


PHẦN 1: GIỚI THIỆU INNOVATIVE HUB
 
 1. Innovative Hub - Đại lý ủy quyền toàn cầu của Alibaba.com:
 1.1. Về chúng tôi:

	 Innovative	Hub	được	thành	lập	vào	năm	2016	với	tư	cách	là	Đối	tác	dịch	vụ	toàn	
cầu	của	Alibaba.com	tại	Singapore	trong	3	năm,	chúng	tôi	đã	phục	vụ	hơn	1000	doanh	
nghiệp	vừa	và	nhỏ	tại	Singapore	và	chuyển	đổi	 số	 thành	công	các	hoạt	động	kinh	
doanh	 truyền	 thống	 của	 các	 doanh	 nghiệp	 thông	 qua	 Alibaba.com.	 Sứ	mệnh	
của	Innovative	Hub	là	chuyển	đổi	số	các	doanh	nghiệp	để	kinh	doanh	trên	toàn	cầu,	
chúng	tôi	cung	cấp	các	dịch	vụ	chuyên	về	nền	tảng	Thương	mại	điện	tử	để	giúp	các	
doanh	nghiệp	vươn	ra	khỏi	các	hình	thức	kinh	doanh	truyền	thống	trước	đây.
 
	 Innovative	Hub	tiếp	tục	tăng	trưởng	và	phát	triển	thông	qua	cung	cấp	các	dịch	
vụ	tư	vấn	chuyên	nghiệp	về	chuyển	đổi	số	cho	các	doanh	nghiệp.	Với	sự	phát	triển	
không	ngừng	và	câu	chuyện	thành	công	của	chúng	tôi	tại	thị	trường	Singapore,	chúng	
tôi	đã	tiếp	tục	mở	rộng	ra	khu	vực	và	toàn	cầu.	Việt	Nam	chính	là	thị	trường	mở	rộng	
đầu	tiên	của	Innovative	Hub	và	sẽ	tiếp	tục	phát	triển	với	tốc	độ	ổn	định	với	tầm	nhìn:	
Trở	thành	đối	tác	chiến	lược	và	đáng	tin	cậy	nhất	trong	chuyển	đối	số	của	các	doanh	
nghiệp	ở	Đông	Nam	Á.

	 Về	đội	ngũ	Innovative	Hub:	Chúng	tôi	là	tập	thể	năng	động,	có	niềm	đam	mê	
mãnh	 liệt	 trong	đổi	mới	 sáng	 tạo	và	quyết	 tâm	 trở	nên	xuất	 sắc	 trong	các	 lĩnh	vực	
chuyên	môn	của	mình.	Chúng	tôi	lao	động	với	với	tinh	thần	tận	tâm	và	đây	chính	là	
nguồn	năng	lượng,	mang	đến	nhiều	ý	tưởng	và	là	niềm	tự	hào	của	tập	thể	đội	ngũ	
Innovative	Hub.	Văn	hóa	công	ty	của	chúng	tôi	là	mang	lại	lợi	thế	cạnh	tranh	và	tạo	
dựng	một	môi	trường	nơi	những	cá	nhân	xuất	sắc,	thông	minh,	năng	động	có	thể	vươn	
đến	thành	công.	Chúng	tôi	luôn	đồng	hành	cùng	với	khách	hàng	của	mình	và	cùng	
nhau	từng	bước	xây	dựng	tiến	đến	con	đường	thành	công.	Chúng	tôi	dám	nghĩ	lớn	và	
làm	việc	chăm	chỉ	để	không	ngừng	thúc	đẩy	bản	thân	trở	nên	tốt	hơn	và	trở	nên	xuất	
sắc	hơn	trong	các	dịch	vụ	của	mình	mỗi	ngày.



