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TÓM TẮT:

Nghiên cứu đề cập đến các đặc trưng về liên kết công nghệ trong doanh nghiệp (DN) vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, công nghệ sản xuâ't của 
DN phần lớn là công nghệ có tuổi đời trên 10 năm. Liên kết công nghệ trong DN được thực hiện 
theo hình thức liên kết xuôi và liên kết ngược với nhà cung cấp nước ngoài và nhà cung cấp trong 
nước, khách hàng nước ngoài và khách hàng trong nước. Nhóm liên kết công nghệ đem lại tỷ suất 
lợi nhuận cao hơn so với nhóm không có liên kết. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp 
thúc đẩy liên kết công nghệ của vùng trong thời gian tới.

Từ khóa: công nghệ, liên kết, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

1, Đặt vân đề
Công nghệ là chìa khóa giúp nâng cao năng 

suất, năng lực cạnh tranh của DN, ngày nay liên 
kết công nghệ hỗ trợ DN các nước đi sau chuyển 
giao công nghệ, chuyển đổi sản xuất, khai thác 
hiệu quả lợi thế các bên trong liên kết. Theo 
Andersen và cộng sự (1981), các liên kết dọc 
được bản địa hóa có thể tạo ra hoặc củng cố khả 
năng cạnh tranh, chuyên môn hóa đối với cả 
người sử dụng (liên kết thượng nguồn) và nhà sản 
xuất (liên kết hạ nguồn), làm cho các ngành phát 
triển ở cấp độ quốc gia. Thông qua hình thức liên 
kết về công nghệ, đặc biệt là giữa DN trong nước 
và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đem lại 
các tác động tràn tích cực đối với các quốc gia 
tiếp nhận vốn đầu tư. Vùng KTTĐPN là vùng 
đóng góp quan trọng đôi với sản xuất công 
nghiệp Việt Nam, thu hút lượng lớn đầu tư trong 
và ngoài nước. Để gia tăng hiệu quả sản xuất, cải 
tiến công nghệ thông qua các hình thức liên kết 
về công nghệ, chuyển giao công nghệ có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự phát triển bền vững của 
ngành công nghiệp toàn vùng.

Dựa trên bộ dữ liệu DN của Tổng cục Thống kê 
Việt Nam, bài viết tập trung phân tích đặc điểm của 
liên kết công nghệ của DN công nghiệp vùng 
KTTĐPN, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc 
đẩy liên kết công nghệ của toàn vùng.

2. Thực trạng liên kết công nghệ trong doanh 
nghiệp công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam

Công nghệ là nguồn lực sản xuất quan trọng 
hàng đầu đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm 
sản xuất ra. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn công 
nghệ sử dụng của các DN công nghiệp vùng 
KTTĐPN là công nghệ nhập khẩu từ Trung Quốc. 
Công nghệ sản xuâ't đang áp dụng ở các DN phần 
lớn là công nghệ trước năm 2010, thậm chí khoảng 
15,3% DN sử dụng các máy móc được sản xuất 
trước năm 2000, tỷ trọng các DN sử dụng các máy 
móc được sản xuất trong vòng 10 năm trở lại đây 
của vùng chỉ là 18,7%. (Hình 1)
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Hình 1: Tỷ trọng doanh nghiệp công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sử dụng máy móc 
theo quốc gia cung cấp và theo năm sản xuất - ĐVT %

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu điều tra DN của Tổng cục Thống kê, năm 2020

Nguồn cung cấp công nghệ, máy móc thiết bị 
cho các DN của vùng hiện nay qua 6 kênh chủ yếu 
từ các DN Việt Nam, DN nước ngoài đặt tại Việt 
Nam, DN nước ngoài nằm ngoài Việt Nam trong 
cùng ngành hoặc khác ngành. Kênh cung câp từ các 
DN nước ngoài ở ngoài Việt Nam chiếm tỷ trọng 
khoảng 43% (bao gồm cả cùng ngành và khác 
ngành), kênh cung cấp công nghệ phụ thuộc vào 
trung gian từ các DN Việt Nam khác ngành (40%). 
Các DN trong cùng ngành cung cấp máy móc, công 
nghệ bao gồm DN Việt Nam cùng ngành (7%) và 
DN nước ngoài tại Việt Nam cùng ngành (5%). Qua 
đó cho thấy, mức độ liên kết về cung cấp công nghệ 
trong chuỗi giá trị sản xuất còn lỏng lẻo, công nghệ 
sản xuất phụ thuộc vào các DN khác ngành cung 
ứng là chủ yếu. (Hình 2)

