


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: NGÀNH F&B NĂM 2020

 1. Tổng quan thị trường F&B 2020

	 Trải	qua	một	năm	đầy	sóng	gió,	lao	đao	vì	dịch	Covid,	nền	kinh	tế	đã	dần	khôi	
phục	và	vận	hành	 lại	 theo	một	phương	thức	khác.	Theo	số	 liệu	 từ	Việt	Nam	Report:	
“Chín	tháng	đầu	năm	2020,	nền	kinh	tế	Việt	Nam	ghi	nhận	mức	tăng	trưởng	đạt	2.12%	
-	thấp	nhất	so	với	cùng	kỳ	giai	đoạn	2011	-	2020;	nhưng	xét	trong	tình	hình	khó	khăn	
như	hiện	nay,	nền	kinh	tế	tăng	trưởng	dương	vẫn	được	xem	là	một	dấu	hiệu	đáng	biểu	
dương.	Cùng	lúc	đó,	chỉ	số	Đổi	mới	sáng	tạo	toàn	cầu	2020	của	Việt	Nam	tiếp	tục	duy	
trì	vị	trí	thứ	42	trên	131	quốc	gia,	kém	2	bậc	để	tiến	tới	nhóm	40	nước	dẫn	dầu	với	đa	số	
là	các	quốc	gia	có	thu	nhập	cao.	Bước	sang	thời	kỳ	mới,	thách	thức	của	doanh	nghiệp	
Việt	Nam	không	chỉ	là	duy	trì	hoạt	động	ở	mức	ổn	định,	vừa	đảm	bảo	quy	định	về	an	
toàn	xã	hội,	mà	hơn	nữa,	doanh	nghiệp	còn	phải	xây	dựng	được	bộ	máy	vận	hành	
phù	hợp	hơn	với	xu	thế	thị	trường	để	linh	hoạt,	cải	thiện	hiệu	quả	kinh	doanh,	tối	đa	lợi	
nhuận	nhằm	tồn	tại	và	phát	triển	bền	vững,	từ	đó	thúc	đẩy	kinh	tế	phát	triển”.

	 Đối	với	các	doanh	nghiệp	F&B	trong	nước,	tuy	có	nhiều	tiềm	năng	để	phát	triển	
nhưng	với	những	cú	sốc	về	căng	thẳng	thương	mại,	bất	ổn	chính	trị	cùng	với	nhu	cầu	
về	kinh	doanh,	tiêu	dùng	thay	đổi	trên	thị	trường	quốc	tế,	nếu	như	chúng	ta	không	nắm	
bắt	được	những	cơ	hội,	 	khai	thác	tốt	các	tiềm	năng	thì	sẽ	bị	thụt	 lùi	ngay	trên	đấu	
trường	thương	mại	vốn	đã	nhiều	cạnh	tranh	này.	

 1.1. Thực trạng ngành F&B trong nước năm 2020. Các mặt hàng F&B chủ lực.

	 Nhắc	đến	năm	2020,	sẽ	nhắc	đến	một	năm	khủng	hoảng	với	đại	dịch	Covid	kéo	
nền	kinh	tế	trượt	dài	xuống	dốc,	doanh	nghiệp	phá	sản,	người	lao	động	thất	nghiệp	và	
còn	rất	nhiều	hệ	quả	nghiêm	trọng	khác	mà	Covid	mang	lại.	Các	nền	kinh	tế	mũi	nhọn	
hầu	hết	đều	phải	tăng	trưởng	chậm	lại,	thậm	chí	là	ngừng	hoạt	động	trong	khoảng	thời	
gian	dịch	Covid	bùng	nổ,	ảnh	hưởng	nặng	nhất	phải	kể	đến	là	ngành	dịch	vụ.	Thiệt	hại	
nặng	nề	mà	Covid	mang	đến	cho	ngành	dịch	vụ	phải	kể	đến	là	hàng	loạt	nhà	hàng	
khách	sạn,	dịch	vụ	ăn	uống	và	du	lịch	buộc	phải	ngưng	hoạt	động	để	đảm	bảo	an	
toàn,	các	mặt	hàng	thực	phẩm	bị	tranh	nhau	mua,	cung	không	đủ	cầu.	Hơn	thế	nữa,	
giãn	cách	xã	hội	còn	khiến	thị	trường	kinh	doanh	bị	thu	hẹp,	khả	năng	tiếp	cận	khách	
hàng	trở	nên	khó	khăn	đến	sự	đứt	gãy	của	chuỗi	cung	ứng	toàn	cầu.	

