 31,56 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của hải quan của các nước 

Sở dĩ ASEAN hiện đang là thị trường tiêu thụ lớn nhất sắt thép XK của Việt Nam 

là do nhu cầu vững của thị trường này và lợi thế về địa lý. Thu nhập gia tăng nhanh chóng 

của người dân tại khu vực Đông Nam Á đồng nghĩa với một sự bùng nổ trong hoạt động 

sản xuất xe hơi và xây dựng công trình. Cả Indonesia và Malaysia vẫn đang phải NK hơn 

một nửa lượng thép mà họ tiêu thụ mỗi năm.  

Thị trường Campuchia tiếp tục là thị trường XK thép lớn nhất của Việt Nam trong 

khối ASEAN do nhu cầu xây dựng tại Campuchia hiện đang rất lớn, trong khi công 

nghiệp sản xuất thép trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu sẽ khiến thị trường này buộc 
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phải NK nhiều thép từ nước ngoài. Campuchia đã trở thành một điểm đến quan trọng cho 

các DN vật liệu xây dựng Việt Nam. Theo Bộ Xây dựng, Quản lý đất đai và Quy hoạch 

đô thị Campuchia, Chính phủ nước này đã phê duyệt hơn 1.643 dự án xây dựng trong 

năm 2018, với tổng vốn đầu tư là 2,15 tỷ USD. Các dự án gồm hạ tầng cơ sở, nhà ở, văn 

phòng và nhiều trung tâm mua sắm. Trong khi nội lực sản xuất vật liệu xây dựng của 

Campuchia còn thiếu và chưa phát triển, sản phẩm trong nước không đủ cung cấp cho nhu 

cầu xây dựng chung, nên các DN ngành xây dựng nước này tăng NK vật liệu xây dựng từ 

các nước láng giềng gần như Việt Nam. Các mặt hàng mà Campuchia NK nhiều từ Việt 

Nam gồm sắt, thép, cát xi măng.  

Bên cạnh thuận lợi trên, trong năm 2018, các thị trường quen thuộc trong ASEAN 

như: Thái Lan, Malaysia cũng đã khởi xướng các vụ kiện điều tra chống bán phá giá đối 

với một số sản phẩm sắt thép có xuất xứ hoặc NK từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đây thực 

sự thực trạng đáng lo ngại đối với ngành thép Việt Nam.  

Ngoài ra, sức ép cạnh tranh trên thị trường thép ASEAN còn từ các nhà XK ngoài 

ASEAN. Ví dụ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngành thép Việt Nam tại thị trường 

ASEAN là Trung Quốc do họ có lợi thế vượt trội về giá, khả năng cung cấp đơn hàng lớn, 

chiết khấu cao cho nhà phân phối và chỗ đứng lâu năm trong mạng lưới phân phối sắt 

thép ở các nước ASEAN. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đầu tư vào các cơ sở sản xuất sắt 

thép tại một số thị trường ASEAN để XK tại chỗ.  

Các chủng loại thép chính đang được phân phối ở từng thị trường ASEAN 

Theo rà soát của nhóm nghiên cứu thì các chủng loại thép của Việt Nam đang được 

phân phối nhiều tại thị trường ASEAN là thép cuộn, thép thanh, thép mạ kẽm và thép mạ 

màu.  

Tuy nhiên, mức tiêu thụ các sản phẩm chính khác nhau ở mỗi thị trường, ví dụ 

trong khi thép thanh đứng đầu về mức tiêu thụ tại thị trường Campuchia thì thép cuộn lại 

là sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất tại Malaysia, Thái Lan và Myanmar còn dây thép 

đứng đầu về mức tiêu thụ tại thị trường Lào. 

Bảng 23: Rà soát các sản phẩm sắt thép chính của Việt Nam đang được phân 
phối ở từng thị trường thành viên ASEAN  

Campuchia 
  
  
  
  

Thép thanh Philippines 
  
  
  
  

 Phôi vuông 
Thép cuộn Thép cuộn 
Thép mạ kẽm Phôi dẹt 
Thép hình Thép mạ màu 
Dây thép  Thép tấm 
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  Thép tấm   Thép mạ thiếc 

Malaysia 
  
  
  
  
  

Thép cuộn 

Thái Lan 
  
  
  
  

Thép cuộn 
Thép tấm Phôi dẹt 
Thép Mạ hợp kim 
nhôm kẽm Thép tấm 
Thép mạ kẽm Dây thép  
Thép mạ màu Thép hình 
Dây thép  Thép mạ màu 

Indonesia 

Thép mạ màu Thép mạ kẽm 
Thép cuộn Thép phế 
Thép mạ kẽm 

Myanmar 
  
  
  

Thép cuộn 
Thép tấm Thép tấm 
 Phôi vuông Dây thép  

Lào 
  
  
  
  
  

Dây thép  
Thép Mạ hợp kim 
nhôm kẽm 

Thép mạ kẽm Thép mạ màu 
Thép cuộn Thép mạ kẽm 
Thép tấm Brunei 

  
  

Thép mạ màu 
Thép hình Thép mạ kẽm 
Thép thanh Thép hình 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

Về mạng lưới phân phối: 

Mạng lưới phân phối sắt thép của Việt Nam tại thị trường ASEAN vẫn còn hạn chế 

do hiện nay chúng ta vẫn phải XK qua các kênh phân phối dài, nhiều trung gian.  

Các công ty con của các Tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Nippon, Posco, 

Global Steel là các đầu mối phân phối lớn cho các sản phẩm sắt thép của Việt Nam vào 

thị trường ASEAN. 

Ngoài ra, đối với từng thị trường cũng có các nhà NK và phân phối lớn. Ví dụ tại 

thị trường Campuchia, một số đầu mối NK và phân phối chính cho sản phẩm thép của 

Việt Nam như công ty Chipmong, công ty Global Steel, công ty XNK Samepeou. Đối với 

thị trường Indonesia là công ty Aplus pacific, công ty Hanwa Indonesia… 

Đối với thị trường Philippines thì ngoài 2 tập đoàn lớn là Samsung của Hàn Quốc 

và Nippon của Nhật Bản còn có một số công ty thép lớn như CMC S.E Asia của 

Singapore. CMC S.E. Asia Pte., Limited trước đây gọi là CMC International (S E Asia) 

Pte Ltd. Được thành lập năm 1971 và có trụ sở tại Singapore, công ty này đã xây dựng 

được một mạng lưới phân phối rộng lớn ở Đông Nam Á, thông qua các công ty con để 

cung cấp và phân phối kim loại phế liệu và các sản phẩm thép cho ngành xây dựng, sản 
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xuất, dầu khí và các ngành công nghiệp liên quan khác. Các sản phẩm mà họ có thế mạnh 

phân phối gồm: thép cây, cuộn cán nóng / cuộn cán nguội, dải cán nóng, tấm cán nóng, 

HGI / HDGI, tấm tàu, ống, dầm, thanh thương gia, phôi, thép không gỉ....  

Đối với thị trường Singapore, do đây chủ yếu là thị trường trung chuyển nên đầu 

mối NK và phân phối chủ yếu là các công ty trung gian nước ngoài lớn như Posco của 

Nhật Bản, Samsung, Hyosung của Hàn Quốc hay VTJ của Singapore. Điều này cũng diễn 

ra tương tự tại thị trường láng giềng của Singapore là Malaysia. 

Bảng 24: Một số đầu mối NK và phân phối tiêu biểu cho sắt thép của Việt 
Nam tại từng thị trường thành viên ASEAN (Bảng thống kê chi tiết trong Phụ lục) 

Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 

Campuchia 

1 CHIPMONG GROUP CO.,LTD 
137B1 MAO TSE TUNG BLVD 
TUOL TUMPUN 

2 GLOBAL STEEL CO., LTD 
4BEO ST.163, SANGKAT VEAL 
VONG 

3 
SAMPEOU MEAS IMPORT-EXPORT & 
TRANSPORTATION CO., LTD 

NO.4AEO STR.163, S/K VEAL 
VONG KHAN 

4 HENG TY CHUNG TRADING CO., LTD # G14 ST 217 
Indonesia 

1 PT. APLUS PACIFIC JL. PRABU SILIWANGI KM. 3 
2 PT. HANWA INDONESIA, MIDPLAZA 1 LT.16 JL. JEND 
3 SAMSUNG C AND T CORPORATION 28FL. SAMSUNG CORP.BLDG., 
4 STEELFORCE (S.E.A) PTE LTD 20-84, THE CENTRAL 8, 
5 PT. HK METALS UTAMA JL. RAYA PENGGILINGAN NO. 19  

Philippines 

1 CMC S.E ASIA PTE. LTD. 
298 Tiong Bahru Road #14-05 Central 
Plaza Singapore,  168730 

2 PAG-ASA STEEL WORKS, INC. NO.408 AMANG RODRIGUEZ  
3 SAMSUNG C AND T CORPORATION 28FL. SAMSUNG CORP.BLDG., 

4 METRO DRAGON STEEL CORP 
NO.8 MGM INDUSTRIAL 
COMPOUND, BRGY 

5 
NIPPON STEEL AND SUMIKIN 
BUSSAN CORPORATION. 5-27, AKASAKA 8-CHOME 

Malaysia 
1 SAMSUNG C AND T CORPORATION 28FL. SAMSUNG CORP.BLDG., 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 POSCO ASIA CO., LTD RM. 5306 CENTRAL PLAZA, 
4 YKGI HOLDINGS BERHAD LOT 712 BLOCK 7, DEMAK LAUT 
5 ANDARU SINGAPORE PTE LTD 10, UBI CRESENT, 

Thái Lan 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 

1 MIRACLE INTERTRADE CO.,LTD 1/1 SOI SAMAEDAM 8 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 COIL CENTER CO., LTD 101/2 MOO 5 T. LAHARN, 
4 SAMSUNG C AND T CORPORATION 28FL. SAMSUNG CORP.BLDG., 
5 VALUE PLUS METAL CO.,LTD 599/234 RATCHADAPHISEK RD., 

Lào 

1 
SOUVANTHONG TRADING IMPORT - 
EXPORT CO.,LTD BAN MI XAY 

2  SK E&C LAO-P.D.R 

3 HYDANG TRADING SOLE CO., LTD 
129 GROUP 7, BAN HUOI NHANG 
NAM 

4 LESOUK IMPORT - EXPORT SOLE  KM5 - KHAMBON 
Myanmar 

1 YOON IRON AND STEEL CO., LTD NO(A/140-141), KHITTAR STREET, 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 
FUJITA CORPORATION (YANDON 
BRANCH) LA PYAT WUN PLAZA 37 

4 FOSHWA (MYANMAR) CO., LTD 
5 SSJ TRADING CO. LTD NO. 183/16, BET. 73X74, BET.  

Singapore 
1 GS GLOBAL CORP 10TH FLOOR, 679 YEOKSAM 
2 SAMSUNG C AND T CORPORATION 28FL. SAMSUNG CORP.BLDG., 
3 HYOSUNG CORPORATION TRADING BLDG., 52 CHEONGDAM-DONG, 

4 VTJ (SINGAPORE) PTE LTD 
4 CHIN BEE ROAD Singapore 
619819 

5 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thép cũng đã nỗ lực thâm nhập trực tiếp và từng 

bước xây dựng mạng lưới phân phối tại thị trường ASEAN, tiến tới cạnh tranh bằng chất 

lượng, thương hiệu và quan hệ đối tác lâu bền với các nhà phân phối, thay vì cạnh tranh 

về giá và phải phụ thuộc quá lớn vào các trung gian Trung Quốc hay Thái Lan ở các thị 

trường này. Một số DN cũng đã nỗ lực tiếp cận trực tiếp với các chủ đầu tư của các dự án 

xây dựng, các nhà máy hay tìm cách đưa hàng hóa vào các chợ đầu mối, chợ chuyên 

ngành về sắt thép tại các thị trường. 

Một số ví dụ thành công được phân tích trong nghiên cứu điển hình ở Hộp 3.   
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Hộp 3: Kinh nghiệm thâm nhập và phân phối sắt thép tại thị trường ASEAN 

của Tập đoàn Hòa Phát và Công ty cổ phần Thép TVP 

Tập đoàn Hòa Phát: Chú trọng khai thác thị trường Đông Nam Á 

Nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường sắt thép ASEAN, công ty thép Hòa Phát đã 

khơi thông hoạt động XK thép xây dựng sang các nước như Philippines, Lào, Campuchia, 

Malaysia với lượng XK ngày càng tăng.  

KNXK sang hai thị trường Campuchia, Malaysia có mức tăng trưởng lần lượt đạt 

246% và 202% so với 2017. Trong đó, Campuchia chiếm tỷ trọng hàng XK nhiều nhất 

trong năm 2018 với gần 70.000 tấn, chiếm 29,26% sản lượng XK. Theo định hướng của 

Tập đoàn, đây sẽ vẫn là thị trường rất tiềm năng cho sản phẩm thép Hòa Phát trong thời 

gian tới, bởi quốc gia láng giềng này chưa có ngành công nghiệp thép, trong khi các dự án 

xây dựng nhà cao tầng ngày càng gia tăng. 

Kinh nghiệm của Hòa Phát là tập trung vào chuỗi giá trị sản xuất, tăng cường hợp 

tác thương mại với các nước khác trong khối ASEAN, tận dụng những ưu đãi thuế quan 

dành cho doanh nghiệp nội khối và ngoại khối quy định trong các hiệp định thương mại 

mà Việt Nam đã tham gia. Hòa Phát cũng chủ động hợp tác với Hiệp hội gang thép Đông 

Nam Á (SEAISI) và các thành viên của Hiệp hội này, nhằm tăng cường liên kết thông tin 

thường xuyên về hoạt động thương mại, tận dụng các cơ hội giao thương với các doanh 

nghiệp đối tác trong ASEAN, từng bước xây dựng mạng lưới phân phối vững chắc cho 

các sản phẩm mang thương hiệu Hòa Phát.  

Ngoài ra, từ năm 2009, công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát đã cung cấp hàng nội 

thất cho các công trình, dự án và tuyển chọn được các nhà phân phối ổn định ở các thị 

trường mới nhiều tiềm năng như Myanmar. Trong năm 2019, Tập đoàn Hòa Phát xác 

định sẽ hướng đến nhiều thị trường nhưng đặc biệt chú trọng khai thác các thị trường 

Đông Nam Á. 

Nguồn: Tham khảo http://www.hoaphat.com.vn 

Sản phẩm thép xây dựng của Công ty cổ phần Thép TVP được phân phối tại 2 

chợ sắt thép lớn ở Yangon (Myanmar). 

TVP được biết đến là một trong những Công ty hàng đầu về sản xuất và kinh 

doanh các sản phẩm tôn mạ kẽm và mạ màu chất lượng cao, thép tấm, thép lá và các sản 

phẩm ống thép đa dạng. Từ năm 2012 đến nay, Công ty cổ phần Thép TVP XK mặt hàng 

ống thép đen, ống thép mạ kẽm các loại; cung cấp ống thép xây dựng cho các công ty 
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thương mại và công ty xây dựng tại thị trường Myanmar. Hàng hóa cung cấp cho thị 

trường Myanmar tăng trung bình 10%/năm.  

Dù phải cạnh tranh với hàng cùng loại từ Trung Quốc, nhưng nhờ xác định được 

phân khúc thị trường phù hợp, cạnh tranh về chất lượng, xây dựng được quan hệ đối tác 

quan trọng với các nhà phân phối tại Myanmar nên sản phẩm của thép TVP XK sang thị 

trường này khá ổn định. Ống thép xây dựng của công ty đã có mặt tại 2 khu chợ sắt thép 

lớn ở Yangon.  

Nguồn: https://tvpsteel.vn 

 
2.3.2.3. Máy móc, thiết bị, phụ tùng,dụng cụ công nghiệp 

a) Tình hình XK: 

Sản phẩm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác của Việt Nam đã có mặt tại 

trên 40 thị trường trên thế giới, trong đó thị trường ASEAN đang chiếm khoảng trên 10% 

trị giá XK nhóm hàng này của cả nước.  

 

Hình 10: Tổng KNXK máy móc thiết bị phụ tùng của Việt Nam và XK sang ASEAN 
giai đoạn 2014-2018 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, XK máy móc thiết bị 

phụ tùng sang thị trường ASEAN liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2018, từ mức 1,16 tỷ 

USD trong năm 2014 lên 1,56 tỷ USD năm 2017, tăng 11,1% so với năm 2016 và trên 1,7 

tỷ USD trong năm 2018.  

Về cơ cấu thị trường: 
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Trong số các thị trường ASEAN, XK máy móc thiết bị phụ tùng sang Singapore 

đang đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 22,1% tổng KNXK mặt hàng này sang ASEAN trong 

năm 2018. Tiếp theo là Thái Lan với gần 21,1% và Philippines với 20,3%. So sánh với 

năm 2017 thì có thể thấy tỷ trọng của Singapore, Philippines đã tăng nhẹ.  

Bảng 25: Kim ngạch, tỷ trọng XK máy móc thiết bị sang các thị trường 
ASEAN giai đoạn 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 
Tổng KNXK (triệu USD) 7.315,2 8.159,6 10.112,7 12.770,4 15.128,5 
XK sang ASEAN (triệu 
USD) 1.164,1 1.210,4 1.409,1 1.566,2 1780,35 
Tỷ trọng của ASEAN 
trong tổng KNXK (%) 15,9 14,8 13,9 12,3 11,7 
Tỷ trọng của các thị trường thành viên trong tổng KNXK sang ASEAN (%) 
Singapore 27,3 26,6 27,4 20,8 22,1 
Thái Lan 20,5 20,6 21,2 21,1 21,1 
Philippines 19,1 16,9 15,7 18,4 20,3 
Indonesia 12,5 15,6 15,3 15,9 15,0 
Malaysia 9,0 9,2 10,1 12,3 12,4 
Campuchia 7,1 6,1 5,3 4,8 5,0 
Myanmar 2,7 2,6 2,9 4,7 2,5 
Lào 1,9 2,5 2,1 1,9 1,7 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

b) Tình hình cạnh tranh và phân phối tại thị trường ASEAN 

Hiện nay các sản phẩm máy móc thiết bị của Việt Nam mới chỉ chiếm 0,43% thị 

phần NK mặt hàng này của ASEAN. Đây là mức thị phần quá thấp so với các lợi thế về 

địa lý, thuế quan…Nguyên nhân chính là do áp lực cạnh tranh quá lớn từ các nhà chế tạo 

Nhật, Pháp, Hàn Quốc, những nước luôn đi đầu về thiết kế và tính hiện đại của sản phẩm 

và Trung Quốc- nước có lợi thế về giá và tính đa dạng của sản phẩm. 

 Ở phân khúc máy móc, dụng cụ nông nghiệp thì các sản phẩm Trung Quốc hiện 

phủ rộng khắp các kênh phân phối. Các DN Trung Quốc rất tích cực tham gia các triển 

lãm, hội chợ chuyên ngành về máy móc thiết bị được tổ chức tại các nước ASEAN. Theo 

trao đổi của nhóm nghiên cứu với các DN trong ngành, họ đều nhận thấy số lượng lớn các 

công ty của Trung Quốc có mặt ở tất cả các triển lãm quốc tế của Thái Lan và các nước 

ASEAN khác với quy mô lớn. Sự hỗ trợ từ Chính phủ cho nghiên cứu, sản xuất và xúc 

tiến thương mại là những yếu tố giúp DN Trung Quốc giành lợi thế về giá cũng như thời 

gian hoàn thành đơn hàng ngắn hơn so với các nhà chế tạo khác. 
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Xét về từng thị trường thì mặt hàng máy móc thiết bị phụ tùng của Việt Nam đang 

có thị phần cao nhất tại thị trường Campuchia (chiếm 3,42% tổng kim ngạch NK mặt 

hàng này của nước này). Hai thị trường khác chúng ta có thị phần trên 1% là Myanmar và 

Lào. Trong khi đó, tại các thị trường còn lại của ASEAN, thị phần của Việt Nam đều 

chưa đến 1%. Đây là mức thị phần rất thấp, phản ánh năng lực cạnh tranh và mức độ tham 

gia mạng lưới phân phối tại các thị trường này còn hạn chế.  

Bảng 26: Thị phần của máy móc thiết bị phụ tùng của Việt Nam trong tổng KNNK 
của mặt hàng này của các nước ASEAN năm 2017 

  
Tổng KNNK   

(Đvt: triệu USD) 
KNNK từ Việt Nam 

(Đvt: triệu USD) 

Thị phần của Việt 
Nam/tổng KNNK 

của nước đó  
(Đvt: %) 

Tổng KN 365.583,4 1.566,2 0,43 
Singapore 138.286,1 326,0 0,24 
Malaysia 77.057,3 192,4 0,25 
Thái Lan 69.653,0 331,0 0,48 
Philippines 36.506,7 288,6 0,79 
Indonesia 36.432,2 249,1 0,68 
Myanmar 3.018,7 73,8 2,44 
Campuchia 2.194,3 74,9 3,42 
Lào 1.597,7 30,3 1,90 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của hải quan của các nước 

Hiện nay, Việt Nam đang có lợi thế ở một số phân khúc thị trường máy móc thiết 

bị ở các nước ASEAN như phân khúc máy nông nghiệp, máy phục vụ ngành dệt may, da 

giầy, một số loại thiết bị phụ kiện cơ khí, khuôn đúc, máy dùng trong ngành nhựa, cao su. 

Tuy nhiên, danh mục sản phẩm tại mỗi thị trường khá đa dạng, ví dụ ở Campuchia, 

Lào, những sản phẩm đang được phân phối nhiều thuốc nhóm máy móc, dụng cụ phục vụ 

nông nghiệp, máy phục vụ gia công trong ngành nhựa-cao su. Đối với thị trường 

Indonesia là tổ máy phát điện, các thiết bị điện khác. Tại thị trường Myanmar, các DN 

Việt Nam đã phân phối được nhóm sản phẩm máy khâu các loại, máy nông nghiệp, máy 

chế biến thực phẩm… 

Bảng 27: Các sản phẩm máy móc thiết bị chính của Việt Nam đang được 
phân phối ở từng thị trường thành viên ASEAN 

Campuchia 

Máy làm sạch, tuyển chọn 
hoặc phân loại hạt 

Myanmar 
Máy khâu các loại 

Thiết bị điện để đóng ngắt 
mạch 

Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân 
loại hạt 

Hộp khuôn đúc kim loại Máy nông nghiệp các loại 
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Tổ máy phát điện và máy 
biến đổi điện quay Thiết bị điện để đóng ngắt mạch 
Máy khâu các loại Hộp khuôn đúc kim loại 
Máy nông nghiệp các loại Máy chế biến thực phẩm, đồ uống 

Thiết bị và phụ kiện cơ khí 
Tổ máy phát điện và máy biến đổi 
điện quay 

Máy dùng để gia công cao 
su hoặc plastic Máy ép, máy nghiền 
Máy dùng để sơ chế, thuộc 
da 

Thái Lan 

Thiết bị điện để đóng ngắt mạch 
Máy vắt sữa và máy chế 
biến sữa Đệm và gioăng làm bằng kim loại 
Máy chế biến  thực phẩm, 
đồ uống 

Máy dùng để gia công cao su hoặc 
plastic 

Indonesia 

Tổ máy phát điện và máy 
biến đổi điện quay Thiết bị và phụ kiện cơ khí 
Thiết bị điện để đóng ngắt 
mạch Máy khâu các loại 

Hộp khuôn đúc kim loại 
Tổ máy phát điện và máy biến đổi 
điện quay 

Máy nông nghiệp các loại Máy chế biến thực phẩm, đồ uống 
Máy dùng để gia công cao 
su hoặc plastic Hộp khuôn đúc kim loại 
Thiết bị và phụ kiện cơ khí Máy nông nghiệp các loại 
Máy dùng để sơ chế, thuộc 
da 

Malaysia 

Máy khâu các loại 
Máy làm sạch, tuyển chọn 
hoặc phân loại hạt Thiết bị điện để đóng ngắt mạch 

Máy khâu các loại 
Máy dùng để gia công cao su hoặc 
plastic 

Lào 

Máy nông nghiệp các loại 
Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân 
loại hạt 

Máy dùng để gia công cao 
su hoặc plastic Thiết bị và phụ kiện cơ khí 
Thiết bị điện để đóng ngắt 
mạch Hộp khuôn đúc kim loại 
Thiết bị và phụ kiện cơ khí Đệm và gioăng làm bằng kim loại 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

  Cũng tương tự như mặt hàng sắt thép, nhiều sản phẩm máy móc thiết bị của Việt 

Nam vẫn đang được NK và phân phối vào các thị trường ASEAN thông qua các tập đoàn 

đa quốc gia như Mitsubishi, Panasonic của Nhật Bản, Scheneider electric của Đức… 

 Ngoài ra, tại mỗi thị trường lại có các đầu mối NK và phân phối lớn. Ví dụ tại thị 

trường Singapore là công ty Juki corporation của Nhật Bản, công ty Brother International-

nhà phân phối thương mại lớn có trụ sở tại Singapore. Đối với phân khúc máy móc phục 



 103

vụ dệt may thì công ty Pagasus sewing của Nhật Bản đang đảm nhiệm vai trò quan trọng 

trong mạng lưới phân phối này. 

 Tại thị trường Thái Lan, các công ty của Nhật Bản với các dự án FDI tại Thái Lan 

như Uchiyama Thái Lan, Thai Toyo Denso, Panasonic vẫn giữ vai trò quan trọng, ngoài 

ra còn có các công ty của Hàn Quốc tiêu biểu như NPC Siam.   

