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Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện đang diễn ra mạnh mẽ trên 
toàn thế giới. Việt Nam đang trong quá trình mở cửa nền kinh tế và hội nhập khu vực và 
thế giới, làn sóng đầu tư ồ ạt đang chảy vào Việt Nam, các Công ty cơ khí của Việt Nam 
(cơ khí thiết bị, đóng tàu, lắp ráp ô tô,…) đã bắt đầu tìm được những đối tác nước ngoài 
để hình thành nên các liên doanh sản xuất và lắp ráp, nhưng tỷ lệ nội địa hóa còn rất thấp, 
lợi nhuận mang lại không cao. 

Trong thời gian qua, ngành công nghiệp cơ khí nước ta hầu như bị lãng quên, mặc 
dù Chính phủ cũng đã có rất nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho sản xuất 
cơ khí trong nước. Tuy nhiên, thực tế diễn ra thì không như mong muốn; hầu hết các dự 
án lớn đều rơi vào tổng thầu nước ngoài, hầu hết thiết bị máy móc đều nhập khẩu, chúng 
ta không có việc gì làm, chỉ thực hiện gia công – lắp ráp; một nghịch lí ở chỗ “càng đầu 
tư công nghệ thì càng làm giàu cho nước ngoài”. Ngoài việc mất đi cơ hội việc làm của 
người lao động, chúng ta còn phải chịu một giá thành dự án rất cao (ví dụ: một trung tâm 
điện lực 5,5 tỷ USD, nếu chúng ta sử dụng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị khoảng 30% thì 
chúng ta có giá trị khoảng 1,5 tỷ USD, số tiền này đủ để giải quyết được nhiều công ăn 
việc làm cho lực lượng lao động cơ khí). 

Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước 
trong công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử 
dụng vốn nhà nước. So với Chỉ thị số 494/CT-TTg thì Chỉ thị số 13/CT-TTg có nhiều nội 
dung ràng buộc nhà đầu tư nước ngoài, như: việc phân chia gói thầu, chỉ đấu thầu quốc tế 
khi hàng hóa trong nước không sản xuất được hoặc không đáp ứng yêu cầu…, có nghĩa là 
trách nhiệm của các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc bóc tách, phân chia gói thầu rõ 
ràng và chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, muốn thực hiện được Chỉ thị 13/CT-TTg hay Chỉ thị 
494/CT-TTg thì không chỉ có chủ đầu tư mà vấn đề là “bàn tay” hữu hình của Nhà nước 
trong việc tạo vốn. Hầu như giám đốc, chủ đầu tư dự án đều phải đi vay vốn nước ngoài 
nên sức ép về vốn buộc họ phải chấp nhận những thứ nhà thầu đặt ra. Chỉ thị 13/CT-TTg 
chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề là: nguồn vốn ở đâu, nguồn vốn nào và cơ chế sử 
dụng nguồn vốn ấy ra sao để làm cho chủ đầu tư không phải phụ thuộc vào tổng thầu 
nước ngoài. 

Vừa qua cũng phát hiện một số dự án sử dụng vốn trong nước tại sao lại đi đấu 
thầu quốc tế không tuân thủ theo Chỉ thị 13/CT-TTg. Vấn đề chế tài xử phạt trong Chỉ thị 
13/CT-TTg chưa đề cập, mới chỉ đưa ra nội dung cấm đấu thầu còn những cơ chế về tài 
chính thì chưa thấy thể hiện rõ nét. Hiệp hội các DN cơ khí cần tổng hợp tư vấn cho 
Chính phủ qui định sản phẩm nào sản xuất trong nước. Ví dụ Hiệp hội đã đề xuất, tất cả 
công trình đầu tư bằng vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, trước khi trình Bộ Công 
Thương để phê duyệt phải thông qua nhóm tư vấn do Hiệp hội chủ trì để chọn ra thiết bị 
nào phải đấu thầu quốc tế, thiết bị nào được gia công sản xuất trong nước.  

Theo Luật Đấu thầu 2015, khi nhà đầu tư Việt Nam tổ chức đấu thầu quốc tế, 
DN trong nước chỉ được ưu đãi hơn DN nước ngoài 7,5% giá, đây là mức quá thấp. 
Một số nước trong khu vực hỗ trợ xuất khẩu lên đến 17% cùng với nhiều chính sách 
ưu đãi xuất khẩu hơn chúng ta rất nhiều. Bất cập lớn nhất của ngành cơ khí là thiếu 



tính đồng bộ trong quản lý Nhà nước và không có sự lồng ghép hiệu quả các ngành 
công nghiệp khác. Nếu có cơ chế lồng ghép, phối hợp giữa các ngành công nghiệp và 
cơ khí, mỗi lĩnh vực giao DN trong nước làm chủ từ ba dự án cơ khí trọng điểm trở 
lên, chắc chắn chúng ta sẽ hình thành được ngành cơ khí chuyên sâu về các lĩnh vực 
khác nhau. 

