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THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy
1
, Đỗ Năng Thắng

2 

 

Tóm tắt 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

sâu, rộng; nhiều hiệp định thương mại và đầu tư thế hệ mới được Việt Nam tham gia ký kết: FTA với 

Hàn Quốc; Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản; FTA Việt Nam – Chilê; Hiệp định đầu tư 

toàn diện ASEAN (ACIA); mới nhất là hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP),...Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút FDI vào Việt Nam bền vững là một vấn đề đặt ra cần giải 

quyết. Trên cơ sở phân tích thực trạng FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây, bài viết đề xuất một 

số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), FTA, kinh tế Việt Nam, cơ hội, thách thức 

ATTRACTING FDI INTO VIETNAM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

Abstract 

Foreign direct investment (FDI) has played an important role in boosting Vietnam‟s economic growth. 

Vietnam has signed various international agreements and treaties related to global integration such as 

FTA with Korea, Vietnam – Japan Economic Partnership Agreement, Vietnam – Chile FTA, 

Comprehensive ASEAN Investment Agreement (ACIA), and the most recent Comprehensive Partnership 

and Trans-Pacific Partnership (CPTPP). However, attracting foreign direct investment has always been 

a a great concern of Vietnam‟s economic affairs. This paper focused on some solutions to attract FDI 

into Vietnam which were based on the analysis of FDI attraction in Vietnam in the new context. 

Keywords: Foreign direct investment (FDI), FTA, Vietnam economy, opportunity, challenge. 

1. Giới thiệu 
Thu hút FDI là một trong những vấn đề quan 

trọng của mỗi quốc gia bởi vai trò to lớn của nó 

đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Việt Nam 

đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế 

giới, nhu cầu về vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - 

xã hội trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhận 

thức được tầm quan trọng của FDI, các quốc gia 

trên thế giới cũng như Việt Nam đã có những 

chính sách thực hiện tự do hóa đầu tư. Tự do hóa 

đầu tư là những biện pháp nhằm cắt giảm hay loại 

bỏ các rào cản có tính cản trở hoạt động đầu tư từ 

quốc gia này sang quốc gia khác để tạo nên một 

môi trường đầu tư có tính cạnh tranh và bình đẳng 

hơn, tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho việc di 

chuyển các nguồn vốn đầu tư giữa các quốc gia. 

Trong giai đoạn 2008-2017, sự tham gia của 

Việt Nam trong lĩnh vực tự do hóa đầu tư được 

thực hiện thông qua nhiều hiệp định thương mại 

và đầu tư thế hệ mới như: Các hiệp định FTA với 

Chilê, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á 

Âu; Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN 

(ACIA);... Gần đây nhất là hiệp định Đối tác toàn 

diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

được ký chính thức vào ngày 08/03/2018. Các 

hiệp định thương mại tự do đã thúc đẩy Việt 

Nam mở rộng hợp tác trong khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương và trên thế giới; giúp Việt Nam 

tăng cường mở rộng xuất khẩu hàng hóa sang các 

thị trường lớn và thu hút đầu tư nước ngoài vào 

các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu 

phát triển; gia tăng động lực và tốc độ phát triển 

kinh tế, cũng như thúc đẩy cải cách thể chế, môi 

trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, minh 

bạch. Tuy nhiên, cũng nhờ có những hiệp định 

này mà các đối tác nước ngoài có quyền tiếp cận 

ưu đãi đối với thị trường Việt Nam và điều này có 

nghĩa rằng các doanh nghiệp, nhà sản xuất Việt 

Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 
2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp số liệu  

Tác giả tiến hành thu thập số liệu về nguồn 

vốn FDI vào Việt Nam từ Niên giám thống kê 

Việt Nam và Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế 

hoạch & Đầu tư trong giai đoạn 2008 - 2017. 

Ngoài ra, tác giả còn tham khảo số liệu về FDI 

trong một số bài báo đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành. Trên cơ sở đó, tác giả tổng hợp số 

liệu cần thiết phục vụ quá trình nghiên cứu.  

