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Đa dạng hóa nguồn cung máy móc thiết bị  

& Cơ hội của ngành Cơ khí 

Ông Nguyễn Văn Thụ 

Chủ tịch Hiệp hội DNCK Việt Nam (VAMI) 

 

Ngành cơ khí là công nghiệp nền tảng có vai trò và vị trí rất quan trọng 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhìn lại trong 12 

năm thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, 

tầm nhìn đến năm 2020, giá trị của ngành năm 2013 đạt 700 ngàn tỷ đồng 

chiếm 20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp. Xuất 

khẩu từ năm 2006 được 1,6 tỷ USD – 2013 được 13 tỷ USD 

Hiện ngành có nhiều khó khăn: 

- Vốn đầu tư hạn chế lại dàn trải thiếu đồng bộ. 

- Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu cơ bản như luyện kim, hóa chất, 

công nghiệp phụ trợ không có đủ nguồn hàng; chủ yếu nhập ngoại. 

- Không có thị trường, hầu hết các dự án công nghiệp dùng cơ chế chỉ 

định thầu hoặc cơ chế đấu thầu giá thấp nên đều lọt vào tay các nhà thầu 

Trung Quốc. Từ năm 2003 đến 2011 

Nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC 5/6 dự án hóa chất 

            2/2 dự án chế biến khoáng 

sản 

            49/62 dự án xi măng 

            Nhiều dự án giao thông 

Riêng nhiệt điện có 16/27 dự án do Trung Quốc làm tổng thầu, chỉ còn 

7 dự án không phải nhà thầu Trung Quốc. 

Hệ quả là: chậm tiến độ từ 3 tháng – 3 năm, chất lượng thiết bị không 

đồng đều, một số thiết bị phụ trợ chất lượng thấp thường bị thay thế. 

Thay đổi thiết bị so với cam kết ban đầu, thay đổi tiêu chuẩn vật liệu, thay đổi 

hoặc bổ sung nhà cung cấp. Do đó giá hợp đồng đội lên. 

Đem toàn bộ vật tư sắt thép, phụ tùng, phụ kiện có thể chế tạo tại Việt 

Nam và cả lao động phổ thông sang làm tại các công trình mà họ làm tổng 

thầu. 
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Cụ thể: Nhà máy Alumin Lâm Đồng gói thầu là 466 triệu USD giao 

cho Việt Nam 170 tỷ đồng (không được 8 triệu USD). Nhà máy Alumin Nhân 

Cơ giá trị hợp đồng là 499 triệu USD giao thầu phụ Việt Nam là 53 tỷ đồng 

(2,5 triệu USD). 

Có thể nói ngành công nghiệp cơ khí bị ảnh hưởng nặng nề nhất về việc 

các nhà thầu Trung Quốc là tổng thầu các dự án công nghiệp không giành 

phần việc nào cho cơ khí trong nước. Tỷ lệ nhập siêu lên tới 100% và vì thế 

tốc độ nhập siêu từ Trung Quốc luôn cao hơn mức trung bình nhập siêu của cả 

nước và đang tăng nhanh. Nếu năm 2002 nhập siêu từ Trung Quốc chỉ mới 1 

tỷ USD thì sau 10 năm lên đến 20 tỷ USD, trong đó nhập siêu do nhóm thiết 

bị đồng bộ hàng năm lên tới 10 tỷ USD. 

Chúng ta xem xét nguyên nhân tại đâu để xảy ra tình trạng trên: 

1. Luật đấu thầu của ta ưu tiên các nhà thầu có giá bỏ thầu thấp mà 

chưa quan tâm đến nguồn gốc xuất sứ về chất lượng thiết bị. Luật đấu thầu 

(kể cả nghị định hướng dẫn thực hiện) chưa được hoàn chỉnh và đồng bộ. 

Thiếu hướng dẫn về hệ số quy đổi liên quan đến xuất sứ vật tư, phụ kiện hàng 

hóa khi xét giá đánh giá gây nhiều khó khăn trong công tác xét thầu và vì thế 

chỉ chọn được nhà thầu với giá thấp. Cả thế giới phải thua Trung Quốc nếu 

chỉ xét về giá. Do đó, Trung Quốc đã thắng thầu hầu hết các dự án lớn tại Việt 

Nam. Cũng một phần khi đấu thầu quốc tế rộng rãi thì chỉ có các nhà thầu 

Trung Quốc tham gia, các nhà thầu nước khác không muốn tham gia nữa. 