Thời gian qua, ngành công nghiệp cơ khí yếu kém không phải lỗi hết của DN, mà 
vấn đề là Nhà nước có tạo dựng được thị trường cho DN cơ khí phát triển hay không. 
Hay nói cách khác, DN cơ khí phát triển được không là dựa vào nhiều ý chí của Nhà 
nước chứ không thể chỉ có DN, Nhà nước nên có chính sách bảo vệ thị trường cơ khí nội 
địa để tạo công ăn việc làm cho lao động cơ khí, ngay cả Mỹ bây giờ, họ cũng có xu 
hướng bảo vệ thị trường ở các lĩnh vực nhạy cảm. 

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất của ngành công nghiệp cơ khí đi sau là vấn đề 
vốn. Vốn vay để đầu tư cho ngành cơ khí thấp, DN khó có thể đầu tư máy móc thiết bị. 
Nhưng quan trọng hơn cả, là Nhà nước cần có chính sách tạo đơn hàng và thị trường cho 
ngành cơ khí. Một số chuyên gia phân tích: từ nay đến năm 2055, nước ta sẽ vay đầu tư 
khoảng 189 tỉ USD để mua máy móc cho các công trình nhiệt điện, xi măng, hóa chất, 
phân bón… Nếu để dành 70% số tiền đó (là giá thiết bị) thì chúng ta có 200 tỷ USD. 
Trong 200 tỷ USD đó, chúng ta chỉ cần nội địa hóa 30% thì đã có 70 tỷ USD- số tiền này 
có thể nuôi đến hàng triệu người lao động. Ví dụ, Tập đoàn Xuân Thành đầu tư lò nung 
lớn nhất thế giới 12.500 tấn clanker/ngày đêm do DN Việt Nam chế tạo. Với những đơn 
hàng như vậy, ngành cơ khí đã dần khẳng định được vị trí của mình và có thể làm tốt khi 
có đơn hàng. Ngay cả khi Chính phủ đặt hàng thì DN trong ngành đều hoàn thành tốt về 
chất lượng và tiến độ. 

 Chúng ta có nhiều sản phẩm cơ khí và công nghiệp phụ trợ đạt tiêu chuẩn 
quốc tế, nhưng chưa được biết đến nhiều ở thị trường nước ngoài, chưa có nhiều đối tác 
phân phối tại nước ngoài, chỉ có một số lượng ít bán qua công ty trung gian Việt Nam, và 
luôn trong tình trạng bị ép giá. Một trong những yếu tố quan trọng của việc giữ vững thị 
trường xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu là thông qua các nhà phân phối, đại lí và việc 
thu thập phản hồi của thị trường xuất khẩu để chúng ta có đủ thông tin cải tiến chất lượng 
sản phẩm. Có thể nói, khâu quảng bá thương hiệu, sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo 
ra sự khác biệt với các đối thủ trên thị trường của chúng ta còn yếu kém. 

Các công ty nước ngoài thường có vốn đầu tư lớn, yêu cầu cao về chất lượng, tiến 
độ thi công nhanh. Trong khi, các DN trong nước thường không thể một mình đảm nhận 
hết các công việc mà phải hợp tác, liên doanh để thực hiện, mỗi đơn vị làm một phần việc 
thuộc sở trường khả năng của mình. Yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm đòi hỏi phải áp 
dụng công nghệ thi công và thiết bị mới, đi theo đó là phải nâng cao trình độ của đội ngũ 
cán bộ để thực hiện công việc. 

Trong những năm đầu đổi mới, ngành công nghiệp cơ khí gặp nhiều khó khăn do 
chưa thích nghi được với cơ chế thị trường, SX có chiều hướng giảm sút, một số SP 
không tiêu thụ được (do chất lượng kém và không đủ sức cạnh tranh với hàng nước 
ngoài), SP làm ra chỉ phục vụ thị trường trong nước. Nguyên nhân chính là do chúng ta 



còn chậm đổi mới trong công nghệ, máy móc thiết bị cũ, sản phẩm làm ra từ cơ chế bao 
cấp, không kích thích sự sáng tạo, chưa quan tâm đến nhu cầu tiêu thụ từ thị trường trong 
và ngoài nước, chương trình đào tạo và đào tạo lại đã xơ cứng, không thích hợp với nhu 
cầu và sự phát triển của kỹ thuật, chính sách phát triển chưa phù hợp, thiếu cụ thể.  

Chúng ta có nhiều DN cơ khí có tiềm năng như: Công ty cổ phần Lilama 69-3 
(thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Lilama),  Tập đoàn Xuân Thành, Tập đoàn 
Trường Thành, Tập đoàn Vincom,…. đã và đang sản xuất ra nhiều sản phẩm đoạt giải 
thưởng khoa học - công nghệ quốc gia, được coi là sản phẩm khoa học có hàm lượng chất 
xám cao, khẳng định năng lực chế tạo thiết bị, máy móc. Mặc dù các sản phẩm cơ khí 
trọng điểm được hưởng các cơ chế ưu đãi của Nhà nước theo quy định, song hướng dẫn 
rất chung chung, cho nên trên thực tế, sản phẩm làm ra chỉ mang tính trình diễn, không 
được áp dụng trong sản xuất, trở thành hàng hóa. Tuy nhiên cũng chỉ có một số nhà máy 
đặt hàng, còn phần lớn vẫn “thích” nhập khẩu sản phẩm này từ nước ngoài. DN cơ khí 
không còn chỗ đứng, đành quay về với thị trường gia công, lắp máy đơn thuần vốn đang 
ngày càng bị thu hẹp thị trường, cạnh tranh gay gắt với các cơ sở cơ khí nhỏ. Nếu có cơ 
chế về “đầu ra”, sản phẩm được sản xuất hàng loạt, chắc chắn sẽ hạ được giá thành, tạo 
nguồn lực cho các DN cơ khí trong nước nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, phát huy năng 
lực sáng tạo. 