2.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 
Sau khi thu thập và tổng hợp được số liệu 

nghiên cứu, tác giả tiến hành phân tích số liệu 

bằng các phương pháp đồ thị, phương pháp so 

sánh và bảng thống kê. Ngoài ra tác giả còn ứng 

dụng phần mềm tin học Microsoft Excel và các 

công cụ máy tính để xử lý dữ liệu. 

2.3. Phương pháp phân tích SWOT 
Qua phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây, tác 

giả sử dụng phương pháp phân tích SWOT để chỉ 

ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách 

thức của FDI đối với nền kinh tế Việt Nam. 
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3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Thực trạng FDI tại Việt Nam 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng 

kể về thu hút nguồn vốn FDI trong khoảng 10 

năm trở lại đây. Theo thống kê của cục Đầu tư 

nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, 

giai đoạn 2008-2017 đã có 16.208 dự án FDI 

được cấp phép đăng ký đầu tư tại Việt Nam với 

tổng số vốn đăng ký 274.303 triệu USD. Trong 

đó, số vốn thực hiện là 125.760 triệu USD chiếm 

45,85% số vốn đăng ký.  

 

Bảng 1. Số liệu FDI tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017  

Năm Số dự án 
Vốn đăng ký 

(triệu USD) 

Vốn thực hiện 

(triệu USD) 

Vốn thực hiện/Vốn 

đăng ký  

(%) 

Quy mô bình 

quân 1 dự án 

(triệu USD) 

2008 1.171 71.700 11.500 16,04 61,23 

2009 839 23.100 10.000 43,29 27,53 

2010 1.240 19.764 11.000 55,66 15,94 

2011 1.191 15.618 11.000 70,43 13,11 

2012 1.287 16.348 10.460 63,98 12,70 

2013 1.530 22.352 11.500 51,45 14,61 

2014 1.843 21.922 12.500 57,02 11,89 

2015 2.013 22.757 14.500 63,72 11,31 

2016 2.503 24.858 15.800 63,56 9,93 

2017 2.591 35.884 17.500 48,77 13,85 

Tổng số 16.208 274.303 125.760 45,85 16,92 
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2008-2017 

Trong giai đoạn 2008-2017 quy mô bình quân 

1 dự án có xu hướng giảm đi. Nếu như năm 2008 

quy mô bình quân 1 dự án đạt 61,23 triệu USD 

nhưng vốn thực hiện chỉ đạt 16,04% vốn đăng ký 

thì đến năm 2017 quy mô bình quân 1 dự án 

giảm xuống còn 13,85 triệu USD nhưng vốn thực 

hiện tăng lên 48,77% vốn đăng ký. Như vậy, 

chúng ta thấy rằng 10 năm trở lại đây mặc dù 

quy mô bình quân 1 dự án giảm nhưng tỷ lệ vốn 

thực hiện so với vốn đăng ký có xu hướng tăng 

lên rất nhiều.  

Nguyên nhân là do trước đây FDI chỉ chú 

trọng đầu tư vào các ngành trọng điểm, vốn lớn 

như công nghiệp chế biến, chế tạo hay bất động 

sản nên việc giải ngân gặp nhiều khó khăn. 

Về đối tác đầu tư, tính đến hết năm 2017 có 

125 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt 

Nam, trong đó Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất 

với tổng vốn đăng ký lên đến 57,66 tỷ USD (chiếm 

18,1% tổng vốn đầu tư); đứng thứ 2 là Nhật Bản 

với tổng vốn đăng ký 49,46 tỷ USD (chiếm 15,5% 

tổng vốn đầu tư).  

 
 

Biểu đồ 1. Tình hình đầu tư trực tiếp vào Việt Nam theo đối tác năm 2017 
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư năm 2017 

Riêng trong năm 2017 đã có 115 quốc gia và 

vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật 

Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư (đăng ký cấp 

mới, vốn tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần) là 

9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư vào 

Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với tổng 

vốn đầu tư (đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp 

vốn mua cổ phần) là 8,49 tỷ USD, chiếm 23,7% 

tổng vốn đầu tư; Singapore đứng vị trí thứ 3 với 

tổng vốn đầu tư (đăng ký cấp mới, tăng thêm và 

góp vốn mua cổ phần) là 5,3 tỷ USD, chiếm 

14,8% tổng vốn đầu tư. 