DN có liên kết trong cùng tỉnh hoặc với các tỉnh 
trong vùng so với các DN không tham gia liên kết 
giai đoạn 2012- 2019 cho thây, đôi với các DN có 
liên kết thì cơ cấu cung cấp công nghệ và máy móc 
thiết bị có xu hướng gia tăng sử dụng từ các DN 
nước ngoài ở Việt Nam khác ngành, DN nước ngoài 
ở ngoài Việt Nam cùng ngành và DN nước ngoài ở 
ngoài Việt Nam khác ngành; trong đó các DN Việt 
Nam khác ngành dẫn đầu về cung câp công nghệ, 
máy móc thiết bị với tỷ lệ 34,6%; kế đến là từ các 
DN nước ngoài ở ngoài Việt Nam khác ngành là 
23,4%; DN nước ngoài ở ngoài Việt Nam cùng 
ngành 20,6%. Ngược lại, đốì với DN không tham 
gia liên kết với các tỉnh trong vùng hoặc với các DN 
trong cùng tỉnh có đặc điểm gia tăng sử dụng công

Hình 2: Nhà cung cốp công nghệ, máy móc 
thiết bị sản xuất chủ yếu cho doanh nghiệp 
công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam - DVT %
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Nguồn: Xử lý từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của 
Tổng cục Thống kê năm 2012 - 2020

nghệ, máy móc thiết bị nhập khẩu từ các DN nước 
ngoài ở ngoài Việt Nam khác ngành và DN nước 
ngoài ở ngoài Việt Nam cùng ngành, giảm sử dụng 
từ các DN Việt Nam cùng ngành và khác ngành. 
(Hình 3)

Mối quan hệ về chuyển giao công nghệ giữa DN 
ngành công nghiệp với khách hàng trong nước và 
nước ngoài của vùng KTTĐPN thông qua hình thức 
liên kết xuôi với khách hàng trong nước sử dụng 
sản phẩm của DN đi kèm chuyển giao công nghệ 
(hình thức 1); hình thức liên kết xuôi giữa DN với 
khách hàng ngoài đi kèm chuyển giao công nghệ 
(hình thức 2); hình thức liên kết ngược giữa DN và
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Hình 3: Nhà cung cấp công nghệ, máy móc thiết bị chủ yếu cho doanh nghiệp vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam - ĐVT %
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M Không liên kết 6.8 41.6 :4#: SdL 11111 tóUI 1111 lyVSXMeXv >X|

Có liên kết 7.8 37.3 11111 bo 1111 IC-<ZXa&4<X44

0% 20% 40% 60% 80% 100%
DN Việt Nam cùng ngành DN Việt Nam khác ngành

X DN nước ngoài ờ VN cùng ngành “ DN nước ngoài ờ VN khác ngành
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Nguồn: Xử lý từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê năm 2012 - 2020

nhà cung cấp đầu vào ở Việt Nam đi kèm chuyển 
giao công nghệ (hình thức 3); liên kết ngược với các 
đối tác nước ngoài cung cấp đầu vào cho DN đi 
kèm với chuyển giao công nghệ (hình thức 4).

