
Lan man về Kế hoạch hành động phát triển của ngành Công
nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của

Việt nam trong khuôn khổ hợp tác Việt – Nhật (bản sửa đổi ngày
7/1/2014).

(Lời người viết: từ năm 2010 tràn đầy hy vọng bước vào tái cơ cấu Vinashin
rồi sau đó liên tiếp thất vọng não nề, tôi đã “tâm tàn, ý lạnh” từ lâu với
ngành đóng tàu. Nay nhận được yêu cầu cá nhân góp ý cho bản Kế hoạch
này, không thể không viết. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nhìn từ nhiều mặt:
tổ chức, cơ chế, con người, tương lai hồi phục của ngành kể cả với sự trợ
giúp của Nhật cũng rất mong manh, cơ hội này có thể bị bỏ lỡ. Bài viết này
không theo văn phong chính thức, nhiều ý chỉ xới lên, gợi mở, hy vọng những
người quan tâm có thể rút ra được điều gì đó. Để góp ý nghiêm chỉnh cho Kế
hoạch hành đọng cần phải có nhiều thời gian, công sức hơn)
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I. Hiện trạng trong và ngoài nước
Chúng ta đang ở đâu và có những nguồn lực nào? Xác định đúng những điều
này mới có cơ sở đặt kế hoạch thực tiễn và khả thi chứ không phải những ước
mong tưởng tượng.

I.1-Ngoài nước
1. Kinh tế thế giới tiếp tục suy trầm trong vài năm tới. Do đó nhu cầu vận

tải biển không cao.
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2. Ngành vận tải biển vừa qua giai đoạn cao trào đóng mới. Số tàu mới
đóng và tàu cũ còn tuổi khai thác đang nằm bến rất nhiều do không có
đủ hàng chuyên chở.

3. Ngành đóng tàu cũng vừa qua giai đoạn đỉnh, phát triển ồ ạt để đáp ứng
nhu cầu, nay đang ở tình trạng dư thừa năng lực trên phạm vi toàn
cầu. Chính phủ một số quốc gia đóng tàu đang có những biện pháp rất
mạnh để trợ giúp ngành đóng tàu vượt qua giai đoạn dưới đáy này. Do
đó, mức độ cạnh tranh vốn đã gay gắt lại càng gay gắt hơn.

4. Do tình hình nói trên, các ngân hàng và các nhà đầu tư nước ngoài
không mặn mà với các dự án đóng tàu. Hy vọng gọi vốn từ các nguồn
đó rất mong manh.

5. Cần nghiên cứu, tìm hiểu các dự báo về giai đoạn hồi phục tới của kinh
tế thế giới nói chung và giai đoạn đỉnh cao tới cũng như giai đoạn suy
thoái tiếp theo đó của ngành đóng tàu nói riêng. Việc này rất quan trọng
cho lập kế hoạch đón đầu.

6. Trước mắt có một số cơ hội: 

a) Nhu cầu phá dỡ tàu cũ sẽ tăng cao, 

b) Áp lực đóng mới các tàu thân thiện với môi trường theo các tiêu
chuẩn, công ước mới, 

c) Nhu cầu hoán cải tàu cho phù hợp với thị trường 

d) Nhu cầu đóng mới các thiết bị khoan dầu ngoài biển, tàu dịch vụ
kỹ thuật, tàu công trình vẫn giữ vững và có khả năng tăng lên.

e) Trước áp lực cạnh tranh gay gắt cũng như tình hình chính trị khu
vực có biến động, một số quốc gia đóng tàu có thể tìm cách di dời toàn
bộ hoặc một phần cơ sở đóng tàu sang các nơi có chi phí thấp hơn, ổn
định hơn. Điều đó cũng góp phần hỗ trợ kinh tế cho các nước đối tác
chiến lược. Việt nam có lẽ rơi vào tầm ngắm này và đó là cơ hội lớn
nhất, khả thi nhất cho ngành đóng tàu trong nước. Tuy nhiên, với cách
làm hiện nay, với hệ thống quản lý trong và ngoài ngành hiện tại,
khả năng tận dụng được cơ hội đó không cao.

I.2-Trong nước
1. Chính phủ đang trực tiếp tái cơ cấu Vinashin về nợ và tổ chức. Các giải

pháp tài chính có chính phủ hậu thuẫn đã phần nào giải quyết được số
tiền nợ.

2. Tuy nhiên tổn tại lớn nhất là năng lực đóng tàu cạnh tranh của các
cơ sở đóng tàu hiện có.  Ngay trong thời kỳ đỉnh cao của Vinashin,
ngành đóng tàu mặc dù đạt được năng lực kỹ thuật (đóng được những
con tàu tương đối lớn, phức tạp, được đăng kiểm và chủ tàu chấp nhận)
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nhưng không có năng lực đóng tàu cạnh tranh (đóng tàu đúng tiến độ
và có lãi theo mặt bằng giá thị trường). Đây là thực tế đã được khẳng
định trong kết luận thanh tra Vinashin. Nói một cách dễ hiểu hơn là với
năng lực hiện nay, dù có hợp đồng cũng không dám thực hiện vì làm
thì lỗ nặng!!! Do vậy cái quan trọng là năng lực cạnh tranh chứ không
phải năng lực kỹ thuật trên giấy “đóng được tàu “ đến cỡ nào.

3. Để đạt được năng lực cạnh tranh quốc tế, cần nguồn vốn và thời gian
không nhỏ để nâng cấp toàn diện từ hạ tầng, công nghệ, con người.
Không đơn giản chỉ cần đổi mới quản lý, tổ chức lại sản xuất như một
số quan điểm nêu gần đây.

4. Ngoài ra, giai đoạn từ 2010 đến nay, hạ tầng của ngành bị tan rã nhanh:
a/người lao động bỏ đi hàng loạt, còn trụ lại chỉ là những người không
thể đi đâu được, b/máy móc, nhà xưởng bị xuống cấp do không có tiền
duy tu, bảo dưỡng và mất mát nhiều do buông lỏng quản lý.

5. Hai vấn đề nêu trên cộng với tham ô, tham nhũng trong quá trình xây
dựng sẽ làm cho giá trị thực của các nhà máy thấp hơn giá trị sổ sách rất
nhiều. Đây là thực tế cần được hiểu và chấp nhận khi đàm phán liên
doanh, liên kết hoặc bán nhà máy cho các đối tác nước ngoài.

6. Một tồn tại nữa cũng cần được giải quyết để tránh lãng phí là số 120
nhà máy đóng, sửa chữa tàu hiện có. Tuy nhiên tận dụng lại không có
nghĩa là bắt buộc phải đầu tư nâng cấp toàn bộ nếu không luận chứng
được điều đó. 

7. Tóm tắt về thị trường và nguồn vốn trong nước: kinh tế nước ta đang ở
giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhu cầu vận tải biển trong nước rất thấp, đội
tàu đã đóng và mua không có hàng, ngân sách căng thẳng, nguồn vốn
ngân hàng rất khó khăn với ngành đóng tàu sau sự đổ vỡ của Vinashin
vừa qua. Tóm lại là hy vọng vào nhu cầu đóng tàu trong nước và nguồn
vốn ngân sách cũng như ngân hàng rất mong manh, ít nhất là trong giai
đoạn từ nay cho tới năm 2020.

8. Ngày 4-7-2013, thủ tướng đã ký quyết định số 1043/QĐ-TTg phê duyệt
Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt nam trong khuôn khổ hợp tác
Việt nam - Nhật bản, hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.Trong đó,
ngành đóng tàu được chọn nằm trong 6 ngành ưu tiên. 

9. Trong đó, tại Điều 1, khoản 2 mục b/Một số giải pháp chủ yếu:  giải
pháp đầu tiên là Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hành động phát triển
cho từng ngành;  Như vậy bản Kế hoạch hành động có vai trò quan
trọng trong việc thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa ngành đóng tàu. 

10.Tuy nhiên, bản Chiến lược nói trên (nếu căn cứ theo quyết định phê
duyệt) thì khá chung chung cho cả 6 ngành. Chỉ căn cứ vào đó thì không
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thể có Kế hoạch hành động cụ thể, khả thi,... được. Phải bổ xung những
gì sẽ bàn ở phần sau.

11.  Ngày 27-11-2013, thủ tướng đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát
triển ngành CNTT Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
(http://bit.ly/1l3HEHR ). Bản quy hoạch này phần nhiều số liệu nhất là
thống kê hiện trạng và dự báo nhu cầu (chưa rõ độ chính xác ra sao).
Tuy nhiên hoàn toàn thiếu phần “tính toán”,  ví dụ với nhu cầu vận
chuyển bô xít, dầu thô thì đóng mới tàu hay thuê chuyến lợi hơn? Quy
hoạch dựa trên cảm tính là rất nguy hiểm. Phần dự báo chu kỳ đi lên và
đi xuống tiếp theo của ngành đóng tàu thế giới rất sơ sài. Phân tích lợi
thế cạnh tranh hoàn toàn không có.

II. Hiểu thế nào là phát triển ngành công nghiệp đóng tàu?
Đây là một vấn đề rất quan trọng, có thống nhất được khái niệm và cách hiểu
đúng thì đánh giá thực trạng và chiến lược tương lai mới chính xác.

Ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các
lĩnh vực hoạt động (các phân ngành) chính sau đây:

• Công nghệ đóng tàu (nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các nhà máy đóng
tàu và các dây chuyền công nghệ bên trong)

• Đóng mới tàu (trực tiếp sản xuất vỏ tàu và lắp ráp máy móc trang thiết
bị thành con tàu hoàn chỉnh).

• Sửa chữa, hoán cải tàu

• Phá dỡ tàu cũ

• Nghiên cứu và thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công tàu

• Công nghiệp hỗ trợ (sản xuất vật tư, trang thiết bị trên tàu và trong nhà
máy đóng tàu).

• Đăng kiểm tàu

• Đào tạo nhân lực ở tất cả các cấp độ

• …. (?)

Có mấy điểm cần nhấn mạnh:

1. Các phân ngành trên có thể tồn tại độc lập với nhau và cũng có thể hỗ
trợ cho nhau nếu cùng tồn tại.

2. Nói phát triển ngành đóng tàu có nghĩa là phát triển một hoặc một vài
phân ngành nói trên. Không bắt buộc cứ phải đóng mới tàu.

3. Với một số phân ngành đã chọn, bước đi,  tiến độ cũng khác nhau.
Không bắt buộc phải dàn đều cùng tiến nếu không luận chứng được điều
đó.
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4. Ngành đóng tàu hiện đại hiện nay được xếp vào loại ngành công nghệ
cao và trên hết nó là một ngành kinh tế. Vì vậy mọi bước đi trong đó
cần được tính toán kỹ, có luận chứng kinh tế – kỹ thuật nghiêm túc,
thiết kế tổng thể và chi tiết trước khi triển khai.

5. Quyết định phát triển phân ngành hoặc các phân ngành nào phải
dựa trên luận chứng kinh tế/kỹ thuật khả thi và có hiệu quả. Ví dụ:

• Không phát triển phân ngành đóng mới tàu nếu luận chứng không
được hoặc không tìm được đối tác nước ngoài hỗ trợ. 

• Không phát triển phân ngành đóng mới tàu nếu thời điểm để làm
xong việc xây dựng mới, nâng cấp, tổ chức lại trùng với giai đoạn
suy thoái lần tới của chu kỳ đóng tàu thế giới.

• Ngược lại nếu luận chứng được, có thể phát triển các trung tâm thiết
kế hoặc một số lĩnh vực trong công nghiệp hỗ trợ hướng vào xuất
khẩu cung cấp cho thị trường thế giới thậm chí không cần có các cơ
sở đóng mới tàu trong nước. 

• Đóng mới tàu không bắt  buộc phải đi  kèm với phát  triển công
nghiệp hỗ trợ, thiết kế, đào tạo nhân lực từ A đến Z nếu những việc
đó không khả thi và hiệu quả, mà nhập ngoại tốt hơn.

Kinh tế toàn cầu quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc vào nhau. Mỗi nước trên cơ sở
lợi thế so sánh của mình chỉ có thể chia một phần miếng bánh. Nếu tính toán,
tổ chức tốt, hoàn toàn có thể chỉ làm một khâu trong chuỗi cung ứng toàn
cầu mà vẫn có hiệu quả. 

Cần loại bỏ tư tưởng tiểu nông, tự cấp, tự túc cho rằng phải làm được
càng nhiều thậm chí làm tất từ A đến Z mới có hiệu quả.  Thực tế kinh
doanh từ một cửa hàng nhỏ đến các tập đoàn tư nhân mạnh cũng không ai có
đủ sức và dại dột đòi làm như thế.

III.  Vai trò, vị trí ngành đóng tàu ở Việt nam
Vấn đề này chỉ có thể xác định sau khi đã làm các bước sau:

• Đã luận chứng được nên phát triển phân ngành đóng tàu nào như đã
nói ở trên.

• Đã tính toán được quy mô phân ngành định phát triển.

Bờ biển dài, chiến lược biển và các khu kinh tế biển chỉ là điều kiện thuận
lợi, định hướng vĩ mô nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải phát triển
phân ngành đóng mới tàu.

Để nói lên được vai trò, vị trí của ngành cần có tính toán, phân tích cụ thể hơn
về:

• Lợi ích kinh tế – xã hội (trực tiếp và gián tiếp) mà ngành có thể đem lại
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so với các ngành khác (du lịch, cảng, …) khi cùng một số vốn đầu tư,
cùng sử dụng một diện tích đất và cùng các điều kiện khác (ưu đãi về
thuế, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, v.v...). Chỉ trên cơ sở phân
tích đó mới có cơ sở để quyết định tại sao lại cần phát triển ngành đóng
tàu mà không phải là các ngành khác. Đây là lĩnh vực của quy hoạch
kinh tế tổng thể, vĩ mô toàn quốc. Ví dụ một số nhà máy đóng tàu hiện
có, nếu dùng vào việc khác có hiệu quả kinh tế-xã hội cao hơn thì có thể
di chuyển, giải thể mà không cần cố giữ nguyên trạng.

• Từ phân tích trên sẽ đi đến quyết định nên phát triển ở quy mô nào (và
do đó xác định vai trò, vị trí của ngành). Ví dụ: nếu xác định được lợi
ích kinh tế – xã hội so sánh của ngành lớn so với các ngành khác khi sử
dụng cùng một nguồn tài nguyên (đất đai, con người,...) thì nên phát
triển ở quy mô lớn nhất có thể, dành mọi ưu tiên cho nó. Ngược lại nếu
lợi ích so sánh không nổi bật, chỉ nên phát triển ở quy mô vừa đủ, thứ tự
ưu tiên phù hợp khi có những cơ hội thuận lợi.

• Việc xác định đúng quy mô phát triển (và từ đó vai trò, vị trí của ngành)
còn cần phải tính đến một hậu quả rất lớn. Đó là: do đặc điểm phát
triển theo chu kỳ của ngành, giai đoạn thoái trào về nhu cầu đóng tàu
tạo nên những hậu quả kinh tế – xã hội lớn mà chính phủ các nước đều
phải ra tay hỗ trợ bằng nhiều giải pháp khác nhau (tín dụng ưu đãi đặc
biệt, thuế, … thậm chí đổi viện trợ lấy hợp đồng đóng tàu). Đó là một
thông lệ mà chính phủ cũng cần phải tính đến và dự trù trước xem có đủ
nguồn lực hỗ trợ như vậy không.

IV.  Các bài học từ Vinashin
Xây dựng lại ngành đóng tàu thì không thể không tổng kết, rút ra các bài học
kinh nghiệm từ Vinashin.

Báo chí, dư luận và cả các văn bản chính thức đều cho rằng Vinashin sụp đổ là
do đầu tư tràn lan ra ngoài ngành. Nhưng thực ra ngay trong ngành đóng tàu,
Vinashin đầu tư cũng tràn lan và không hiệu quả. Hậu quả lớn là hiện nay các
nhà máy đóng tàu đều chỉ “đóng được tàu” mà không đóng đúng tiến độ và
quan trọng nhất: có lãi. Tức là không có năng lực đóng tàu cạnh tranh. Nguyên
nhân:

1. Không có  thiết  kế,  quy hoạch,  chiến lược ngành  tin  cậy,  tiên tiến.
Những quy hoạch, kế hoạch, chiến lược ngành đã lập duy ý chí, chủ
quan, không có cơ sở luận chứng kinh tế – kỹ thuật. Chỉ tập trung phát
triển phân ngành đóng mới một cách tự phát. Các phân ngành khác phát
triển theo cũng tự phát.

2. Các nhà máy đóng tàu không được thiết kế chính quy, hiện đại, không
chuyên môn hóa. Do đó tuyến công nghệ không hợp lý, trang thiết bị
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vừa thừa, vừa thiếu, thậm chí chọn địa điểm không hợp lý.

3. Không nhập khẩu, áp dụng đồng bộ công nghệ đóng tàu tiên tiến (hiểu
theo nghĩa rộng bao gồm công nghệ kinh doanh, công nghệ quản lý tổ
chức sản xuất, công nghệ trực tiếp sản xuất, công nghệ thiết kế, công
nghệ vật liệu, công nghệ đào tạo và tổ chức nhân sự v.v... xem thêm
http://bit.ly/1bZjx7d ). Công nghệ hiện có tại các nhà máy không theo
một thiết kế bài bản nào, tự nghĩ, chắp vá và thiếu rất nhiều dẫn đến
nhận xét chua chát “hợp tác xã đóng tàu thủ công có trang bị một số
máy móc hiện đại”.

4. Nhân lực không được đào tạo bài bản, chính quy, vừa học vừa làm. Cho
đến nay đã tan rã gần hết.

5. Do các nguyên nhân trên, mặc dù về kỹ thuật có thể đóng được một số
chủng loại tàu, nhưng tiến độ dài hơn nhiều mức trung bình và chi phí
đóng cao hơn giá hợp đồng do thị trường quy định (lỗ nặng, thậm chí rất
nặng). Tóm lại là không có năng lực đóng tàu cạnh tranh. 

Bài học lớn nhất từ kinh nghiệm Vinashin

Ngành đóng tàu thế giới là một ngành kinh tế đã qua giai đoạn lao động thủ
công là chính chuyển sang giai đoạn công nghệ cao và cạnh tranh rất khốc liệt.
Ngay cả ngành đóng tàu quân sự Mỹ, ngành đóng tàu lâu đời châu Âu với
công nghệ hiện đại, trình độ quản lý hiện đại cũng thất bại khi bước vào thị
trường đóng tàu thương mại, cạnh tranh. 

Vinashin từng có thời điểm phát triển rất thuận lợi trùng với chu kỳ đi lên của
ngành đóng tàu thế giới, có sự ủng hộ hết lòng của chính phủ nhưng do triển
khai theo kiểu tự phát, tự nghĩ ra mà làm, không có thiết kế trước, không học
hỏi, nhập khẩu công nghệ tiên tiến của thế giới (từ công nghệ, kinh nghiệm xây
dựng một nền công nghiệp) nên đã thất bại.

Vì vậy bài học lớn nhất rút ra được là “phải có thiết kế trước, phải nhập
khẩu, học hỏi những cái hiện không có”

(Một ví dụ cách làm của Ấn độ xem ở đây http://bit.ly/XEKyv2 )

Thiết kế ở đây được hiểu: chiến lược phát triển đối với toàn ngành, chiến lược
phát triển của từng phân ngành riêng biệt, thiết kế xây dựng của từng nhà máy
(kể cả thiết kế hoán cải hoặc nâng cấp những nhà máy đã có).

Chỉ dựa trên một Chiến lược phát triển công nghiệp Việt nam tổng quát gồm 6
ngành và bản Quy hoạch tổng thể ngành đóng tàu khá “tổng thể” mà xây dựng
ngay Kế hoạch hành động “cụ thể, khả thi” như yêu cầu của quyết định 1043
để thực hiện chiến lược đó là không ổn, đi vào vết xe đổ của Vinashin.

V. Về một số lĩnh vực cụ thể trong ngành đóng tàu
Ngành đóng tàu hiểu theo nghĩa rộng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như
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đã nói ở trên. Giai đoạn đóng vỏ, lắp máy, hạ thủy, hoàn thiện chỉ là giai đoạn
trực tiếp sản xuất cuối cùng.

Vì vậy, phát triển ngành đóng tàu không có nghĩa là chỉ phát triển giai đoạn
cuối cùng đó. Nếu luận chứng kinh tế/kỹ thuật cho thấy là khả thi, có hiệu
quả thì có thể tập trung phát triển hoặc phát triển trước một vài lĩnh vực
trung gian mà không nhất thiết phải phát triển việc trực tiếp sản xuất.

V.1-Nội địa hóa

Nội địa hóa được nói đến nhiều, thậm chí nâng lên thành nguyên nhân chủ yếu
làm ngành sản xuất chính không hiệu quả. Đó là một quan niệm sai lầm. Cần
phải thấy rằng:

• Công nghiệp hỗ trợ nếu chỉ dành cho nội địa hóa chỉ có hiệu quả nếu
sản lượng tiêu thụ trong nước đủ lớn. Nếu không bản thân công nghiệp
hỗ trợ sẽ bị lỗ. “Nhà máy chế tạo động cơ tàu thủy” của Vinashin là một
ví dụ.

• Công nghiệp hỗ trợ chỉ được các chủ tàu chấp nhận nếu sản phẩm của
nó đạt tiêu chuẩn quốc tế, thậm chí phải có thương hiệu tốt. Những máy
móc, thiết bị trên tàu đều có yêu cầu rất cao về nhiều mặt. “Chế tạo
được” cái nọ, cái kia không đủ để chủ tàu tin tưởng. 

• Quyết định của bộ Công thương về danh mục các máy móc, thiết bị, vật
tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được sẽ vô nghĩa nếu những thứ đó
không đạt trình độ để các chủ tàu chấp nhận, nhất là chủ tàu nước ngoài.

• Không có công nghiệp hỗ trợ, ngành sản xuất chính tuy có khó khăn
nhưng tổ chức tốt vẫn có thể có hiệu quả cả kinh tế và xã hội. Ngành dệt
– may là một ví dụ.

Vì vậy, vấn đề nội địa hóa hay rộng hơn là công nghiệp hỗ trợ nên được đặt ra
dưới các góc độ sau:

• Trong giai đoạn đầu phục hồi ngành (5 năm?), không nên đặt vấn đề nội
địa hóa (nhất là nếu quy mô phát triển ngành xác định như đã nói ở trên
là không lớn). Nếu tổ chức tốt, vẫn có thể gia công đóng tàu có lãi và
điều đó là khả thi.

• Có thể đặt vấn đề nội địa hóa dưới một góc nhìn khác. Như trên đã nói,
công nghiệp hỗ trợ cũng là một lĩnh vực trong ngành đóng tàu. Nếu
nghiên cứu khả thi cho thấy có hiệu quả, có thể phát triển riêng lĩnh vực
này một cách độc lập, để xuất khẩu là chính và một phần cung cấp cho
nhu cầu nội địa hóa. Châu Âu đã có nước triển khai chủ trương này. Khi
đó việc nội địa hóa chỉ là một trong những hệ quả của chủ trương trên. 

• Hướng nói trên, khả thi nhất là liên doanh, liên kết xây dựng nhà máy
gia công cho một số công ty có tiếng của nước ngoài.
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V.2-Về năng lực thiết kế, đăng kiểm và đào tạo

Cũng như vấn đề nội địa hóa, vấn đề năng lực thiết kế cần được đặt ra trong
bối cảnh sau:

• Cũng như công nghiệp hỗ trợ, để chủ tàu tin tưởng thiết kế kỹ thuật phải
đạt trình độ quốc tế. Đó là một việc rất khó và lâu dài. Thiết kế công
nghệ thì dễ hơn.

• Nếu quy mô của đóng mới tàu không đủ lớn, đóng tàu gia công là chính
thì chỉ nên phát triển thiết kế công nghệ và phần nào thiết kế kỹ thuật
dạng hoán cải cho các chủ tàu nội.

• Hoặc căn cứ vào các lợi thế so sánh (khả năng thông minh, học hỏi của
người Việt, mức lương kỹ sư thấp v.v...), thực hiện luận chứng kinh tế –
kỹ thuật về khả năng xây dựng (liên doanh, liên kết) các trung tâm thiết
kế kỹ thuật, thiết kế công nghệ đủ năng lực xuất khẩu (làm thầu phụ
cho các trung tâm thiết kế nước ngoài), phục vụ cho thị trường nước
ngoài, độc lập với quy mô ngành đóng tàu trong nước. Nếu luận chứng
được, đây là một hướng nên chú trọng vì mức độ khả thi cao như kinh
nghiệm cho thấy.

• Một tồn tại lớn nhất của phân ngành thiết kế hiện nay là không có công
nghệ thiết kế hiện đại, tiên tiến như các trung tâm thiết kế thế giới đang
làm. Trang bị chắp vá, tùy tiện một số phần mềm không phải là công
nghệ thiết kế.

Tương tự như vậy, các lĩnh vực đăng kiểm, đào tạo hiện tại cũng không áp
dụng được các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực của mình. Việc nên phát triển
các lĩnh vực này đến đâu, ở quy mô nào cần phải có luận chứng kinh tế – kỹ
thuật nghiêm chỉnh, thấy có lợi mới làm và nhất thiết phải nhập khẩu công
nghệ hiện đại.

Để các cơ sở đào tạo trong nước đào tạo được các nhân công đạt tiêu chuẩn
quốc tế (nhất là bậc đại học) có lẽ phải mất một thời gian rất dài. Vì vậy hỗ trợ
cử sinh viên đi học nước ngoài là một việc nên cân nhắc.

Để kết luận phần này xin nhắc lại ý đã nêu ở trên: Nếu tính toán, tổ chức tốt,
hoàn toàn có thể chỉ làm một khâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà vẫn
có hiệu quả. 

Cần loại bỏ tư tưởng tiểu nông, tự cấp, tự túc cho rằng phải làm được
càng nhiều thậm chí làm tất từ A đến Z mới có hiệu quả.

VI. Về kế hoạch hành động xây  dựng chiến  lược  phát  triển
ngành
Những phân tích ở trên cho thấy cần có sự đổi mới tư duy, cách làm trong việc
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xây dựng chiến lược phát triển ngành:

1. Trước khi có chiến lược với các luận chứng kinh tế -kỹ thuật, tính toán
cẩn thận, định lượng, không đặt ra các mục tiêu cụ thể vì không có cơ
sở.

2. Xây dựng chiến lược phát triển ngành là một công việc đòi hỏi trình độ
chuyên môn cao, một nghề có “công nghệ” riêng, theo các thông lệ, tiêu
chuẩn quốc tế, có tầm nhìn toàn cầu, có hiểu biết sâu về đóng tàu cạnh
tranh v.v... tóm lại là những thứ mà hiện các chuyên gia trong nước chưa
có được. Do vậy, cần “nhập khẩu công nghệ xây dựng chiến lược”
hoặc tối thiểu là tìm được một mẫu có sẵn.

3. Từ phân tích về tình hình trong và ngoài nước nói trên, nguồn nội lực
hiện nay rất hạn chế. Nội dung chính của Kế hoạch hành động có lẽ chỉ
là tạo các cơ chế thoáng cho phía Nhật triển khai là chính.

Từ đó, có các đề xuất sau

VI.1- Kế hoạch ngắn hạn đến 2020
1. Yêu cầu phía Nhật chủ trì, phía Việt nam tham gia, hoặc tối thiểu phía

Nhật chuyển giao “công nghệ xây dựng chiến lược”, phía Việt nam thực
hiện để xây dựng chiến lược ngành. Thời hạn: 2 năm.

2. Chiến lược ngành đến 2030 cần giải quyết được các nội dung sau:

a) Dự báo chu kỳ phát triển kế tiếp của ngành đóng tàu thế giới cả
về thời điểm, quy mô nhu cầu, chủng loại tàu, đỉnh và đáy của chu
kỳ.

b) Xác định được các lợi thế so sánh của nước ta trên cơ sở đó luận
chứng kinh tế – kỹ thuật được các phân ngành đóng tàu nên phát
triển, quy mô nên làm và phân kỳ đầu tư nên thực hiện. (Ví dụ:
phân ngành thiết kế có thể đi trước một bước). Từ đó mới định ra
các mục tiêu cụ thể cần đạt. Mục tiêu cuối cùng là các phân ngành
phát triển phải có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Nhu cầu nội địa là phụ và không cơ bản.

c) Riêng trong phân ngành đóng mới tàu, cần luận chứng được nên
tập trung vào chủng loại tàu nào thì tận dụng được lợi thế so sánh
của nước ta và có hiệu quả nhất.

d) Các yêu cầu về chính sách hỗ trợ của chính phủ cụ thể,  thay đổi
trong từng phân kỳ đầu tư.

e) Dự báo được chu kỳ suy thoái tiếp theo và cái giá chính phủ phải
trả để hỗ trợ duy trì ngành qua chu kỳ đó.

f) Cần nhìn ngành đóng tàu như một ngành kinh tế thật sự, làm cái gì
phải có “tính toán”. Không duy ý chí, chủ quan, chạy theo các
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mục tiêu chính trị thuần túy.

g) Như đã nói ở trên, số chuyên gia Việt nam am hiểu sâu về ngành
đóng tàu cạnh tranh hầu như không có. Vì vậy quá trình soạn thảo
chiến lược cần “mở” để tranh thủ ý kiến rộng rãi: công bố kế
hoạch soạn thảo, các dự thảo lên website của bộ GTVT để lấy ý
kiến công khai ngoài việc hội thảo. Đặc biệt việc xác định lợi ích
so sánh của ngành so với các ngành khác khi sử dụng cùng một
nguồn tài nguyên chung như đã nói ở trên cần có sự tham gia của
các chuyên gia kinh tế vĩ mô.