Tại thị trường Philippines, Silvermane marketing ventures là một công ty phân 

phối lớn với danh mục sản phẩm đa dạng và có mạng lưới phân phối với nhiều thương 

hiệu nổi tiếng trên thế giới như Nike, Wal Mart… 

Bảng 28: Một số đầu mối NK và phân phối tiêu biểu máy móc thiết bị phụ 
tùng của Việt Nam tại từng thị trường thành viên ASEAN 

(Bảng thống kê chi tiết trong Phụ lục) 

Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 
Singapore 
1 JUKI CORPORATION 2-11-1 TSURUMAKI, Nhật Bản 
2 PEPPERL+FUCHS ASIA PTE. LTD. P+F  BUILDING, Singapore 

3 
PEGASUS SEWING MACHINE 
MFG. CO.,LTD. 

7-2 SAGISU 5-CHOME, 
FUKUSHIMA-KU 

4 
BROTHER INTERNATIONAL 
SINGAPORE PTE LTD 10 EUNOS ROAD 8 SINGAPORE  

5 GROZ-BECKERT EAST ASIA LLP 
WANGI INDUSTRIAL BUILDING 
#03-00 

Philippines 

1 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
ENGINE SYSTEM ASIA PTE LTD. 3 Tuas Ave 12, Singapore 639024 

2 FUJIKURA LTD 1-5-1,KIBA,KOTO-KU, 

3 
GREAT KINGS ALLIANCE 
TRADING CORPORATION 

UNIT 8B ALFINA BLDG.,#892 
QUIRINO 

4 
SILVERMANE MARKETING 
VENTURES CORP 

322, TANDANG SORA 
AVE,PASONG TAMO QUEZON 
CITY, PHILIPPINES 

5 
CEVA WAREHOUSING AND 
DISTRIBUTION,INC 

CEVA BLDG,. ROAD 1 AND 10TH 
STREET 

Thái Lan 

1 THAI TOYO DENSO CO., LTD 
5 SITTHIVORAKIT.BLDG,09TH 
FLOOR, Thailand 

2 IRISO ELECTRONICS CO.,LTD 
2-13-8 SHINYOKOHAMA, 
KOHOKU-KU 

3 UCHIYAMA (THAILAND )  23/80  SORACHAI BKDG 

4 
PANASONIC ECO SOLUTIONS 
ASIA PACIFIC 202 BEDOK SOUTH AVENUE, 
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5 NPC SIAM CO.,LTD 7/397 MOO 6, MABYANGPORN, 
Indonesia 

1 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
ENGINE SYSTEM ASIA PTE LTD. NO.3.TUAS AVENUE 

2 PT. FRAMAS INDONESIA KAWASAN INDUSTRI MM2100, 
3 PT.MITSUBA INDONESIA JL.SILIWANGI,KEL.KERONCONG, 

4 PT.SHINDENGEN INDONESIA. 
KAWASAN GREENLAND INT 
INDUS CENTER 

5 
SCHNEIDER ELECTRIC LOGISTICS 
ASIA PTE LTD 

46 PENJURU LANE, LEVEL 4, C&P 
HUB 3 

Malaysia 

1 FUJIKURA AISA LTD 
438A Alexandra Rd, Alexandra 
Technopark, Singapore 119967 

2 
HERCULES MANUFACTURING 
SDN.BHD. 

49299 No 1, Jalan Gudang 16/9, 
Seksyen 16, 40200 Shah Alam, 
Selangor, Malaysia, 

3 
SCHNEIDER ELECTRIC LOGISTICS 
ASIA PTE LTD 46 Penjuru Ln, Singapore 609206 

4 
K-PLASTICS INDUSTRIES 
SDN.BHD 

Lot 749, Kawasan Perindustrian Nilai, 
71800 Nilai, Negeri Sembilan 

5 JUKI CORPORATION 2-11-1 TSURUMAKI 
Lào 
1 CONG TY TNHH DIEN XEKAMAN1 BAN HATSADI NUA 

2 G-FARM LAO SOLE CO.,LTD 
SOUKSANH HOTEL, KM6, ROAD 
NO.13, 

3 
CONG TY TNHH MIA DUONG 
HOANG ANH ATTAPEU BAN NA XUOC 

4 
CONG TY TNHH MTV SUC HUNG 
HUONG SA VAN NA KHET BAN NA LONG 

5 

CONG TY TNHH PHAT TRIEN 
NONG NGHIEP HOANG ANH 
ATTAPEU SAYSETTHA 

Campuchia 

1 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
ENGINE SYSTEM ASIA PTE LTD. NO.3.TUAS AVENUE 

2 DENYO CO.,LTD NIHONBASHIHORIDOMECHO 

3 
ELECTRICITY PROFESSIONAL 
SERVICE CO.,LTD 77EO, ST.2004, KAKAB 

4 MR EAR TEK KOUNG NO. 160EO, STREET 217 
5 AWEE TRADING CO., LTD NO., 20, STREET 217 
Myanmar 

1 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
ENGINE SYSTEM ASIA PTE LTD. 

3 Tuas Ave 12, Singapore 639024, 
Phone: +65 6862 2202 

2 PANASONIC ECO SOLUTIONS 202 Bedok South Avenue 1 #01-14 
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ASIA PACIFIC Singapore 469332. Phone Number. 
+65-6933-8200. 

3 I.E.M COMPANY LTD 

28,, E Horse Race Course Rd, Yangon 
11211, Myanmar (Burma) Phone: +95 
1 860 4425 

4 DENYO CO.,LTD NIHONBASHIHORIDOMECHO 

5 
WONGWIN CORPORATION PTE., 
LTD. 

#31-10, 10 Anson Road, (S)079903, 
Myanmar 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

2.3. Đánh giá chung các yếu tố tác động đến phân phối các mặt hàng công nghiệp tại 

thị trường ASEAN 

Tóm lại, từ những phân tích ở trên, có thể thấy những yếu tố khách quan và chủ 

quan khiến các DN Việt Nam vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường ASEAN: 

2.3.1. Những yếu tố khách quan: 

- Thị trường ASEAN tuy có địa lý gần Việt Nam, nhưng việc đưa hàng hóa vào thị 

trường này rất khó khăn. Cộng đồng Kinh tế AEC ra đời trong sự thống nhất nhưng lại rất 

đa dang, vì mỗi quốc gia trong khu vực lại có một một đặc điểm riêng về văn hóa, ngôn 

ngữ và tôn giáo. 

- Nhiều nước trong ASEAN có cơ cấu hàng hóa khá tương đồng với Việt Nam như 

Thái Lan, Philippines, Myanmar…; dẫn đến việc khó cạnh tranh với hàng hóa của nước 

bạn khi thâm nhập vào hệ thống phân phối của họ. 

- ASEAN nói chung cũng đang trong quá trình mở cửa hội nhập rất mạnh mẽ và 

hàng hóa của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đang thâm nhập thị trường này một 

cách nhanh chóng, ví dụ hàng hóa từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…Những nhà 

cung cấp hàng hóa đến từ các thị trường này có lợi thế hơn hẳn về chất lượng hàng hóa, 

thương hiệu, kinh nghiệm và nghiệp vụ ngoại thương, hệ thống phân phối có sẵn và 

nguồn vốn lớn để xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa ở những ngách thị trường mới.  

- Hàng rào kỹ thuật của các thị trường này cũng ngày càng tăng lên, đặc biệt là các 

quy định liên quan sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng…. 

- Quy trình và chính sách của đơn vị phân phối nước bạn cũng ngày càng phức tạp 

hơn, một số nội dung chưa thông thoáng, minh bạch, nên không ít DN Việt Nam gặp khó 

khăn trong đáp ứng các hợp đồng, cả về số lượng, tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm. 

2.3.2. Những yếu tố chủ quan: 
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Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng phân phối các sản phẩm công nghiệp 

của Việt Nam tại các nước ASEAN vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó các yếu tố 

chủ quan gồm có: 

- Hoạt động phân phối chưa hiệu quả. Các DN Việt Nam thường XK qua nhiều đại 

lý, dẫn đến khó nắm bắt được tận gốc nhu cầu của người tiêu dùng. Cũng do xuất hàng 

qua đại lý nên không có sự bền vững, hàng hóa khó tiếp cận được với các thị trường khó 

tính. Hơn nữa, việc xuất qua đại lý khiến các DN không thể phát triển được thương hiệu.  

Việt Nam thiếu đội ngũ DN đủ mạnh, đặc biệt là các DN chuyên về phân phối để 

có thể tiếp cận và xây dựng hệ thống phân phối ở các thị trường ASEAN. Hiện nay, lực 

lượng DN của nước ta chủ yếu là DN vừa và nhỏ, vốn ít, năng lực cạnh tranh còn kém.  

- Mối quan hệ giữa DN với các nhà phân phối nước ngoài còn nhiều bất cập. Các 

DN Việt Nam không thể đáp ứng được đầy đủ ngay yêu cầu của nhà phân phối nhưng 

cũng chưa thực sự xác định lộ trình đầu tư để từng bước đáp ứng được các yêu cầu đó. 

Nhận thức của các DN vẫn còn hạn chế, nhiều DN chưa hiểu rõ thủ tục và quy định để 

đưa hàng vào các thị trường, lúng túng trong khâu giới thiệu và quảng bá hàng hoá cũng 

như cơ chế làm việc với các thành viên trong mạng lưới phân phối ở các nước ASEAN, 

dẫn đến việc giao thương, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.  

- Các DN Việt Nam chưa kết nối chặt chẽ với các cơ quan chức năng phụ trách xúc 

tiến thương mại và Thương vụ tại các đại sứ quán nên chưa tận dụng được các nguồn lực 

cho quá trình thâm nhập và xây dựng mạng lưới phân phối tại nước sở tại. 

- Các DN Việt Nam chưa sẵn sàng đầu tư, chi trả cho dịch vụ thông tin, nghiên cứu 

thị trường phục vụ cho quá trình thâm nhập thị trường như danh sách khách hàng, đối thủ 

cạnh tranh tại thị trường các nước ASEAN.  
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CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CHO MỘT 

SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG ASEAN 

3.1. Triển vọng về mạng lưới phân phối cho một số sản phẩm công nghiệp của Việt Nam 

tại thị trường ASEAN 

XK hàng hóa của Việt Nam nói chung và hàng công nghiệp nói riêng sang 

ASEAN nhìn chung có nhiều cơ hội tăng kim ngạch trong thời gian tới bởi các yếu tố sau: 

3.1.1. Triển vọng chung 

Kinh tế của khu vực tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2018-2022. 

Triển vọng tích cực này được đưa ra trên cơ sở đánh giá sự đóng góp lớn hơn nữa trong 

tiêu dùng nội địa và cam kết triển khai các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ các nước. 

Trong khu vực, các nước Campuchia, Lào và Myanmar được dự báo có mức tăng trưởng 

nhanh nhất trong giai đoạn tới. Philippines và Việt Nam sẽ là hai nước có mức tăng 

trưởng tốt nhất trong ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt 

Nam). Bên cạnh đó, đầu tư và XK sẽ tiếp tục được cải thiện trong bối cảnh triển vọng 

kinh tế toàn cầu phục hồi nhanh hơn.  

+ Indonesia: Theo dự báo, tăng trưởng của Indonesia sẽ tiếp tục cao hơn trong 

những năm tiếp theo. Cụ thể, tốc độ tăng GDP sẽ ở mức 5,3% năm 2018 và mức 5,4% 

giai đoạn 2018-2022. Triển vọng tích cực của nền kinh tế Indonesia dựa vào sự cải thiện 

trong môi trường đầu tư, lĩnh vực tài khóa và tiêu dùng tư nhân. 

+ Malaysia:  

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (2018), triển vọng kinh tế ngắn hạn của 

Malaysia vẫn thuận lợi, phản ánh nền kinh tế đa dạng và cởi mở, đã vượt qua thành công 

các tác động của các cú sốc bên ngoài. Điều này được củng cố bởi quản lý kinh tế vĩ mô 

mạnh mẽ, với lạm phát thấp và ổn định và củng cố tài khóa đúng hướng.  

Nhu cầu trong nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế, được hỗ trợ bởi tăng 

trưởng thu nhập liên tục và thị trường lao động ổn định, trong khi môi trường bên ngoài 

được cải thiện sẽ đóng góp tích cực cho nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ có thể giao 

dịch của Malaysia.  

+ Philippines: Tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao hơn so 

với giai đoạn 2011-2015. Trong đó, tiêu dùng và các khoản đầu tư cố định sẽ tiếp tục thúc 

đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới. Các dự án cơ sở hạ tầng lớn và sự tăng trưởng vững 

chắc của ngành dịch vụ thuê ngoài. 
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+ Thái Lan: Tăng trưởng kinh tế trong trung hạn của Thái Lan được dự báo ở mức 

3,6% giai đoạn 2018-2022, cao hơn so với mức 2,9% giai đoạn 2011-2015. Các hoạt động 

thương mại được cải thiện, đặc biệt là trong XK (chiếm tới ¾ của GDP). Sự nới lỏng các 

quy định gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư cùng với việc đề 

ra Dự án Hành lang Kinh tế phía Đông cũng sẽ tạo thêm đà cho tăng trưởng kinh tế. 

+ Các nước CLM: Tăng trưởng của Campuchia sẽ đạt khoảng 7,2% trong 5 năm 

tới với sự phục hồi trong lĩnh vực XK, chính sách công nghiệp hóa hỗ trợ tiêu dùng và 

các sáng kiến để phát triển thị trường vốn. Tương tự, kinh tế của Lào cũng được dự báo sẽ 

ở mức cao so với khu vực là 7,1% (mặc dù thấp hơn so với mức 7,9% giai đoạn 2011-

2015. Tình hình nghèo đói được cải thiện cùng với sự tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch 

sẽ thúc đẩy tiêu dùng tư nhân. Bên cạnh đó, với việc ban hành luật cạnh tranh mới và sửa 

đổi luật và chính sách xúc tiến đầu tư trong liên kết các đặc khu kinh tế với các nước láng 

giềng trong ASEAN sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư. Kinh tế Myanmar sẽ tiếp 

tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn với mức 7,4% giai đoạn 2018-2022. Điều này có được nhờ 

sự đóng góp mãnh mẽ trong lĩnh vực XK và du lịch. Việc Chính phủ Myanmar cũng mới 

thông qua luật đầu tư mới cũng sẽ tạo niềm tin và thúc đẩy các dòng vốn từ các nhà đầu 

tư nước ngoài.  

Hợp tác kinh tế khu vực và hội nhập là chìa khóa để ASEAN khai thác các tiềm 

năng của mình, trong đó bao gồm việc thực hiện Kế hoạch chi tiết Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN (AEC) 2025, cũng như hỗ trợ một hệ thống đa phương mở và bao trùm trong bối 

cảnh căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng. 

Tuy nhiên, ASEAN đang phải đối mặt với không ít những thách thức như căng 

thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác đã gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thương 

mại đa phương dựa trên quy tắc, vốn là nền tảng củng cố sự phát triển và thịnh vượng của 

ASEAN. Mặt khác, mỗi quốc gia thành viên ASEAN cũng phải chịu sự tác động khác 

nhau từ các cường quốc lớn hơn. 

3.1.2. Triển vọng từ xu hướng tự do hóa thương mại, mở cửa thị trường của các nước 
ASEAN và cộng đồng chung AEC 

+ Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), ASEAN 

đã xóa bỏ thuế NK với 96,01% tổng số dòng thuế từ cuối năm 2016. Theo kế hoạch, từ 

2018, tỷ lệ xóa bỏ thuế NK của các nước ASEAN-6, CLMV và trung bình ASEAN sẽ lần 

lượt là 99,20%, 97,81% và 98,67%. 
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Cơ hội từ giảm thuế giúp lượng hàng hóa Việt Nam XK vào ASEAN ngày một 

tăng lên. Ngoài dầu thô và gạo là các mặt hàng XK chủ lực của Việt Nam vào thị trường 

ASEAN thì hiện có rất nhiều mặt hàng khác cũng đang dần chiếm lĩnh thị trường và được 

người tiêu dùng các nước ASEAN ưa chuộng, như: Dệt may, giày dép, thủy sản, cà phê, 

cao su, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép các loại…  

+ Cùng với sự hình thành AEC, các thành viên ASEAN đã và đang hợp tác thúc 

đẩy thực hiện tự do hóa trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như cắt giảm thuế quan, tự do 

hóa dịch vụ, hợp tác về đầu tư, thuận lợi hóa thương mại, và dịch chuyển lao động có tay 

nghề... 

Bên cạnh xóa bỏ hàng rào thuế quan, hiện các nước ASEAN cũng đang tiến hành 

các biện pháp để xây dựng thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN, như 

dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan, thuận lợi hóa thương mại, hài hóa các tiêu chuẩn sản phẩm 

(hợp chuẩn) và quy chế, giải quyết nhanh hơn các thủ tục hải quan và xuất NK, hoàn 

chỉnh các quy tắc về xuất xứ, tạo thuân lợi cho dịch vụ, đầu tư, tăng cường phát triển thị 

trường vốn ASEAN và tự do lưu chuyển dòng vốn. Dự kiến bên cạnh thuế quan, các vấn 

đề như chứng nhận xuất xứ, hay thủ tục hải quan cũng sẽ được thuận lợi và nhanh hơn, 

các tiêu chuẩn về sản phẩm của các nước ASEAN cũng thống nhất với nhau. Theo đó, 

hàng hóa có xuất xứ tại ASEAN cũng được luân chuyển trong khu vực này một cách 

thuận lợi và dễ dàng hơn. 

Ngoài ra, hội nhập theo AEC có thể mang lại thời cơ lớn cho Việt Nam trong việc 

thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, tối ưu trong 

chuỗi sản xuất và phân phối khu vực và toàn cầu. Theo ước tính, AEC có thể giúp GDP 

của Việt Nam tăng trưởng thêm 14,5% và việc làm tăng thêm 10,5% đến năm 2025. Tỷ 

trọng việc làm của ngành công nghiệp sẽ tăng lên 23,5% vào năm 2025. Đặc biệt, gia tăng 

hoạt động thương mại và vận tải hàng hóa, dịch vụ sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm cho 

nền kinh tế, thậm chí đóng góp tới 41,3% tổng số lượng việc làm. 

Kế thừa và phát triển hiệp định khung của ASEAN về thương mại dịch vụ 

(AFAS), các nội dung về thương mại dịch vụ trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 

mang lại nhiều cơ hội to lớn cho sự phát triển của DN cung ứng dịch vụ tại các nước 

thành viên, trong đó có dịch vụ phân phối. 

Tiếp cận các thị trường kinh doanh rộng lớn ngoài ASEAN:  

Không chỉ có triển vọng về thương mại nội khối, do ASEAN được đánh giá tạo ra 

khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao, hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu nên khi 



 110

có được chỗ đứng ở thị trường ASEAN, hàng hóa Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tiếp 

cận và mở rộng thị trường cho hàng hóa XK Việt Nam sang thị trường khu vực ASEAN, 

mà còn mở rộng sang các khu vực thị trường đối tác của ASEAN, vì đây là khu vực giao 

thoa giữa rất nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác ngoại khối như Ấn Độ, 

Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân.  

Các hiệp định tự do hóa về đầu tư, di chuyển nguồn vốn và quan trọng là các rào 

cản hạn chế tiếp cận thị trường được dỡ bỏ. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi 

giúp cho các nhà phân phối VN vươn ra thị trường khu vực và cũng là cơ hội tốt để tăng 

cường hoạt động kinh doanh sang các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, EU… 

Khối lượng thương mại của ASEAN dự kiến sẽ tăng 130% và sẽ đạt 5.653 tỷ USD 

vào năm 2023. Sự mở rộng về khối lượng thương mại sẽ chủ yếu do nhu cầu về hàng hoá 

và dịch vụ ở Trung Quốc cũng như Ấn Độ - và các cơ sở tiêu dùng ngày càng tăng đang 

thúc đẩy thương mại trong khu vực. 

Gia tăng doanh thu cho DN: Việc cắt giảm các loại thuế về mức 0% đã tạo điều 

kiện cho thương mại nội khối ngày càng phát triển. Lượng hàng hóa XK giữa các quốc 

gia trong ASEAN ngày càng lớn tạo điều kiện cho DN phân phối VN tăng cường hoạt 

động. Không những vậy, việc chú trọng xây dựng chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu giúp 

mở rộng thị trường hoạt động sang các quốc gia phát triển khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Hoa Kỳ… góp phần tăng doanh thu, đảm bảo ổn định nguồn lực tài chính, từ đó nâng cao 

khả năng cạnh tranh với các DN phân phối trong khu vực ASEAN. 

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: AEC hình thành là điều kiện thuận lợi giúp các 

DN huy động nguồn lực tài chính một cách hiệu quả. Có rất nhiều phương thức huy động 

vốn: (1) với việc tự do hóa lưu chuyển nguồn vốn đầu tư, các DN phân phối trong nước 

có thể tiếp cận được nguồn tài chính dồi dào từ các quốc gia khác mà không bị hạn chế 

bởi các rào cản đầu tư như trước đây; (2) DN có thể huy động vốn thông qua liên kết, liên 

doanh với các công ty nước ngoài. Thực tế, VN đang được đánh giá là thị trường có tiềm 

năng rất lớn trong việc phát triển dịch vụ phân phối, vì vậy, sẽ có rất nhiều DN nước 

ngoài muốn được đầu tư. Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế về mặt thông tin thị trường, 

cộng thêm chính sách mở cửa còn khá dè dặt của Nhà nước, nhiều DN nước ngoài vẫn 

chuộng hình thức liên doanh với các công ty trong nước. Hiện nay, AEC đã cho phép các 

DN nước ngoài được đầu tư tối thiểu 70% vào vốn điều lệ của các DN phân phối nội địa. 
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Đây sẽ là một cơ hội tốt cho các DN trong ngành thu hút nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các 

DN bán lẻ. 

Tiếp cận công nghệ mới: Một trong những cơ hội lớn mà hội nhập kinh tế quốc tế 

mang lại cho các quốc gia đang phát triển như VN là cơ hội học tập, tiếp cận với những 

công nghệ hiện đại, cơ chế quản lý, tổ chức chuyên nghiệp. Trong AEC, có nhiều thành 

viên có nền kinh tế phát triển như Singapore, Malaysia… mà các DNVN nên tiếp cận để 

học tập và áp dụng. Khi AEC được thực thi, dịch vụ phân phối được tự do hóa, các DN 

trong ngành có thể tiếp cận những hệ thống phân phối hiện đại, văn minh cả về cơ sở vật 

chất lẫn phong cách quản lý thông qua các công ty liên doanh hoặc các công ty đầu tư 

trực tiếp 100% vốn nước ngoài. Thông qua đó, các DN phân phối VN có thể học tập để 

nâng cao dịch vụ của mình. 

Có thể thấy việc gia nhập AEC mang lại nhiều cơ hội lớn cho các DN phân phối 

của VN. Tuy nhiên, có tận dụng được hết các cơ hội kể trên hay không còn tùy thuộc vào 

cách nhìn và năng lực nội tại của từng DN. 

3.1.3. Triển vọng từ xu hướng xu hướng tiêu dùng, phân phối hiện đại và thương mại 

điện tử tại thị trường ASEAN: 

- Dân số trẻ, năng động, chi tiêu dùng tạo sức cầu lớn cho khu vực ASEAN: Mặc 

dù dân số ASEAN nhỏ hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cơ cấu dân số của khu 

vực này tương đối trẻ, độ tuổi 35 trở xuống chiếm trên 50% tổng dân số. Đây không chỉ là 

lực lượng lao động dồi dào cho khu vực này mà còn mang lại cơ hội kinh doanh lớn cho 

ngành bán lẻ. Để tận dụng các lợi thế trên thì phải vượt qua được khó khăn lớn đó là 

nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu.  

- Xu hướng thương mại điện tử và kinh tế số tại ASEAN làm thay đổi mạng lưới 

phân phối tại ASEAN: 

Sự phát triển của các nền kinh tế kỹ thuật số và tầng lớp trung lưu tại khu vực đang 

thay đổi cách các cá nhân và DN mua hàng hóa và kỳ vọng của họ đối với các hình thức 

thanh toán. Tại Đông Nam Á, có khoảng 4 triệu người trong khối ASEAN có thể truy cập 

vào Internet mỗi tháng và thị trường thương mại điện tử được kỳ vọng đạt 88 tỉ USD đến 

năm 2025 với tiềm năng có thể đạt mức 120 tỉ USD. Một số điểm nhấn và xu hướng tại 

các thị trường tiêu biểu như sau: 
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+ Thái Lan: Kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế thành hệ thống sinh thái số hóa với 

mục tiêu xây dựng hơn 100 thành phố thông minh trong hơn hai thập kỷ tới sẽ làm thay 

đổi lớn hệ thống phân phối hàng hóa tại các thành phố lớn cũng như các khu vực vệ tinh.  

+ Malaysia: Tháng 01/2018, Kula Lumpur ký thỏa thuận với dịch vụ đám mây của 

Alibaba để sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho cơ sở hạ tầng máy tính đám mây 

của quốc gia này. Điều này đồng nghĩa một cơ sở dữ liệu lớn về khách hàng và phân phối 

sẽ trở thành nguồn tài nguyên và lợi thế cạnh tranh chính cho các DN trong lĩnh vực phân 

phối.  

+ Philippines: Surbana Jurong, công ty quy hoạch đô thị có trụ sở đặt tại Singapore 

đã ký Biên bản ghi nhớ với chính phủ Philippine nhằm phát triển New Clark City, định 

hướng như một thành phố thông minh thay thế cho thủ đô Manila đang quá tải. Giai đoạn 

đầu sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Thành phố thông minh đi kèm với các cơ sở phân  

phối hiện đại, hình thành thói quen mua sắm hàng hóa lớn, đồng thời cũng tạo ra các nhu 

cầu về vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, sản phẩm nhựa, thủy tinh gốm sứ … 

+ Indonesia: 10 thành phố thí điểm đã áp dụng thẻ thông minh trong việc cung cấp 

các hỗ trợ và các dịch vụ xã hội tích hợp. Vào tháng 6/2017, Ngân hàng Thế giới và 

Chính phủ Thụy Sĩ đã thành lập quỹ đầu tư ủy thác đô thị hóa bền vững của Indonesia trị 

giá 13,4 triệu USD. 

3.1.4. Triển vọng từ nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công 
nghiệp Việt Nam 

Dự báo trong thời gian tới các mặt hàng Việt Nam XK sang ASEAN sẽ đa dạng 

hơn, trong đó nổi lên là các mặt hàng có giá trị gia tăng (GTGT) cao hơn, chế biến sâu 

hơn như nhóm hàng điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. 

Việt Nam đang trong quá trình thay đổi GTGT cho XK bằng cách thay đổi cơ cấu 

ngành hàng, chú trọng vào XK mặt hàng có GTGT và lợi thế so sánh như: Thủy sản chế 

biến, hàng điện tử và sản phẩm cơ khí, linh kiện điện thoại. Đây là các mặt hàng Việt 

Nam có lợi thế XK sang thị trường ASEAN. 

3.2. Các định hướng, chính sách liên quan đến xây dựng mạng lưới phân phối các 

sản phẩm công nghiệp của Việt Nam tại ASEAN trong thời gian tới 
 

Trong thời gian tới, việc xây dựng mạng lưới phân phối các sản phẩm công nghiệp 

của Việt Nam tại thị trường ASEAN cần bám sát các chính sách sau đây: 



 113

3.2.1. Chính sách về nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp của 

Việt Nam 

a) Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 

2025 trong Quyết định 598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/5/2018. 

Thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh trong ngành công nghiệp với các 

nước ASEAN-4 là một trong những nhiệm vụ được đặt ra đối với ngành công nghiệp 

Theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 

trong Quyết định 598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/5/2018. 

Mục tiêu giai đoạn đến 2020 tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt từ 

30 - 35%, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP; tỉ trọng hàng 

chế biến chế tạo trong tổng KNXK đạt từ 85 - 90%; lao động trong công nghiệp và xây 

dựng chiếm 25 - 30%; tốc độ tăng trưởng đầu tư và số lượng DN trong công nghiệp cao 

hơn tốc tăng trưởng bình quân toàn xã hội. 

Tốc độ tăng năng suất lao động trong ngành công nghiệp bình quân hàng năm cao 

hơn 5,5%; thu hẹp khoảng cách các chỉ số về năng lực cạnh tranh công nghiệp so với các 

nước ASEAN-4; tỉ trọng đóng góp của nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao trong 

công nghiệp chế biến chế tạo và của khu vực tư nhân năm sau cao hơn so với năm trước 

về số lượng DN, số lao động và doanh thu; tăng trưởng giá trị gia tăng của công nghiệp 

chế biến chế tạo (MVA) bình quân đạt từ 8 - 10%. 

Giai đoạn đến 2025 tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP được duy trì ở 

mức trên 35%, tỉ trọng hàng chế biến, chế tạo trong XK được duy trì ở mức trên 85%; tỉ 

trọng lao động, DN và đầu tư trong công nghiệp cao hơn so với giai đoạn 2015 - 2020. 