2. Năng lực chủ đầu tư còn hạn chế 

Nhiều chủ đầu tư chọn phương pháp đấu thầu EPC mà ngại trong việc 

tách các phần công việc để có các gói thầu phù hợp với điều kiện nhà thầu 

trong nước làm được. 

Công tác kiểm tra giám sát đánh giá năng lực nhà thầu của chủ đầu tư 

còn yếu (thiếu thông tin về năng lực nhà thầu).  

Việc thương thảo và ký kết hợp đồng chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt 

thực hiện các biện pháp chế tài xử lý vi phạm nhà thầu. Đồng thời chưa có 

chế tài đủ mạnh xử lý nghiêm các chủ đầu tư không quản lý tốt các dự án đầu 

tư. Vì thế dẫn đến nhà thầu sử dụng 100% thiết bị vật liệu và lao động phổ 

thông trên các công trường xây dựng. Chủ đầu tư - người được giao quyền sử 

dụng vốn Nhà nước, nếu có trách nhiệm với xã hội khi tiêu dùng tiền đó thì 

hoàn toàn có cách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được 

tham gia. 

3. Vấn đề tài chính 
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Nhiều dự án thực hiện chỉ định thầu EPC là do nhà thầu Trung Quốc 

thu xếp tài chính từ nguồn vay từ TQ với lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản. 

Chính phủ TQ cũng có chính sách hỗ trợ giúp xuất khẩu, lãi vay ngân hàng 

của TQ thấp, tỷ giá NDT/USD chênh lệch càng làm lợi thế giá để TQ thắng 

thế 

4. Trong tình hình cấp bách cho cung cấp điện có cơ chế 1195 ngày 

09/11/2005 gọi là cơ chế nhân đôi (giao cho nhà thầu EPC đã có 1 hợp đồng 

đang triển khai cho 1 dự án để thực hiện 1 dự án có quy mô và vị trí tương tự 

với điều kiện thu xếp được vốn) thực chất là chỉ định thầu lại càng làm cho 

tổng thầu EPC Trung Quốc chiếm nhiều dự án nhiệt điện chạy than ở Việt 

Nam. 

5. Các giải pháp cơ chế chính sách đã ban hành hỗ trợ ngành cơ khí 

không được thực hiện nghiêm túc, các cơ chế chính sách phát triển ngành cơ 

khí còn thiếu nhất quán. 

Các chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 về việc sử dụng vật tư hàng 

hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu vẫn chưa có hướng dẫn và 

chế tài cụ thể. 

Chưa có những tổng kết và chế tài cụ thể đối với các gói thầu EPC 

trong đó cần ưu tiên các tổng thầu sử dụng nhiều doanh nghiệp cơ khí trong 

nước trong công tác thiết kế, chế tạo thiết bị của dự án trong chỉ thị số 

734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng chính phủ. 

Mặc dầu ngày 29/11/2012, Chính phủ đã phê duyệt cơ chế thực hiện thí 

điểm thiết kế, chế tạo trong nước các thiết bị nhà máy nhiệt điện trong giai 

đoạn 2012-2025 yêu cầu các chủ đầu tư trong nước, chủ đầu tư các dự án nhà 

máy nhiệt điện thực hiện theo hình thức BOT phải thực hiện tối đa việc giao 

cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước thiết kế chế tạo các thiết bị phụ nhà 

máy nhiệt điện. Nhưng 16 tháng rồi kể từ ngày cớ quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ các doanh nghiệp cơ khí trong nước vẫn chưa có điều kiện tiếp xúc 

với chủ đầu tư để bàn bạc triển khai việc thực hiện quyết định. Thậm chí 

trong việc cung cấp phụ tùng sửa chữa, thay thế các nhà máy cũng “Thích” 

dùng hàng nhập khẩu TQ thay vì dùng hàng trong nước. 

Chính sách thuế, chính sách tín dụng của Việt Nam chưa thực sự ưu đãi 

với chủ đầu tư và nhà thầu trong nước. Do vậy các nhà thầu Việt Nam khi 

tham gia dự thầu không thể chào thầu với giá thấp trong khi không có trợ giá 

và các chính sách hỗ trợ khác.  

Ngoài khó khăn về các dự án quan trọng lọt vào tay nhà thầu Trung 

Quốc (TQ) như đã nói ở trên thì việc Việt Nam phụ thuộc vào phần lớn 
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nguyên liệu, phụ liệu cho ngành chế tạo cơ khí cũng là những khó khăn lớn 

(chúng ta nhập tới 2 triệu tấn sắt thép các loại cả thép hình, thép tấm) mà giá 

cả thấp hơn các nước khác Hàn Quốc, Nhật Bản từ 15 ÷ 20% giá thành 

Một số máy công nghiệp trong dây chuyền sản xuất cũng là nhu cầu 

đầu tư của doanh nghiệp cơ khí như máy hàn, máy cắt tôn, cần cẩu loại thông 

dụng vì giá thành hạ song chất lượng vừa phải có thể thay thế bằng các thiết 

bị máy móc tiên tiến hơn ở các thiết bị trong các nước công nghiệp phát triển. 

Các kiến nghị và giải pháp tháo gỡ: 

A- Kiến nghị: 

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam trong nhiều năm qua đã nhiều 

lần kiến nghị Chính phủ cần có biện pháp giám sát, kiểm tra, chế tài việc 

nhiều dự án trọng điểm quốc gia (như nhiệt điện, khai khoáng, xi măng…) do 

nhà thầu TQ thực hiện mà không tạo điều kiện cho thầu phụ Việt Nam và đặc 

biệt sử dụng tất cả thợ và lao động phổ thông trong công trình.  

Ngay từ năm 2007 khi việc nhà thầu TQ thắng thầu một công trình xi 

măng ở Ninh Bình do một nhà đầu tư tư nhân mua thiết bị Trung Quốc, chúng 

tôi đã đề nghị cần phải có các chế tài mạnh mẽ để hạn chế việc sử dụng lao 

động phổ thông và thiết bị phụ trợ trong nước đã sản xuất và chế tạo được. 

Chúng tôi luôn cho rằng phải chọn các nhà thầu có năng lực thực sự về công 

nghệ bảo đảm chất lượng sản phẩm tốt, cơ chế quản lý tiên tiến và có cam kết 

sử dụng lực lượng cơ khí trong nước tham gia chế tạo lắp đặt thì khả năng và 

điều kiện phát triển ngành cơ khí chế tạo thiết bị đồng bộ trong nước mới có 

thể tiến bộ kịp với khu vực. 

Kinh nghiệm của 15 năm qua khi các nước G7 làm tổng thầu tại Việt 

Nam, họ giao cho các thầu phụ cơ khí trong nước khoảng 15 ÷ 20% giá trị 

công trình là sản phẩm cơ khí chế tạo tại Việt Nam và là điều kiện để các nhà 

sản xuất cơ khí trong nước có khả năng tăng thêm đầu tư các thiết bị dây 

chuyền công nghệ tiên tiến ở châu Âu, cũng như rèn luyện tay nghệ, tác 

phong công nghiệp và trình độ quản lý tiên tiến. Thông qua các chứng chỉ về 

yêu cầu quản lý chất lượng như: ISO 9001-2000, U, S1, S2, ASME mà tổng 

thầu yêu cầu các nhà thầu phụ phải có để đáp ứng trình độ quản lý phù hợp 

với các tiêu chuẩn quốc tế. Các nhà thầu TQ thì không và thậm chí việc quản 

lý công trình của họ còn luộm thuộm và không theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

thông dụng quốc tế. 

Một mặt các doanh nghiệp trong nước thực sự cũng chưa đủ mạnh 

ngoài các Tổng công ty Lilama, Sông Đà, PTSC đảm đương một phần việc 

tham gia cùng với các nhà thầu nước ngoài để đấu thầu quốc tế thì phải có cơ 
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chế chỉ định thầu mới có cơ hội cho các nhà thầu trong nước tham gia làm 

tổng thầu để có thể trưởng thành. Từ năm 2007, Hiệp hội đề xuất với Nhà 

nước cho cộng đồng doanh nghiệp cơ khí nhận nhiệm vụ thiết kế, chế tạo, lắp 

đặt cơ khí thủy công của khoảng 20 dự án thủy điện kể cả một phần thủy điện 

Sơn La. Chỉ sau khi được chỉ định thực hiện các dự án thủy điện trình độ thiết 

kế, tư vấn của một số viện thiết kế trong nước như viện Narime đã được nâng 

lên rõ rệt, tự chủ hoàn toàn thiết kế thiết bị thủy công (sau quá trình hợp tác 

với viện thiết kế thủy công Zaporoge - Ucraine).  

Khi đề xuất việc thiết kế, chế tạo giàn khoan cho khai thác dầu khí và 

được Nhà nước chỉ định tổng thầu cho PVN thì sau gần 30 tháng, 1 công ty 

của PVN (PV Shipyard) đã hoàn thành chế tạo giàn khoan tự nâng 90m nước 

giá trị  trên 200 triệu USD và đưa vào khai thác có hiệu quả. Hiện nay đội ngũ 

cán bộ công nhân viên của công ty này đang tiếp tục thiết kế, thi công giàn 

khoan thứ hai có độ sâu 125m nước giá trị gấp 1,5 lần giàn khoan trước và 

được tin PVN còn chủ trương giao để đơn vị này làm giàn khoan cỡ HD 981 

vào quý IV năm 2014 tại cơ sở của công ty ở Vũng Tầu. 

Từ thực tiễn kể trên, chủ trương tăng dần tỷ lệ nội địa hóa trong các 

công trình công nghiệp là cấp thiết. Tháng 3/2011, Hiệp hội đề xuất thực hiện 

Chỉ thị 734/TTg là phải bóc tách các dự án lớn mà trước đây chỉ giao cho 1 

tổng thầu nước ngoài làm cả thì phải tìm ra những phần việc thành phần trong 

dự án mà trong nước có thể thiết kế, thi công. Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí 

Viêt Nam đề xuất Chính phủ cho làm một số nhà máy nhiệt điện chạy than để 

doanh nghiệp trong nước kết hợp với các nhà thiết kế nước ngoài hợp tác 

trong việc nhận thiết kế, chế tạo thiết bị phụ của các nhà máy điện chạy than. 

Chính phủ đã có Quyết định 1791 giao cho thí điểm làm 3 nhà máy nhiệt 

điện: Quảng Trạch 1, Sông Hậu 1, Quỳnh Lập 1. Với cơ chế này chúng ta có 

thể nội địa hóa tơi 25 ÷ 30% giá trị công trình, 60 ÷ 70% khối lượng thiết bị 

và sau đó tỷ lệ nội địa hóa tăng lên về giá trị từ 60 ÷ 70% khối lượng lên tới 

80 ÷ 90%. Đây là bước đi ban đầu rất quan trọng để lực lượng thiết kế, chế 

tạo thiết bị đồng bộ trong nước có điều kiện phát triển dần dần và làm chủ 

được nhiều dự án nhiệt điện trong chương trình phát triển điện lực theo quy 

hoạch 7 đến năm 2025 với khoảng 52 nhà máy nhiệt điện. 

Trước tình hình biến động ở biển Đông do nhiều dự án tổng thầu TQ 

làm tại Việt Nam có những gián đoạn trục trặc. Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ 

khí Việt Nam đã gửi báo cáo lên Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đề 

nghị cho chủ trương kiểm tra lại toàn bộ các dự án công nghiệp do Trung 

Quốc đang thi công dở dang để huy động lực lượng trong nước kết hợp với 
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các nhà thầu nước ngoài khác hoàn chỉnh các dự án này. Đây là một thách 

thức lớn song cũng là cơ hội để các nhà thiết kế và xây lắp trong nước vượt 

lên chính mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước trở thành một nước văn 

minh, cường thịnh tồn tại bên cạnh nước láng giềng đầy bất trắc. 

 

B- Các giải pháp: 

Với mục tiêu phát triển ngành cơ khí Việt Nam ổn định, bền vững, phát 

huy được vai trò của ngành trong giai đoạn hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp 

cơ khí kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ: 

1. Xây dựng kế hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam từng 5 năm, 

trên cơ sở phải có đầu mối Nhà nước để quản lý và phân phối nguồn lực 

(Tổng cục Cơ khí, Ban Cơ khí Chính phủ) phù hợp với tình hình thực tế hiện 

tại nhằm phát triển lâu dài, bền vững gắn với tinh thần tự lực, tự cường, coi 

phát triển ngành cơ khí như phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, là 

ngành công nghiệp chủ chốt, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng đất 

nước. Cần lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề khi xây 

dựng kế hoạch, quy hoạch, chính sách ngành cơ khí để mang tính thực thi. 

2. Chính phủ sớm chủ trì một cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng 

liên quan và Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam để bàn chủ trương 

giải quyết các dự án của các nhà thầu Trung Quốc hoặc có liên quan đến nhà 

thầu Trung Quốc khi phía Trung Quốc bỏ dở hoặc đình chỉ để chủ động có 

phương án cụ thể đối với từng dự án nếu Trung Quốc không tiếp tục thực 

hiện. 

