TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG HÓA
VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
Gia công hàng hóa quốc tế là hoạt động thương mại theo đó bên nhận gia
công nhập nguyên liệu hoặc bán thành phẩm từ nước ngoài (bên đặt gia công) để
tiến hành gia công, lắp ráp, chế biến ra thành phẩm; sau đó xuất khẩu sản phẩm
đã hoàn thiện sau gia công trả lại cho bên đặt gia công và nhận tiền công (phí gia
công) theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Với các hoạt động gia công hàng
hóa do nước ngoài sở hữu thì hàng hóa sau gia công phải được xuất khẩu trả lại
cho nước đặt gia công hoặc xuất khẩu sang một nước khác do nước đặt gia công
chỉ định (gọi chung là xuất khẩu trả lại cho nước thuê gia công).
Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
quy định “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên
nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt
gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo
yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”. Theo đó, bên nhận gia công sẽ
thực hiện một quá trình hoặc cả quá trình sản xuất từ nguyên liệu của bên đặt gia
công để tạo ra sản phẩm và nhận lại tiền công (phí gia công1). Hoạt động gia
công hàng hóa với thương nhân nước ngoài được quy định chi tiết tại Nghị định
số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, theo đó:
- Nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (Inward
processing): Thương nhân Việt Nam, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước
ngoài tại Việt Nam, được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài,
trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu,
hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký
hợp đồng sau khi được Bộ Công Thương cấp phép.
- Thuê nước ngoài gia công hàng hóa (Outward processing): Thương nhân
được đặt gia công ở nước ngoài các loại hàng hóa đã được phép lưu thông trên
thị trường Việt Nam để kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Dịch vụ gia công hàng hóa với nguyên liệu đầu vào do nước ngoài sở
hữu: Theo hướng dẫn của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc “Dịch vụ gia công
hàng hóa với nguyên liệu đầu vào thuộc sở hữu của nước ngoài bao gồm các
hoạt động gia công, lắp ráp, dán nhãn, đóng gói,… được thực hiện bởi các doanh
nghiệp không sở hữu các nguyên liệu đầu vào” (Cẩm nang thống kê thương mại
quốc tế về dịch vụ 2010).
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Phí gia công là số tiền bên đặt gia công trả cho bên thực hiện hoạt động gia công để thực hiện hoạt động gia
công, lắp ráp hàng hóa cho bên đặt gia công, phí gia công bao gồm cả nguyên liệu mà bên thực hiện hoạt động
gia công mua tại nước sở tại.
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Hoạt động gia công mang lại hiệu quả kinh tế không cao song đem lại
hiệu quả về mặt xã hội, đó là giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần
giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, hoạt động gia
công còn có vai trò rất lớn đối với các doanh nghiệp trong việc học hỏi kinh
nghiệm quản lý tiên tiến của các nước phát triển, tăng cường khả năng quản lý
doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.
Đối với các nước có nguồn lực về tài chính và trình độ khoa học công
nghệ cao họ dễ dàng thu hút đầu tư cho phát triển sản xuất ngành công nghệ cao,
trong khi đó các nước đang phát triển với nguồn lao động dồi dào và rẻ có lợi
thế trong việc thu hút đầu tư cho các hoạt động gia công, lắp ráp. Việt Nam với
nguồn lao động dồi dào và rẻ đã thu hút được khá nhiều nhà đầu tư tham gia vào
lĩnh vực này trong thời gian gần đây. Vì thế, hoạt động gia công, lắp ráp hàng
hóa của Việt Nam cũng diễn ra khá sôi động và ngày càng phát triển.
Để có bức tranh phản ánh hoạt động gia công trong xuất khẩu của Việt
Nam, trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017, lần đầu tiên Tổng cục Thống kê tiến
hành thu thập thông tin về hoạt động gia công hàng hóa cho đối tác nước ngoài
của năm 2016 với nguồn nguyên liệu đầu vào hoàn toàn thuộc về nước đặt gia
công. Số liệu về dịch vụ gia công hàng hóa với nước ngoài được Tổng cục
Thống kê biên soạn và tổng hợp theo hướng dẫn của Cơ quan Thống kê Liên
hợp quốc về thống kê xuất, nhập khẩu dịch vụ2 nhằm phục vụ cho việc biên soạn
tài khoản quốc gia phiên bản 2008 và lập bảng cán cân thanh toán quốc tế theo
hướng dẫn của Quỹ Tiền tệ quốc tế, phiên bản 6 (BPM6).
Kết quả Tổng điều tra kinh tế cho thấy trong năm 2016 có 1.740 doanh
nghiệp thực hiện hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài, trong đó có 1.687
doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và có 52
doanh nghiệp Việt Nam gửi nguyên liệu ra nước ngoài thuê gia công.
Trong năm 2016, giá trị nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho quá trình gia
công, lắp ráp của 1.687 doanh nghiệp chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch nhập
khẩu của Việt Nam và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sau gia công của các
doanh nghiệp này chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Với 1.031.017 lao động hiện đang làm việc tại 1.687 doanh nghiệp thực hiện gia
công hàng hóa cho đối tác nước ngoài đã đem về cho Việt Nam 8,6 tỷ USD tiền
phí gia công trong năm 2016.
Kết quả Tổng điều tra phản ánh thực tế Việt Nam chủ yếu là nước nhận
gia công cho nước ngoài, phần thuê nước ngoài gia công còn rất hạn chế. Trong
năm 2016, chỉ có 52 doanh nghiệp thuê nước ngoài gia công và khoản phí do
các doanh nghiệp Việt Nam trả cho đối tác nước ngoài cũng khá khiêm tốn chỉ
với 8,2 triệu USD.
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Cẩm nang thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ 2010
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I. NHẬN GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN
NƯỚC NGOÀI
1. Đóng góp của hoạt động nhận gia công hàng hóa cho nước ngoài
trong xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
Trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sau gia công của các
doanh nghiệp thực hiện gia công hàng hóa cho đối tác nước ngoài chiếm hơn
18% (32,4 tỷ USD) tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đồng thời kim ngạch
nhập khẩu nguyên liệu từ các đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp này
chiếm 11,5% (20,2 tỷ USD) tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.
Bảng 1. Cơ cấu xuất, nhập khẩu hàng hóa gia công của doanh nghiệp
năm 2016
%
Tổng giá trị nguyên
liệu nhập khẩu để gia
công cho nước ngoài