25,4% 

23,7% 

14,8% 

36,1% 
Nhật Bản 

Hàn Quốc 

Singapore

Các nước khác 
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3.2. Những đóng góp của FDI đối với nền kinh 

tế Việt Nam 

FDI góp phần tăng trƣởng nền kinh tế đất 

nƣớc: FDI là nguồn vốn bổ sung đáng kể vào 

tổng đầu tư xã hội. FDI đã có đóng góp quan 

trọng vào GDP với tỷ trọng ngày càng cao. Nếu 

như giai đoạn 1998-2007, vốn FDI trung bình 

hàng năm chiếm tỷ trọng 17,7% vốn đầu tư toàn 

xã hội thì giai đoạn 2008-2017 con số này lên 

đến 24,5%. Tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI 

trong GDP năm sau cao hơn năm trước. Năm 

1992 tỷ lệ này là 2% thì đến năm 2005 đạt 14,9% 

và năm 2017 tăng lên là 26,4% Khu vực kinh tế 

FDI đóng góp vào nguồn thu ngân sách với giá trị 

ngày càng tăng. Giai đoạn 1994 - 2000 là 1,8 tỷ 

USD, tăng lên 14,2 tỷ USD trong giai đoạn 2001 

- 2010 và 23,7 tỷ USD trong giai đoạn 2011 – 

2015 (Nguyễn Tấn Vinh, 2017). Điều này khẳng 

định vị trí, vai trò quan trọng của khu vực FDI 

trong nền kinh tế quốc dân. 

 
 

Biểu đồ 2. FDI đóng góp vào tổng đầu tư xã hội giai đoạn 2008-2017 (%) 
Nguồn: Niên giám thống kê giai đoạn 2008-2017 

 

FDI nâng cao giá trị xuất khẩu: Trong giai 

đoạn 2008-2017, cùng với tốc độ tăng trưởng 

trong tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam có sự 

đóng góp rất lớn từ các doanh nghiệp khu vực 

FDI,  trung bình hàng năm khu vực FDI đóng 

góp 56,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả 

nước. Nếu như năm 2008 giá trị xuất khẩu hàng 

hóa khu vực FDI chỉ đạt 24,26 tỷ USD chiếm 

38,7% kim ngạch xuất khẩu của cả nước thì đến 

năm 2017 giá trị xuất khẩu hàng hóa khu vực 

FDI đạt tới 155,24 tỷ USD chiếm 72,6% kim 

ngạch xuất khẩu của cả nước. 

  

 
Biểu đồ 3. Khu vực FDI đóng góp trong kim ngạch xuất khẩu (%) 

Nguồn: Tổng cục Hải quan giai đoạn 2008-2017 

 FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hƣớng công nghiệp hóa: 

 FDI tác động đến cơ cấu kinh tế được thể 

hiện chủ yếu thông qua cơ cấu vốn đầu tư. Cơ 

cấu vốn đầu tư theo lĩnh vực của nước ta có sự 

chuyển dịch ngày càng phù hợp với xu thế công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, 

nguồn vốn FDI chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công 

nghiệp (64,3%) và dịch vụ (30,5%) (Tổng cục 

Thống kê, 2016). FDI là nhân tố quan trọng thúc 

đẩy phát triển nhiều ngành công nghiệp và sản 

phẩm mới, tạo ra trên 50% giá trị sản xuất công 

nghiệp, làm tăng năng lực sản xuất của nền kinh 

tế quốc dân nhờ có cơ cấu kinh tế tiến bộ hơn.  
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Ngoài ra, FDI còn góp phần tạo việc làm,  

giúp các doanh nghiệp trong nước học hỏi được 

kinh nghiệm quản lý,… 

3.3. Một số tồn tại 

- Sự mất cân đối trong đầu tư tại Việt Nam, 

còn ít đối tác tiềm năng đến từ các nước như: 

Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Mỹ, Canada, Nga... mà chủ 

yếu đến từ châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc... (Phan 

Hữu Thắng, 2016).  

- Số dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn 

nước ngoài là chủ yếu chiếm tới trên 86% số dự 

án đầu tư.  