Đây là một thử thách nhưng cũng là thời cơ lớn của Cơ khí Việt Nam, với 

quyết tâm của Chính phủ các bộ, ngành, các doanh nghiệp và toàn dân, chúng 

ta sẽ có một nền công nghiệp hiện đại, tự chủ, sớm đưa chủ trương xây dựng 

một đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành hiện thực. 

3. Để có điều kiện thực hiện các giải pháp mạnh và hiệu quả đối với 

ngành cơ khí trong nước, các Bộ, ngành cần ban hành hướng dẫn cụ thể 

chính sách kích cầu như: chỉ định thầu hoặc tổ chức đấu thầu trong nước, 

nếu doanh nghiệp nước ngoài tham gia thầu phải liên danh hoặc làm thầu phụ 

với nhà thầu trong nước.  

4. Xây dựng ngành công nghiệp sản xuất vật liệu cho ngành cơ khí 

chế tạo nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn vật liệu giá rẻ của nước ngoài 

5. Về tài chính và thuế: 

- Cải tiến biểu danh mục mã hàng hóa nộp thuế đối với hàng hóa, sản 

phẩm cơ khí: máy, cụm, chi tiết ô tô và máy, thiết bị khác để doanh nghiệp dễ 
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thực hiện. Sửa đổi chính sách thuế đối với các doanh nghiệp sử dụng vật tư, 

sản phẩm vào sản xuất, lắp ráp thành phẩm của doanh nghiệp, tránh tình trạng 

thuế chồng thuế gây khó khăn cho doanh nghiệp và tăng giá thành sản phẩm, 

giảm sức cạnh tranh. 

- Ban hành các chính sách hỗ trợ kinh phí mua máy nông nghiệp mang 

tính thống nhất, ổn định và lâu dài.  

- Lãi xuất vay cho đầu tư cơ khí xuống dưới 5%/năm. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của ngành cơ khí dưới 15% 

6. Kiểm điểm việc thực hiện chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010  đối 

với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 

17/5/2011 cho phép các chủ đầu tư phân chia gói thầu riêng biệt để các doanh 

nghiệp trong nước có thể tham gia thực hiện các gói thầu trên. 

Đề nghị chính phủ có quyết định giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí 

Việt Nam tập trung các nhà chuyên môn tham gia bóc tách những sản phẩm 

chế tạo được trong nước đảm bảo chất lượng không cần nhập, thiết bị phải 

nhập của các dự án trước khi được Bộ chủ quản duyệt để xác định được tỷ lệ 

nội địa hóa, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước thiết 

kế, chế tạo, giảm nhập siêu đối với dự án tương lai. 

7. Đối với các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam 

Nhanh chóng liên kết, hợp tác sản xuất, xây dựng các tổ hợp chuyên 

ngành như: sản phẩm cho công nghiệp phụ trợ, sản phẩm cơ khí chính xác, 

đóng tầu thủy, sản xuất và lắp ráp ô tô, thiết bị thi công công trình, toa xe 

đường sắt, chế tạo thiết bị đồng bộ, máy động lực và thiết bị nông-lâm-ngư 

nghiệp, thiết bị điện, điện tử, xây lắp công trình để đủ năng lực tham gia các 

dự án, công trình công nghiệp trong và ngoài nước, tham gia vào chuỗi cung 

ứng toàn cầu có hiệu quả. 

Để sản phẩm cơ khí chế tạo trong nước đứng vững và phát triển lâu dài, 

các doanh nghiệp cơ khí cần đặc biệt chú ý chất lượng sản phẩm cơ khí phải 

phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và tiến tới đảm bảo tiêu chuẩn 

quốc tế, giá cả hợp lý, tiến tới thay thế hàng nhập khẩu đặc biệt là hàng Trung 

Quốc. 

Trong tình hình diễn biến phức tạp khó lường ở Biển Đông, cộng đồng 

doanh nghiệp cơ khí phải chủ động, tích cực vượt khó liên kết chặt chẽ, tạo 

nên sức mạnh tổng hợp cùng với toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc 

và quốc tế, can đảm và kiên nhẫn để vượt qua thử thách từ mối đe dọa của 

Trung Quốc, đây cũng là thời cơ giúp đất nước phát triển mạnh, trở thành một 

quốc gia giầu có và cường thịnh hơn./. 
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