Một vấn đề nữa khiến DN cơ khí “thua ngay trên sân nhà” là cơ chế đấu thầu còn 
phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là vốn vay, “bó cứng” đầu ra của ngành. Hàng loạt các sản 
phẩm hàm lượng nội địa hóa cao nhưng vướng cơ chế đấu thầu cho nên không “chen 
chân” được vào các công trình, dự án, làm ra đành bỏ đấy hết sức lãng phí. Một thực tế 
lãng phí nguồn lực hiện nay nữa là nhiều DN cơ khí đang để trống nhà xưởng, hàng loạt 
máy móc, thiết bị “đắp chiếu” hàng chục năm nay. Từ hệ quả của việc đầu tư tràn lan 
ngoài ngành trước đây, một số đơn vị bỏ tiền đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ, tuy nhiên 
sau đó “đuối sức”, không đủ khả năng vận hành, sản xuất, trong khi nếu những thiết bị 
này nằm trong tay các đơn vị có năng lực, đầu ra ổn định sẽ phát huy hiệu quả rất cao. 
Không nên đơn giản chỉ coi đó là tài sản của một đơn vị, mà rõ ràng đây là nguồn lực 
quốc gia. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, những tài sản này không được sinh lời, 
xuống cấp trầm trọng là quá lãng phí. Hiện, chính sách điều chuyển nguồn lực giữa các 
đơn vị sử dụng nguồn vốn nhà nước chưa rõ ràng. Vì thế, cần có bàn tay can thiệp thỏa 
đáng của Nhà nước với vai trò cầu nối, tập hợp các DN cơ khí, tiến hành bàn giao tài sản 
cho đơn vị có khả năng đảm nhận, bảo đảm mục tiêu tối đa hóa hiệu quả, tránh lãng phí 
nguồn lực. 

Có thể thấy, đây là tình cảnh chung của nhiều DN cơ khí Việt Nam, nguồn việc 
không còn dồi dào, cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt, trong khi các gói thầu xây 
lắp công trình lớn tại Việt Nam thường rơi hết vào tay nhà thầu nước ngoài, khiến ngành 
cơ khí mãi vẫn chỉ “lẹt đẹt”. Mặc dù Chính phủ đã mạnh dạn giao chỉ định tổng thầu 
những dự án lớn cho một số DNCK uy tín và mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả, 
nhưng vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, không có thêm những dự án gối đầu, thiếu 
hụt chiến lược dài hơi, đã khiến các DN khó hoạch định đường hướng phát triển. 



Một khó khăn nữa đối với các DN cơ khí hiện nay là tuyển dụng công nhân kỹ 
thuật có tay nghề và đội ngũ kỹ sư có trình độ cao. Theo số liệu thống kê quốc gia cho 
thấy, tính đến quý I-2016, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của ngành chế biến, chế tạo chỉ 
đạt 17,9%, giảm so với năm 2013 (18,3%). Trong thị trường công việc mở, hiện tượng 
nhảy việc, tìm chỗ khác có mức ưu đãi tốt hơn là điều hết sức bình thường đối với người 
lao động. 

Một tư duy chưa đúng trong nhiều người, coi cơ khí là ngành thuần “cơ bắp”, mà 
không thấy đó là một ngành kỹ thuật đòi hỏi rất lớn về kỹ thuật, công nghệ. Việc đào tạo 
trong các trường kỹ thuật nghề hiện còn quá nặng về lý thuyết, thiếu các kiến thức, trang 
thiết bị thực hành, không đủ kỹ năng tay nghề trong thực tế. Sinh viên ra trường hầu hết 
phải đào tạo lại, nhanh cũng mất vài tháng, thậm chí nhiều trường hợp hơn hai năm mới 
nắm bắt được công việc trên công trường. Từ bất ổn của hệ thống đào tạo, đã dẫn tới hệ 
quả nhân công giá rẻ và năng suất lao động của Việt Nam đang ở “cuối bảng” các nước 
châu Á. 

2/ Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam. 

Với sự mở cửa của cơ chế thị trường, ngành cơ khí đã dần dần thích nghi và tận 
dụng được những thế mạnh vốn có của mình. Một trong những lợi thế đó là lực lượng lao 
động có tay nghề và giá lao động tương đối rẻ. Đội ngũ cán bộ kĩ sư và công nhân kỹ 
thuật trong ngành đã được nâng cao về trình độ, qua thử thách trong chiến tranh và trong 
thực tiễn XD đất nước. Mặt khác, ngành công nghiệp cơ khí cũng đã liên doanh với nước 
ngoài trong các lĩnh vực lắp ráp máy điện tử phục vụ nhu cầu truyền thông cho nhân dân, 
SX máy động lực, máy nông nghiệp, lắp ráp xe hơi, xe máy, các loại máy dân dụng,... 
Tuy nhiên, cho đến nay việc phát triển của ngành này vẫn chưa tương xứng với vai trò 
của nó trong nền kinh tế quốc dân, mặc dù có sự gia tăng về giá trị sản xuất, nhưng vị trí 
của ngành trong cơ cấu CN có chiều hướng giảm sút. 

* Dựa vào lợi thế trong nước:  

- Với lợi thế bờ biển trải dài, sông ngòi chằng chịt, lẽ ra chúng ta phải có một 
ngành kinh tế biển phát triển mạnh, mà trước hết là ngành công nghiệp tàu thủy. Vì thế, 
ngành cơ khí đóng tàu cần phải được xác lập lại vị thế, đầu tư tập trung, có trọng tâm, 
trọng điểm để tránh lãng phí. Chẳng hạn, điều kiện nước ta hiện nay, ngành luyện kim 
chưa có khả năng cung cấp nguyên liệu sắt thép đóng tàu, chưa sản xuất được động cơ 
máy tàu, có thể nhập khẩu, nhưng phần nghiên cứu thiết kế, gia công tổ hợp thành con 
tàu chúng ta phải làm chủ được. Khi đào tạo được lực lượng thiết kế, tạo dựng thương 
hiệu đóng tàu, chúng ta có thể chủ động đặt hàng những chi tiết, hệ thống, thiết bị từ các 
nhà cung cấp trên thế giới. Tuy nhiên để làm được điều này đòi hỏi tính chuyên môn hóa, 
phân công công việc và tính chuyên nghiệp rất cao. Cách đầu tư đúng đắn, phù hợp nhất 
trong hoàn cảnh hiện tại ở nước ta là từng bước hình thành thị trường đóng tàu để từ đấy, 
các DN trong nước hay nước ngoài sẽ tự động tập trung vào ngành này. Rộng hơn, ngành 
cơ khí muốn phát triển phải dựa trên những lợi thế sẵn có và Nhà nước nên tập trung cho 
những ngành thế mạnh đặc thù, còn các ngành cơ khí khác nên mở rộng cho tư nhân, 
nước ngoài vào đầu tư. Chẳng hạn như đóng tàu phục vụ khai thác thủy sản (theo Nghị 



định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản), không nên 
chỉ chú trọng phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, mà còn phải tập trung đầu tư, hình thành 
các tàu lớn hậu cần nghề cá, có thể quy định rõ bao nhiêu tàu cá phải có một tàu hậu cần. 
Điều này sẽ giúp ngành phát triển đồng bộ, tối ưu hóa hiệu quả, tiết kiệm chi phí và giảm 
dần rủi ro. 

- Ngành cơ khí phục vụ ngành nông nghiệp như hệ thống làm đất, tưới tiêu, công 
nghệ chế biến sau thu hoạch,… rất dồi dào nhưng đang bị bỏ ngỏ, để mặc cho nước ngoài 
chiếm lĩnh thị trường. Nông nghiệp nước ta chiếm 70% cơ cấu kinh tế, do vậy, nếu không 
chủ động được cơ khí phục vụ cho nông nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nhà nước 
cần có chính sách mở để thu hút nguồn lực xã hội hóa. Việt Nam không thiếu những ý 
tưởng sáng tạo của người nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhà nước cần có những 
cơ chế, chính sách “cởi trói”, khơi gợi và phát huy những “khả năng tiềm ẩn”. 

- Đối với các DN cơ khí trong nước, những đơn hàng xuất khẩu được coi là phân 
khúc đem lại nhiều lợi ích từ lợi nhuận, trình độ tay nghề, đến tính chuyên nghiệp, quản 
trị DN…, nhưng để được đối tác nước ngoài chấp nhận, tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu là cả một quá trình phấn đấu liên tục. Để được các đối tác nước ngoài chấp nhận, các 
DN cơ khí Việt Nam cần phải trải qua một quá trình “lột xác” ở tất cả các khâu dưới dự 
giám sát chặt chẽ của bạn hàng. Mặc dù đạt lợi nhuận từ xuất khẩu cao hơn so với gia 
công trong nước, nhưng so với các DN cơ khí nước ngoài, các DN cơ khí Việt Nam chịu 
thua thiệt rất lớn vì chỉ được đối tác tính giá trị đơn thuần, bằng 1/5 giá trị chế tạo mà DN 
nước ngoài được hưởng. Để vươn lên cạnh tranh ngang ngửa với DN nước ngoài, còn là 
chặng đường rất dài phía trước với các DN chúng ta. 

* Mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm: 

Hiện nhiều DN cơ khí quen thói trì trệ, ỷ lại, trông chờ vào những chính sách ưu 
đãi của Nhà nước, thiếu chủ động, đổi mới cách nghĩ, cách làm để tự bứt phá, nâng cao 
sức cạnh tranh. Một số DN vẫn chưa thoát khỏi “chiếc áo không chuyên”, không giữ 
được uy tín khi thực hiện các hợp đồng cho đối tác nước ngoài, chất lượng sản phẩm chỉ 
được bảo đảm ở vài lô hàng đầu tiên, sau đó tìm cách bớt xén, chậm tiến độ, dẫn đến 
nhiều bạn hàng “một đi không trở lại”. Đây là vấn đề tư tưởng trong phát triển bền vững 
DN. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai 
đoạn 2016 - 2020, trong đó cho phép thực hiện phá sản một số DN nhà nước thua lỗ. 
Trong bối cảnh thủ tục cho phá sản khá phức tạp, ảnh hưởng quá trình tái cơ cấu của DN, 
đây là một hướng mở, giải pháp kịp thời và hợp lý, giúp các DN tăng cường khả năng tài 
chính, quản trị, nhất là DNCK xốc lại năng lực của mình nhằm duy trì và phát triển hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. 

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và lãnh đạo DNCK, để ngành phát triển ổn định, 
xác lập được vị thế then chốt của mình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Chính phủ cần tiếp tục kéo dài việc thực hiện Quyết định 10/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm khi 
Quyết định này hết hiệu lực. Trong đó, cần rà soát, bổ sung danh mục các sản phẩm cơ 
khí trọng điểm, trên cơ sở tham vấn ý kiến các DNCK, không nhất thiết phải dàn trải ra 



tám nhóm sản phẩm như trước đây. Chính phủ và Bộ Công thương cũng cần xem xét, áp 
dụng chính sách ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ với toàn ngành cơ khí vì 
thực chất phát triển theo hướng hiện đại hóa là phát triển chuyên môn hóa sâu, các DN 
phải mở rộng hợp tác và hoạt động tương hỗ lẫn nhau, tăng cường tính liên kết. 

Chính phủ cần sớm củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo về chương trình sản phẩm 
cơ khí trọng điểm và cơ chế nội địa hóa thiết bị nhà máy nhiệt điện theo Quyết định 
1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, cần dành sự quan tâm đặc biệt trong 
phát triển nguồn nhân lực ngành cơ khí, điều kiện tiên quyết trong quá trình phát triển 
bền vững các ngành kinh tế nói chung và cơ khí nói riêng. Bởi, tình trạng “thừa thầy 
thiếu thợ” vẫn diễn ra phổ biến, sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm, trong khi 
thiếu hụt một lực lượng đông đảo công nhân nghề được đào tạo chuyên sâu, tay nghề 
vững vàng. Không ít DNCK Việt Nam đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, 
nhất là thợ tay nghề cao. 

Ngành cơ khí Việt Nam đang có nhiều cơ hội mở ra trước mắt nhưng cũng gặp 
không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào 
nền kinh tế quốc tế. Các chuyên gia đánh giá, ngành cơ khí còn rất nhiều dư địa tiềm 
năng, hàng loạt nhà máy bắt đầu bước vào giai đoạn cần thay thế, đổi mới hệ thống thiết 
bị, công nghệ, có triển vọng phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ 
trợ, cơ khí chính xác... Với lợi thế tình hình chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ, cần 
cù, đang có làn sóng các DN nước ngoài dịch chuyển cơ sở sản xuất từ các quốc gia khác 
để xây dựng “cứ điểm” tại Việt Nam, đây là một “cơ hội vàng” để các DNCK chủ động 
nâng cao năng lực, đón nhận và hòa mình vào cuộc chơi hội nhập toàn cầu.  
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1. Đặt vấn đề 

Ngành cơ khí là một ngành nền tảng, cốt lõi, là cơ sở, động lực cho các ngành 
công nghiệp khác phát triển. Đầu tư phát triển ngành cơ khí là đầu tư dài hạn, có chuỗi 
phát triển liên hoàn theo chiều sâu. Dự thảo chiến lược phát triển ngành cơ khí đến năm 
2025, có xét đến năm 2035 đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 ngành cơ khí Việt 
Nam có khả năng cạnh tranh để phát triển trong thời kỳ hội nhập, có công nghệ hiện đại 
và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số phân ngành, lĩnh vực cơ khí có khả năng cạnh 
tranh, đáp ứng cơ bản các yêu cầu công nghiệp hóa của đất nước và xuất khẩu. Mục tiêu 
cụ thể đến năm 2025, tỷ trọng ngành cơ khí chiếm trên 21% và năm 2035 chiếm 24% 
trong cơ cấu ngành công nghiệp. Năm 2025, ngành cơ khí đáp ứng trên 50% và năm 
2035, đáp ứng trên 60% nhu cầu thị trường trong nước. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí trong hơn chục năm 
qua lại tỏ ra thiếu hiệu quả, mặc dù có một số lĩnh vực đã có bước phát triển như các 
doanh nghiệp cơ khí đã sản xuất được các loại thiết bị cơ khí thủy công cho nhà máy thủy 
điện; dây chuyền thiết bị đồng bộ cho nhà máy xi-măng công suất 1,5 triệu tấn/năm với 
tỷ lệ nội địa hóa đạt 40% giá trị; tổng năng lực sản xuất, lắp ráp ô-tô đạt khoảng 460 
nghìn xe/năm; đảm nhận tốt vai trò tổng thầu EPC các dự án thủy điện, nhiệt điện lớn… 
Nhưng, trên bình diện chung hầu hết các đơn vị cơ khí chưa có điều kiện phát triển 
chuyên sâu và tình trạng chưa làm chủ được công nghệ và chưa tự sáng chế đổi mới được 
là phổ biến. Nhiều khả năng chiến lược ngành cơ khí chỉ là kỳ vọng mà khó có thể đạt 
được như mong đợi. Bên cạnh đó, trước bối cảnh thế giới đẩy mạnh cải cách, cách mạng 
công nghiệp lần 4 ra đời, công nghệ cơ khí “linh hoạt” hay “thông minh” đang trên đà 
phát triển nhanh Việt Nam cần phải có giải pháp gì để đẩy nhanh khả năng thích ứng để 
làm chủ công nghệ và sáng tạo trong lĩnh vực cơ khí là một nhu cầu cấp bách hiện nay. 

2. Những tồn tại cần nghiên cứu và xây dựng định hướng 

Theo Quyết định số: 679/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 6 năm 2014, về Phê duyệt Chiến 
lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, thì nhóm 
ngành Cơ khí và Luyện kim được xếp vào nhóm lựa chọn ưu tiên phát triển đầu tiên. Mặc 
dù đây là một ngành công nghiệp mũi nhọn, nếu thành công sẽ kéo theo nhiều ngành 
khác phát triển và sẽ vững mạnh ổn định và bền vững. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê 
của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2017 xuất khẩu mặt hàng máy móc 
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thiết bị của nước ta đạt 2,9 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 37,8%. Trong đó kim 
ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 2,66 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước 
tăng 41% và chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. 

Như vậy, mặc dù nhìn từ góc độ chế tạo và xuất khẩu nói chung thì ngành cơ khí 
phát triển có thành tựu đáng kể, nhưng nhìn từ góc độ doanh nghiệp Việt, thì các doanh 
nghiệp cơ khí trong nước vẫn đang bị mất lợi thế so với các doanh nghiệp nước ngoài, 
đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo và chế tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Mấu chốt đứng đầu là vấn đề nhân lực  

Nhìn từ góc độ trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đất nước ta chưa có bề dày về thành 
tựu khoa học ngành cơ khí, các công xưởng cơ khí chậm phát triển vì vậy nền tảng tích 
lũy cũng như quá trình phát triển còn rất non trẻ và manh mún, thiếu kinh nghiệm, thiếu 
tiềm lực và chịu nhiều sức ép từ các nước đã phát triển. Các nhà khoa học, kỹ sư đạt được 
những thành tựu trong lĩnh vực này còn ít, điều kiện hỗ trợ đội ngũ này cũng hạn chế. 
Các trường đại học đào tạo lĩnh vực này cũng bị giới hạn tương tự, thiếu thầy giỏi, thiếu 
điều kiện để thí nghiệm và phát triển vì vậy kiến thức bị “dậm chân tại chỗ”. Chính điều 
này, làm hạn chế về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có khả năng sáng tạo 
dẫn đến ngành công nghiệp cơ khí còn nhiều khoảng trống, thiếu và yếu về khả năng thiết 
kế, chế tạo, sáng tạo trong khoa học công nghệ. 

Nhìn từ góc văn hóa xã hội: Ý thức của toàn đảng toàn dân chưa thể hiện rõ quyết 
tâm hy sinh vì sự nghiệp tiến bộ của khoa học công nghệ. Nhiều doanh nghiệp luôn đấu 
tranh và kêu gọi chính sách hỗ trợ về vốn, về bảo hộ thị trường, nhưng khả năng thay đổi 
và phát triển về công nghệ lại rất chậm so với các nước và các doanh nghiệp ngành cơ khí 
chỉ kỳ vọng đến lợi nhuận doanh thu tại thời điểm hỗ trợ. Đây cũng là một rào cản “âm 
thầm” không biểu hiện rõ ràng nhưng sức ì rất lớn, gây cản trở không ít đến sự nghiệp 
phát triển của đất nước trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí nói riêng và tất cả các lĩnh vực 
khác nói chung. Điển hình, ngành cơ khí ô tô trong nước mặc dù đã có nhiều chính sách 
hỗ trợ, trong nhiều năm qua, nhưng vẫn còn kém phát triển. Nhất là tỷ lệ nội địa hóa còn 
thấp tùy theo chủng loại xe và nhà sản xuất (10% đối với xe du lịch, > 30% với xe tải, > 
40% đối với xe khách). 