- FDI chưa giúp Việt Nam có những bước 

tiến sâu về công nghệ. Trên 80% doanh nghiệp 

có vốn FDI sử dụng công nghệ trung bình của 

thế giới, chỉ có 5% - 6% sử dụng công nghệ cao 

(Cục Đầu tư nước ngoài, 2017).  

- Các dự án FDI chủ yếu tập trung vào lắp 

ráp, giá trị gia tăng thấp; còn quá ít dự án về kết 

cấu hạ tầng; tỷ trọng dự án trong nông - lâm - 

ngư nghiệp rất thấp và ngày càng giảm dần trong 

khi đây là những ngành Việt Nam có thế mạnh 

(Nguyễn Minh Hạnh & cs, 2013). 

- Hiện tượng ô nhiễm môi trường do một số 

doanh nghiệp FDI từ Châu Á như Trung Quốc, 

Đài Loan,… sử dụng công nghệ kỹ thuật lạc hậu. 

- Sự mất cân đối trong sự phát triển kinh tế - 

xã hội giữa các vùng miền nước ta do các dự án 

FDI hiện chỉ tập trung nhiều tại các địa bàn có 

điều kiện thuận lợi về hạ tầng, nguồn nhân lực, 

thị trường tiêu thụ sản phẩm.  

- Hiện tượng trốn thuế của các doanh nghiệp 

FDI còn diễn biến phức tạp;  

- Thủ tục hành chính gây nhiều khó khăn cho 

các các nhà đầu tư nước ngoài;  

- Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đã qua đào tạo... 

3.4. Cơ hội mở ra 

Việc tự do hóa đầu tư, đối xử bình đẳng giữa 

các nhà đầu tư nước ngoài giúp cho Việt Nam có 

cơ hội thu hút nhiều FDI hơn từ các nước thành 

viên ASEAN và trên thế giới. Tự do hóa đầu tư 

còn là một bước để biến ASEAN trở thành một 

khu vực sản xuất thống nhất. Trong các nước 

ASEAN, Việt Nam là quốc gia được các nhà đầu 

tư nước ngoài tương đối quan tâm. Tỷ lệ FDI vào 

Việt Nam trong tổng FDI vào ASEAN  được cải 

thiện rõ rệt trong thời gian gần đây và chỉ đứng 

sau Malaysia và Thái Lan (FDI vào Việt Nam 

chiếm 9,2%, Malaysia 9,5%, Thái Lan 10,2% 

trong giai đoạn 2008-2013). Tính theo chỉ số 

hiệu quả FDI tiếp nhận, thì Việt Nam là nước có 

mức độ hấp dẫn FDI tương đối cao (3,7), chỉ xếp 

sau Singapore (7,9) và cao hơn mức trung bình 

của ASEAN (1,7). Vì vậy, Việt Nam có cơ hội 

nhận nhiều FDI hơn khi luồng vốn FDI vào 

ASEAN có xu hướng tăng lên. Hiện nay, các 

công ty đa quốc gia đã có mặt tại Việt Nam. 

Những công ty này đang mở rộng và tìm kiếm cơ 

hội từ việc hội nhập ngày càng sâu vào thị trường 

Việt Nam. Các thương hiệu hàng đầu thế giới 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã và đang đầu tư 

vào Việt Nam như Toyota, Honda, Samsung, 

Sony, IBM, Coca cola, KFC, MacDonal’s, 

Uniliver,… Những hãng điện tử lớn như 

Samsung, Sony, Nokia, LG,… đã xây dựng 

nhiều nhà máy trải khắp các tỉnh thành trên đất 

nước Việt Nam. Việc đầu tư trở nên thuận lợi 

hơn, tự do hơn sẽ thúc đẩy các công ty đa quốc 

gia đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam, đặc biệt 

là các ngành hàng tiêu dùng, may mặc, ô tô và 

các ngành công nghiệp điện tử. 

Các hiệp định thương mại tự do với mục tiêu 

xóa bỏ phần lớn hàng rào thuế quan là cơ hội 

giúp hàng hóa xuất khẩu Việt Nam tăng sức cạnh 

tranh về giá với các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam có một môi 

trường kinh doanh cạnh tranh hơn và được tiếp 

cận với công nghệ kỹ thuật hiện đại, nguồn 

nguyên liệu phong phú hơn, giá rẻ hơn. Người 

tiêu dùng cũng được sử dụng hàng hóa và dịch 

vụ rẻ hơn nhưng chất lượng tốt hơn.  