Ngành công nghiệp Việt Nam sẽ phát triển để thu hẹp khoảng cách về năng lực 

cạnh tranh công nghiệp với các nước ASEAN-4, đặc biệt về các chỉ số liên quan đến 

MVA; năng suất trong ngành công nghiệp tăng bình quân từ 6 - 7%; tỉ trọng đóng góp của 

nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo và của khu 

vực tư nhân bình quân cao hơn giai đoạn 2015 - 2020; một số ngành công nghiệp có sức 

cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; hình thành một số DN công 

nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia có năng lực cạnh tranh quốc t 

Bên cạnh đó, việc xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm của các ngành 

công nghiệp như dệt may, da giày, hóa chất, thực phẩm, điện tử… nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng và khả năng tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu sẽ được chú trọng hơn. Việc 
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tập trung khai thác một cách có hiệu quả phát triển thí điểm cụm liên kết ngành công 

nghiệp trong một số ngành công nghiệp ưu tiêu; đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt 

Nam vào hệ thống phân phối của các thương hiệu nước ngoài. 

Chính phủ khuyến khích các DN lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô trên 

cơ sở bình đẳng, không phân biệt DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài nhằm 

phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đáp ứng nhu cầu của thị trường và đóng góp 

cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô cần chú trọng 

đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển và các ngành công nghiệp hỗ trợ, tham gia sâu 

vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành. 

Về công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực điện tử, cơ khí, dệt may, da giày sẽ tiếp tục được 

tập trung phát triển, rà soát bổ sung chính sách sao cho có hiệu quả. Bên cạnh đó, mô hình 

thí điểm hỗ trợ một số DN công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực dệt may, da giày, linh kiện 

điện tử, ô tô... sẽ được triển khai và nhân rộng. 

b) Chiến lược xuất NK hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 

ban hành kèm theo quyết định số 2471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 

12 năm 2011.  

 Chiến lược xuất NK hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 

cũng đã đề ra giải pháp về phát triển sản xuất công nghiệp để thực hiện chiến lược này 

như sau: 

+ Tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động các ngành sản xuất có 

tỷ trọng KNXK lớn như cơ khí, đồ gỗ, dệt may, da giày; phát triển sản xuất các mặt hàng 

XK có tiềm năng, có tốc độ tăng trưởng và giá trị gia tăng cao như vật liệu xây dựng, sản 

phẩm hóa dầu, sản phẩm cao su, sản phẩm công nghệ cao. 

+ Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào các ngành công 

nghiệp hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu 

đối với các ngành cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, linh kiện ô tô, dệt may, da giày và công 

nghệ cao. 

+ Khuyến khích phát triển các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu là đầu mối 

cung ứng cho các DN sản xuất dệt may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm nhựa, điện tử, cơ khí. 

3.2.2. Các chính sách về thúc đẩy XK, phân phối, tiêu thụ 

a) Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, định hướng đến 

năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định 1467/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015) 
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Đề án này đặt mục tiêu phù hợp với đặc thù và tình hình XK tại mỗi thị trường khu 

vực, mục tiêu XK cụ thể đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó thị trường 

Đông Nam Á đạt khoảng 30 tỷ USD vào năm 2020; tăng trưởng XK trung bình 10% giai 

đoạn 2015 - 2020 và từ 9% - 10% giai đoạn 2020 - 2030. Định hướng cụ thể là tiếp tục 

đẩy mạnh XK sang các thị trường Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, và các thị 

trường còn nhiều tiềm năng XK là Lào, Campuchia, Myanmar. Về mặt hàng, tăng cường 

XK nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, nguyên liệu 

đầu vào là sản phẩm trong nước. 

b) Đề án “Thúc đẩy DN Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước 

ngoài giai đoạn đến 2020” 

Để hỗ trợ ổn định đầu ra cho DN, Bộ Công thương đang đẩy mạnh triển khai thực 

hiện đề án “Thúc đẩy DN Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài 

giai đoạn đến 2020”.  

Theo mục tiêu của đề án “Thúc đẩy các DN Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng 

phân phối nước ngoài đến năm 2020” do Bộ Công thương soạn thảo, được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt và ban hành vào cuối năm 2015, đến năm 2020, hàng hóa của Việt 

Nam được XK trực tiếp vào tất cả các hệ thống phân phối lớn tại khu vực châu Âu, Bắc 

Mỹ, Đông Nam Á và Đông Bắc Á; tại các quốc gia đã ký hiệp định thương mại tự do với 

Việt Nam. Cùng với đó, tỷ trọng KNXK trực tiếp của các ngành hàng trong đề án như dệt 

may, giày dép, nông sản, cà phê, chè, thủy sản tăng thêm 10% - 15%. Đồng thời, mở rộng 

khả năng tiếp cận mạng lưới phân phối thêm  2 - 3 hệ thống và tỷ trọng KNXK trực tiếp 

vào các hệ thống phân phối nước ngoài tăng thêm 10% - 15% đối với các DN tham gia 

chương trình. 

XK trực tiếp vào các hệ thống phân phối hiện đại được xem là hình thức XK hiệu 

quả, bền vững, được nhiều DN theo đuổi. Tuy nhiên, nếu từng DN tự lực thì khó có cái 

nhìn tổng quan cũng như đảm bảo điều kiện để đáp ứng yêu cầu của thị trường và các nhà 

bán lẻ nước ngoài.  Đề án này sẽ tập trung phát triển từ lợi ích của cả 2 phía, trong đó các 

DN trực tiếp tham gia mạng phân phối nắm bắt tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng, tiếp cận 

phương thức quản lý chất lượng tiên tiến đảm bảo đủ tiêu chuẩn XK cho các nhà bán lẻ 

hàng đầu thế giới và có điều kiện phát triển thương hiệu. Còn đối với các chuỗi phân 

phối, việc tiếp xúc trực tiếp với các DN Việt Nam giúp phát triển đa dạng thêm nguồn 

hàng, kiểm soát tốt hơn chất lượng hàng hóa. Thêm vào đó, cả DN và nhà bán lẻ đều có 

lợi về giá thông qua việc giảm chi phí trung gian.  
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Hiện Bộ Công thương đang đẩy mạnh các chính sách và chương trình kết nối DN 

Việt với các nhà bán lẻ nước ngoài, trong đó tập trung chủ yếu các tập đoàn như Central 

Group (Thái Lan), Aeon mall (Nhật Bản), Auchan (Pháp)... Ngày 13/7/2018, Bộ Công 

thương đã họp gần 200 DN để bàn giải pháp đưa hàng vào chuỗi cung ứng toàn cần thông 

qua các hệ thống phân phối nước ngoài. Các DN cho rằng, thời gian qua, các hệ thống 

phân phối ngoại đã có nhiều nỗ lực để tăng cường sự hiện diện của hàng Việt trong hệ 

thống. Cụ thể, tập đoàn Aeon mall, Central Group, Auchan… hỗ trợ tập huấn DN hoàn 

thiện quy trình tiêu chuẩn chất lượng, hình thức sản phẩm, đặc biệt DN nội còn được nhận 

hỗ trợ vốn đầu tư để đổi mới công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất, phát triển thương 

hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa XK.  Qua quá trình thực hiện Đề án, các DN Việt đánh 

giá cao và rất tích cực ủng hộ phương hướng XK trực tiếp vào hệ thống phân phối nước 

ngoài, coi đó là hướng đi để thúc đẩy phát triển XK bền vững, mang lại hiệu quả và giá trị 

gia tăng cao. Ví dụ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) đã hỗ trợ 

hơn 30 DN Việt Nam đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị AEON, mang lại cơ hội quảng 

bá sản phẩm mới trước khi đưa sản phẩm lên kệ hệ thống siêu thị và bán ra thị trường 

nước ngoài. Một ví dụ khác là trong hai năm vừa qua, Central Group Việt Nam đã phối 

hợp với Bộ Công Thương tổ chức Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan. 

Nhiệm vụ, giải pháp khác thực hiện Đề án là thúc đẩy DN có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phân phối tham gia đầu tư sản xuất để 

XK hàng hóa vào hệ thống phân phối ở nước ngoài; khuyến khích, tạo điều kiện thành lập 

kho ngoại quan để cung ứng hàng hóa kịp thời cho các hệ thống phân phối nước ngoài; 

nâng cao năng lực các DN sản xuất, XK Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các hệ thống 

phân phối nước ngoài. 

Riêng với các nước trong khu vực ASEAN, từ năm 2016 đã có thị trường chung 

với việc tự do lưu chuyển hàng hóa trong khu vực, trong đó nhiều mặt hàng đã về mức 

thuế bằng 0%. Việc thuế NK dần được cắt giảm hoàn toàn đã giúp hàng hóa của các nước 

trong khu vực dễ xâm nhập thị trường của nhau.  Trong năm 2017 và 2018, Bộ Công 

thương tổ chức chuỗi hội thảo, trong đó tập trung đào tạo các kỹ năng để nâng cao năng 

lực cạnh tranh của DN và khả năng tiếp cận các hệ thống phân phối nước ngoài. Tại đây, 

các DN XK Việt Nam cũng được kết nối với các hãng phân phối nước ngoài để tìm hiểu 

về hệ thống thu mua của đối tác, các tiêu chí quy định đối với nhà cung ứng, cũng như hệ 

thống tiêu chuẩn riêng của từng hãng phân phối. Mặt khác, Bộ Công thương sẽ kết nối để 

thúc đẩy các DN phân phối FDI chuyển giao công nghệ, năng lực cho DN Việt Nam có 
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đủ điều kiện để tham gia cung cứng vào chuỗi phân phối tại các nước. Và chỉ có như vậy, 

hàng Việt Nam mới có thể rút ngắn các khâu trung gian, cạnh tranh tốt hơn về giá bán.  

c) Một số chính sách, chương trình tiêu biểu khác: 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018 có nhiều điểm mới khi tập 

trung hỗ trợ các đề án trọng điểm theo ngành hàng, thị trường, ưu tiên phát triển thương 

hiệu cho một vài sản phẩm chủ lực theo từng năm. Chương trình đã phê duyệt 11 đề án 

mang tính trung hạn, tạo điều kiện cho đơn vị chủ trì và DN chủ động trong việc xây 

dựng kế hoạch triển khai xúc tiến thương mại cho cả giai đoạn 2018-2020. 

Cùng với nhiều điểm mới trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 

2018, mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định chi 

tiết Luật Quản lý Ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Mục tiêu 

nhằm góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng DN; Hỗ trợ phát 

triển hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương; Ứng phó kịp thời, 

hiệu quả với những phản ứng, biến đổi của thị trường XK, NK. Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP cũng quy định một số biện pháp phát triển ngoại thương, trong đó, quy 

định rất rõ về nội dung, nguồn kinh phí, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ… đối với đề án 

Xúc tiến thương mại quốc gia. 

3.3. Đề xuất giải pháp 

Các giải pháp được đề xuất sẽ được bám sát theo các lý luận xây dựng mạng lưới 

phân phối đối với các sản phẩm công nghiệp, đặc biệt là xây dựng mạng lưới phân phối 

hàng hóa tại thị trường XK, cụ thể ở đây là các thị trường ASEAN. Theo đó, đối với các 

giải pháp chung và các giải pháp đối với từng thị trường cụ thể trong khu vực ASEAN, 

đều phải bắt đầu từ bước xác định các nhu cầu, mục tiêu và phương pháp xây dựng mạng 

lưới phân phối các sản phẩm công nghiệp. Sau đó sẽ đi sâu về nội dung xây dựng mạng 

lưới phân phối theo từng phương thức: XK và phân phối gián tiếp hay trực tiếp, kết hợp 

cả hai, XK qua thương mại điện tử… 

3.3.1. Các giải pháp chung 

3.3.1.1. Xác định nhu cầu, mục tiêu, phương pháp và nội dung xây dựng mạng lưới phân 
phối các sản phẩm công nghiệp tại thị trường ASEAN: 

a) Xác định nhu cầu, mục tiêu, phương pháp: 

Việt Nam đang trong quá trình thay đổi giá trị gia tăng cho XK, chú trọng vào XK 

mặt hàng có giá trị gia tăng và lợi thế so sánh. Thay vì theo đuổi mặt hàng đang mất dần 
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lợi thế, nên có định hướng đúng đắn các mặt hàng thế mạnh của mình đối với từng thị 

trường cụ thể trong khối ASEAN, coi đó là cơ sở cho việc xây dựng các mạng lưới phân 

phối bền vững, hiệu quả cho các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam tại các thị trường 

này.  

Trong thời gian tới, các mặt hàng công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam như đã 

lựa chọn phân tích ở chương II sẽ vẫn là những mặt hàng có ưu thế do đã được hình thành 

trên cơ sở lợi thế so sánh.  

Tuy nhiên, thay vì xây dựng mạng lưới phân phối chung cho toàn ngành hàng rộng 

lớn, cần lựa chọn đúng sản phẩm thế mạnh đối với từng thị trường, trên cơ sở các phân 

tích về ngành hàng và thị trường ở chương II, từ đó tập trung cải thiện cả năng lực sản 

xuất và phân phối, tạo ưu thế cạnh tranh vượt trội tại thị trường ASEAN. Trong đó, nên 

ưu tiên đầu tư XK, lựa chọn các ngách thị trường phù hợp và xây dựng mạng lưới phân 

phối bền vững cho các mặt hàng, chủng loại hàng công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm 

lượng công nghệ cao và nguyên liệu đầu vào là sản phẩm trong nước.  

+ Các thị trường Malaysia, Thái Lan, Indonesia tập trung nhiều tập đoàn đa quốc 

gia, tầng lớp trung lưu gia tăng, hệ thống phân phối và xu hướng tiêu dùng hiện đại đang 

hình thành rõ nét hơn, các DN Việt Nam nên đẩy mạnh XK các mặt hàng như các sản 

phẩm tầm trung (về chất lượng, giá cả). Các sản phẩm nên tập trung vào nhóm sản phẩm 

tiêu dùng thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng (tiêu chí này cần 

đặc biệt lưu ý với nhóm sản phẩm đồ nhựa gia dụng, bao bì đóng gói, sản phẩm thủy tinh, 

gốm sứ, quần áo, giày dép đặc biệt là sản phẩm sử dụng cho trẻ em), máy móc thiết bị tiết 

kiệm năng lượng, thiết bị dụng cụ làm vườn, vật liệu xây dựng. 

+ Singapore dù có thị trường không lớn nhưng có thế mạnh trong dịch vụ logistics, 

tài chính, công nghệ cao, nên có thể lựa chọn đây là thị trường trung chuyển hàng Việt 

Nam XK sang các nước thứ 3.  

+ Myanmar và Campuchia có quy mô thị trường lớn và vẫn còn dễ tính. Đây sẽ là 

hai thị trường tiêu thụ hàng Việt Nam tiềm năng, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng, gia 

dụng, máy móc thiết bị, đặc biệt là máy nông nghiệp, vật liệu xây dựng...   

+ Lào và Đông Bắc Thái Lan là khu vực giáp Lào với hơn 20 triệu dân và tập trung 

nhiều Việt Kiều cũng là thị trường có nhiều thuận lợi cho việc xây dựng mạng lưới phân 

phốicác mặt hàng như vật liệu xây dựng, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, dệt may. 
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Ngoài ra, việc xây dựng, phát triển hoặc thâm nhập các mạng lưới phân phối sẵn 

có của nước bạn cần được thiết lập một cách bài bản, dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng về 

văn hóa nước bạn để gây dựng uy tín lâu bền cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường các 

nước ASEAN. Cụ thể: 

+ Lào, Campuchia và Myanmar là nhóm ba nước có nhiều đặc điểm tương đồng về 

văn hóa, tôn giáo và thói quen tiêu dùng. Ở ba thị trường này, vẫn cần đặc biệt quan tâm 

các kênh phân phối truyền thống, các chương trình khuyến mãi nhưng cần đặc biệt lưu ý 

sự khác biệt về thị hiếu, ví dụ khác với ở Việt Nam và Trung Quốc, màu sắc tạo thiện cảm 

tại ba thị trường này không phải là gam màu đỏ, thay vào đó là vàng, xanh lá và tím. 

+ Đối với những thị trường có nhiều người theo đạo hồi như Indonesia, Malaysia, 

Brunei, Philippines, các DN cần có một chiến lược riêng đặc biệt là đối với hệ thống phân 

phối các sản phẩm có chứng nhận Halal để phục vụ người Hồi giáo, cộng đồng chiếm 

khoảng 2/5 dân số ASEAN.  

b) Nội dung xây dựng mạng lưới phân phối 

Xây dựng mạng lưới phân phối theo các nội dung chính sau: 

+ Dựa trên các phân tích về các thị trường ở trên, lựa chọn những sản phẩm có thế 

mạnh, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với từng thị trường cụ thể của 

ASEAN. Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm 

theo nhu cầu thị trường; đảm bảo khả năng thích nghi, đổi mới của DN và sản phẩm trên 

cả hai yếu tố cơ bản là: mức độ chấp nhận người tiêu dùng cuối cùng và mức độ sẵn sàng 

chấp nhận của các nhà sản xuất, của các khách hàng trung gian (nhà bán buôn, nhà bán 

lẻ). Chủ động xây dựng và triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế 

(như ISO: 9000, về quản lý chất lượng, HACCP/ISO 22.000 về quản lý vệ sinh an toàn 

thực phẩm, OHSSAS 18.000 về sức khỏe công nghiệp và ISO: 14.000 về quản lý môi 

trường...) vì các mạng lưới phân phối chuyên nghiệp có xu hướng đòi hỏi rất cao về tiêu 

chuẩn hóa sản phẩm và chất lượng. 

+ Xác định phương pháp XK và phân phối, cấu trúc mạng lưới phân phối đối với 

các sản phẩm công nghiệp tại cạc thị trường ASEAN. Với mỗi phân khúc thị trường, cần 

lựa chọn phương thức XK và phân phối phù hợp (XK trực tiếp hay gián tiếp, phân phối 

dọc hay phân phối ngang…). Để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro, các DN có thể sử 

dụng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về thâm nhập thị trường, tư vấn phát triển mạng 

lưới phân phối hoặc tham gia vào các hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại của 
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Nhà nước, ví dụ như Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư của các tỉnh, thành phố 

giúp kết nối cho nhiều DN vào các kênh bán hàng tại ASEAN. 

+ Tuyển chọn và thiết lập cơ chế hoạt động giữa các thành viên cho mạng lưới 

phân phối tại thị trường ASEAN: Đây là một quá trình hai chiều có sự tác động qua lại 

giữa DN Việt Nam và các đối tác tại các nước ASEAN. Để lựa chọn các trung gian phân 

phối phù hợp tại thị trường ASEAN, nên  một mặt cần thuyết phục cho họ thấy lợi ích khi 

tham gia mạng lưới và những sự trợ giúp khác. Đó có thể là lợi nhuận từ hoạt động mua 

bán, những sự trợ giúp về xúc tiến bán hàng, quản lý hay các chính sách liên kết công 

bằng và hữu nghị. Thường xuyên đánh giá hoạt động của các thành viên trong các kênh 

phân phối mà mình tham gia hoặc thiết lập để có sự hợp tác hoặc điều chỉnh hệ thống 

kênh một cách có căn cứ, kịp thời. Bên cạnh đó, các DN cần có giải pháp khẳng định tính 

ưu việt và các dịch vụ kèm theo khi tham gia hệ thống phân phối tại thị trường ASEAN 

để tạo được lợi thế cạnh tranh trước các thương hiệu mạnh hơn từ Thái Lan, Trung Quốc 

và các nước khác.  

+ Liên kết với các bạn hàng truyền thống trong quá trình xây dựng và phát triển 

mạng lưới phân phối, trên cơ sở hài hóa lợi ích bền vững của các bên. 

+ Đa dạng hóa các kỹ năng và đảm bảo khả năng thích ứng của người lao động để 

khi cần thiết có thể tham gia trực tiếp vào mạng lưới phân phối, bán hàng tại các nước 

ASEAN. Để làm được điều đó, cần tăng cường tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn, ngoại ngữ, văn hóa của các nước bạn cho cán bộ và người lao động. 

Tóm lại, để hàng hóa Việt thâm nhập sâu thị trường ASEAN, cần nắm rõ về thị 

trường, các phân khúc thị trường mục tiêu và đặc biệt, cần hiểu rõ và có giải pháp thích 

ứng với những hàng rào phi thuế quan của các thị trường đối tác. DN Việt Nam sẽ khó có 

được chỗ đứng vững chắc ở thị trường ASEAN nếu không chủ động xây dựng chiến lược 

phát triển mạng lưới phân phối với quy mô phù hợp và bền vững trong tương lai. 

3.3.1.2. Các giải pháp nhằm thúc đẩy xây dựng mạng lưới phân phối các sản phẩm công 
nghiệp tại thị trường ASEAN 

a) Các giải pháp từ phía Nhà nước 

- Về các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với hoạt động xây dựng mạng lưới 
phân phối tại thị trường ASEAN 

+ Nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu đãi phù hợp về thuế, về ngoại hối... để hỗ 

trợ đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thành lập cơ sở vật chất cho mạng lưới phân 
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phối sản phẩm công nghiệp của Việt Nam (cửa hàng, điểm trưng bày, kho bãi, cơ sở bảo 

hành…) tại các nước ASEAN (tham khảo kinh nghiệm của Thái Lan, Hàn Quốc, Trung 

Quốc).  

+ Xây dựng cơ chế tín dụng hoặc quỹ bảo lãnh tín dụng, huy động sự vào cuộc của 

các ngân hàng lớn để giúp DN có điều kiện tiếp cận và chủ động nguồn vốn trong việc 

tham gia chuỗi cung ứng khu vực, thâm nhập thị trường và xây dựng mạng lưới phân phối 

tại thị trường ASEAN. 

+ Thúc đẩy cải cách hành chính, thuận lợi hóa thương mại như vận hành thông 

suốt Cơ chế một cửa quốc gia và tiếp tục kết nối với các nước để hình thành Cơ chế một 

cửa ASEAN và khắc phục các bất cập trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang bị đánh giá 

thấp. 

+ Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình cụ thể, chuyên sâu về xây dựng 

mạng lưới phân phối sản phẩm công nghiệp Việt Nam tại thị trường ASEAN trên cơ sở 

liên thông và tận dụng nguồn lực từ các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình 

về phát triển công nghiệp hỗ trợ để tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp 

Việt Nam.  

- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về thị trường, ngành hàng, giao 

thương và phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường ASEAN 

+ Tập hợp, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chính xác, đầy đủ về các 

hệ thống phân phối nước ngoài, chú trọng tại các thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á. 

+ Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về DN, mặt hàng XK của Việt 

Nam để cung cấp cho khách hàng NK từ ASEAN hoặc từ một số nước khác để XK vào 

thị trường ASEAN.  

+ Xây dựng chuyên mục trong Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương về đầu 

mối NK hàng hóa Việt Nam trong các hệ thống phân phối nước ngoài để tạo điều kiện 

cho DN Việt Nam tìm hiểu, khai thác, trong đó có một chuyên trang về thị trường 

ASEAN.  

+ Tuyên truyền, phổ biến đến các DN sản xuất trong nước, các DN kinh doanh XK 

để kịp thời cập nhật, có những điều chỉnh cần thiết về cơ cấu, năng lực sản xuất đáp ứng 

yêu cầu XK trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài. 

+ Phối hợp với các tập đoàn phân phối nước ngoài phổ biến, hướng dẫn cho các 

DN sản xuất, XK của Việt Nam áp dụng các quy trình sản xuất theo quy chuẩn, tiêu 
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chuẩn quốc tế, cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật, chất Lượng 

của các hệ thống phân phối nước ngoài. Trước mắt, ưu tiên đối với các ngành hàng XK có 

thế mạnh, có tiềm năng XK vào các hệ thống phân phối lớn tại các thị trường trọng điểm. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và kết nối với các hệ thống phân phối tại 

ASEAN (tham khảo kinh nghiệm của các nước ASEAN như Singapore, Thái Lan, 

Malayysia, Philippines).  

+ Hỗ trợ các DN trong hoạt động sản xuất, phát triển mẫu mã sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu hàng hóa XK phù hợp với yêu cầu của các hệ thống phân phối tại thị trường 

ASEAN. 

+ Ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối với các hệ thống 

phân phối tại các thị trường ASEAN trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại 

quốc gia theo quy định của pháp luật. 

+ Tăng cường hoạt động của các Thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại ở 

ASEAN trong việc hỗ trợ các DN tìm hiểu, kết nối và XK trực tiếp vào các hệ thống phân 

phối nước ngoài. 

+  Nhân rộng Chương trình Tuần hàng Việt Nam ra tất cả các nước thành viên của 

ASEAN, các hệ thống phân phối lớn tại hệ thống phân phối lớn tại các nước Đông Nam Á 

đã có hiện diện thương mại tại Việt Nam; hỗ trợ DN trong nước mang hàng hóa trưng 

bày, giới thiệu tại các Chương trình Tuần hàng Việt Nam. 

+ Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, chú trọng hoạt động truyền thông 

quốc tế và đổi mới phương thức truyền thông theo hướng đưa thông tin trực tiếp trên các 

kênh truyền thông, báo chí tại các thị trường ASEAN. 

+ Xây dựng các đầu mối NK, bán hàng tại các thị trường mục tiêu để tăng cường 

khả năng cung ứng hàng hóa trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài; mở các cơ sở, 

địa điểm bảo hành sản phẩm để hỗ trợ cho XK trực tiếp vào các hệ thống phân phối tại 

các thị trường ASEAN. 

+ Nghiên cứu, đề xuất, đàm phán với các hệ thống phân phối tại các thị trường 

ASEAN, tập trung vào các thỏa thuận, cam kết về số lượng, chủng loại sản phẩm, hàng 

hóa mang thương hiệu Việt Nam được phân phối trong mạng lưới của các hệ thống phân 

phối tại các thị trường ASEAN. 

Bên cạnh đó, ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối với 

các hệ thống phân phối nước ngoài trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại 
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quốc gia theo quy định của pháp luật; tăng cường hoạt động của các Thương vụ, văn 

phòng xúc tiến thương mại ở nước ngoài trong việc hỗ trợ các DN tìm hiểu, kết nối và 

XK trực tiếp vào các hệ thống phân phối  ở các nước ASEAN. 

- Thúc đẩy DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong 

lĩnh vực phân phối tham gia đầu tư sản xuất để XK hàng hóa vào hệ thống phân phối tại 

các thị trường ASEAN 

+ Tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phân phối nhằm tăng 

cường hợp tác và tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam XK thông qua hệ thống cơ sở, chi 

nhánh bán lẻ của các hệ thống phân phối tại các thị trường ASEAN. 

+ Khuyến khích, hỗ trợ các tập đoàn phân phối đa quốc gia và DN có vốn đầu 

tư nước ngoài kinh doanh phân phối đang hoạt động tại Việt Nam đầu tư, liên kết, hợp tác 

với các cơ sở, DN sản xuất trong nước để phát triển nguồn hàng cho hệ thống phân phối 

toàn cầu của tập đoàn, DN đó. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện thành lập kho ngoại quan để cung ứng hàng hóa kịp 

thời cho các hệ thống phân phối tại các thị trường ASEAN (tham khảo kinh nghiệm của 

Trung Quốc trong việc xây dựng và khai thác các kho ngoại quan) 

Nghiên cứu, xác định địa điểm phù hợp và đàm phán với các đối tác (Chính phủ, 

cơ quan chức năng, doanh nghiệp nước bạn ) để thành lập kho ngoại quan hàng hóa Việt 

Nam ở các thị trường ASEAN dựa trên các yếu tố về chính sách ưu đãi, tiềm năng thị 

trường, khoảng cách tới các địa bàn lân cận, vị trí địa lý trên các tuyến đường vận tải quốc 

tế nhằm nâng cao khả năng cung ứng hàng hóa kịp thời, thuận lợi vào các hệ thống phân 

phối nước ngoài. 

- Nâng cao năng lực các DN sản xuất, XK Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các hệ 

thống phân phối tại các thị trường ASEAN (tham khảo kinh nghiệm phát triển sản xuất 

của Thái Lan) 

+ Hỗ trợ, hướng dẫn các DN nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản 

phẩm đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối tại các thị trường ASEAN và nâng cao 

năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và đào tạo cho các DN sản xuất, chế 

biến hàng XK về các quy trình quản lý, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa của các hệ thống 

phân phối tại các thị trường ASEAN  
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+ Hỗ trợ DN nâng cao hiệu quả sử dụng Chứng nhận xuất xứ khi XK sang 

ASEAN.  

+ Hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu sản phẩm phù hợp với các định hướng, tiêu chí 

tại từng thị trường ASEAN như đã phân tích ở trên. 

b) Các giải pháp từ các doanh nghiệp, hiệp hội 

Các Hiệp hội ngành hàng cần tích cực tổ chức cho các DN hội viên tham gia các 

hoạt động đưa hàng Việt ra thị trường ASEAN thông qua thực hiện Đề án "Thúc đẩy DN 

Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020"; 

kết nối cung- cầu với hệ thống siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam; 

tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, nhất là hoạt động giới thiệu sản phẩm và 

kết nối giao thương giữa Việt Nam và các bạn hàng ASEAN. 

Tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với các Hiệp hội tương ứng của các nước 

bạn trong ASEAN để xây dựng chính sách phân phối ổn định lâu dài, tránh tình trạng 

cạnh tranh không lành mạnh. Các hiệp hội ngành hàng của Thái Lan đã rất thành công 

trong việc tiên phong thâm nhập và phát triển mạng lưới phân phối tại các thị trường xuất 

khẩu. Kinh nghiệm của họ có thể là bài học tham khảo tốt cho các hiệp hội ngành hàng 

của Việt Nam. Đồng thời, việc hợp tác vơi các hiệp hội của các nước bạn cũng giúp Việt 

Nam tận dụng tốt các kênh phân phối của đối tác để cộng sinh.  

Để xây dựng được mạng lưới phân phối cần ý thức liên kết của các DN và vai trò 

hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, trong quá trình thâm nhập hoặc thiết lập mạng lưới 

phân phối tại các thị trường ASEAN cần nắm được những định hướng lớn về phát triển 

thị trường cũng như kế hoạch triển khai của các đối tác, đối thủ để từ đó tránh được nguy 

cơ và tổn thất do các hoạt động mang tính tự phát.   

+ Trước tiên, DN có thể tham khảo các kết quả nghiên cứu thị trường do các cơ 

quan chức năng, các công ty nghiên cứu thị trường thực hiện hoặc tự tổ chức nghiên cứu 

thị trường theo hình thức thực địa.  

+ Đối với các thị trường ASEAN, do thuận lợi trong việc di chuyển (khoảng cách 

gần, không phải xin visa…), nên khuyến khích các hiệp hội và DN thường xuyên tổ chức 

nghiên cứu thị trường trực tiếp tại các nước bạn hàng.  

Trong đó đặc biệt chú ý đến qui chuẩn của ngành hàng; về giá cả, số lượng, màu 

sắc hàng hoá, kích cỡ hàng hoá; tỷ lệ phần trăm cho tiếp thị quảng cáo, những điều khoản 

hỗ trợ bên mua và những yêu cầu với nhà cung cấp... Tất cả được cập nhật, vi tính hoá, 
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trình bày rõ ràng, minh bạch để các thành viên khác trong mạng lưới phân phối có sự tin 

tưởng.  

c) Các giải pháp từ các cơ quan nghiên cứu, thông tin, truyền thông 

Các cơ quan nghiên cứu, thông tin, truyền thông bám sát định hướng, chủ động, 

tích cực trong công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, cung cấp thông tin và truyền thông 

về các thị trường ASEAN để cung cấp thông tin cho các DN Việt Nam trong quá trình 

thâm nhập và xây dựng, phát triển phân phối hàng công nghiệp tại các thị trường này.  

Đa dạng hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, lựa chọn các 

kênh, phương thức truyền thông phù hợp với từng thị trường, phân khúc thị trường để 

tăng hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm công nghiệp 

của Việt Nam tới cộng đồng DN, người tiêu dùng tại các thị trường ASEAN.  

3.3.2. Các giải pháp đối với các thị trường cụ thể 

3.3.2.1. Đối với thị trường Thái Lan: 

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 

Tại thị trường Thái Lan, nhóm hàng chế biến, chế tạo như điện thoại và linh kiện, 

máy tính và sản phẩm điện tử, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị và phụ 

tùng sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng XK của Việt Nam. Trong số mặt 

hàng thuộc nhóm này, cần tập trung vào mạng lưới phân phối cho các mặt hàng máy móc, 

thiết bị, linh kiện dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô…, đồng thời thúc đẩy XK chính 

các mặt hàng có cùng thế mạnh với Thái Lan như thực phẩm, hàng tiêu dùng, thông qua 

mạng lưới phân phối của các tập đoàn phân phối của Thái Lan. 

Chính phủ cần tăng cường hoạt động thông tin, phổ biến các cơ hội tiếp cận thị 

trường Thái Lan có được từ việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN và việc thực thị 

Hiệp định ATIGA; Hỗ trợ DN nâng cao hiệu quả sử dụng Chứng nhận xuất xứ (C/O) 

Mẫu D khi XK sang Thái Lan. 

Đối với các DN, từ các phân tích thực tiễn trong chương II,  nếu DN XK các sản 

phẩm giá trị cao, nên lựa chọn khu vực thị trường miền Nam Thái Lan bởi đây là khu vực 

phát triển du lịch tốt nhất Thái Lan. Nếu DN có sản phẩm ở phân khúc thấp thì nên phát 

triển ở khu vực Đông Bắc, vì đây là khu vực đông dân, lại giáp Lào, Campuchia và Việt 

Nam. 

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 
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- Trường hợp XK và phân phối gián tiếp:  

Thái Lan đã thiết lập kênh phân phối vững chắc tại ASEAN nên Việt Nam cần 

tăng cường hợp tác với các nhà phân phối này để hỗ trợ giới thiệu, bán, tiêu thụ các sản 

phẩm của Việt Nam. Việc lựa chọn các kênh phân phối gián tiếp thông qua các nhà phân 

phối của Thái Lan tại thị trường này và các thị trường ASEAN khác có thể giúp các DN 

Việt Nam giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm kinh phí và thời gian trong giai đầu mới thâm nhập 

thị trường.  

Khi lựa chọn và chỉ định nhà phân phối, DN XK cần lưu ý một nhà phân phối của 

Thái Lan sẽ trực tiếp bán những sản phẩm NK và sẽ quản lý những hoạt động mua và bán 

sản phẩm đó trên thị trường Thái. Do đó, DN XK của Việt Nam sẽ chỉ cần cung cấp sản 

phẩm của mình tới họ theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên, đôi khi DN XK cũng sẽ bị yêu cầu 

hỗ trợ, về mặt kỹ thuật hoặc bằng tiền để đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm của công ty ra thị 

trường. Những điều khoản liên quan đến thanh toán sẽ được thỏa thuận giữa DN của Việt 

Nam và đối tác. Tại Thái Lan, một sản phẩm có thể được đăng ký với Ủy ban Thực phẩm 

và Dược phẩm bởi một vài nhà NK khác nhau, trừ khi DN XK có được thỏa thuận độc 

quyền sản phẩm. 

- Trường hợp XK và phân phối trực tiếp:  

+ Hợp tác các tập đoàn phân phối bán lẻ của Thái Lan (Central Group, TCC) đưa 

hàng Việt Nam trực tiếp vào các hệ thống phân phối của Thái Lan.  

Hợp tác với MM Mega Market để XK hàng sang Thái Lan thông qua việc chủ 

động tận dung cơ hội từ các các chuyến đi thực tế cho đội ngũ thu mua từ Thái Lan sang 

Việt Nam để giới thiệu các vùng nguyên liệu, quy trình nuôi trồng, sản xuất, quá trình 

kiểm soát chất lượng…, giúp họ có đầy đủ thông tin về nguồn hàng tại Việt Nam. MM 

Mega Market vừa được cấp phép XK hàng hóa, đây là một cột mốc lớn giúp MM Mega 

Market có thể hỗ trợ đẩy mạnh đưa hàng Việt sang thị trường Thái Lan cũng như các 

quốc gia mà tập đoàn đang có mặt. DN có các sản phẩm có nhu cầu XK đi Thái Lan có 

thể tìm đến MM Mega Market để XK qua các kênh phân phối, hoặc đến để tìm kiếm 

thông tin về cơ hội, giải pháp tăng XK sang thị trường Thái Lan. 

+ Hợp tác và tận dụng cơ hội từ cộng đồng kiều bào sống tại Thái Lan để đưa hàng 

Việt trực tiếp vào các kênh phân phối này. Hiện có khoảng 100.000 Việt kiều tại Thái 

Lan, sống tập trung tại trên 20 địa phương, nhất là các tỉnh vùng Đông Bắc như Udon 

Thani, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon và Nong Khai.  
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+ Ứng dụng thương mại điện tử để XK trực tiếp, ứng dụng những những mô hình 

bán hàng mới để thu hút khách hàng và quảng cáo sản phẩm của DN Việt Nam, tập trung 

vào đối tượng khách hàng trẻ ở các thành phố và các điểm du lịch của Thái Lan. 

+ Đăng ký mở chi nhánh của công ty tại Thái Lan để trực tiếp phân phối hàng hóa  

Trong trường hợp này DN Việt Nam cần lưu ý các công ty nước ngoài đăng ký chi nhánh 

để làm kinh doanh ở Thái Lan không phải tuân theo những yêu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, 

hầu hết các lĩnh vực kinh doanh hoặc trước hoặc sau khi hoạt động phải thực hiện một số 

quy định đăng ký. Khi thành lập chi nhánh phải tuân theo một quy trình nhất định, điều 

này rất quan trọng để cơ quan thuế tính đúng thu nhập chịu thuế bởi vì cơ quan thuế Thái 

Lan coi tổng thu nhập của công ty nước ngoài thu được ở Thái Lan đều là diện chịu thuế. 

Một chi nhánh nước ngoài muốn có giấy phép kinh doanh phải có vốn lưu động tối thiểu 

là 5 triệu bạt theo tỷ giá tương đương trong vòng 4 năm. Thông thường chi nhánh được 

phép hoạt động trong 5 năm và có thể gia hạn thời gian kinh doanh nếu thỏa mãn điều 

kiện về vốn lưu động mang vào Thái Lan. 

Thành lập một công ty đại diện tại Thái Lan là một quá trình thực sự tốn nhiều thời 

gian và phải hoàn tất những thủ tục và giấy tờ quan trọng, do đó DN nên liên lạc với 

những hãng tư vấn pháp luật để có được những lời khuyên và chỉ dẫn. Một trong những 

cách đơn giản hơn để thành lập một văn phòng đại diện đó là phương pháp liên doanh với 

một đối tác kinh doanh bản địa. 

+ Mở văn phòng đại diện của công ty tại Thái Lan. Thái Lan cho phép mở các văn 

phòng đại diện nhưng chỉ hạn chế trong các hoạt động phi thương mại như tìm nguồn 

hàng và dịch vụ ở Thái Lan cho hãng hay kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hoá mà hãng 

mua ở Thái Lan và những hoạt động khác như quảng bá sản phẩm, dịch vụ mới của hãng, 

lập các báo cáo về tình hình kinh doanh địa phương. 

Tóm lại, dù DN XK trực tiếp hay gián tiếp vào thị trường Thái Lan, đều phải chú ý 

xây dựng thương hiệu ngay khi thâm nhập thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi 

thâm nhập thị trường Thái Lan bởi theo Trung tâm khảo sát khách hàng của BCG4, người 

dân Thái Lan đều là những người tiêu dùng có ý thức thương hiệu và trung thành nhất 

trong khu vực Đông Nam Á và họ trung thành với thương hiệu trong nhiều danh mục 

hàng hóa khác nhau. DN XK của Việt Nam cần nắm được đặc điểm này của người tiêu 

dùng Thái Lan để thể xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường, xây dựng mạng lưới 

phân phối và tận dụng vốn sở hữu thương hiệu để tạo sự hấp dẫn và tận dụng lòng trung 

                                                 
4 Kết quả cuộc khảo sát BGC đã tiến hành khảo sát 4.000 người từ 20 tuổi trở lên 
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thành của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để được người tiêu dùng trung thành với sản phẩm 

thì thương hiệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phải đứng thứ nhất hoặc nhì trong nhóm 

sản phẩm đang được tiêu thụ trên thị trường. 

3.3.2.2. Đối với thị trường Indonesia: 

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 

Indonesia là một thị trường mở từ rất lâu nên hiện nay chủng loại hàng hóa rất đa 

dạng với áp lực cạnh tranh lớn, tuy nhiên các DN Việt Nam vẫn có cơ hội tại đây nếu tìm 

ra thị trường ngách cho riêng mình. 

Thị trường Indonesia sẽ tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực xây dựng do tăng thu 

nhập khả dụng và tăng chi tiêu của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Nhu cầu 

duy trì của Indonesia đối với việc mở rộng công nghiệp, dân cư và cơ sở hạ tầng đã tạo ra 

nhu cầu lớn đối với nhiều sản phẩm công nghiệp. Một số mặt hàng có nhiều triển vọng để 

xây dựng mạng lưới phân phối tại Indonesia trong thời gian tới gồm: dệt may, da giầy; 

gốm sứ, thủy tinh phục vụ cả xây dựng, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng; các sản phẩm 

gia dụng và sản phẩm tiêu dùng khác trong đó có sản phẩm nhựa; dây điện và dây cáp 

điện; máy móc thiết bị phụ tùng tập trung vào máy bơm nước; máy phát điện; máy móc, 

thiết bị cơ khí. 

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 

- Trường hợp XK và phân phối gián tiếp:  

Để xây dựng hệ thống phân phối riêng cạnh tranh với các thương hiệu lớn như 

Indomaret, Alfamart là rất khó khăn và thực tế cho thấy rất khó để trực tiếp đưa hàng vào 

kênh bán hàng hiện đại, vì các dòng sản phẩm hiện nay đều đã có đường đi riêng.  

Vì vậy khi mới thâm nhập thị trường, các DN có thể lựa chọn hợp tác với một nhà 

phân phối uy tín của Indonesia. Cần lựa chọn các nhà phân phối vốn đã thông thuộc thị 

trường này, vốn đã thông thuộc thủ tục và có sẵn giấy phép NK do xin giấy phép NK vào 

thị trường này phải mất thời gian khoảng 6 tháng. Có thể phối hợp với các doanh nhân ở 

Indonesia theo giới thiệu của các cơ quan thương vụ, văn phòng thương mại của Việt 

Nam và Indonesia để phân phối hàng hóa do hệ thống phân phối ở Indonesia tương đối 

tốt.. 

+ Các DN Việt Nam khi đưa hàng vào thị trường này, tốt nhất không nên cố cạnh 

tranh về giá so với hàng nội địa bởi chắc chắn theo không nổi mà nên chú trọng vào chất 
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lượng, sản phẩm độc đáo, có bản sắc riêng. Mặt khác, hiện nay người tiêu dùng Indonesia 

vẫn đang quen với sản phẩm nội địa, nên các DN cần tăng cường quảng bá sản phẩm 

thông qua chuỗi các hoạt động tiếp thị tại các hệ thống siêu thị khác nhau để người tiêu 

dùng làm quen với cách sử dụng các sản phẩm từ Việt Nam.  

Đối với sản phẩm thực phẩm, cần có chứng chỉ Halal sẽ tiếp cận được toàn bộ thị 

trường. Tuy nhiên, DN cũng có thể xin những chứng chỉ khác cũng do cơ quan chức năng 

của Indonesia cấp để NK vào Indonesia (thủ tục ít phức tạp hơn) nhưng với những loại 

chứng chỉ này chỉ có thể tiếp cận 60% thị trường.  

-  Trường hợp XK và phân phối trực tiếp:  

Để tiếp cận và XK trực tiếp vào thị trường Indonesia thành công, DN Việt Nam 

cần cân nhắc thực hiện: 

+ Tích cực tham gia vào các triển lãm, hội chợ thương mại lớn tại Indonesia;  

+ Thường xuyên khảo sát thị trường và đầu tư thời gian  để thiết lập quan hệ lâu 

bền với các đối tác bởi thị trường này rất coi trọng các mối quan hệ kinh doanh lâu bền; 

+ Mở văn phòng đại diện hoặc có đại lý ở Indonesia để đảm nhiệm tốt việc gây 

dựng thương hiệu, thực hiện các dịch vụ bảo đảm, bảo hành, khuyến mãi, hậu mãi. Cần 

lưu ý thời gian thích hợp nhất để thực hiện việc này là từ tháng 9 đến tháng 6. Khi gặp 

một nhân vật cao cấp phía Indonesia, cần phải bố trí người có địa vị tương ứng của bên 

mình để giao dịch, đàm phán.  

3.3.2.3. Đối với thị trường Malaysia:  

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 

Nền kinh tế nói chung và thị trường các sản phẩm công nghiệp Malaysia đang 

trong xu hướng chuyển mình rất rõ nét cùng với định hướng của Chính phủ mới. Trong 

bối cảnh đó, hai bên cần liên kết hợp tác xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị khu vực 

trong lĩnh vực thế mạnh của mình và có nhiều triển vọng như dầu khí, nông nghiệp, thủy 

sản, dệt may, giày dép, công nghiệp hỗ trợ, logistics, thương mại điện tử để cùng phát 

triển chuỗi giá trị. 

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 

- Trường hợp XK và phân phối gián tiếp:  
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Việc phân phối hàng hóa thông qua các nhà NK chuyên nghiệp, thậm chí là một 

mạng lưới phân phối hàng hóa NK rất phổ biến tại Malaysia. Đây cũng là kênh mà các 

DN Việt Nam mới thâm nhập thị trường này nên cân nhắc lựa chọn trong giai đoạn đầu.  

Các nhà NK trung gian thường NK theo đơn hàng của các trung tâm thương mại, 

các siêu thị hoặc các hệ thống bán hàng hoặc gom các đơn hàng này thành các đơn hàng 

lớn để kí kết hợp đồng với các nhà cung ứng. Khi hàng NK về được giao trực tiếp hoặc 

giao dần theo kế hoạch thỏa thuận từng tuần, từng tháng cho các siêu thị, cửa hàng.  

Cần thiết lập quan hệ đối tác tin cậy với nhà NK và phân phối Malaysia đã có một 

mạng lưới các cơ sở bán buôn cung cấp phân phối tương đối chặt chẽ và tin cậy lẫn nhau. 

Trong một số trường hợp, các nhà bán buôn và các nhà cung ứng có thể thỏa thuận với 

nhau về giá cả nếu giá nguyên liệu có sự biến động lớn trên thị trường trung và ngoài 

nước. Các hoạt động này được điều tiết bởi Luật Kiểm soát Cung cấp (Supplies Control 

Act). 

DN XK của Việt Nam có thể chỉ định các công ty thương mại đóng tại Malaysia 

làm đại lý bán hàng trong nước của họ. Những đại lý này có trách nhiệm về hải quan đối 

với hàng hóa NK, giao dịch với những nhà bán buôn hoặc bán lẻ, marketing sản phẩm 

trực tiếp với các công ty lớn hay chính phủ và chịu trách nhiệm hậu mãi.  

- Trường hợp XK và phân phối trực tiếp:  

Sản phẩm của nước ngoài có thể được XK trực tiếp tới người mua hàng cuối cùng. 

Các nhà XK có thể thiết lập công ty, chi nhánh của họ tại Malaysia để giao dịch trực tiếp, 

phân phối và thục hiện các dịch vụ khác. Để kiểm soát trực tiếp, cần có sự cam kết về vốn 

và xác nhận đối tác địa phương phù hợp. Do đó, cần lựa chọn đối tác thích hợp khi kinh 

doanh ở Malaysia. Các phương tiện xúc tiến bán hàng tại thị trường Malaysia rất đa dạng, 

từ các bản in đến những phương tiện điện từ và ngành công nghiệp quảng cáo của nước 

này cũng khá cạnh tranh.  

Để cạnh tranh tốt tại thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần có những cải tiến 

mới về phương thức sản xuất, đóng gói, chất lượng sản phẩm, nhằm thu hút người tiêu 

dùng chính. Về bao bì đóng gói, doanh nghiệp cần sử dụng loại tiện lợi, dễ sử dụng, cũng 

như đa dạng về mẫu mã để tạo sự thu hút.  

Đa số các mặt hàng của Việt Nam XK sang thị trường này được phân phối thông 

qua các siêu thị là chủ yếu. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, xu hướng bán hàng trực 

tuyến đang phát triển mạnh tại Malaysia cần phải được các DN Việt Nam tận dụng như 
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một cơ hội lớn để tiếp cận thị trường này. Đặc biệt, cần lưu ý đến các kênh phân phối 

dành riêng cho các sản phẩm Hồi giáo (nhãn Halal).  

Trong trường hợp muốn mở văn phòng đại diện tại Malaysia để phân phối trực 

tiếp, cần lưu ý: Các công ty nước ngoài được phép mở văn phòng đại diện tại Malaysia để 

thu thập thông tin, tìm kiếm Cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Malaysia và khu vực; tìm kiếm 

nguồn hàng xuất NK; trợ giúp kỹ thuật và nghiên cứu phát triển; và các hoạt động khác 

không phải là những giao dịch thương mại trực tiếp sinh lời. Cơ quan cho phép việc mở 

văn phòng đại diện là Cơ quan Phát triển Công nghiệp Malaysia (Malaysia lndustrial 

Development Authority (MIDA)). Hình thức cho phép là thư chấp thuận (Approval 

Letter) chứ không phải giấy phép. Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện là hai năm 

kể từ ngày ghi trên thư chấp thuận và được gia hạn 3 lần, mỗi lần hai năm. Đơn xin gia 

hạn phải nộp cho MIDA 3 tháng trước khi hết hạn. Văn phòng không phải nộp lệ phí. 

Chính phủ Malaysia đang cố gắng thu hút các công ty thành lập văn phòng ở Malaysia kể 

cả giao dịch trong nước lẫn ở thị trường khu vực. Đây là một lợi thế đáng kể khi thiết lập 

chi nhánh tại Malaysia. Việc bán hàng cho Chính phủ Malaysia thường thông qua một đại 

lý trong nước. Tuy nhiên, đối với những hợp đồng quan trọng, việc giao dịch trực tiếp với 

những nhân vật lãnh đạo cao cấp cũng rất quan trọng. 

Cách để lựa chọn các nhà NK trực tiếp và có uy tín của Malaysia là họ thường sinh 

hoạt trong các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội sản xuất hoặc đều là thành viên của các 

Phòng Thương mại và Công nghiệp. Malaysia có 43 hiệp hội ngành hàng và khoảng 50 

Phòng Thương mại (bao gồm Phòng Thương mại Quốc gia Malaysia, Phòng Thương mại 

Quốc tế, Phòng Thương mại người Hoa, Phòng Thương mại người Ấn Độ, Phòng 

Thương mại Hoa - Malaysia, Phòng Thương mại của các bang). 

- Trường hợp bán hàng trực tuyến (qua thương mại điện tử) 

Trường hợp bán hàng qua thương mại điện tử, cần lưu ý những sản phẩm phổ biến 

đang được mua bán trực tuyến tại Malaysia như sau: 

+ Hàng tiêu dùng hàng ngày ở mức 39%, thời trang & phụ kiện ở mức 23%, mặt 

hàng đặc biệt ở mức 20%, đồ gia dụng ở mức 7%, đồ điện tử tiêu dùng ở mức 7% và thực 

phẩm và sức khỏe ở mức 4%.  

+ Trước tiên nên hướng hoạt động tiếp thị là nhóm khách hàng đàn ông do họ hiện 

mua sắm trực tuyến nhiều hơn phụ nữ; 
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+ Nên bắt đầu từ khu Đông Malaysia do người dân ở đây có khả năng mua sắm 

trực tuyến cao gấp 2,6 lần so với người Malaysia ở bán đảo.  

+ Nên đầu tư vào các app quảng cáo và bán hàng trên điện thoại thông minh hoặc 

liên kết với các nhà phát triển phần mềm, dịch vụ này tại Malaysia do 59% người dùng 

thương mại điện tử mua sắm ít nhất mỗi tháng một lần và 80% trong số họ mua sắm trên 

điện thoại thông minh thay vì dùng máy tính. 

+ Cần hợp tác với các công ty giao nhận có uy tín tại thị trường này khi bán hàng 

trực tuyến bởi 90% người Malaysia mong muốn mua hàng của họ sẽ được giao trong 

vòng một tuần, trong khi 46% mong đợi nó trong vòng 3 ngày.  

3.3.2.4. Đối với thị trường Singapore:  

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 

Khác với các thị trường thành viên ASEAN khác, Singapore là một thị trường đặc 

thù, với dân số ít, mức tiêu thụ tại thị trường không cao nhưng lại là nơi tập trung các 

công ty đa quốc gia, các tập đoàn phân phối lớn và là cửa ngõ để hàng hóa đi đến các thị 

trường khác. Do đó, đây là một thị trường trung chuyển hàng hóa đặc biệt quan trọng đối 

với các sán phẩm công nghiệp của Việt Nam và danh mục hàng hóa NK hoặc tạm nhập 

vào thị trường này để trung chuyển rất đa dạng. 

Singapore là thị trường có tính mở lớn nhất trong khu vực, thủ tập NK vào 

Singapore rất đơn giản. Các quy trình chuẩn bị NK đựơc thực hiện thông qua internet, cho 

phép thương nhân nhận giấy phép NK trong vòng 24h và không gặp nhiều rắc rối. Hệ 

thống này là TradeNet cho phép đẩy nhanh tốc độ xử lý, thương nhân có thể gửi đơn xin 

Giấy phép NK trực tuyến. Trừ một số loại hàng hoá nhất định phải xin giấy phép NK do 

cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành cấp và phải nộp cùng giấy phép từ TradeNet.  

Do đó, chiến lược trong thời gian tới là tận dụng các công nghệ và kinh nghiệm 

của các đối tác Singapore để phân phối hàng hóa sang thị trường này. Theo đó, cần xây 

dựng cơ chế hợp tác rộng mở giữa cộng đồng DN Việt Nam – Singapore, làm cơ sở để 

hàng Việt từ Singapore phân phối đi khắp thế giới. 

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 

Đối với các DN khi thâm nhập vào mạng lưới phân phối tại Singapore, cần tìm 

được đối tác phân phối lớn, tiềm năng và đáng tin cậy. Cần xác định hướng tới giá trị lâu 

dài, không đặt mục tiêu lợi nhuận ngay lập tức; linh hoạt khi thâm nhập những kênh phân 
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phối mới nhưng cần sửa sai nhanh nhất có thể bởi áp lực cạnh tranh trên thị trường này là 

lớn nhất trong số các thị trường ASEAN.  

Đặc biệt cần lưu ý luật pháp là tối thượng tại Singapore. Trong khi thủ tục NK và 

đăng ký kinh doanh rất đơn giản, thuận tiện thì các nhà  XK phải lưu ý Singapore có luật 

lệ rất chặt chẽ, không thể can thiệp được bằng các chi phí “mềm”, DN vi phạm có thể 

phải chịu các chế tài rất nặng.  

 Do tính minh bạch và khả năng tra cứu thông tin, công nghệ truy xuất nguồn gốc 

DN, nguồn gốc sản phẩm tại Singapore phát triển hơn nhiều so với mặt bằng trong khu 

vực, các DN khi tham gia mạng lưới phân phối tại Singapore cần xác định rõ yêu cầu về 

sự minh bạch, trung thực và uy tín. Nếu DN mất uy tín với các thành viên khác trong 

mạng lưới phân phối cũng đồng nghĩa với việc rất khó quay trở lại thị trường này trong 

tương lai.  

Đối với Chương trình Tạm nhập, DN cần lưu ý hàng hoá có thể được xách tay vào 

Singapore hoặc nhập vào dưới dạng hàng hoá ký gửi. Phải có giấy phép hải quan đối với 

việc tạm nhập, thanh toán thuế/GST và tái xuất hàng hoá. Phải có bảo lãnh ngân hàng trị 

giá 30% số thuế/GST dự kiến phải đóng. Cần lưu ý là nếu hàng hoá không nhằm mục 

đích phân phối ngay khi cập cảng, hoặc đựơc quá cảnh hoặc tái xuất thì có thể lưu kho. 

Khu Miễn Thuế được sử dụng để lưu kho, đóng gói lại, phân loại hoặc tu sửa đối với các 

hàng hoá chịu thuế 

Đối với các hoạt động quảng bá sản phẩm tại Singapore, cần lưu ý hàng để triển 

lãm có thể NK bằng cách sử dụng hệ thống ATA chuyển trực tiếp qua biên giới bằng 

đường bộ hoặc thông qua Chương trình Tạm nhập. Đối với hệ thống ATA chuyển trực 

tiếp qua biên giới bằng đường bộ, hàng hoá và phương tiện vận chuyển phải xuất trình 

trước Hải quan ngay khi người triển lãm đến. Hàng có thể phải đóng GST, nhưng có thể 

được hoàn lại cho những loại hàng hóa không phải chịu thuế. 

3.3.2.5. Đối với thị trường Philippinnes 

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 

Cùng có quy mô dân số khoảng 100 triệu dân, Việt Nam và Philippines đều có 

nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau dựa trên thế mạnh của từng nước. Việt Nam có thế 

mạnh về chi phí lao động, nguyên liệu đầu vào, cơ chế đầu tư nước ngoài nhiều ưu đãi, 

nguồn hàng hóa phong phú, giá cả phù hợp với thị trường Philippines trong lĩnh vực thực 

phẩm chế biến, hàng công nghiệp nhẹ, đồ điện và hàng vật liệu xây dựng. Chính phủ 
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Philippines nỗ lực xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hàng hải, 

đóng tàu, đánh bắt thủy sản, du lịch, công nghiệp điện tử, khai thác mỏ. 

Các DN gốc Hoa lâu đời ở đây có một thị trường và các hệ thống phân phối gắn 

chặt với các doanh nhân và nguồn cung hàng hóa từ Trung Quốc. Do vậy, để thâm nhập 

vào thị trường này, DN Việt Nam phải lựa chọn cạnh tranh hay hợp tác với hệ thống này 

và đặt ra các mục tiêu cụ thể cho mỗi lựa chọn phương pháp phân phối của mình.  

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 

- Trường hợp XK và phân phối gián tiếp:  

Với các DN mới tiếp cận thị trường này, điều cần thiết là phải thông qua hệ thống 

phân phối địa phương, qua kênh này để tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng từ đó DN mới có thể 

thâm nhập và bám trụ. DN có thể thông qua các hội chợ và tuần hàng tại Philippines để 

tìm đối tác. Kết nối DN với các nhà NK, thu mua chuyên cung cấp cho các siêu thị lớn tại 

Philippines như Robinson, Landers, SM, Rustan…, Hiệp hội siêu thị và người tiêu dùng 

Philippines (PCCTA và PAGASA) và các đối tác thương mại khác như FFCCCII... 

Theo khuyến cáo của các chuyên gia từ Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) và 

thực tiễn các DN XK trong quá trình thâm nhập hoặc xây dựng mạng lưới phân mạng lưới 

phân phối tại Philippines, khi mới thâm nhập thị trường này, tốt nhất các DN có quy mô 

vừa và nhỏ hoặc các sản phẩm phân phối không quá ưu việt về thương hiệu hoặc có lợi 

thế cạnh tranh vượt trội thì nên sử dụng đại lý hoặc nhà phân phối. 

Nhìn chung, sử dụng các đại lý hay các nhà phân phối địa phương giúp cải thiện 

đáng kể cơ hội thành công trên thị trường của các nhà XK, vì họ phục vụ như mối liên kết 

thị trường quan trọng. Các đại lý địa phương thường giám sát sự phát triển của quá trình 

đấu thầu và cơ hội mua sắm. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả phân phối,  các nhà cung 

cấp Việt Nam cần hỗ trợ các đại diện Philippines thông qua việc giao tiếp thường xuyên, 

đào tạo liên tục và hỗ trợ họ trong quá trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm. 

Trong việc lựa chọn một DN Philippines làm đại lý, cần xem xét liệu đại lý này 

được cấp phép hoặc đăng ký với cơ quan thực hiện hay chưa, hoặc liệu họ có hồ sơ theo 

dõi các dự án tương tự hay không. Cần đầu tư đúng mức cho quá trình sơ tuyển cũng như 

sau khi chọn đại lý để đảm bảo các thành viên được lựa chọn cho mạng lưới phân phối 

của mình thực sự phù hợp cho chiến lược thâm nhập và phát triển của DN tại thị trường 

Philippines. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, các DN Việt Nam thiết lập mối quan hệ 
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cá nhân mạnh mẽ với các đại lý cấp 1 của mình để đảm bảo họ sẽ giúp tuyển chọn các đại 

lý cấp thấp hơn phù hợp với chiến lược của công ty. 

Khi ký kết các thỏa thuận làm đại lý/nhà phân phối cần lưu ý các vấn đề sau đây: 

Các công ty của Philippines thường mong muốn tiến hành các cuộc thương thảo 

một khi họ đã kiểm tra chi tiết các trên trang web/ấn phẩm quảng cáo của công ty nước 

ngoài và xác định thị thị trường cho sản phẩm.  

Khi ký kết hợp đồng với các đại lý/nhà phân phối Philippines, các DN XK của 

Việt Nam cần lưu ý đảm bảo đầy đủ các nội dung sau đây để bảo vệ quyền lợi của chính 

mình: 

+ Điều khoản chung: Xác định các bên tham gia hợp đồng, thời hạn hợp đồng, điều 

kiện để hủy bỏ hợp đồng, xác định mặt hàng, xác định vùng hay lãnh thổ và khi cần thiết, 

trở thành độc quyền duy nhất.  

+ Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà sản xuất: Điều kiện chấm dứt hợp đồng, quyền 

bảo hộ độc quyền, bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật, nghĩa vụ thuế, điều kiện bán hàng, giao 

hàng, giá cả, từ chối đơn đặt hàng, kiểm tra số sách kế toán của nhà phân phối, bảo vệ 

thương hiệu/bằng sáng chế, thông tin nhận được từ nhà phân phối, tiếp thị, quảng cáo và 

khuyến mại, trách nhiệm đối với khiếu nại/bảo hành và yêu cầu kiểm kê;  

+ Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà phân phối: Bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất, 

quyền sở hữu trí tuệ, thỏa thuận thanh toán, hợp đồng chuyển nhượng, thủ tục hải quan, 

tuân thủ các điều kiện bán hàng, dịch vụ sau bán hàng và cung cấp thông tin cho nhà sản 

xuất. Không có luật lệ nào gây cản trở việc chấm dứt hợp đồng của một đại lý/nhà phân 

phối nếu một trong 2 bên muốn như vậy.  

Hợp đồng thường phải ghi rõ phải thông báo trước 30 ngày trong trường hợp hủy 

bỏ hợp đồng, hoặc là theo điều kiện mà hai bên cùng nhau thỏa thuận.  

Mức hoa hồng chuẩn cho các đại lý thường từ 5 – 10%, nhưng khác nhau theo 

ngành công nghiệp. Nên có sự trợ giúp pháp lý trong việc biên soạn và thực thi hợp đồng. 

Hiện không có mô hình mẫu về đại lý hoặc nhà phân phối của Philippines.  

Các công ty có quy mô từ nhỏ (ít hơn 25 nhân viên buôn bán một số sản phẩm 

chuyên ngành thay mặt cho một vài nhà sản xuất) đến các công ty lớn kinh doanh quản lý 

một loạt các sản phẩm của nhà cung cấp. Một số công ty tập trung vào khu vực Metro 

Manila, trong khi một số khác cung cấp dịch vụ bổ sung cho các trung tâm thương mại ở 
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các tỉnh như: Cebu, Davao, lloilo và Baguio; hoặc thông qua một mạng lưới các đại lý, 

các nhà bán lẻ, các đại lý con hoặc các người bán lại.  

Các đại lý và nhà phân phối địa phương làm ăn với các nhà cung cấp nước ngoài 

nên sử dụng các thỏa thuận bán hàng kỳ hạn hoặc ủy thác mua hàng nước ngoài. 

+ Đối với thỏa thuận bán hàng kỳ hạn, các nhà phân phối đặt hàng với các nhà 

cung cấp nước ngoài và sau đó bán hàng lại cho người tiêu dùng hoặc khách hàng trong 

nước.  

+ Còn đối với thỏa thuận ủy thác mua hàng nước ngoài, người tiêu dùng hoặc 

khách hàng trực tiếp đặt hàng cho nhà cung cấp. Người nhận ủy thác mua hàng giúp sẽ 

nhận một khoản hoa hồng được xác định trước cho mỗi thương vụ thành công. Trong một 

số trường hợp, nhà phân phối và/hoặc các đại lý tương ứng của họ cũng duy trì lượng 

hàng tồn kho để phục vụ các yêu cầu định kỳ của các khách hàng lớn.  

Các đại lý/ nhà phân phối của công ty phải đăng ký với Ủy ban Giao dịch Chứng 

khoán Philippine (SEC). Các đại lý độc quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại và Công 

nghiệp (DTI). 

Các công ty nước ngoài muốn lựa chọn một đại diện Philippines nên xem xét 

những điều sau đây, trong số các yếu tố khác:  (i) Nhà phân phối đó có đủ năng lực tài 

chính để duy trì hàng dự trữ phù hợp, cung cấp hiệu quả dịch vụ sau bán hàng, hoặc cung 

cấp các điều kiện thanh toán cạnh tranh;  (ii) Xem xét khu vực địa lý bán hàng của đại 

diện có thuộc các thị trường chiến lược tại Luzon, Visayas và khu vực Mindanao. 

- Trường hợp XK và phân phối trực tiếp:  

Hình thức này thường áp dụng cho các DN đã có mặt và chỗ đứng trong mạng lưới 

phân phối hàng hóa tại Philippines. Cần giữ các khách hàng truyền thống và thông qua 

mối quan hệ này có thể tiếp cận và mở rộng đến các đối tác và phân khúc khách hàng 

khác, từng bước tạo hệ thống chân rết, bạn hàng, làm cơ sở để đưa hàng Việt Nam thâm 

nhập sâu hơn. 

+ Trong trường hợp DN Việt Nam muốn tự mở văn phòng đại diện tại Philippines 

để thực hiện chiến lược phân phối trực tiếp và xây dựng thương hiệu một cách chủ động 

hơn là thông qua mạng lưới các nhà phân phối trung gian, cần lưu ý các quy định sau về 

mở văn phòng tại Philippines:  

Các hình thức chủ yếu của tổ chức kinh doanh tại Philippines là doanh nghiệp tư 

nhân, hợp danh và các công ty trách nhiệm hữu hạn. Các hình thức kinh doanh khác ít 
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phổ biến hơn bao gồm: Các công ty cổ phần; Tài khoản liên doanh; Các tổ hợp kinh 

doanh và hợp tác xã. 

Tùy thuộc vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh tại Philippines, DN có thể thành 

lập văn phòng và đăng ký bất kỳ với các hình thức sau đây: chi nhánh, công ty con, cấp 

phép hoặc thỏa thuận nhượng quyền thương mại, thỏa thuận liên doanh, trụ sở chính khu 

vực (RHQ) và trụ sở chính điều hành khu vực (ROHQ).  Người nước ngoài làm việc tại 

các trụ sở chính khu vực được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần đặc biệt (trong vòng 72 

giờ), au khi nộp các giấy tờ chứng minh cho Cơ quan Xuất nhập cảnh (BI) và cũng được 

miễn các phí đi kèm và được ưu đãi miễn thuế NK các mặt hàng cá nhân và gia đình. 

+ Tìm hiểu, lựa chọn và vận hành các kênh tiếp thị và tổ chức bán hàng trực tiếp 

tại Philippines:  

Tại Philippines, có sự phân biệt giữa bán hàng trực tiếp và tiếp thị trực tiếp. Sự 

khác nhau cơ bản nằm ở sự gần gũi về mối liên hệ. Trong khi tiếp thị trực tiếp thường 

được thể hiện thông qua điện thoại, e-mail, gửi thư trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh; bán 

hàng trực tiếp liên quan đến mối liên hệ cá nhân với một khách hàng tiềm năng.  

Các đại lý bán hàng trực tiếp tđến gặp khách hàng tại nhà, tại nơi làm việc hoặc 

gặp gỡ tại các nơi khác với địa điểm kinh doanh bán lẻ cố định. Môi trường bán hàng trực 

tiếp bao trùm một mảng rộng các sản phẩm như mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm bổ sung, 

đồ trang sức, sách, thiết bị và đồ gia dụng, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ chơi. 

Một đại lý bán hàng trực tiếp được phép đại diện cho từ một  đến một vài khách 

hàng ở cùng một thời điểm, tuy nhiên các DN nên lựa chọn các danh mục sản phẩm có 

tính bổ trợ cho nhau để tạo nên sức mạnh phân phối và thâm nhập tốt các phân khúc, thay 

vì đa dạng danh mục sản phẩm khiến hình ảnh, thương hiệu của DN bị “pha loãng”. 

Trong những năm gần đây, các phương pháp tiếp thị đa cấp để bán hàng trực tiếp 

đang trở nên ngày càng phổ biến tại Philippines. Cách tiếp cận này bao gồm một hệ thống 

tuyến dưới, trong đó một đại lý tuyển dụng những đại lý khác và có được thu nhập từ việc 

kiếm được hoặc tiền hoa hồng từ mỗi người được tuyển, cũng như từ những người khác, 

mà những người tuyển dụng đã đưa vào mạng. Muốn sử dụng tốt phương pháp tiếp thị và 

bán hàng này tại Philippines, DN Việt Nam cần có sự nghiên cứu thị trường rất kỹ, đồng 

thời thời gian đầu nên phối hợp tốt với một đối tác chiến lược tại Philippines hoặc sử 

dụng dịch vụ của các công ty tư vấn phát triển thị trường có uy tín. Một giải pháp khác là 

liên hệ và làm việc trực tiếp với Hiệp hội Bán hàng trực tiếp của Philippines 
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(http://www.dsap.ph)- hiện nay đã có 28 thành viên. Hiệp hội Tiếp thị trực tiếp của 

Philippines (DMAP) có hơn 100 thành viên đang hoạt động.  

Các DN  tiếp thị và bán hàng trực tiếp tại Philippines cần khai một cách đa dạng 

các phương tiện truyền thông tiếp thị trực tiếp như gửi mẫu sản phẩm, fax, tiếp thị qua e-

mail, internet, mạng xã hội, tham gia các câu lạc bộ chuyên ngành và hệ thống gởi tin 

nhắn SMS 

Luật Tiêu dùng của Philippines bao gồm các quy định hợp pháp của bán hàng trực 

tiếp và tiếp thị trực tiếp. Các doanh nghiệp quan tâm đến việc tham gia vào bán hàng trực 

tiếp và tiếp thị trực tiếp có thể phối hợp với các hoạt động của mình với Bộ Thương mại 

và Công nghiệp (DTI). 

3.3.2.6. Đối với thị trường Campuchia 

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 

Các sản phẩm triển vọng để xây dựng mạng lưới phân phối tại thị trường này gồm 

có: Các sản phẩm hàng công nghiệp như dệt may, da giầy, máy móc thiết bị phục vụ sản 

xuất công nghiệp và nông nghiệp, hóa chất, trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng (sắt 

thép, xi măng…), gốm sứ thủy tinh, hàng thủ công mỹ nghệ, dược phẩm, văn phòng 

phẩm. 

Do áp lực cạnh tranh giữa hàng Việt Nam và hàng Thái  Lan - Trung Quốc tại thị 

trường Campuchia rất lớn nên Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng mạng lưới phân phối 

tại thị trường Campuchia, tiến tới kiểm soát một số kênh phân phối quan trọng, định vị 

các thương hiệu Việt Nam. Việc xây dựng thương hiệu Việt Nam tại Campuchia cần phải 

đi theo mục tiêu chung là xây dựng thương hiệu quốc gia. Đa phần người tiêu dùng chỉ 

biết là hàng Việt Nam chung chung chứ không phân biệt của DN nào nên cần định hướng 

về chất lượng và tạo hình ảnh ấn tượng. 

Cần chủ động nhanh chóng xây dựng một mạng lưới phân phối xuyên suốt, tận 

dụng ưu thế cự ly để linh động, nhanh chóng trong việc cung cấp hàng hóa, đồng thời tạo 

thế cạnh tranh bằng thương hiệu, chất lượng sản phẩm để giảm áp lực cạnh tranh về giá 

cả. 

Việc xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa nên bắt đầu từ các khu kinh tế cửa 

khẩu giữa Việt  Nam và Campuchia (kết hợp giữa các địa phương với các ngành, các cấp 

ở xa biên giới cùng tham gia khai thác thế mạnh), tăng cường mở rộng các dịch vụ trong 

khu kinh tế cửa khẩu như gia công chế biến hàng xuất NK, khu lắp ráp, bao bì, đóng gói, 
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in ấn nhãn hiệu hàng hóa, tạo nên các khu là đầu mối của hệ thống phân phối hàng hóa 

XNK, xây dựng các trung tâm thanh toán, tín dụng hàng hóa, trung tâm cung cấp các 

thông tin, tình hình thị trường và đáp ứng mọi nhu cầu cung cấp dịch vụ, tổ chức thường 

xuyên các hội chợ, triển lãm, hội nghị giới thiệu và trưng bày sản phẩm. 

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 

Giải pháp phù hợp trong thời gian tới là nên xây dựng hoặc thâm nhập các kênh 

phân phối truyền thống, trước khi tham gia các kênh phân phối hiện đại đây vẫn là kênh 

mua sắm được nhiều người sử dụng.  

- Trường hợp XK và phân phối gián tiếp:  

Với đặc điểm thị trường và tập quán kinh doanh hiện nay, nếu DN Việt Nam quản 

lý nhiều nhà bán sỉ sẽ gặp nhiều trở ngại và rủi ro hơn. Như vậy, đối với DN vừa và nhỏ, 

lại mới thâm nhập thị trường Campuchia thì chọn hình thức thông qua nhà phân phối độc 

quyền sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Vấn đề quan trọng là cần lựa chọn đối tác tin cậy, có 

chung tầm nhìn và chiến lược với DN. Nhà phân phối có thể bán nhiều mặt hàng, nhưng 

trong ngành hàng chỉ bán độc quyền của DN mình là tốt nhất. Khi mua bán cần thanh 

toán thông qua ngân hàng. 

Việc bán hàng thông qua nhà phân phối độc quyền có mặt tích cực là kiểm soát tài 

chính tốt, ít rủi ro hơn mặc dù có thể vẫn phải hỗ trợ chậm trả nếu muốn phát triển thị 

trường nhanh. Tuy vậy việc bán hàng qua một nhà phân phối cũng có hạn chế là trong 

trường hợp nhà phân phối gặp khó khăn hoặc họ không tích cực đẩy hàng thì DN sẽ bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy vấn đề là cần chọn được nhà phân phối có đủ khả năng 

về nhân lực, tài lực và có định hướng làm ăn lâu dài với DN.  

Một vấn đề mà các DN cần lưu ý khi chọn nhà phân phối độc quyền tại Campuchia 

là cần qui định không được phép phân phối các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Hình 

thức DN có chi nhánh, công ty đặt tại Campuchia sẽ có những thuận lợi và thách thức. 

Nếu muốn nhanh chóng phủ rộng diện phân phối, chiếm lĩnh thị trường, các DN có thể sử 

dụng chính sách bán gối đầu cho các nhà bán sỉ. Hình thức này có rủi do tài chính cao hơn 

khi bán thông qua phân phối độc quyền, do đó cần có phương án dự phòng rui ro hoặc lựa 

chọn mạng lưới phân phối rộng nhưng các đầu mối phân phối chính trong mạng lưới là 

những người đã có quan hệ làm ăn lâu năm với DN hoặc là thành viên của các hiệp hội 

ngành hàng có uy tín tại Campuchia, hoặc do các cơ quan chức năng của hai bên giới 

thiệu.  
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- Trường hợp XK và phân phối trực tiếp:  

Cách thức này đòi hỏi phải tổ chức phân phối bài bản như mở văn phòng đại diện, 

chuỗi cửa hàng, đầu tư cho bao bì, nhãn mác để gắn liền với quá trình xây dựng thương 

hiệu uy tín. Hầu hết người tiêu dùng tại thị trường Campuchia đều thích khuyến mại, DN 

cũng nên tận dụng các kênh khuyến mại phù hợp (truyền hinh, radio, pano ngoài trời, báo 

viết…) để đưa ra chương trình khuyến mại hợp lý, phù hợp để tạo ra sự kích hoạt mạnh 

và hiệu quả và phải gắn liền với từng thời điểm, gắn liền với các dịp lễ hội, ngày nghỉ của 

người dân Campuchia.  

Đặc điểm của người tiêu dùng Campuchia là trung thành cao với sản phẩm và 

thương hiệu, ít thay đổi thói quen tiêu dùng. Chính vì vậy, ngay từ ban đầu các DN thâm 

nhập thị trường này cần phải quan tâm đúng mức đến quy cách bao bì, mẫu mã, kích cỡ, 

kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và cần phải phù hợp với thị trường. Người tiêu dùng 

Campuchia thường tin cậy vào chính trải nghiệm của bản thân và của người thân, bạn bè, 

do vậy các sản phẩm mới thâm nhập thị trường cần phải có chất lượng tương đương hoặc 

cao hơn so với các sản phẩm cùng loại đã xuất hiện trước đó. Nếu chất lượng sản phẩm và 

tính năng tác dụng chỉ tương đương với những gì đang có trên thị trường thì chắc chắn giá 

bán phải thấp hơn thì mới có thể thâm nhập thành công vào thị trường Campuchia. Khách 

hàng Campuchia ưa thích màu vàng, đỏ đậm, xanh đậm nên các DN nên ưu tiên lựa chọn 

các màu chủ đạo này trên trên bao bì, phương tiện quảng cáo. 

+ Với những DN bước đầu thâm nhập thị trường Campuchia cần tập trung đầu tư 

quảng bá tốt vào một, hai mặt hàng trọng tâm. Khi những mặt hàng này có thị phần tốt rồi 

thì việc đưa những sản phẩm khác vào thị trường sẽ không khó, vì giá cả sẽ không chi 

phối nhiều đến quyết định của người tiêu dùng.  

- Ngoài ra, một trong những cách hiện nay có nhiều DN Việt Nam sử dụng, là 

đồng thời XK trực tiếp với gián tiếp. XK gián tiếp thông qua các nhà bán sỉ tại Việt Nam 

vùng giáp biên giới để họ đưa hàng sang cho các nhà bán sỉ, bán lẻ tại các tỉnh biên giới 

của Campuchia. Khi áp dụng hình thức này, DN cần phải có dòng sản phẩm riêng để 

không bị trùng với với dòng sản phẩm XK trực tiếp thông qua chi nhánh, công ty con tại 

Campuchia. 

3.3.2.7. Đối với thị trường Lào 

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 
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Nhìn chung, trong thời gian tới các mặt hàng xuất - NK giữa hai nước mang vẫn 

mang tính bổ sung, không cạnh tranh trực tiếp. Những ngành hàng mà Việt Nam có khả 

năng cạnh tranh tốt và nên tập trung xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối ở thị 

trường Lào trong thời gian tới gồm: thực phẩm; hàng tiêu dùng (quần áo, giày dép, chất 

tẩy rửa); đồ điện; hàng kim khí điện máy; vật liệu xây dựng; vật tư, thiết bị nông nghiệp. 

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh từ hàng hóa của Thái Lan và Trung Quốc đối với các 

sản phẩm cùng loại của Việt Nam là rất lớn bởi Thái Lan có sự tương đồng về văn hóa và 

ngôn ngữ với Lào. Đặc biệt, chất lượng hàng Thái Lan tốt và ổn định. Hơn nữa, Thái Lan 

dễ tiếp cận hệ thống phân phối, nhất là tại các tỉnh, thành phố chính của Lào như 

Vientian, Pakse, Savan… Trong khi đó, hàng hóa từ Trung Quốc đa dạng về giá cả, chủng 

loại, mẫu mã liên tục thay đổi theo thị hiếu thị trường. Đặc biệt các DN Trung Quốc luôn 

có lợi thế về vốn để xây dựng các mạng lưới phân phối lớn, rộng khắp từ các làng quê đến 

những khu công nghiệp và các thành phố có thu nhập cao hơn. Các DN Trung Quốc đã 

đầu tư xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa tại Lào, tại các tỉnh của Lào đều có chợ 

Trung Quốc. Ngay cả thủ đô Vientian cũng có trung tâm thương mại của Trung Quốc. 

Chính phủ và các DN Trung Quốc cũng đang tích cực đầu tư sang Lào để trực tiếp khai 

thác thị trường tại đây. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc khuyến khích, hỗ trợ, tạo 

điều kiện cho các DN Việt Nam nhanh chóng xây dựng mạng lưới phân phối bền vững 

cho các sản phẩm có thương hiệu của Việt Nam tại Lào, trước khi phần lớn thị phần ở đây 

thuộc về các nhà sản xuất và phân phối của Thái Lan và Trung Quốc. Đó là chưa kể đến 

một bộ phận người tiêu dùng trung lưu mới nổi lên tại Lào sẽ có xu hướng chuyển sang 

tiêu dùng các sản phẩm có phẩm cấp và giá cao hơn từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản 

và phương tây. 

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 

Đối với thị trường Lào, Việt Nam có lợi thế hơn trong XK và xây dựng mạng lưới 

phân phối trực tiếp hàng hóa, một mặt do hàng hóa Việt Nam đã có mặt lâu năm tại thị 

trường Lào, hai nước có nhiều gắn bó mật thiết cả về ngoại giao và thương mại, mặt khác 

nhờ thuận lợi từ cộng đồng người Việt tại Lào và các DN Việt Nam đầu tư sản xuất, kinh 

doanh tại Lào. 

Hàng hóa Việt Nam cần phải nâng cao chất lượng, bao bì mẫu mã và phải tổ chức 

được hệ thống phân phối ở Lào như: Xây dựng chợ, trung tâm thương mại, hay tuyến chợ 

ở biên giới, hỗ trợ các DN ký hợp đồng XK một cách bài bản thay vì buôn bán tiểu ngạch 

hoặc kinh doanh tự phát.  
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- Trường hợp XK và phân phối gián tiếp:  

+ Tổ chức nghiên cứu thị trường, đi sâu đến từng phân khúc và lựa chọn các đại lý 

phân phối phù hợp tại Lào (Hiện nay một số lượng lớn hàng hóa vẫn được xuất qua 

đường tiểu ngạch để bán cho một vài nhà phân phối nhỏ lẻ, tiểu thương tại Lào) nên chưa 

thể mở rộng thị phần 

+ Do phân phối gián tiếp, DN Việt Nam không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các 

nhà phân phối ở cấp thấp hơn (bán buôn, bán lẻ) và người tiêu dùng, do đó hàng hóa cần 

được dán nhãn bằng tiếng Lào để tạo thuận lợi cho khâu phân phối, bán hàng qua nhiều 

cấp.  

- Trường hợp XK và phân phối trực tiếp:  

Đối với thị trường Lào, hướng phát triển mạng lưới phân phối có thể thông qua 

hoạt động FDI của DN Việt Nam vào Lào hoặc xây dựng các DN liên doanh giữa Lào 

Việt Nam và Lào. Hướng đi này có thuận lợi hơn trong thời gian tới do Chính phủ Lào 

đang bỏ dần các quy định, thủ tục hành chính rườm rà, giảm thời gian thành lập doanh 

nghiệp (DN), giảm thuế và tăng cường cơ sở hạ tầng... Nhiều DN Việt Nam đi trước đã 

sản xuất, kinh doanh tại Lào nên việc kết nối DN Lào sẽ thuận lợi hơn. Theo nghị định 

sửa đổi về các đặc khu kinh tế và khu kinh tế chuyên biệt (SEZs) được Chính phủ Lào 

ban hành mới đây, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được hưởng nhiều ưu đãi về 

thuế. Do đó, để tận dụng thời cơ xây dựng chỗ đứng cho hàng hóa Việt Nam tại Lào trước 

khi thị trường bị bao phủ bởi hàng hóa của các DN, nhà đầu tư Trung Quốc, Thái Lan, 

Chính phủ Việt Nam cần có các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ mang tính đột phá để các 

DN Việt Nam tăng cường đầu tư và xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa tại Lào.   

Thúc đẩy các dự án liên kết, hình thành các chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm để 

tạo nguồn hàng trao đổi giữa hai nước cũng như XK sang các nước khác. Trước mắt, hình 

thành các chuỗi sản xuất - cung ứng các sản phẩm mà hai nước có lợi thế như khai thác - 

chế biến - XK gỗ và sản phẩm gỗ, sản xuất và XK cao-su, cà-phê, hạt điều, sản phẩm dệt 

may… 

Chú trọng khai thác các tiềm năng giao thương giữa 6 tỉnh miền Trung Việt Nam 

có chung đường biên giới với Lào (gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa thiên - Huế, Quảng Nam) và các tỉnh biên giới nước bạn, thông qua các hoạt động 

xúc tiến thương mại và đầu tư đa dạng dưới nhiều hình thức như chương trình hợp tác hội 

chợ, triển lãm, các đoàn nghiên cứu thị trường, các buổi kết nối cung-cầu giao thương 

trực tiếp giữa DN hai bên để hỗ trợ các DN  nước trao đổi thông tin, tham gia vào các 
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kênh phân phối địa phương hoặc xác định chiến lược xây dựng mạng lưới phân phối cho 

từng dòng sản phẩm cụ thể tại thị trường Lào.  

Ngoài ra, để phục vụ tốt cho việc xây dựng và phát triển các mạng lưới phân phối 

hàng hóa rộng và bền vững tạ Lào, Chính phủ hai nước và cộng đồng các DN, nhà đầu tư 

cần phối hợp xây dựng và vận hành tốt cổng thông tin điện tử Thương mại Việt - Lào 

(song ngữ) nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thị trường Lào cho các DN Việt Nam, 

đặc biệt là DN XK; đồng thời, cổng thông tin này còn là cầu nối trực tiếp giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước với các DN, giúp các DN nhanh chóng giải đáp những vướng mắc 

khi tham gia xuất, NK. 

3.3.2.8. Đối với thị trường Myanmar: 

a) Xác định nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng mạng lưới phân phối 

Đây là thời điểm thích hợp để thâm nhập thị trường Myanmar, do nhu cầu đang 

tăng trưởng rất nhanh, người tiêu dùng đang có nhu cầu cao với nhiều mặt hàng khác 

nhau đặc biệt là áo quần, giày dép, gốm sứ, nhựa gia dụng, hóa mỹ phẩm, sắt thép… 

trong khi điều kiện thị trường cũng thuận lợi cho việc xây dựng thị hiếu tiêu dùng. Tuy 

nhiên, các DN Việt Nam cần có cái nhìn thực tế về quy mô thị trường, các thách thức hiện 

tại đối với việc tiếp cận thị trường, chủ động về khả năng linh hoạt và có cam kết phát 

triển thị trường lâu dài… 

Thực tế thâm nhập và phân phối hàng hóa tại thị trường Myanmar cho thấy việc 

các DN chỉ phụ thuộc vào một đầu mối kinh doanh tại Myanmar hoặc qua nhiều khâu 

trung gian sẽ không thể đi sâu khai thác tiềm năng lớn của thị trường, thậm chí còn bị 

giảm sức cạnh tranh so với hàng hóa của Thái Lan và Trung Quốc. Ngoài ra, khi NK sản 

phẩm các DN Myanmar phải chịu nhiều chi phí. Muốn xây dựng một vị trí vững chắc và 

làm ăn lâu dài, ngoài việc tìm đối tác XK, DN Việt cần phải đặt thêm các văn phòng đại 

diện và liên kết với DN Myanmar để dễ dàng hơn trong các khâu thủ tục, xin giấy phép 

và phát triển mạng lưới phân phối cho các sản phẩm của Việt Nam theo đúng chiến lược 

đề ra. 

b) Xây dựng mạng lưới phân phối: 

- Trường hợp XK và phân phối gián tiếp:  

DN Việt Nam nên vào thị trường theo từng nhóm, tương tác hỗ trợ nhau, cùng làm 

nổi bật hình ảnh thương hiệu của Việt Nam thì dễ gây chú ý hơn. Đồng thời, cần  kiên 
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nhẫn đầu tư chu đáo cho thị trường từ bao bì, thiết kế mẫu mã, quy cách, chiến lược 

truyền thông phù hợp. 

Chiến lược thâm nhập thị trường tốt nhất có thể áp dụng là thông qua đại lý để tăng 

độ phủ cũng như tiến hành các hoạt động truyền thông, tác động vào sự nhận biết của 

người tiêu dùng đối với sản phẩm mới. Riêng với các sản phẩm cao cấp, DN nên bán trực 

tiếp cho siêu thị hoặc chỉ định siêu thị làm nhà phân phối độc quyền, đồng thời trực tiếp 

đến gặp gỡ với các đại lý tiềm năng và nhà phân phối chủ chốt nội địa để tìm hiểu thêm 

về thị trường trước khi xuất hàng. 

Các DN Việt Nam khi xác định được các mặt hàng mình có thế mạnh để XK sang 

Myanmar, có thể liên hệ chào hàng trực tiếp với các công ty trong các danh sách này, 

hoặc thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để hỗ trợ liên hệ. 

- Trường hợp XK và phân phối trực tiếp:  

Trường hợp DN Việt Nam muốn đầu tư, tự xây dựng các siêu thị và cửa hàng bán 

buôn, bán lẻ tại Myanmar, cần lưu ý: 

+ Không được phép vận hành các siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện ích có diện tích sàn 

dưới 929m2.  

+ Các DN có thể NK hàng hóa từ nước ngoài và mua hàng sản xuất trong nước để 

kinh doanh tại các hệ thống bán buôn và bán lẻ tại các quận/huyện ở tất cả vùng/bang trên 

lãnh thổ Myanmar.  

+ Yêu cầu về vốn tối thiểu cho các công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bán 

buôn là 5 triệu USD và bán lẻ là 3 triệu USD. Riêng đối với công ty liên doanh, tỷ lệ góp 

vốn tổi thiếu của nhà đầu tư trong nước là 20% 

Bộ Thương mại Myanmar là cơ quan cấp phép cho các DN đầu tư nước ngoài và 

liên doanh hoạt động kinh doanh bán buôn và bán lẻ. Hồ sơ đăng ký cấp phép bao gồm: 

(1) Giấy chứng nhận đăng ký công ty; (2) Phê duyệt đầu tư của Ủy ban Đầu tư Myanmar 

(đối với các dự án có vốn đăng ký dưới 5 triệu USD, đơn vị phê duyệt là Ủy ban Đầu tư 

của vùng/bang); (3) Phê duyệt của chính quyền vùng/bang nơi thực hiện dự án; (4) Danh 

mục các mặt hàng phân phối; (5) Kế hoạch kinh doanh và (6) Vốn đầu tư đăng ký. Sau 

khi ban hành Chỉ thị số 25/2018, ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Thương mại Myanmar đã 

ban hành Quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho việc đăng ký kinh doanh bán buôn và bán 

lẻ. Quy trình SOP quy định loại hình công ty, quy trình hoạt động của các công ty kinh 
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doanh bán lẻ và bán buôn, số tiền đầu tư thấp nhất, diện tích đất – nếu DN mở cửa hàng 

hoặc công ty, thời hạn đăng ký. 

3.3.3. Giải pháp đối với một số mặt hàng công nghiệp tiêu biểu: 

Mỗi nhóm sản phẩm hay sản phẩm khi thâm nhập một thị trường cụ thể trong 

ASEAN đều cần lưu ý đến các giải pháp về xây dựng mạng lưới phân phối tại thị trường 

đó như đã trình bày ở mục 3.3.2. Theo đó, trước tiên cần xác định rõ nhu cầu, phương 

pháp xây dựng mạng lưới phân phối, sau đó là nội dung cho từng phương pháp mà DN 

lựa chọn như XK và phân phối trực tiếp hay XK gián tiếp và phân phối qua các trung gian 

khác dựa trên các đặc điểm và quy định chính sách của từng thị trường (mục 3.3.2). Ngoài 

ra, do mỗi mặt hàng có các đặc thù riêng, nên Đề tài cũng đề xuất một số giải pháp mang 

tính đặc thù đối với mỗi mặt hàng để thúc đẩy xây dựng mạng lưới phân phối cho mặt 

hàng đó tại ASEAN. 

3.3.3.1. Đối với các mặt hàng thuộc nhóm 1: 

 - Tiếp tục tận dụng ưu thế tại các thị trường mà hàng Việt Nam đang có thị phần 

lớn như Philippines, Thái Lan, Malaysia thông qua chiến lược phân phối ổn định với các 

đối tác truyền thống để duy trì các đối tác này trước tác động của khả năng dịch chuyển 

chuỗi cung ứng trong khu vực.  

 - Nghiên cứu hướng mở rộng thị phần tại các thị trường mới nhưng triển vọng như 

Campuchia, Myanmar thông qua hoạt động FDI.  

a) Dệt may 

- Tập trung nghiên cứu thị hiếu để có chiến lược riêng cho các phân khúc thị 

trường triển vọng nhất tại từng thị trường ASEAN, cả về sản xuất, mẫu mã, marketing và 

phân phối. Chú ý sự đa dạng về văn hóa và xu hướng tiêu thụ hàng dệt may tại các nước 

thành viên của ASEAN. 

+ Phát huy thế mạnh về hàng thời trang bình dân thông qua các kênh phân phối 

truyền thống kết hợp với thương mại điện tử tại các thị trường mà thị phần của hàng dệt 

may Việt Nam khả quan hơn (so với thị phần tại các thị trường khác trong khối) như 

Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia.  

+ Đầu tư cho hoạt động phân phối hàng dệt may thời trang đối với các thị trường 

Thái Lan, Philippines, phân khúc người tiêu dùng có thu nhập đang tăng lên ở 

Campuchia, Myanmar. 
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+ Nghiên cứu thiết kế, sản xuất và phân phối dòng hàng dệt may dành cho người 

Hồi giáo ở thị trường: Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei. Đây là một phân khúc 

đang bị bỏ ngỏ nhưng lại rất tiềm năng với đặc tính là yêu cầu cao về chất lượng, thậm 

chí là cao cấp về chất lượng vải, phụ kiện nhưng khá ổn định về xu hướng thời trang.  

- Các DN có thể khởi đầu với các đơn hàng nhỏ khi thâm nhập mạng lưới phân 

phối hàng dệt may tại các nước ASEAN để tránh rủi ro nhưng định vị tốt được hình ảnh, 

uy tín của sản phẩm dệt may Việt Nam. 

b) Giầy dép: 

- Đẩy mạnh liên kết về nguyên phụ liệu, sản phẩm để từ đó dần hình thành nên 

chuỗi liên kết trong sản xuất và phân phối các sản phẩm giầy dép của Việt Nam tại thị 

trường ASEAN: gồm các nhãn hàng, các nhà sản xuất, các nhà cung ứng nguyên phụ liệu 

trong nước. 

- Phát huy mạng lưới phân phối tại các thị trường ASEAN mà Việt Nam đang có 

thị phần cao như Thái Lan, Philippines. Đầu tư nguồn lực để theo kịp các xu hướng mới 

trong mạng lưới phân phối tại nước bạn (như đã phân tích ở chương II) và giữ vững vị thế 

tại các thị trường này trong bối cảnh sản phẩm từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan sẽ thâm 

nhập rất mạnh vào các thị trường này trong thời gian tới.  

- Phát triển thêm các kênh phân phối mới cho các phân khúc giầy dép của Việt 

Nam ở các thị trường dễ tính như Campuchia, Myanmar, Lào. Nên chú ý đến phân khúc 

giày dép nam giới (do tính đồng nhất khá cao, mức độ thay đổi mẫu mã không nhanh như 

đối với phân khúc giày dép nữ, do đó phù hợp với các DN mới thâm nhập thị trường và 

bắt đầu xây dựng mạng lưới phân phối). Tiếp theo là phân khúc giày dép thể thao và phân 

khúc giày dép trẻ em. 

- Các DN cần có chiến lược tập trung vào từng thị trường cụ thể phù hợp với đặc 

tính thị trường:  

+ Ví dụ, ở những thị trường mà hình thức phân phối truyền thống vẫn giữ vai trò 

chủ đạo như Campuchia, Lào, Myanmar, nên áp dụng chiến lược “nhất cự ly”, định hình 

thói quen tiêu dùng ngay từ khi xây dựng mạng lưới phân phối. Ví dụ, nên tham khảo 

kinh nghiệm của Biti’s khi hàng tuần đều đưa các xe hàng về các địa phương để vừa 

quảng bá, tiếp thị, vừa bán hàng, tạo dựng thói quen sử dụng giầy dép Biti’s ở người dân 

Campuchia, đồng thời thăm dò phản ứng của thị trường để kịp thời điều chỉnh chiến lược 

sản phẩm và phân phối.  
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+ Đối với các thị trường khác, cần kết nối với các nhà phân phối lớn để đưa hàng 

vào các siêu thị lớn và các chuỗi cửa hàng giầy dép uy tín.  

- Ngoài các hệ thống phân phối hiện đại, cửa hàng bán lẻ, các DN có thể tự bán các 

sản phẩm giầy dép thương hiệu Việt Nam trên các trang mạng xã hội để đưa các sản 

phẩm thương hiệu tốt của Việt Nam đến trực tiếp với người tiêu dùng ASEAN.  

c) Mặt hàng sản phẩm thủy tinh, gốm sứ 

+ Nhóm sản phẩm chiếu sáng: phát triển theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân 

thiện với môi trường, phù hợp với hầu hết các thị trường ASEAN do có khí hậu nhiệt đới, 

nhiều nắng. Nhóm sản phẩm này nên được phân phối theo các kênh chuyên nghiệp là 

những nhà NK hàng chuyên dụng có uy tín tại nước sở tại hoặc các đại siêu thị hàng tiêu 

dùng.  

+ Nhóm sản phẩm thủy tinh công nghiệp (thủy tinh bao bì; thủy tinh kỹ thuật; thủy 

tinh gia dụng…): Phù hợp với các thị trường có dung lượng lớn và về cơ bản vẫn còn dễ 

tính như Campuchia, Myanmar, Philippines.  

+ Nhóm sản phẩm gốm sứ công nghiệp:  

Quy mô thị trường gốm sứ ASEAN ước tính khoảng 34 tỷ USD/năm (Grand View 

Reasearch, 2017). Sự tăng trưởng đáng kể trong các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và 

xây dựng, chủ yếu ở các nền kinh tế mới nổi của khu vực như Indonesia và Malaysia, dự 

kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu sản phẩm trong giai đoạn dự báo. 

Các DN Việt Nam nên tập trung vào các phân khúc thiết bị vệ sinh với phẩm cấp 

khá trở lên do phân khúc này dự báo sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn 2019-

2022.  Vật liệu gốm sứ XK sang các nước ASEAN cần tập trung đáp ứng được yêu cầu vệ 

sinh và đảm bảo độ bền của sản phẩm trong các khu vực ứng dụng như phòng tắm. Các 

nhà NK vào phân phối ASEAN trong 2 năm trở lại đây đặt ra yêu cẩu rất cao về khả năng 

thích ứng của sản phẩm với các điều kiện môi trường và đảm bảo tính mỹ thuật, thời trang 

theo kịp các xu thế máoi. 

Ngành công nghiệp xây dựng đang phát triển nhanh chóng ở nhiều thị trường 

ASEAN, nhờ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng tăng do các Chính phủ và các 

công ty tư nhân khởi xướng, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu đối với các sản 

phẩm này trong thời gian tới.  

Đối với gốm sứ kỹ thuật, cần tận dụng cơ hội tăng trưởng của ngành xây dựng tại 

các thị trường như Indonesia, Philippinnes, Myanmar, Campuchia.  
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Đối với gốm sứ gia dụng; gốm sứ mỹ nghệ nên phân phối theo các ngách thị 

trường phù hợp, tùy thuộc vào đặc tính văn hóa, tôn giáo của từng ngách thị trường, cần 

lưu ý tính đa dạng về văn hóa, tôn giáo tại các nước đa tôn giáo như Malaysia, Singapore, 

Philippines để có chiến lược xây dựng kênh phân phối phù hợp.  

Đối với gốm sứ phục vụ y tế: Đây phân khúc sử dụng cuối lớn thứ hai trong ngành 

tại thị trường ASEAN, chiếm hơn 25% doanh thu của ngành. Một số sản phẩm gốm sứ 

phục vụ y tế các DN Việt Nam nên đầu tư XK sang ASEAN gồm: thiết bị y tế cấy ghép, 

thiết bị chẩn đoán hình ảnh và các phương pháp điều trị khác các thiết bị y tế. Tuy nhiên, 

cũng cần lưu ý đến yếu tố cạnh tranh về giá từ Indonesia do nước này đang tập trung sản 

xuất các thiết bị y tế hiệu quả phục vụ cho bệnh nhân có thu nhập khả dụng thấp hơn. 

d) Mặt hàng nhựa 

- Đối với ngành hàng nhựa, giải pháp đầu tiên là phải chuyển đổi sang sản xuất 

xanh do hầu hết tất cả các thị trường XK chủ lực của Việt Nam, trong đó có các thị trường 

ASEAN đã và đang áp dụng biện pháp hạn chế NK sản phẩm nhựa không có khả năng tái 

chế hoặc không thân thiện môi trường. Việc thực hiện giải pháp này là điều kiện tiên 

quyết để thâm nhập và xây dựng được mạng lưới phân phối bền vững cho các sản phẩm 

nhựa của Việt Nam tại ASEAN do hiện nay vẫn còn nhiều DN nhựa Việt Nam sử dụng 

công nghệ cũ và nhựa phế thải làm một phần nguyên liệu. Nếu hoạt động sản xuất nhựa 

tiếp tục tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường nặng nề tại nơi sản xuất, 

nguy cơ các sản phẩm bị “đào thải” tại thị trường ASEAN là rất cao. Do đó, cần nhanh 

chóng tập trung đầu tư máy móc theo chuẩn công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm 

chất lượng, độc đáo và thân thiện với môi trường đặc biệt là khi muốn thâm nhập vào các 

thị trường đã thực hiện chính sách giảm tiêu thụ túi ni lông, sản phẩm nhựa khó tiêu hủy, 

gây ô nhiễm như Singapore, Malaysia. 

- Đa dạng hóa các kênh phân phối phù hợp với từng dòng sản phẩm và các phân 

khúc thị trường, giảm sự phụ thuộc vào các trung gian, thay vào đó phát triển mạng lưới 

phân phối trên nền tảng các sản phẩm nhựa có thương hiệu, định vị theo hướng an toàn, 

bảo vệ môi trường. Điều này cần được áp dụng không chỉ không ở các thị trường có mức 

tiêu dùng cao hơn như Malaysia, Thái Lan, Singapore…mà cần được xây dựng ngay các 

thị trường có tính bình dân như Lào, Campuchia và Myanmar; bởi người tiêu dùng tại các 

thị trường này  cũng đang có nhiều lựa chọn hơn. Nếu sản phẩm nhựa của Việt Nam định 

vị hình ảnh của mình ngay từ đầu trong cộng đồng người tiêu dùng thì sẽ có vị trí vững 

chắc hơn trong mạng lưới phân phối tại các thị trường ASEAN.  
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- Đối với sản phẩm nhựa gia dụng: 

+ Trong trường hợp phân khúc thị trường mà DN đang lựa chọn để phân phối hàng 

hóa tại các thị trường ASEAN (kể cả thị trường Lào, Campuchia và Myanamr) đã có dấu 

hiệu bão hòa, đặc biệt đối với các sản phẩm nhựa bình dân, sản xuất theo công nghệ cũ, 

DN cần định hình lại kế hoạch sản phẩm của mình, hướng tới nhóm hàng cao cấp, tìm 

hiểu những nhu cầu mới để thiết kế những mẫu mã mới và chọn cách tiếp thị mới tại các 

điểm bán.  

+ Không lạm dụng các hình thức khuyến mãi trong thời gian dài dù được yêu cầu 

bởi các nhà phân phối nước sở tại. Thực tiễn cho thấy tại thị trường sản phẩm nhựa tiêu 

dùng tại ASEAN, nếu lựa chọn thâm nhập hoặc tăng thị phần bằng cách lạm dụng các 

hoạt động khuyến mãi trong khi không cải tiến chất lượng sản phẩm thì sẽ không thể lâu 

bền, trong khi lợi nhuận biên sụt giảm và dẫn tới tình trạng nhà bán lẻ nước ngoài từ chối 

phân phối sản phẩm nhựa của Việt Nam, bởi họ có sự lựa chọn tốt hơn từ các sản phẩm 

của Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc.  

+ Trong trường hợp phân phối qua đại lý là các siêu thị hoặc các đầu mối bán 

buôn, bán lẻ lớn, DN cũng không nên duy trì quá lâu việc chiết khấu ngay trên hoá đơn. 

Nếu khuyến mãi bằng quà tặng, cần có người giám sát để chắc chắn hàng khuyến mãi của 

mình đến đúng với nhóm khách hàng mục tiêu tại thị trường đó.  

Nhìn chung, khi thực hiện một chương trình khuyến mãi tại các thị trường có tính 

cạnh tranh cao như nhựa tiêu dùng tại ASEAN thì cần chú ý tính toán số lượng hàng bán 

có thể tăng lên nhờ khuyến mãi để cân đối với các chi phí bỏ ra, đồng thời nên lựa chọn 

thời điểm khuyến mãi phù hợp trên cơ sở cập nhật thông tin về chương trình khuyến mãi 

của các đối thủ từ Thái Lan, Trung Quốc hay DN nội địa của nước sở tại. Thời gian 

khuyến mãi chỉ nên kéo dài trong khoảng 1 – 3 tháng và cần được thực hiện đồng nhất, 

minh bạch trong mạng lưới phân phối. 

 Trước khi thực hiện một chiến lược mới về phân phối tại nước sở tại, DN XK của 

Việt Nam ngoài việc chủ động phân tích tình hình thị trường, nên trao đổi kỹ lưỡng với 

các đầu mối phân phối chính đối với sản phẩm nhựa của mình về thời gian, cách thức, 

chia sẻ chi phí và lợi nhuận cũng như những vấn đề phát sinh. 

- Đối với sản phẩm nhựa công nghiệp phục vụ ngành xây dựng  

+ Tập trung xây dựng mạng lưới phân phối cho các  sản phẩm tầm trung (về giá 

bán và chất lượng), bảo hành minh bạch tại các thị trường có thị trường xây dựng sôi 
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động trong thời gian tới như Indonesia, Myanamr, Campuchia. Hai dòng sản phẩm chính 

là ống nhựa và thanh nhựa profile, được sử dụng chủ yếu trong hệ thống cửa thay thế các 

loại vật liệu khác như gỗ, sắt thép)  

3.3.3.2. Đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2 

- Nghiên cứu kỹ thị trường, lựa chọn phân khúc cung ứng phù hợp để tổ chức sản 

xuất và xây dựng mạng lưới do chi phí đầu tư tổ chức sản xuất các mặt hàng thuộc nhóm 

này rất lớn, việc thay đổi công nghệ và quy trình sản xuất đòi hỏi kinh phí lớn và thời 

gian dài hơn so với các mặt hàng nhóm 1. Cần có chiến lược đầu tư dài hơi, cải thiện năng 

lực sản xuất, trình độ quản lý. Hiện nay, một số DN đã chủ động đầu tư 

- Đầu tư để thâm nhập sâu hơn vào các kênh phân phối chuyên ngành, giảm bớt 

các trung gian NK và phân phối; tiến tới xây dựng mạng lưới phân phối của các sản phẩm 

mang thương hiệu Việt Nam.  

- Làm việc trực tiếp với chủ đầu của các công trình xây dựng, các nhà máy lớn tại 

các nước ASEAN để chủ động hơn trong hoạt động phân phối.  

a) Sắt, tôn, thép: 

- Tăng cường công tác dự báo và hỗ trợ DN ngành sắt thép nâng cao năng lực ứng 

phó với các vụ phòng vệ thương mại của các nước ASEAN để tránh những tổn thất hoặc 

gián đoạn cung ứng vào các thị trường này, bởi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện 

nay, thời gian gián đoạn dù ngắn cũng sẽ dẫn đến mất thị phần và khả năng hiện diện 

trong mạng lưới phân phối của nước bạn.  

Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngành thép cần nâng cao năng lực cạnh tranh, 

tự chủ các nguồn nguyên liệu sản xuất ngay trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn 

nguyên liệu NK từ Trung Quốc để tránh nguy cơ bị áp các biện pháp phòng vệ thương 

mại đối với hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Đồng thời nỗ lực khép kín từ khâu đầu 

vào đến sản xuất để tăng năng lực cạnh tranh, chủ động minh bạch trong các hồ sơ sản 

phẩm, chứng từ, hóa đơn…để giảm đến mức thấp nhất việc các nước ASEAN cho rằng 

DN Việt Nam lẩn tránh thuế. 

- Xây dựng mạng lưới phân phối theo hướng giảm phụ thuộc vào các trung gian, 

bằng cách tiếp cận và kí hợp đồng trực tiếp với các chủ đầu tư xây dựng lớn tại các thị 

trường có hoạt động xây dựng dự báo phát triển mạnh trong thời gian tới như Campuchia, 

Myanmar. Đặc biệt, DN sắt thép của Việt Nam nên làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư 

Campuchia để tạo lợi thế chủ động hơn trong mạng lưới phân phối sắt thép tại thị trường 
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này vì các lý do sau: nhu cầu tiêu thụ thép của Campuchia vẫn còn tăng mạnh mẽ bởi các 

dự án xây dựng nhà cao tầng vẫn đang tiếp tục xây dựng. Dự báo trong 10 năm tới, nhu 

cầu thép xây dựng ở Campuchia sẽ không giảm.  

Cơ sở để thuyết phục các chủ đầu tư dự án xây dựng ở Campuchia kí hợp đồng NK 

trực tiếp thép Việt Nam  nên tập trung các tiêu chí: giá cả phù hợp, cạnh tranh hơn với giá 

thép trong nước và chi phí vận chuyển thấp hơn so với thép NK từ Thái Lan. 

- Tăng cường công tác quảng bá, gây dựng hình ảnh tại các thị trường ASEAN về 

một ngành thép Việt Nam đang trở nên thân thiện hơn với môi trường và xã hội (giảm gây 

ô nhiễm, đáp ứng các quy định về sử dụng lao động…). 

- Chủ động đầu tư xây dựng hoặc liên kết với đầu tác nước ngoài xây dựng một số 

cơ sở phân phối có quy mô ở các chợ đầu mối (ví dụ các chợ sắt thép lớn tại Yangon- 

Myanmar), các trung tâm phân phối sắt thép lớn tại các nước ASEAN, các kho ngoại 

quan và liên kết tốt với các nhà cung cấp dịch vụ logistics trong nước và tại ASEAN để 

giảm chi phí vận chuyển, do sắt thép là sản phẩm cồng kềnh, chi phí lưu kho lớn, vận 

chuyển lớn. 

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, dụng cụ: 

- Các sản phẩm và thị trường khuyến nghị:  

+ Các sản phẩm tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng mặt trời; máy làm vườn gia 

đình, máy móc thiết bị gia đình đang có xu hướng tăng nhu cầu tại các nước ASEAN, đặc 

biệt tại Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.  

+ Các sản phẩm máy xây dựng, máy móc, khuôn đúc phục vụ ngành may thêu đan, 

ngành nhựa…tại thị trường Campuchia, Myanmar.  

+ Các sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp: Thị trường trọng điểm 

XK là Lào, Campuchia, Philippines, Myanmar, Indonesia. 

- Để lựa chọn dòng sản phẩm nào trong số các sản phẩm được khuyến nghị ở trên, 

cần chủ động đánh giá lại nội lực sản xuất, từ đó, lựa chọn phân khúc phù hợp trong chuỗi 

cung ứng để tham gia. Ngoài ra, phải có chiến lược đầu tư dài hạn, cải thiện năng lực sản 

xuất, trình độ quản lý.  

+ Phương án trở thành nhà cung ứng cho các DN FDI (XK tại chỗ): Đầu tư dây 

chuyền máy móc công nghệ hiện đại sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng 

cạnh tranh với sản phẩm NK, đáp ứng nhu cầu cao của các DN FDI sản xuất sản phẩm 

đầu cuối và XK sang ASEAN như Samsung, LG, Panasonic, Canon... Đây là cơ sở nền 
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tảng để DN nội tiếp cận và tiến sâu vào chuỗi cung ứng tại ASEAN. Đẩy mạnh các hoạt 

động thúc đẩy kết nối giữa DN trong nước với các công ty đa quốc gia có mạng lưới phân 

phối các sản phẩm máy móc, thiết bị, phụ tùng, dụng cụ rộng lớn tại ASEAN để các DN 

Việt Nam làm quen với các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất theo yêu cầu của các thị trường 

ASEAN; qua đó tiếp cận thông tin, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, rút ngắn thời 

gian đáp ứng tiêu chuẩn và gia nhập chuỗi cung ứng khu vực.  

+ Phương án liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, hợp tác với DN có kinh 

nghiệm của nước ngoài trong sản xuất và phân phối ra thị trường ASEAN: Tham khảo 

kinh nghiệm của Nhà máy sản xuất Máy nông nghiệp Thaco, đầu tư xây dựng từ tháng 

1/2017, trên diện tích 12.500m2, với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Sản phẩm là các loại 

máy kéo nông nghiệp có công suất từ 18HP – 120HP, máy gặt đập và các thiết bị canh tác 

phục vụ ngành nông nghiệp được kiểm soát bằng hệ thống quản lý chất lượng ISO – 

TS16949. Nhà máy sản xuất Máy nông nghiệp Thaco được chuyển giao công nghệ từ Tập 

đoàn LS Mtron – là hãng sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, có thị phần 40% 

ở Hàn Quốc, đã có nhà máy ở Brasil, Trung Quốc,… và cung cấp máy kéo cho trên 40 

quốc gia). Trong trường hợp này, để giảm dần phụ thuộc công nghệ vào đối tác và tạo lợi 

thế cạnh tranh ở thị trường ASEAN, các DN Việt Nam nhất thiết phải từng bước làm chủ 

công nghệ sản xuất, nâng cao hàm lượng công nghệ, tạo ra các sản phẩm máy kéo có chất 

lượng cao, phù hợp với địa hình và điều kiện canh tác của từng vùng miền.  

- Hợp tác với các nhà phân phối chuyên nghiệp về các dòng máy móc, thiết bị 

chuyên dụng tại nước NK theo phân khúc họ đã có lợi thế và kinh nghiệm để đưa hàng 

hóa vào các thị trường này một cách chắc chắn nhất, đặc biệt là tại thị trường Thái Lan, 

Malaysia, Indonesia). 

- Cân nhắc hợp tác với các nhà phân phối lớn của Trung Quốc để đưa hàng hóa 

vào các thị trường như Campuchia, Myanmar, Philippines nhưng nhất thiết phải sử 

thương hiệu hàng hóa của Việt Nam. Trong thời gian đầu có thể chấp nhận mức chiết 

khấu lớn hoặc các điều kiện giao thương có lợi cho họ, nhưng đây là cách tiếp cận thị 

trường nhanh chóng hơn.  

- Đăng ký thương hiệu ở các quốc gia thuộc ASEAN để tiếp tục mở rộng xuất khẩu 

vào thị trường này, điều này đặc biệt cần thiết ở nhóm ASEAN 6. (DN có thể tham khảo 

kinh nghiệm của công ty chuyên sản xuất các thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng 

lượng mặt trời Megasun đã đăng ký thành công thương hiệu tại 6 nước ASEAN, tạo tiền 

đề rất tốt cho việc xây dựng mạng lưới phân phối tại các thị trường này). 
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3.4. Kiến nghị: 

Để thực hiện tốt các giải pháp trên, nhóm thực hiện Đề tài kiến nghị Bộ Công 

Thương và các bộ ngành liên quan một số nội dung như sau: 

- Bộ Công Thương triển khai chương trình chuyên sâu về xây dựng mạng lưới 

phân phối sản phẩm công nghiệp Việt Nam tại từng thị trường ASEAN trên cơ sở các 

định hướng và giải pháp đối với từng thị trường, từng ngành hàng như đề xuất của Đề tài 

này.  

- Bộ Tài chính bố trí kinh phí hợp lý để triển khai các chương trình xây dựng và 

phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm công nghiệp Việt Nam tại từng thị trường 

ASEAN. 

- Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Hải quan nghiên cứu việc xây dựng và 

khai thác các kho ngoại quan tại các nước ASEAN để tạo điều kiện cho việc xây dựng các 

mạng lưới phân phối bền vững, chủ động cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam tại từng 

thị trường ASEAN. 

- Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Ngoại giao, VCCI tổ chức các chương trình 

hợp tác, giao lưu, kí kết các thỏa thuận MoU với các nước thành viên ASEAN trong việc 

hợp tác xây dựng, phát triển các mạng lưới phân phối hàng hóa cho các sản phẩm công 

nghiệp  

Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan thông tấn báo chí…tăng 

cường hoạt động thông tin, phổ biến các cơ hội tiếp cận thị trường ASEAN có được từ 

việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN và việc thực thị Hiệp định ATIGA.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các chuyên đề về thâm nhập và phát triển hàng 

hóa Việt Nam tại thị trường ASEAN trong khuôn khổ hoạt động của trang tin điện tử về 

dịch vụ thương mại quốc tế chung ASEAN cho DNNVV (www.aseansme.org) do Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Dịch vụ DNNVV ASEAN vận hành.  
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KẾT LUẬN 

Tham gia sâu, rộng hơn vào mạng lưới phân phối hàng hóa tại ASEAN là xu thế 

tất yếu trong bối cảnh thị trường này được đánh giá là một trong những khu vực phát triển 

sôi động nhất trên thế giới trong thời gian tới. Các nền kinh tế có độ mở cao, có nhiều 

thuận lợi cho XK hàng công nghiệp Việt Nam như địa lý, các hoạt động hợp tác sản xuất, 

đầu tư, thương mại trong khu vực, xu hướng dịch chuyển các chuỗi cung ứng về ASEAN. 

Trong trung hạn, để có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay, hầu hết 

các nước ASEAN đều có nhu cầu NK khá lớn để phục vụ cho các chương trình phát triển 

kinh tế. Đây là cơ hội tốt để các nhà XK Việt Nam thúc đẩy XK sang thị trường này.  

Tuy nhiên, hàng hoá Việt Nam XK sang thị trường các nước ASEAN còn chưa 

tương xứng với tiềm năng, thị phần của ngay cả các mặt hàng công nghiệp có thế mạnh 

của nước ta tại các thị trường này nhìn chung còn thấp; thể hiện sự hiện diện thấp của các 

sản phẩm Việt Nam trong mạng lưới phân phối hàng hóa tại các nước ASEAN. 

 Các nguyên nhân khách quan gồm có cơ cấu mặt hàng XK của ta và ASEAN có 

nhiều điểm tương đồng, áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa tại nước bản địa và từ các 

nước khác khi hầu hết các nước ASEAN đều trong xu hướng mở cửa nền kinh tế. Trong 

nhiều nguyên nhân chủ quan đã được phân tích trong đề tài, có thể nhấn mạnh hai nguyên 

nhân chính là hạn chế trong năng lực sản xuất của các sản phẩm công nghiệp Việt Nam và 

trong phân phối các hàng hóa này tại các thị trường ASEAN.  

Để tăng thị phần tại thị trường ASEAN, cần xác định rõ được đặc thù xây dựng 

mạng lưới phân phối cho từng ngành hàng, ở từng thị trường, thông qua việc tổ chức 

nghiên cứu thị trường một cách bài bản, liên tục và hiệu quả. Trên cơ sở đó, xây dựng 

hoặc thâm nhập các mạng lưới phân phối phù hợp tại các thị trường ASEAN.  

Với ba từ khóa quan trọng là “Mạng lưới phân phối”, “sản phẩm công nghiệp” và 

“các thị trường trong ASEAN, cả ba chương của Đề tài đều bám sát theo ba nội dung trên, 

và tập trung giải quyết được các vấn đề sau: 

- Ở chương I, Đề tài đã phân tích phân tích, chọn lọc được các lý luận và thực tiễn 

gần nhất với điều kiện của DN XK sản phẩm công nghiệp của Việt Nam về các nội dung 

chính của xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa tại thị trường XK; theo đó đầu tiên cần 

xác định rõ được nhu cầu, mục tiêu và phương pháp phân phối hàng hóa: XK và phân 

phối trực tiếp hay gián tiếp qua nhiều kênh trung gian? Hay kết hợp cả hai hình thức? XK 

tại chỗ hay XK qua thương mại điện tử… 
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(ii) Về các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh, Đề tài đã dựa trên các phân tích về 

cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định và phân nhóm các sản phẩm công nghiệp là trọng 

tậm xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa tại thị trường ASEAN trong thời gian tới. 

(iii) Về thị trường ASEAN, bên cạnh cơ sở thực tiễn về thị trường ASEAN nói 

chung, Đề tài đã phân tích sâu thực tiễn đặc điểm tiêu thụ và phân phối hàng hóa tại từng 

thị trường thành viên của ASEAN, coi đó là cơ sở để phân tích thực trạng và đề xuất lựa 

chọn các mặt hàng phù hợp với từng thị trường, phân khúc thị trường và đề xuất các giải 

pháp xây dựng mạng lưới phân phối các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam tại từng thị 

trường đó.  

- Ở chương II, Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng mạng lưới phân phối cho 

một số sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN. Sau bức 

tranh toàn cảnh về tình hình XK và phân phối các sản phẩm công nghiệp sang thị trường 

ASEAN, xác định được những thành công và nguyên nhân, những hạn chế và nguyên 

nhân, Đề tài đã đi sâu phân tích tình hình phân phối đối với từng mặt hàng cụ thể trong 

hai nhóm đã được lựa chọn. Đặc biệt, Đề tài đã tính toán được thị phần các sản phẩm 

công nghiệp Việt Nam tại các thị trường, phân tích tình hình cạnh tranh, xác định được 

các vấn đề chính trong phân phối hàng hóa của Việt Nam tại các thị trường này, xác định 

được danh mục sản phẩm đang được phân phối ở từng thị trường, danh sách các đầu mối 

NK và phân phối các mặt hàng đó tại từng thị trường (tên, địa chỉ liên hệ của các đầu mối 

chính, đặc điểm mạng lưới phân phối của một số đầu mối) và một số nghiên cứu điển 

hình về mạng lưới phân phối hàng hóa của DN Việt Nam tại thị trường ASEAN như tập 

đoàn Hòa Phát, công ty gốm sứ Minh Long, công ty may Việt Tiến, công ty Bitis…Đây là 

cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp về xây dựng mạng lưới phân phối cho các sản 

phẩm công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam. 

- Ở chương III, trên cơ sở lý luận, thực tiễn và các phân tích thực trạng ở chương 

II, chương III đánh giá triển vọng tiêu thụ và xây dựng mạng lưới phân phối ở thị trường 

ASEAN cho các sản phẩm là đối tượng nghiên cứu của Đề tài; các định hướng, chính 

sách đã được phê duyệt liên quan; từ đó đề xuất định hướng chung và các giải pháp, kiến 

nghị nhằm xây dựng mạng lưới phân phối cho một số sản phẩm công nghiệp có thế mạnh 

của Việt Nam tại thị trường ASEAN.  

Trong thời gian tới, các mặt hàng công nghiệp có thế mạnh của Việt Nam như đã 

lựa chọn phân tích ở chương II sẽ vẫn là những mặt hàng có ưu thế do đã được hình thành 

trên cơ sở lợi thế so sánh. Tuy nhiên, thay vì xây dựng mạng lưới phân phối chung cho 
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toàn ngành hàng rộng lớn, cần lựa chọn đúng sản phẩm thế mạnh đối với từng thị trường, 

trên cơ sở các phân tích về ngành hàng và thị trường ở chương II, từ đó tập trung cải thiện 

cả năng lực sản xuất và phân phối, tạo ưu thế cạnh tranh vượt trội tại thị trường ASEAN. 

Trong đó, nên ưu tiên đầu tư XK, lựa chọn các ngách thị trường phù hợp và xây dựng 

mạng lưới phân phối bền vững cho các mặt hàng, chủng loại hàng công nghiệp chế biến, 

chế tạo có hàm lượng công nghệ cao và nguyên liệu đầu vào là sản phẩm trong nước.  

Các giải pháp được đề xuất bám sát theo các lý luận xây dựng mạng lưới phân phối 

đối với các sản phẩm công nghiệp, đặc biệt là xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa tại 

thị trường XK, cụ thể ở đây là các thị trường ASEAN.  

Các giải pháp từ phía Nhà nước tập trung vào các nhóm chính sau đây: (i) Thực 

hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với hoạt động xây dựng mạng lưới phân 

phối tại thị trường ASEAN; (ii) Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về thị 

trường, ngành hàng, giao thương và phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường 

ASEAN; (iii) Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và kết nối với các hệ thống phân 

phối tại ASEAN; (iv) Thúc đẩy DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hoạt 

động trong lĩnh vực phân phối tham gia đầu tư sản xuất để XK hàng hóa vào hệ thống 

phân phối tại các thị trường ASEAN; (v) Đàm phán, đầu tư, hoặc hỗ trợ DN đàm phán, 

đầu tư với đối tác tại ASEAN để thành lập kho ngoại quan phục vụ cung ứng hàng hóa 

kịp thời cho các hệ thống phân phối tại các thị trường ASEAN; (vi) Nâng cao năng lực 

các DN sản xuất, XK Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối tại các thị 

trường ASEAN. (vii) Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình cụ thể, chuyên sâu 

về xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm công nghiệp Việt Nam tại thị trường ASEAN 

trên cơ sở liên thông và tận dụng nguồn lực từ các chương trình xúc tiến thương mại, 

chương trình về phát triển công nghiệp hỗ trợ để tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm 

công nghiệp Việt Nam. Trong đó, về phía Bộ Công Thương, tập trung vào các giải pháp 

nhóm (ii), (iii) và (vi) và (vii). 

Về phía các DN, một mặt tích cực tham gia thực hiện Đề án "Thúc đẩy DN Việt 

Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020"; kết nối 

cung- cầu với hệ thống siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam; tham 

gia các chương trình xúc tiến thương mại, nhất là hoạt động giới thiệu sản phẩm và kết 

nối giao thương giữa Việt Nam và các bạn hàng ASEAN; mặt khác chủ động hơn trong tổ 

chức các cuộc đàm phán chính thức với các Hiệp hội tương ứng của các nước bạn trong 

ASEAN để xây dựng chính sách phân phối ổn định lâu dài, tránh tình trạng cạnh tranh 

không lành mạnh.  
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Đề tài cũng đưa ra các giải pháp về phía các cơ quan thông tin, truyền thông. Theo 

đó cần bám sát định hướng, chủ động, tích cực trong công tác truyền thông về các thị 

trường ASEAN để cung cấp thông tin cho các DN Việt Nam trong quá trình thâm nhập và 

xây dựng, phát triển phân phối hàng công nghiệp tại các thị trường này; Đa dạng hóa, 

tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, lựa chọn các kênh, phương thức 

truyền thông phù hợp với từng thị trường, phân khúc thị trường để tăng hiệu quả công tác 

thông tin, truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam tới cộng 

đồng DN, người tiêu dùng tại các thị trường ASEAN.  

Đối với giải pháp cho từng thị trường, nhóm hàng, mặt hàng, ngoài các giải pháp 

chung, Đề tài cũng đi sâu vào giải pháp đặc thù cho từng nhóm sản phẩm và phân khúc 

thị trường tương ứng, dựa trên các phân tích về đặc điểm phân phối, tiêu thụ của từng thị 

trường, mặt hàng cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm, DN Việt Nam 

trên từng thị trường đó. 

Tóm lại, để xây dựng được mạng lưới phân phối hiệu quả cho các sản phẩm công 

nghiệp có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường ASEAN, rất cần sự phối hợp, liên kết 

chặt chẽ của các DN và vai trò hỗ trợ của Nhà nước. Trong quá trình thâm nhập hoặc thiết 

lập mạng lưới phân phối tại các thị trường ASEAN cần nắm được những định hướng lớn 

về phát triển thị trường cũng như kế hoạch triển khai của các đối tác, đối thủ, thận trọng 

và chắc chắn để tìm được những “ngách” của thị trường phù hợp về chiến lược kinh 

doanh, về năng lực phân phối, về đối tác địa phương... để từ đó tránh được những rủi ro, 

tổn thất do việc xây dựng mạng lưới phân phối thiếu bài bản, mang tính tự phát, cạnh 

tranh lẫn nhau và làm giảm uy tín, thương hiệu của hàng hóa Việt Nam tại thị trường 

ASEAN hay nghiêm trọng hơn là nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá hay các biện pháp 

chống gian lận xuất xứ... 

Trong khuôn khổ của Đề tài, do một số hạn chế về thời gian, nguồn lực và việc tiếp 

cận số liệu của các nước đối tác khó khăn nên chưa thể phân tích sâu tình hình cạnh tranh, 

phân phối chi tiết của từng các chủng loại hàng hóa tại các thị trường ASEAN. Đây là hạn 

chế của Đề tài, đồng thời cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo. 

Nhóm thực hiện Đề tài xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân là chuyên gia, 

các cán bộ tại các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các DN đã tạo điều kiện trong 

công tác thu thập và phân tích thông tin.   
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PHỤ LỤC 
 

Bảng 1: Các đầu mối NK và phân phối hàng dệt may chính của Thái Lan đối 

với hàng dệt may Việt Nam (cập nhật mới nhất đến năm 2018) 

Nhà NK và phân phối phía 
Thái Lan Địa chỉ 

ORIENTAL GARMENT CO.,LTD. 
5. SOI KRUNGTHEP KRETHA 7 
HUAMARK, BANGKAPI 

SENTURY TIRE (THAILAND) CO.,LTD 238/10 RATCHADAPISEK ROAD , 

YEHPATTANA TAYEH CO., LTD 
243 SOI WIROONRAT MOO 2, 
SETTHAKIJ ROAD, OMNOI, KRATUMBAN, 

THAI CHORI CO., LTD THAILAN 

SHEICO (THAILAND) CO.,LTD 
240/23 15 TH FI AYODHAYA TOWER, 
RATCHADAPISEK ROAD 

UNIQLO (THAILAND) COMPANY LIMITED 
968, 24TH FLOOR, 
U-CHULIANG FOUNDATION BUILDING 

CAMEL INDUSTRIES CO.,LTD 66 MOO 13 

THE PACKAGING CO, LTD. 
37/1 MOO 19, BANGNA-TRAD ROAD 
T. BANGPAKONG 

MAXXIS INTERNATIONAL  (THAILAND) 
CO.,LTD 

300/1 MOO 1, TAMBOL TASITH 
AMPHUR 

THAI BRIDGESTONE CO., LTD 14/3 PHAHOLYOTHIN ROAD, KLONGNUENG. 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

Bảng 2: Một số đầu mối NK và phân phối sản phẩm thủy tinh và gốm sứ lớn 

của Việt Nam tại từng thị trường thành viên ASEAN 

Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

Campuchia 
1 CHIA SUM HAP 85 DUONG 21, P TAKHMAO 

2 
CO SO KINH DOANH CHOUV-
VANNA 

TINH MONDULKIRY - 
CAMPUCHIA 

3 

DAIDUNG METALLIC 
MANUFACTURE CONSTRUCTION 
& TRADE(CAMBODIA) 
CORPORATIO 

ROOM 4FE1,PARKWAY 
SPUARE BUILDING, 

4 

DIAMOND SAIGON 
INTERNATIONAL CORPORATION 
CO., LTD 

# 10B1, STREET NO1, PHUM 
DOMNAK 

5 DINA VICTORY CO.,LTD 
# 133E1 ST199 SANGKAT 
TOUL SVAY 

6 G.I IMPORT EXPORT CO., LTD 
LAND NO 54 NATIONAL 
ROAD NO 1 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

7 G.I IMPORT EXPORT CO.,LTD 
LAND NO. 54, NATIONAL 
ROAD NO 1 

8 
H.N.G TRANSPORTATION & 
IMPORT - EXPORT CO.,LTD 

33E0E1, STREET CHOM 
CHAV 

9 
HEANG SOPOIRN (HEANG TONG 
ENG) 

NO. 66, HOME NUMBER, 
VENG SRENG STR 

10 I.M.K.E TRADING CO.,LTD NO.50C 
Indonesia 

1 CV. TRUST TRADING 
RUKO SATELIT TOWN 
SQUARE BLOK A 

2 PT PIAGGIO INDONESIA 
SOUTH TOWER LT.30- 
JL.JEND 

3 PT.  KATWARA 
JL, RAYA BOBOH - 
BRINGKANG DS 

4 PT. DENSO INDONESIA 
JL. GAYA MOTOR 1 NO. 6, 
SUNTER II 

5 PT. LOCK & LOCK INDONESIA 
GEDUNG MENARA PRIMA 
LT.22 

6 PT. SAKURA JAVA INDONESIA KAWASAN EJIP PLOT 5E 

7 
PT. SAMSUNG ELECTRONICS 
INDONESIA 

JL. JABABEKA RAYA BLOK 
F29-33 

8 
PT. SURYA PERTIWI B/H TOTO 
ASIA OCEANIA PTE LTD JL. TOMANG RAYA NO 16-18 

9 PT. WH CERAMIC INDONESIA 
JL. JEMBATAN III BARAT 
D/7-A, KEL. 

10 PT.CITRA PLASTIK MAKMUR 
JL.JABABEKA XIV A BLOCK 
J4F, 

Lào 

1 
Công ty TNHH XNK VA PHAT 
TRIEN NONG NGHIEP DEN NUA 

SO 06 BAN PHAN XAY - HUA 
PHAN - LAO 

2 

Công ty PHU THO U DOM PHAT 
TRIEN NONG NGHIEP XNK TU 
NHAN BAN PHO SAY 

3 

Công ty THHHMTV XUAT NHAP 
KHAU VA VAN TAI QUOC TE LAO 
- VIET BAN DON NUN 

4 

Công ty TNHH 1 THANH VIEN TM 
XNK & VAN TAI HANG HOA 
QUOC TE LAO VIET 

BAN DONNON - MUONG 
SAYTHANY 

5 
Công ty TNHH MIA DUONG 
HOANG ANH ATTAPEU BAN NA SUOC 

6 Công ty TNHH MOT THANH VIEN PHON XA VAN KANG 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

THUONG MAI XNK KINGSADA 

7 

Công ty TNHH MOT THANH VIEN 
XAY DUNG VA SUA CHUA DAN 
DUNG PHONKHAM BAN PHON KHAM 

8 
Công ty TNHH MTV PHAT TRIEN 
NONG NGHIEP DAI THANG VAT LUONG 

9 
Công ty TNHH PHAT TRIEN XNK 
HUA PHAN BAN NA THOONG CHOONG 

10 Công ty TNHH PHU SON HAI XEXAVAN 
Malaysia 

1 
AMAZON PILLAR ENTERPRISE 
SDN BHD 

LOT 1977, KG BHARU LUAR, 
JALAN 

2 BOON SIEW HONDA SDN. BHD 
721. PERSIARAN CASSIA 
SELATAN 1 

3 CAMBREW LIMITED. 
NO. 15, JALAN BUKIT 
LEDANG, 

4 CENTRALIS VENTURES INC. LEVEL 1, LOT 7 , BLOCK F, 

5 
FIRST SOLAR MALAYSIA SDN 
BHD 8, JALAN HI-TECH 3/3 

6 
GOLDEN HOME ELEGANCE SDN. 
BHD. 

PLO 7 & 16, KAWASAN 
PERINDUSTRIAN 

7 GREAT LIVING HOME SDN BHD NO. 53-1, JALAN USJ 9/5S 

8 
H&M HENNES & MAURITZ GBC 
AB SVISTA INDUSTRIVAG 2, 

9 
H&M RETAIL SDN BHD, C/O CEVA 
FREIGHT HOLDINGS SDN BHD 

LOT 9A JALAN TIANG U8/92 
SECTION U8 

10 J.L CERAMICS SDN. BHD MILES 6, PETAGUS 
Philippines 

1 ALMEX TECH, INC PHASE 4, BLOCK 18, LOT 9 

2 
CEBU OVERSEA HARDWARE CO. 
INC 

82 PLARIDEL ST., CEBU 
CITY, 

3 
CEBU OVERSEA HARDWARE 
COMPANY INC 

2246 DON CHINO ROCES 
AVE., 

4 CITIHARDWARE BACOLOD INC QUIMPO BOULEVARD 
5 DECO ARTS MARKETING INC QUIMPO BOULEVARD 
6 DECO ARTS MARKETING, INC. QUIMPO BOULEVARD 

