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Ngày 21/5/2021, được sự cho phép của Bộ Nội vụ, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics 
Việt Nam (VLA) tiến hành tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ VIII, tại TP. HCM. Các Đại biểu tham dự 
Đại hội sẽ đại diện cho toàn thể Hội viên của Hiệp hội trong cả nước thảo luận và thông qua các 
Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Hiệp hội, gồm:

1. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Nhiệm kỳ VII và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ 
VIII của Hiệp hội

2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hiệp hội Nhiệm kỳ VII
3. Báo cáo của Ban kiểm tra Hiệp hội và báo cáo Tài chính của Hiệp hội
4. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội năm 2013
5. Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Nhiệm kỳ VIII (2021 - 2024)

Năm 2020, đại dịch COVID-19 xảy ra và đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, đã tác động 
mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội toàn thế giới. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy làm 
ảnh hưởng đến hoạt động của ngành dịch vụ logistics nước ta. Hầu hết các Hội viên gặp nhiều 
khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng, các Hội viên VLA đã 
thể hiện sự chống đỡ và thích ứng tốt với đại dịch để khôi phục và phát triển hoạt động, đóng góp 
vào sự tăng trưởng kinh tế dương của đất nước. Nhìn lại Nhiệm kỳ VII vừa qua, chúng ta có thể 
tự hào về một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Hiệp hội. 
Vai trò và vị thế của Hiệp hội được đánh giá cao trong nước cũng như trong hoạt động quốc tế. 

Có thể nói, Đại hội Nhiệm kỳ VIII (2021 - 2024) của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ 
Logistics Việt Nam diễn ra trong không khí phấn khởi hướng tới “Khát vọng 2045”. Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển kinh 
tế và xã hội của đất nước, tạo điểm tựa vững chắc cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam phát triển. 
Vai trò của ngành dịch vụ logistics đã được đề cao. Văn kiện của Đại hội đã nêu rõ: “Đẩy mạnh 
cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại 
hình dịch vụ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
pháp lý, y tế, giáo dục - đào tạo, viễn thông và công nghệ thông tin, logistics và vận tải phân phối”… 
“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển 
mạnh mẽ khoa học, công nghệ”. Cùng với đó là Quyết định 221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành ngày 22/02/2021 sửa đổi bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đã tạo động 
lực mạnh mẽ cho ngành dịch vụ logistcs nước ta phát triển.

Trên tinh thần đó, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam cùng 500 doanh 
nghiệp Hội viên hướng đến kỳ Đại hội Nhiệm kỳ VIII (2021 - 2024) thành công rực rỡ. Mong các 
Đại biểu dự Đại hội phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao đóng góp vào thành công của 
Đại hội, bầu được một Ban Chấp hành mới đủ năng lực đưa Hiệp hội phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa trong Nhiệm kỳ VIII (2021 - 2024). 

Xin trân trọng cảm ơn.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

Lời mở đầu



Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Thay mặt Bộ Công Thương và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời cảm ơn 
Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và cộng đồng các doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân 
dịp tôi được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký Quyết định bổ nhiệm giữ 
chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam đã 
không ngừng trưởng thành và phát triển, thể hiện vai trò quan trọng, là tổ chức 
đại diện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, làm cầu nối giữa 
doanh nghiệp trong ngành và các cơ quan quản lý Nhà nước. Tôi đánh giá cao 
những đóng góp tích cực của Hiệp hội trong sự phát triển của ngành logistics nước 
ta nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung. 

Với nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao là đầu mối theo dõi việc 
triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch 
vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; và là đầu mối thực hiện nhiệm vụ phát triển 
logistics quốc gia trong Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ 
chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Bộ Công Thương 
sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội để thúc đẩy logistics 
phát triển, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế.

Nhân dịp Hiệp hội sắp tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ VII và chuẩn bị 
bước sang nhiệm kỳ mới, tôi xin chúc Hiệp hội và các doanh nghiệp logistics tiếp 
tục có nhiều đột phá hơn nữa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao 
năng lực quản trị, tăng cường hợp tác, kết nối trong nước, khu vực và toàn cầu, 
chú trọng đào tạo nhân lực chuyên nghiệp, trình độ cao về logistics, sớm hình 
thành ngày càng nhiều doanh nghiệp dịch vụ logistics có năng lực cạnh tranh cao 
trên thị trường trong nước và quốc tế./.

Thân ái,

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

Nguyễn Hồng Diên
Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Công Thương



TT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN

1 13:00 -14:00
Đại biểu đăng nhập

Ban Tổ chức
Phát Video Quảng cáo của Nhà Tài trợ

2 14:00 - 14:05 Chào cờ MC

3 14:05 - 14:15 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Lễ Tân - MC

4 14:15 - 14:20 Phát biểu khai mạc Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch VLA

5 14:20 - 14:30 Phát biểu Chào mừng của Lãnh đạo Bộ Giao 
thông vận tải

Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ 
Giao Thông vận tải 

6 14:30 - 14:40

Phát biểu Chào mừng của Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) + 
Công bố Quyết định khen thưởng dành cho 
Hiệp hội

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI

7 14:40 - 14:55

Thông qua lịch chương trình làm việc của Đại 
hội Ông Nguyễn Duy Minh - Tổng thư 

ký VLA

Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội 

8 14:55 - 15:05 Báo cáo Tổng kết Nhiệm kỳ VII (2015-2020) Video Clip

Thời gian: 13:00 - 17:30 thứ 6 ngày 21/5/2021
Hình thức Đại hội: Trực tuyến

Địa điểm đầu cầu 1: Khách sạn InterContinental Saigon,  
Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 
NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2024)
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9 15:05 - 15:15 Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ VII (2015-2020) Ông Nguyễn Duy Minh - Tổng Thư 
ký VLA

10 15:15 - 15:25 Đề xuất phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ VIII 
(2021-2024) 

Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch VLA, 
Đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành

11 15:25 - 15:45 Lắng nghe, tiếp thu ý kiến ý kiến đóng góp 
của Hội viên Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch VLA

12 15:45 - 15:55 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công 
Thương

Ông Trần Quốc Khánh - Thứ 
trưởng Bộ Công Thương 

13 15:55 - 16:10

- Thông báo công tác bầu cử, giới thiệu 
khung nhân sự, quy chế bầu cử;

- Thành lập Ban bầu cử; 
Đại điện Đoàn Chủ tịch 

14 16:10 - 16:20 Bầu Ban Chấp hành khóa mới Đại biểu Hội viên VLA

15 16:20 - 16:30 Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Hiệp hội
Phó Tổng Thư ký VLA trình bày; 

Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu 
quyết

16 16:30 - 16:40 Công bố quyết định khen thưởng Hội viên 
tích cực Đại diện Đoàn Chủ tịch 

17 16:40 - 16:50 Thông báo kết quả và ra mắt BCH mới khóa 
VIII Trưởng ban Kiểm phiếu

18 16:50 - 17:05 Thông qua Nghị quyết Đại hội Thư ký Đại hội trình bày, Đoàn 
Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết

19 17:05 - 17:15 Cảm ơn Ban Chấp hành cũ Đại diện Ban Chấp hành Nhiệm 
kỳ VIII

20 17:15 - 17:25 Cảm ơn nhà Tài trợ Ban Tổ chức

21 17:25 Bế mạc Đại hội Đại diện Ban Chấp hành Nhiệm 
kỳ VIII
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BÁO CÁO CÔNG TÁC
NHIỆM KỲ VII (2015 - 2020)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG TRONG NHIỆM KỲ VII (2015 - 2020)
Nhiệm kỳ VII là nhiệm kỳ có sự phát triển mạnh cả về chất và lượng của Hiệp hội và ngành dịch vụ logistics 
nói chung. Được thể hiện chính như sau:

1. Số lượng Hội viên tăng từ 269 lên 483 (tính đến hết ngày 30/4/2021), gần gấp đôi, có nhiều Hội 
viên tiềm năng.

2. Vai trò và vị thế của Hiệp hội đã được nâng lên rõ rệt đối với các cơ quan Nhà nước và tổ chức, hợp 
tác trong nước và quốc tế liên quan. 

3. Công tác pháp chế phục vụ Hội viên, công tác đào tạo nghiệp vụ cho Hội viên và đào tạo chương 
trình FIATA đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác truyền thông có nhiều tiến bộ.

4. Công tác khoa học công nghệ có những chuyển biến mạnh mẽ, nhất là trong thời gian đại dịch 
COVID-19.

5. Hiệp hội thực sự đại diện cho Hội viên và ngành dịch vụ logistics Việt Nam ở trong nước và nước 
ngoài. Là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện 5 mục tiêu của Quyết định số 200/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 

6. Ban Chấp hành và Văn phòng Hiệp hội đã mạnh dạn trong đổi mới cấu trúc tổ chức hiệu quả gọn 
nhẹ, ban hành nhiều quy chế mang tính khuyến khích có chỉ tiêu đối với hoạt động của Ban Chấp 
hành, đóng góp cụ thể của từng Ủy viên Ban Chấp hành, chuẩn hóa các hoạt động bầu cử ứng cử 
cũng như các hoạt động điều hành Văn phòng Hiệp hội.

7. Hai tổ chức trực thuộc của Hiệp hội là Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR), Viện Nghiên cứu 
và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) đã ổn định hoạt động và có nhiều đóng góp tích cực đến sự 
phát triển chung của Hiệp hội và Hội viên. 

8. Kết quả hoạt động của Hiệp hội Nhiệm kỳ VII đã tạo được niềm tin cho Hội viên và là điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới. 

II. CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI TRONG NHIỆM KỲ VII
1. Các yếu tố thuận lợi

 ■ Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, ở mức bình quân 
6,8%. Năm 2020 đạt 2,91% mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và thiên 
tai lũ lụt. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 ước đạt khoảng 5,9% và thuộc nhóm các 
nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp 
tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung. Xuất nhập khẩu tăng trưởng 
liên tục, năm 2020 tuy có nhiều khó khăn như trên nhưng kim ngạch vẫn đạt 544 tỷ USD, trong đó kim 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021Số: 48/BC-VLA

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ LOGISITICS VIỆT NAM
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ngạch xuất khẩu ước đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019, xuất siêu đạt 19,1 tỷ USD. Năm 
2020, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam ước đạt 28,5 tỷ USD. Kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Việt 
Nam đã ký kết 17 FTA trong đó 14 FTA đã có hiệu lực, nổi bật là CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA. Sự 
phát triển kinh tế mạnh mẽ với nền kinh tế mở dựa chủ yếu vào tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư FDI là 
nguồn động lực cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam phát triển trong thời gian qua. 

 ■ Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ngành dịch vụ logistics của cả hệ thống chính trị và công 
luận đã được cải thiện một bước mạnh mẽ. Các bộ, ngành liên quan đã có chuyển biến nhận thức 
cũng như trong hành động về vai trò của dịch vụ logistics và Hiệp hội VLA trong nền kinh tế. Trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề cập đến “logistics” 
như một ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng, cần tập trung phát triển.

 ■ Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, đường lối sát đúng nhằm phát triển ngành dịch vụ. Đặc 
biêt là Quyết định số 200/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế 
hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 
2025. Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ 
sung Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng 
lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. 

Đây là lần đầu tiên có một kế hoạch hành động quốc gia về phát triển ngành dịch vụ logistics một cách 
toàn diện và là động lực, phương hướng cho việc phát triển dịch vụ logistics trong thời gian qua và những 
năm sắp tới của Nhiệm kỳ VIII. 

 ■ Ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến việc khai thác thị trường logistics của Việt 
Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư vào kết cấu hạ tầng logistics, hoạt động mua bán sát nhập (M&A) 
trong ngành logistics cũng trở nên nhộn nhịp.

 ■ LPI (Chỉ số năng lực hoạt động logistics quốc gia) do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố năm 2018, 
Việt Nam được xếp hạng 39/160 nước tham gia điều tra, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN sau 
Singapore và Thái Lan. Năm 2020, WB không có xếp hạng vì đại dịch COVID-19. Tốc độ phát triển của 
ngành dịch vụ logistics đạt từ  
12% - 14%/năm. Tỷ lệ thuê ngoài gia tăng, đạt trên 70%. Đóng góp vào GDP khoảng 4% và chi phí 
logistics (2018) là 16,8% so với GDP. Trừ tỷ lệ đóng góp vào GDP, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đã 
cơ bản hoàn thành 4 mục tiêu khác của Quyết định 200/QĐ-TTg.

 ■ Hội viên đã quan tâm và đặt niềm tin vào hoạt động của Hiệp Hội do có được những lợi ích thiết thực, 
được phục vụ trực tiếp và kịp thời từ Hiệp hội.  

2. Các khó khăn, thách thức
 ■ Lớn nhất là năm 2020, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn diện và rất nghiêm trọng đến kinh tế và đời 
sống xã hội; kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, hậu quả được dự báo kéo dài nhiều năm và 
toàn cầu. đại dịch đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chuyển đổi số phát triển mạnh 
mẽ đã tác động tích cực đến các ngành nghề trong đó có logistics. Logistics trong nước phải đối mặt 
với những thách thức mới, trong đó điển hình khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các FTA thế hệ mới với 
sự gia tăng cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp logistics nước ngoài.

 ■ Hạ tầng logistics tuy có được đầu tư mở rộng nhưng thiếu kết nối đồng bộ, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của 
việc phát triển nhanh chóng dịch vụ logistics. Kết cấu hạ tầng logistics ở miền Trung bị bão, lụt, lũ quét 
tàn phá nặng nề. 

 ■ Phí logistics còn cao hơn mức trung bình thế giới (2019/20: 16,8%/10,7%). Chất lượng nguồn nhân 
lực chưa đáp ứng yêu cầu của ngành logistics. Việc ứng dụng khoa học công nghệ cao cho doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ logistics còn ở thấp. Qua đó hạn chế chất lượng và năng lực cung cấp dịch 
vụ logistics.

 ■ Đổi mới hoạt động của Ban Chấp hành và Văn phòng Hiệp hội theo hướng hiệu quả gắn với KPI, gắn 
với sự tham gia tích cực hơn nữa từ Hội viên trong công tác phản biện chính sách và hiệu quả hoạt 
động của các Ban chuyên môn. 
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III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI TRONG NHIỆM KỲ VII
1. Công tác Hội viên
1.1. Công tác phát triển Hội viên
Hiệp hội đã tích cực đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên dưới nhiều hình thức vận động. Trong 5 năm qua, 
số Hội viên tăng từ 269 (nhiệm kỳ VI) lên 483 Hội viên, đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu Nhiệm kỳ VII. Hết 2020 có 
457 Hội viên trong đó 380 Hội viên chính thức và 77 Hội viên liên kết (51 FDI). Hết tháng 4/2021 đạt 483 
Hội viên. Tuy nhiên, Hội viên xin ra khỏi Hiệp hội còn nhiều. Bình quân Hội viên xin ra trong 5 năm qua là 5%/
năm. Năm cao nhất 2018 là 11% và thấp nhất 2019 là gần 2%. Tỷ lệ Hội viên chưa đóng hội phí trong Nhiệm kỳ 
thường chiếm 50%. Cuối năm 2019 phải mở đợt tổng thu nợ đọng. 

(Phụ lục thông tin Hội viên Nhiệm kỳ VII xem tại cuối phần 1)

1.2. Công tác kết nối Hội viên
Công tác kết nối Hội viên được cải thiện bằng các hình thức phong phú hơn và ngày càng được đẩy mạnh. 
Hội viên gắn bó với Hiệp hội thông qua hoạt động của Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn và Văn phòng 
Hiệp hội. Từ tháng 4/2017 có trang chúc mừng ngày thành lập công ty Hội viên, chúc mừng Hội viên mới trên 
Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR). Mỗi Hội viên hàng tháng được tặng 01 cuốn Tạp chí. Hàng năm, 
Hiệp hội tổ chức sân chơi để kết nối Hội viên, như: Hội thi tiếng hát ngành logistics định kỳ 2 năm/lần, Hội 
thi thể thao (năm 2018) với sự tham tích cực của các doanh nghiệp Hội viên. Tổ chức các đợt thiện nguyện, 
qua đó, tạo khí thế thi đua lao động và làm cầu nối giao lưu, tương tác giữa các doanh nghiệp trong ngành.

1.3. Công tác bảo vệ quyền lợi Hội viên
Thông qua công tác phản biện chính sách xã hội: giá dịch vụ cảng biển, xin giảm thuế, giảm giá điện cho 
doanh nghiệp ảnh hưởng COVID-19, hỗ trợ liên hệ với đại sứ quán, cơ quan quản lý Nhà nước để hỗ trợ Hội 
viên trong kinh doanh như vụ 1.000 containers bị ách tắc tại cảng Cái Mép. Kịp thời thông tin chính sách, 
pháp luật, các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) có liên quan đến ngành 
logistics nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Hội viên, qua đó, tăng cường, mở rộng, phát triển kinh 
doanh.

Nổi bật là công tác tư vấn pháp luật giải quyết tranh chấp cho Hội viên. Năm 2019: 38 lượt và năm 2020, 
đã tư vấn gần 50 vụ việc khác nhau, được các Hội viên hoan nghênh. Mở các lớp đào tạo “cầm tay chỉ việc” 
về các vụ tranh chấp, đặc biệt là các Coffee Talks đem lại hiệu quả thiết thực và được sự đón nhận của Hội 
viên. Dịch và phổ biến kịp thời cho Hội viên các “thực tiễn tốt nhất” của FIATA trong nghiệp vụ giao nhận, 
logistics, nhất là trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Đã đăng khoảng 45 vụ kiện tại Tòa án, Trọng tài 
liên quan đến logistics trên tạp chí VLR để Hội viên làm tài liệu tham khảo, học tập lâu dài. Việc quản lý và 
cấp phát mẫu in FBL (FIATA Bill of Lading) theo ủy quyền của FIATA được thực hiện đều đặn tạo tiện ích 
cho Hội viên, bình quân cấp 12 lượt/năm. Tổ chức các đoàn xúc tiến tham quan thực tế ở nước ngoài ở Hàn 
Quốc, Châu Âu (11 Đoàn/5 năm)

1.4. Nguyên nhân tồn tại 
 ■ Nhiều doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động hoặc có thay đổi về nhân sự lãnh đạo nên có sự quan 
tâm cần thiết đối với trách nhiệm Hội viên.

 ■ Công tác kết nối giữa Hội viên và Hiệp hội chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn.