	 Nửa	năm	đầu	năm	2020,	kinh	tế	Việt	Nam	đạt	điểm	đáy,	gần	60%	doanh	nghiệp	
có	doanh	thu	giảm	mạnh	so	với	cùng	kỳ	năm	2019,	trong	đó	khoảng	15%	doanh	nghiệp	
bị	sụt	giảm	nặng	nề.



Ngành	F&B	là	ngành	chịu	thiệt	hại	nhiều	nhất	khi	chuỗi	các	cửa	hàng	ăn	uống,	nhà	
hàng	khách	sạn	buộc	phải	thực	hiện	giãn	cách	xã	hội,	đóng	cửa	tạm	thời	để	đảm	bảo	
an	toàn,	các	hoạt	động	xã	hội	tạm	ngưng	kéo	theo	nền	kinh	tế	lao	dốc	không	phanh	
trong	tháng	4/2020.	Tuy	nhiên,	khi	thực	hiện	giãn	cách	xã	hội,	nhu	cầu	tiêu	dùng	cũng	
như	ăn	uống	của	người	dân	vẫn	duy	trì,	các	hoạt	động	thương	mại	ngành	F&B	cũng	
nhờ	đó	chuyển	sang	giai	đoạn	mới	là	kinh	doanh	Trực	tuyến.

	 Ngoài	dịch	Covid,	ngành	F&B	còn	hứng	chịu	một	đả	kích	lớn	trong	năm	2020	là	
Nghị	định	100	của	Nhà	nước,	sự	thay	đổi	này	khiến	các	doanh	nghiệp	lao	đao,	đặc	biệt	
là	các	doanh	nghiệp	kinh	doanh	đồ	uống	có	cồn,	các	quán	nhậu,..	theo	thống	kê,	có	
tới	30%	doanh	nghiệp	bị	ảnh	hưởng	bởi	Nghị	định	này.

	 Sau	hai	cú	sốc	là	Nghị	định	100	và	dịch	bệnh	Covid-19,	doanh	nghiệp	lao	đao	
tìm	lại	chỗ	đứng,	bài	toán	được	đưa	ra	là	làm	thế	nào	để	các	doanh	nghiệp	vừa	duy	trì	
hoạt	động	ổn	định	sau	dịch,	vừa	phải	tìm	cách	phát	triển	tìm	chỗ	đứng	trên	thị	trường	
hiện	nay.

 1.2. Xuất khẩu F&B năm 2020.

	 Mặc	dù	dịch	bệnh	đã	khiến	các	doanh	nghiệp	phát	triển	chậm	lại,	nhưng	tăng	
trưởng	ngành	F&B	vẫn	được	xem	là	có	khả	quan	sau	khi	Việt	Nam	có	những	biện	pháp	
khắc	phục	dịch	hiệu	quả	cũng	như	kinh	tế	đang	từng	bước	khôi	phục.	Những	yếu	điểm	
lộ	ra	trong	tình	hình	dịch	bệnh	căng	thẳng	đã	thúc	đẩy	các	doanh	nghiệp	tìm	ra	hướng	
đi	kinh	doanh	mới,	điều	chỉnh	lại	cơ	cấu	tỷ	trọng	và	mạng	lưới	phân	phối	của	mình.	

	 Đối	với	xuất	khẩu,	bất	chấp	dịch	Covid	vẫn	tăng	mạnh,	theo	thống	kê	của	Bộ	
công	thương	11	tháng	cuối	năm	2020:	Kim	ngạch	hàng	hóa	xuất	khẩu	tháng	11/2020	
ước	tính	đạt	25,14	tỷ	USD,	giảm	7,8%	so	với	tháng	trước,	trong	đó	khu	vực	kinh	tế	trong	
nước	đạt	7,05	tỷ	USD,	giảm	2,2%;	khu	vực	có	vốn	đầu	tư	nước	ngoài	đạt	gần	18,1	tỷ	USD,	
giảm	9,8%.	

	 So	với	cùng	kỳ	năm	trước,	kim	ngạch	hàng	hóa	xuất	khẩu	tháng	11	tăng	10,3%,	
trong	đó	khu	vực	kinh	tế	trong	nước	tăng	8,8%,	khu	vực	có	vốn	đầu	tư	nước	ngoài	tăng	
10,8%.

	 Tính	 chung	 11	 tháng	năm	2020,	 kim	ngạch	hàng	hóa	 xuất	 khẩu	 ước	 tính	đạt	
254,93	tỷ	USD,	tăng	5,5%	so	với	cùng	kỳ	năm	trước	(cùng	kỳ	tăng	8%),	trong	đó	khu	vực	
kinh	tế	trong	nước	đạt	73,05	tỷ	USD,	tăng	1,6%,	chiếm	28,65%	tổng	kim	ngạch	xuất	khẩu;	
khu	vực	có	vốn	đầu	tư	nước	ngoài	đạt	181,88	tỷ	USD,	tăng	7,1%,	chiếm	71,35%.	
Trong	đó,	các	mặt	hàng	thuộc	ngành	F&B:	Kim	ngạch	xuất	khẩu	nhóm	hàng	nông,	lâm	
thủy	sản	ước	đạt	2,22	tỷ	USD,	tăng	3,2%	so	với	cùng	kỳ.	Những	mặt	hàng	ghi	nhận	sự	
tăng	trưởng	so



với	tháng	11/2019	là	thủy	sản	tăng	4,7%,	hạt	điều	tăng	6,6%,	hạt	tiêu	tăng	33,5%,	gạo	
tăng	23,8%,	cao	su	tăng	15,8%...	Ngược	lại,	kim	ngạch	xuất	khẩu	rau	quả	vẫn	còn	nhiều	
khó	khăn	và	giảm	6,7%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019;	cà	phê	giảm	30%;	chè	giảm	9,4%;	sắn	
và	các	sản	phẩm	từ	sắn	giảm	0,4%.	

	 Đáng	chú	ý,	nhu	cầu	thế	giới	phục	hồi	cũng	kéo	theo	giá	xuất	khẩu	hầu	hết	các	
mặt	hàng	nông,	thủy	sản	đều	tăng	so	với	tháng	trước	cũng	như	cùng	kỳ	năm	2019.	Theo	
đó,	giá	xuất	khẩu	bình	quân	cà	phê	đạt	1.963	USD/tấn	trong	tháng	11/2020,	tăng	5,7%	
so	với	tháng	10/2020	và	tăng	12,2%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019;	giá	xuất	khẩu	hạt	tiêu	tăng	
3,6%	so	với	tháng	10/2020	và	tăng	8,1%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019;	nhân	điều	đạt	6.207	
USD/tấn,	tăng	3,5%	so	với	tháng	trước	nhưng	giảm	12,7%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019;	giá	
xuất	khẩu	cao	su	tăng	8,8%	so	với	tháng	10/2020	và	tăng	15%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019.	
Riêng	với	mặt	hàng	gạo,	giá	xuất	khẩu	gạo	trong	tháng	11/2020	đạt	bình	quân	534	
USD/tấn,	tăng	1%	so	với	tháng	10/2020	và	tăng	16%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019.	Trong	11	
tháng	năm	2020,	gạo	cũng	là	mặt	hàng	có	giá	xuất	khẩu	tăng	mạnh	nhất,	tăng	13%	so	
với	cùng	kỳ	năm	2019,	đạt	bình	quân	496	USD/tấn.	Trên	thị	trường	thế	giới,	giá	chào	bán	
gạo	trắng	5%	tấm	của	Việt	Nam	tính	đến	ngày	25/11/2020	dao	động	ở	mức	495	-	500	
USD/tấn,	cao	hơn	so	với	các	nhà	cung	cấp	khác	trong	khu	vực	như	Thái	Lan	(475	-	485	
USD/tấn)	hay	Ấn	Độ	(366	-	370	USD/tấn).	

	 Tính	chung	11	tháng	năm	2020,	kim	ngạch	nhóm	hàng	này	ước	đạt	22,67	tỷ	USD,	
giảm	1,8%	so	với	cùng	kỳ	năm	2019.	Cụ	thể,	kim	ngạch	xuất	khẩu	thủy	sản	giảm	0,9%;	
rau	quả	giảm	11,7%;	hạt	điều	giảm	1,7%	(lượng	tăng	13,2%);	cà	phê	giảm	2,9%	(lượng	
giảm	3,9%);	hạt	tiêu	giảm	11,5%	(lượng	giảm	1,8%);	cao	su	giảm	1,4%	(lượng	tăng	0,4%);	
chè	các	 loại	giảm	5,3%	 (lượng	 tăng	1,2%).	Riêng	mặt	hàng	gạo	và	 sắn	và	các	 sản	
phẩm	từ	sắn	có	kim	ngạch	xuất	khẩu	tăng	so	với	cùng	kỳ,	lần	lượt	tăng	10,4%	và	2,4%.

	 Không	chỉ	có	tiềm	năng	trong	nước	thuận	lợi	để	phát	triển,	Việt	Nam	còn	tham	
gia	ký	kết	các	Hiệp	định	thương	mại	quốc	tế	như	Hiệp	định	Đối	tác	Toàn	diện	và	Tiến	bộ	
xuyên	Thái	Bình	Dương	(CPTPP)	và	Hiệp	định	EVFTA	giữa	Việt	Nam	và	liên	minh	Châu	Âu	
(1/8/2020),	thông	qua	hiệp	định	này,	EU	sẽ	xóa	bỏ	thuế	nhập	khẩu	đối	với	khoảng	85,6%	
số	dòng	thuế,	tương	đương	70,3%	kim	ngạch	xuất	khẩu	của	Việt	Nam	sang	EU.	Sau	07	
năm	kể	từ	khi	Hiệp	định	có	hiệu	lực,	EU	sẽ	xóa	bỏ	thuế	nhập	khẩu	đối	với	99,2%	số	dòng	
thuế,	tương	đương	99,7%	kim	ngạch	xuất	khẩu	của	Việt	Nam.	Đối	với	khoảng	0,3%	kim	
ngạch	xuất	khẩu	còn	lại,	EU	cam	kết



dành	cho	Việt	Nam	hạn	ngạch	thuế	quan	với	thuế	nhập	khẩu	trong	hạn	ngạch	là	0%.	
Đây	cũng	được	xem	là	chất	xúc	tác	thúc	đẩy	kinh	tế	Việt	Nam,	đặc	biệt	là	xuất	khẩu	
phát	triển.

 1.3. Kinh doanh trực tuyến ngành F&B 

	 Kinh	doanh	trực	tuyến,	đặc	biệt	là	kinh	doanh	online	trên	sàn	Thương	mại	điện	tử	
đã	bắt	đầu	từ	sớm,	nhưng	đến	khi	dịch	Covid	bùng	nổ,	kinh	doanh	trực	tuyến	mới	thực	
sự	phát	triển	vượt	bậc	mang	lại	những	thành	tựu	nhất	định,	được	xem	là	phao	cứu	sinh	
đối	với	các	doanh	nghiệp	đang	loay	hoay	tìm	lại	chỗ	đứng	trên	thị	trường.

	 Theo	thống	kê	riêng	trên	sàn	thương	mại	điện	tử	Alibaba,	mức	độ	tăng	trưởng	
ngành	F&B	luôn	đạt	mức	cao	trong	TOP	các	ngành	hàng	trên	nền	tảng.	Từ	tháng	3	đến	
tháng	6	năm	2020,	lượng	khách	hàng	truy	cập	trên	Alibaba.com	có	nhu	cầu	mua	hàng	
F&B	tăng	đáng	kể	từ	1.61%	lên	49.27%	và	số	lượng	người	mua	tăng	từ	6.12%	lên	56.44%.
 
	 Các	mặt	hàng	chủ	lực	được	quan	tâm	nhiều	nhất	trong	năm	2020	bao	gồm	các	
sản	phẩm	thuộc	danh	mục	gia	vị,	tình	hình	dịch	bệnh	khiến	người	dân	ở	nhà	nhiều	hơn	
và	nhu	cầu	ăn	uống	tại	gia	cũng	tăng	mạnh,	dẫn	đến	các	thực	phẩm	phục	vụ	ăn	
uống	tại	nhà	cũng	tăng	theo.	Tiếp	theo	đó	là	nhóm	các	sản	phẩm	thuộc	nhóm	hàng	
đồ	hộp:	nổi	bật	 là	 thịt	hộp	 (tăng	96.55%)	và	cá	hộp	 (tăng	62.5%).	Nhu	cầu	 tiêu	 thụ	
các	sản	phẩm	có	lợi	cho	sức	khỏe,	thực	phẩm	tăng	sức	đề	kháng,	Bà	Nguyễn	Thị	Bích	
Chung	-	Đại	diện	của	Kantar	cho	biết	người	tiêu	dùng	chi	tiêu	nhiều	tiền	hơn	cho	các	
ngành	hàng	thiết	yếu	về	sức	khỏe	và	trên	thị	trường	cũng	hình	thành	nên	các	dịch	vụ	
mới	về	y	tế	như	thải	độc	cơ	thể,	tăng	cường	sức	đề	kháng,	làm	đẹp	thẩm	mỹ…	Đây	là	
sự	thay	đổi	xu	hướng	tiêu	dùng	rất	rõ	rệt	và	người	tiêu	dùng	hiện	nay	đang	kì	vọng	vào	
các	doanh	nghiệp	sẽ	đưa	ra	các	giải	pháp	có	lợi	cho	sức	khỏe.

	 Các	loại	nước	uống	có	cồn,	nước	uống	giải	khát	có	gas	cũng	là	một	trong	các	
sản	phẩm	có	lượng	tiêu	thụ	tăng	đáng	kể	ở	các	nước	như	Mỹ,	Châu	Âu	hay	Nhật	Bản.	
Thói	quen	 tiêu	dùng	 thay	đổi	đã	giúp	cho	mô	hình	knh	doanh	 trực	 tuyến	phát	 triển	
mạnh	mẽ.	Đây	được	xem	như	là	dấu	hiệu	đáng	mừng	trong	phát	triển	kinh	tế,	đặc	biệt	
là	trong	và	sau	Covid-19,	doanh	số	bán	lẻ	trực	tuyến	ngành	thực	phẩm	và	đồ	uống	của	
Mỹ	đã	tăng	hơn	300%	so	với	doanh	số	bán	lẻ	trực	tuyến	trước	dịch	Covid	19	(chỉ	chiếm	
3.2%	trong	tổng	doanh	số	bán	lẻ	ngành	thực	phẩm	và	đồ	uống).

 2. Nghiên cứu thị trường F&B
 2.1. Hành vi, nhu cầu mua sắm của khách hàng

Kênh truyền thống



	 Covid	không	chỉ	 thay	đổi	hành	vi	mua	sắm	của	khách	hàng	mà	còn	tạo	nên	
những	thay	đổi	trong	cách	mua	sắm	của	và	tiêu	dùng	cho	khách	hàng.	Theo	khảo	sát,	
45%	số	người	được	hỏi	có	hành	vi	dự	trữ	thực	phẩm	tại	nhà	nhiều	hơn.	Các	kênh	mua	
sắm	truyền	thống	cũng	bị	ảnh	hưởng	bởi	50%	người	dân	hạn	chế	tần	suất	mua	sắm	tại	
các	siêu	thị,	cửa	hàng	tạp	hóa	hay	chợ,..	điều	này	đã	gây	ảnh	hưởng	không	nhỏ	đến	
doanh	số	bán	lẻ	và	doanh	số	hàng	tiêu	dùng.

	 Theo	báo	cáo	của	Brands	Viet	Nam,	chỉ	tiêu	cho	ăn	uống	và	các	hoạt	động	tiêu	
dùng	 liên	quan	khác	có	bị	cắt	giảm	mạnh	trong	giai	đoạn	dịch	bệnh.	Việc	tiêu	thụ	
hàng	tiêu	dùng	nhanh	tại	nhà	duy	trì	và	tăng	trưởng	mạnh	hơn	so	với	các	hoạt	động	
ăn	uống	bên	ngoài.	Các	sản	phẩm	có	lượng	tiêu	thụ	ổn	định	bao	gồm:	Chất	tẩy	rửa	
gia	dụng,	nước	rửa	tay,	khăn	giấy	ướt,	kem	dưỡng	da	tay,….	các	thực	phẩm	lành	mạnh	
như	trái	cây,	nước	ép	trái	cây,	rau	củ	quả,..	nhằm	tăng	khả	năng	miễn	dịch	có	chiều	
hướng	tăng	trong	khoảng	thời	gian	dịch	bệnh.	Ngoài	ra,	các	mặt	hàng	dự	trữ	như	mì	
gói,	đồ	hộp,	xúc	xích,..	cũng	được	người	tiêu	dùng	quan	tâm	ở	những	khu	vực	có	nhiễm	
bệnh	hay	cách	ly.

Các	kênh	bán	lẻ	được	ưu	tiên	hơn	trong	khoảng	thời	gian	dịch	bệnh	chủ	yếu	là	cửa	
hàng	tạp	hóa,	siêu	thị	mini	hay	cửa	hàng	tiện	lợi.	Theo	QandMe,	số	cừa	hàng	tiện	lợi	có	
mức	tăng	đạt	60%



từ	2495	cửa	hàng	lên	5228	cửa	hàng,	trung	tâm	thương	mại	tăng	11%	từ	96-107	trung	
tâm,	cửa	hàng	nhỏ	tăng	163-	170	cửa	hàng,	drug	store	(thuốc,	mỹ	phẩm…)	tăng	30%	
từ	340-679	cửa	hàng,	siêu	thị	điện	máy	tăng	11%	với	3.141	cửa	hàng.	Trong	khi	đó	số	siêu	
thị	đã	giảm	khoảng	20%	từ	336	siêu	thị	xuống	còn	330	siêu	thị.

Kênh trực tuyến

	 Đại	 dịch	 Covid-19	 như	một	 “cú	 hích”	 thúc	 đẩy	 các	 doanh	 nghiệp,	 nhà	 bán	
chuyển	đổi	mô	hình	kinh	doanh,	ứng	dụng	công	nghệ,	chuyển	đổi	số	mạnh	mẽ	để	phù	
hợp	với	xu	hướng.	Chuyển	đổi	số	giúp	các	doanh	nghiệp	trụ	vững	trong	bối	cảnh	kinh	
tế	tạm	ngưng	hoạt	động	mà	còn	là	tiền	đề	để	doanh	nghiệp	phát	triển	quy	mô	kinh	
doanh	sáng	các	thị	trường	mới	tiềm	năng	hơn.	Theo	thống	kê	của	Vietnam	Report	cho	
thấy	Top	3	chiến	lược	của	doanh	nghiệp	để	chuẩn	bị	đưa	chuyển	đổi	số	vào	hoạt	động	
sản	xuất	kinh	doanh	là:	Số	hóa	hoạt	động	quản	trị	doanh	nghiệp	(65%);	Phát	triển	các	
kênh	phân	phối,	tiếp	thị,	bán	hàng	qua	công	nghệ	(58.3%);		Chi	cho	đổi	mới	và	ứng	
dụng	công	nghệ	(56.7%).

	 Để	khắc	phục	các	hậu	quả	kéo	nền	kinh	tế	phát	triển	ảm	đạm	như	hiện	tại,	các	
doanh	nghiệp	đang	tập	trung	theo	đuổi	các	mục	tiêu:	Chống	dịch	hiệu	quả	và	đảm	
bảo	sản	xuất	kinh	doanh.	Vừa	phải	nