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Tình hình phát triển 

Các ngành công nghiệp công nghệ cao (được ưu tiên) 

• Công nghiệp công nghệ sinh học 

– Sinh học phục vụ nông nghiệp 

– Thủy sản 

– Thuốc thú y 

• Công nghiệp Vật liệu mới 

– Đạt một số thành tự nghiên cứu khoa học trong: composites, vật liệu từ,  

ống carbon-nano 

– Đã có một số ứng dụng cho : đường sắt, ô tô, đóng tàu, xây dựng 

• Công nghiệp tự động hóa 

– Hạn chế về dung lượng thị trường 

• Công nghiệp công nghệ thông tin 

– Gia công phần mềm: top 30 thế giới và top 10 Asia-Pacific 

– CN điện tử: chủ yếu là FDI như, Samsung, Canon, Intel, etc. 



Đánh giá chung 
• Thành công 

– Hoạt động nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực CNC phát triển khá tốt. 

– CNCNC ở Việt Nam nhìn chung đã bắt đầu phát triển, đặc biệt là trong 

những lĩnh vực như CNCNTT với sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư  lớn 

như Intel, Foxconn, Nidec.  

– Việt Nam luôn dành những ưu đãi cao nhất cho hoạt động CNC 

– Nhu cầu về các sản phẩm CNCNC đang có xu hướng gia tăng mạnh tại Việt 

Nam 

– Hoạt động của các khu CNC, các trung tâm phần mềm trên cả nước đang 

dần trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy CNCNC 

• Difficulty  

– Hoạt động triển khai hay sản xuất CNCNC gặp rất nhiều khó khăn. Chưa có 

các đơn vị trung gian để thương mại hóa sản phẩm công nghệ  

– Hạn chế trong thu hút đầu tư nước ngoài (ngoài lĩnh vưc IT) 

– Hạn chế về nguồn nhân lực CNC  



Tác động của FTA Việt Nam - EU đến các ngành CNCNC 

• Ngành điện tử 

– giảm thuế quan thực sự có tác động đến khối lượng và giá các sản phẩm và 

linh kiện điện tử nhập khẩu từ Châu Âu. 

– mang lại lợi thế kinh doanh lớn cho các nhà xuất khẩu Châu Âu so với các 

đối thủ cạnh tranh châu Á.  

• Ngành máy móc 

– Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc gia tăng FDI từ các nhà sản xuất châu Âu  

– các sản phẩm chất lượng cao của châu Âu có thể có một thị trường quan 

trọng tại Việt Nam và thị trường tiềm năng tại các nước láng giềng như Lào 

hay Campuchia 