 ■ Quyền lợi của Hội viên cần được quan tâm đẩy mạnh hướng đến lợi ích thiết thực và nguyện vọng của 
Hội viên.
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PHỤ LỤC
THÔNG TIN HỘI VIÊN VLA NHIỆM KỲ VII (2016 - 2020)

1. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỘI VIÊN QUA CÁC NĂM (31/12/2020)

2016 2017 2018 2019 2020

Tổng số Hội viên (tính đến 31/12 hàng năm) 319 337 362 417 457

Số Hội viên mới gia nhập 51 45 66 60 56

Số Hội viên xin ra 20 21 28 7 23

Nguồn: Thống kê của VLA qua các năm

2. TỶ LỆ HỘI VIÊN VLA GIA NHẬP VÀ RÚT KHỎI HIỆP HỘI (2015 - 2020) 

2016 2017 2018 2019 2020 Trung Bình

Tổng số Hội viên (tính đến 31/12 hàng năm) 319 337 362 417 457

% Hội viên gia nhập Hiệp hội 16% 13% 18% 14,3% 12,3% 14,7%

% Hội viên rút khỏi Hiệp hội 6,3% 6,2% 7,7% 1,7% 5% 5,4%

Nguồn: Thống kê của VLA qua các năm

Bình quân Hội viên xin ra trong 5 năm qua là 5,4%/năm.
Năm cao nhất 2018 là 7,7% và thấp nhất 2019 là gần 2%.
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3. SỐ LƯỢNG HỘI VIÊN SMES THEO SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ - 2020

Tổng số Hội viên có cung cấp số liệu về nhân sự (trên tổng số 457 Hội viên) 329 100,0%

Số lượng nhân sự <= 100 264 80,2%

Số lượng nhân sự > 100 65 19,8%

 Ghi chú: Theo Nghị định 39/2018:
- Doanh nghiệp siêu nhỏ: Không quá 10 nhân sự. Doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.
- Doanh nghiệp nhỏ: Không quá 50 nhân sự. Doanh thu không quá 100 tỷ đồng/năm.
- Doanh nghiệp vừa: Không quá 100 nhân sự. Doanh thu không quá 300 tỷ đồng/năm. 
Theo quy định trên thì 80% số Hội viên của Hiệp hội năm 2020 là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguồn: Danh bạ Hội viên VLA 2019

1. PHÂN BỔ HỘI VIÊN PHÂN THEO VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tổng số Hội viên (tính đến 31/12/2020) 457 100%

Công ty có vốn Việt Nam 406 89%

Công ty 100% vốn nước ngoài (FDI) 51 11%

Nguồn: Thống kê Hội viên của VLA
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2. PHÂN BỔ HỘI VIÊN PHÂN THEO VÙNG MIỀN ĐỊA LÝ
Tổng số Hội viên ( hết 31/12/2020) 457 100%

Miền Nam 302 66%

Miền Bắc 140 31%

Miền Trung 15 3%

Nguồn: Thống kê Hội viên của VLA

3. PHÂN BỔ HỘI VIÊN THEO TỈNH THÀNH 

Nguồn: Thống kê Hội viên của VLA

Khác 4%
Bình Dương 2%
Đà Nẵng 3%
Đồng Nai 1%
Hà Nội 22%
Hải Phòng 6%
TP. Hồ Chí Minh 61%
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4. PHÂN BỔ HỘI VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Dịch vụ chính % Số lượng

Quản lý dịch chuyển hàng hóa/container 0% 1

Giao nhận hàng không 19% 85

Logistics chuỗi lạnh 1% 6

Gom hàng/vận chuyển không sở hữu tàu biển/vận tải đa phương thức 3% 14

Chuyển phát nhanh 0% 1

Vận tải ô tô đường bộ nội địa/xuyên biên giới 5% 21

Đại lý hải quan 9% 39

Thương mại điện tử 1% 3

Phục vụ triển lãm/sự kiện 1% 3

Vận chuyển hàng nguy hiển và hóa chất 0% 1

Quản lý Cảng biển/bến container/cảng cạn/khu tập kết container 3% 13

Quản lý dịch chuyển hàng hóa/container 0% 2

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ/hàng siêu trọng và hàng công trình 2% 10

Giao nhận đường biển 22% 100

Ứng dụng công nghệ thông tin 1% 6

Quản lý dây chuyền cung ứng/3PL 5% 22

Đào tạo 2% 8

Kho bãi 11% 48

Dịch vụ khác 16% 73

Nguồn: Danh bạ Hội viên VLA 2019
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5. MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HỘI VIÊN VLA 2019

STT Tên Ứng Dụng Đang Sử Dụng (%) Sẽ triển khai (%) Không có nhu cầu (%)

1 Smart Logistics 6.1 29.7 64.2

2 Green Logistics 5.4 27 67.6

3 E-Logistics 10.8 27 62.2

4 E-Commerce 15.5 23.6 60.8

5 Cloud Logistics 10.8 23.6 65.5

6 Tracking & Tracing 38.5 14.9 46.6

7 Quản lý giao nhận 41.9 14.9 43.2

8 Quản lý đặt hàng 16.9 20.3 62.8

9 Quản lý nguồn lực 26.4 20.9 52.7

10 Quản lý kho bãi 34.5 20.3 45.3

11 Edi-trao đổi dữ liệu điện tử 31.8 14.9 53.4

12 Tms-quản lý vận tải 37.6 22.1 40.3

13 Khai báo hải quan 75.2 5.4 19.5

14 Quét mã vạch 27 24.3 48.6

15 RFID - Nhận dạng qua tần số vô tuyến 4.7 18.9 76.4

Nguồn: Thống kê Hội viên của VLA
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6. MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ LÀM TĂNG CHI PHÍ LOGISTICS THEO Ý KIẾN HỘI VIÊN

STT Dịch vụ chính Không ảnh 
hưởng (%)

Nhẹ 
(%)

Trung bình 
(%)

Mạnh 
(%)

Cực mạnh 
(%)

1 Chi phí vận tải quốc tế 5.1 13.8 26.8 41.3 13

2 Thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên nghành 2.2 6.5 21.6 53.2 16.5

3 Giá nhiên liệu và trạm thu phí 1.4 3.5 22.7 42.6 29.8

4 Ùn tắc giao thông 0.7 12.2 23.7 42.4 20.9

5 Kết nối hạ tầng chưa đồng bộ 1.5 7.4 19.9 46.3 25

6 Phí thuê ngoài các dịch vụ logistics 6.5 18.1 39.9 31.2 4.3

7 Biến động nhân sự phải đào tạo lại 6.5 15.8 37.4 33.1 7.2

8 Mức độ hợp tác của chủ hàng 4.3 18 34.5 33.1 7.2

9 Ứng dụng CNTT trong ngành logistics 2.1 11.4 32.1 40 14.3

Nguồn: Thống kê Hội viên của VLA
Số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics quốc tế và nội địa của Việt Nam: khoảng 4.000 doanh nghiệp.

2. Công tác Hoạt động của các Ban chuyên môn 
Trong 5 năm hoạt động của Nhiệm kỳ VII (2015 - 2020), Hiệp hội VLA đã hình thành được các Ban Chuyên môn, 
am hiểu về từng mảng của hoạt động logistics như: Ban Đối ngoại, Ban Đào tạo, Ban Hải quan, Ban Logistics, Ban 
Quan hệ chính sách. Mặc dù nhân sự các Ban còn mỏng nhưng có nhiều đóng góp rất đáng kể. Tùy phạm vi lĩnh 
vực chuyên trách, các Ban Chuyên môn đã có nhiều tham mưu để Hiệp hội có những hoạt động kịp thời để kết nối 
và bảo vệ quyền lợi của Hội viên. 

5 năm, Hiệp hội đã chủ trì và phối hợp tham gia tổ chức thực hiện 58 sự kiện (trong đó VLA chủ trì 18 sự hiện) gồm 
các hội thảo, hội nghị liên tục được tổ chức với nội dung thiết thực, phong phú từ vận tải, hải quan, logistics, đến quy 
hoạch vùng hay giải pháp công nghệ, chuyển đổi số. 
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Các hội thảo chuyên ngành này được tổ chức nhằm “mổ xẻ” những nguyên nhân, hạn chế sự phát triển của ngành; 
phân tích những tiềm năng, cơ hội phát triển ngành logistics trong nước và quốc tế; đồng thời thảo luận tìm ra các 
giải pháp giúp doanh nghiệp Hội viên hoạt động hiệu quả hơn, tạo động lực đưa ngành logistics và nền kinh tế Việt 
Nam hội nhập toàn cầu… Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong các chương trình hành động của Ban Chấp 
hành VLA. 

Bảng thống kê một số sự kiện nổi bật của các Ban Chuyên môn

TT Ban Chuyên môn Các sự kiện nổi bật

1 BAN VẬN TẢI

Vận tải Việt Nam: Thách thức, cơ hội và giải pháp công nghệ năm 2016 

Triển lãm quốc tế Hạ tầng cảng biển (VIPILEC)

Hội thảo tăng cường tính kết nối tại Cần Thơ

B2B Meeting giữa Vietnam và Cambodia

Cross Border Transport (Vietnam and China)

Phát triển thương mại thông qua vận tải xuyên biên giới hành lang kinh tế Đông Tây 

Air Freight Logistics Việt Nam 2017

Nghiệp vụ vận đơn đường biển

2 BAN CÔNG NGHỆ

Vận tải Việt Nam: Thách thức, cơ hội và giải pháp công nghệ

E- Logistics Việt Nam sẵn sàng cất cánh

Techfest: Chuyển đổi số

Ngày Chuyển đổi số Việt Nam (VINASA)

3 BAN LOGISTICS

Hội thao giao lưu ngành logistics lần I

Hội thảo Giảm chi phí Logistics cho doanh nghiệp dệt may

Air Freight Logistics Việt Nam 2019

Phát động triển khai Quyết định 200/QĐ-TTg

Hội nghị Logistics tại Quý Châu (Trung Quốc)

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020

Quy hoạch phát triển logistics TP. HCM

4 BAN HẢI QUAN
Hội thảo Tổng cục Hải quan; 

Phát triển đại lý Hải quan

Ghi chú: Các Ban Đào tạo, Quan hệ chính sách, Ban Đối ngoại  
đã có chi tiết nội dung ở các phần 3, 5, 6 của Báo cáo

3. Công tác phản biện xã hội
Một trong những điểm nổi bật đã làm tốt của Nhiệm kỳ VII là công tác phản biện xã hội bảo vệ quyền lợi của Hội 
viên, qua đó góp phần nâng cao được vai trò và vị thế của Hiệp hội.

3.1. Công tác tham gia, góp ý kiến trong việc xây dựng dự thảo văn bản của các bộ, ban, ngành, địa phương (Bộ Công 
Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan, Ban IV - Văn phòng Chính phủ…) được quan tâm 
đẩy mạnh thực hiện. Trong 5 năm qua, đã có 45 văn bản góp ý các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư của Chính phủ… 
về các nội dung liên quan đến ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Trong đó, nổi bật:

 ■ Đề xuất phát triển “Ngành dịch vụ Logistics” được xem xét bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII, như một ngành dịch vụ có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế quốc gia cần đẩy mạnh 
phát triển.
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 ■ Tham gia dự thảo, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành 
động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Với 5 mục tiêu 
và 60 nhiệm vụ cụ thể, đây là Kế hoạch hành động đầu tiên và toàn diện của Chính phủ cho các hoạt động 
nhằm đưa ngành dịch vụ logistics nước ta vượt qua những thách, khó khăn, đạt trình độ tiên tiến của khu 
vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam.

 ■ Tham gia góp ý về đề nghị tăng phí dịch vụ cảng biển của Bộ Giao thông vận tải một cách phù hợp với lợi ích 
quốc gia, đồng thời, không tăng phí logistics. Các khuyến nghị nhằm làm giảm chi phí logistics quốc gia, về 
việc phát triển Trung tâm logistics của TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa...

 ■ Hiệp hội đã tham gia cùng Hiệp hội Dệt may và 6 hiệp hội ngành hàng khác của Việt Nam ký đơn kiến nghị gửi 
Cơ quan Thương mại Hoa Kỳ (USTR) ngày 23/12/2020, về việc điều tra theo Mục 301 đối với các hành vi, chính 
sách và hành động của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ.

3.2. Công tác phản ánh những vấn đề liên quan nhằm giải quyết khó khăn cho Hội viên
 ■ Trên cơ sở ý kiến đề nghị của Hội viên và lấy ý kiến của Hội viên, Hiệp hội đã đóng góp ý kiến cho nhiều đề án, 
dự thảo văn bản mà các cơ quan như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Hiệp hội và Ban 
Chấp hành thường xuyên tham gia phản biện tích cực đối với các văn bản pháp luật của Bộ Công Thương, Bộ 
Giao thông vận tải, Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) và các dự án phát triển dịch vụ logistics ở một số tỉnh 
thành trên cả nước theo Kế hoạch hành động số 1 và số 11 năm 2018/BCH. 

 ■ Trong đó nổi bật lên các vấn đề được Hiệp hội quan tâm gỡ khó cho Hội viên trong nhiệm kỳ qua:
 » Kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và hoạt 
động cải cách của cơ quan Hải quan và các bộ, ngành; hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

 » Cử nhân sự tham gia vào Ban Thư ký, Ban Soạn thảo, Ban Biên tập các Thông tư, Nghị định, Dự án của các cơ 
quan quản lý Nhà nước (Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải) liên quan đến phát triển dịch vụ logistics; Đề 
án phát triển logistics trên địa bàn TP. HCM tới năm 2025, định hướng 2030. 

 » Kế hoạch quản trị rủi ro cho doanh nghiệp ứng phó trường hợp bất khả kháng (dịch bệnh COVID-19). 

 » Ban hành Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ/Bộ trưởng Công 
Thương về việc giảm giá điện lạnh cao hơn giá điện sản xuất từ 25% - 30% nhằm giảm chi phí logistics; đề nghị 
Hải Phòng giảm chi phí kết cấu hạ tầng đường biển cho xà lan vận tải container bằng đường thủy nội địa; đề 
nghị hủy bỏ thu phí và làm thủ tục hai lần cho vận tải container đường thủy Việt Nam - Campuchia; góp ý dự 
thảo Luật Bộ đội biên phòng liên quan đến quy định kiểm tra hàng hóa và phương tiện vận tải hàng hóa qua biên 
giới…

 » Phát triển công tác, nghiệp vụ đại lý hải quan: Hiện nay có khoảng 88% Hội viên thực hiện nghiệp vụ đại lý Hải 
quan. Đây còn là nghiệp vụ được áp dụng công nghệ thông tin nhiều nhất trong quá trình chuyển đổi số.

4. Công tác tư vấn pháp lý 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đào tạo và tư vấn pháp luật cho Hội viên ngày càng được đề cao và có hiệu quả 
thiết thực giúp Hội viên giải quyết khó khăn và giảm chi phí kinh doanh. Hiệp hội đã tập hợp được các nhà nghiên 
cứu và thực hành pháp luật logistics hàng đầu Việt Nam. Tiểu ban Tư vấn pháp luật của Hiệp hội đã có những hoạt 
động tích cực, nổi bật, được Hội viên quan tâm, ghi nhận, cần tiếp tục phát huy trong Nhiệm kỳ tới. Cụ thể:

 ■ Tư vấn giải quyết tranh chấp có hiệu quả cho Hội viên

 ■ Trong đại dịch COVID-19 đã tổ chức sự kiện: 02 chương trình Coffee Talk với chủ đề về pháp lý và bất khả 
kháng trong kinh doanh tại Hà Nội, TP. HCM.

 ■ Từ tháng 7/2017 xuất bản Newsletter hàng tháng gửi cho các Hội viên và đăng tải trên website VLA. Đến tháng 
5/2021 được 47 số. Ngoài các thông tin chung, Bản tin có đều đặn các thông tin nghiệp vụ cơ bản, nghiệp vụ 
chuyên sâu qua các vấn đề pháp lý để Hội viên có thể tham khảo và trích dẫn trực tiếp bằng tiếng Anh để bảo 
đảm độ chính xác cao nhất của chứng cứ. 

 ■ Tháng 9/2020, lập Chuyên mục “Góc Pháp luật” đăng tải trên Tin nhanh hàng tháng của VLA với những bài viết 
chuyên sâu liên quan đến pháp lý trong hoạt động kinh doanh nhằm bổ sung kiến thức và kinh nghiệm cho Hội 
viên.

 ■ Thường xuyên (trung bình 9 lần/năm) thông tin trên Tạp chí VLR về các vụ tranh chấp để Hội viên tham khảo.

 ■ Tư vấn có hiệu quả, miễn phí cho Hội viên về việc sử dụng Hợp đồng, FIATA B/L, STC, liên quan đến đòi nợ… 
nhanh chóng, kịp thời, thông thường là hoàn thành trong khoảng 2 - 4 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường 
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hợp chưa rõ vấn đề Hội viên nêu, cần phải chờ thêm tài liệu thì trả lời sau.

 ■ Hoàn thiện bảng hướng dẫn Hội viên về COVID-19 và sự kiện bất khả kháng được các Hội viên quan tâm và 
đánh giá cao. Bắt kịp xu hướng số hóa, thực hiện hòa giải trực tuyến thành công (theo Nghị định 22/2017 về 
Hòa giải thương mại) trên nền tảng Zoom cho một Hội viên của VLA với một doanh nghiệp ở TP. HCM, Hội viên 
thấy rất hiệu quả, thân thiện, tiếp tục là đối tác của nhau.

 ■ Tham gia tích cực và có hiệu quả việc xây dựng Điều kiện Kinh doanh chuẩn (STC) của Hiệp hội AFFA. Đến nay, 
AFFA STC đã được Hội nghị AFFA lần thứ 30 ngày 17/12/2020 thông qua và được áp dụng sắp tới giữa các 
thành viên AFFA.

 ■ Nghiên cứu và đề nghị để Đại hội Nhiệm kỳ XIII xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ của Hiệp hội.

 ■ Nghiên cứu xây dựng các nội quy hoạt động của Ban Chấp hành, các Ban Chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội, 
quy chế bầu cử… để đề nghị Ban Chấp hành hoặc Đại hội VIII thông qua.

 ■ Tham gia các Hội nghị quốc tế của Nhóm công tác FIATA và thường xuyên thông tin, dịch ra tiếng Việt để phổ 
biến kịp thời cho Hội viên tham khảo các Best Practices trong kinh doanh dịch vụ logistics. 

5. Công tác quan hệ đối ngoại - kết nối ngành nghề trong nước, khu vực, quốc tế
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã có bước tiến mới trong công tác đối ngoại - Mở rộng hoạt động và quan hệ quốc 
tế và Hiệp hội ngành nghề trong nước. 

5.1 Hiệp hội đã đẩy mạnh một bước thúc đẩy việc hợp tác với FIATA, AFFA và UNESCAP qua việc chủ động tham 
gia và đăng cai tổ chức các hội nghị tại Việt Nam, như: Hội nghị vùng châu Á - Thái Bình Dương (RAP-FIATA) tại 
Busan và tại Bangkok; FIATA World Congress tại Delhi, Ấn Độ; tại Nam Phi 2018, 2019; đã tham gia vào các Ban 
chuyên môn như MTI, CAI, ALBM, FLA; Quan hệ chặt chẽ hơn với FIATA trên lĩnh vực thông tin. Đặc biệt, Hiệp 
hội đã mạnh dạn ứng cử tổ chức FIATA World Congress 2023 khi dự Hội nghị ở Nam Phi, nhưng chưa đến lượt.

Năm 2019, Hiệp hội đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên của AFFA lần thứ 30 tại TP. HCM với nhiều 
hoạt động bên lề phong phú thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như cơ quan 
quản lý Nhà nước, được các thành viên AFFA đánh giá cao, như: Hội nghị B2B của các thành viên AFFA, Cuộc thi 
ảnh logistics với sự tham gia của đông đảo của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và bán chuyên trong nước và các 
nước ASEAN. Số tiền bán ảnh nghệ thuật tại Hội nghị gần 3.000 USD đã được Hiệp hội thay mặt AFFA gửi tặng trẻ 
em nghèo bị bệnh ung bướu tại TP. HCM. Trước Hội nghị, Hiệp hội đã tổ chức các Hội nghị B2B với 36 doanh nghiệp 
logistics của CAMFA (Campuchia) và hơn 30 doanh nghiệp của SLA (Singapore), giúp doanh nghiệp các bên tăng 
cường hiểu biết và quan hệ với doanh nghiệp của Hiệp hội.

Trong Nhiệm kỳ, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hội thảo nghiệp vụ trong nước và quốc tế. Nổi bật là Hội thảo quốc tế về 
dịch vụ logistics hàng không, được tổ chức hàng năm; 3 hội thảo về vận tải quá cảnh ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. 

5.2. Trong Nhiệm kỳ, Hiệp hội đã thúc đẩy mạnh hợp tác qua việc ký 15 Biên bản hợp tác, thỏa thuận với các hiệp hội 
ngành nghề quốc tế và 10 Biên bản hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước và các hiệp hội ngành nghề khác và 
11 trường đại học, học viện (Xem phần phụ lục). Qua đó đã góp phần thúc đẩy hợp tác, quảng bá, giới thiệu về Hiệp 
hội cũng như ngành dịch vụ logistics Việt Nam. 

5.3. 5 năm qua, Ban Chấp hành, Văn phòng Hiệp hội đã tổ chức tiếp đón trọng thị và cung cấp thông tin, xúc tiến 
thương mại và hợp tác liên kết, nghiên cứu tình hình logistics Việt Nam cho các đoàn, tổ chức, khách quốc tế và 
trong nước đến giao lưu, trao đổi, làm việc: 42 đoàn trong nước, 44 đoàn nước ngoài. Bình quân hàng năm 15 lượt 
đoàn. Hiệp hội cũng tích cực tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý như các Bộ Giao thông vận 
tải , Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Hàng 
hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam… các UBND tỉnh, các đơn vị truyền thông… trong việc tham gia ý kiến, kiến 
nghị, phối hợp hoạt động, chia sẻ thông tin.

6. Công tác đào tạo 
Trong Nhiệm kỳ, Hiệp hội đã tập trung củng cố Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI). Viện tiếp tục 
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đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics. Cụ thể: Tham gia 
tư vấn, nghiên cứu 14 dự án, trong đó nổi bật: Đề án nghiên cứu phát triển ngành logistics trên địa bàn TP. HCM đến 
năm 2025, định hướng 2030 do UBND TP. HCM làm chủ đầu tư; Kế hoạch hành động nâng cao năng lực ngành dịch 
vụ logistics Việt Nam năm 2016 của Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới; Tạo thuận lợi và đơn giản hóa quy trình 
thủ tục vận tải hàng hóa trong khu vực ASEAN năm 2017 do Bộ Giao thông vận tải khởi xướng. 

Phối hợp với Aus4skill, tham gia Hội đồng tư vấn đào tạo nghề (LIRC) để phát triển công tác đào tạo trong lĩnh vực 
logistics với tôn chỉ “đào tạo doanh nghiệp dẫn dắt” và mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics cho 
Việt Nam.

Tích cực tham gia hỗ trợ các trường trên toàn quốc đào tạo về Logistics; Tích hợp FIATA, SCM với các trường đại 
học như: Hoa Sen, Tôn Đức Thắng, Đại học Ngoại Thương với số lượng học viên tốt nghiệp 2016 - 2020 là 359 học 
viên; Triển khai gói hỗ trợ của Cục phát triển doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ năm 2018 - 2020 với 
1.287 học viên. Ngoài ra còn phối hợp với các trường đại học tổ chức hội thảo bàn về phát triển nguồn nhân lực. Cụ 
thể: Đại học Tài chính Marketing, Đại học Ngoại Thương.

Hiệp hội đã chủ động trong việc đào tạo tại chỗ, cầm tay chỉ việc với nhiều lớp học về Hợp đồng vận tải, vận đơn, 
giải quyết tranh chấp trong Nhiệm kỳ VII. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho Hội viên. Hiệp hội đã 
chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tài trợ cho công tác đào tạo của Hội viên. Từ 2018 đến nay, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cấp nguồn vốn khoảng 1 tỷ đồng cho đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), 
nhờ đó mà VLI mở rộng được công tác đào tạo cho Hội viên.

