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1. Đặt vấn đề

Kinh tế đối ngoại đã và đang trở thành động lực quan trọng trong quá trình 
khai thác tài nguyên kinh tế đồna bàns sông Cửu Long (ĐBSCL), tác động tích cực 
đến phát triển kinh tế - xã hội trone thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế 
đối ngoại của vùng này còn tồn tại nhiều nguyên nhân cần phải khắc phục để sớm 
đưa kinh tế phát triển bên vững.

Nghiên cứu này dựa trên thực trạng phát triển kinh tể đối ngoại ở ĐBSCL, đề 
xuất - kiến nghị xây dựng sự liên kết vùng đế lĩnh vực kinh tế đối ngoại được phát 
triển bền vững, giúp nông dân ĐBSCL dần không còn đối mặt với “được mùa - 
mất giá”, tạo ra cơ hội để họ chuyến tải giá trị lao động của mình ra thế giới khi 
hội nhập.

2. Thực trạng hoạt động kinh tế đối ngoại ở đồng bằng sông Cửu Long

2.1. H oạt động xuấ t - nhập khẩu

Hơn hai thập niên qua, hoạt độna xuất - nhập khẩu ở ĐBSCL đã đóng góp đáng 
kể vào phát triển kinh tế - xã hội của vùng (xem bảng, 1).

Hãng 1: Giá tr ị  kìm ngạch xuất khấu bình quân đầu ngưỏi ồ' ĐBSCL
giaỉ đoạn 1995 - 2010

Năm 1995 2000 2006 2010

Giá trị (USD) 45,3 90.4 207,9 392,2

Nguồn: Tồng hợp từ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của 
ủy ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (1991 - 2010).

Hoạt động ngoại thương giải quyết được yếu tố đầu vào và đầu ra, rất cần thiết 
và bức bách cho nền sản xuất nông nehiệp hàng hóa, góp phần tạo lập thị trườne

* TS., Giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp.
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mới cho nông sản của nôna dân. Hoạt động nsoại thươne ở ĐBSCL đã khẳng định 
được giá trị của mình đối với nền sản xuất của vùne trone việc tiếp tục duy trì vai 
trò quan trọne trong sự phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động neoại thương ở ĐBSCL còn những hạn
chế, đó là:

- Tốc độ xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản vẫn chưa ổn định, làm ảnh 
hưởng đến phát triển quy mô sản xuất nông sản của vùng. Tình trạri2 này đặt nông 
dân ĐBSCL trone vòng lẩn quẩn: “mất mùa - được giá và được mùa - mất giá” 
buộc nông dân phải giảm quy mô sản xuất chuyển sang “sản xuất cầm chừng” 
(trườne hợp cá da trơn, tôm và nông sản khác). Từ đó, ĐBSCL chưa thể quy hoạch 
vùns sản xuất nguyên liệu nône - thủy - sản ổn định.

- Thiếu chiến lược và quy hoạch phát triển hàng hóa nône - thủy - sản xuất 
khấu trên vùne ĐBSCL. Đó là hiện tượng cục bộ, thiếu hệ thống và sự thiếu hợp tác 
giữa chính quyền các tỉnh ĐBSCL trong định hướng và quy hoạch vùng nguyên liệu 
tổng thể, cũng như chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền với doanh nghiệp 
chế biến xuất khẩu và nông ngư dân.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế và giao thông phục vụ cho hoạt động 
neoại thương chậm phát triển, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển xuất nhập khẩu. Hệ 
thống cảng kho bãi chứa hàng hóa, hải quan, khu thương mại biên giới, vận tải 
đường bộ và hàng không quốc tế cho đến nay vẫn còn phát triển chậm.

» v ề  quản lý nhà nước đối với xuất nhập khẩu tiểu ngạch chưa được kiểm 
soát, tự phát, gây thiệt hại đến sản xuất và thương mại trong vùng sang Campuchia 
trên tuyến biên giới của Long An, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, gây thất 
thoát nhiều tài sản quốc gia kéo dài trong nhiều năm ...

Hình 1: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ỏ' đồng bằng sông Cửu Long (1987 - 2010)

T riệu  USD

N g u ồ n :  Nguyễn Trọng Minh, K i n h  t ế  đ ố i  n g o ạ i  đ ồ n g  b ằ n g  s ô n g  C ì r u  L o n g  t h ờ i  k ỳ

đ ố i  m ớ i  k i n h  n g h i ệ m  v à  t r i ể n  v ọ n g ,  Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011, tr. 228.

515



VIỆT NAM HỌC - KỶ YÉU HỘI THẢO QUỐC TÉ LẦN TH Ứ T ư

2.2. Hoạt động thu hút đầu tư quốc tế ở  đồng bằng sông Cửu Long

Từ năm 1988 đến năm 2010, ĐBSCL đã thu hút 657 dự án với số vốn đăng kỹ 
9.890,9 triệu USD (xem bảng 2) và vốn thực hiện được gần 30%, bằng 4,8% tổng 
số dự án FDI so với cá nước, bàng 4.6% số vốn đăng ký trên cả nước, bằne 5% đầu 
tư xã hội của vùne và FD1 vào vùne chủ yếu là theo hình thức đầu tư 100% vốn 
nước ngoài1.

Bảng 2: số  dự án FDI đưọc cấp phép ở đồng bằng sông Cửu Long 
từ năm 1988 đến năm 2010

STT Tỉnh - thành Số dự án
Vốn đăng ký 

(triệu USD)

1 Long An 350 3.619,7

2 Tiền Giang 43 507,3

3 Bến Tre 25 173,8

4 Trà Vinh 30 145,4

5 Vĩnh Lone 19 97,7

6 Đồng Tháp 20 45,1

7 An Giang 19 94.9

8 Kiên Giang 29 2.832,9

9 Cần Thơ 81 857,5

10 Hậu Giang 7 632,0

11 Sóc Trăng 8 42,5

12 Bạc Liêu 14 48,0

13 Cà Mau 12 794,0

Vùng ĐBSCL 657 9.890,9

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Niên giám thống kê 2010, Tóm tắt, 2011, 
tr.8l - 84.

So với các vùng kinh tế khác trên cả nước, FDI thu hút vào ĐBSCL còn quá 
nhỏ: bằng 8,4% số dự án FDI và 10,3% số vốn của Đône Nam Bộ; bằng 18,4% số 
dự án FDI và 24% số vốn của đồng bằng sông Hồng.

1. Nguyễn Trọng Minh. K i n h  t é  đ ổ i  n g o ạ i  đ ồ n g  b ằ n g  s ô n g  Cừu L o n g . ... Sđd, tr. 157.
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Từ thực trạns thu hút FD1 trên cho thấy ĐBSCL tồn tại nhũng hạn chế cơ bản sau:

- về môi trườns đầu tư, qua nshiên cứu tại các cơ quan quản lý đầu tư FDI ở 
ĐBSCL cho thấy, phần lớn chưa ban hành quy chế quản lý FDI trên địa bàn. Thiếu 
tính minh bạch trone các chính sách và các quy định liên quan đến đầu tư, cụ thể là 
thay đôi đột ngột và/hoặc thườns xuyên và còn nhập nhàng giữa các quy định liên 
quan đến hoạt động đầu tư.

- Thông tin, chính sách thu hút FDI, trước năm 2008, thông tin kinh tế - xã hội 
địa phương về chính sách, tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư ít được địa phương 
thường xuyên cập nhập trên website, tuy nhiên đến nay một số tỉnh đã cải thiện 
được việc cun? cấp thôns tin và chính sách kinh tế của địa phương.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hệ thốne giao thông, vận tải cảng, kho bãi lưu 
chuyển hàng hóa (Warehouses), hệ thống cune cấp năna lượng phục vụ sản xuất 
còn yếu kém, xây dựng thiếu đồng bộ trên toàn vùng, làm nhiều nhà đầu tư nước 
ngoài chưa hài lòng, nhiều dự án xin rút vốn và chấm dứt hoạt động.

Bảng 3: s ố  dự án FDI đưọc cấp phép đầu tư tại các vùng kinh tế 
Việt Nam giai đoạn 1988-2010

Vùng kinh tế Số dự  án Vốn đăng ký 

(triệu USD)

Cả nước 13.544 213.025,0

Đồng bàng sông Hồng 3.557 41.145,3

Trung du miền núi phía Bấc 399 2.452,8

Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ 901 58.920,7

Tây Nguyên 173 1.582,2

Đông Nam Bộ 7.791 95.435,5

Đồng bằng sông Cửu Long 657 9.890,9

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Niên giám thống kê 2010, Tóm tắt, 2011, 
tr.8l - 84.

- Đội ngũ cán bộ làm cône tác quản lý và xúc tiến đầu tư, đa số chưa được đào 
tạo chuyên môn theo hưó'ne hội nhập, kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ hạn chế, 
chưa được tập huấn thường xuyên dẫn đến hiện tượng thụ động và “đơn giản hóa” 
trons tuyên truyền vận độns xúc tiến đầu tư, hình thức xúc tiến đầu tư chưa đa 
dạng, chưa chú ý đến từng dự án cụ thể, từng lĩnh vực cụ thể, từng lĩnh vực có tiềm 
năng, từng đổi tác tiềm năng, chưa aắn chặt đầu tư với xúc tiến thương mại với xúc 
tiến đầu tư.
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- Nguồn lao động có thể tham gia sản xuất trong dự án FDI có nhưng "không 
mạnh”, thiếu chất lượng, đa số lực lượng lao động không lành nghề, thiếu lao động 
có kỹ năng nghề có hàm lượng công nghệ cao. Có thể nói, đây là một trong những 
hạn chế có tính chất kinh tế - xã hội lớn nhất ở ĐBSCL, làm cản trở hoạt động sản 
xuất và nản lòng nhà đầu tư khi bắt đầu thực hiện ý định đầu tư tại ĐBSCL.

- Việc chuẩn bị mặt bàng địa điểm xây dựng cho các dự án FDI gặp nhiều khó 
khăn do quỳ đất công của từng địa phương còn rất ít, hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ 
thuật tại khu - cụm công nghiệp thiếu đồng bộ, rời rạc và liên mạng giao thône phát 
triển chậm.

- ĐBSCL thiếu quy hoạch tổng thể vùng để thu hút FDI theo chiều sâu, thiếu 
quy hoạch phát triển các cụm sản xuất cône nehiệp mũi nhọn liên quan đến kinh tế 
nông nghiệp. Mặt khác, vùng ĐBSCL đang xuất hiện tình trạng cạnh tranh cục bộ 
giữa các tỉnh trong kêu gọi và thu hút FD I...

Những hạn chế này đã tác động không nhỏ đến kết quả thu hút nguồn FDI ở 
ĐBSCL, do đó để sớm phát triển nguồn FDI có chất lượng cao, đã đến lúc các tỉnh 
ĐBSCL không chỉ hành động đơn lẻ, mà cần phải tập trung sức mạnh trong quy 
hoạch tổng thể trên cơ sở liên kết vùng, đế có cơ hội cùng chung khai thác bền vừng 
các neuồn tài nguyên kinh tế.

2.3. Hoạt động dịch vụ ở đồng bằng sông Cửu Long

Hoạt động dịch vụ du lịch quốc tế và xuất khẩu lao động là những hoạt động 
dịch vụ có thu ngoại tệ chủ yếu ở ĐBSCL trong nhiều năm qua, các hoạt động này 
đã đóng góp quan trọng trong quá trình hội nhập của vùng. Nó tác động mạnh mẽ 
và làm thay đổi những khuynh hướng tiếp cận và sử dụng các nguồn tài nguyên, 
tiềm năng kinh tế - xã hội ở ĐBSCL.

Hoạt động dịch vụ du lịch quốc tế

Ngành du lịch được Chính phủ Việt Nam quan tâm 1 phát triển từ năm 1992, 
đến nay đã có nhiều chính sách và đề án phát triển du lịch, ngành đã phát triển với 
tư cách là ngành kinh tế độc lập và hoạt độns dịch vụ du lịch quốc tế được tổ chức 
và đạt kết quả đáng kể (xem bảng 4). Hoạt động du lịch quốc tế ở ĐBSCL góp phần 
đưa các tiềm năng du lịch của vùng vào khai thác, thu được lượng lớn ngoại tệ và 
làm tăng thu nguồn ngân sách địa phương.

1. Nghị định số 05/CP ngày 26/10/1992 của Chính phủ về việc thành lập lại Tổng cục Du lịch 
như một cơ quan độc lập ngang bộ và trực thuộc Chính phủ; và Nghị định số 20/CP, ngày 
10/12/1992, Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tô chức cùa Tông 
cục Du lịch Việt Nam thời kỳ mới.
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Hoạt độnạ du lịch quốc tế tác động đến việc nân2 cao chất lượng hạ tầng kỳ 
thuật du lịch ở ĐBSCL ngày càng được hoàn chỉnh hơn, số lượng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật du lịch đã phát triển tăne gấp nhiều lần' so với trước những năm 90 của thế kỷ 
XX. Tác động tích cực đến hoạt động du lịch nội địa, tạo điều kiện để phát triển thu 
hút khách nội địa và có cơ hội sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch quốc 
tể vào mùa vắng khách quốc tế.

Hoạt động trên còn tác động làm thay đổi văn hóa sinh hoạt, sản xuẩt của 
neười dân trone vùng phát triển dịch vụ du lịch, thay đổi quan niệm của chính 
quyền địa phươne về tổ chức dịch vụ du lịch quốc tế. Nó tạo những điều kiện để tài 
nguyên du lịch của ĐBSCL được đưa vào khai thác hiệu quả và sóp phần tạo ra cơ 
hội để bảo tồn các di sản lịch sử - văn hóa.

Hoạt động du lịch quốc tế tác động đến chiến lược đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực của các địa phương theo hướng hiện đại - quốc tế hóa và tạo điều kiện cho 
văn hóa ĐBSCL được giao lưu và phát triển hội nhập với nền văn hóa - giáo dục 
thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ du lịch quổc tế ở ĐBSCL còn chứa nhiều mâu 
thuẫn cơ bản, dẫn đến chưa khai thác tương xứng nguồn tài nguyên du lịch, đó là:

- Phần lớn hạ tầng kỹ thuật du lịch chưa đáp ứng yêu cầu cao cấp của khách 
quốc tế, các cơ sở dịch vụ giải trí hiện đại chưa phát triển nhiều, chưa có sản phẩm 
du lịch theo m ô hình M IC E 2. Hạn chế này đã làm giảm  khả năng khai thác tài 
nguyên du lịch theo hướng hiện đại, dẫn đến không thể phát huy được lợi thế so 
sánh về tài nguyên du lịch đặc trưng của mỗi địa phương.

- Nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ du lịch quốc tế thiếu hụt số lượng và kém 
chất lượng, đa phần nguồn nhân lực chưa được đào tạo nghiệp vụ, chất lượng chưa 
đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ du lịch quốc tế tại chỗ.

- Tính bền vững và tính hệ thống còn thiếu trong quy hoạch tổng thể du lịch 
trên toàn vùng, cho đến năm 2010, các tỉnh ĐBSCL hầu như chưa có sự hợp tác 
trong quy hoạch chiến lược phát triển dịch vụ du lịch quốc tế. Hạn chế này dẫn đến 
hạ tầng xây dựng chưa có hệ thống, thiếu tính liên vùng và ngẫu nhiên đã tạo ra mô 
hình, sản phẩm phục vụ du khách trùng lặp, làm mất sắc thái riêng của mồi tỉnh, gây 
lãng phí tài nguyên và lãng phí nguồn đầu tư do không khai thác hết công suất của

1. Xem thêm Nguyễn Trọng Mihh, Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cừu Long..., Sđd, tr. 196.
2. MICE là loại hình du lịch kết họp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen 

thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE - viết tắt của Meeting (hội họp), Incentive 
(khen thuửng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm). Tên đầy đủ tiếng Anh 
là Meeting Incentive Conference Event (BT).
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các công trình văn hóa phục vụ du lịch... hệ thống hạ tầng giao thông - vận tải 
thường xuyên bị chia cắt theo mùa lũ, mùa tết, tác động tiêu cực đến việc thu hút du 
khách quốc tế đến vùng.

Hình 2: Sự phát triển du khách quốc tế ở đồng bằng sông Cửu Long (1991-2010)

I '5

Nguồn: Nguyễn Trọng Minh, 2011, Kinh tế đổi ngoại đồng bằng sông Cửu Long..., 
Sđd. tr. 237.

Bảng 4: số luọng khách du lịch quốc tế đến đồng bằng sông Cửu Long (1991-2010)

Đơn vị: lượt

Giai đoạn 1991 - 1995 1996-2000 2001 - 2005 2006-2010 1991 - 2010

ĐBSCL ' 460.778 1.339.485 3.006.773 5.128.143 9.945.179

Nguồn: Nguyễn Trọne Minh, Kinh tế đối ngoại đồnẹ bằng sông Cửu Long..., Sđd. 
tr. 112 và tr. 193.

Hoạt động xuất khẩu lao động

Hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một hoạt động cấu thành kinh tế đổi 
ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đây là vấn đề được 
Trung ương Đảng và Chính phủ quan tâm phát triển. Cụ thể, với Chỉ thị so 41/CT-TW 
ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị và Nghị định 152/Ỉ999/NĐ-CP của Chính Phủ 
“v ề  công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia” .

Triển khai Chỉ thị số 41/CT-TW, từ năm đầu năm 2000, nhiều tỉnh ĐBSCL đã 
hình thành ban chỉ đạo giải quyết việc làm - XKLĐ ở các cấp phù hợp với tình hình
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thực tế ở địa phương, đồng thời có kế hoạch từng năm - từng giai đoạn, phân công từng 
thành viên trong ban chỉ đạo dự án; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và kế 
hoạch phối hợp giữa các nsành, đoàn thể để đẩy nhanh hoạt động xuất khẩu lao động.

Hơn 10 năm thực hiện XKLĐ theo kế hoạch và đề án, ĐBSCL đã bước đầu đã 
đạt được một số mục tiêu trong việc giải quyết việc làm với kết quả nổi bật: từ 2003
- 2006. xuất khẩu lao động tăng trưởng mạnh với tốc độ nhanh: gấp 3 - 3,5 lần1 
(xem bảng 5); trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thế giới từ cuối năm 2008 đến 
nay, xuất khẩu lao động của vùng giảm mạnh; thị trường XKLĐ chủ yếu của 
ĐBSCL là Malaysia, chiếm tỷ lệ từ 72 - 90% trong cơ cấu xuất khẩu lao động; Đài 
Loan chiếm 10 - 15%.

Bảng 5: Kết quả xuất khẩu lao động ở ĐBSCL giai đoạn 2003-2008

Đơn vị: lượt người

Tỉnh - Thành 2001 - 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2003 - 2008

Long An 135 400 475 459 448 227 2.144

Cần Thơ 103 222 568 599 300 180 1.972

Kiên Giang 10 100 383 491 509 210 1.703

Tiền Giang 60 96 304 429 91 81 1.061

Trà Vinh 65 236 376 245 126 60 1.108

Đồng Tháp 854 1.521 1.559 1.070 686 310 6.000

Vĩnh Long 546 1.060 1.300 880 586 464 4.836

An Giang 30 808 1.497 609 130 139 3.213

Bến Tre 885 971 989 1.142 997 497 5.481

Bạc Liêu 89 428 340 89 64 79 1.089

Cà Mau 78 312 722 87 45 38 1.282

Sóc Trăng 9 207 554 650 670 205 2.295

Hậu Giang 0 105 365 207 120 80 877

ĐBSCL 2.864 6.466 9.432 6.957 4.772 2.570 33.061

(*) Chủ yếu là thực hiện trong năm 2003.

Nguồn: Tổng hợp từ các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh ĐBSCL 
(2003-2008).

1. Nguyễn Trọng Minh, K i n h  tế đ ố i  ngoại đ ỏ n g  bằng s ô n g  Cửu Long..., Sđd, tr.208.
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Đóng góp của hoạt động xuất khẩu lao động đối với kinh tế - xã  hội:

- Tăng thu nhập cho người lao độnẹ và gia đình nông thôn ở ĐBSCL, góp 
pỉần tăng thu nhập quốc dân và nâng cao mức sống cho một bộ phận dân cư trona 
vìng; tăng kiều hổi của quốc gia; tạo ra nauồn thu ngân sách cho địa phương từ các 
ứoản thuế thu nhập của các dịch vụ: dịch vụ XKLĐ, trường đào tạo nghề..;

- Xuất khẩu lao động tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ĐBSCL. góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thanh niên được định hướng và đào tạo 
ngình nghề, được nâng cao khả năng siao tiếp ngoại ngữ;

- Người lao động khi kết thúc họp đồng sẽ mang về nước nhừne kinh nghiệm 
nghề nghiệp, tác phong cônơ nghiệp để tiếp tục tham gia vào phát triển sản xuất 
<hh doanh trona nước;

Qua nghiên cứu cho thấy, hoạt động XKLĐ ở ĐBSCL chưa phát triển bền 
vũng, vì còn những tồn tại sau:

về phía  chính quyền địa phương

- Chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm đến hoạt động XKLĐ, thiếu 
'đèm tra, đôn đốc thực hiện, ủng hộ hoạt động này trong địa phương mình...

- Việc tổ chức thực hiện tuyên truyền thông tin về hoạt động XKLĐ chưa đi 
vảo chiều sâu, chưa đủ và kịp thời đế giúp cho nhân dân và người lao động có nhu 
câj tìm hiếu. Chính quyền cần có cách nhìn tích cực hơn về xuất khấu lao động.

- Sự phối hợp giữa các cấp chỉnh quyền ở địa phương còn lỏng lẻo trong quá 
ĩrhh giải quyết các thủ tục hành chính, gây chán nản cho người lao động khi có ý 
-tnh đăng ký tham gia xuất khẩu lao dộng.

về phía  người lao động

- Nhận thức của người dân đô tuổi lao đông về hoai đông XKLĐ chưa đầy đủ.• i_- • • o-

:btra nắm được các chính sách hỗ trợ, khuyến khích của địa phươne;

- Đa số họ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm việc tại môi trường xã hội mới, 
:lx> nên đã dẫn tới nguyên nhân gây bất lợi cho họ khi tham gia giao lưu học hỏi, 
-itp xúc với môi trường văn hóa nước ngoài;

- Yêu cầu về sức khỏe chưa đủ, nguyên nhân hàng đầu làm giảm khả năng 
iuợc tuyển chọn vì sức khỏe tổng quát không đáp ứng yêu cầu của nhà sử dụng 
ao động;

- Khả năne eiao tiếp ngoại ngữ của lao động tại nước ngoài cũng đã gây không 
:t chó khăn trong quá trình sinh hoạt tại nước sở tại;
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- về nghề - kỹ năng nghề, lao động ở ĐBSCL có số lượng không nghề chioi 
85% trong số lao động làm việc tại nước ngoài. Đây là “ lồ hổng” rất lớn của ngutn 
lao động ở ĐBSCL, nó tác động đến chất lượng lao động cũng như thu nhập và ;iá 
cả - thu nhập lương cho công việc và nội dung các công việc làm chủ yếu là lên 
quan đến hoạt động “cơ bap” . Chính hạn chế này của lao động là một trong nhừig 
nguyên nhân dẫn đến thực tiễn là 5 năm (2007-2012) số lượt xuất khẩu lao đệig 
giảm đột ngột, khó thích ứng khi chuyển sang môi trường đòi hỏi trình độ tay ngiê 
và kỹ năng lành nghề cao như thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

3. Nguyên dẫn đến sự phá t triển chưa bền vững

ĐBSCL thiếu một chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại (KTĐN) tổng nể 
trên góc độ vùng, thiếu sự liên kết giữa những tỉnh - thành ĐBSCL trona quy hoạh, 
lập kế hoạch phát triển từna lĩnh vực kinh tế, dẫn tới tình trạng “mâm riêng” ở nôi 
tỉnh, làm giảm đi sức mạnh của hệ thống lợi thế so sánh, eiảm khả năng cạnh trinh 
và hội nhập kinh tế ở từng hoạt động. Từ những tồn tại trong mỗi lĩnh vực ở tên 
cho thấy, ĐBSCL đã đến lúc không thể hành động đơn lẻ nữa, mà cần phải hợp ác 
phát triển K.TĐN trong nhận thức một hệ thống vùng kinh tế.

Đây là những nguyên nhân đáng chú ý, cần phân tích rõ để thấy được tính khmg 
bền vững của ĐBSCL trong quá trình phát triển hoạt động kinh tể đối ngoại, đó là:

- Thiếu hệ thống trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực kinh tế tôi 
ngoại giữa những địa phương, gây ra nhiều hạn chế chưa phát huy tối đa hiệu {Uả 
khai thác lợi thế so sánh của vùng về dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư quốc tế, ving 
nguyên liệu sản xuất nông sản xuất khẩu,...

- Mâu thuẫn trong quá trình kêu gọi và thu hút nguồn đầu tư quốc tế tại :ác 
tỉnh mà các tỉnh xem là “cạnh tranh” hay hiện tượng “mỗi tỉnh một mâm riêng” .

- Cơ chế chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chưa đồng bộ, tạ< ra 
sự chênh lệch về cơ cấu, gây bất lợi cho quá trình phát triển các hoạt động kini tê 
đối ngoại giữa các tỉnh.

- Thiếu tổ chức liên kết vùng làm cho các lợi thế so sánh về tài nguyên n>ng 
thủy sản của ĐBSCL bị che lắp, phân nhỏ - chia vụn bởi các quy hoạch, dự án Ihai 
thác của mỗi tỉnh trùng lặp khône cần thiết, gây lãng phí các nguồn tài nguyên; àm 
cho công tác đầu tư của Chính phủ về hạ tầne kỹ thuật kinh tế cũng khó thực liên 
tập trung, dẫn đến trình trạng đầu tư phân tán kém hiệu quả do không đủ vốn, ìhât 
là trong điều kiện ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, đơn cử: đến năm 2(10, 
ĐBSCL đã có 111 khu - cụm công nghiệp' được quy hoạch xây dựng nhưng vân

1. www.mpi.gov.vn/portal/page/porta!/bkhdƯkcnkcxkcncktt.
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chưa khai thác số diện tích đạt yêu cầu, làm lãng phí đất nông nghiệp'. Do đó. để 
tập hợp các lợi thế so sánh và khai thác mang lại hiệu quả kinh tế cao, vùng ĐBSCL 
với chiến lược phát triển bền vừng trên quy mô tổng thể vùng.

đối ngoại bền vững

4.1. Mục tiêu liên kết

- Hình thành sức mạnh tập thể vùng ĐBSCL trong việc tổ chức hoạt động kinh 
tế đối ngoại.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên 
phục vụ kinh tế đổi ngoại.

- Tạo lập giá trị tập thể, phát triển thương hiệu ĐBSCL để tham gia vào chuồi 
giá trị toàn cầu.

- Hạn chế cạnh tranh không cục bộ trong tổ chức hoạt động kinh tế đối ngoại 
và bảo vệ môi trường chung của vùng ĐBSCL, tạo ra điều kiện đế Chính phủ tổ 
chức đầu tư có chiến lược và trọng điểm nhằm khai thác hiệu quả các nguồn vốn 
trong nước và nước ngoài (vay phát triển từ các tổ chức quốc tế và FDI).

4.2. Cơ sở  liên kết vùng

ĐBSCL có điều kiện lịch sử - văn hóa hình thành trong bối cảnh hội nhập từ 
rất sớm2, là vùng cộng đồng dân cư đa dân tộc, mang đậm yếu tố Đông Nam Á, một 
cộng đồng kinh tế - văn  hóa có phong  cách ứng xử  hội nhập “vượ t trội”, dám nghĩ - 
dám làm.

ĐBSCL có vị trí chiến lược, trung tâm của thị trường ASEAN, tiếp giáp với 
vùng kinh íế trọng điểm phía Nam, có khả năng phát triển kinh tế hướng ra biển, 
sẵn sàng thâm nhập vào thị trưòttg ASEAN (khi Phú Quốc thành đặc khu kinh tế có 
tính quốc tế) và phát triển kinh tế biên mậu dịch với các tỉnh giáp Campuchia, trên 
tuyền hành ỉang kinh tế Đôn? - Tây của khu vực.

Các tỉnh - thành ĐBSCL có nguồn tài nguyên kinh tế nông nghiệp mang lợi 
thế so sánh, cơ bản giổna; nhau và cũng có những khó khăn tương tự về trình độ sản 
xuất, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội không chênh lệch nhiều.

ĐBSCL đang chuyển dịch mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, đang hình 
thành những vùng sản xuất nguyên liệu nông sản phục vụ chế biến xuất khẩu, có 
khả năng lớn trong tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

1. Đất ở ĐBSCL chủ yếu là đất nông nghiệp màu mỡ, có thể sử dụng trồng lúa và nông sản 
khác có hiệu quả kinh tế.

2. Đã tham gia sàn xuất nền nông nghiệp hàng hóa từ đầu thế kỷ XX.
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Những cơ sở trên là thế mạnh lớn nhất, là một “mẫu sổ chung” có tính chất 
quyết định cho cả vùng trong lịch sử cũng như tứờng lai, là cơ sở thực tiễn để chính 
quyền địa phương cần quan tâm trước khi lập kế hoạch và xây dựng các chiến lược 
phát triển nền sản xuất nói chung và kinh tế đối ngoại nói riêng.

Vì vậy, các tỉnh - thành ĐBSCL cần liên kết để phát triển thành vùng kinh tế 
có tính hệ thống chặt chẽ để tận dụng, khai thác hiệu quả những thế mạnh chuns 
trong: hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, hoạt động dịch vụ du lịch quốc tế, xây 
dựng vùng nguyên liệu nông sản - chế biến xuất khẩu mang tính chiến lược,... xúc 
tiến thương mại với một hình ảnh chung về ĐBSCL, tránh những lãng phí không 
cần thiết do cạnh trạnh “cục bộ” .

4.3. Lựa chọn mô hình liên kết phát triển

Sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra cho các tỉnh ĐBSCL khi bàn về liên kết: Mô hình 
như thế nào? Tỉnh - thành sẽ là “nhạc trưởng”? Liên kết nội dung gì? Khung pháp lý 
có đặc thù không khi nào được ban hành?.... Trong giới hạn bài viết này chúng tôi 
chỉ đề cập đến mô hình.

v ề  mô hình, theo chúng tôi ĐBSCL có thể chọn mô hình “Đàn ngỗng” - mô 
hình chữ “V” trong từng hoạt động kinh tế đổi ngoại. Lý do chọn mô hình này, đó 
là: “Nhằm mục đích tối ưu hóa tầm nhìn và đường bay. Con ngỗng dẫn đường có 
thể nâng cánh bay thẳng lên nhờ sự tiếp sức từ đầu cách của những con ngỗng khác. 

Trong mỗi lần nâng cánh này, bầy ngỗng phía sau có thể bay được quãng đường xa 
hơn với ít năng lượng hơn... Theo cách này đàn ngỗng có thể bay quãng đường dài 
hơn. Đàn ngỗng thay phiên nhau dẫn đường để giữ sức nhưng tất cả đều duy trì hình 
chữ “V” để tránh lạc hàng và để giảm áp lực bay” 1.

Theo ý tưởng từ mô hình này cho thấy, ĐBSCL có thể phát triển hoạt động 
kinh tế đối ngoại cần chọn một tỉnh “dẫn đàn” “bay trước” trong điều kiện phát triển 
lợi thế đặc trưng lớn nhất có thể, tối ưu hóa tầm nhìn là để các tỉnh ĐBSCL có thể 
nhìn thấy nhiệm vụ và “tầm bay” của mình. Khi thực hiện được mô hình này cái lợi 
trước mắt là đã xóa bỏ được các hoạt động kinh tế theo mô hình hàng ngang “đàn 
cua” đang tồn tại ở ĐBSCL theo kiểu mạnh ai nấy “tiến”. Tiếp theo cũng làm tạo 
điều kiện cho Chính phủ thuận tiện trong công tác đầu tư, hạn chế được sự dàn trải 
trong phát triển các kết cấu hạ tầng kinh tế. Và cũng tạo ra những điều kiện để hình 
thành cluster, phát triển các chuồi giá trị sản xuất phục vụ xuất nhập khẩu... và dần 
đi đến phát triển logistics.

1. Xem thêm: Philip Kotler, Hermawan Kartaiaya, Hooi Den Huan, Tư duy ASEAN, Nxb. 
McGraw Hill Education, You book, Thanh niên, 2010, tr. 81.
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4.4. Xây dựng cơ chế liên kết đặc thù vùng

Một trons những yếu tổ cơ bản để liên kết thành cône, đó là ĐBSCL cần xây 
dựng những cơ chế liên kết hữu hiệu trên cơ sở có khung pháp lý đặc thù.

ĐBSCL cần một khung pháp lý có tính đặc thù đủ mạnh để phát triển, vì 
khung pháp lý và cơ sở lý luận áp dụne chung của nước ta hiện tại chưa đủ mạnh 
tạo ra để được những thay đổi tư duy phát triển kinh tế có tầm nhìn tổng vùng ở 
ĐBSCL hơn nữa. Khung pháp lý đó có vai trò tập trung và phát huy sức mạnh, tính 
năng động của chính quyền các tỉnh - thành.

ĐBSCL cần được tổ chức liên kết trên những cơ chế: Cơ chế tổng thư ký (điều 
phối - tổ chức, hay ủ y  ban liên kết ĐBSCL); Cơ chế sử dụng các nguồn lực chung 
để xây dựng các quv hoạch phát triển tổng thể vùng  bao gồm: cơ chế sử dụng tài 
chính, chia sẻ thông tin, cơ chế đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trực tiếp và gián 
tiếp phục vụ kinh tế đối ngoại; cơ chế tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà 
nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên môn trong nước và quốc tế ... và cơ chế phát huy 
vai trò của các hiệp hội ở ĐBSCL.

4.5. Liên kết theo nhóm để phát triển kinh tế đổi ngoại

Có thể chia thành ba nhóm để ưu tiên liên kết chọn “nhạc trưởng” và phát triển 
các cluster:

Đổi với hoạt động xuất nhập khẩu: Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả 
tài nguyên nông nghiệp phục vụ xuất khẩu; chọn “nhạc trưởng” và xây dựng các 
cluster (cụm ngành kinh tể) trên cơ sở gắn kết lợi thế tự nhiên với chế biến và 
thương mại để nâng cao giá trị gia tăng, tiến tới phát triển logistics sớm tạo điều 
kiện xuất nhập khẩu hàng hóa để phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đổi với hoạt động thu hút đầu tư quốc tế: ĐBSCL phải kiên quyết trong chọn 
iọc nguồn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao theo hướng phát triển hiện đại để 
vừa phát triển nền sản xuất nông nghiệp và bảo vệ được an toàn nguồn tài nguyên 
kinh tế nông nghiệp. Tập trung kêu gọi, xây dựng chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài trên cơ sở quy hoạch tổng thể quỹ đất của vùng dành cho xây dựng các 
cụm ngành công nghiệp trong nông nghiệp, chê biến phục vụ xuất khẩu, đê khai 
thác các nguồn tài nguyên nông nehiệp. Vùng ĐBSCL phải xem yếu tố nông nghiệp 
là sức mạnh đặc thù, là cơ sở trung tâm của chiên lược thu hút đầu tư dê phát triển 
bên vững.

Đổi với hoạt động dịch vụ du lịch quốc tế: Tổ chức liên kết và quy hoạch tổng 
thể lại các tour, tuyến du lịch, tổ chức sắp xếp lại việc đào tạo và sử dụng nguồn

1. Cần điều chỉnh chính sách hạn điền để có thề phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại.
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nhân lực du lịch có chất lượng cao đế khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài 
nguyên du lịch đặc thù, tránh trùng lặp chồng chéo mô hình, tập trung kiểu khai 
thác theo chiều rộng chuyển dần theo chiều sâu hướng về lịch sử - văn hóa, để phat 
triển dịch vụ du lịch quốc tế...

Cụ thể, ĐBSCL có thể liên kết theo các trục sau:

- Thành phố c ầ n  Thơ là trung tâm kinh tế, thương mại của vùng, tập trung 
mạnh phát triên vào các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm, kho tàng, vận tải, quảng cáo, hội chợ thương mại du lịch, khách s ạ n , ...

- An Giang, Kiên Giang. Đồng Tháp. Long An là các tỉnh biên giới, tập trung 
vào hoạt dộna thươnạ mại biên eiới với nước bạn Campuchia.

- Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau là các tỉnh ven 
biển, có thế mạnh về đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản xuất khẩu.

Mặt khác, ĐBSCL cần liêt kết ngoài vùng, đó là liên kết với vùng kinh tê 
trọng điểm phía Nam đê tận dụng điều kiện về đào tạo nghề, dịch vụ tài chính, 
chuyển giao cône nẹhệ, nghiên cứu - phát triển...

Từ thực trạng phát triến hoạt dộne kinh tế đối ngoại vừa phần tích ở trên cho 
thây, DBSCL đã đến lúc phải cùng nhau xây dựng những chiến lược phát triển kinh 
tế “thông minh” đế tập hợp sức mạnh các lợi thế so sánh - nguồn tài nguyên nông 
nghiệp phong phú, tài nguyên du lịch lịch sử - văn hóa, sinh thái đặc trưng, dang có 

nguồn “dân số vàng” ...

5. Kết luận

Tóm lại, bài viết bước đầu dừng lại việc gợi lên nhữne cơ sở để liên kết nhìn ở 
góc độ phát triển hoạt động kinh tể đối ngoại. Trong đó nhấn mạnh các nguồn tài 
nguyên kinh tể mang lợi thế so sánh cần được tập hợp, để có điều kiện phát triển tạo 
nên sức mạnh tổng thể vùng và hướna; đến phát triển bền vững, và cũng là giúp 
nông dân ĐBSCL dần không còn đối mặt với “được mùa - mất giá”, tạo cho nông 
dân ĐBSCL cơ hội để chuyến tải những giá trị lao động của mình ra thế giới. Tuy 
nhiên, khi thực hiện liên kết phát triển vùns, các tỉnh ĐBSCL phải nghĩ tới, dự báo 
các yếu tổ cản trở trone quá trình liên kết...
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