Việc chuyển giao công nghệ của 4 hình thức 
liên kết công nghệ trên được thực hiện qua 5 
đường: đầu tư công nghệ mới thông qua hàng hóa, 
máy móc thiết bị; nâng cấp/ chỉnh sửa công nghệ 
hiện tại; sử dụng công nghệ do các DN trong cùng 
tập đoàn cung cấp; sử dụng công nghệ do các công 
ty ngoài tập đoàn cung cấp; kỹ năng, kinh nghiệm 
của người lao động mới. Trong 5 đường chuyển 
giao công nghệ thì hình thức chuyển giao thông qua 
sử dụng kỹ năng, kinh nghiệm của người lao động 
mới và hình thức sử dụng công nghệ do các DN 
ngoài tập đoàn cung câp chiếm tỷ trọng cao hơn 
phương thức chuyển giao khác. (Bảng 1)

Tính bình quân giá trị chuyển giao công nghệ 
thông qua mua máy móc, thiết bị mới và nâng cấp 
máy móc thiết bị của hình thức liên kết xuôi giữa 
DN với khách hàng trong nước (hình thức 1) của 
vùng KTTĐPN cao hơn các vùng KTTĐ khác, giá 
trị mua công nghệ và nâng cấp công nghệ của hình 
thức liên kết ngược với nhà cung cấp nước ngoài 
(hình thức 4) có giá trị thấp nhất trong các hình thức 
chuyển giao công nghệ. (Bảng 2)

Đặc điểm của các DN liên kết công nghệ cũng 
phản ánh, các DN có tham gia liên kết về công 
nghệ ở cả 4 hình thức liên kết đều có quy mô tài 
sản/DN, lao động/ DN thấp hơn so với DN không 
tham gia liên kết. Điều này phù hợp đặc điểm của 
các DN nhỏ có khả năng đổi mới công nghệ cao 
hơn các DN quy mô lớn do dễ chuyển đổi về câu 
trúc tổ chức trong DN, từ đó thúc đẩy khả năng liên

ĐVĨ 7o doanh nghiệp
Bảng 1. Liên kết ngược và liên kết xuôi về công nghệ

Hình 
thứd

Hlnh 
thức 2

Hlnh 
thức 3

Hình 
thức 4

Đầu tư công nghệ mối thông qua hàng hóa, máy móc thiết bị 10,4 8,8 7,8 7,9

Nâng cấp, chỉnh sửa công nghệ hiện tại 10,3 6,3 5,4 4,9

Sử dụng công nghệ do các DN khách trong cùng tập đoàn, tổng công ty cung cấp 9,5 10,4 9,7 9,9

Sử dụng công nghệ do các công ty ngoài tập đoàn, tổng công ty cung cấp 23,1 25,4 25,5 25,8

Kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động mói 19,1 18,3 19,8 19,3

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp cửa Tổng cục Thống kê năm 2020
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Bảng 2. Giá trị chuyển giao công nghệ qua 4 hình thức liên kết công nghệ năm 2019
ĐVT: triệu đồng/doanh nghiệp

Hình thức 1 Hình thức 2 Hlnh thức 3 Hlnh thức 4

Mua công 
nghệ

Nâng cấp 
công nghệ

Mua công 
nghệ

Nâng cấp 
công nghệ

Mua công 
nghệ

Nâng cấp 
công nghệ

Mua công 
nghệ

Nâng cấp 
công nghệ

Vùng KTTĐ Bắc Bộ 382,5 82,5 1101,9 119,0 703,1 138,9 2068,4 120,8

Vùng KTTĐ Trung 202,5 14,7 581,5 8,6 119,2 15,5 206,8 15,8

Vùng KTTĐPN 371,5 93,9 233,7 75,6 232,3 58,3 352,7 55,9

Vùng KTTĐ ĐBSCL 491,1 616,4 495,3 80,4 445,4 51,5 247,0 36,1

Binh quân 365,7 100,1 552,1 84,7 383,8 81,1 898,3 73,4

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê năm 2020

kết, chuyển đổi công nghệ của các DN vừa và nhỏ 
có tính cơ động hơn so với các DN quy mô lớn.