Việc ký văn bản hợp tác với các trường đại học và trường với doanh nghiệp đã gắn việc đào tạo với sử dụng nguồn 
nhân lực. Hiện nay, Hiệp hội đang chú trọng việc quan hệ hỗ trợ sinh viên hiểu biết về Hiệp hội về ngành, qua đó tạo 
hứng khởi cho các sinh viên học chuyên ngành logistics và có điều kiện làm việc sau khi ra trường. Hàng năm bố trí 
cho sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp. 

7. Công tác thông tin, truyền thông
Trong Nhiệm kỳ VII được Ban Chấp hành (BCH) VLA quan tâm đẩy mạnh, bố trí một nhân viên Văn phòng Hiệp hội 
chuyên trách công tác truyền thông, coi việc truyền thông là kênh hữu hiệu để tăng cường hình ảnh của VLA trong 
cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước, qua đó, nâng cao sự ảnh hưởng của VLA trong các vấn đề 
liên quan đến lĩnh vực logistics. Cụ thể:

 ■ Điểm nổi bật nhất trong công tác truyền thông trong Nhiệm kỳ VII là nhân dịp 25 Ngày thành lập, Hiệp hội đã 
ấn hành Sách Trắng VLA - 2018 bằng tiếng Việt và tiếng Anh đây là tài liệu tham khảo đầy đủ về ngành dịch vụ 
logistics Việt Nam, được bạn đọc trong và ngoài nước đánh giá cao; có nhiều doanh nghiệp nước ngoài, nhất 
là Đức và Mỹ vào đường link của Sách trắng tham khảo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 
Dũng, Chủ tịch FIATA Babar Bardat đã có lời chúc mừng trong Sách Trắng.  

 ■ Website vla.com.vn, fanpage Hiệp hội đã tăng lượng truy cập (Kết quả năm 2020: website 216.097 lượt truy 
cập tăng 21% so với năm 2019; lượt truy cập, email, fanpage - 1.965 lượt theo dõi tăng 32% so với năm 2019 ). 
Hiện fanpage có hơn 1.800 người theo dõi, bắt đầu phát huy tính tương tác giữa người xem và Hiệp hội.

 ■ Tạp chí Vietnam Logistics Review - cơ quan ngôn luận của VLA đã được duy trì và phát triển, phát huy tốt vai trò 
của mình trong tình hình khó khăn chung. Xuất bản định kỳ 5.000 cuốn/số/tháng (tăng trưởng bình quân năm 
20%) đến các đối tượng: Các cơ quan bộ, ngành, địa phương, Cục Hải quan, Lãnh sự quán, các trường đại học, 
các hiệp hội ngành nghề liên quan, các doanh nghiệp Hội viên VLA, và khối các doanh nghiệp logistics ngoài 
Hiệp hội và các doanh nghiệp thuộc ngành nghề liên quan. Nội dung chất lượng bài viết được tập trung đẩy 
mạnh với những chuyên đề sát, hợp với thực tiễn ngành logistics như: Nghiên cứu, ứng dụng; Luật, Chính sách; 
Hội nhập và phát triển (xu hướng); Doanh nghiệp; Hạ tầng giao thông; Logistics… Bên cạnh Tạp chí bản in, VLR 
bắt kịp xu thế khi xuất bản song song và đẩy mạnh tuyến bài trên trang tạp chí điện tử, tăng cường các bài phân 
tích chuyên sâu, các thông tin thời sự cập nhật, xu hướng ngành…

 ■ Ngoài ra, Tạp chí VLR có phối hợp chặt chẽ với VLA trong việc xuất bản các ấn phẩm của Hiệp hội gồm: Sổ 
tay giải thích thuật ngữ về dịch vụ logistics (1.000 cuốn); Sổ tay nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ logistics (1.000 
cuốn); Sách Trắng 2018 (1.000 cuốn); Sách ảnh logistics Việt Nam - Những góc nhìn; Danh bạ Hội viên 2019. 
Đây là những ấn phẩm với nội dung bổ ích, cung cấp những thông tin xác thực của ngành logistics nhằm phục 
vụ Hội viên, doanh nghiệp, sinh viên ngành logistics.
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 ■ Tổ chức 02 cuộc thi ảnh logisitics, lần thứ nhất trong dịp Kỷ niệm 25 năm thành lập VLA, lần thứ 2 là hoạt động 
bên lề Hội nghị lần thứ 29 AFFA. 

 ■ Từ tháng 7/2017, Hiệp hội đã ra newsletter hàng tháng bằng tiếng Anh, thông tin về hoạt động của Hiệp hội, 
chính sách, luật pháp liên quan đến logistics. Cập nhật tiến bộ về logistics, các án lệ liên quan.

 ■ Từ tháng 02/2020, Hiệp hội có thêm Tin nhanh bằng tiếng Việt, hai số một tháng, phản ánh kịp thời tin tức liên 
quan đến ngành dịch vụ logistics. Trong số đầu tháng có 1 bài về chủ đề pháp lý thực hành để Hội viên tham 
khảo/làm bài học nghiệp vụ lâu dài. 

 ■ Hiệp hội đã có cộng tác dài hạn với VTV9 hàng tháng xuất bản các chương trình tuyên truyền về ngành dịch vụ 
logistics và hoạt động của Hiệp hội. Các đài truyền hình khác và các báo chí đều có quan hệ thường xuyên đưa 
tin về Hiệp hội và dịch vụ logistics.

 ■ Vấn đề lưu ý trong công tác truyền thông của Hiệp hội là làm sao các thông tin trên của Hiệp hội tới tay để Hội 
viên sử dụng, và thông tin để báo chí hiểu và viết đúng các vấn đề về ngành dịch vụ logistics. Đây là nội dung 
cần được cải tiến mạnh trong Nhiệm kỳ VIII.

8. Công tác tài chính
 ■ Công tác tài chính của Hiệp hội được cân đối, bảo đảm nguồn tài chính cho hoạt động của Hiệp hội trong suốt 
nhiệm kỳ.

 ■ Từ tháng 3/2020, Hiệp hội đã đăng ký thành công mã số thuế với cơ quan quản lý Nhà nước, bắt đầu thực hiện 
thu chi, quản lý tài sản thông qua chứng từ, ghi chép sổ sách theo đúng các nguyên tắc kế toán, tài chính. Có 
báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Tổng Thư ký, báo cáo hàng năm gửi Ban Chấp hành.

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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9. Công tác tổ chức - hành chính quản trị
 ■ Hiệp hội đã phân công và tổ chức lại các Ban chuyên môn (gồm 7 ban và 1 tiểu ban) hỗ trợ hoạt động của 
Ban Chấp hành và Văn phòng Hiệp hội. Tăng cường nắm bắt thông tin, giao lưu Hội viên thường xuyên, tư vấn 
nghiệp vụ. Các ban chuyên môn cùng với Văn phòng Hiệp hội tổ chức các buổi giao lưu dưới hình thức coffee-
talk với nhiều chủ đề, tại các khu vực TP. HCM, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng.

 ■ Bộ máy Văn phòng Hiệp hội được củng cố kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Thành lập thêm Văn phòng 
đại diện ở Đà Nẵng. Bổ sung một Phó Tổng Thư ký. Tổng số nhân viên Văn phòng Hiệp hội và các văn phòng 
đại diện hiện nay là 7 trong đó có 5 chuyên trách. Công tác Văn Phòng được chuyên môn hóa. Công tác chính 
sách, phúc lợi cho nhân viên văn phòng được quan tâm. Xây dựng được quy trình làm việc của Văn phòng và 
các Ban chuyên môn.

 ■ Cập nhật thường xuyên các thông tin về Hội viên, giữ liên lạc thường xuyên Hội viên, việc quản lý Hội viên có 
nhiều tiến bộ so với trước. Website www.vla.com.vn và fanpage Hiệp hội thường xuyên cập nhật tin bài thời sự 
liên quan đến ngành logistics, thông tin pháp luật sự kiện của Hiệp hội, Tin nhanh bản tiếng Anh và tiếng Việt.

10. Các hoạt động khác
Bắt đầu từ Nhiệm kỳ VII: VLA đã tích cực tổ chức các hoạt động công tác xã hội mang tính định kỳ thường niên để 
lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng của cá tổ chức doanh nghiệp Hội viên, cá nhân như: 

 ■ Định kỳ vào dịp Tết Nguyên đán, Văn phòng kêu gọi sự đóng góp của Hội viên để tổ chức thăm hỏi và tặng quà 
cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. Ngoài ra, năm 2020 tổ chức quyên góp ủng hộ đồng 
bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ với số tiền 237 triệu đồng.

 ■ Chương trình hiến máu nhân đạo ở TP. HCM và Hà Nội (định kỳ hàng năm).

 ■ Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ làm cầu nối để kết nối CBCNV của các doanh nghiệp Hội 
viên, tạo sân chơi cho nhân viên các doanh nghiệp sau những giờ lao động căng thẳng; Hội thi tiếng hát VLA (2 
năm/lần, tổ chức được 3 lần), Hội thi thể thao (02 lần - 2018, 2020). 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VII 
1. Về các hạn chế

- Mặc dù đã thể hiện được tiếng nói, vai trò của Hiệp hội trong các văn bản, chính sách về ngành, tuy nhiên sức 
ảnh hưởng chưa đủ mạnh để các góp ý đề ra đạt hiệu quả tích cực. 

- Nhiều Hội viên chưa thực sự gắn bó, tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội, chưa tham gia tích cực 
vào công tác phản biện xã hội cũng như tham gia các lần khảo sát do VLA phát động.

- Các Ban chuyên môn chưa tập hợp được hiệu quả Hội viên quan tâm và hình thành kế hoạch hành động dài 
hạn để thu hút sự đóng góp của Hội viên.

2. Nguyên nhân 
- Nguyên nhân các mặt tích cực: Ban Chấp hành nhiệt tình, năng động, có kinh nghiệm công tác hiệp hội, xác 
định mục tiêu rõ ràng theo 3 trụ cột Kết nối - Logistics - Chuyên nghiệp, xây dựng được cơ quan thường trực đủ 
năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, có phương pháp công tác lấy trọng tâm là truyền thông, tư vấn - đào tạo và 
linh hoạt nhiều hình thức kết nối trong đó kết nối Nhà nước là điểm nhấn để gia tăng vai trò Hiệp hội.

- Nguyên nhân các mặt hạn chế chủ yếu thiếu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phía Nhà nước; nguồn nhân 
lực và đầu tư phát triển chưa đáp ứng. Hiệp hội còn thiếu sâu sát, Ban Chấp hành hoạt động chưa đều tay 
và đồng bộ, thiếu vận động tuyên truyền, nắm bắt tình hình đề xuất chính sách kịp thời, mặt khác kinh phí 
hoạt động hiệp hội hạn chế. 

B. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2024) VỚI ĐẠI HỘI 
Nhiệm kỳ VIII của Hiệp hội có thời hạn là 3 năm (2021 - 2024). Đây là thời kỳ mà đất nước ta bước vào thời kỳ chuyển 
biến mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII phát triển kinh tế - xã hội sau tác động mạnh mẽ của đại 
dịch COVID-19 và chuyển đổi số. Vì vậy, phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội, tập trung vào các nội dung chính là:

1. Đẩy nhanh việc Chuyển đổi số - nắm bắt xu hướng thời đại
Với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội. 
Công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, block chain, in 3D, internet kết nối vạn vật, big data,… đang được áp dụng rộng rãi 
trong ngành dịch vụ logistics thế giới. Robot đang được ứng dụng trong các kho hàng hóa hiện đại, drone đang được 
ứng dụng trong giao hàng chặng cuối và xe không người lái đang trong quá trình thử nghiệm… Thương mại điện tử 
(E-Commerce) của nước ta đã phát triển mạnh mẽ, kéo theo các hoạt động logistics liên quan. Vấn đề cải thiện tính 
cạnh tranh của chuỗi cung ứng và logistics như chi phí, chất lượng và giao hàng đang được đặt lên hàng đầu. 

Cần nhanh chóng hoàn thành việc hợp tác với Hiệp hội Nông nghiệp số (VIDA) trong Nhiệm kỳ VIII nhằm phát triển 
một platform hợp tác theo liên kết dọc các công ty cung cấp dịch vụ logistics để tạo thành chuỗi dịch vụ “end-end” 
nhằm phục vụ hiệu quả các Hội viên Hiệp hội Nông nghiệp số VIDA trước tiên. Hiệp hội và các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ logistics phải cùng nhau có kế hoạch và chiến lược chuyển đổi số, đào tạo nhận thức về chuyển đổi số, 
biết ứng dụng công nghệ phù hợp cho các hoạt động dịch vụ chính logistics. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát 
triển Agro-logistics của nước ta.

2. Phản biện chính sách phục vụ thuận lợi hóa thương mại - kiểm tra chuyên ngành, đồng bộ hóa chính sách, đồng 
bộ kết nối các hạ tầng hiệu quả và hướng đến mục tiêu cắt giảm chi phí logistics.
Đổi mới cách thức phản biện từ thụ động sang chủ động. Tiếp tục xuất bản định kỳ Sách Trắng VLA để tuyên truyền 
nhận thức xã hội đúng về tầm quan trọng của ngành dịch vụ logistics trong nền kinh tế cũng như các đề xuất chính 
sách nhằm khuyến khích ngành dịch vụ logistics phát triển, tham mưu tư vấn tính hiệu quả đồng bộ trong quy hoạch 
hạ tầng logistics và thuận lợi hóa trong chính sách nhằm cắt giảm chi phí logistics quốc gia. Triển khai thành công 
dự án Chỉ số logistics tỉnh và vùng hợp tác với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để chủ động 
phản biện chính sách. Dự án hướng đến khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh trong công tác cải cách thể chế liên 
quan tạo thuận lợi thương mại, cạnh tranh lành mạnh trong phát triển thi hành chính sách quy hoạch và phát triển hạ 
tầng giao thông - hạ tầng logistics giữa các tỉnh - thành phố có hoạt động logistics năng động. Hiệp hội VLA sẽ duy 
trì phát hành Sách Trắng hai năm một lần để cập nhật tình hình phát triển dịch vụ logistics Việt Nam. 
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3. Đổi mới mô hình hoạt động của Hiệp hôi với sự hình thành các Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics địa 
phương, kết nối nhiều Hội viên mới tham gia vào Hiệp hội
Trong đầu 2021, Hiệp hội VLA đã tích cực tham gia, tư vấn góp phần thành lập Ban vận động Hiệp hội doanh nghiệp 
dịch vụ logistics TP. Hải Phòng. Trong Nhiệm kỳ VIII, Hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phát triển các Hiệp hội doanh 
nghiệp dịch vụ logistics tại các địa phương trọng điểm, như Vùng trọng điểm kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, Đà 
Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương… Các hiệp hội dịch vụ logistics địa phương sẽ phát huy được tính năng động 
trong công tác phản biện, tham mưu tư vấn chính sách tại địa phương một cách chủ động và sát thực tế. Bên cạnh 
đó công tác phản biện, tham mưu chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước, Trung ương liên quan, công tác đối 
ngoại quốc tế, hợp tác với các Hiệp hội chủ hàng, định hướng chuyên môn phát triển năng lực theo hướng trở thành 
3PL - 4PL, công tác đào tạo Hội viên, tư vấn pháp luật ngành sẽ được Hiệp hội VLA dẫn dắt và hỗ trợ. 

4. Đổi mới mô hình đào tạo
Chia sẻ nhận thức và định hướng với Hội viên về mô hình đào tạo nghề dựa trên kỹ năng, dựa trên năng lực. Hiệp 
hội sẽ đóng vai trò dẫn dắt ngành nghề trong công tác chuẩn hóa các vị trí nghề trong ngành dịch vụ logistics (OS) 
- xác định hệ thống kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho từng vị trí nghề (OSS) - Xây dựng nội dung đào tạo bám sát 
hệ thống kỹ năng cần thiết - hướng đến mục tiêu người được đào tạo sẽ đáp ứng được nhu cầu thực tế tại doanh 
nghiệp, hướng đến sự minh bạch năng lực trong ngành dịch vụ logistics. Chú trọng đào tạo pháp lý và tiếng Anh 
logistics cho Hội viên. Bên cạnh đó đào tạo kỹ năng gắn với thực tế cách mạng công nghiệp 4.0, gắn với thời đại 
nhiều biến động rủi ro khó lường để bổ sung thêm các kỹ năng phẩm chất cần thiết phù hợp hoàn cảnh xã hội mới. 
Công tác đào tạo nghề xác định sẽ gắn kết chặt chẽ với Hội viên và các tổ chức đào tạo uy tín quốc tế như FIATA, 
AFFA và UNESCAP. Bên cạnh công tác đào tạo nghề, Hiệp hội VLA sẽ dẫn dắt và chia sẻ giáo trình đào tạo FIATA 
DIPLOMA với các trường đại học, học viện, trường cao đẳng có liên quan và quan tâm nhằm hỗ trợ công tác đào tạo 
hàn lâm nguồn nhân lực logistics có chất lượng cao cho tương lai.

5. Nâng cao năng lực Hội viên, chia sẻ thông tin với Hội viên chủ động đổi mới sáng tạo và tái cấu trúc doanh 
nghiệp phù hợp với nhu cầu tương lai của khách hàng
Tăng cường công tác trao đổi chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thông qua các hoạt động Ban chuyên 
môn để cùng nhau nâng cao nội lực. Chủ động khuyến khích Hội viên tích cực tham gia vào các Ban chuyên môn 
của FIATA nhằm tiếp cận các thông tin và mô hình kinh doanh hiện đại từ cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ logistics 
thế giới. Gắn kết với hoạt động của VLA và tổ chức ngành nghề uy tín hàng đầu như FIATA là một trọng tâm hợp tác 
trong Nhiệm kỳ VIII. Hiệp hội sẽ đặt mục tiêu ban hành các tiêu chí đánh giá xếp loại năng lực Hội viên hàng năm 
theo từng loại hình cung cấp dịch vụ và hợp tác với một tạp chí có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế xây dựng thành 
công giải thưởng logistics tôn vinh Hội viên. 

Xuất phát từ xu hướng cung cấp dịch vụ logistics của thế giới đang phát triển hiện nay là liên minh và sáp nhập, liên 
kết đa ngành nghề và mở rộng quy mô cho nên về hợp tác nội bộ trong ngành, chú ý tăng cường công tác kết nối 
hợp tác trong Hiệp hội theo liên kết ngang và liên kết dọc.

 ■ Liên kết ngang: giữa các Hội viên cùng loại hình dịch vụ để tối ưu nguồn lực và tăng cường năng lực  
cạnh tranh.

 ■ Liên kết dọc: giữa các Hội viên khác loại hình cung cấp dịch vụ để tạo thành chuỗi dịch vụ logistics tích hợp 
nhằm liên danh, liên kết hướng đến những mục tiêu lớn hơn, hiệu quả hơn, kể cả liên kết với các chủ hàng để có 
thêm nhiều dịch vụ trọn gói.

Từ góc độ quan sát các xu thế liên kết trên thị trường thị trường đã thấy như các Liên minh hãng tàu để tối ưu hiệu 
quả kinh doanh, M&A để trở thành các tập đoàn với quy mô lớn hơn giải quyết vấn đề thị phần, liên kết qua M&A để 
mở rộng chiều sâu chuỗi dịch vụ logistics. Chúng ta có thể nhận định rằng trong thời gian tới các Hội viên VLA nói 
riêng và công ty cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam nói chung không thể manh mún, nhỏ lẻ được nữa mà phải 
quan tâm xu hướng hợp tác liên kết. Nâng cao số lượng doanh nghiệp Hội viên cung cấp dịch vụ logistics trọn gói 
nhằm đạt chất lượng dịch vụ cao (từ 2PL và 3PL tiến tới 4PL). Liên kết và kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, 
xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối để chủ động có nguồn hàng hóa; qua đó tăng cường các dịch vụ logistics có 
giá trị gia tăng cao.
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6. Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp logistics và chủ hàng
Để phát triển thị trường dịch vụ logistics, gia tăng tỷ lệ thuê ngoài logistics, gia tăng các dịch vụ logistics tích hợp 
cung ứng cho chủ hàng nhằm tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển hợp tác gắn với một chuỗi cung 
ứng ngành hàng cụ thể như ngành nông nghiệp, phát triển mạnh mẽ logistics nông nghiệp (Agro-logistics), gắn 
logistics với các hoạt động lưu thông xuất nhập khẩu nông sản, hải sản, đặc biệt là kết nối hàng hóa Việt Nam với 
thị trường toàn cầu bằng đường hàng không. Hiệp hội sẽ phát huy hợp tác thí điểm VLA-VIDA qua mô hình Công ty 
cộng đồng LOGITEK để làm cơ sở mở rộng hợp tác sang các ngành hàng khác. 

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông một cách hiệu quả
Tạp chí VLR, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội cùng với Văn phòng Hiệp hội hợp tác chặt chẽ với các cơ quan truyền 
thông thúc đẩy mạnh mẽ công tác tuyên truyền về công tác của Hiệp hội và hoạt động của ngành dịch vụ logistics 
Việt Nam, khuyến khích gắn hoạt động vận tải và dịch vụ logistics với nhận thức chống biến đổi khí hậu (BĐKH). Để 
thực hiện các cam kết đã ký mà Việt Nam đã ban hành kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh (4/2014), kế hoạch 
thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH (10/2016) và kế hoạch quốc gia thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền 
vững của Liên Hiệp Quốc (4/2017), Hiệp hội VLA sẽ tích cực kết nối với các đối tác nước ngoài có cùng sự quan tâm 
để kết nối hợp tác, lan tỏa các mô hình phát triển hợp sinh thái và thuận thiên như logistics xanh, vận tải xanh, ứng 
dụng các công nghệ giảm khí thải nhà kính, ứng dụng năng lượng chuyển đổi, đổi mới phương tiện vận tải, phương 
thức vận tải phù hợp trong các hoạt động dịch vụ logistics. 

Những đề xuất phương hướng đổi mới hoạt động của Hiệp hội trên đây phù hợp và nhằm triển khai thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng về Chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030: “Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành 
dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại hình dịch vụ mới, xây dựng hệ sinh thái 
dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, y tế, giáo dục - đào tạo, viễn thông và công nghệ 
thông tin, logistics và vận tải, phân phối”… (1) 

8. Mục tiêu nhiệm kỳ (Báo cáo trực tiếp tại Đại hội)

Ban Chấp hành Hiệp hội mới sẽ căn cứ vào hoạt động thực tế để triển khai kế hoạch cụ thể các phương hướng, 
nhiệm vụ chính trên đây trong nhiệm kỳ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Nhiệm kỳ VII (2015 - 2020) và Phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ VIII (2021 - 2024), 
Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam kính báo cáo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ; (để b/cáo)
- Lưu VPHH.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Lê Duy Hiệp
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DẤU ẤN NHIỆM KỲ VII (2015 - 2020)

Được thành lập từ năm 1993, đến nay VLA đã trải qua 27 năm hình 
thành và phát triển, với 7 nhiệm kỳ hoạt động. Dù ở giai đoạn phát triển 
nào và đối mặt với những khó khăn ra sao, VLA vẫn kiên trì với nhiệm 
vụ kết nối doanh nghiệp logistics, đóng góp vào việc phát triển ngành 

logistics và nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, trong Nhiệm kỳ VII, giai đoạn 
(2015 - 2020), với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả của Khối văn phòng 
và các Ban chuyên môn, VLA đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 
thể thấy, đây là một nhiệm kỳ đổi mới - phát triển - hội nhập, tạo dựng 

cơ sở vững chắc để VLA tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ được 
giao trong thời kỳ phát triển mới. 

Hội nghị thường niên của AFFA lần thứ 30 tại TP. HCM

HIỆP HỘI VLA:
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VĂN PHÒNG HIỆP HỘI KẾT NỐI HỘI VIÊN QUA CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG, GIAO 
LƯU VĂN - THỂ - MỸ 
Hiệp hội VLA được thành lập từ năm 1993 với tên gọi là Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt 
Nam (VIFFAS), đến năm 2013 đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt 
Nam (VLA). Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, đến nay VLA là một tập thể thống 
nhất, đoàn kết, vững mạnh. Từ ngày đầu thành lập với 7 Hội viên, đến nay VLA đã có hơn 
483 Hội viên. Đặc biệt trong giai đoạn (2015 - 2020), với nhiều hình thức vận động, thông 
qua nhiều hoạt động mang đến lợi ích thiết thực cho Hội viên, trong 5 năm, số Hội viên tăng 
gấp đôi, từ 269 lên 483 Hội viên, trong đó 380 Hội viên chính thức và 77 Hội viên liên kết. 

Hội viên gắn bó với Hiệp hội thông qua hoạt 
động của Ban Chấp hành, các Ban Chuyên 
môn và Văn phòng Hiệp hội. Trong đó, Văn 
phòng Hiệp hội là nơi kết nối, tiếp nhận các 
ý kiến đóng góp từ Hội viên, xử lý các thông 
tin, văn bản gửi Hội viên và các cơ quan 
chức năng liên quan. Từ tháng 4/2017, 
thông qua cơ quan ngôn luận là Tạp chí 
Vietnam Logistics Review (VLR), trong mỗi 
kỳ báo xuất bản đều có trang chúc mừng 
ngày thành lập công ty Hội viên, chúc mừng 
Hội viên mới gia nhập. 

Hàng năm, Hiệp hội tổ chức nhiều sân chơi 
để kết nối Hội viên, như: Hội thi tiếng hát 
ngành logistics định kỳ 2 năm/lần; các 
cuộc thi ảnh logistics Việt Nam - Những 
góc nhìn, ảnh logistics quốc tế; các chương trình hội thao thu hút sự tham tích cực của các 
doanh nghiệp Hội viên. Ngoài ra, Hiệp hội còn tổ chức các chương trình vì cộng đồng như: 
hiến máu nhân đạo; ủng hộ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; 
ủng hộ đồng bào nơi vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng của thiên tai… Những hoạt động tuy 
nhỏ nhưng khi tham gia cùng nhau đã tạo nên sự lan tỏa, kết nối giữa từng cá nhân trong 
mỗi doanh nghiệp; giữa từng doanh nghiệp trong Hiệp hội với nhau; giữa các Hội viên và 
Hiệp hội… từ đó hình thành nên khối đoàn kết, cùng hợp lực thực hiện và đạt được các mục 
tiêu cao hơn trong các kế hoạch phát triển ngành logistics Việt Nam.

Văn phòng VLA hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa với mục đích hỗ trợ tối đa công 
tác Hội viên và hoạt động của các Ban Chuyên môn. Văn phòng Hiệp hội là nơi trực tiếp 
tiếp nhận các ý kiến, góp ý xây dựng, cũng như là nơi để Hội viên phản ánh các khó khăn 
vướng mắc trong quá trình hoạt động. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn 
sẽ có phân tích, đánh giá và có văn bản góp ý kịp thời gửi các cơ quan chức năng tháo gỡ 
khó khăn cho Hội viên. Có thể kể như: góp ý về giá dịch vụ cảng biển; công văn xin giảm 
thuế, giảm giá điện cho doanh nghiệp ảnh hưởng COVID-19; hỗ trợ liên hệ với đại sứ quán, 
cơ quan quản lý Nhà nước giúp Hội viên xử lý kịp thời sự việc 1.000 containers bị ách tắc 
tại cảng Cái Mép; kịp thời thông tin chính sách, pháp luật, các cam kết trong các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới (FTA) có liên quan đến ngành logistics nhằm nâng cao nhận 
thức của doanh nghiệp Hội viên, qua đó, tăng cường, mở rộng, phát triển kinh doanh…

Nhiều hiệp hội, 
doanh nghiệp 
logistics nước 

ngoài dự lễ Kỷ 
niệm 25 năm 

ngày thành lập 
VLA
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Văn phòng Hiệp hội đã tích cực hỗ trợ kết nối tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp cho Hội viên. 
Năm 2019 tư vấn 38 vụ việc, năm 2020 tư vấn 50 vụ việc, công tác này được các Hội viên hoan 
nghênh. Ngoài ra, Hiệp hội còn mở các lớp đào tạo “cầm tay chỉ việc” về các vụ tranh chấp, đặc 
biệt là các Coffee Talks đem lại hiệu quả thiết thực và được Hội viên đón nhận. Dịch và phổ biến 
kịp thời cho Hội viên các “thực tiễn tốt nhất” của FIATA trong nghiệp vụ giao nhận, logistics, nhất 
là trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Đã đăng khoảng 45 vụ kiện tại Tòa án, trọng tài liên 
quan đến logistics trên Tạp chí Vietnam Logistics Review để Hội viên làm tài liệu tham khảo, học 
tập lâu dài. Việc quản lý và cấp phát mẫu in FBL (FIATA Bill of Lading) theo ủy quyền của FIATA 
được thực hiện đều đặn tạo tiện ích cho Hội viên, bình quân cấp 12 lượt/năm. Tổ chức các đoàn 
xúc tiến tham quan thực tế ở nước ngoài ở Hàn Quốc, châu Âu.

VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA HIỆP HỘI 
ĐƯỢC NÂNG CAO THÔNG QUA CÔNG 
TÁC PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
Một trong những điểm nổi bật tạo được 
sự đồng thuận của Hội viên là trong 
Nhiệm kỳ VII Ban Chấp hành đã làm tốt 
công tác phản biển xã hội bảo vệ quyền 
lợi của Hội viên, thông qua các hoạt 
động chính:

Tham gia, góp ý kiến trong việc xây 
dựng dự thảo văn bản của các bộ, ban, 
ngành, địa phương 
Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã có 45 
văn bản góp ý các dự thảo Luật, Nghị 
định, Thông tư của Chính phủ… về các 
nội dung liên quan đến ngành dịch vụ 
logistics Việt Nam. Trong đó, nổi bật là 

Đề xuất phát triển ngành dịch vụ logistics được xem xét bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII, như một ngành dịch vụ có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế 
quốc gia cần đẩy mạnh phát triển; Tham gia dự thảo, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; Tham gia góp ý về đề nghị tăng phí dịch vụ cảng 
biển của Bộ Giao thông vận tải một cách phù hợp với lợi ích quốc gia, đồng thời, không tăng phí 
logistics. Các khuyến nghị nhằm làm giảm chi phí logistics quốc gia, về việc phát triển Trung tâm 
logistics của TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa... 

Tích cực phản ánh những vấn đề liên quan nhằm giải quyết khó khăn cho Hội viên
Trên cơ sở ý kiến đề nghị của Hội viên và lấy ý kiến của Hội viên, Hiệp hội đã đóng góp ý kiến cho 
nhiều đề án, dự thảo văn bản mà các cơ quan như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tài 
chính. Hiệp hội và Ban Chấp hành thường xuyên tham gia vào phản biện tích cực đối với các văn 
bản pháp luật của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) và 
các dự án phát triển dịch vụ logistics ở một số tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể như: 

 ■ Kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa 
quốc gia và hoạt động cải cách của cơ quan hải quan và các bộ, ngành; hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành; Cử nhân sự tham gia vào Ban Thư ký, Ban Soạn thảo, Ban Biên tập các Thông 
tư, Nghị định, Dự án của các cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Công Thương, Bộ Giao thông 
vận tải) liên quan đến phát triển dịch vụ logistics; Đề án phát triển logistics trên địa bàn TP. 
HCM tới năm 2025, định hướng 2030; Kế hoạch quản trị rủi ro cho doanh nghiệp ứng phó 
trường hợp bất khả kháng (dịch bệnh COVID-19); 

Hội đồng giám khảo chấm ảnh Cuộc thi ảnh logistics 
quốc tế lần thứ I 2019
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 ■ Ban hành Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ/
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ/Bộ 
trưởng Công Thương về việc giảm giá điện lạnh 
cao hơn giá điện sản xuất từ 25% - 30% nhằm 
giảm chi phí logistics, đề nghị Hải Phòng giảm 
chi phí kết cấu hạ tầng đường biển cho xà lan vận 
tải container bằng đường thủy nội địa; đề nghị 
hủy bỏ thu phí và làm thu tục hai lần cho vận tải 
container đường thủy Việt Nam - Campuchia; góp 
ý dự thảo Luật Bộ đội biên phòng liên quan đến 
quy định kiểm tra hàng hóa và phương tiện vận tải 
hàng hóa qua biên giới…; 

 ■ Phát triển công tác, nghiệp vụ đại lý hải quan: 
Hiện nay có khoảng 88% Hội viên thực hiện 
nghiệp vụ đại lý hải quan. Đây còn là nghiệp vụ 
được áp dụng công nghệ thông tin nhiều nhất 
trong quá trình chuyển đổi số.

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ  
CHO HỘI VIÊN ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ ĐÁNG 
KHÍCH LỆ
Trong Nhiệm kỳ vừa qua, công tác đào tạo và tư vấn 
pháp luật cho Hội viên ngày càng được đề cao và có 
hiệu quả thiết thực giúp Hội viên giải quyết khó khăn 
và giảm chi phí kinh doanh. Hiệp hội đã tập hợp được 
các nhà nghiên cứu và thực hành pháp luật logistics 
hàng đầu của Việt Nam. Tiểu Ban Tư vấn pháp luật của 

Trong 5 năm hoạt động của Nhiệm kỳ VII (2015 
- 2020), Hiệp hội VLA đã hình thành được các 
Ban Chuyên môn, am hiểu về từng mảng của 
hoạt động logistics như: Ban Đối ngoại, Ban 
Đào tạo, Ban Hải quan, Ban Logistics, Ban 
Quan hệ chính sách. Mặc dù nhân sự các Ban 
còn mỏng nhưng có nhiều đóng góp rất đáng 
kể. Tùy phạm vi lĩnh vực chuyên trách, các Ban 
Chuyên môn đã có nhiều tham mưu để Hiệp 
hội có những hoạt động kịp thời bảo vệ quyền 
lợi của Hội viên. Ngoài ra, còn có các đơn vị 
trực thuộc gồm Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Logistics Việt Nam (VLI) chịu trách nhiệm 
đào tạo, nâng cao tay nghề cho nguồn nhân 
lực ngành logistics; Tạp chí Vietnam Logistics 
Review (VLR) là cơ quan ngôn luận của Hiệp 
hội VLA, cập nhật kịp thời các luật, chính sách 
và vấn đề liên quan đến ngành. Với nguồn lực 
sẵn có, Hiệp hội VLA đã và đang làm tốt vai 
trò kết nối các doanh nghiệp Hội viên trong 
ngành, từng bước đưa ngành logistics nói 
riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung hội 
nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

Hiệp hội đã có những hoạt động tích cực, thu hút được 
Hội viên tham gia. Nổi bật là công tác tư vấn pháp luật 
giải quyết tranh chấp cho Hội viên. Năm 2019 tư vấn 
38 vụ việc; năm 2020 đã tư vấn gần 50 vụ việc. Mở 
các lớp đào tạo cầm tay chỉ việc về các vụ tranh chấp, 
đặc biệt là các Coffee Talks rất có hiệu quả. Dịch và 
phổ biến kịp thời cho Hội viên các “thực tiễn tốt nhất” 
của FIATA trong nghiệp vụ giao nhận, logistics, nhất là 
trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Việc quản lý 
và cấp phát mẫu in FBL (FIATA Bill of Lading) theo ủy 
quyền của FIATA được thực hiện đều đặn tạo tiện ích 
cho Hội viên, bình quân cấp 12 lượt/năm. Tổ chức các 
đoàn xúc tiến tham quan thực tế ở nước ngoài ở Hàn 
Quốc, châu Âu, tuy chưa được thường xuyên. Trong 
đại dịch COVID-19 đã tổ chức được 03 chương trình 
Coffee Talks theo hình thức offline và online với chủ đề 
về pháp lý thiết thực giải quyết các vướng mắc trong 
kinh doanh tại Hà Nội, TP. HCM.

Từ năm 2018, xuất bản Newsletter hàng tháng có 
chuyên mục về pháp luật logistics gửi cho các Hội viên 
và đăng tải trên website VLA. Từ tháng 9/2020, ra mắt 
chuyên mục “Góc Pháp luật” đăng tải trên Tin nhanh, 
bên cạnh đó chuyên mục Luật - Chính sách trên Tạp 
chí Vietnam Logistics Review cũng đăng tải nhiều bài 
viết chuyên sâu liên quan đến pháp lý trong hoạt động 
kinh doanh nhằm bổ sung kiến thức và kinh nghiệm 
cho Hội viên.

Hiệp hội cũng đã hoàn thiện bảng hướng dẫn Hội viên 
về COVID-19 và sự kiện bất khả kháng được Hội viên 
đón nhận và đánh giá cao. Bắt kịp xu hướng số hóa, 
thực hiện hòa giải trực tuyến thành công (theo Nghị 
định 22/2017 về Hòa giải thương mại) trực tuyến trên 
nền tảng Zoom cho một Hội viên của VLA với một 
doanh nghiệp ở TP. HCM, Hội viên thấy rất hiệu quả, 
thân thiện, tiếp tục là đối tác của nhau. Tham gia tích 
cực và có hiệu quả việc xây dựng Điều kiện Kinh doanh 
chuẩn (STC) của Hiệp hội AFFA. Đến nay, AFFA STC đã 
được Hội nghị AFFA lần thứ 30 ngày 17/12/2020 thông 
qua và được áp dụng sắp tới giữa các thành viên AFFA.

GIA TĂNG NHẬN THỨC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
KHOA HỌC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN
Bắt kịp xu hướng phát triển khoa học công nghệ trên 
thế giới, thời gia qua, Ban Công nghệ của Hiệp hội đã 
tích cực tham mưu, tư vấn tổ chức nhiều chương trình 
hội thảo bàn về việc ứng dụng công nghệ trong hoạt 
động dịch vụ logistics. Và thực tế cho thấy, công nghệ 
giúp các hoạt động trở nên thuận tiện, chính xác hơn. 

Theo thống kê của Hiệp hội, trước đại dịch COVID-19 
chỉ có trên 30% các ứng dụng công nghệ thông tin đơn 
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lẻ tại các doanh nghiệp logistics, chủ yếu là những ứng dụng cơ bản trong các dịch vụ vận tải, 
giao nhân, kho bãi, khai báo hải quan. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây chuyển đổi số đã có 
những phát triển nhanh, trước hết là trong các Hội viên, như Transimex, Gemadept, Tân Cảng 
Sài Gòn, T&M Freight Forwarding… Việc ứng dụng nền tảng số đã mang lại năng suất lao động 
tăng lên khoảng 20% - 25%, góp phần vào việc nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, giảm chi 
phí logistics. 

Gần đây, VLA cũng đã ký thỏa thuận với Hiệp hội 
Nông nghiệp số (VIDA) hình thành công ty phát 
triển nền tảng số cho các dịch vụ logistics phục 
vụ Agro-logistics. Đặc biệt, một số Hội viên VLA 
đã thành lập ASEAN CARGO GATE WAY (ACG) là 
một doanh nghiệp chuyên cung ứng dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Ra đời 
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam bị 
ảnh hửơng nặng nề vì đại dịch COVID-19 với sứ 
mệnh kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường 
toàn cầu và tối ưu hóa chi phí logistics cho hàng 
hóa Việt Nam, khai thác các chuyến bay charter 
đi và đến Việt Nam với mức giá cạnh tranh nhất, 
nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của 
hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, góp phần cắt 
giảm chi phí logistics cho hàng hóa nhất là hàng 
nông sản. Đây là một dấu ấn của VLA trong hoạt 
động khoa học công nghệ, nghiệp vụ mới, thể 
hiện sự đổi mới sáng tạo trong kinh doanh dịch 
vụ logistics của Nhiệm kỳ VII.

MỞ RỘNG CÔNG TÁC QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI - KẾT NỐI NGÀNH NGHỀ TRONG NƯỚC, KHU 
VỰC, QUỐC TẾ 
Trong Nhiệm kỳ VII, Hiệp hội đã đẩy mạnh việc hợp tác với FIATA, AFFA và UNESCAP thông qua 
việc chủ động tham gia và tổ chức các Hội nghị mang tầm quốc tế như: Hội nghị vùng châu Á - 
Thái Bình Dương (RAP-FIATA) tại Busan và tại Bangkok; FIATA World Congress tại Delhi, Ấn Độ; 
tại Nam Phi 2018, 2019; đã tham gia vào các Ban chuyên môn như MTI, CAI, ALBM, FLA; Quan 
hệ chặt chẽ hơn với FIATA trên lĩnh vực thông tin. Đặc biệt, Hiệp hội đã mạnh dạn ứng cử tổ 
chức FIATA World Congress 2023 khi dự Hội nghị ở Nam Phi. Năm 2019, Hiệp hội đã đăng cai 
tổ chức thành công Hội nghị thường niên của AFFA lần thứ 30 tại TP. HCM với nhiều hoạt động 
bên lề phong phú thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như 
cơ quan quản lý Nhà nước, được các thành viên AFFA đánh giá cao, như: Hội nghị B2B của các 
thành viên AFFA, Cuộc thi ảnh logistics nghệ thuật với sự tham gia của đông đảo của các nhà 
nhiếp ảnh chuyên nghiệp và bán chuyên trong nước và các nước ASEAN. Trước Hội nghị, Hiệp 
hội đã tổ chức các Hội nghị B2B với 36 doanh nghiệp logistics của CAMFA (Campuchia) và hơn 
30 doanh nghiệp của SLA (Singapore), giúp doanh nghiệp các bên tăng cường hiểu biết và quan 
hệ với doanh nghiệp của Hiệp hội. 

Trong Nhiệm kỳ, Hiệp hội đã thúc đẩy mạnh hợp tác qua việc ký 15 Biên bản hợp tác, thỏa thuận 
với các hiệp hội ngành nghề quốc tế và 10 Biên bản hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước 
và các hiệp hội ngành nghề khác và 11 trường đại học, học viện. Đã hỗ trợ TP. Hải Phòng thành 
lập Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Hải Phòng. Hiệp hội đã tổ chức tiếp đón trọng thị và 
cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và hợp tác liên kết, nghiên cứu tình hình logistics Việt 
Nam cho các đoàn, tổ chức, khách quốc tế và trong nước đến giao lưu, trao đổi.

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh Logistics Việt Nam - Những góc nhìn
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ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
NGÀNH LOGISTICS

 VLI VỚI NHIỆM VỤ 

Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí, lưu trữ và vận chuyển các tài nguyên, yếu tố đầu vào 
từ điểm xuất phát đầu tiên là nhà cung cấp, qua nhà sản xuất, người bán buôn, bán lẻ, đến 

tay người tiêu dùng cuối cùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. Theo nhận định của 
các chuyên gia quốc tế, hoạt động logistics trong thế kỷ XXI sẽ có những bước phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa, đặc biệt sẽ tập trung vào một số xu thế phát triển như sau: ứng dụng 4.0, big data, 
block chain, urban Logistics, trung tâm logistics, chuỗi cung ứng toàn cầu, dịch vụ giá trị gia tăng 
(VAS - Valued Added Service), …

Tuy nhiên, nguồn nhân lực ngành logistics - một yếu tố cốt lõi góp phần vào sự phát triển của 
ngành, đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như thiếu về số lượng nhân sự, yếu về chất lượng 
chuyên môn.

