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Tóm tắt: 
 

Logistics là nhành kinh tế quan trọng gắn với sự phát triển kinh tế theo chiều sâu dựa trên nền 
tảng chuyên môn hóa, toàn cầu hóa và liên kết kinh tế. Phát triển Logistics mở ra khả năng huy 
động và phân bố nguồn lực hiệu quả trong quá trình sản xuất và phân phối; thúc đẩy phát triển 
kinh tế, xã hội cả ở những vùng khó khăn, vùng xa. Do đó, phát triển Logistics là cơ sở thúc đẩy 
phát triển kinh tế; ngược lại phát triển kinh tế là nền tảng cho phát triển của Logistics . Sự phát 
triển của Logistics  phải tương xứng với sự phát triển kinh tế nếu không sẽ dẫn tới dư thừa năng 
lực và kém hiệu quả. Bài viết đi sâu phân tích các tiềm năng, nhận diện các vấn đề và kiến nghị 
một số giải pháp nhằm phát triển Logistics của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung 
(VKTTĐMT). Để thực hiện các mục tiêu đó nghiên cứu đã sử dụng cách tiếp cận cung cầu và 
phương pháp phân tích thống kê trên nền số liệu thứ cấp của các tỉnh thuộc VKTTĐMT và Tổng 
cục Thống kê (TCTK) 
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Abstract: 
 

Logistics is an important economic sector associated with deep economic development, based on 
specialization, globalization and economic integration. Logistics development opens up the 
capacity of effective resource mobilization and allocation during the production and distribution 
process; promotes the socio-economicdevelopment in poor areas. Therefore, the development of 
Logistics is the basis for promoting economic development and conversely, economic 
development is the foundation for the development of Logistics. Logistics development must be 
adequate to the development of economic, otherwise it leads to overcapacity and inefficiency. 
The paper analyzes the potential, identifies problems and then proposes some measures for 
Logistics development in the Central Vietnam’s key economic region. The study utilizes the 
supply-demand approach and statistical analysis based on the secondary data of the provinces in  
Central Vietnam’s key economic region and General Statistics Office.  
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