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“Cắt giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Diễn đàn Logistics Việt Nam là một sự kiện thường niên lớn nhất về ngành dịch vụ logistics do Bộ
Công Thương chủ trì tổ chức từ năm 2013 tới nay.

Qua 7 lần tổ chức, Diễn đàn đã trở thành một địa chỉ tin cậy, thể hiện mạnh mẽ tiếng nói của cộng
đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng liên quan trong lĩnh vực logistics;
không ngừng thiết lập và tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan. Từ kết quả khuyến nghị
của Diễn đàn, Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics
đến năm 2025 đã được Thủ tướng ký ban hành. Bên cạnh đó, việc tổ chức định kỳ các đoàn khảo
sát thị trường logistics tại nhiều quốc gia; xuất bản định kỳ Báo cáo Logistics Việt Nam thường
niên... cũng là những kết quả cụ thể của Diễn đàn.
Tiếp nối thành công, được sự cho phép và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp với
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam
2020 trong 02 ngày tại thành phố Hà Nội.
Diễn đàn có sự tham dự của các đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng
Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng Lãnh đạo Bộ Giao
thông vận tải, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đại sứ quán Ốtxtrâylia và đông đảo
đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo về logistics.
Chuỗi các hoạt động cụ thể gồm:
Ngày 25/11/2020: Khảo sát thực tế các trung tâm logistics
Ngày 26/11/2020:
- Buổi sáng: Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 với chủ đề "Cắt giảm chi phí
logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế".

- Buổi chiều: 02 hội thảo chuyên đề:
Hội thảo 1: Hạ tầng logistics - xu hướng và cơ hội
Hội thảo 2: Chuyển đổi số trong logistics
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Diễn đàn năm nay là Diễn đàn lần thứ 8, được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới. Việc
triển khai và ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP đòi hỏi
doanh nghiệp phải nỗ lực năng cao sức cạnh tranh. Trong khi đó, vấn đề chi phí logistics đã được
nêu lên nhiều năm qua nhưng hiện vẫn là điểm nghẽn. Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến
các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ logistics nói riêng. Bộ Công Thương
đang cùng các Bộ ngành, địa phương nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và
xuất khẩu hàng hóa, qua đó tận dụng hiệu quả các FTA mới, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh và
nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng.

Cắt giảm chi phí logistics đang là chủ đề mà Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và doanh
nghiệp quan tâm nhằm giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đồng thời phục hồi đà tăng trưởng bị sụt giảm do tác động của dịch
COVID-19.
Vì ý nghĩa đó, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 chọn chủ đề "Cắt giảm chi phí logistics, nâng cao
năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" cho Phiên toàn thể. Với sự chủ trì và
điều hành trực tiếp của Chính phủ, các bộ ngành liên quan cùng sự tham gia của các chuyên gia
và doanh nghiệp, Diễn đàn sẽ đề cập các vấn đề cấp bách, những giải pháp có tính thực tiễn cao để
phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong thời gian tới.
Diễn đàn được tổ chức với sự đồng hành của Chương trình Đối tác Chiến lược Ốtxtrâylia - Nhóm
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thông qua việc đóng góp trực tiếp vào cả công tác tổ chức và nội
dung cho Diễn đàn.
Thông tin chi tiết về Diễn đàn tại địa chỉ http://vlf2020.logistics.gov.vn

| Bài phát biểu Khai mạc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Ông VŨ TIẾN LỘC

CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Bài tham luận “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế”

Ông ĐÀO TRỌNG KHOA

PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

Bài tham luận “Tháo gỡ bất cập nhằm giảm chi phí logistics tại Việt Nam”

Ông PHẠM MINH ĐỨC
CHUYÊN GIA KINH TẾ CAO CẤP, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM
Bài tham luận “Vượt qua tác động của Covid-19 nhằm nối liền chuỗi cung ứng toàn cầu

Bài tham luận “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mở đầu
Kính thưa Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ,
Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,
Kính thưa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh,

Kính thưa toàn thể quý vị đại diện cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh
nghiệp, các doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị truyền thông!
Xin chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020!

Tôi rất vinh dự khi được cùng quý vị tham dự sự kiện thường niên quy mô nhất và quan trọng nhất
của ngành logistics tại Việt Nam. Trải qua 7 lần tổ chức, Diễn đàn Logistics Việt Nam đã trở thành
địa chỉ tin cậy cho những thảo luận toàn diện về chiến lược phát triển ngành logistics. Với vai trò
đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và là cầu nối giữa các doanh nghiệp với chính
quyền, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao Bộ Công thương và Ngân hàng
Thế giới đã tiếp tục tổ chức Diễn đàn lần thứ 8 với chủ đề “Cắt giảm chi phí logistics – nâng cao
năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.”
Thưa quý vị!
Để nói về tầm quan trọng của logistics, tôi xin trích một nhận xét của vị tổng thống thứ 34 của Hoa
Kỳ Dwight D. Eisenhower: “Mọi sự thành hay bại của một trận chiến, một chiến dịch hoặc thậm
chí cả một cuộc chiến tranh về cơ bản đều nằm ở vấn đề logistics.” Logistics đã từng là vấn đề
sống còn trong thời chiến và hiện nay cũng là vấn đề cốt lõi của hoạt động kinh tế trong thời bình.
Logistics có ở quanh chúng ta, từ việc giao nhận đồ ăn trên các ứng dụng di động của cá nhân cho
đến những chuyến hàng vận chuyển ngày đêm dọc chiều dài đất nước của doanh nghiệp. Logistics
giống như “những chiếc bánh xe” của “cỗ xe” nền kinh tế đang vận hành không ngừng nghỉ.
Không nền kinh tế nào có thể chuyển mình về phía trước nếu thiếu đi lực đẩy từ hoạt động
logistics. Và trong thế kỷ XXI này, khi Việt Nam đang tiến trên “đại lộ” hội nhập quốc tế, chúng ta
cần nhiều yếu tố để “cỗ xe” kinh tế nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Một trong số đó chính
là một ngành logistics phát triển và có chi phí cạnh tranh quốc tế.

Những cải cách từ phía Chính phủ và các bộ ngành nhằm cắt giảm chi phí
logistics
Ngành logistics Việt Nam đã từng gặp vô vàn khó khăn trong quá trình phát triển. Từ cuối thập
niên 1980, khi đất nước mở cửa theo đường lối Đổi mới, hoạt động logistics mới bắt đầu có những
khởi sắc nhất định. Tuy nhiên, ngành logistics thời kỳ đầu chủ yếu vẫn phát triển một cách tự phát,
thiếu bền vững với nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ chế chính sách.
Phải đến năm 2005, những chế định đầu tiên về dịch vụ logistics mới được ban hành thông qua
Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định 140/2007/NĐ-CP năm 2007. Kể từ đó đến nay, Chính phủ
ngày càng dành nhiều sự quan tâm hơn cho lĩnh vực logistics.
Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ về việc xây dựng khung khổ chính
sách mang tính toàn diện để phát triển ngành. Trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật liên
quan đến logistics có nhiều bước chuyển đáng kể, theo hướng cởi mở hơn về chính sách, loại bỏ
các “nút thắt” về mặt thể chế để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động logistics nói riêng, môi
trường kinh doanh nói chung. Một trong những chuyển biến lớn nhất trong các chính sách về
logistic đó là bỏ “Kinh doanh dịch vụ logistic” ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện tại Luật Đầu tư 2020. Bên cạnh đó, một số dịch vụ logistics cụ thể như dịch vụ đại lý vận
tải biển, dịch vụ vận tải biển nội địa và dịch vụ vận tải hàng hóa thủy nội địa cũng được loại bỏ các
điều kiện về đăng ký kinh doanh.

Bài tham luận “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chính phủ cũng quan tâm đến việc phát triển ngành logistics Việt Nam trong dài hạn, tiêu biểu
như Quyết định 200/QĐ-TTg ban hành năm 2017 về kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh
tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, hay Nghị định 163/2017/NĐ-CP về
kinh doanh dịch vụ logistics.
Cộng đồng doanh nghiệp cũng đặc biệt hoan nghênh những bước phát triển gần đây của Cơ chế
một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Với 200 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành đã kết nối tới
hiện tại, Cơ chế một cửa quốc gia đã góp phần giảm đáng kể các chi phí tuân thủ pháp luật trong
hoạt động xuất nhập khẩu và logistics. Trong năm 2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng giao
thêm nhiệm vụ điều phối phát triển logistics cho Ủy ban điều phối quốc gia về Một cửa ASEAN,
Một cửa Quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban 1899) tại Quyết định số 684/QĐTTg. Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin rằng đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn bởi
logistics là lĩnh vực liên ngành không thể tách rời với hoạt động tạo thuận lợi thương mại. Đây
cũng là kết quả của sự lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tư vấn quý giá của Ngân hàng Thế giới
và nguyện vọng của cộng đòng doanh nghiệp.
Trong những năm qua, Chính phủ cũng đã đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng như
phát triển các tuyến đường cao tốc, xây dựng các cảng nước sâu và nhiều hạ tầng quan trọng khác.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở cả khu vực nhà nước và khu
vực tư nhân của Việt Nam đều ở mức trung bình 5,7% GDP, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Xét trong phạm vi toàn lãnh thổ châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, với con số đầu tư
6,8% GDP.
Từ phía doanh nghiệp, chúng tôi cũng đánh giá cao những hành động của Bộ Công Thương nhằm
tạo ra sức bật cho ngành logistics thông qua các chương trình cải cách thủ tục hành chính và tạo
thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp. Bộ đã chủ động xây dựng Kế hoạch cải thiện chỉ số Hiệu quả
Logistics của Việt Nam thông qua Quyết định số 708/QĐ-BCT năm 2019. Bộ Công Thương cũng là
đơn vị chủ trì nhiều sự kiện có ý nghĩa về phát triển logistics như Triển lãm quốc tế Air Freight
Logistics hay tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 29 của Liên đoàn các Hiệp hội giao
nhận ASEAN (AFFA) trong năm 2019.
Những cố gắng từ phía Chính phủ và các Bộ ngành đã đem lại nhiều thay đổi tích cực. Kết quả Chỉ
số Hiệu quả Logistics gần đây nhất xếp Việt Nam ở thứ hạng 39/160 quốc gia. Đây là thứ hạng tốt
nhất mà Việt Nam từng đạt được kêt từ năm 2007 và cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.
Logistics cũng đang là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam
với tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16%/năm. Tính đến hết năm 2019, thị trường logistics đã có
sự tham gia của khoảng 4000 doanh nghiệp trong nước và nhiều tập đoàn logistics tên tuổi trên
toàn cầu.

Những thách thức trong lĩnh vực logistics mà doanh nghiệp phải đối mặt
Thưa quý vị!
Dù lĩnh vực logistics của Việt Nam có nhiều điểm sáng trong thời gian gần đây, chúng ta cũng cần
thẳng thắn nhìn nhận rằng sự phát triển của ngành logistics trong nước vẫn gặp phải rất nhiều
thách thức. Thách thức lớn nhất và cũng là chủ đề thảo luận của Diễn đàn Logistics Việt Nam năm
này là vấn đề chi phí dịch vụ logistics còn cao. Theo thống kê của công ty nghiên cứu uy tín
Armstrong & Associates (Hoa Kỳ), chi phí dịch vụ logistics tại Việt Nam tương đương 20,9% GDP,
cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan và
Singapore, cao gần gấp hai lần so với các nước phát triển và cao hơn mức bình quân toàn cầu là
14%. Trong chi phí logistics tại Việt Nam, chi phí vận tải quá cao, tương đương 30 – 40% giá thành
sản phẩm, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 15% ở các quốc gia khác. Điều này làm giảm đáng kể
khả năng cạnh tranh hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam.
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Tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề cơ bản khiến chi phí logistics còn thiếu tính cạnh tranh đó là: (1)
cơ sở hạ tầng, (2) thủ tục hành chính, và (3) sự kết nối của doanh nghiệp trong nước với các doanh
nghiệp nước ngoài.
Thứ nhất, cơ sở hạ tầng logistics của Việt Nam được cải thiện đáng kể trong vòng một thập kỷ
qua nhưng vẫn tồn tại những điểm nghẽn. Theo Niên giám thống kê vận tải và logistics Việt Nam
2019, tổng chiều dài đường bộ của Việt Nam là 630.564 km nhưng tổng chiều dài các đường cao
tốc đang vận hành lại chưa đến 2.000 km. Với khoảng gần 80% lưu lượng hàng hóa của doanh
nghiệp được vận chuyển bằng đường bộ, nhu cầu về những tuyến đường cao tốc hoàn thiện là rất
cần thiết, đặc biệt là một trục chính có chất lượng cao như cao tốc Bắc – Nam. Bên cạnh khó khăn
từ vận tải đường bộ, hệ thống đường sắt trong nước khá lạc hậu và thiếu kết nối vào các cảng hàng
hóa. Hệ thống đường thủy nội địa chưa được chú trọng khai thác hiệu quả. Các hạ tầng kết nối
đường bộ với cảng biển như cảng container nội địa (ICD), hay các trung tâm logistics đa phương
tiện vẫn còn thiếu vắng.

Thứ hai, gánh nặng tuân thủ thủ tục hành chính đang từng bước được gỡ bỏ nhưng dư địa để cải
thiện vẫn còn rất nhiều. Theo những khảo sát gần đây của VCCI, các hoạt động kiểm tra chuyên
ngành còn khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian để tuân thủ. Quy trình thủ tục hành chính còn
phức tạp, thiếu rõ ràng và chồng chéo, đặc biệt ở các thủ tục hành chính liên ngành có sự tham
gia của nhiều cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục
hành chính vẫn phổ biến góp phần khiến chi phí logistics nói chung tăng lên.
Thứ ba, sự kết nối của doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài còn khá lỏng
lẻo. Thị phần dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn do các doanh nghiệp lớn của nước
ngoài nắm giữ. Doanh nghiệp trong nước chỉ có khoảng 25% thị phần. Dù doanh nghiệp trong
nước am hiểu thị trường và thị hiếu của khách hàng, họ chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
với năng lực không đồng đều và đi sau các doanh nghiệp FDI về trình độ công nghệ. Chính vì thế,
việc tăng cường kết nối và xây dựng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp FDI là cần thiết để “khơi
thông dòng chảy” logistics, thông qua học hỏi các công nghệ mới cũng như thúc đẩy việc hình
thành các dịch vụ môi giới, trung gian trong ngành logistics. Các dịch vụ môi giới và trung gian
trong logistics sẽ giúp doanh nghiệp trong nước tối ưu hóa hơn việc vận tải hàng hóa bởi theo một
thống kê gần đây của Ngân hàng Thế giới khoảng 70% xe chở hàng chấp nhận chạy không tải ở
chiều về vì không thể tìm được khách hàng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chi phí
logistics của doanh nghiệp trong nước rất thiếu tính cạnh tranh.

Cơ hội trong thử thách
Thưa quý vị!

Chúng ta thường nói “trong nguy cơ cơ”. Đúng như vậy, thách thức luôn song hành với cơ hội. Năm
nay là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế thế giới nói chung và ngành logistics nói riêng do
ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch toàn cầu Covid-19. Tuy nhiên, thử thách này cũng tạo điều kiện
cho những sự điều chỉnh căn bản có thể định hình xu hướng ngành logistics trong dài hạn. Từ góc
độ của các doanh nghiệp tại Việt Nam, tôi muốn tập trung vào một khía cạnh chủ chốt đó là công
nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ứng dụng công nghệ tốt hơn trong hoạt động logistics là chìa khóa để các doanh nghiệp Việt Nam
giảm các chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và bứt phá trong thời kỳ hội nhập. Công
nghệ internet vạn vật (Internet of Things), dữ liệu lớn (big data), công nghệ cảm biến (sensor
technology), thực tế tăng cường (augmented reality), in 3D (3D printing), công nghệ rô-bốt
(robots) và phương tiện bay không người lái (drones) sẽ là những yếu đột phá ảnh hưởng sâu sắc
tới lĩnh vực logistics trong 5-15 năm sắp tới. Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cũng là yếu
tố tất yếu nếu xem xét bối cảnh Việt Nam hiện nay.
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Thương mại điện tử trong nước đang phát triển bùng bổ bắt nhịp theo xu hướng gia tăng thu nhập
bình quân đầu người và sự phổ biến của việc sử dụng các ứng dụng di động. Bên cạnh đó, ở tầm vĩ
mô, Việt Nam đã là thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do, trong đó có những hiệp định
thương mại tự do lớn như EVFTA, CPTPP hay RCEP. Những xu hướng mới này sẽ tạo đà cho hoạt
động logistics trong nước vươn mình mạnh mẽ. Chính vì thế, đây là thời cơ vàng cho các doanh
nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cách đây 1 năm ở Diễn đàn này, đồng chí Vương
Đình Huệ từng nhận định: “Logistics là thiên đường cho khởi nghiệp sáng tạo”. Tôi hoàn toàn tán
thành quan điểm đó. Đầu tư cho công nghệ và đổi mới sáng tạo là khoản đầu tư thông minh. Đó là
một trong những chìa khóa cho mục tiêu cắt giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai.
Với ý nghĩa đó, từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi cũng kỳ vọng rằng Chính phủ sẽ
tiếp tục thúc đẩy các chương trình và gói hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng như
duy trì những nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh bằng việc gỡ bỏ những quy định không cần
thiết và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Kết thúc
Thưa quý vị,

Cộng đồng doanh nghiệp đặt niềm tin vào Chính phủ trong vai trò lãnh đạo các chương trình hành
động phát triển logistics tại Việt Nam. Sự có mặt của đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ, đồng chí
Bộ trưởng Bộ Công thương cùng đông đảo lãnh đạo các bộ ngành và địa phương tại Diễn đàn
Logistics Việt Nam 2020 cho thấy Chính phủ coi trọng lĩnh vực này như thế nào. Chúng tôi cũng
đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới trong suốt những năm vừa qua
để góp phần thúc đẩy ngành logistics tại Việt Nam.
Diễn đàn của chúng ta chứng kiến sự có sự góp mặt của cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.
Tôi chắc chắn rằng, nếu cùng chung sức đồng lòng, chúng ta có thể tạo ra những đổi thay to lớn
cho ngành logistics của Việt Nam.

Đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chúng tôi đã và đang đồng hành cùng Chính
phủ và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy các hành động thực chất nhằm cắt giảm chi phí logistics,
nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Chúng tôi
luôn sẵn sàng đóng góp sức mình cho những chương trình dài hạn nhằm phát triển ngành
logistics Việt Nam cùng các bộ ngành và các hiệp hội doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.
Cuối cùng, tôi xin chúc Diễn đàn Logistics Việt Nam thành công tốt đẹp và chúc toàn thể quý vị có
những nội dung trao đổi, thảo luận hiệu quả.
Trân trọng cảm ơn!
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