Tổng số

Tổng giá trị hàng hóa
sau gia công

100,0

100,0

0,5

0,5

Doanh nghiệp ngoài nhà nước

19,0

20,6

Doanh nghiệp FDI

80,5

78,9

Doanh nghiệp nhà nước

Kết quả điều tra phản ánh hoạt động gia công hàng hóa tập trung chủ yếu
ở các doanh nghiệp FDI với giá trị hàng hóa sau gia công đạt 25,6 tỷ USD,
chiếm tới 78,9% tổng giá trị hàng hóa sau gia công và nhập khẩu nguyên liệu đạt
16,3 tỷ USD chiếm 80,5% tổng giá trị nguyên liệu nhập khẩu; giá trị hàng hóa
sau gia công của các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 6,7 tỷ USD chiếm 20,6%
và nhập khẩu nguyên liệu đạt 3,8 tỷ USD chiếm 19%; giá trị hàng hóa sau gia
công của các doanh nghiệp nhà nước đạt giá trị khiêm tốn khoảng 150 triệu
USD, chiếm tỷ trọng 0,5% và nhập khẩu nguyên liệu đạt 99,6 triệu USD, chiếm
0,5%. Như vậy, hoạt động gia công của các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn
là làm thuê cho các đối tác nước ngoài vì phần lớn nguyên liệu đầu vào do đối
tác nước ngoài cung cấp, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ hưởng phần phí (tiền
công) từ việc gia công, lắp ráp.
2. Thu từ gia công hàng Dệt may và Giầy dép chiếm trọng số trong hoạt
động gia công, lắp ráp hàng hóa cho thương nhân nước ngoài
Theo kết quả điều tra, trong năm 2016 hoạt động gia công hàng hóa với
nguyên liệu đầu vào thuộc sở hữu nước ngoài mang về cho Việt Nam 8,6 tỷ
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USD tiền phí gia công. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm
tỷ trọng cao nhất với 81,7% (7 tỷ USD), doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm
17,4% (1,5 tỷ USD), doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng 0,9% (77 triệu
USD).
Gia công nhóm hàng Dệt may đứng đầu với số ngoại tệ thu về 4,1 tỷ
USD, chiếm 48% tổng phí gia công; tiếp đến là Giầy dép thu về 2,7 tỷ USD,
chiếm 32% tổng phí gia công; lắp ráp Điện tử máy tính thu về 63 triệu USD,
chiếm 0,7%; lắp ráp Điện thoại thu 268 triệu USD, chiếm 3,1%; gia công hàng
hóa khác thu 1,4 tỷ USD, chiếm 16,2% (Bảng 2).
Bảng 2. Hoạt động gia công theo nhóm mặt hàng năm 2016
Tỷ USD; %

Giá trị

Cơ cấu

Hàng
hóa sau
gia công

Phí
gia
công

Giá trị
nguyên liệu
nhập khẩu
phục vụ gia
công, lắp ráp

Giá trị
hàng
hóa sau
gia
công

Phí
gia
công

20,2

32,4

8,6

100,0

100,0

100,0

Dệt may

11,2

16,8

4,1

55,7

51,7

48,0

Giầy dép

4,7

10,0

2,7

23,3

31,0

32,0

Điện tử máy tính

0,2

0,2

0,1

0,8

0,6

0,7

Điện thoại

0,7

0,8

0,3

3,2

2,5

3,1

Hàng khác

3,4

4,6

1,4

17,0

14,2

16,2

Nguyên liệu
nhập khẩu
phục vụ gia
công, lắp ráp
Tổng số

Về hàng Dệt may, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc
và Hồng Kông là các đối tác Việt Nam thu được phí gia công nhiều nhất, với số
tiền 3,5 tỷ USD, chiếm 85% tổng phí gia công thu được từ Dệt may. Các thương
nhân đến từ Hàn Quốc đặt thuê gia công nhiều nhất với phí gia công Việt Nam
thu được gần bằng các đối tác còn lại với gần 2 tỷ USD, chiếm tới 48,1% số tiền
thu được từ gia công hàng Dệt may; tiếp đến là Đài Loan 464 triệu USD, chiếm
11,3%; Hoa Kỳ 356 triệu USD, chiếm 8,7%; Nhật Bản 263 triệu USD, chiếm
6,4%; Trung Quốc 225 triệu USD, chiếm 5,5% và Hồng Kông 201 triệu USD,
chiếm 4,9%.
Hoạt động gia công Giầy dép với nguồn nguyên liệu đầu vào thuộc về đối
tác nước ngoài đứng ở vị trí thứ 2 với số tiền thu được là 2,7 tỷ USD, chiếm
32% tổng phí gia công. Các đối tác lớn đặt thuê gia công mặt hàng này là: Hàn
Quốc 1,2 tỷ USD, chiếm 43,9%; Đài Loan 678 triệu USD, chiếm 24,8%; Trung
Quốc 322 triệu USD, chiếm 11,8%; Hồng Kông 165 triệu USD, chiếm 6% và
Hoa Kỳ 149 triệu USD, chiếm 5,4%. Trong năm 2016, Việt Nam đã thực hiện
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gia công Giầy dép cho 5 đối tác lớn trên với số tiền thu được chiếm tới 92%
tổng số tiền thu được từ gia công Giầy dép;
Số tiền thu được từ hoạt động lắp ráp Điện thoại với linh kiện thuộc sở
hữu của các đối tác nước ngoài chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn với 3,1% (268
triệu USD). Các đối tác thuê Việt Nam gia công lắp ráp Điện thoại gồm Trung
Quốc với số tiền Việt Nam thu được là 142 triệu USD, chiếm 53,1% tổng số tiền
phí gia công thu được từ gia công lắp ráp Điện thoại; thu từ Nhật Bản 84 triệu
USD, chiếm 31,4% và từ Hàn Quốc 32 triệu USD, chiếm 12%.
Phí gia công thu được từ việc lắp ráp hàng Điện tử máy tính chiếm tỷ
trọng tương đối thấp với 0,7% (63 triệu USD) tổng phí gia công mà Việt Nam
thu được. Trong đó, tiền phí gia công thu được từ một số đối tác chiếm tỷ trọng
cao trong tổng phí gia công hàng Điện tử máy tính như: Hàn Quốc 39 triệu
USD, chiếm 61%; Nhật Bản 10,4 triệu USD, chiếm 16,4%; Đài Loan 7 triệu
USD chiếm 10,5%; Trung Quốc 3,6 triệu USD, chiếm 5,6%.
Hoạt động gia công nhóm hàng hóa khác 3 cho đối tác nước ngoài gửi
nguyên liệu thu được 1,4 tỷ USD, chiếm 16,1%. Phí gia công thu được từ một số
nước đạt giá trị cao như: Hàn Quốc 439 triệu USD, chiếm 31,8%; Trung Quốc
230 triệu USD, chiếm 16,7%; Đài Loan 211 triệu USD, chiếm 15,3%; Nhật Bản
209 triệu USD, chiếm 15,3%.
So với giá trị hàng hóa sau gia công, số tiền Việt Nam thu được từ hoạt