7 

FELPORT INTERNATIONAL 
MARKETING B/H TOTO ASIA 
OCEANIA PTE LTD 

1577 G. ARANETA AVE., 
BRGY. MANRESA 

8 
GREENFIVE TRADING 
CORPORATION RM 304 DE VILLA BLDG. 

9 H&M HENNES & MAURITZ GBC SVISTA INDUSTRIVAG 2, 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

AB 

10 H&M HENNES & MAURITZ INC. 
30/F ZUELLIG BLDG., 
MAKATI AVENUE 

Singapore 
1 AN HUAT TRADING   PTE  LTD 53 ZION ROAD 

2 APT SHOWFREIGHT (S) PTE LTD 
10, BUKIT BATOK 
CRESCENT, 

3 ARBASTA GROUP PTE LTD 230 ORCHARD ROAD 

4 BESPOKE LIVING PTE,LTD 
63, KAKI BUKIT PLACE,  02-
00 

5 
BUILDERS MATERIALS SUPPLIES 
PTE LTD 9A, SUNGEI KADUT WAY, 

6 CEI LIMITED 
2 ANG MO KIO, AVE 12 
SINGAPORE 

7 DA VINCI COLLECTION PTE LTD 3 TAI SENG DRIVE 

8 
DAIMLER SOUTH EAST ASIA PTE 
LTD 

301 JALAN AHMAD 
IBRAHIM 

9 
DALWOOD INTERNATIONAL 
LIMITED 993, BUKIT TIMAH ROAD 

10 EARTH STONE PTE LTD 24 DEFU LANE 9 
Thái Lan 

1 AEROCEAN LOGISTICS CO.,LTD. 
86 CHALERMPHRAKIAT 
RAMA 9 ROAD 

2 AS WORLD TRADING LTD., PART 
90/38 MOO 20, SOI 
BOONMEESARP 

3 ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD 
14 SARASIN BUILDING, 
SURASAK RD., 

4 
BANGBON PLASTIC GROUP 
CO.,LTD 

186 SOI RAMA II, SOI 54 SUB 
SOI 4, 

5 
CASDAY (KHONKAEN) 
CORPORATION LTD 68/6 MOO 1,SALAYA 

6 
CASDAY (KHONKAEN) 
CORPORATION LTD. 68/6 MOO 1,SALAYA 

7 CHANINTR LIVING LTD. GPF WITTHAYU TOWER A, 
8 DKSH (THAILAND) LIMITED 2535 SUKHUMVIT ROAD, 

9 DO HOME CO., LTD 
37-47 SRIMONGKOL RD 
WARINCHAMRAB 

10 
EAST COAST FURNITECH PUBLIC 
COMPANY LIMITED. 

37/9 MOO 10, BANBUNG-
KLAENG RD 

11 
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC 
CO., LTD 

96/27 M. 9 BANGKHEN, 
MUANG 

12 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC  HEAD QUARTER, 96/27 M.9 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

CO., LTD. BANGKHEN 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

Bảng 3: Một số đầu mối NK và phân phối sản phẩm thủy tinh và gốm sứ lớn 

của Việt Nam tại từng thị trường thành viên ASEAN 

Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

Campuchia 
1 CHIA SUM HAP 85 DUONG 21, P TAKHMAO 

2 
CO SO KINH DOANH CHOUV-
VANNA 

TINH MONDULKIRY - 
CAMPUCHIA 

3 

DAIDUNG METALLIC 
MANUFACTURE CONSTRUCTION 
& TRADE(CAMBODIA) 
CORPORATIO 

ROOM 4FE1,PARKWAY 
SPUARE BUILDING, 

4 

DIAMOND SAIGON 
INTERNATIONAL CORPORATION 
CO., LTD 

# 10B1, STREET NO1, PHUM 
DOMNAK 

5 DINA VICTORY CO.,LTD 
# 133E1 ST199 SANGKAT 
TOUL SVAY 

6 G.I IMPORT EXPORT CO., LTD 
LAND NO 54 NATIONAL 
ROAD NO 1 

7 G.I IMPORT EXPORT CO.,LTD 
LAND NO. 54, NATIONAL 
ROAD NO 1 

8 
H.N.G TRANSPORTATION & 
IMPORT - EXPORT CO.,LTD 

33E0E1, STREET CHOM 
CHAV 

9 
HEANG SOPOIRN (HEANG TONG 
ENG) 

NO. 66, HOME NUMBER, 
VENG SRENG STR 

10 I.M.K.E TRADING CO.,LTD NO.50C 
Indonesia 

1 CV. TRUST TRADING 
RUKO SATELIT TOWN 
SQUARE BLOK A 

2 PT PIAGGIO INDONESIA 
SOUTH TOWER LT.30- 
JL.JEND 

3 PT.  KATWARA 
JL, RAYA BOBOH - 
BRINGKANG DS 

4 PT. DENSO INDONESIA 
JL. GAYA MOTOR 1 NO. 6, 
SUNTER II 

5 PT. LOCK & LOCK INDONESIA 
GEDUNG MENARA PRIMA 
LT.22 

6 PT. SAKURA JAVA INDONESIA KAWASAN EJIP PLOT 5E 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

7 
PT. SAMSUNG ELECTRONICS 
INDONESIA 

JL. JABABEKA RAYA BLOK 
F29-33 

8 
PT. SURYA PERTIWI B/H TOTO 
ASIA OCEANIA PTE LTD JL. TOMANG RAYA NO 16-18 

9 PT. WH CERAMIC INDONESIA 
JL. JEMBATAN III BARAT 
D/7-A, KEL. 

10 PT.CITRA PLASTIK MAKMUR 
JL.JABABEKA XIV A BLOCK 
J4F, 

Lào 

1 
Công ty TNHH XNK VA PHAT 
TRIEN NONG NGHIEP DEN NUA 

SO 06 BAN PHAN XAY - HUA 
PHAN - LAO 

2 

Công ty PHU THO U DOM PHAT 
TRIEN NONG NGHIEP XNK TU 
NHAN BAN PHO SAY 

3 

Công ty THHHMTV XUAT NHAP 
KHAU VA VAN TAI QUOC TE LAO 
- VIET BAN DON NUN 

4 

Công ty TNHH 1 THANH VIEN TM 
XNK & VAN TAI HANG HOA 
QUOC TE LAO VIET 

BAN DONNON - MUONG 
SAYTHANY 

5 
Công ty TNHH MIA DUONG 
HOANG ANH ATTAPEU BAN NA SUOC 

6 
Công ty TNHH MOT THANH VIEN 
THUONG MAI XNK KINGSADA PHON XA VAN KANG 

7 

Công ty TNHH MOT THANH VIEN 
XAY DUNG VA SUA CHUA DAN 
DUNG PHONKHAM BAN PHON KHAM 

8 
Công ty TNHH MTV PHAT TRIEN 
NONG NGHIEP DAI THANG VAT LUONG 

9 
Công ty TNHH PHAT TRIEN XNK 
HUA PHAN BAN NA THOONG CHOONG 

10 Công ty TNHH PHU SON HAI XEXAVAN 
Malaysia 

1 
AMAZON PILLAR ENTERPRISE 
SDN BHD 

LOT 1977, KG BHARU LUAR, 
JALAN 

2 BOON SIEW HONDA SDN. BHD 
721. PERSIARAN CASSIA 
SELATAN 1 

3 CAMBREW LIMITED. 
NO. 15, JALAN BUKIT 
LEDANG, 

4 CENTRALIS VENTURES INC. LEVEL 1, LOT 7 , BLOCK F, 

5 
FIRST SOLAR MALAYSIA SDN 
BHD 8, JALAN HI-TECH 3/3 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

6 
GOLDEN HOME ELEGANCE SDN. 
BHD. 

PLO 7 & 16, KAWASAN 
PERINDUSTRIAN 

7 GREAT LIVING HOME SDN BHD NO. 53-1, JALAN USJ 9/5S 

8 
H&M HENNES & MAURITZ GBC 
AB SVISTA INDUSTRIVAG 2, 

9 
H&M RETAIL SDN BHD, C/O CEVA 
FREIGHT HOLDINGS SDN BHD 

LOT 9A JALAN TIANG U8/92 
SECTION U8 

10 J.L CERAMICS SDN. BHD MILES 6, PETAGUS 
Philippines 

1 ALMEX TECH, INC PHASE 4, BLOCK 18, LOT 9 

2 
CEBU OVERSEA HARDWARE CO. 
INC 

82 PLARIDEL ST., CEBU 
CITY, 

3 
CEBU OVERSEA HARDWARE 
COMPANY INC 

2246 DON CHINO ROCES 
AVE., 

4 CITIHARDWARE BACOLOD INC QUIMPO BOULEVARD 
5 DECO ARTS MARKETING INC QUIMPO BOULEVARD 
6 DECO ARTS MARKETING, INC. QUIMPO BOULEVARD 

7 

FELPORT INTERNATIONAL 
MARKETING B/H TOTO ASIA 
OCEANIA PTE LTD 

1577 G. ARANETA AVE., 
BRGY. MANRESA 

8 
GREENFIVE TRADING 
CORPORATION RM 304 DE VILLA BLDG. 

9 
H&M HENNES & MAURITZ GBC 
AB SVISTA INDUSTRIVAG 2, 

10 H&M HENNES & MAURITZ INC. 
30/F ZUELLIG BLDG., 
MAKATI AVENUE 

Singapore 
1 AN HUAT TRADING   PTE  LTD 53 ZION ROAD 

2 APT SHOWFREIGHT (S) PTE LTD 
10, BUKIT BATOK 
CRESCENT, 

3 ARBASTA GROUP PTE LTD 230 ORCHARD ROAD 

4 BESPOKE LIVING PTE,LTD 
63, KAKI BUKIT PLACE,  02-
00 

5 
BUILDERS MATERIALS SUPPLIES 
PTE LTD 9A, SUNGEI KADUT WAY, 

6 CEI LIMITED 
2 ANG MO KIO, AVE 12 
SINGAPORE 

7 DA VINCI COLLECTION PTE LTD 3 TAI SENG DRIVE 

8 
DAIMLER SOUTH EAST ASIA PTE 
LTD 

301 JALAN AHMAD 
IBRAHIM 

9 
DALWOOD INTERNATIONAL 
LIMITED 993, BUKIT TIMAH ROAD 
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Thị 
trường  Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ 

10 EARTH STONE PTE LTD 24 DEFU LANE 9 
Thái Lan 

1 AEROCEAN LOGISTICS CO.,LTD. 
86 CHALERMPHRAKIAT 
RAMA 9 ROAD 

2 AS WORLD TRADING LTD., PART 
90/38 MOO 20, SOI 
BOONMEESARP 

3 ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD 
14 SARASIN BUILDING, 
SURASAK RD., 

4 
BANGBON PLASTIC GROUP 
CO.,LTD 

186 SOI RAMA II, SOI 54 SUB 
SOI 4, 

5 
CASDAY (KHONKAEN) 
CORPORATION LTD 68/6 MOO 1,SALAYA 

6 
CASDAY (KHONKAEN) 
CORPORATION LTD. 68/6 MOO 1,SALAYA 

7 CHANINTR LIVING LTD. GPF WITTHAYU TOWER A, 
8 DKSH (THAILAND) LIMITED 2535 SUKHUMVIT ROAD, 

9 DO HOME CO., LTD 
37-47 SRIMONGKOL RD 
WARINCHAMRAB 

10 
EAST COAST FURNITECH PUBLIC 
COMPANY LIMITED. 

37/9 MOO 10, BANBUNG-
KLAENG RD 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

Bảng 4: Các đầu mối NK và phân phối tiêu biểu cho sắt thép của Việt Nam tại 

từng thị trường thành viên ASEAN 

Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 
Campuchia 
 

1 CHIPMONG GROUP CO.,LTD 
137B1 MAO TSE TUNG BLVD 
TUOL TUMPUN 

2 GLOBAL STEEL CO., LTD 
4BEO ST.163, SANGKAT 
VEAL VONG 

3 
SAMPEOU MEAS IMPORT-EXPORT & 
TRANSPORTATION CO., LTD 

NO.4AEO STR.163, S/K VEAL 
VONG KHAN 

4 HENG TY CHUNG TRADING CO., LTD # G14 ST 217 
5 CHIP MONG GROUP LTD. (CHIP MONG) #137B MAO TSE TUNG BLVD 

6 TAI HENG INDUSTRIAL CO., LTD 
68EO, STREET 136, PHONOM 
PENH, CAMB 

7 LIM HOK CHHOURN STEEL CO.,LTD 148B, MAO TSE TUNG BLVD. 

8 
YONG SHENG GLOBAL TRADING 
COMPANY LIMITED 

6TH FLOOR, ROYAL GROUP 
BUILDING 

9 LIM HOK CHHOURN STEEL 148B MAOTSETUNG BLV 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 

10 LIM - KEANG HENG STORE 
# 613 EO PREACH 
MONIVONG BOULEVARD 

Indonesia 
  

1 PT. APLUS PACIFIC JL. PRABU SILIWANGI KM. 3 
2 PT. HANWA INDONESIA, MIDPLAZA 1 LT.16 JL. JEND 

3 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

4 STEELFORCE (S.E.A) PTE LTD 20-84, THE CENTRAL 8, 

5 PT. HK METALS UTAMA 
JL. RAYA PENGGILINGAN 
NO. 19 RT 

6 PT KARYA MANDIRI SEMESTA 
JL PANGERAN JAYAKARTA 
NO 16/2-3, 

7 HARAPANSUKSES JAYA PT JL. DAAN MOGOT KM 11/45 
8 PT. SINAR SURYA BAJAPROFILINDO JL. RAYA SERANG KM.14,5 

9 PT. HANWA INDONESIA 
GD MIDPLAZA 1 LT. 16,JL. 16, 
JL. 

10 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA 
MID PLAZA 2 BUILDING 
10TH FLOOR JLN 

Philippines 
 

1 CMC S.E ASIA PTE. LTD. 298 TIONG BAHRU ROAD 

2 PAG-ASA STEEL WORKS, INC. 
NO.408 AMANG RODRIGUEZ 
AVENUE 

3 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

4 METRO DRAGON STEEL CORP 
NO.8 MGM INDUSTRIAL 
COMPOUND, BRGY 

5 
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN 
CORPORATION. 5-27, AKASAKA 8-CHOME 

6 ROWELL CAN CORPORATION #7 T. RAYOS ST. 

7 
ROWELL LITHOGRAPHY & METAL 
CLOSURE INC. P.E ANTONIO ST., 

8 
TAIWAN METAL MATERIAL COMPANY 
LTD 

10F.-1, NO.2, FUXING 4TH 
RD., 

9 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

10 YOKOHAMA TIRE PHILIPINES, INC. IE5, CLARK FREEPORT ZONE 
Malaysia 
  

1 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 POSCO ASIA CO., LTD RM. 5306 CENTRAL PLAZA, 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 

4 YKGI HOLDINGS BERHAD 
LOT 712 BLOCK 7, DEMAK 
LAUT 

5 ANDARU SINGAPORE PTE LTD 10, UBI CRESENT, 

6 LE NAM MEGASHEET (M) SDN BHD 
768, LORONG PERUSAHAAN 
BUKIT 

7 
HYOSUNG CORPORATION TRADING 
BUSINESS 

BLDG., 52 CHEONGDAM-
DONG, 

8 SAMSUNG C&T CORPORATION 
SAMSUNG C AND T 
CORPORATION 123 

9 SK NETWORKS CO.,LTD 
199-15, EULJIRO 2-GA, JUNG-
GU 

10 TECNICAS REUNIDAS, S.A ARAPILES 14, 28015 MADRID 
Thái Lan 
  

1 MIRACLE INTERTRADE CO.,LTD 1/1 SOI SAMAEDAM 8 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 COIL CENTER CO., LTD 101/2 MOO 5 T. LAHARN, 

4 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

5 VALUE PLUS METAL CO.,LTD 
599/234 RATCHADAPHISEK 
RD., 

6 WIN TRIUMPH CORP. 
60 MARKET SQUARE, P.O 
BOX 364 

7 SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC CO., LTD RAYONG BRANCH NO. 00004 
8 POSCO PROCESSING & SERVICE CO., LTD. POSCO P&S TOWER, 735-3 

9 TSP STEEL PRODUCTS LTD.,PART 

78/126 SOI 
PHAHOLYOTIN54/1 YAEK4-
47 

10 SUMITOMO CORPORATION KOREA LTD 20TH FL., 
Lào 
  

1 
SOU VANH THONG TRADING IMPORT - 
EXPORT CO.,LTD BAN MI XAY 

2 CÔNG TY SK E&C LAO-P.D.R TAOD 
3 CTY TNHH XNK SOUVANTHONG HONG XAY 

4 HYDANG TRADING SOLE CO., LTD 
129 GROUP 7, BAN HUOI 
NHANG NAM 

5 LESOUK IMPORT - EXPORT SOLE CO.,LTD KM5 - KHAMBON 

6 
CÔNG TY TNHH PHAT TRIEN XNK HUA 
PHAN BAN NA THOONG CHOONG 

7 
CÔNG TY XUAT NHAP KHAU TON HAI 
HUANG BAN CHOMTHONG 

8 SOUKHIN TRADING SOLE CO., LTD 025 PHONESAAT VILLAGE 
9 CÔNG TY TNHH TM XNK MTV KOVILAY KM 35 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 

10 
KOVILAY TRADE EXPORT-IMPORT CO., 
LTD KM 35 VILLAGE 

Myanmar 

1 YOON IRON AND STEEL CO., LTD 
NO(A/140-141), KHITTAR 
STREET, 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 
FUJITA CORPORATION (YANDON 
BRANCH) LA PYAT WUN PLAZA 37 

4 FOSHWA (MYANMAR) CO., LTD NO. (316/322), ROOM NO. 

5 SSJ TRADING CO. LTD 
NO. 183/16, BET. 73X74, BET. 
32X33, 

6 ROYAL ROSE TRADING PTE LTD., 2 MARINA BOULEVARD, 
7 GAURAV INTERNATIONAL LIMITED 437/6 E, 5TH FLOOR, 
8 KHANT HAY WUN COMPANY LIMITED NO.159, AUNG SAN STREET 

9 NAWARAT STEEL CO., LTD 
NO 53-54 (B),YADANAR 
THEINGI STREET 

10 NEW MEN INTERNATIONAL LTD 
NO.50, 3RD FLOOR 
(LEFT)YEGYAW ROAD 

Singapore 
  

1 GS GLOBAL CORP 
10TH FLOOR, 679 YEOKSAM-
DONG, 

2 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

3 
HYOSUNG CORPORATION TRADING 
BUSINESS 

BLDG., 52 CHEONGDAM-
DONG, 

4 VTJ (SINGAPORE) PTE LTD NO.6 

5 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

6 PT.CATUR HARAPAN KOMP. KARYA 
7 L.T.M CORPORATION PTE.LTD 64 SUNGEI KADUT 

8 ACCISE ASIA PACIFIC PTE LTD. 
NO. 2 TUAS SOUTH AVE 2, 
#02-21/22 

9 
LEONG KIM HARDWARE & BUILDING 
MATERIAL PTE LTD 

NO.74, SUNGAI KADUT 
STREET 1 

10 OHGITANI (SINGAPORE) PTE.LTD NO.7 PIONEER SECTOR 2 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

Bảng 5: Các đầu mối NK và phân phối tiêu biểu cho sắt thép của Việt Nam tại 

từng thị trường thành viên ASEAN 

Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 
Campuchia 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 
 

1 CHIPMONG GROUP CO.,LTD 
137B1 MAO TSE TUNG BLVD 
TUOL TUMPUN 

2 GLOBAL STEEL CO., LTD 
4BEO ST.163, SANGKAT 
VEAL VONG 

3 
SAMPEOU MEAS IMPORT-EXPORT & 
TRANSPORTATION CO., LTD 

NO.4AEO STR.163, S/K VEAL 
VONG KHAN 

4 HENG TY CHUNG TRADING CO., LTD # G14 ST 217 

5 TAI HENG INDUSTRIAL CO., LTD 
68EO, STREET 136, PHONOM 
PENH, CAMB 

6 LIM HOK CHHOURN STEEL CO.,LTD 148B, MAO TSE TUNG BLVD. 

7 
YONG SHENG GLOBAL TRADING 
COMPANY LIMITED 

6TH FLOOR, ROYAL GROUP 
BUILDING 

8 LIM HOK CHHOURN STEEL 148B MAOTSETUNG BLV 

9 LIM - KEANG HENG STORE 
# 613 EO PREACH 
MONIVONG BOULEVARD 

Indonesia 
  

1 PT. APLUS PACIFIC JL. PRABU SILIWANGI KM. 3 
2 PT. HANWA INDONESIA, MIDPLAZA 1 LT.16 JL. JEND 

3 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

4 STEELFORCE (S.E.A) PTE LTD 20-84, THE CENTRAL 8, 

5 PT. HK METALS UTAMA 
JL. RAYA PENGGILINGAN 
NO. 19 RT 

6 PT KARYA MANDIRI SEMESTA 
JL PANGERAN JAYAKARTA 
NO 16/2-3, 

7 HARAPANSUKSES JAYA PT JL. DAAN MOGOT KM 11/45 
8 PT. SINAR SURYA BAJAPROFILINDO JL. RAYA SERANG KM.14,5 

9 PT. HANWA INDONESIA 
GD MIDPLAZA 1 LT. 16,JL. 16, 
JL. 

10 PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA 
MID PLAZA 2 BUILDING 
10TH FLOOR JLN 

Philippines 
 

1 CMC S.E ASIA PTE. LTD. 298 TIONG BAHRU ROAD 

2 PAG-ASA STEEL WORKS, INC. 
NO.408 AMANG RODRIGUEZ 
AVENUE 

3 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

4 METRO DRAGON STEEL CORP 
NO.8 MGM INDUSTRIAL 
COMPOUND, BRGY 

5 
NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN 
CORPORATION. 5-27, AKASAKA 8-CHOME 

6 ROWELL CAN CORPORATION #7 T. RAYOS ST. 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 

7 
ROWELL LITHOGRAPHY & METAL 
CLOSURE INC. P.E ANTONIO ST., 

8 
TAIWAN METAL MATERIAL COMPANY 
LTD 

10F.-1, NO.2, FUXING 4TH 
RD., 

9 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

10 YOKOHAMA TIRE PHILIPINES, INC. IE5, CLARK FREEPORT ZONE 
Malaysia 
  

1 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 POSCO ASIA CO., LTD RM. 5306 CENTRAL PLAZA, 

4 YKGI HOLDINGS BERHAD 
LOT 712 BLOCK 7, DEMAK 
LAUT 

5 ANDARU SINGAPORE PTE LTD 10, UBI CRESENT, 

6 LE NAM MEGASHEET (M) SDN BHD 
768, LORONG PERUSAHAAN 
BUKIT 

7 
HYOSUNG CORPORATION TRADING 
BUSINESS 

BLDG., 52 CHEONGDAM-
DONG, 

8 SAMSUNG C&T CORPORATION 
SAMSUNG C AND T 
CORPORATION 123 

9 SK NETWORKS CO.,LTD 
199-15, EULJIRO 2-GA, JUNG-
GU 

10 TECNICAS REUNIDAS, S.A ARAPILES 14, 28015 MADRID 
Thái Lan 
  

1 MIRACLE INTERTRADE CO.,LTD 1/1 SOI SAMAEDAM 8 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 COIL CENTER CO., LTD 101/2 MOO 5 T. LAHARN, 

4 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

5 VALUE PLUS METAL CO.,LTD 
599/234 RATCHADAPHISEK 
RD., 

6 WIN TRIUMPH CORP. 
60 MARKET SQUARE, P.O 
BOX 364 

7 SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC CO., LTD RAYONG BRANCH NO. 00004 
8 POSCO PROCESSING & SERVICE CO., LTD. POSCO P&S TOWER, 735-3 

9 TSP STEEL PRODUCTS LTD.,PART 

78/126 SOI 
PHAHOLYOTIN54/1 YAEK4-
47 

10 SUMITOMO CORPORATION KOREA LTD 20TH FL., 
Lào 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 
  

1 
SOU VANH THONG TRADING IMPORT - 
EXPORT CO.,LTD BAN MI XAY 

2 CÔNG TY SK E&C LAO-P.D.R TAOD 
3 CTY TNHH XNK SOUVANTHONG HONG XAY 

4 HYDANG TRADING SOLE CO., LTD 
129 GROUP 7, BAN HUOI 
NHANG NAM 

5 LESOUK IMPORT - EXPORT SOLE CO.,LTD KM5 - KHAMBON 

6 
CÔNG TY TNHH PHAT TRIEN XNK HUA 
PHAN BAN NA THOONG CHOONG 

7 
CÔNG TY XUAT NHAP KHAU TON HAI 
HUANG BAN CHOMTHONG 

8 SOUKHIN TRADING SOLE CO., LTD 025 PHONESAAT VILLAGE 
9 CÔNG TY TNHH TM XNK MTV KOVILAY KM 35 

10 
KOVILAY TRADE EXPORT-IMPORT CO., 
LTD KM 35 VILLAGE 

Myanmar 

1 YOON IRON AND STEEL CO., LTD 
NO(A/140-141), KHITTAR 
STREET, 

2 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

3 
FUJITA CORPORATION (YANDON 
BRANCH) LA PYAT WUN PLAZA 37 

4 FOSHWA (MYANMAR) CO., LTD NO. (316/322), ROOM NO. 

5 SSJ TRADING CO. LTD 
NO. 183/16, BET. 73X74, BET. 
32X33, 

6 ROYAL ROSE TRADING PTE LTD., 2 MARINA BOULEVARD, 
7 GAURAV INTERNATIONAL LIMITED 437/6 E, 5TH FLOOR, 
8 KHANT HAY WUN COMPANY LIMITED NO.159, AUNG SAN STREET 

9 NAWARAT STEEL CO., LTD 
NO 53-54 (B),YADANAR 
THEINGI STREET 

10 NEW MEN INTERNATIONAL LTD 
NO.50, 3RD FLOOR 
(LEFT)YEGYAW ROAD 

Singapore 
  

1 GS GLOBAL CORP 
10TH FLOOR, 679 YEOKSAM-
DONG, 

2 SAMSUNG C AND T CORPORATION 
28FL. SAMSUNG 
CORP.BLDG., 

3 
HYOSUNG CORPORATION TRADING 
BUSINESS 

BLDG., 52 CHEONGDAM-
DONG, 

4 VTJ (SINGAPORE) PTE LTD NO.6 

5 POSCO DAEWOO CORPORATION 
165 CONVENSIA-DAERO, 
YEONSU-GU 

6 PT.CATUR HARAPAN KOMP. KARYA 
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Thị 
trường  Tên các nhà NK và phân phối chính Địa chỉ 

7 L.T.M CORPORATION PTE.LTD 64 SUNGEI KADUT 

8 ACCISE ASIA PACIFIC PTE LTD. 
NO. 2 TUAS SOUTH AVE 2, 
#02-21/22 

9 
LEONG KIM HARDWARE & BUILDING 
MATERIAL PTE LTD 

NO.74, SUNGAI KADUT 
STREET 1 

10 OHGITANI (SINGAPORE) PTE.LTD NO.7 PIONEER SECTOR 2 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu  

 