Việc mở cửa thu hút đầu tư thông qua các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giúp Việt 

Nam có lợi thế trong các lĩnh vực như dệt may, 

giày dép, điện tử, hàng tiêu dùng, công nghệ 

thông tin, du lịch, … do vị trí địa lý thuận lợi, tài 

nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lao động 

dồi dào giá rẻ,… 

Tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới cũng tiếp sức cho Việt Nam có 

thêm động lực cải cách thể chế hành chính, chính 

sách pháp luật về kinh doanh, tạo môi trường 

kinh doanh thông thoáng, là bàn đạp tốt giúp cho 

các doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo 

và trưởng thành hơn. 

3.5. Một số thách thức 

Bên cạnh những cơ hội mở ra thì Việt Nam 

cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Phần 

lớn nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam tập 

trung ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo 

với trình độ kỹ thuật trung bình và thấp. Lợi thế 

về nguồn lao động dồi dào, giá rẻ dần mất đi, 

nhu cầu về nguồn lao động chất lượng cao trở 

nên phổ biến hơn (Nguyễn Minh Phương, 2014). 

Liệu Việt Nam có thể cạnh tranh với các nước 

ASEAN về yếu tố lao động trong tương lai hay 
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không? Theo đánh giá của Tổ chức lao động 

quốc tế ILO năm 2016, năng suất lao động của 

Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất châu Á chỉ với 

khoảng dưới 20% lực lượng lao động được đào 

tạo chuyên môn và có đủ khả năng đáp ứng đòi 

hỏi của thị trường. So với các nước trong khu 

vực, năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 

1/5 Malaysia, 2/5 Thái Lan và 1/15 Singapore. 

Theo xếp hạng của Báo cáo năng lực cạnh tranh 

toàn cầu được diễn đàn kinh tế thế giới WEF 

năm 2017 công bố: Việt Nam xếp thứ 55/137 

quốc gia được xếp hạng, sau các nước Singapore, 

Malaysia, Thái Lan và Indonesia. 

Việc xóa bỏ phần lớn hàng rào thuế quan nhưng 

hàng rào về kỹ thuật và hệ thống vệ sinh, kiểm dịch 

động thực vật khắt khe, tốn kém,… thì nguy cơ 

hàng hóa Việt Nam bị trả lại do không đáp ứng 

được những yêu cầu đó có thể trở thành rào cản 

khiến hàng hóa Việt Nam khó có thể vào thị trường 

các nước đối tác đặc biệt là các sản phẩm nông 

nghiệp lâu nay vẫn là lợi thế của Việt Nam.  

Sản xuất trong nước không còn được nhà 

nước bảo hộ mậu dịch như trước nữa, phải thích 

nghi với môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn 

cùng với sự đổi mới về thể chế hành chính, chính 

sách pháp luật mới về kinh doanh vừa là cơ hội 

vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp trong 

nước. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại 

và phát triển cần phải năng động, sáng tạo, tăng 

cường hợp tác với các doanh nghiệp FDI để học 

hỏi kinh nghiệm quản lý, tiếp cận với khoa học 

công nghệ cao, bổ sung nguồn vốn kinh doanh. 

3.6. Giải pháp thu hút FDI vào Việt Nam 

 Tăng cường thu hút FDI từ các nước phát 

triển, như: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản... là yếu tố 

quan trọng để tiếp cận được công nghệ hiện đại, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  

Khuyến khích, tăng cường đầu tư theo hình 

thức thành lập công ty liên doanh (hoặc công ty 

cổ phần). Con đường tiếp thu công nghệ cao 

thông qua đầu tư, sản xuất - kinh doanh trực tiếp 

của các doanh nghiệp Việt Nam trong các công ty 

liên doanh, các công ty cổ phần là con đường ngắn 

hơn, ít chi phí hơn so với các con đường khác.  

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư trực 

tiếp nước ngoài: Có chính sách ưu tiên thu hút 

các dự án FDI có công nghệ tiên tiến hiện đại, 

thân thiện với môi trường, tăng cường liên kết với 

các doanh nghiệp trong nước. Tập trung thu hút 

FDI vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công 

nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, 

có hàm lượng tri thức cao, phát triển kết cấu hạ 

tầng. Mở rộng địa bàn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

để tạo nên sự cân đối trong phát triển kinh tế - xã 

hội giữa các vùng miền. Kiểm soát chặt chẽ tiến 

độ giải ngân của các dự án FDI. Quy định các chế 

tài xử phạt nghiêm khắc đối với các dự án FDI sử 

dụng lãng phí năng lượng, sử dụng công nghệ lạc 

hậu, gây ô nhiễm môi trường; chèn ép các doanh 

nghiệp trong nước, trốn thuế,… 

Đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, rút ngắn 

thời gian cấp giấy phép, giảm chi phí xuất nhập 

khẩu, thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt 

động kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao: Nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn 

hóa, năng suất lao động cao, đáp ứng được yêu cầu 

thị trường trong thời kỳ hội nhập thay thế cho 

nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ lâu nay. Chất lượng 

nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam 

trong khu vực và trên thế giới.  

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thực 

phẩm và kiểm dịch động thực vật phù hợp với 

cam kết trong các hiệp định thương mại tự do và 

tương đương với tiêu chuẩn quốc tế để kiểm soát 

chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu: Để đảm 

bảo thế mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt 

Nam, giúp hàng nông sản Việt Nam dễ dàng tiếp 

cận với thị trường các nước đối tác, cần phải có 

những quy định nghiêm ngặt về vấn đề vệ sinh 

an toàn thực phẩm, dư lượng kháng sinh đối với 

các mặt hàng nông sản. Việt Nam cần áp dụng 

những chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn đối với 

những nhà sản xuất cung cấp các mặt hàng nông 

sản bị các thị trường các nước đối tác trả lại vì 

không đáp ứng những yêu cầu về vấn đề này. 

4. Kết luận 
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt 

được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế trong 

đó có sự đóng góp quan trọng của FDI, đặc biệt 

là từ khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới với sự tham gia của Việt Nam có hiệu lực. 

Tự do hóa đầu tư mở ra cho Việt Nam nhiều cơ 

hội như: thu hút nhiều FDI hơn từ các nước 

thành viên ASEAN và trên thế giới; đẩy mạnh 

xuất khẩu; giúp Việt Nam có lợi thế trong các 

lĩnh vực như dệt may, giày dép, điện tử, hàng 

tiêu dùng, du lịch, …; cải cách thể chế hành 

chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng; 

giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với 

công nghệ kỹ thuật hiện đại, nguồn nguyên liệu 

phong phú hơn, giá rẻ; người tiêu dùng được sử 

dụng hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn nhưng chất 

lượng tốt hơn,… Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải 

đối mắt với không ít thách thức: Thiếu nguồn 

nhân lực chất lượng cao đã qua đào tạo đáp ứng 
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nhu cầu thị trường quốc tế; năng suất lao động 

thấp làm giảm năng lực cạnh tranh; nguy cơ hàng 

hóa bị trả lại do không vượt qua rào cản kỹ thuật, 

vệ sinh, kiểm dịch động thực vật khắt khe của 

các nước đối tác; sản xuất trong nước phải thích 

nghi môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn cùng 

với sự đổi mới về thể chế hành chính;…. Vì vậy, 

để có thể phát huy tối đa các cơ hội và vượt qua 

những thách thức, tạo đà cho nền kinh tế Việt 

Nam phát triển nhanh và bền vững, hội nhập 

ngày càng sâu rộng trong bối cảnh mới, Việt 

Nam cần áp dụng hiệu quả một số giải pháp như: 

Thu hút FDI từ các nước phát triển; khuyến 

khích, tăng cường đầu tư theo hình thức thành 

lập công ty liên doanh; hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài; đơn giản hóa 

thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

về xuất nhập khẩu; tăng cường đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống tiêu 

chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động 

thực vật phù hợp với cam kết trong các FTA và 

tương đương với tiêu chuẩn quốc tế để kiểm soát 

chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu … 
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