Hiệu quả liên kết công nghệ đo lường thông qua 
chỉ tiêu doanh thu/ DN, lợi nhuận/ DN, tỷ suất lợi 
nhuận/vốn sản xuất của các DN tham gia liên kết 
cho thấy các DN có tham gia liên kết về công nghệ 
mặc dù có doanh thu/DN, lợi nhuận/DN thấp hơn 
nhóm không tham gia liên kết nhưng tỷ suất lợi 
nhuận của nhóm có liên kết về công nghệ đều cao 
vượt trội so với nhóm không tham gia liên kết công 

nghệ trong giai đoạn 2012 - 2019. Điều này phù 
hợp đặc tính của các DN đổi mới công nghệ, tham 
gia liên kết về công nghệ có quy mô vốn, lao động 
bình quân DN nhỏ hơn, do vậy lợi nhuận bình quân 
tạo ra nhỏ hơn. Tuy nhiên, đổi mới và liên kết công 
nghệ thông qua chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
chứng minh được liên kết công nghệ ở cả 4 phương 
thức liên kết xuôi và liên kết ngược đều đem lại 
hiệu quả tích cực cho các DN có tham gia liên kết. 
(Bảng 3)

Bảng 3. Đặc điểm và hiệu quả các hình thức liên kết công nghệ giai đoạn 2012-2019 
doanh nghiệp công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

ĐVT: (triệu đồng/ DN; lao động/ doanh nghiệp; %)

Loại liên kết Có liên kết Nãm lãi sản Doanh thu Lợi nhuận Lao động Tỷ suất lợi nhuận

Hình thức 1

Không 2012 116.762 163.136 6.680 216 1,3

Có 2012 113.867 158.068 6.660 207 2,7

Không 2019 245.902 325.124 30.627 327 1,4

Có 2019 226.581 314.136 25.679 301 2,4

Hình thức 2

Không 2012 116.701 163.037 6.680 216 1,3

Có 2012 113.412 156.480 5.163 222 1,5

Không 2019 246.022 325.472 30.667 327 1,3

Có 2019 220.198 307.110 19.968 329 2,5

Hình thức 3

Không 2012 116.662 162.879 6.669 215 1,27

Có 2012 108.408 151.521 5.204 210 1,3

Không 2019 246.167 325.470 30.703 327 1,2

Có 2019 211.756 297.369 20.207 319 2,6
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Loại liên kết Có liên kết Năm Tâisản Doanh thu Lọi nhuận Lao động Tỷ suất lợi nhuận

Hình thức 4

Không 2012 116.711 162.876 6.663 216 1,3

Có 2012 118.065 165.123 5.365 226 1,5

Không 2019 246.294 325.558 30.699 327 1,2

Có 2019 227.058 317.836 22.407 332 2,6

(Ghi chú hình thứcl: Liên kết xuôi giữa DN với khách hàng trong nước ở Việt Nam; Hình thức 2: liên kết 
xuôi giữa DN với khách hàng nước ngoài; Hình thức 3: liên kết ngược giữa DN với nhà cung cấp ở Việt Nam; 
Hĩnh thức 4: liên kết ngược giữa DN với nhà cung cấp nước ngoài)

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê

3. Giải pháp thúc đẩy liên kết công nghệ 
trong doanh nghiệp công nghiệp vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam

Liên kết công nghệ không chỉ giúp cho DN đáp 
ứng yêu cầu sản xuất mà còn là cách thức để nâng 
cao, đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất - 
kinh doanh. Các giải pháp thúc đẩy liên kết về 
công nghệ cần thực hiện đồng bộ cả về phía DN và 
cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, về phía các 
DN công nghiệp, cần tập trung vào các giải pháp:

Thứ nhất, các DN cần coi hợp tác liên kết công 
nghệ sản xuất không chỉ là phương thức kinh doanh 
thông thường, mà là giải pháp quan trọng để cải 
thiện, nâng cấp trình độ công nghệ, nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Đôi với các DN nhỏ và vừa trong 
vùng, giải pháp này càng có ý nghĩa quan trọng, 
phù hợp với điều kiện nguồn lực tài chính, thiết bị, 
nhân lực của DN.

Thứ hai, trong xây dựng chiến lược kinh doanh, 
các DN cần xác định vị trí và các định hướng hợp 
tác liên kết công nghệ sản xuất có tính dài hạn phù 
hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ 
và thị trường sản phẩm.