3. Ngành đóng tàu, cũng như một con tàu, sau khi có chiến lược phát triển,
cần có quy hoạch, thiết kế cụ thể trước khi “đóng”. Vì vậy sau khi thông
qua chiến lược, cần có các dự án nghiêm túc, viết theo các “công nghệ
viết dự án” hiện đại cho từng lĩnh vực phát triển được duyệt. Việc này
cũng không thể thiếu sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài hoặc
“nhập khẩu” công nghệ viết quy hoạch, dự án, thiết kế nhà máy,v.v...

4. Song song với việc xây dựng chiến lược, tiến hành giải quyết ngay một
số việc trước mắt:

• Bán hoặc liên doanh, liên kết: Theo một cơ chế đặc biệt được
chính phủ cho phép và có các giải pháp bảo mật tốt, cùng với các
chuyên gia Nhật xác định giá trị thật về năng lực đóng tàu cạnh
tranh của một số nhà máy có tiềm năng bán, liên doanh, liên kết.
Trên cơ sở đó, tiến hành chào mời, thương thảo các hợp đồng
bán, liên doanh, liên kết nếu có đối tác Nhật quan tâm.

• Xây dựng một nhà máy mẫu hiện đại: chọn một nhà máy đóng
tàu phù hợp, nâng cấp thành nhà máy có năng lực đóng tàu cạnh
tranh hiện đại bằng cách thuê nước ngoài quản lý có thời hạn.
Phía nước ngoài có nhiệm vụ: a/ lập dự án đầu tư nâng cấp về hạ
tầng và công nghệ để đạt năng lực đóng tàu cạnh tranh, b/tuyển
chọn và đào tạo nhân lực từ bảo vệ đến giám đốc để trong và sau
khi phía nước ngoài rút đi, phía Việt nam có thể đảm nhận được,
c/  tìm kiếm hợp đồng đóng tàu, phí của phía nước ngoài nằm
trong chi phí hợp đồng, nếu không đủ sẽ do các nguồn khác bổ
xung, d/ toàn quyền quản lý điều hành nhà máy trong thời hạn hợp
đồng thuê quản lý nói trên.

• Có các cơ chế, chính sách ưu đãi cho các loại nhà máy trên

• Thi tuyển giám đốc: kinh nghiệm giai đoạn thoái trào cuối những
năm 80 và thực tế một số đơn vị trong ngành hiện nay cho thấy
nơi nào có giám đốc giỏi, năng động, đơn vị đó sẽ tồn tại được. Vì
vậy với các đơn vị còn lại không thuộc các diện trên cần tiến hành
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thi tuyển giám đốc công khai, rộng rãi và nghiêm túc. Giám đốc
không nhất thiết phải là người trong ngành nhưng có năng lực kinh
doanh, tổ chức, quản lý tốt có thể tìm được bất kể công việc gì mà
đơn vị có thể làm để tồn tại trong ngắn hạn. Mục tiêu: a/ duy trì
đội ngũ lao động, nhất là lao động có tay nghề, b/bảo vệ cơ sở vật
chất của đơn vị (cũng rất quan trọng).

• Để các  giám đốc nói trên có  thể hoạt  động được,  cần: a/trao
quyền tự chủ rộng rãi theo luật, b/các cơ quan quản lý (bộ, tổng
công ty) có trách nhiệm giám sát nhưng hạn chế tối đa can thiệp
trực tiếp khi không cần thiết. Trách nhiệm giám sát và quyền tự
chủ của giám đốc cần được quy định bằng văn bản trước khi thi
tuyển giám đốc.

• Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực các
cấp ở các cơ sở trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức. Thị
trường truớc mắt sử dụng nguồn nhân lực này là nước ngoài.

VI.2-Kế hoạch dài hạn đến 2030
Phải căn cứ vào chiến lược được thông qua mới có thể có được kế hoạch này.
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