 1.2. Tại sao nên lựa chọn Innovative Hub?
 
	 Công	ty	đầu	tư	trực	tiếp	từ	nước	ngoài:

-		Là	công	ty	FDI	của	Singapore,	chúng	tôi	tin	tưởng	vào	sự	xuất	sắc	trong	kinh
doanh.	Sự	hiệu	quả	cùng	lực	lượng	lao	động	lành	nghề,	đáng	tin	cậy	là	những	phẩm
chất	và	lợi	thế	của	các	công	ty	Singapore.
-		Hồ	sơ	theo	dõi	đã	được	chứng	minh	với	tư	cách	là	Đối	tác	Dịch	vụ	Toàn	cầu	của
Alibaba	tại	thị	trường	Singapore.
-		Đối	tác	Alibaba	giàu	kinh	nghiệm,	có	kinh	nghiệm	vận	động	các	dự	án	chính	phủ
ở	Singapore.
-		Đội	ngũ	nhân	viên	phục	vụ	chuyên	nghiệp	3	sao	được	chứng	nhận	bởi
Alibaba.com
-		VAS	đã	chấp	thuận	nhà	cung	cấp	Alibaba.com	cho	Singapore,	Việt	Nam,	Ấn	Độ,
Pakistan,	Malaysia,	Thái	Lan	và	Indonesia.
-		Hỗ	trợ	thêm	thông	qua	sự	kiện	kết	hợp	kinh	doanh	Ngoại	tuyến	/	Trực	tuyến	thường
xuyên	với	Thương	nhân	Singapore.
 1.3. Dịch vụ Innovative Hub:



PHẦN 2:
ĐIỂM LẠI NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA NGÀNH F&B VIỆT NAM NĂM 2020
 
 1. Ngành F&B vượt qua đại dịch, đạt mức tăng trưởng tốt
 

 Thực trạng ngành F&B năm 2020

	 Theo	báo	cáo	của	VietNam	Report,	ngành	Thực	phẩm	và	đồ	uống	(F&B)	là	ngành	

có	tiềm	năng	và	tốc	độ	phát	triển	tích	cực	trong	số	các	ngành	kinh	tế	quan	trọng	với	tỷ	

lệ	tăng	trường	đạt	10%	mỗi	năm.	Doanh	thu	năm	2019	ngành	F&B	đạt	200	tỷ	USD,	chiếm	

15%	GDP	(2019).	Theo	dự	báo	năm	2020	-	2025,	ngành	F&B	sẽ	tăng	trưởng	đạt	5-6%.	

	 Theo	thống	kê	của	Dcorp	R-Keper	Việt	Nam	và	Statista,	Việt	Nam	hiện	đang	có	

khoảng	540.000	cửa	hàng	ăn	uống,	20.000	cửa	hàng	café	-	quầy	bar	và	trên	80.000	nhà	

hàng	hoạt	động	theo	mô	hình	chuỗi.	Hoạt	động	bán	lẻ	ngành	F&B	diễn	ra	ở	nhiều	kênh	

như	Truyền	thống	(General	Trade),	Hiện	đại	(Modern	Trade),	Nhà	hàng	(Key	account)	

và	Chuỗi	bán	lẻ.	Khảo	sát	vào	tháng	8/2020	của	Vietnam	Report	cho	thấy	có	đến	50%	

doanh	nghiệp	bị	tác	động	của	COVID-19	trong	hoạt	động	sản	xuất,	điều	đó	đã	cho	

thấy	sức	đề	kháng	của	doanh	nghiệp	F&B	thực	sự	yếu	kém	và	có	nhiều	yếu	điểm	cần	

cải	thiện.	

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát doanh nghiệp ngành Thực phẩm - Đồ uống, tháng 8/2020



Cùng	với	đại	dịch	COVID,	Nghị	định	100	của	Chính	phủ	được	cho	là	tác	động	kép	ảnh	

hưởng	đến	ngành	thực	phẩm	và	đồ	uống	năm	2020.	Theo	Bloomberg,	doanh	số	 thị	

trường	bia	rượu	Việt	Nam	đã	giảm	25%	kể	từ	ngày	nghị	định	có	hiệu	lực.	Khảo	sát	người	

tiêu	dùng	của	Vietnam	Report	cũng	cho	thấy	có	63.7%	khách	hàng	đã	cắt	giảm	chi	

tiêu	cho	bia	rượu.	Sabeco	(đơn	vị	chiếm	43%	thị	phần	bia	năm	2018	theo	SSI)	cho	biết	

doanh	thu	và	sản	lượng	của	công	ty	giảm	trong	quý	4.	Trên	thị	trường	chứng	khoán,	mã	

cố	phiếu	của	các	thương	hiệu	bia	lâu	đời	có	sự	giảm	đáng	kể:	Thị	giá	SAB	mã	cổ	phiếu	

của	Sabeco	giảm	0,47%,	thị	giá	cổ	phiếu	BHN	của	Công	ty	Bia	rượu	nước	giải	khát	Hà	

Nội	giảm	8,39%	và	nhiều	doanh	nghiệp	nhỏ	khác	cũng	bị	ảnh	hưởng	ít	nhiều.	Theo	báo	

cáo	của	SSI:	“Do	ảnh	hưởng	của	luật	về	việc	phòng	chống	tác	hại	của	rượu	bia,	tăng	

trưởng	sản	lượng	bia	trong	năm	2020	sẽ	không	đạt	được	mức	2	con	số.	Tốc	độ	tăng	

trưởng	dự	báo	sẽ	ổn	định	ở	mức	6-7%	trong	năm	2020”.



	 Đối	mặt	với	cú	 sốc	COVID-19,	85%	doanh	nghiệp	không	những	gặp	khó	khăn	

trong	hoạt	động	sản	xuất	mà	còn	gặp	khó	khăn	liên	quan	đến	các	vấn	đề	như	phân	

phối,	logistics:	Nhu	cầu	thực	phẩm	thiết	yếu,	đóng	gói	tăng	cao	nhưng	lượng	hàng	lưu	

kho	không	đủ,	doanh	nghiệp	phải	tăng	công	suất	để	đáp	ứng	nhu	cầu	thị	trường	trong	

khi	các	nhà	hàng	đóng	cửa	khiến	mức	tiêu	thụ	đồ	uống	giảm	mạnh.

 Doanh nghiệp chủ động ứng phó đại dịch, ngành thực phẩm và đồ uống 

tăng trưởng tốt

	 Để	khắc	phục	hậu	quả	mà	COVID	gây	 ra,	nhiều	doanh	nghiệp	đã	chủ	động	

thay	đổi	 tư	duy	 trong	 sản	xuất	và	hoạt	động	kinh	doanh	để	 thích	nghi	 với	 thay	đổi	

trong	thói	quen	tiêu	dùng	của	khách	hàng.	Theo	khảo	sát	của	Vietnam	Report,	có	50%	

khách	hàng	đã	chi	tiêu	nhiều	hơn	cho	các	thực	phẩm	tăng	cường	miễn	dịch	và	sức	đề	

kháng,	các	thực	phẩm	có	nguồn	gốc	hữu	cơ	và	thực	phẩm	sạch,	lành	mạnh.	Đây	là	

cơ	hội	tốt	cho	các	doanh	nghiệp	ngành	thực	phẩm	và	đồ	uống.	Theo	số	liệu	của	cục	

Thống	kế	TP	HCM,	chỉ	số	sản	xuất	ngành	chế	biến	thực	phẩm	9	tháng	đầu	năm	2020	đạt	

103,4%	so	với	cùng	kỳ	năm	trước,	đây	được	xem	là	dấu	hiệu	đáng	mừng	với	nền	kinh	tế	

của	Việt	Nam	trong	thời	ký	khủng	hoảng	dịch	Covid.

	 Có	nhiều	cách	để	doanh	nghiệp	điều	chỉnh	quy	trình	vận	hành,	tạo	ra	lợi	thế	cạnh	

tranh	lâu	dài,	đáp	ứng	các	mục	tiêu	về	trách	nhiệm	xã	hội	và	môi	trường.	Doanh	nghiệp	

tập	trung	vào	các	công	nghệ	chuyên	biệt	và	thị	trường	ngách	-	định	vị	giá	trị	bản	thân	

bằng	cách	tăng	cường	phân	phối	trực	tiếp,	tăng	tính	linh	hoạt	và	tốc	độ	phân	phối.	

Ngoài	ra,	doanh	nghiệp	cũng	chuyển	đổi	phương	thức	phát	triển	sản	phẩm,	sử	dụng	

linh	hoạt	và	liên	kết	kỹ	thuật	số	để	cải	thiện	tốc	độ	và	khả	năng	kết	nối	với	khách	hàng	

mà	ở	đó	có	thể	tùy	chỉnh	việc	giới	thiệu	các	sản	phẩm	và	thiết	kế	mới.

	 Ở	thời	điểm	dịch	COVID	bùng	phát	mạnh	nhất,	doanh	nghiệp	ngành	F&B	thúc	

đẩy	doanh	thu	bằng	cách	xây	dựng	lại	mô	hình	tối	ưu	hóa	hoạt	động	của	nhân	sự	và	

xây	dựng	mô	hình	hoạt	động	kinh	doanh	từ	xa.	Bằng	việc	cải	tiến	các	thiết	bị	công	

nghệ,	thúc	đẩy



kỹ	thuật	số,	công	nghệ	và	phân	tích.	Ba	bước	phục	hồi	kinh	doanh,	mà	doanh	nghiệp	

không	chỉ	trong	ngành	F&B	cần	thực	hiện	được	Vietnam	Report	đề	cập,	bao	gồm:

 

	 +	Xác	định	và	ưu	tiên:	Lập	kế	hoạch	về	xuất	phát	điểm	của	doanh	nghiệp	và	

xác	định	nhu	cầu	của	doanh	nghiệp.	Đưa	ra	những	phương	án	và	biện	pháp	cụ	thể	về	

những	công	việc	cần	làm	và	làm	như	thế	nào	đồng	thời	đánh	giá	mức	độ	khả	thi	của	

biện	pháp	đó.	Doanh	nghiệp	cũng	cần	phân	tích	sự	hiệu	quả	của	các	kênh	thương	

mại	đang	phát	triển	hiện	nay	như	thế	nào	để	có	kế	hoạch	marketing,	phân	phối	sản	

phẩm	và	dịch	vụ	cụ	thể	hơn.	

	 +	Hành	động:	Điều	chỉnh	mô	hình	kinh	doanh,	tính	năng	của	sản	phẩm	sao	cho	

phù	hợp	với	khách	hàng.	Tập	trung	vào	khách	hàng	và	tận	dụng	triệt	để	các	kênh	số	

hóa.

	 +	Xây	dựng	mô	hình	ứng	biến	thần	tốc:	Làm	việc	 linh	hoạt	và	nhạy	bén	trong	

công	việc,	tiếp	cận	khách	hàng,	minh	bạch	trong	các	chỉ	số	đo	lường	hiệu	quả	công	

việc.	Tính	linh	hoạt	thể	hiện	ở	chỗ	lấy	khách	hàng	làm	trọng	tâm,	được	hỗ	trợ	bởi	các	

quy	trình,	phương	thức	quản	trị	phù	hợp.

	 Bằng	việc	chủ	động	thay	đổi	tư	duy	trong	sản	xuất	-	kinh	doanh	trong	hoàn	cảnh	

mới,	giá	trị	xuất	khẩu	của	Việt	Nam	vẫn	tăng	trưởng	tích	cực.	Bà	Lý	Kim	Chi,	Chủ	tịch	

Hội	Lương	thực,	thực	phẩm	TP.HCM	cho	biết,	trong	bối	cảnh	chịu	ảnh	hưởng	của	dịch	

bệnh	Covid-19	nhưng	các	doanh	nghiệp	sản	xuất	lương	thực,	thực	phẩm	trên	địa	bàn	

vẫn	đáp	ứng	được	nhu	cầu	trong	nước,	đảm	bảo	ổn	định	giá	cả	thị	trường,	không	tăng	

giá,	mặc	dù	giá	nguyên	vật	liệu	đầu	vào	có	tăng.	Đáng	chú	ý,	ngành	chế	biến	lương	

thực,	thực	phẩm,	nhờ	hiệu	ứng	từ	EVFTA	mà	đã	có	những	tăng	trưởng	ấn	tượng.	Cụ	thể,	

xuất	khẩu	gạo	trong	9	tháng	năm	2020	đạt	5	triệu	tấn,	giảm	0,6%	về	khối	lượng,	nhưng	

giá	trị	tăng	12%;	xuất	khẩu	rau	đạt	515	triệu	USD,	tăng	7,6%.	Sản	phẩm	lương	thực,	thực	

phẩm	của	Việt	Nam	hiện	đang	xuất	khẩu	sang	các	thị	trường	như	Hoa	Kỳ,	Trung	Quốc,	

ASEAN,	EU,	Nhật	Bản,..	

	 	 Trên	kênh	thương	mại	trực	tuyến,	mức	tăng	trưởng	bán	hàng	ngành	thực	

phẩm	và	đồ	uống	cũng	tăng	đột	biến.	Ông	Vũ	Thế	Tùng,	Giám	đốc	Phát	triển	kinh	doanh	

và	Quan	hệ	Chính	phủ	Alibaba.com	cho	biết,	từ	khi	dịch	Covid	-19	bùng	phát	và	lan	

rộng,	nhu	cầu	mua	sắm	hàng	trực	tuyến	tăng	vọt	so	với	trước	đó.	Trong	nhóm	100	sản	

phẩm	có	mức



tăng	trưởng	bán	hàng	cao	thời	gian	qua,	có	tới	48	sản	phẩm	thuộc	ngành	thực	phẩm	

và	đồ	uống,	đặc	biệt	là	thực	phẩm	ăn	liền,	thực	phẩm	tốt	cho	sức	khỏe,	thực	phẩm	

năng	lượng,	gia	vị	và	thực	phẩm	chức	năng.

 2. Bùng nổ các xu hướng mới hậu Covid-19:

	 Với	những	ảnh	hưởng	mà	dịch	COVID	gây	ra,	cùng	với	thói	quen	và	mua	sắm	thay	

đổi	của	người	tiêu	dùng	đã	dẫn	tới	các	xu	hướng	ngành	F&B	thay	đổi.	Cùng	Innovative	

Hub	điểm	lại	những	xu	hướng	bùng	nổ	hậu	Covid-19	trong	năm	2020:	

 a) Thực phẩm bền vững, thân thiện với môi trường và có nguồn gốc rõ ràng

	 “Việc	người	tiêu	dùng	tìm	kiếm	các	thương	hiệu	đáng	để	đặt	lòng	tin,	cung	cấp	

những	sản	phẩm	minh	bạch	và	biết	cách	tạo	dựng	niềm	tin	cho	khách	hàng	sẽ	là	xu	

thế	chiếm	ưu	thế	trong	năm	2021”	Ông	Lu	Ann	Williams	-	Giám	đốc	phát	triển	chiến	lược	

kinh	doanh	tại	Innova	Market	Insights	cho	biết.

	 Doanh	nghiệp	cần	chú	trọng	đến	sự	minh	bạch	trong	chuỗi	cung	ứng,	phúc	lợi	

giữa	con	người	và	động	vật,	dinh	dưỡng	từ	nguồn	gốc	thực	vật,	những	sản	phẩm	thân	

thiện	với	môi	trường	và	có	tính	bền	vững.	Theo	khảo	sát	của	Innova	năm	2020,	cứ	10	

người	tiêu	dùng	thì	sẽ	có	6	người	quan	tâm	đến	nguồn	gốc	khi	chọn	mua	sản	phẩm.	

 b) Sự bùng nổ của Thương mại điện tử:

	 Đặc	biệt	khi	doanh	nghiệp	F&B	áp	dụng	giải	pháp	chuyển	đối	số,	mở	rộng,	phát	

triển	các	kênh	phân	phối	online	trên	nền	tảng	thương	mại	điện	tử	được	xem	như	một	

làn	gió	mới	thay	đổi	toàn	bộ	diện	mạo	ngành.	Điển	hình	là	Hệ	thống	Golden	Gate	với	

15	năm	kinh	doanh	phải	tạm	thời	đóng	cửa	vào	cuối	tháng	3/2020.	Golden	Gate	từ	

xưa	đến	nay	vốn	“nói	không	với	các	dịch	vụ	đặt	hàng	online”	cho	chuỗi	cao	cấp	như	

GoGi,	Hutong,	Manwah	đã	buộc	phải	thay	đổi	chiến	lược.	Để	tồn	tại,	họ	đã	phá	lệ	mở	

website	bán	hàng	trực	tuyến,	giao	hàng	tận	nơi	và	thậm	chí	còn	cho	mượn	vỉ	nướng,	

bếp	chuyên	dụng	để	khách	hàng	tự	nấu	lẩu,	nướng	tại	nhà.	“Mức	tăng	trưởng	của	mô



hình	mới	đã	đạt	tới	200%	ngay	sau	2	tuần	triển	khai”,	ông	Hoàng	Quốc	Khánh,	Giám	

đốc	vận	hành	chuỗi	Golden	Gate	cho	biết.

 c) Chú trọng vào hệ miễn dịch

	 Theo	kết	quả	báo	cáo	của	cuộc	khảo	sát	Innova	2020	thì	có	đến	hơn	60%	người	

dùng	quan	tâm	đến	các	loại	thực	phẩm	và	đồ	uống	tốt	cho	hệ	tiêu	hóa	và	hệ	miễn	

dịch.	Các	mặt	hàng	như	trái	cây,	rau	quả,	thực	phẩm	tốt	cho	sức	khỏe,	tăng	cường	

hệ	miễn	dịch	được	tiêu	thụ	mạnh	mẽ.	Nguyên	nhân	chính	là	do	ảnh	hưởng	của	dịch	

COVID,	nhu	cầu	tiêu	thụ	các	loại	thực	phẩm	tăng	cường	hệ	miễn	dịch	sẽ	tăng	nhanh	

 d) Ẩm thực lưu động 

	 Trải	nghiệm	ẩm	thực	đường	phố	được	xem	là	nét	đặc	trưng	trong	văn	hóa	ẩm	

thực	của	người	Việt,	tuy	nhiên	do	ảnh	hưởng	của	dịch	COVID	cùng	với	nghị	định	100	

của	Chính	phủ,	hoạt	động	ăn	uống	đường	phố	này	bị	hạn	chế	đáng	kể.	Nhũng	chuỗi	

ẩm	thực	lớn	đang	tìm	kiếm	đến	mô	hình	kiosk	và	xe	lưu	động	ẩm	thực	đường	phố	như	

một	cách	để	thử	nghiệm	các	món	take-away	mà	không	phải	lo	chi	phí	thuê	nhân	viên	

hay	mặt	bằng.	Thương	hiệu	cà	phê	Highlands	nổi	tiếng	với	những	vị	trí	đắc	địa	gần	đây	

đã	triển	khai	mô	hình	xe	đẩy	di	động	chỉ	phục	vụ	mang	đi	và	những	chiếc	xe	này	được	

đặt	trước	các	tòa	nhà	lớn.	Một	số	thương	hiệu	nổi	tiếng	khác	chuyên	về	gà	rán	và	pizza	

cũng	đã	mở	rộng	dịch	vụ	sang	mô	hình	container	đặt	dưới	các	khu	dân	cư.	Hay	nhiều	

trung	tâm	thương	mại	hay	tòa	nhà	văn	phòng	cũng	đã	xuất	hiện	các	gian	hàng	pop-up,	

dưới	dạng	kiosk	đặt	ngay	tại	sảnh	mua	sắm.

	 Đây	được	xem	là	mô	hình	mới	trong	hoạt	động	kinh	doanh	ngành	F&B,	mô	hình	

ẩm	thực	lưu	động	tập	trung	chủ	yếu	vào	các	đối	tượng	khách	hàng	muốn	tìm	kiếm	trải	

nghiệm	mua	sắm	mới	mẻ	hay	thuộc	nhóm	đối	tượng	bận	rộn	như	nhóm	tuổi	Millenial	và	

Gen	Z.	Để	phát	triển	mô	hình	kinh	doanh	này	trong	thời	gian	dài,	thu	hút	nhiều	khách	

hàng	hơn	doanh	nghiệp	cần	chú	ý	nâng	cấp,	nâng	cao	chất	lượng	sản	phẩm,	chú	ý	

vấn	đề	vệ	sinh	an	toàn	thực	phẩm.