động gia công, lắp ráp hàng hóa với nguyên liệu đầu vào do chủ sở hữu nước
ngoài cung cấp chiếm 26,4%. Mặc dù số tiền thu được từ hoạt động gia công
cho chủ sở hữu nguyên liệu gửi từ nước ngoài so với tổng số xuất khẩu của Vệt
Nam còn khá khiêm tốn song đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 1 triệu
lao động hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp của năm 2016.
Bên cạnh đó, nguyên liệu phục vụ cho gia công, lắp ráp hoàn toàn do phía
nước ngoài cung cấp và sở hữu, Việt Nam sản xuất sản phẩm phụ thuộc nhiều vào
mẫu mã, yêu cầu theo đơn đặt hàng do đối tác cung cấp do vậy các doanh nghiệp
Việt Nam khó có thể chủ động trong quá trình sản xuất và chưa thực sự làm chủ
được công nghệ vì vậy giá trị gia tăng đem lại từ hoạt động này không cao.
3. Tỷ lệ thu từ hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước
ngoài so với giá trị hàng hóa sau gia công đạt giá trị thấp
Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gia công có giá trị lớn, nhưng thực
chất doanh nghiệp Việt Nam chỉ được hưởng phần phí gia công do đối tác nước
ngoài trả để thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp, doanh nghiệp Việt Nam chưa
sử dụng nhiều nguyên liệu phụ trợ sản xuất trong nước cho các hoạt động gia
công này. Kết quả điều tra cho thấy, trong năm 2016 tổng số tiền các doanh
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Hàng hóa khác bao gồm: Tấm module năng lượng mặt trời; Xuồng phao cứu sinh; Tấm tản nhiệt; Đầu bơm
bình xịt nhựa…
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nghiệp Việt Nam thu được từ hoạt động gia công so với tổng giá trị hàng hóa
sau gia công chỉ chiếm 26,4%, trong đó:
(1) Tỷ lệ phí gia công trên tổng giá trị hàng hóa sau gia công của mặt hàng
Điện thoại đạt mức cao nhất với 32,4%, cao hơn tỷ lệ chung (26,4%); tỷ lệ này
với một số nước đối tác như sau: Nhật Bản 41,7%; Trung Quốc 32,6%; Hàn
Quốc 24,6%.
(2) Tỷ lệ phí gia công trên tổng giá trị hàng hóa sau gia công của mặt hàng
Điện tử máy tính đạt 30,9%, cao hơn tỷ lệ chung; tỷ lệ này ở một số đối tác như
sau: Nhật Bản 82,5%; Đài Loan 30,4%, Trung Quốc 29,4% và Hàn Quốc 27,7%.
(3) Tỷ lệ phí gia công thu được so với giá trị hàng hóa sau gia công của mặt
hàng Giầy dép là 27,3%; tỷ lệ này ở một số đối tác như sau: Hoa Kỳ là 36,8%; Hàn
Quốc 32,6%; Trung quốc 32,6%; Hồng Kông 29,4%; Đài Loan 23,9%; Thái Lan
22,1% và In-đô-nê-xi-a 19,5%.
(4) Tỷ lệ phí gia công trên tổng giá trị hàng hóa sau gia công của mặt hàng
Dệt may là 24,5%, thấp hơn tỷ lệ chung; tỷ lệ này với một số đối tác chính thuê
gia công như sau: Hồng Kông là 32,2%; Đài Loan 27,8%; Hàn Quốc 27,6%;
Trung Quốc 23,6%; Nhật Bản 21,6% và Hoa Kỳ 11,2%.
(5) Tỷ lệ phí gia công trên tổng giá trị hàng hóa sau gia công của các mặt
hàng khác là 30%, cao hơn tỷ lệ chung. Tỷ lệ này với một số đối tác chính thuê
Việt Nam gia công như sau: Hàn Quốc 42,6%; Đài Loan 32,5%; Trung Quốc
27,7% và Nhật Bản 22,5%.
Biểu đồ 1. Tỷ lệ phí gia công so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công (%)
30.9

32.4

30.0

27.3
24.5

Dệt may

Giầy dép

Điện tử máy
tính

Điện thoại

Hàng khác

4. Hoạt động gia công hàng hóa phụ thuộc khá nhiều vào nguyên liệu
nhập khẩu từ nước thuê gia công
Hoạt động gia công hàng hóa phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nguyên liệu
do đối tác nước ngoài cung cấp vì thế tỷ lệ giá trị nguyên liệu nhập khẩu về để
gia công, lắp ráp trên tổng giá trị hàng hóa sau gia công ở mức khá cao với
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62,3%, phần nào cho thấy tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam còn thấp. Tỷ lệ giá trị
nguyên liệu đầu vào nhập khẩu so với giá trị hàng hóa sau gia công cao nhất ở
nhóm hàng Điện thoại với 78,9%, nhóm hàng Điện tử máy tính 76,4%, nhóm
Dệt may 67,1%, nhóm Giầy dép 47% và nhóm hàng hóa khác là 74,7%. Kết quả
điều tra phản ánh đối với nhóm hàng Điện thoại và Điện tử máy tính gần như
doanh nghiệp Việt Nam chỉ thu được phí gia công, lắp ráp do nước ngoài trả mà
không cung cấp nguyên liệu phụ trợ sản xuất trong nước cho hoạt động gia công
đối với 2 nhóm hàng này. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở nhóm hàng Giầy dép và Dệt
may thấp hơn cho thấy ngoài nguyên liệu nhập khẩu từ nước thuê gia công,
doanh nghiệp Việt Nam có cung cấp thêm nguyên liệu đầu vào sản xuất trong
nước phục vụ cho quá trình gia công. Như vậy, với mặt hàng Dệt may và Giầy
dép ngoài khoản thu về phí gia công chúng ta còn thu được một khoản ngoại tệ
từ việc cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ quá trình gia công, góp
phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đối với nhóm hàng Dệt may và Giầy dép.
Biểu đồ 2. Tỷ lệ giá trị nguyên liệu nhập khẩu
so với giá trị hàng hóa sau gia công (%)
76.4

78.9

Điện tử máy
tính

Điện thoại

74.7

67.1
47.0

Dệt may

Giầy dép

Khác

5. Hàng hóa sau gia công, lắp ráp bán tại Việt Nam chiếm tỷ lệ thấp
Theo kết quả điều tra, trong năm 2016 tổng giá trị hàng hóa sau gia công,
lắp ráp với nguyên liệu đầu vào thuộc sở hữu nước ngoài đạt 32,4 tỷ USD, trong
đó hàng hóa sau gia công, lắp ráp được bán tại Việt Nam là 1,3 tỷ USD, chiếm
tỷ lệ khá khiêm tốn với 3,9% tổng giá trị hàng hóa sau gia công, lắp ráp. Xét
theo từng nhóm hàng gia công, tỷ lệ này của mặt hàng Điện tử máy tính đạt giá
trị cao nhất với 23,3%; tiếp đến là mặt hàng Giầy dép, Dệt may và Điện thoại
với tỷ lệ tương ứng là 7,9%, 1% và 0,2%. Như vậy, hầu hết sản phẩm sau khi gia
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công, lắp ráp được xuất khẩu trở lại cho nước thuê gia công hoặc xuất khẩu cho
nước khác theo chỉ định của nước thuê gia công, trong đó mặt hàng Điện thoại
và Dệt may hàng hóa sau gia công được để lại tiêu thụ tại Việt Nam rất thấp.
Bảng 3. Giá trị hàng hóa sau gia công, lắp ráp bán tại Việt Nam
Triệu USD, %
Giá trị hàng
hóa sau gia
công, lắp ráp

Giá trị hàng
hóa bán tại
Việt Nam

Giá trị hàng hóa bán
tại Việt Nam so với
tổng giá trị hàng hóa
sau gia công, lắp ráp

Tổng số

32 439

1 264

3,9

Điện tử máy tính

204

48

23,3

Giầy dép

10 042

793

7,9

Dệt may

16 775

173

1,0

Điện thoại

824

2

0,2

Hàng khác

4 593

248

5,4

Tỷ lệ hàng hóa sau gia công, lắp ráp được để lại tiêu thụ tại Việt Nam so
với tổng giá trị hàng hóa sau gia công của mặt hàng Điện tử máy tính chiếm tỷ
trọng lớn nhất trong 5 nhóm hàng. Nguyên liệu đầu vào của nhóm hàng này
thuộc sở hữu của Hàn Quốc và Trung Quốc, giá trị hàng Điện tử máy tính sau
gia công lắp ráp thuộc sở hữu của Hàn Quốc được bán tại Việt Nam là 41,6 triệu
USD, chiếm 29,9% và của Trung Quốc là 6 triệu USD, chiếm 49,5% so với tổng
giá trị sau gia công, lắp ráp của mặt hàng này của hai đối tác trên.
Giá trị hàng Giầy dép sau gia công được bán tại Việt Nam thuộc sở hữu
của các đối tác: Cam-pu-chia với 665 triệu USD, Trung Quốc 80 triệu USD và
Xa-moa 34,6 triệu USD. Tỷ lệ giá trị sản phẩm này sau gia công thuộc sở hữu
của ba đối tác trên so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công của mặt hàng này
được bán tại Việt Nam tương ứng là 69,2%; 8,1% và 98,5%.
Giá trị hàng Dệt may sau gia công với nguyên liệu đầu vào thuộc sở hữu
của đối tác Ô-xtrây-li-a và Đài Loan được để lại tiêu thụ tại Việt Nam đạt giá trị
cao nhất với 77 triệu USD và 65 triệu USD. Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ lệ hàng
hóa sau gia công được bán tại Việt Nam so với tổng giá trị hàng hóa sau gia
công của mặt hàng này thì hàng hóa thuộc sở hữu của Ô-xtrây-li-a và Phi-lip-pin
lại chiếm tỷ lệ nhiều nhất tương ứng là 28,2% và 27,5%.
Với mặt hàng Điện thoại chỉ có duy nhất hàng thuộc sở hữu của Hàn
Quốc được bán tại Việt Nam với 1,6 triệu USD, chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn với
0,2% so với tổng giá trị hàng sau gia công, lắp ráp của hàng hóa này.
Với nhóm Hàng hóa khác, tỷ lệ hàng hóa bán tại Việt Nam chủ yếu do
Đài Loan sở hữu nguyên liệu đầu vào, với trị giá bán tại Việt Nam chiếm 23,1%
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so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công của nhóm hàng này. Các đối tác sở hữu
khác như Hàn Quốc, tỷ lệ bán tại Việt Nam chiếm 3,2% còn lại Trung Quốc và
Nhật Bản tỷ lệ này khá thấp tương ứng là 1% và 0,4%.
II. THUÊ NƯỚC NGOÀI GIA CÔNG HÀNG HÓA
1. Phí gia công trả cho đối tác nước ngoài thuê gia công, lắp ráp
Trong năm 2016, có 52 doanh nghiệp Việt Nam gửi nguyên liệu ra nước
ngoài thuê gia công, trong đó có 43 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 9 doanh
nghiệp FDI. Tổng số phí các doanh nghiêp Việt Nam trả cho đối tác nước ngoài
thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp 3 nhóm hàng Dệt may, Điện tử máy tính
và Hàng hóa khác đạt 8,2 triệu USD.
Biểu đồ 3. Phí gia công trả cho đối tác nước ngoài thuê gia công, lắp ráp
năm 2016 (Triệu USD)
6.0

1,7
0.5
Dệt may

Điện tử máy tính Hàng khác

Mặt hàng doanh nghiệp Việt Nam thuê gia công chủ yếu là Điện tử máy
tính với số phí trả cho đối tác nước ngoài trong năm 2016 là gần 6 triệu USD,
chiếm 72,5% tổng số phí mà các doanh nghiệp Việt Nam trả cho đối tác nước
ngoài; số phí thuê nước ngoài gia công đối với mặt hàng Dệt may là 0,5 triệu
USD, chiếm 6,3% và nhóm Hàng khác là 1,7 triệu USD, chiếm 21%.
(1) Mặt hàng Dệt may Việt Nam thuê Đài Loan và Hàn Quốc thực hiện
gia công, trong đó, phí gia công trả cho Hàn Quốc là 347 nghìn USD, chiếm
66% và Đài Loan là 179 nghìn USD, chiếm 34%;
(2) Mặt hàng Điện tử máy tính các đối tác chính thực hiện gia công, lắp
ráp cho Việt Nam là Đài Loan, Hà Lan, Đức và Hoa Kỳ, tổng phí gia công trả
cho 4 đối tác này chiếm 97,6% tổng phí thuê gia công của mặt hàng này. Phí gia
công Việt Nam trả cho Đài Loan nhiều nhất với 4,5 triệu USD, chiếm 75,8%;
tiếp đến là Hà Lan 739 nghìn USD, chiếm 12,3%; Đức 401 nghìn USD, chiếm
6,7% và Hoa Kỳ 165 nghìn USD, chiếm 2,8%.
(3) Phí gia công Việt Nam trả cho đối tác nước ngoài đặt thuê gia công
Hàng hóa khác là 1,7 triệu USD và đối tác chính thực hiện gia công là Hàn Quốc
và Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc nhận được phí gia công nhiều nhất từ Việt
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Nam với 1,1 triệu USD, chiếm 65% tổng phí thuê gia công; tiếp đến là Trung
Quốc với 525 nghìn USD, chiếm 30,3%.
2. Phí gia công trả cho đối tác nước ngoài so với tổng giá trị hàng hóa
sau gia công, lắp ráp ở mức khá cao.
Kết quả tổng điều tra cho thấy, trong năm 2016 phí gia công trả cho đối
tác nước ngoài so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công, lắp ráp cao hơn khá
nhiều so với việc Việt Nam nhận gia công, lắp ráp cho nước ngoài. Tổng số tiền
Việt Nam trả cho đối tác nước ngoài so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công ở
mức khá cao với 56,2% (tỷ lệ này của Việt Nam nhận gia công, lắp ráp là 26,4%).
Biểu đồ 4. Tỷ lệ phí gia công so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công (%)
74.5

37,0
26.9

Dệt may

Điện tử máy tính

Hàng khác

So với hoạt động nhận gia công, phí gia công Việt Nam trả cho đối tác
nước ngoài so với giá trị hàng hóa sau gia công cao hơn ở tất cả các nhóm hàng,
cụ thể.
(1) Phí gia công so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công của mặt hàng
Điện tử máy tính ở mức cao nhất với 74,5%, cao hơn tỷ lệ chung là 56,4% (tỷ lệ
này Việt Nam nhận gia công, lắp áp là 30,9%). Đối tác chủ yếu thực hiện lắp ráp
mặt hàng này cho Việt Nam là Đài Loan, Hà Lan, Đức và Hoa Kỳ. Tỷ lệ phí gia
công so với giá trị hàng hóa sau gia công, lắp ráp cao nhất thuộc về Hà Lan
(88,3%), tiếp đến là Hoa Kỳ (85,9%), Đài Loan (78,4%), Thụy Sỹ (76%) và Đức
(41,7%);
(2) Phí gia công so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công của mặt hàng
Dệt may là 26,9% (tỷ lệ này Việt Nam nhận gia công là 24,5%). Với mặt hàng
này chỉ có hai đối tác là Đài Loan và Hàn Quốc thực hiện, trong đó phí gia công
thuê Đài Loan là 179 nghìn USD, chiếm 28,5% tổng giá trị hàng hóa sau gia
công và phí thuê Hàn Quốc là 347 nghìn USD, chiếm 26,1%.
(3) Phí gia công so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công nhóm Hàng
khác là 37% (tỷ lệ này Việt Nam nhận gia công là 30%). Với nhóm Hàng khác
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đối tác thực hiện gia công chính là Hàn Quốc với phí thuê gia công là 1,1 triệu
USD, chiếm 56% so với giá trị hàng hóa sau gia công; Trung Quốc, phí thuê là
525 nghìn USD, chiếm 27,1%.
3. Hoạt động thuê nước ngoài gia công còn phụ thuộc khá nhiều vào
nguyên liệu từ nước nhận gia công
Trong năm 2016, giá trị nguyên liệu do doanh nghiệp Việt Nam gửi ra
nước ngoài thuê gia công, lắp ráp chỉ chiếm 45,3% tổng giá trị hàng hóa sau gia
công, lắp ráp. Như vậy, ngoài phí gia công trả cho nước ngoài các doanh nghiệp
Việt Nam còn phải trả thêm chi phí cho việc mua nguyên liệu, linh kiện phục vụ
cho quá trình gia công, lắp ráp.
Bảng 4. Giá trị nguyên vật liệu gửi ra nước ngoài
so với giá trị hàng hóa sau gia công
Giá trị
nguyên vật liệu gửi
ra nước ngoài thuê
gia công, lắp ráp

Tổng số

Giá trị hàng
hóa sau gia
công, lắp
ráp

Nghìn USD; %
Giá trị nguyên liệu gửi
ra nước ngoài thuê gia
công, lắp ráp so với giá
trị hàng hóa sau gia
công, lắp ráp

6648

14660

45,3

Dệt may

1 438

1 957

73,5

Điện tử máy tính

1 929

8 018

24,1

Hàng khác

3281

4685

70,0

Trong 3 nhóm hàng Việt Nam thuê nước ngoài gia công, lắp ráp nhóm
hàng Điện tử máy tính có tỷ lệ nguyên liệu gửi ra nước ngoài gia công so với giá
trị hàng hóa sau gia công ở mức thấp nhất với 24,1%, tỷ lệ này của nhóm hàng
Dệt may là 73,5% và nhóm Hàng khác là 70%. Kết quả điều tra cho thấy, với
mặt hàng Điện tử máy tính giá trị nguyên liệu đầu vào Việt Nam gửi thuê gia
công chiếm tỷ lệ thấp so với giá trị sản phẩm đầu ra phản ánh các doanh nghiệp
Việt Nam phải trả thêm chi phí cho doanh nghiệp nước đối tác trong việc mua
linh kiện phục vụ cho quá trình gia công, lắp ráp.
Ngoài ra, sau gia công, lắp ráp hầu hết các mặt hàng được các doanh
nghiệp Việt Nam nhập khẩu trở lại, với giá trị nhập khẩu lên tới 98,8% so với
tổng giá trị hàng hóa sau gia công, lắp ráp.
Như vậy, bên cạnh việc nhận gia công, lắp ráp hàng hóa cho đối tác nước
ngoài khá phát triển trong năm 2016, hoạt động thuê nước ngoài gia công hàng
hóa của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, chưa thực sự phát triển. Tổng
số tiền doanh nghiệp Việt Nam trả cho đối tác nước ngoài để thuê gia công, lắp
ráp đạt giá trị khá khiêm tốn chỉ với 8,2 triệu USD. Điều này phản ánh đúng
thực tế Việt Nam là nước đang phát triển, với lợi thế về nguồn lao động dồi dào
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và rẻ việc thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa sẽ tốt hơn so với việc
đi thuê nước ngoài gia công.
Tóm lại, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy trong năm 2016 hoạt
động gia công hàng hóa cho đối tác nước ngoài đóng góp đáng kể vào
hoạt động xuất, nhập khẩu và sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt
Nam. Hoạt động gia công hàng hóa của các doanh nghiệp đã mang lại
nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế với 8,6 tỷ USD, tạo việc làm cho
hơn 1 triệu lao động. Để hoạt động này mang lại hiệu quả hơn, tạo ra
giá trị tăng cao hơn cho nền kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp trong
nước cần tận dụng tốt cơ hội từ các hợp đồng gia công nhằm tiếp cận
với trình độ quản trị, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận mẫu mã sản
phẩm, công nghệ hiện đại từ các đối tác nước ngoài vì hầu hết các
nước thuê gia công đều là các quốc gia phát triển, có kỹ năng quản lý,
điều hành, quản trị tốt và trình độ công nghệ cao. Đồng thời, các doanh
nghiệp Việt Nam cần gắn kết với nhau tạo chuỗi giá trị cung ứng
nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình gia công, lắp ráp,
nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có chính
sách phù hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong
chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình gia
công, lắp ráp hàng hóa, tạo đà cho các doanh nghiệp trong nước phát
triển.
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