Từ góc độ quản trị: Khả năng và trình độ quản trị chưa phát huy được sức mạnh 
kết nối. Các doanh nghiệp cơ khí nội địa gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào chuỗi thị 
trường cạnh tranh. Thiếu doanh nghiệp cơ khí đầu đàn có chiến lược và sản phẩm chủ lực 
để dẫn dắt các doanh nghiệp khác trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thị 
trường chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu lớn nhất của ngành cơ khí Việt Nam. 
Trung bình mỗi năm nước ta nhập khẩu gần 10 tỷ USD các sản phẩm cơ khí. Trong khi 
đó, sản phẩm cơ khí sản xuất trong nước chỉ chiếm khoảng 7% thị trường. Nguyên nhân 
là do nguồn lực vốn và chuyên môn cộng uy tín còn hạn chế. Phần lớn các cơ sở cơ khí 
trong nước vẫn dừng ở quy mô vừa và nhỏ, hầu như chưa có doanh nghiệp nào đủ sức tự 



chế tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, việc hàng năm, Việt Nam vẫn 
phải nhập siêu nhiều tỷ USD trang thiết bị, vật tư cho các ngành công nghiệp hỗ trợ và 
cho ngành chế tạo cơ khí. 

Thứ hai là vấn đề vốn và công nghệ 

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp (Bộ 
Công Thương), cả nước có 14.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, nhưng 
chỉ có gần 100 doanh nghiệp có quy mô vốn hơn 500 tỷ đồng. Các sản phẩm chính của 
ngành hiện nay vẫn chủ yếu là gia công, giá trị kinh tế thấp, sản xuất trên dây chuyền, 
nhà máy cũ, phần lớn máy móc, thiết bị đều phải nhập từ bên ngoài không đồng bộ, thiếu 
nguồn nguyên liệu...Bên cạnh đó, thực tại doanh nghiệp cơ khí Việt Nam hiện nay chưa 
làm chủ được trong sáng tạo, chế tạo hoặc liên kết với nước ngoài về nghiên cứu phát 
triển, doanh nghiệp chỉ dừng lại ở việc gia công cho đối tác nước ngoài, trong khi lại phụ 
thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Đây là “sự còi đẹt không lớn” của các doanh nghiệp 
cơ khí Việt Nam khi thiếu vắng ngành luyện kim để cung cấp nguyên liệu cho ngành cơ 
khí. Như vậy, để đầu tư phát triển rất cần vốn và máy móc công nghệ hiện đại. Để phát 
triển đồng bộ cần có giải pháp tạo nguồn vốn với ngành cơ khí là vô cùng cấp thiết. Điều 
đó đòi hỏi cần có những tổ chức tài chính mạnh để đồng hành với các doanh nghiệp cơ 
khí nội địa nhằm tăng sức cạnh tranh, từ đó định hình những mặt hàng cơ khí trọng điểm 
mà Việt Nam có thế mạnh và phát triển thành những sản phẩm có thương hiệu mang tầm 
quốc tế. 

Thứ ba là chính sách và thực thi chính sách 

Trong những thập niên qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, thúc đẩy 
ngành công nghiệp cơ khí phát triển. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, thực thi chính 
sách còn quá nhiều hạn chế bất cập. Dẫn đến chính sách không hiệu quả như mong đợi 
thậm chí còn gây lãng phí tiền bạc và làm chậm sự phát triển, ảnh hướng xấu đến dư luận 
xã hội. Điển hình như trường hợp hỗ trợ vốn đóng tàu vỏ sắt … theo Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP, ngày 7, tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát 
triển thủy sản và Nghị định 172/2016/NĐ-CP, ngày 27, tháng 12 năm 2016 về sửa đổi 
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 7, tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản…hay Quyết định số 1791/2012/QĐ-TTg, ngày 29, tháng 11 năm 
2012, của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo 
thiết bị trong nước của các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2012-2025"… Như vậy, việc 
ban hành chính sách đã quan trọng nhưng khâu triển khai, đánh giá triển khai và quản lý 
khi triển khai cũng vô cùng cấp thiết. Điều này có nghĩa là, việc tìm ra nguyên nhân, xây 
dựng chính sách và quản lý điều hành là phải đồng bộ và nhất quán mới tạo được kết quả 
khả thi nhằm thúc đẩy phát triển. 

3. Kiến nghị một số giải cơ bản 



Thứ nhất, chiến lược dài hạn là tập trung vào nguồn nhân lực: Tập trung đẩy mạnh 
tuyên truyền nêu cao tinh thần học tập, phát triển sáng tạo, chế tạo, nghiên cứu trong lĩnh 
vực cơ khí. Cổ vũ, động viên ca tụng và tôn vinh các nhà khoa học, kỹ sư, công nhân 
…có thành tích sáng tạo và góp sức vào lĩnh vực khoa học công nghệ của ngành cơ khí. 
Cần đặt ra các tiêu chuẩn giáo dục kỹ thuật để ngang bằng các nước phát triển trong 10 
đến 15 năm tới. Chính phủ cần hỗ trợ cho lợi ích của các nhà nghiên cứu, nhằm giảm 
xung đột lợi ích giữa nhà sản xuất (chủ đầu tư) khi ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực 
tế sản xuất và người nghiên cứu sáng tạo, đặc biệt là trong các dự án thuộc chương trình 
kinh tế lớn. Việc nghiên cứu chỉ thực sự có hiệu quả khi kết hợp với chương trình kinh tế 
xã hội có tính chất lâu dài. Qua việc áp dụng vào một số dự án các kết quả nghiên cứu 
được hoàn thiện làm giá thành sản phẩm cạnh tranh, chi phí mua và nhận chuyển giao 
công nghệ sẽ được khấu hao sau một số dự án. Bên cạnh việc thúc đẩy cổ vũ phát triển 
nhân lực trong nước còn cần đẩy mạnh thu hút nhân lực nước ngoài có trình độ cao ở lĩnh 
vực này về làm việc tại Việt Nam nhằm đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển của ngành. 
Chung quy lại, giải pháp quan trong nhất là tập trung vào phát triển nguồn nhân lực cả về 
chuyên môn kỹ thuật lẫn văn hóa cộng đồng nhằm tôn vinh giá trị nhân lực trong lĩnh vực 
này cũng như các nhà quản trị sản xuất của ngành. 

