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Lắp ráp ô-tô tại Công ty TNHH liên doanh ô-tô Hòa Bình.
Ảnh: TRẦN HẢI

Thời gian qua, ngành công nghiệp ô-tô (CNOT) Việt Nam tiếp tục có bước phát triển mới. Ngành
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phục vụ sản xuất, lắp ráp ô-tô (SX-LROT) cũng đạt được những kết
quả phát triển bước đầu quan trọng, đáp ứng một phần nhu cầu trong nước và đã có một số sản
phẩm xuất khẩu. Chính phủ, các bộ, ngành đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp
để tiếp tục hỗ trợ ngành CNOT phát triển hiệu quả.

Bộ Công thương cho biết, hiện nay, đối với ngành CNOT Việt Nam, các chủng loại xe tải, xe
khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng sản xuất trong nước đã đạt tỷ lệ nội địa hóa
(TLNĐH) cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu thị trường. Trong đó, xe tải đến 7 tấn đáp ứng khoảng
70% nhu cầu với TLNĐH trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng
khoảng 90%, TLNĐH hơn 45%... Tuy nhiên, Bộ thẳng thắn nhìn nhận, ngành CNOT Việt Nam
mới chỉ sản xuất được một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản, hàm lượng công nghệ thấp như
gương, kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc-quy, săm, lốp, một số sản phẩm nhựa… Trong số 400
DN của toàn ngành, chỉ một số rất ít đầu tư dây chuyền dập thân, vỏ xe. Mục tiêu đạt TLNĐH
đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi 60% vào năm 2010 đã hoàn toàn thất bại. Thực tế đến nay
mới đạt bình quân khoảng 7 đến 10%, trong đó cao nhất là Toyota Việt Nam với riêng dòng
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Innova đạt 37%. Các DN sản xuất ô-tô Việt Nam chưa hợp tác, liên kết và chuyên môn hóa
trong SX-LROT, sản xuất phụ tùng, linh kiện; chưa hình thành hệ thống các nhà cung cấp
nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện quy mô lớn. Mục tiêu giá bán xe hợp lý, phù hợp túi tiền
người dân không đạt được; giá bán xe tại Việt Nam vẫn cao so khu vực. Gần đây, thị trường
Việt Nam chịu nhiều áp lực trước việc nhiều chủng loại ô-tô giá rẻ sản xuất tại Thái-lan,
In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ đang tràn vào, nhất là theo lộ trình cam kết Hiệp định Thương mại hàng
hóa ASEAN (ATIGA), thuế nhập khẩu ô-tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN đã về mức 30%
(giảm 10%) từ 1-1-2017 và sẽ về mức 0% từ năm 2018.

Trước tình hình đó, Chính phủ khẳng định sẽ cùng DN hành động để đạt được mục tiêu phát
triển CNOT trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu của
người dân, hướng đến xuất khẩu. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành CNOT
Việt Nam; tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế,
chính sách để thúc đẩy phát triển ngành CNHT, nhất là đối với các nhà đầu tư lớn, DN đầu tàu.
Để làm được điều này, phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, sự đồng thuận giữa Chính
phủ và DN, lấy mục tiêu phát triển để hành động, tháo gỡ khó khăn cho DN, kể cả các DN
SX-LROT hay các DN phụ trợ.

Chính vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan
thành lập Tổ công tác liên ngành đánh giá toàn diện thị trường ô-tô Việt Nam trong mối tương
quan thị trường khu vực và thế giới, trong đó tập trung đánh giá cơ hội và khó khăn, thách thức
đối với ngành công nghiệp SX-LROT Việt Nam từ năm 2018 trở đi; dự báo cung cầu ô-tô trong
nước và khu vực; đánh giá năng lực thực tế, tiềm năng phát triển SX-LROT trong nước và khả
năng thích ứng của các DN trong nước với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bộ Công
thương làm việc cụ thể với các DN SX-LROT trong nước để xác định rõ kế hoạch phát triển sản
xuất của từng DN trong giai đoạn 2018 - 2020. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị
của DN; đề xuất giải pháp tháo gỡ và hỗ trợ DN. Khẩn trương soạn thảo Nghị định về
SX-LROT, nhập khẩu ô-tô; trình Chính phủ theo quy định. Nghiên cứu khả năng áp dụng biện
pháp tự vệ thương mại khi ô-tô nguyên chiếc nhập khẩu gia tăng đột biến và ảnh hưởng đáng kể
sản xuất trong nước. Đẩy mạnh phát triển CNHT, triển khai hiệu quả các nội dung Chương trình
phát triển CNHT theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ và
Nghị đinh số 11/2015/NĐ-CP ngày 3-11-2015 của Chính phủ về phát triển CNHT.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ
trị giá tính thuế, xuất xứ ô-tô nguyên chiếc nhập khẩu nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định
của pháp luật về thuế, chống gian lận thương mại và cam kết quốc tế. Nghiên cứu, đánh giá lại
mức thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ đối với ô-tô bán tải (pick-up) để đề xuất báo cáo
Chính phủ và Quốc hội kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp thực tế và mục đích sử dụng
loại xe này. Rà soát và nghiên cứu báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi thuế suất thuế nhập
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khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô-tô phù hợp định hướng của Chính phủ về khuyến khích
phát triển sản xuất các linh kiện, phụ tùng ô-tô quan trọng mà trong nước có thể sản xuất được,
có tính đến mối tương quan với việc giảm thuế nhập khẩu ô-tô nguyên chiếc theo cam kết quốc
tế. Rà soát các chính sách thuế đối với ô-tô đã qua sử dụng nhập khẩu để kịp thời sửa đổi, bổ
sung phù hợp, không để lợi dụng, gian lận thương mại. Các bộ, ngành chức năng khẩn trương
nghiên cứu, xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp quy định pháp luật và cam kết quốc tế để
tăng cường quản lý ô-tô nguyên chiếc nhập khẩu, không để ô-tô chất lượng kém nhập khẩu vào
Việt Nam, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các nhà SX-LROT trong nước.

Các DN SX-LROT cần vào cuộc tích cực, chủ động hơn, tăng cường kết nối, phối hợp giữa các
DN trong nước và DN quốc tế; cơ cấu lại sản xuất, lựa chọn sản phẩm chủ lực, giảm chi phí sản
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung,
hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo sự đồng bộ, thống nhất trong phát triển ngành CNOT. Ưu
tiên phát triển CNHT thông qua việc đẩy mạnh hợp tác, mở rộng thị trường và triển khai các
chính sách hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo Bộ Công thương, hiện ngành sản xuất ô-tô ở Việt Nam có hơn 400 DN, phần lớn có
quy mô vừa và nhỏ với tổng công suất lắp ráp thiết kế khoảng 460 nghìn xe/năm. Trong
đó, khu vực FDI chiếm khoảng 47%, DN trong nước khoảng 53%. Giai đoạn 2001-2014, tốc
độ tăng trưởng bình quân khá cao, đạt 17%/năm. Mỗi năm, chỉ tính riêng các khoản thuế,
ngành CNOT đóng góp ngân sách nhà nước khoảng hơn 1 tỷ USD; giải quyết việc làm
cho khoảng 100 nghìn lao động trực tiếp.

Theo VĂN HÙNG (báo Nhân dân).

3/3