Thứ ba, trong điều kiện xuất phát điểm về khoa 
học công nghệ của vùng KTTĐPN (Việt Nam nói 
chung) còn hạn chế, việc mở rộng hợp tác, liên kết, 
tiếp nhận công nghệ tiên tiến từ bên ngoài là hướng 
ưu tiên phù hợp đối với các DN công nghiệp, tuy 
nhiên, các DN cần cân nhắc: (i) Hạn chế nhập khẩu 
công nghệ lạc hậu, mặc dù chi phí thấp hơn các 
công nghệ tiên tiến; (ii) Cân nhắc sử dụng công 
nghệ trong nước, nếu đáp ứng được yêu cầu sản 
xuất của DN, đây cũng là giải pháp để nâng cao nội 

lực, năng lực nội sinh về công nghệ của Việt Nam; 
(iii) Đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong 
ngành công nghiệp, chính là giải pháp đột phá để 
các DN vùng KTTĐPN có những phát minh, ứng 
dụng mới về công nghệ, nhất là đôi với các ngành 
công nghiệp mới.

Thứ tư, các DN (đặc biệt là các DN có líu thế về 
quy mô, DN khởi nghiệp) cần tăng cường đầu tư 
cho hoạt động R&D, đồng thời mở rộng liên kết 
công nghệ đôi với các DN cùng ngành và ngoài 
ngành, phù hợp với yêu cầu sản xuất.

Thứ năm, các DN công nghiệp vùng đa dạng hóa 
hình thức chuyển giao công nghệ, qua hình thức 
liên kết xuôi giữa DN với khách hàng trong nước, 
chuyển giao công nghệ qua hình thức liên kết 
ngược giữa DN với nhà cung cấp, kết hợp giữa liên 
kết ngược và liên kết xuôi tại các khu công nghiệp, 
cụm liên kết công nghiệp.

Thứ sáu, các DN công nghiệp vùng có thể tận 
dụng liên thông về công nghệ dưới hình thức cho 
thuê tài chính trong việc sử dụng chung các thiết bị 
máy móc, nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu 
quả đầu tư.

về phía các bộ, ngành và địa phương, để tạo 
điều kiện cho các DN công nghiệp vùng KTTĐPN 
mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác liên kết công 
nghệ trong sản xuất, cần có các giải pháp.

Thứ nhất, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển khoa 
học công nghệ và đổi mới công nghệ theo hướng hỗ 
trợ các DN đầu tư cho đổi mới công nghệ, đầu tư 
mạo hiểm, đầu tư khởi nghiệp; áp dụng các chính 
sách ưu đãi đôi với các sản phẩm mới, nhập khẩu 
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công nghệ tiên tiến, công nghệ thích ứng với môi 
trường, biến đổi khí hậu; thể chế hóa các chính sách 
khuyến cáo DN mở rộng hợp tác liên kết công nghệ 
sản xuất...

Thứ hai, rà soát quy hoạch vùng KTTĐPN và 
quy hoạch công nghiệp vùng KTTĐPN, qua đó bổ 
sung các định hướng ưu tiên trong phát triển khoa 
học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp vùng 
và từng địa phương, hình thành các cụm liên kết 
công nghiệp cho từng sản phẩm, ưu tiên phát triển 
các ngành công nghiệp chủ lực gắn với công nghệ 
cao, công nghệ thân thiện với môi trường. Đây là cơ 
sở để các DN mở rộng hợp tác liên kết công nghệ 
trong hoạt động sản xuất.

Thứ ba, phát huy vai trò của các DN FDI, các 
công ty đa quốc gia đầu tư vào Vùng KTTĐPN, qua 
đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cấp năng 
lực công nghệ nội sinh của vùng, hỗ trợ cho các DN 
công nghiệp trong nước (của Vùng) phát triển. Kinh 
nghiệm quốc tế cho thấy, vai trò của các DN FDI và 
các công ty đa quốc gia đã đóng góp tích cực vào 
chuyển giao công nghệ cho các DN công nghiệp 
địa phương, nâng cao năng lực và hiệu quả sản 
xuất, khả năng cạnh tranh của các DN nội địa. Vai 
trò lan tỏa của các DN FDI và tập đoàn đa quốc gia 
đối với công nghiệp địa phương theo mô hình kim 
cương Porter (1990) sẽ góp phần thúc đẩy liên kết 
đối với công nghiệp của vùng.

Thứ tư, sự đồng hành của chính quyền địa 
phương trong phát triển khoa học công nghệ và liên 
kết công nghệ sản xuất đôi với các DN công nghiệp 
là hết sức quan trọng. Theo đó, trước hết 4 tỉnh, 
thành phô' vùng “tứ giác phát triển” nên có cơ chế 
tài chính riêng nhằm hỗ trỢ các DN khởi nghiệp, 
các nhà đầu tư mạo hiểm và các đóng góp về công 
nghệ sản xuất. Các cáp chính quyền địa phương có 
thể tổ chức các triển lãm công nghệ liên vùng, giúp 
DN kết nối và hợp tác công nghệ trong sản xuất,...

Thứ năm, phát huy vai trò của các trường đại 
học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao... trên địa 
bàn vùng KTTĐPN tham gia trực tiếp vào việc 
cung ứng và tham gia chuỗi liên kết công nghệ sản 

xuất công nghiệp, phải được coi là một trọng tâm 
trong thời gian tới. Theo đó, vai trò của Đại học 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, của Trung tâm công 
nghệ cao TP. Hồ Chí Minh,... phải đóng vai trò quan 
trọng hơn bằng các biện pháp và dự án công nghệ 
cụ thể nhằm đóng góp vào sự phát triển của các DN 
công nghiệp vùng KTTĐPN.

Thứ sáu, phát triển thị trường khoa học công 
nghệ chính là môi trường, cầu nối cung - cầu, nhằm 
thúc đẩy hợp tác liên kết khoa học công nghệ trong 
sản xuất ngành công nghiệp vùng KTTĐPN. Bên 
cạnh các chính sách, giải pháp đã và đang thực 
hiện, chúng tôi cho rằng, trong thời gian tới: (i) sở 
Công Thương và sở Khoa học và Công nghệ các 
tỉnh/thành phố trong vùng cần hợp tác và định 
hướng, thông tin cho các DN về hoạt động và 
chuyển giao công nghệ phục vụ cho sản xuất công 
nghiệp (và hoạt động kinh tế nói chung); (ii) Các 
trường, viện nghiên cứu cần phát huy vai trò của 
phòng truyền thông và xúc tiến chuyển giao công 
nghệ, nhằm cung cấp thông tin và kết nối cung ứng 
sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường; (iii) 
Hội đồng vùng cần có bộ phận tư vấn về chính 
sách, giải pháp phát triển công nghiệp và khoa học 
công nghệ vùng, thực hiện chức năng tư vấn cho 
các địa phương trong phát triển và liên kết công 
nghiệp vùng KTTĐPN.

4. Kết luận
Nhìn chung, liên kết công nghệ trong DN công 

nghiệp vùng KTTĐPN từ năm 2012 đến nay đã 
đem lại hiệu quả cao cho các DN tham gia liên 
kết. Tuy nhiên, liên kết về công nghệ chưa được 
sự quan tâm đúng mức của DN, giá trị công nghệ 
chuyển giao và tỷ lệ DN có tham gia liên kết về 
công nghệ toàn vùng rất thấp, công nghệ toàn 
vùng chủ yếu do DN nằm ngoài Việt Nam cung 
cấp. Đê’ gia tăng liên kết về công nghệ, cần có 
những giải pháp đồng bộ về phía DN, địa phương 
và trung ương để thúc đẩy DN, đặc biệt là DN 
FDI liên kết với DN trong nước, để tạo các hiệu 
ứng tích cực trong quá trình phát triển công 
nghiệp của vùng ■
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ABSTRACT:
This study presents the characteristics of technological linkages among industrial enterprises 

in the Southern key economic region, Vietnam. The study’s results show that the production 
technology of enterprises is mostly over 10 years old. Enterprises’ technological linkages are in 
forward and backward forms between foreign and domestic suppliers, foreign customers and 
domestic customers. Enterprises with technological linkages have a higher profitability than ones 
without technological linkages. Based on these results, some solutions are proposed to promote 
the technological linkages among industrial enterprises in the Southern key economic region.
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