Thứ nhì, xác định rõ các lĩnh vực công nghiệp cơ khí Nhà nước quyết định làm 
chủ: Xây dựng một kế hoạch đồng bộ để chiếm lĩnh thị trường này nhằm bảo hộ +những 
lĩnh vực then chốt trọng yếu của quốc gia mà các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện tham 
gia hoặc không muốn tham gia để đầu tư và quản lý chặt chẽ. 

Thứ ba, về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển: Xây dựng chính 
sách khuyến khích đầu tư hỗ trợ vốn, điều kiện sản xuất … một cách có trọng tâm, trọng 
điểm và có cơ chế triển khai thực thi giám sát cụ thể từng giai đoạn và có đánh giá kết 
quả sản phẩm cụ thể thông qua thị trường để tránh tình trạng nghiệm thu bằng văn bản thì 
kết quả xuất sắc nhưng sản phẩm thì thị trường không thừa nhận. Hoặc không ứng dụng 
được trong thực tế bối cảnh của Việt Nam. Đối với dự án khoa học công nghệ khả thi áp 
dụng đạt kết quả, Nhà nước cần áp dụng hình thức giao nhiệm vụ trực tiếp, có quy định 
các Chủ đầu tư tiếp nhận áp dụng. Khi qua từ 2 đến 3 dự án đầu tiên được áp dụng thì các 
đơn vị thực hiện dự án khoa học công nghệ mới có cơ sở về năng lực kinh nghiệm tham 
gia thầu. 

Thứ tư, vấn đề của các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần tối ưu hóa mô hình 
hoạt động để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh bằng việc lựa chọn các sản 
phẩm phù hợp và hình thành các trung tâm gia công cơ khí để có thể có hệ thống sản xuất 
linh hoạt, đáp ứng được với yêu cầu thay đổi nhanh của thị trường. Với điều kiện về thực 
trạng ngành cơ khí chế tạo và điều kiện kinh tế hiện tại ưu tiên phát triển các sản phẩm 
tham gia được vào chuỗi cung toàn cầu, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cơ khí cần tiếp cận và làm chủ công nghệ thông tin. Tiếp 
cận các giải pháp công nghệ thông tin mới, làm chủ khoa học phân tích và xử lý dữ liệu 
để có thể thích ứng và tận dụng được những thế mạnh của công nghệ thông tin. Tăng 



cường tự đổi mới mình, sắp xếp, tối ưu hóa mô hình hoạt động, chú trọng áp dụng khoa 
học công nghệ mới vào sản xuất và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý và sản xuất. 

Thứ năm, vấn đề về liên kết: Chính phủ cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các 
doanh nghiệp về tổ chức các diễn đàn tìm hiểu về thị trường các nước cũng như gắn kết 
với các đối tác nước ngoài thông qua các diễn đàn, tổ chức hội thảo quốc tế, hội trợ triển 
lãm quốc tế … hoặc các kênh ngoại giao, xúc tiến đầu tư… Chính phủ, các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương cần có quỹ ngân sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp và các 
nhà khoa học, các trường, các viện nghiên cứu khi các đơn vị này có sự hợp tác nghiên 
cứu và có đề xuất hỗ trợ cụ thể chính đáng đối với các đề án nghiên cứu sản xuất hoặc 
chế tạo cụ thể có triển vọng. 

Về phía doanh nghiệp cần nỗ lực tăng cường hợp tác, liên kết với các doanh 
nghiệp cơ khí nhỏ và vừa và các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ như doanh nghiệp cung cấp 
vật liệu, vật tư đầu vào, doanh nghiệp làm xuất khẩu, logistic, ngân hàng, các nhà cung 
cấp cơ sở hạ tầng… chất lượng cần phải được ăn sâu vào các nhà cung cấp cơ khí trong 
nước và họ cần phải “làm chủ” chất lượng sản phẩm của họ để hình thành mạng lưới sản 
xuất và tiêu thụ ổn định. Liên kết với các Trường, các Viện nghiên cứu để hợp tác tìm 
giải pháp phát triển trình độ quản trị, trình độ sáng tạo, trình độ chuyên môn kỹ thuật, 
cũng như hỗ trợ các nhà nghiên cứu có điều kiện thí nghiệm trong môi trường thực tiễn. 
Cùng phối hợp với các Trường các Viện, kiến nghị chính sách hỗ trợ đối với Chính phủ 
cho các trường hợp nghiên cứu phát triển đặc thù./. 

Tài liệu tham khảo 
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