Theo Sách Trắng logistics Việt Nam 2018 do VLA công bố thì tổng số doanh nghiệp logistics 
hiện nay vào khoảng 4.000 doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp và có mạng lưới logistics kết 
nối quốc tế trong tổng số hơn 29.000 doanh nghiệp đăng ký mã ngành kinh doanh liên quan đến 

Trước tình hình thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển ngành 
logistics, trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn (2015 - 2021), Hiệp 
hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã tích cực phát triển công 
tác đào tạo bằng cách thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt 
Nam (VLI). VLI ra đời với sứ mệnh xây dựng và chuẩn hóa các chương trình 
đào tạo logistics theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế, giúp người học có kiến 
thức từ cơ bản đến nâng cao để có thể làm việc trong ngành logistics trong 
nước cũng như môi trường logistics quốc tế.

Viện trưởng VLI 
cùng các khách 

mời tại Diễn 
đàn “Đào tạo 

Nguồn nhân lực 
Logistics Việt 
Nam - VLET 

2017” 
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lĩnh vực logistics (theo Niên giám thống kê 2018 của Tổng cục Thống kê). Nhận định trong 
Sách Trắng logistics Việt Nam 2018 cũng cho thấy, thiếu hụt nhân sự là một trong ba vấn 
đề hàng đầu gây khó khăn cho các công ty logistics trong hoạt động kinh doanh của mình.

Theo dự báo của VLA, đến năm 2030, nhu cầu nhân lực chuyên nghiệp cho toàn ngành là 
200.000 nhân sự, trong khi đó, khả năng đáp ứng nhu cầu nhân sự chỉ đạt khoảng 10% - một 
con số vô cùng khiêm tốn. Bên cạnh đó, theo phân tích trong Báo cáo Logistics Việt Nam 
2019 của Bộ Công Thương, nhu cầu nhân lực logistics từ phía ngành dịch vụ logistics cũng 
như các ngành sản xuất đến năm 2030 là 2,2 triệu nhân lực ở các cấp độ. Từ những phân 
tích trên, có thể thấy rằng, với tốc độ tăng trưởng ngành logistics như hiện tại (khoảng 15 - 
16%/năm) và khả năng đáp ứng về nguồn nhân lực cho ngành logistics thì sự thiếu hụt nhân 
lực logistics sẽ là thách thức lớn đối với ngành logistics Việt Nam.

Hiểu được nhu cầu đó, VLA trong những năm qua đã tích cực phát triển công tác đào tạo 
bằng cách thành lập VLI với sứ mệnh xây dựng và chuẩn hóa các chương trình đào tạo 
logistics theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế giúp người học có kiến thức từ cơ bản 
đến nâng cao để có thể làm việc trong ngành logistics trong nước cũng như môi trường 
logistics quốc tế.

VLA/VLI HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
VLA đã đẩy mạnh việc hợp tác, kết nối với các tổ chức hoạt động logistics khu vực và thế 
giới như: Hiệp hội Giao nhận Quốc tế (FIATA), Hiệp hội Giao nhận Đông Nam Á (AFFA). 

Để theo kịp môi trường kinh tế số đang phát triển nhanh chóng và nắm bắt được các quy 
trình kinh doanh tiên tiến như e-commerce, e-freight and e-logistics, điều chắc chắn cần 

VLI trao bằng FIATA cho học viên - Nguồn: VLI (2019)
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Tham vấn Chính phủ tại Hội thảo Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 2019

Ký kết MOU VLI - Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM

Ký kết hợp tác giữa VLI - COFER

Ký MOU VLI - Trường Đại học Thủ Dầu Một

thiết là ngành vận tải - logistics phải dựa vào nguồn nhân lực được đào tạo phù hợp và có kỹ năng. 
Chính vì vậy, FIATA đã phát triển 2 chương trình FIATA Diploma in Freight Forwarding (FD) và FIATA 
Higher Diploma in Supply Chain Management (FHD).

Đối với các chương trình này, FIATA cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các thành viên trong Liên 
đoàn để phát triển các khóa đào tạo của riêng mình. Các tài liệu đào tạo và giáo trình sẽ được phát 
triển bởi các thành viên tại khu vực để vừa đáp ứng được yêu cầu chung của thị trường quốc tế, vừa 
đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thị trường trong nước. 

Nhận được sự tin tưởng của AFFA và FIATA, VLA/VLI đã phụ trách đào tạo, cung cấp nguồn nhân 
lực cho hoạt động của ngành bằng 2 chương trình FD và FHD, thông qua đó, VLA/VLI đã đạt được 
các thành tựu vượt trội như sau:

 ■ Đối với chương trình FD: VLA/VLI đã và đang đào tạo hơn 1.200 học viên tham gia với số lượng 
học viên đã tốt nghiệp lên đến 359 học viên.

 ■ Đối với chương trình FHD: VLA/VLI đã và đang đào tạo hơn 400 học viên tham gia với số lượng 
học viên đã tốt nghiệp là 44 học viên.

VLA/VLI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC
Ngoài việc đẩy mạnh kết nối hợp tác với các tổ chức quốc tế, VLA cũng chú trọng đến việc hỗ trợ đào 
tạo cho các doanh nghiệp logistics trong nước. Cụ thể, VLA nằm trong kế hoạch thực hiện đào tạo 
của Cục Phát triển doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Nhận được sự tin tưởng từ Cục Phát triển doanh nghiệp, từ năm 2018 VLA đã tiến hành đào tạo các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành logistics.

Trong 3 năm (2018 - 2020), VLA đã đào tạo 46 khóa học ngắn hạn với số lượng học viên tham gia lên 
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đến 1.200 học viên đến từ các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Và trong năm 2021 này, VLA/VLI 
dự kiến sẽ đào tạo 12 khóa học dành riêng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa với số lượng học viên 
dự kiến là 240 học viên.

VLA/VLI KẾT NỐI ĐẾN CÁC TRƯỜNG HỌC - 
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
Đào tạo nhân nguồn nhân lực logitsics chất 
lượng cao là yêu cầu cấp bách hiện nay. Ngoài 
ra ngày 22/02/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa 
ban hành Quyết định số 221/QĐ-TTg, sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 
/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành 
động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. 
Đặc biệt, Chính phủ đang chú trọng đào tạo cấp 
văn bằng quốc tế về logistics. Đây là một trong 
những nhiệm vụ trọng yếu, điều đó cho chúng 
ta thấy tầm quan trọng của việc đào tạo theo 
chuẩn quốc tế

Dựa trên Quyết định số 221/QĐ-TTg ban hành 
ngày 22/02/2021, VLA không chỉ đào tạo các 
đối tượng là doanh nghiệp mà còn nhắm đến 
đối tượng sinh viên tại các trường đại học và 
cao đẳng như: Đại học Ngoại Thương (cơ sở 
Hà Nội và TP. HCM), Đại học Hoa Sen, Cao 
Đẳng Kinh tế Đối Ngoại, Cao Đẳng Giao thông 
Vận tải,… Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của VLA, 
VLI đã ủy quyền cho VILAS tích hợp chương 
trình đào tạo FIATA FD và FHD với trường Đại 
học Tôn Đức Thắng đào tạo hơn 300 sinh viên 
đang theo học 2 chương trình trên.

Với việc liên kết với các trường, VLA/VLI đã 
đưa đến cho sinh viên 1 cái nhìn thực tiễn về 
ngành nghề logistics. Sinh viên được tìm hiểu 
và tích hợp khóa học quốc tế (FD và FHD) vào 
chương trình học. Ngoài ra, VLA/VLI còn hỗ trợ 
thực tập và việc làm cho sinh viên.

KẾT LUẬN
Với xu thế phát triển của ngành logistics và 
thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, các 
dịch vụ logistics mới gia tăng, đòi hỏi cao hơn 
yêu cầu về nhân lực chất lượng và sáng tạo. 
Trong Nhiệm kỳ VIII (2021 - 2024), công tác 
đào tạo của Hiệp hội và VLI hướng đến phát 
triển nguồn nhân lực dựa trên năng lực , đào 
tạo kỹ năng và đặc biệt những kỹ năng mới phù 
hợp xu hướng số hóa. Ngoài ra, hướng đến việc 

Tham quan GEMADEPT

Tham quan U&I LOGISTICS

Tham quan VNPOST

chuẩn hoá các vị trí nghề trong ngành dịch vụ 
logistics (OS) - xác định hệ thống kỹ năng và 
phẩm chất cần thiết cho từng vị trí nghề (OSS) 
- Xây dựng nội dung đào tạo bám sát hệ thống 
kỹ năng cần thiết. Mục tiêu người được đào 
tạo sẽ 100% đáp ứng được công việc thực tế, 
hướng đến minh bạch năng lực trong ngành 
dịch vụ logistics. 

Từ công tác đào tạo và sự chung tay từ các 
bên: từ nhà trường, Nhà nước, các doanh 
nghiệp, VLA/VLI mong rằng có thể góp sức 
vào công cuộc đào tạo, hỗ trợ cộng đồng, nâng 
cao trình độ và kịp thời cung cấp nguồn nhân 
lực cho ngành logistics Việt Nam.
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    Cảng Quốc tế Long An thuộc Nhóm số 5 trong quy hoạch phát triển Cảng biển Việt Nam, tọa lạc tại xã Tân Tập, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Đồng Tâm Group làm Chủ đầu tư có diện tích 147ha, chiều dài thủy diện 2,6km, 
được đầu tư xây dựng thành 3 giai đoạn với tổng số vốn gần 10.000 tỷ đồng bao gồm: 7 cầu cảng có khả năng tiếp 
nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT; Tổng chiều dài cầu cảng là: 1.670m; Gồm 07 bến sà lan, hệ thống nhà kho, 
kho ngoại quan, hệ thống bãi container và các công trình phụ trợ khác… 

   Đến nay, Cảng Quốc tế Long An đã xây dựng hoàn thành 3 cầu cảng với chiều dài 630m có thể tiếp nhận tàu 70.000 DWT. Chủ đầu tư đang 
xúc tiến hoàn tất các thủ tục pháp lý xin mở rộng quy mô cầu cảng số 8 và 9 có công suất thiết kế đón tàu trọng tải lên đến 100.000 DWT. 
Khi đó, tổng chiều dài liên tục của bờ cảng lên đến 2.368m. Quy mô công suất hàng hóa thông quan đạt hơn 80 triệu tấn/năm. Ngoài ra, 
chủ đầu tư còn có kế hoạch xây dựng cầu Cảng chuyên dụng, phục vụ khai thác hàng lỏng của các tàu chuyên chở hàng lỏng, dầu/khí hóa 
lỏng.

   Tất cả hạng mục cũng như hệ thống các trung tâm điều hành đang được khẩn trương triển khai xây dựng đúng theo tiến độ hoàn thành 
vào năm 2023. 

   
 
   Có thể nói, sự phát triển của Cảng Quốc tế Long An chính là tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các Khu - Cụm công nghiệp, góp 
phần phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời giảm ách tắc giao thông đường bộ, giảm chi phí vận tải, logistics 
cho các Doanh nghiệp đầu tư, được các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung 
luôn tin tưởng, là đối tác vận tải - logistics hàng đầu trong khu vực hiện nay. 

   Không chỉ vậy, ngoài việc tập trung triển khai xây dựng đúng tiến độ, Cảng Quốc tế Long An còn rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi 
trường và tạo cảnh quan thiên nhiên trong khuôn viên dự án. Phát triển mảng xanh ngoài làm giảm độ khô ráp cho các khối công trình, 
máy móc thiết bị mà còn giúp làm sạch môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu do tăng nhiệt độ. Cây xanh còn có tác 
dụng tích cực tới tâm lý của người lao động như giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, nâng cao khả năng tập trung và hạn chế các bệnh về đường 
hô hấp… Đây chính là giải pháp hữu hiệu mà Cảng Quốc tế Long An hướng đến để bảo vệ môi trường, tăng cường cảnh quan sinh thái, 
phát triển bền vững.

Đồng bằng sông Cửu Long 
có nhiều kênh, rạch nên việc 
vận chuyển hàng hóa bằng 
đường thuỷ là ưu tiên hàng 
đầu. Cùng với việc cửa sông 
Soài Rạp nằm ở Long An, khả 
năng đón các tàu trọng tải 
lớn ra vào đã biến nơi đây 
thành cửa ngõ nối TP HCM 
với các tỉnh trong vùng và 
khu vực. Với tiềm năng lợi thế 
đó, Cảng quốc tế Long An 
được quy hoạch bao gồm 
khu liên hợp các khu công 
nghiệp, khu dịch vụ công 
nghiệp, khu đô thị, và các 
khu dịch vụ cảng biển, lưu 
trú,... 

   Trong năm 2020, Cảng 
Quốc tế Long An đã ký kết 
hợp tác chiến lược với các 
Cảng khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL), tạo 
điều kiện xúc tiến phát triển 
mạng lưới vận chuyển hàng 
hóa đa phương thức, đó 
cũng là tiền đề để Cảng 
Quốc tế Long An trở thành 
trung tâm trung chuyển 
hàng hóa của vùng ĐBSCL, 
Đông Nam Bộ đi các khu vực 
và quốc tế, góp phần giảm 
giá thành hàng hóa của các 
doanh nghiệp trong vùng, 
nâng cao năng lực cạnh 
tranh. 

Nhận thấy được tiềm năng, lợi thế vượt trội của Cảng Quốc tế Long An, bên cạnh các Doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển thông quan 
xuất nhập khẩu hàng hóa thông thường, đầu năm 2021, Cảng Quốc tế Long An đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đặng Gia (một 
trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận chuyển, thi công lắp đặt điện gió) trong việc chuyển giao vật tư cho các dự án điện gió. 
Được đánh giá hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi cho việc triển khai các dự án lắp đặt điện gió: diện tích bãi rộng lớn phù hợp cho việc lắp 
dựng; kinh nghiệm khai thác các mặt hàng siêu trường, siêu trọng, những mặt hàng đòi hỏi quy trình làm hàng phức tạp; vận chuyển 
đường thủy thuận lợi đến các trung tâm điện gió trọng điểm của miền Nam tại Bạc Liêu… Đặng Gia đã tin tưởng chọn Cảng Quốc tế Long 
An là đối tác chiến lược. 

CẢNG QUỐC TẾ LONG AN – TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG LOGISTICS
CỦA DOANH NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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VLA VỚI CÔNG TÁC

PHẢN BIỆN XÃ HỘI
 ʪ NGUYỄN TƯƠNG - NGUYỄN DUY MINH

Trong Nhiệm kỳ vừa qua, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam phát triển với những diễn 
biến phức tạp có sự tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, cùng với đó là 

sự cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế đi đôi với căng thẳng thương mại giữa một số nền 
kinh tế lớn... Đặc biệt từ 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 xảy ra trên toàn cầu làm cho 
nền kinh tế thế giới bị suy thoái, nhiều chuyên gia dự báo hậu quả sẽ kéo dài đến nhiều 
năm. Tác động của đại dịch đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có hoạt 
động logistics. Thời điểm từ đầu năm 2021 đến nay, thiếu hụt container rỗng cho hàng 
hóa xuất khẩu và giá cước khu vực châu Á đi châu Âu và châu Mỹ tăng vô kiềm tỏa. Cùng 
với dịch bệnh là thiên tai đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu 
và ngành dịch vụ logistics nước ta. 

Nhiệm kỳ VII tính từ tháng 11/2015 đến nay được đánh giá là một nhiệm 
kỳ thành công - đổi mới và phát triển của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch 
vụ Logistics Việt Nam (VLA) cả vế số lượng lẫn chất lượng. Trong đó, 
vai trò và vị thế của Hiệp hội đã được nâng lên rõ rệt đối với các cơ 
quan Nhà nước thông qua công tác phản biện xã hội và hoạt động thực 
tiễn hiệu quả. 

VLA làm việc cùng đoàn công tác Cục hàng hải Việt Nam
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Ký kết quy chế hoạt động cùng Cục Hải quan TP. HCM

Tuy nhiên, tác động của đại dịch đã thúc đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển khoa học - 
công nghệ mới vào ngành dịch vụ logistics và đời sống xã hội. Đại dịch đã làm thay đổi cách 
tiêu dùng, phương thức hoạt động, trao đổi thương mại, qua đó tác động sâu sắc tới hoạt động 
của dịch vụ logistics. Cũng như thế giới, thương mại điện tử (E-Commerce) của nước ta đã 
phát triển mạnh mẽ, kéo theo các hoạt động logistics. Vấn đề cải thiện tính cạnh tranh của 
chuỗi cung ứng và logistics như chi phí, chất lượng và giao hàng đang được đặt lên hàng đầu. 

Với những quyết sách phát triển kinh tế đúng đắn và kịp thời của Chính phủ, nền kinh tế nước 
ta đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, 
tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. GDP tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt khoảng  
6%/năm và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Kim ngạch xuất 
nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 543,9 tỷ USD, thặng dư xuất nhập khẩu 19,1 tỷ USD. Thương 
mại quốc tế không ngừng mở rộng với việc ký kết và thực hiện nhiều FTA thế hệ mới, trong đó 
nổi bật là CPTPP, EVFTA, RCEP. Ba tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt 
Nam tăng 37% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam tăng 
7%, trong đó hàng container tăng 17%... Qua đó đã tạo điều kiện cho ngành dịch vụ logistics 
Việt Nam chống chịu với đại dịch và phục hồi phát triển.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội đã làm tốt công tác phản biện xã hội, một chức năng quan trọng 
của Hiệp hội ngành nghề. Hiệp hội thực sự đại diện cho Hội viên và ngành dịch vụ logistics 
Việt Nam trong việc tham gia, góp ý kiến xây dựng dự thảo văn bản của các bộ, ban, ngành, 
địa phương liên quan đến ngành dịch vụ logistics. Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã có 45 văn bản 
chính góp ý các dự thảo Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư… Trong đó, nổi bật như:

 ■ Đề xuất nội dung phát triển ngành dịch vụ logistics vào dự thảo văn bản Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như một ngành dịch vụ có đóng góp quan trọng vào sự 
tăng trưởng kinh tế quốc gia cần “Nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics”. 
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 ■ Cùng với Bộ Công Thương, tham gia dự thảo Quyết định 200/QĐ-TTg của Chính phủ về Kế 
hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 
đến năm 2025. Với 5 mục tiêu và 60 nhiệm vụ cụ thể, đây là Kế hoạch hành động đầu tiên 
và toàn diện của Chính phủ cho các hoạt động nhằm đưa ngành dịch vụ logistics nước 
ta phát triển, đạt trình theo kịp sự phát triển của khu vực và thế giới. Quyết định 200 đã 
góp phần nâng cao nhận thức và đánh giá của dư luận xã hội đối với vai trò quan trọng 
của dịch vụ logistics, qua đó cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ 
đạo và điều hành của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đối với dịch vụ 
logistics.

Trong thư ngày 05/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hồng Diên gửi Hiệp 
hội đã nêu rõ: “Trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam đã 
không ngừng trưởng thành và phát triển, thể hiện vai trò quan trọng là tổ chức đại diện cho 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, làm cầu nối giữa doanh nghiệp trong ngành 
và các cơ quan quản lý Nhà nước. Tôi đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hiệp hội 
trong sự phát triển của ngành logistics nước ta nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung”.    

 ■ Tham gia dự thảo về sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg bằng Quyết định 221/QĐ-
TTg về Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics 
Việt Nam đến năm 2025, trong đó có việc xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics 
đến năm 2030. Tham gia xây dựng Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại 2005, 
Nghị định 163/2017 ngày 30/12/2017 Quy định về Kinh doanh dịch vụ Logistics thay thế 
Nghị định 140/2007. Đây là một Nghị định liên quan nhiều nhất đến hoạt động logistics…

 ■ Góp ý xây dựng nhiều văn bản của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam 2015; Nghị định số 144/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận 
tải đa phương thức; Thông tư về tăng phí dịch vụ cảng biển một cách phù hợp với lợi ích 
quốc gia; các khuyến nghị đối với ngành nhằm giảm chi phí logistics quốc gia;…

 ■ Kiến nghị và góp ý với Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) các vấn đề liên quan đến việc 
thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và hoạt động cải cách của cơ 
quan Hải quan. Góp ý xây dựng một số văn bản như: Thông tư 39/2018 ngày 20/4/2018 
sửa đổi Thông tư 38/2015 về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất 

Ký kết quy chế hoạt động cùng Cục Hải quan TP. HCM
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nhập khẩu…; Nghị định 59/2918 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015 quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 
quan; Thông tư số 22/2019 ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015 về cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan; Nghị định 128/2020, ngày 19/10/2020 quy định 
chi tiết xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan… Ngoài ra, VLA còn ký thỏa 
thuận hợp tác với Cục giám sát Hải quan và Chi cục Hải quan TP. HCM, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho công tác làm thủ tục hải quan của Hội viên. Theo yêu cầu của Tổng cục 
Hải quan, VLA đã có góp ý dự thảo Luật Bộ đội biên phòng liên quan đến quy định kiểm 
tra hàng hóa và phương tiện vận tải hàng hóa qua biên giới…

 ■ Tham gia xây dựng Đề án phát triển logistics trên địa bàn TP. HCM tới năm 2025, định 
hướng 2030; Đề án phát triển trung tâm logistics của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đề án phát 
triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa…

 ■ Trong thời gian chống dịch COVID-19, giãn cách xã hội, VLA đã kịp thời phản ánh các khó 
khăn, vướng mắc của Hội viên lên các bộ, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ/Bộ Trưởng Chủ nhiệm VPCP/
Bộ trưởng Công Thương về việc giảm giá điện lạnh cao hơn giá điện sản xuất từ 25% - 
30% nhằm giảm chi phí logistics. Đề nghị Hải Phòng giảm chi phí kết cấu hạ tầng đường 
biển cho sà lan vận tải container bằng đường thủy nội địa; đề nghị hủy bỏ thu phí và làm 
thủ tục hai lần cho vận tải container đường thủy Việt Nam - Campuchia;…

 ■ Ngoài tham gia góp ý trực tiếp, Hiệp hội còn phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp khác, 
như Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, đặc biệt Văn phòng 
Chính phủ/Ban cải cách doanh nghiệp tư nhân… để có tiếng nói chung với các cơ quan 
Nhà nước. Điển hình như: Tham gia ý kiến về việc thu phí dịch vụ cơ sở hạ tầng cảng biển 
tại Hải Phòng, TP. HCM; Cùng Hiệp hội Dệt may và 6 hiệp hội khác ký chung yêu cầu gửi 
đại diện thương mại Mỹ để phản đối Mỹ áp dụng điều tra Việt Nam phá giá tiền tệ theo 
Section 301. Đến nay, Mỹ đã không còn yêu cầu này nữa. 

Qua các phân tích trên, có thể thấy, VLA đã chủ động, tích cực tham gia việc góp ý xây dựng 
các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động, dịch vụ logistics. Những ý kiến đóng góp của 
VLA đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong ngành. Qua 
đó tạo dựng được niềm tin đối với doanh nghiệp Hội viên; nâng cao vai trò và vị thế của VLA 
đối với các cơ quan Nhà nước.

Lễ triển khai và công bố Quyết định 200 ngày 14.2.2017
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 ʪ NGUYỄN TƯƠNG - NGUYỄN DUY MINH

MỘT NHIỆM KỲ ĐỔI MỚI
VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

 VLA 2015 - 2020: 

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI NHIỀU TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRONG 
VÀ NGOÀI NƯỚC
Từ tháng 5/1994, VLA là thành viên chính thức của Liên đoàn Giao nhận vận tải quốc 
tế (FIATA) và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong tổ chức quốc tế này. Từ tháng 
11/1999 VLA là thành viên của Hiệp hội Giao nhận vận tải ASEAN (AFFA). FIATA và 
AFFA là hai tổ chức quốc tế và khu vực chính thống và chủ yếu về giao nhận vận tải, 
logistics. Trong nước, VLA là Hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công 
Nghiệp Việt Nam (VCCI) từ tháng 4/1994. Đây là cơ sở cho việc hợp tác quốc tế và mở 
rộng quan hệ trong nước của Hiệp hội vì lợi ích và phát triển của Hội viên.

Trong Nhiệm kỳ VII (từ tháng 11/2015), Hiệp hội đã ký 15 thỏa thuận hợp tác (MOU) 
với các tổ chức hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp (DN) nước ngoài; 06 Thỏa thuận 
hợp tác với các hiệp hội ngành nghề, DN trong nước; 10 Thỏa thuận hợp tác với các 
cơ quan quản lý Nhà nước và 11 Thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, học viện, 
trường cao đẳng của Việt Nam. Những Thỏa thuận hợp tác này đã thể hiện tính chủ 
động trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, liên kết, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng 

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước: “Đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào một thị 
trường, một đối tác…”, trong Nhiệm kỳ VII (2015 - 2020) vừa qua, Hiệp 
hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã phát triển công 
tác quan hệ đối ngoại - kết nối ngành nghề trong nước, khu vực, quốc 
tế và đã được nhiều thành quả quan trọng.
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và Nhà nước, tạo khung pháp lý cho việc hợp tác, qua 
đó góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh 
của Hội viên, nâng cao vai trò và vị thế của Hiệp hội 
trong nước cũng như trên trường quốc tế.

TỔ CHỨC VÀ THAM DỰ NHIỀU SỰ KIỆN MANG TẦM 
QUỐC TẾ 
VLA đã đẩy mạnh bước thúc đẩy việc hợp tác với 
FIATA, AFFA và UNESCAP qua việc chủ động đăng cai 
tổ chức các hội nghị tại Việt Nam, tham gia các hội 
nghị và có ý kiến đóng góp với các tổ chức quốc tế này. 
Nhiệm kỳ VII, lãnh đạo Hiệp hội đã tham gia toàn diện 
và đầy đủ các hoạt động quốc tế, như Hội nghị vùng 
châu Á - Thái Bình Dương (RAP-FIATA) tại Busan và 
tại Bangkok; FIATA World Congress tại Kuala Lumpur, 
Malaysia ( 2017); Delhi, Ấn Độ (2018) và tại Nam Phi 
(2019); Tham gia và có tiếng nói tại các Ban chuyên 
môn, nhóm công tác của FIATA, như MTI, CAI, ALBM, 
FLA; Có quan hệ chặt chẽ hơn với FIATA trên lĩnh vực 
trao đổi thông tin, tuyên truyền nghề nghiệp. 

Đầu 2019, Ban Vận tải do Phó Chủ tịch Đào Trọng Khoa 
đã tổ chức thành công cuộc họp của Working Group 
Sea thuộc Ban Vận tải của FIATA (MTI) tại TP. HCM. 
Đặc biệt, trong năm 2019 này, VLA đã mạnh dạn làm 
thủ tục ứng cử để giành quyền tổ chức FIATA World 
Congress 2023 khi dự Hội nghị ở Nam Phi, nhưng chưa 
đến lượt. Tại sự kiện FIATA World Congress 2019, VLA 
đã tổ chức một gian hàng triển lãm về logistics Việt 
Nam trang trọng với nhiều hoạt động giao lưu mang 
lại tình cảm tốt đẹp với các nước chủ nhà và các đoàn 
quốc gia khác. 

Năm 2020, Hiệp hội đã đăng cai và được FIATA/
UNESCAP chọn tổ chức Hội nghị RAP ở Đà Nẵng, 
nhưng vì đại dịch COVID-19 nên bị hoãn. Đặc biệt, Chủ 
tịch FIATA Babar Badat đã có thư chúc mừng Hiệp hội 
đăng trong Sách Trắng VLA 2018 nhân dịp Kỷ niệm 25 
năm Ngày thành lập VLA và “FIATA xin cám ơn VLA 
về sự hợp tác tuyệt vời” với FIATA trong thời gian qua. 
Hiệp hội đã tổ chức thành công các hội thảo nghiệp vụ 
của ba tổ chức này, đặc biệt là các khóa đào tạo cấp 
chứng chỉ FIATA cho Hội viên của VLA.
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Năm 2019, Hiệp hội đã tích cực và chủ động trong việc tham gia và làm phong phú 
các hoạt động của AFFA. Ngoài việc tham gia đều đặn các hội nghị, Hiệp hội đã lần 
thứ 3 kể từ khi đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên của AFFA lần thứ 
30 tại TP. HCM với nhiều nội dung đổi mới, hoạt động bên lề phong phú thu hút được 
sự quan tâm của doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như cơ quan quản lý Nhà 
nước, được các thành viên AFFA đánh giá cao, như: Hội nghị B2B của các thành viên 
AFFA, Cuộc thi ảnh logistics với sự tham gia của đông đảo của các nhà nhiếp ảnh 
chuyên nghiệp và bán chuyên trong nước và các nước ASEAN. Số tiền bán ảnh nghệ 
thuật tại Hội nghị gần 3.000 USD đã được Hiệp hội thay mặt AFFA gửi tặng trẻ em 
nghèo bị bệnh ung bướu tại TP. HCM. Nhân dịp này, Hiệp hội đã tổ chức các Hội nghị 
B2B với 36 doanh nghiệp logistics của CAMFA (Campuchia) và hơn 30 doanh nghiệp 
của SLA (Singapore), giúp doanh nghiệp các bên tăng cường hiểu biết và quan hệ với 
doanh nghiệp của Hiệp hội.

TỔ CHỨC NHIỀU HỘI THẢO, TẠO SỰ GIAO LƯU GẮN KẾT GIỮA CÁC DOANH 
NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Trong Nhiệm kỳ, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hội thảo nghiệp vụ trong nước và quốc tế. 
Nổi bật là Hội thảo quốc tế về dịch vụ logistics hàng không, được tổ chức vào 2017 
và 2019; Hội thảo về Vận tải quá cảnh ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Hàng năm, 
tổ chức, tuy chưa nhiều và đều đặn, một số đoàn cho Hội viên đi tham quan, học 
tập nghiệp vụ tại châu Âu, châu Á. Trong 5 năm, tổ chức được 11 đoàn ra xúc tiến  
thương mại.

Cũng trong Nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Văn phòng Hiệp hội đã tổ chức tiếp đón trọng 
thị và cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và hợp tác liên kết, nghiên cứu tình 
hình logistics Việt Nam cho các đoàn, tổ chức, khách quốc tế và trong nước đến giao 
lưu, trao đổi, làm việc: 42 lượt đoàn trong nước, 44 lượt đoàn nước ngoài. Qua đó đã 
góp phần thúc đẩy hợp tác, quảng bá, giới thiệu về Hiệp hội cũng như ngành dịch vụ 
logistics Việt Nam. Một số đoàn sau khi gặp, trao đổi với Hiệp hội đã có thương vụ 
với các Hội viên, nhất là các thương vụ mua bán, sáp nhập.
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NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC  
PHẢN BIỆN XÃ HỘI
Thông qua các Thỏa thuận đã ký kết nêu ở phần trên, 
Hiệp hội đã tích cực làm tốt công tác phản biện xã hội, 
xây dựng chính sách liên quan đến phát triển dịch vụ 
logistics, tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan quản lý Nhà nước như: Bộ Giao thông vận tải 
(Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục 
Đường thủy nội địa Việt Nam và Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam), Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan), và 
các UBND một số tỉnh thành lớn, như Hà Nội, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu… trong việc 
tham gia ý kiến, kiến nghị, phối hợp hoạt động, chia sẻ 
thông tin, như: Đề án phát triển logistics trên địa bàn TP. 
HCM tới năm 2025, định hướng 2030; Đề án phát triển 
trung tâm logistics của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề án 
phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Thanh Hóa. Đã hỗ trợ TP. Hải Phòng thành 
lập Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Hải Phòng. 
Trong công tác phản biện xã hội, ngoài tham gia góp ý 
trực tiếp, Hiệp hội còn phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội 
Dệt may, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam… 
để có tiếng nói chung với các cơ quan Nhà nước, điển 
hình như tham gia ý kiến về TP. Hải Phòng thu phí dịch vụ cơ sở hạ tầng cảng biển, TP. 
HCM dự kiến thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển, Bộ Giao thông vận tải thu phí đường bộ 
quá cao, qua đó làm cho chi phí logistics tăng cao. Cùng Hiệp hội Dệt may và 6 Hiệp 
hội khác ký chung Yêu cầu gửi Đại diện Thương mại Mỹ, tháng 12/2020 về phản đối 
Mỹ áp dụng Điều tra Việt Nam phá giá tiền tệ theo Section 301. Đến nay, Mỹ đã không 
còn yêu cầu này nữa.

CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
Tồn tại lớn nhất trong công tác hợp tác, đối ngoại của Hiệp hội trong Nhiệm kỳ vừa 
qua là sau khi ký kết các thỏa thuận hợp tác thì việc theo dõi, triển khai và phổ biến 
đến Hội viên chưa tốt. Hiệu quả chưa được như ý muốn của các bên ký kết cũng như 
việc hỗ trợ Hội viên trong hoạt động kinh doanh. Đây là vấn đề mà Nhiệm kỳ VIII cần 
cải thiện để phục vụ tốt hơn cho Hội viên trong công tác tìm kiếm thị trường mới và 
đối tác mới, liên kết và đa dạng hóa loại hình dịch vụ logistics được cung cấp, qua đó 
hỗ trợ Hội viên trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí logistics. Ban 
Chấp hành Nhiệm kỳ VIII cần có chiến lược xác định nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm 
thực hiện Nhiệm vụ trong Quyết định số 200/QĐ-TTg, Quyết định số 221/QĐ-TTg. Đối 
với công tác hòa nhập với hoạt động của FIATA, Nhiệm kỳ VIII, Ban Chấp hành Hiệp 
hội cần vận động Hội viên tích cực tham gia các Fiata World Congress để giao lưu 
kết nối chuyên môn cũng như tích cực tham gia vào các Ban chuyên môn của FIATA 
nhằm nâng cao tầm nhìn và cập nhật xu hướng mới của ngành. Cần tiếp tục phát 
huy các hoạt động giao lưu quốc tế liên kết phi chuyên môn trước để làm tiền đề cho 
các hoạt động kết nối chuyên môn như giao lưu với Hàn Quốc, cuộc thi ảnh logistics 
ASEAN…
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TẢI NGAY ỨNG DỤNG
NHẬN NGÀN ƯU ĐÃI



 ʪ LS. NGÔ KHẮC LỄ

NIỀM VUI THẦM LẶNG
 TƯ VẤN CHO HỘI VIÊN 

Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng vụ việc và hình thức tư vấn tăng 
mạnh, từ tổ chức các buổi tọa đàm trực tiếp (coffee talk) đến hội thảo 

trực tuyến (webinar) để hỗ trợ Hội viên đối với những vấn đề cần tư vấn hoặc 
sự việc mang tính thời sự như vụ mắc cạn của tàu “Ever Given” tại kênh Suez 
ngày 23/3/2021. 

Để nâng cao kiến thức pháp luật, phòng ngừa rủi ro và nâng cao vốn tiếng 
Anh chuyên ngành cho Hội viên, Tiểu ban tư vấn đã tham gia xây dựng Điều 
kiện kinh doanh chuẩn - Standard Trading Conditions - (STC) của Hiệp hội 
giao nhận các nước ASEAN (AFFA) được Đại hội thường niên của AFFA 
(AFFA AGM) thông qua ngày 17/12/2020, hướng dẫn sử dụng STC của VLA, 
phổ biến kiến thức cơ bản và chuyên sâu, truyền tải đến Hội viên các vụ kiện 
điển hình (case study) có ý nghĩa thực tiễn để dẫn chiếu trong công việc pháp 
lý khi cần, thông qua bản tin tiếng Anh hàng tháng (Newsletter), chuyên mục 
Luật - Chính sách trên trên Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) và bản 
Tin nhanh do VLA phát hành.

Từ tháng 7/2017, phát hành Newsletter hàng tháng, gửi đến Hội viên và đăng 
tải trên website VLA, đến tháng 5/2021 được 47 số; đề xuất và tham gia xây 
dựng Bộ Quy chế hoạt động của VLA. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn 
pháp lý cho Hội viên, trung bình 38 vụ/năm; thường xuyên (trung bình 9 lần/
năm) thông tin trên tạp chí VLR về các vụ tranh chấp để Hội viên tham khảo. 

Trong Nhiệm kỳ 
VII, công tác tư 

vấn pháp luật cho 
Hội viên được Ban 

Chấp hành VLA 
rất quan tâm, do 

Tiểu ban tư vấn 
pháp luật gồm các 

luật sư, trọng tài 
viên, chuyên gia 
về logistics đảm 

trách. Văn phòng 
VLA chịu trách 

nhiệm tiếp nhận 
yêu cầu, kết nối, 
tổ chức các buổi 

tư vấn. 
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Thực hiện công tác tư vấn pháp luật theo hướng 
chuyên nghiệp, nhanh chóng, không sai sót, về nhiều 
lĩnh vực theo yêu cầu của Hội viên, như đàm phán, thực 
hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp, dùng mẫu vận 
đơn FIATA, STC với thời gian hoàn thành tư vấn từ 2 - 4 
giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. 

Đại dịch COVID-19 bùng phát, Tiểu ban tư vấn đã kịp 
thời xây dựng bảng hướng dẫn Hội viên về COVID-19 và 
sự kiện bất khả kháng là vấn đề nóng vì có nhiều tranh 
chấp liên quan và chưa từng xảy ra do đã lâu không có 
đại dịch toàn cầu. Từ tháng 9/2020, thành lập chuyên 
mục “Góc pháp luật” đăng tải trên “Tin nhanh” hàng 
tháng của VLA với những bài viết chuyên sâu liên quan 
đến pháp lý trong hoạt động kinh doanh nhằm bổ sung 
kiến thức và kinh nghiệm cho Hội viên. Ngoài ra, Tiểu 
ban tư vấn đã tham gia phục vụ Đại hội Nhiệm kỳ VIII 
của VLA (tháng 5/2021) với việc nghiên cứu, sửa đổi 
điều lệ, quy chế đại hội, tiêu chuẩn ứng viên để có thể 
chọn được những ủy viên Ban Chấp hành có năng lực 
và tâm huyết cho nhiệm kỳ mới. 

Trong quá trình tư vấn, có những vụ việc phức tạp mà 
Hội viên cũng như cộng đồng doanh nghiệp logistics 
quan tâm. Điển hình là vụ tàu “Ever Given” bị mắc cạn 
tại kênh Suez ngày 23/3/2021 mà Hội viên có hàng trên 
tàu, hiện tàu vẫn đang bị bắt giữ với yêu cầu bồi thường 
là khoảng một tỷ USD từ phía Ai Cập; trình tự xử lý hàng 
hóa như thế nào, liên hệ với ai, thông báo cho ai, có tổn 
thất chung hay không, số tiền bồi thường bao nhiêu là 
hợp lý, nghĩa vụ hạn chế tổn thất như thế nào, thuyền 
trưởng có được miễn trách không,… ; đó là những vấn 
đề cần xem xét; dự tính phải nhiều năm nữa mới giải 
quyết xong tranh chấp. Vụ này phức tạp nhưng cũng 
thú vị vì có nhiều vấn đề trong một vụ tai nạn hàng hải, 
thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để tiếp tục phục 
vụ Hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua đã có những vụ tranh 
chấp kéo dài hàng năm trời của Hội viên với sự phối 
hợp, giúp đỡ của Tiểu ban tư vấn; vụ dài đến nay là đã 
hơn 03 năm (từ năm 2018) và hiện vẫn đang tiếp diễn. 

Niềm vui của người làm tư vấn pháp luật cho VLA thì 
có nhiều và có thể nói đó là niềm vui nhỏ bé, thầm lặng, 
có pha chút tự hào là phục vụ Hội viên “mọi lúc, mọi 
nơi”. Xin kể vài ví dụ gần đây, một lần đang ăn cơm tối 
thì Hội viên gửi tin qua Zalo, kèm ảnh chụp vận đơn, có 
đánh dấu bao quanh một nhóm từ và đề nghị giải thích 
nội dung, tôi trả lời ngay qua Zalo và tiếp tục ăn cơm 
với cái Iphone trước mặt, thì... “ting! ting!”, vẫn anh ấy! 
kèm theo dòng chữ “anh ơi! câu ấy (trên vận đơn) dịch 
thế nào cho “xuôi”?” Thế là không viết Zalo nữa mà bốc 
điện thoại dịch luôn cho “xuôi” để anh ấy dùng ngay 

(vì chắc đang còn làm việc ở công ty). Cả nhà người 
viết cũng quen với cảnh này rồi nên một người giơ tay 
ra hiệu “im lặng” để tôi dịch. Lần khác, sau 22 giờ vẫn 
còn thấy trên zalo “anh ngủ chưa? cho em hỏi một tí”; 
vào ngày lễ, nghỉ thì cũng: “em có việc gấp, điện thoại 
cho anh được không?” hiện trên Zalo hay tin nhắn. 
Bạn người viết khi đang vui vẻ trong ngày nghỉ còn 
bảo “không để mai được à?”, thế nhưng Hội viên được 
thỏa mãn kịp thời là niềm vui, là “nghiệp” của mình rồi 
nên bạn bè cũng thông cảm. Nhiều Hội viên “cò men 
(comment) là trả lời nhanh, đúng nội dung đang cần; đó 
chính là phần thưởng vô giá vì giống như người đang 
có bệnh được “bác sĩ’ chữa kịp thời. Gặp câu hỏi chưa 
rõ hoặc cần giải thích nhanh hơn thì lập Zalo trao đổi, 
và gửi ... “chúc sinh nhật” khi Zalo nhắc mà chưa chắc 
đã nhớ người đó là ai; đó cũng là niềm vui. Lần khác thì 
cũng thú vị vì mới biết mặt nhau “offline” tại một hội 
thảo trực tiếp chứ trước thì toàn “online”. Đó cũng là 
niềm vui nho nhỏ.

Nỗi buồn thì không có mà chỉ là một chút suy tư khi gặp 

những câu hỏi quá đơn giản, kiến thức cơ bản mà Hội 
viên chưa “thuộc bài”, có thể dẫn đến rủi ro. Như vậy, 
lại càng thấy cần có những buổi tư vấn trực tiếp hay 
trực tuyến. Khó khăn thì nhiều vì kiến thức còn hạn hẹp 
nhưng những người làm tư vấn luôn phải học hỏi hàng 
ngày để có thể đáp ứng yêu cầu của Hội viên. 

Có người bảo, làm nghề tư vấn pháp luật, giải quyết 
tranh chấp thì buồn tẻ và khô khan lắm, còn người 
trong cuộc thì thấy mang lại niềm vui nhỏ bé, thầm 
lặng, kịp thời cho Hội viên được tư vấn là hạnh phúc 
lớn lao của “nghiệp” đã mang trong nhiều năm nay vì 
một VLA với cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ logistics 
phát triển bền vững trong tương lai.
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Contact info: 172 Hai Ba Trung St., DaKao Ward, District 1, HCMC, Viet Nam                     (+84.28) 2220 2888                          tms.sales@transimex.com.vn

MODERN AND NATIONAL WISE LOGISTICS 
INFRASTRUCTURE.
PROFESSIONAL AND DILIGENT WORKFORCE.

PROFESSTIONAL & LOGISTICS SERVICES FOR 
ALL KIND OF DEMANDS AND INDUSTRY.

TRANSIMEX CORPORATION

Professional Logistics Service Provider,
From First Miles To Last Time,
From Vietnam To Global.

Port & ICD Service

Int’l Freight Forwarding

Warehousing Service/ 
Document Storage Service

Inland Transport

Inland Waterway Transport

Cross Border Transport

Contract Logistics

Heavy & Oversize
Cargo Logistics

GSA

Container Liner Agency
& Ship Husbanding Agency

Logistics Service
By Category & OtherSpecialized 
Logistics Services



XNK tự hào và cam kết mang đến cho khách hàng, đặc biệt 
là khách hàng vận chuyển hàng hóa tuyến Trung Quốc - 
Việt Nam - ASEAN dịch vụ Logistics Uy tín, Thân thiện, 
An toàn và Đúng hẹn.

XNK định hướng trở thành Công ty gọn mà tinh, quản trị theo hệ 
thống, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển 
xuyên biên giới (CBT). 

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Ra đời từ năm 2006, XNK Logistics tập trung hoạt động 
chính trong lĩnh vực Logistics và Vận chuyển hàng hóa 
xuyên biên giới (CBT) trên tuyến chính: Trung Quốc - 
Việt Nam - Lào/TháiLan/Campuchia.

“OUR COMPANY - OUR PERSON”

GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ

www.xnklogistics.com.vn0 2 4 - 3 8 4 3 - 4 9 1 9



NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO, GẮN KẾT
HỘI VIÊN ĐƯA VLA 
LÊN MỘT BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI
TRONG NHIỆM KỲ VIII

 ʪ NGUYỄN TƯƠNG - NGUYỄN DUY MINH

Trong Nhiệm kỳ VIII, tình hình kinh tế thế giới và trong nước phục hồi và phát triển với 
sự tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đại dịch COVID-19 đang xảy ra ngày 

càng phức tạp trên toàn cầu, hậu quả của nó dự kiến kéo dài nhiều năm. Tác động của 
đại dịch đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có hoạt động logistics, đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và ngành dịch vụ logistics nước 
ta. Đại dịch đã làm thay đổi cách tiêu dùng, phương thức hoạt động, trao đổi thương mại, 
qua đó tác động sâu sắc tới hoạt động phục vụ của dịch vụ logistics. Thương mại điện tử 
(E-Commerce) của nước ta đã phát triển mạnh mẽ, kéo theo các hoạt động logistics. Trong 
điều kiện đó ngành dịch vụ logistics đang không ngừng thay đổi với các yêu cầu mới trước 
sự phát triển của khoa học - công nghệ. Vì vậy, ngành dịch vụ logistics phải khẩn trương 
chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo phục vụ yêu cầu hiện tại và trong tương lai gần.

Thương mại quốc tế của nước ta không ngừng mở rộng với việc ký kết và thực hiện nhiều 
FTA thế hệ mới, trong đó nổi bật là CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP. Qua đó đã tạo điều kiện 
cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam chống chịu với đại dịch và phục hồi phát triển. Quyết 
định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 được sửa đổi bổ sung bằng Quyết định số 221/
QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động 
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam là nhân tố quan trọng 
tạo nên động lực mới cho sự phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Trước tình hình đó, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam sẽ cùng các Hội viên 
tập trung vào các hoạt động phát triển mang tính đột phá dưới đây:

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong Nhiệm kỳ VII (2015 - 2020), Hiệp hội 
Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cần đề ra những kế hoạch 
hoạt động mang tính đột phá trong Nhiệm kỳ VIII (2021 - 2024) nhằm kết 
nối Hội viên, nâng cao năng lực theo đúng xu hướng ngành nghề tương lai, 
tăng cường ứng dụng công nghệ, thay đổi mô hình đào tạo phù hợp, chủ 
động phản biện chính sách. Đồng thời, tự thân Hiệp hội cũng phải đổi mới 
mô hình tổ chức để cùng Hội viên phát triển, góp phần vào việc phát triển 
ngành dịch vụ logistics Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển trong 
tình hình mới của đất nước, hướng tới khát vọng 2045. 

64

KỶ
 Y

ẾU
 Đ

ẠI
 H

ỘI
 N

HI
ỆM

 K
Ỳ 

VI
II 

(2
02

1 
- 2

02
4)



ĐẨY MẠNH VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ - NẮM 
BẮT XU HƯỚNG THỜI ĐẠI 
Với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, 
chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ thúc đẩy nhanh 
phát triển kinh tế-xã hội. Công nghệ mới như: 
trí tuệ nhân tạo, block chain, in 3D, internet kết 
nối vạn vật, big data, blockchain… đang được 
áp dụng rộng rãi trong ngành dịch vụ logistics 
thế giới. Robot đang được ứng dụng trong các 
kho hàng hóa hiện đại, drone đang được ứng 
dụng trong giao hàng chặng cuối và xe không 
người lái đang trong quá trình thử nghiệm… 
Thương mại điện tử (E-Commerce) của nước 
ta đã phát triển mạnh mẽ, kéo theo các hoạt 
động logistics liên quan. Vấn đề cải thiện tính 
cạnh tranh của chuỗi cung ứng và logistics 
như chi phí, chất lượng và giao hàng đang 
được đặt lên hàng đầu. 

Hiệp hội sẽ nhanh chóng hoàn thành việc hợp 
tác với Hiệp hội Nông nghiệp số (VIDA) trong 
Nhiệm kỳ VIII nhằm phát triển một platform 
hợp tác theo liên kết dọc các công ty cung 
cấp dịch vụ logistics để tạo thành chuỗi dịch 
vụ “end-end” nhằm phục vụ hiệu quả các Hội 
viên Hiệp hội Nông nghiệp số VIDA trước tiên. 
Hiệp hội và các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ logistics phải cùng nhau có kế hoạch và 
chiến lược chuyển đổi số, đào tạo nhận thức 
về chuyển đổi số, biết ứng dụng công nghệ phù 
hợp cho các hoạt động dịch vụ chính logistics. 
Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển Agro-
logistics của nước ta.

Kỷ niệm 25 
năm thành lập 
Hiệp hội VLA 
1993 - 2018

PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA 
THƯƠNG MẠI - KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH, ĐỒNG BỘ 
HÓA CHÍNH SÁCH, ĐỒNG BỘ KẾT NỐI CÁC HẠ TẦNG 
HIỆU QUẢ VÀ HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU CẮT GIẢM CHI PHÍ 
LOGISTICS
Đổi mới cách thức phản biện từ thụ động sang chủ động. 
Tiếp tục xuất bản định kỳ Sách Trắng VLA để tuyên truyền 
nhận thức xã hội đúng về tầm quan trọng của ngành dịch vụ 
logistics trong nền kinh tế cũng như các đề xuất chính sách 
nhằm khuyến khích ngành dịch vụ logistics phát triển, tham 
mưu tư vấn tính hiệu quả đồng bộ trong quy hoạch hạ tầng 
logistics và thuận lợi hóa trong chính sách nhằm cắt giảm 
chi phí logistics quốc gia. Triển khai thành công dự án Chỉ số 
Logistics tỉnh và vùng, hợp tác với VCCI để chủ động phản biện 
chính sách. Dự án hướng đến khuyến khích sự cạnh tranh lành 
mạnh trong công tác cải cách thể chế liên quan tạo thuận lợi 
thương mại, cạnh tranh lành mạnh trong phát triển chính sách 
quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông - hạ tầng logistics 
giữa các tỉnh - thành phố có hoạt động logistics năng động. 
Hiệp hội VLA sẽ duy trì phát hành Sách Trắng hai năm một lần 
cung cấp tình hình phát triển dịch vụ logistics Việt Nam. 

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI VỚI SỰ 
HÌNH THÀNH CÁC HIỆP HỘI LOGISTICS ĐỊA PHƯƠNG
Đầu 2021, Hiệp hội VLA đã tích cực tham gia, tư vấn góp 
phần hình thành Ban Vận động Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ 
Logistics TP. Hải Phòng. Nhiệm kỳ VIII, Hiệp hội VLA sẽ tiếp 
tục phát triển các Hiệp hội logistics địa phương tại Cần Thơ, 
Đà Nẵng, Bình Dương… Các Hiệp hội logistics địa phương sẽ 
phát huy được tính năng động trong công tác phản biện, tham 
mưu tư vấn chính sách tại địa phương. Bên cạnh đó, công tác 
phản biện/tham mưu chính sách Trung ương, đối ngoại quốc 
tế, hợp tác với các hiệp hội chủ hàng, định hướng chuyên môn 
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phát triển năng lực theo hướng trở thành 3PL - 4PL, 
công tác đào tạo Hội viên, tư vấn pháp luật ngành sẽ 
do Hiệp hội VLA dẫn dắt và hỗ trợ. 

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH ĐÀO TẠO
Chia sẻ nhận thức và định hướng với Hội viên về mô 
hình đào tạo nghề dựa trên kỹ năng, dựa trên năng 
lực. Hiệp hội sẽ đóng vai trò dẫn dắt ngành nghề trong 
công tác chuẩn hóa các vị trí nghề trong ngành dịch vụ 
logistics (OS) - xác định hệ thống kỹ năng và phẩm chất 
cần thiết cho từng vị trí nghề (OSS) - xây dựng nội dung 
đào tạo bám sát hệ thống kỹ năng cần thiết - hướng 
đến mục tiêu người được đào tạo sẽ đáp ứng được 
nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp, hướng đến sự minh 
bạch năng lực trong ngành dịch vụ logistics. Chú trọng 
đào tạo pháp lý và tiếng Anh logistics cho Hội viên. Bên 
cạnh đó đào tạo kỹ năng gắn với thực tế cách mạng 
công nghiệp 4.0, gắn với thời đại nhiều biến động rủi 
ro khó lường để bổ sung thêm các kỹ năng phẩm chất 
cần thiết phù hợp hoàn cảnh xã hội mới. Công tác đào 
tạo nghề xác định sẽ gắn kết chặt chẽ với Hội viên và 
các tổ chức đào tạo uy tín quốc tế như FIATA, AFFA 
và UNESCAP. Bên cạnh công tác đào tạo nghề, Hiệp 
hội VLA sẽ dẫn dắt và chia sẻ giáo trình đào tạo FIATA 
DIPLOMA với các trường đại học, học viện, trường 
cao đẳng có liên quan và quan tâm nhằm hỗ trợ công 
tác đào tạo hàn lâm nguồn nhân lực logistics có chất 
lượng cao cho tương lai.

NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI VIÊN, CHIA SẺ THÔNG 
TIN VỚI HỘI VIÊN CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI 
NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA KHÁCH HÀNG
Tăng cường công tác trao đổi chia sẻ chuyên môn 
nghiệp vụ, kinh nghiệm thông qua các hoạt động Ban 
chuyên môn để cùng nhau nâng cao nội lực. Chủ động 
khuyến khích Hội viên tích cực tham gia vào các Ban 
chuyên môn của FIATA nhằm tiếp cận các thông tin 
và mô hình kinh doanh hiện đại từ cộng đồng doanh 
nghiệp dịch vụ logistics thế giới. Gắn kết với hoạt động 
của VLA và tổ chức ngành nghề uy tín hàng đầu như 
FIATA là một trọng tâm hợp tác trong Nhiệm kỳ VIII. 
Hiệp hội sẽ đặt mục tiêu ban hành các tiêu chí đánh 
giá xếp loại năng lực Hội viên hàng năm theo từng loại 
hình cung cấp dịch vụ và hợp tác với một tạp chí có uy 
tín của quốc gia hoặc quốc tế xây dựng thành công giải 
thưởng logistics tôn vinh Hội viên. 

Xuất phát từ xu hướng cung cấp dịch vụ logistics của 
thế giới đang phát triển hiện nay là liên minh và sáp 
nhập, liên kết đa ngành nghề và mở rộng quy mô cho 
nên về hợp tác nội bộ trong ngành, chú ý tăng cường 

công tác kết nối hợp tác trong Hiệp hội theo liên kết 
ngang và liên kết dọc.

 ■ Liên kết ngang: giữa các Hội viên cùng loại hình 
dịch vụ để tối ưu nguồn lực và tăng cường năng 
lực cạnh tranh.

 ■ Liên kết dọc: giữa các Hội viên khác loại hình 
cung cấp dịch vụ để tạo thành chuỗi dịch vụ 
logistics tích hợp nhằm liên danh, liên kết hướng 
đến những mục tiêu lớn hơn, hiệu quả hơn, kể cả 
liên kết với các chủ hàng để có thêm nhiều dịch 
vụ trọn gói.

Từ góc độ quan sát các xu thế liên kết trên thị trường 
đã thấy như các liên minh hãng tàu để tối ưu hiệu quả 
kinh doanh, M&A để trở thành các tập đoàn với quy mô 
lớn hơn giải quyết vấn đề thị phần, liên kết qua M&A 
để mở rộng chiều sâu chuỗi dịch vụ logistics, chúng 
ta có thể nhận định rằng trong thời gian tới các Hội 
viên VLA nói riêng và công ty cung cấp dịch vụ logistics 
của Việt Nam nói chung không thể manh mún, nhỏ lẻ 
được nữa mà phải quan tâm xu hướng hợp tác liên kết. 
Nâng cao số lượng doanh nghiệp Hội viên cung cấp 
dịch vụ logistics trọn gói nhằm đạt chất lượng dịch vụ 
cao (từ 2PL và 3PL tiến tới 4PL). Liên kết và kết nối với 
các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông 
phân phối để chủ động có nguồn hàng hóa; qua đó 
tăng cường các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao.

Hoạt động trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VLA

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP 
LOGISTICS VÀ CHỦ HÀNG
Để phát triển thị trường dịch vụ logistics, gia tăng tỷ lệ 
thuê ngoài logistics, gia tăng các dịch vụ logistics tích 
hợp cung ứng cho chủ hàng nhằm tăng năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế. Phát triển hợp tác gắn với một 
chuỗi cung ứng ngành hàng cụ thể như ngành nông 
nghiệp, phát triển mạnh mẽ logistics nông nghiệp 
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(Agro-logistics), gắn logistics với các hoạt động lưu 
thông xuất nhập khẩu nông sản, hải sản, đặc biệt là 
kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường toàn cầu 
bằng đường hàng không. Hiệp hội sẽ phát huy hợp tác 
thí điểm VLA-VIDA qua mô hình Công ty cộng đồng 
Logitek để làm cơ sở mở rộng hợp tác sang các ngành 
hàng khác.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MỘT CÁCH 
HIỆU QUẢ
Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR), cơ quan ngôn 
luận của Hiệp hội cùng với Văn phòng Hiệp hội hợp tác 
chặt chẽ với các cơ quan truyền thông thúc đẩy mạnh 
mẽ công tác tuyên truyền về hoạt động của Hiệp hội 
và của ngành dịch vụ logsitcs Việt Nam, khuyến khích 
gắn hoạt động vận tải và dịch vụ logistics với nhận thức 
chống biến đổi khí hậu (BĐKH). Để thực hiện các cam 
kết đã ký mà Việt Nam đã ban hành kế hoạch quốc gia 
về tăng trưởng xanh (4/2014), kế hoạch thực hiện thỏa 
thuận Paris về BĐKH (10/2016) và kế hoạch quốc gia 
thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững của 
Liên Hiệp Quốc (4/2017), Hiệp hội VLA sẽ tích cực kết 
nối với các đối tác nước ngoài có cùng sự quan tâm để 
kết nối hợp tác, lan tỏa các mô hình phát triển hợp sinh 
thái và thuận thiên như logistics xanh, vận tải xanh, ứng 
dụng các công nghệ giảm khí thải nhà kính, ứng dụng 
năng lượng chuyển đổi, đổi mới phương tiện vận tải, 
phương thức vận tải phù hợp trong các hoạt động dịch 
vụ logistics. 

Hội thảo tăng cường tính kết 
nối cải thiện chuỗi giá trị hàng 

nông sản và thủy sản đồng bằng 
Sông Cửu Long năm 2019

Hội nghị thường niên lần thứ 30 của AFFA, 
tại TP. HCM

Những đề xuất phương hướng đổi mới hoạt động của 
Hiệp hội trên đây phù hợp và nhằm triển khai thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng về Chiến lược phát 
triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021 - 2030 là “Đẩy mạnh cơ 
cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ 
hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại hình dịch vụ 
mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, y tế, giáo dục - đào 
tạo, viễn thông và công nghệ thông tin, logistics và vận 
tải, phân phối” (1). 

Tiếp nối tinh thần đổi mới, sáng tạo - đoàn kết - hợp 
tác liên kết, buôn có bạn bán có phường, Hiệp hội và 
Ban Chấp hành Nhiệm kỳ VII, xin chúc Nhiệm kỳ VIII sẽ 
tiếp nối công cuộc đổi mới để kết nối những bàn tay, 
thắp lửa những trái tim của từng Hội viên và thành viên 
cung cấp dịch vụ logistics, cùng chung tay phát triển 
ngành dịch vụ logistics Việt Nam, đáp ứng như mong 
đợi của Đảng, Nhà nước và toàn bộ xã hội, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nâng 
cao uy tín của dịch vụ logistics Việt Nam trên trường 
thế giới, từng bước hướng tới khát vọng ‘‘Vì một Việt 
Nam hùng cường 2045’’. Một nhiệm kỳ của đổi mới, 
sáng tạo đang chờ đón chúng ta.

(1) Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, trang 247 Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, tháng 3/2021
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CÁC SỰ KIỆNCÁC SỰ KIỆN
NỔI BẬTNỔI BẬT

(2015 - 2020)(2015 - 2020)
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NHIỆM KỲ VII (2015 - 2020), DƯỚI SỰ 
ĐIỀU HÀNH CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRẺ, NĂNG ĐỘNG, GIÀU NHIỆT HUYẾT 
CÓ NHIỀU TƯ TƯỞNG ĐỔI MỚI, SÁNG 
TẠO, HỘI NHẬP QUỐC TẾ; CÙNG SỰ 
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC, HIỆU QUẢ 
CỦA KHỐI VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN 
CHUYỆN MÔN… HIỆP HỘI VLA ĐÃ 
ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH QUẢ QUAN 
TRỌNG TRÊN NHIỀU MẶT NHƯ: CÔNG 
TÁC ĐỐI NGOẠI, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, 
KẾT NỐI HỘI VIÊN, ĐÀO TẠO NÂNG 
CAO NGUỒN NHÂN LỰC… CÙNG ĐIỂM 
LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ 
CỦA VLA TRONG THỜI GIAN QUA.
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2018. Thảo thuận hợp tác với Hiệp hội Barcelona2017. Tại sự kiện Tilog Logistix

2017. Đoàn công tác VLA và Hội viên làm việc với Cảng Pyongtek - Hàn Quốc

2019. (1) 2019. (2)

BAN CHẤP HÀNH VLA TÍCH CỰC THAM GIA 
CÁC SỰ KIỆN KẾT NỐI QUỐC TẾ

1
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2019. VLA đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 30 của AFFA, tại TP. HCM

2019. Tại sự kiện FIATA 
World Congress 2019 
- Ban Chấp hành VLA 
cùng các doanh nghiệp 
Hội viên đã để lại ấn 
tượng tốt đẹp với bạn bè 
quốc tế

2019. Đại diện VLA, Chủ 
tịch Lê Duy Hiệp ký kết 

hợp tác với đại diện Cảng 
Pyeongtaek - Hàn Quốc
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2017. Hội thảo Vận tải xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

2018. Kỷ niệm 25 năm thành lập VLA

2017. Lễ triển khai và công bố Quyết định số 200/QĐ-TTg

2017. Hội thảo International Airfreight

2018. Hội thảo số hóa trong vận tải và logistics từ xu hướng tới thực tiễn

2017. Hội thảo về công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi 
thương mại, đại lý hải quan

2018. Kỷ 
niệm 25 
năm thành 
lập VLA

CÁC BAN CHUYÊN MÔN CÓ NHIỀU THAM MƯU GIÚP HIỆP HỘI TỔ CHỨC 
NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS2
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2018. Tuyên dương các Hội viên cực nhân Kỷ niệm 25 năm  
thành lập VLA

2020. Ký kết quy chế phối hợp giữa cục Hải quan TP. HCM với VLA

2019. Tăng cường tính kết nối nhằm cải thiện chuỗi giá trị hàng  
nông sản, thủy sản ĐBSCL

2019. Tăng cường tính kết nối nhằm cải thiện chuỗi giá trị hàng  
nông sản, thủy sản ĐBSCL

2018. Lễ công bố Sách Trắng - 2018 nhân Kỷ niệm 25 năm thành lập

2020. Làm việc cùng đoàn Cục hàng hải Việt Nam

2019. Hội thảo cơ sở hạ tầng cảng biển và logistics Việt Nam

2020. Lãnh đạo VLA phát biểu tại Diễn đàn logistics 2020
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2017. Đại diện VLA và Hội viên tham gia hoạt động đào tạo  
tại Thái Lan

2017. Bổ nhiệm PGS. TS.Hồ Thị Thu Hòa làm viện trưởng Viện VLI

2019. Lễ Bế giảng Chương trình đào tạo FIATA tại Vũng Tàu

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM (VLI) 
ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS

3
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2019. Phiên họp về nguồn nhân lực logistics trong AFFA AGM 2019 2021. VLI Ký kết hợp tác đào tạo với trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

2021. VLI Ký kết hợp tác đào tạo với trường Đại học GTVT

2021. VLI Ký kết hợp tác đào tạo với trường Đại học Thủ Dầu Một2019. VLI tổ chức tham quan cảng Cát Lái

2018. VLI tham gia nghiên cứu Đề án phát triển logistics TP. HCM
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2017. Hội thi Tiếng hát Logistics VLA lần thứ IV

2020. VLA tổ chức đoàn thăm và chúc mừng các trường nhân ngày 20.11

2020. VLA tổ chức tham gia Diễn đàn doanh nghiệp

2019. Tác giả nhận giải thưởng Cuộc thi ảnh Logistics quốc tế

2020. Chương trình Coffee Talk tư vấn pháp lý cho Hội viên tháng 3

2017. Hội thi Tiếng hát Logistics VLA lần thứ IV

VĂN PHÒNG VLA ĐÃ CÓ NHIỀU NỖ LỰC CÙNG VỚI  
CÁC BAN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG  
KẾT NỐI, BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

4
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2018. Hội thao chào mừng 25 năm thành lập VLA

2020. Chương trình Coffee Talk tư vấn pháp lý cho Hội viên tháng 3
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2017. Hiến máu nhân đạo

2019. Hiến máu nhân đạo

2017. VLA tổ chức Trung thu cho những gia đình khó khăn tại Sóc Trăng

2019. Xuân vì cộng đồng

2017. Hiến máu nhân đạo 

2019. Hiến máu nhân đạo

2017. Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa

2019. Xuân vì cộng đồng

NGOÀI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, CÁC HOẠT ĐỘNG 
VÌ CỘNG ĐỒNG CŨNG MANG TÍNH KẾT NỐI HIỆU QUẢ5
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2020. Chương trình thiện nguyện vì miền Trung thân yêu

2020. Chương trình Xuân yêu thương cho các bệnh nhân bệnh viên 
Ung bướu TP. HCM

2020. Chương trình thiện nguyện vì miền Trung thân yêu

2021. Chương trình Tết cho bệnh nhân ung thư

2020. Chương trình thiện nguyện vì miền Trung thân yêu

2020. Hiến máu nhân đạo

2020. Chương trình Xuân yêu thương cho các bệnh nhân bệnh viên 
Ung bướu TP. HCM

2021. Chương trình Tết cho bệnh nhân ung thư
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w w w . v i n a f r e i g h t . c o m

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
Địa chỉ: Lầu 1, Block C, Tòa nhà WASECO,

số 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 38 44 64 09 

Fax: (84-28) 38 48 83 59
Email: mngt@vinafreight.com.vn

DỊCH VỤ
  - Giao nhận hàng không
  - Giao nhận đường biển
  - Đại lý tàu biển 
  - Cho thuê kho bãi
  - Giá trị gia tăng



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á
Số 31/34A Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: +84 28 3512 9759                Fax: + 84 28 3512 9758 
Email: pricing@asl-corp.com.vn           Website: www.asl-corp.com.vn

Member of:

“NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH
             TIN CẬY CỦA QUÝ KHÁCH”

Công ty Hanel được thành lập năm 1984. Qua hơn một phần ba thế kỷ xây dựng và phát 
triển, Hanel đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ của Thủ đô Hà Nội 
với 31 công ty thành viên, liên doanh liên kết và hơn 10.000 người lao động.
Tổng giám đốc: Ths. Bùi Thị Hải Yến

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

• Điện, điện tử, công nghệ thông tin
• Hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao
• Sản xuất công nghiệp phụ trợ
• Bất động sản
• Đào tạo nghề công nghệ cao

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

CÁC SẢN PHẨM CHỦ CHỐT 

1. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2. SẢN PHẨM DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN

3. SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

4. DỊCH VỤ THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG MẠNG ĐIỆN NHẸ

5. ĐIỆN TỬ, ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG 

6. CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

7. BẤT ĐỘNG SẢN, CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ, 
KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM, KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH

8. DỊCH VỤ LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ

- 9 -

SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI

- 9 -
DỊCH VỤ

- 9 -

BẤT ĐỘNG SẢN,
HẠ TẦNG

KHU CÔNG NGHỆ CAO
- 4-

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG HANEL 

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HANEL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM

CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH SỐ MIỀN BẮC

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HANEL – DTT

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỮ LIỆU HÀ NỘI-CSF

CÔNG TY TNHH HANEL TELECOM

CÔNG TY CP PHẦN MỀM & TRUYỀN THÔNG HANEL

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP HANEL

CÔNG TY CP HANEL XỐP NHỰA

CÔNG TY CP SX ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO HANEL

CÔNG TY TNHH DEHACO

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & KDTM HANEL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HANEL

CÔNG TY CP HANEL MOBILE

CÔNG TY CP SẢN XUẤT, GIA CÔNG & XNK HANEL

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI – HANEL

CÔNG TY TNHH ĐÈN HÌNH ORION-HANEL

CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ HANEL – ALPHANAM 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HANEL

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẠCH BÀN

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KCN HANEL

CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ HANEL

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HANEL

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC VIỆT

CÔNG TY CP DAEHA

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ HƯNG PHÁT

CÔNG TY CP VÉ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG HÀ NỘI

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THĂNG LONG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 



NGUYỄN THANH BÌNH
Năm sinh: 1968 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty CP GEMADEPT 

Ghi chú: Ủy viên BCH NK 7 (ứng cử ban dịch vụ logistics) 
Đã tham gia BCH VLA 05 năm. Ban Lãnh đạo Công ty CP Gemedept

LÊ DUY HIỆP
Năm sinh: 1963 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  |  Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty CP DV Hàng hải  |  Công ty CP Transimex 

Ghi chú: Chủ tịch VLA NK 7 (ứng cử ban dịch vụ logistics và thuận lợi 
hóa thương mại); Đã tham gia BCH VLA 10 năm; CT.HĐQT Công ty CP 
Dịch vụ hàng hải

BAN CHẤP HÀNH CŨ TÁI CỬ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VLA,
NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2024)

(Tên được xếp theo thứ tự A, B, C)

Thực hiện quy chế bầu cử và đảm bảo tính kế thừa, đổi mới nhân sự, số 
lượng Ủy viên Ban Chấp hành cũ được đề cử tham gia nhiệm kỳ mới còn 
53% (thay  đổi 47%), có cơ cấu phù hợp về độ tuổi, giới tính, vùng miền.   

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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NGUYỄN DUY MINH
Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty Cổ phần Giao nhận tiếp vận Quốc tế 

Ghi chú: Tổng Thư ký VLA NK7 (Ứng cử văn phòng VLA & Ban Đào tạo)
Đã tham gia BCH VLA 10 năm; Tổng thư ký VLA từ 2015; Giám đốc 
Công ty CP Giao nhận tiếp vận Quốc tế

VÕ THỊ PHƯƠNG LAN
Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á (ASL) 

Ghi chú: Ủy viên BCH NK 7 (ứng cử ban đào tạo & ban VTĐPT); Đã 
tham gia BCH VLA 05 năm; Giải thưởng bông hồng vàng 2017; Bằng 
khen của UBND TP.HCM năm 2020 về thành tích đã có đóng góp sự 
phát triển chung của Thành phố 

ĐÀO TRỌNG KHOA
Năm sinh: 1966 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  |  Chủ tịch HĐQT 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty TNHH T&M Forwarding  |  Công ty Cổ phần ACG 
Công ty Giải pháp Logistics DTK 

Ghi chú: Phó chủ tịch VLA NK 7 (Ứng cử ban VTĐPT & Ban Công nghệ, 
Ecommerce); Đã tham gia BCH VLA 05 năm; Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương
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TRẦN ĐỨC NGHĨA
Năm sinh: 1970 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: Hà Nội
Chức vụ: Giám đốc
Nơi công tác: Công ty TNHH Quốc tế Delta 

Ghi chú: Ủy viên BCH NK 7 (Ứng cử Ban hải quan TLHTM & Ban pháp 
chế); Đã tham gia BCH VLA 05 năm; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công 
thương năm 2018

ĐỖ XUÂN QUANG
Năm sinh: 1962 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Nơi công tác: Công ty CP Quốc tế Logistics Việt Nam (VLI) 

Ghi chú: Phó Chủ tịch VLA NK 7 (Ứng cử ban VTĐPT & Ban dịch vụ 
logistics); Đã tham gia BCH VLA 15 năm; Phó Tổng Giám đốc Công ty 
CP Viietjetair Cargo

ĐẶNG VŨ THÀNH
Năm sinh: 1969 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ, Thạc sỹ 

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty CP Kho vận miền Nam 

Ghi chú: Phó Chủ tịch BCH NK 7 (Ứng cử ban hải quan thuận lợi hóa thương 
mại); Đã tham gia BCH VLA 8 năm; TGĐ Công ty cổ phần kho vận miền Nam
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NGUYỄN KIÊN CƯỜNG
Năm sinh: 1976 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: Hà Nội
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam   

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN DV LOGISTICS & BAN CÔNG NGHỆ & ECOMMERCE 
Ủy viên BCH Đảng bộ VNPost 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

TRẦN CHÍ DŨNG
Năm sinh: 1964 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Nơi đang công tác chính: TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Chủ tịch HĐ cố vấn chuyên môn
Nơi công tác: CTY TNHH Trường Hàng không và Logistics Việt nam

Ghi chú: (ỨNG CỬ BAN CÔNG NGHỆ &ECOMMERCE & BAN VTĐPT)
Thành viên Tổ Biên tập Lập Báo cáo thường niên Logistics VN/ 
TP.HCM, HN (2017, 2018, 2019)
Bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM về hoạt động Hội DN trẻ năm 1998

ỨNG VIÊN ĐƯỢC BAN NHÂN SỰ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VLA, NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2024)

(Tên được xếp theo thứ tự A, B, C)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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TRẦN TIẾN DŨNG
Năm sinh: 1975 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Nơi đang công tác chính: Hải Phòng
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Nơi công tác: Công ty CP Đầu tư Sao Á D.C   

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN VTĐPT & BAN DỊCH VỤ LOGISTICS 
Thành viên HĐQT công ty VICONSHIP 
Bằng khen của Thành ủy Hải Phòng

TRẦN VIỆT HUY
Năm sinh: 1972 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: TP. HCM
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Nơi công tác: Công ty CP vận tải và dịch vụ hàng hải (TRA-SAS)   

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN HẢI QUAN TLHTM & BAN DỊCH VỤ LOGISTICS 
Trưởng phòng giao nhận Công ty Phan Vũ 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công thương 2020 về đóng góp cá nhân 
cho ngành logistics

ĐỖ XUÂN MINH
Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Nơi đang công tác chính: TP. HCM
Chức vụ: Giám đốc
Nơi công tác: TTDV Loistics Tân Cảng

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN DỊCH VỤ LOGISTICS & BAN VTĐPT
Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Logistics Tân Cảng
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LÊ QUANG TRUNG
Năm sinh: 1970 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Nơi đang công tác chính: Hà Nội
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Tổng Công ty Hàng hải Việt nam –CTCP   

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN DỊCH VỤ LOGISTICS & BAN CÔNG NGHỆ & ECOMMERCE 
Ủy viên BCH Đảng bộ  Tổng công ty Hàng hải VN 
CHủ tịch HĐQT Công ty CPĐT Cảng Cái Lân 
Bằng khen của Bộ GTVT

NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN
Năm sinh: 1970 Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Nơi đang công tác chính: TP. HCM
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Nơi công tác: Công ty TNHH DV Vận chuyển CMU Logistics   

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN DỊCH VỤ LOGISTICS & BAN ĐÀO TẠO 
Giám đốc Sales / TV HĐQT Công ty Hoàng Hà Intl Logistics
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PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
Năm sinh: 1982 Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Nơi đang công tác chính: Hà Nội
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty Cổ phần VINAFCO   

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN DỊCH VỤ LOGISTICS & BAN VTĐPT  
Trợ lý TGĐ Công ty CP Vinafco

DƯƠNG TIẾN LÂM
Năm sinh: 1976 Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: Đà Nẵng
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty CP ASIATRANS Việt Nam

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN VTĐPT & BAN DỊCH VỤ LOGISTICS 
Phụ trách phòng xuất nhập khẩu Công ty THACO

BÙI THỊ HẢI YẾN
Năm sinh: 1971 Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi đang công tác chính: Hà Nội
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Nơi công tác: Công ty Cổ phần Hanel   

Ghi chú: ỨNG CỬ BAN VTĐPT & BAN DỊCH VỤ LOGISTICS 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội 
Ủy viên BCH VCCI 
Bí thư Đảng ủy Công ty CP Hanel

ỨNG VIÊN ĐƯỢC 02 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH GIỚI THIỆU ỨNG CỬ 
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VLA, NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2024)

(Tên được xếp theo thứ tự A, B, C)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

88

KỶ
 Y

ẾU
 Đ

ẠI
 H

ỘI
 N

HI
ỆM

 K
Ỳ 

VI
II 

(2
02

1 
- 2

02
4)



HOÀNG SA

TRƯỜNG SA

TRUNG TÂM SỬA CHỮA DI ĐỘNG:
01. CẢNG TÂN VŨ, HẢI PHÒNG
02. ICD TANAMEXCO, TPHCM
03. ICD TRANSIMEX, TPHCM
04. SPITC, TPHCM
05. TÂN CẢNG MỸ THỦY, TPHCM
06. CMIT, VŨNG TÀU
07. GA PHNOMPHENH, CAMBODIA
08. MATRAN DEPOT
09. TÂN CẢNG CÁI MÉP DEPOT
10. SO NGUON DRYPORT
11. CẢNG QUỐC TẾ PHNOMPENH, CAMBODIA

HỆ THỐNG 15 DEPOTS (65HA):
01. CHÂN THẬT PHÚ THUẬN DEPOT - CPD
02. E-DEPOTS CÁT LÁI - ECD
03. TRUNG TÂM VÂN TẢI TỔNG HỢP 
(ITC- INLAND TRUCKING CENTER)
04. CHÂN THẬT LONG THẠNH MỸ - CLD
05. E-DEPOTS LINH XUÂN - ELD
06. TÂY NAM BÌNH DƯƠNG DEPOT - TBD
07. GENUINE LOGISTICS CENTER 
TÂN PHƯỚC KHÁNH (GLC-TPK)
08. E-DEPOTS TÂN BÌNH - ETD
09. CHÂN THẬT SÓNG THẦN DEPOT - STD
10. PTSC - CHÂN THẬT DEPOT - PCD
11. CHÂN THẬT TIÊN SA 2 - CPD
12. TRUNG TÂM LOGISTICS CHÂN THẬT TIÊN SA - CTC
13. CHÂN THẬT HẢI PHÒNG DEPOT - CHD
14. TRAPANG KRANGSANG DEPOT - TKD
15. GENUINE KHMER FOOD – GKC

CÔNG TY THÀNH VIÊN
01. CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT
02. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT
03. CHI NHÁNH CTCP ĐỐI TÁC CHÂN THẬT HẢI PHÒNG
04. CHI NHÁNH CTCP ĐỐI TÁC CHÂN THẬT ĐÀ NẴNG
05. CHI NHÁNH CTCP ĐỐI TÁC CHÂN THẬT DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
06. CÔNG TY TNHH MTV LOGISTICS ĐỐI TÁC CHÂN THẬT
07. CÔNG TY TNHH DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM
08. CÔNG TY CP DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG
09. CÔNG TY CP DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
10. CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ CHÂN THẬT
11. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
12. CÔNG TY CP TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG (BNP)
13. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VỮNG AN
14. CÔNG TY CP CẢNG VIỆT NAM
15. CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÚ YÊN
16. CÔNG TY TNHH Y TẾ DR H

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN QUỐC TẾ
01. GENUINE PARTNER GROUP - CAMBODIA (GPG-CAM)
02. GENUINE PARTNER GROUP - SINGAPORE REPRESENTATIVE OFFICE (GPG SIN)

SINGAPORE

䠀攀愀搀 漀昀昀椀挀攀㨀
㤀琀栀 䘀氀漀漀爀Ⰰ 䈀 䌀愀琀 䰀椀渀栀Ⰰ 儀甀漀挀 吀甀 䜀椀愀洀 圀愀爀搀Ⰰ
䐀漀渀最 䐀愀 䐀椀猀琀爀椀挀琀Ⰰ 䠀愀 一漀椀 䌀椀琀礀Ⰰ 嘀椀攀琀 一愀洀
吀攀氀㨀 ⬀㠀㐀㈀㐀㌀㤀㌀㠀㜀㈀㈀㠀

䴀愀猀琀攀爀 挀漀渀猀漀氀椀搀愀琀椀漀渀 匀攀愀 ☀ 䄀椀爀                                 
䰀漀最椀猀琀椀挀猀 猀攀爀瘀椀挀攀 
圀愀爀攀栀漀甀猀椀渀最 ☀ 䌀䘀匀 猀攀爀瘀椀挀攀  
倀愀挀欀椀渀最 猀攀爀瘀椀挀攀
倀爀漀樀攀挀琀 挀愀爀最漀 栀愀渀搀氀椀渀最 
䤀渀琀攀爀渀愀琀椀漀渀愀氀 昀漀爀眀愀爀搀椀渀最 愀最攀渀挀礀



TÓM TẮT QUY CHẾ BẦU CỬ
HIỆN HÀNH CỦA VLA
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1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ
Việc bầu cử trong Hiệp hội thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đa số quá 
bán. Hội viên liên kết, hội viên danh dự không có quyền đề cử, ứng cử, bầu cử.

2. HÌNH THỨC BẦU CỬ
2.1. Có 02 hình thức: Bỏ phiếu kín và Biểu quyết giơ tay, do Đại hội quyết định.
2.2. Số lượng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết  định và bầu trực tiếp bằng phiếu kín 
hoặc giơ tay. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu hợp lệ.

3. QUYỀN ỨNG CỬ
3.1. Số lượng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ do Đại hội Hiệp hội quyết định.  

3.3. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu hợp lệ theo thứ tự từ cao đến thấp cho đến khi đạt mức số 
lượng tối đa được Đại hội thống nhất. 

4. QUYỀN ĐỀ CỬ
4.1. Đại biểu chính thức của Đại hội có quyền đề cử người tham gia Ban Chấp hành. Người đề cử phải có: 
sơ yếu lý lịch, tư cách của người được đề cử (đảm bảo theo Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành và Ban 
Thường vụ Hiệp hội  tại Điều 7, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành - Ban Thường vụ Hiệp hội), cam kết 
khả năng đóng góp cho hoạt động Hiệp hội của người được đề cử với cơ quan chuẩn bị nhân sự của đại 
hội và phải được sự đồng ý của người được đề cử.   

5. QUYỀN BẦU CỬ
Chỉ có đại biểu chính thức của Đại hội mới có quyền bầu Ban Chấp hành Hiệp hội. 

6. DANH SÁCH BẦU CỬ
6.1. Danh sách bầu cử: Gồm những người ứng cử, những người được đề cử đã được đại hội biểu quyết 
thông qua, được xếp theo thứ tự tên người theo vần A, B, C.

7. PHIẾU BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ
7.1.Phiếu bầu cử: Phiếu được in hoặc ghi họ tên những người trong danh sách bầu cử được xếp thứ tự tên 
theo vần A, B, C… Trong trường hợp bầu cử trực tuyến thì Phiếu bầu trực tuyến (online) là nội dung mà hội 
viên truy cập vào trang bầu cử bằng mật mã (password) do ban tổ chức gửi qua email của chính hội viên 
cung cấp.

7.2. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:
a) Phiếu hợp lệ: Là phiếu do Ban Bầu cử phát ra, bầu người trong danh sách đã được Đại hội thông qua, 
phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu. 
b) Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không do Ban Bầu cử phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; 
phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu.
c) Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu của trên 50% so với tổng số đại biểu có mặt dự Đại hội hoặc 
Hội nghị và được tính từ người có số phiếu cao nhất đến hết số lượng cần bầu./.
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LỜI CẢM ƠN
Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, đến nay Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logisitcs Việt Nam đã 
trở thành một tổ chức uy tín, đại diện cho ngành logistics Việt Nam trong các hợp tác quốc tế về phát triển 
ngành logistics; tham mưu cho các cơ quan chức năng, cho Chính phủ về chiến lược phát triển chung cho 
nền kinh tế Việt Nam; đặc biệt là nơi gắn kết, là “mái nhà chung” của hơn 500 doanh nghiệp hội viên. Có thể 
khẳng định, mỗi sự góp sức dù lớn hay nhỏ từ các hội viên đều là góp phần xây dựng “mái nhà chung VLA 

ngày càng to lớn, hiện đại”. 
Ban Chấp hành VLA trân trọng cảm ơn sự đồng hành, góp sức của các hội viên trong thời gian qua. Đặc biệt 

là sự đồng hành, góp sức của các Hội viên đã tạo nên sự thành công của Đại hội Nhiệm kỳ VIII.

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC


