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Đóng góp mới của luận án: 

Thứ nhất, qua tổng hợp, phân tích các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án cho 

thấy, các công trình nước ngoài phân tích khá toàn diện về NLCT SPGXK của từng quốc gia 

riêng biệt. Đối với, các công trình nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung nghiên cứu NLCT 

của một sản phẩm như: dệt may, giầy dép, cà phê, thủy sản... có ít công trình đề cập đến 

NLCT SPG, đặc biệt là SPG tại một địa phương. Như vậy, đến nay chưa có công trình nào 

nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ và cập nhật về vấn đề NLCT SPGXK của tỉnh Bình 

Định. Đây chính là những khoảng trống mà luận án tiến hành nghiên cứu. 

Thứ hai, về cơ sở lý luận có nhiều cách hiểu khác nhau khi đề cập đến khái niệm NLCT 

SPXK. NCS cho rằng, khái niệm NLCT SPXK là sự vượt trội cả về định tính (gồm: chất 

lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm,... ) và định lượng (gồm: giá bán, thị phần, 

sản lượng, doanh thu,...) của một sản phẩm xuất khẩu so với các sản phẩm cùng loại ở thị 

trường nước ngoài tại cùng một thời điểm. Theo đó, NLCT SPGXK được hiểu là đó là sự 

vượt trội cả về định tính (gồm: chất lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm,...) và 

định lượng (gồm: giá bán, thị phần, sản lượng, doanh thu,...) của SPGXK so với các SPG cùng 

loại ở thị trường nước ngoài tại cùng một thời điểm. 

Thứ ba, đề tài đã tổng kết các vấn đề lý luận liên quan đến NLCT SPXK, các tiêu chí 

đánh giá NLCT SPXK, các khía cạnh nghiên cứu về NLCT SPXK, nêu kinh nghiệm của các 

quốc gia và các địa phương trong nước về việc nâng cao NLCT SPGXK. Từ đó, rút ra bài 

học kinh nghiệm cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. 

Thứ tư, đánh giá thực trạng ngành CBGXK tỉnh Bình Định dựa trên các tiêu chí về giá 

trị kim ngạch xuất khẩu và cơ cấu giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ tỉnh Bình Định, 

quy mô DN qua các mốc thời gian (2006, 2011, 2017), cơ cấu thị trường xuất khẩu của sản 

phẩm gỗ Bình Định giai đoạn 2012-2017.  

Thứ năm, luận án dựa vào các tiêu chí đã xác định để đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình 

Định trong giai đoạn 2012-2017 và đưa ra một số đánh giá chung như sau: 

- Về kết quả đạt được: NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2012-2017 ngày 

càng được cải thiện. Điều này được biểu hiện qua: Kim ngạch XK, thị phần liên tục tăng, 

chất lượng sản phẩm được nâng cao. Đồng thời, căn cứ vào chỉ số cạnh tranh thương mại 

(TC) và chỉ số nội địa hóa (DRC) qua các năm cho thấy, SPGXK tỉnh Bình Định có lợi thế 



 

 

so sánh trên thị trường thế giới. Đối với các nhóm tiêu chí định tính cũng cho thấy, SPGXK 

tỉnh Bình Định được đánh giá có sức cạnh tranh trung bình so với đối thủ.  

- Về hạn chế: qua phân tích chuỗi giá trị và các tiêu chí định tính cho thấy phương thức 

XK chủ yếu qua hình thức gián tiếp; chưa xây dựng được thương hiệu riêng; giá thành sản 

phẩm còn cao hơn so với đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Trung Quốc. Nguyên nhân là do các 

DN có quy mô, thiếu năng lực tài chính, công nghệ lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực chưa 

đáp ứng được yêu cầu, nguyên phụ liệu thì phụ thuộc nhập khẩu. Đặc biệt là phụ liệu, vì các 

ngành công nghiệp hỗ trợ kém phát triển đã làm giảm tính cạnh tranh cho SPGXK tỉnh Bình 

Định. Đây là vấn đề mấu chốt trong việc phát triển bền vững ngành CBGXK tỉnh Bình Định 

trong thời gian tới.  

Thứ sáu, khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh 

Bình Định cho thấy, các yếu tố bên trong như: Năng lực tài chính, trang thiết bị và công nghệ, 

năng lực tạo lập mối quan hệ, chất lượng lao động, nguồn nguyên liệu đầu vào có ảnh hưởng 

lớn đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, khi phân tích các yếu tố 

bên ngoài, kết quả cho thấy, điều kiện cầu và vai trò của chính phủ có tác động rất tích cực 

đến SPGXK tỉnh Bình Định. Ngược lại, yếu tố bất lợi là điều kiện các yếu tố đầu vào vì phụ 

thuộc vào nhập khẩu đã làm giảm tính cạnh tranh của các SPGXK tỉnh Bình Định. Nhưng 

các yếu tố đầu vào khác như chi phí lao động, chi phí vốn rẻ, cơ sở hạ tầng tương đối tốt, có 

hệ thống cảng biển, giao thông thuận lợi đã tạo nên lợi thế cạnh tranh tốt cho ngành CBGXK 

tỉnh Bình Định. Đồng thời, địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành phát triển, hội 

nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu sử dụng sản phẩm đồ gỗ thế giới có xu hướng tăng tạo điều 

kiện thuận lợi nhiều mặt cho ngành. Cạnh tranh giữa các DN trong ngành ở địa phương khá 

cao tạo điều kiện cho tăng sức cạnh tranh cho SPGXK ở thị trường quốc tế. 

Thứ bảy, trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng NLCT SPGXK tỉnh Bình Định và 

các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, tác giả đã đề xuất 

những giải pháp nhằm góp phần nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

Firstly, the thesis has supplemented and perfected the definition of export product 

competitiveness and competitiveness of exported wood products. This is a theoretical and 

reference foundation for further researches and studies related to export product 

competitiveness and export wood product competitiveness. 

Secondly, by analyzing the experience of improving the competitiveness of some 

countries in the world and some regions in Vietnam, the thesis has drawn useful lessons 

with high reference value to improve competitiveness for export wood products in Binh 

Dinh Province. 

Thirdly, the thesis has formed a way to assess the competitiveness of export products in 

general and exported wood products by both qualitative and quantitative methods. 

Therefore, these contributions can be considered new points in completing the theoretical 

framework of export competitiveness in general and export wood product competitiveness 

in particular. 

Fourthly, on the basis of using criteria to assess the competitiveness of export wood 

products in Binh Dinh province from 2012 to 2017 and using the method of analyzing 

export wood value chain in Binh Dinh Province, the thesis has drawn outstanding 

achievements and discovered shortcomings that limited the competitiveness of export wood 

products in Binh Dinh Province in the past few years. Research results will provide 

complete and comprehensive information and will be down-to-earth to the actual situations 

of competitiveness of export wood products in Binh Dinh Province, which no studies have 

been done up to now. 

Fifthly, the research results of the thesis also show how internal and external factors 

affect how to improve competitiveness of export wood products in Binh Dinh Province, 

which helps leaders of export wood processing enterprises identify the strengths, 

weaknesses, opportunities and challenges that the business environment creates to have 

specific solutions for their enterprises. Besides, it also helps local leaders, managers, 

Association of Timber and Forest Products Processing in Binh Dinh to have appropriate 

supporting policies for the export wood processing industry of Binh Dinh Province to 

develop sustainably. 

Sixthly, basing on the analytical results of the current situations of enhancing 

competitiveness of export wood products in Binh Dinh Province in the past time, the thesis 

has proposed a system of solutions to strengthen the edge capacity pictures of export wood 

products in Binh Dinh Province in the future. 

Finally, practically, the thesis has used value chain analysis method to evaluate 

competitiveness for export wood products in Binh Dinh Province, which is considered a 

new finding in applying this method to assess the competitiveness of export wood products 

in Binh Dinh. 
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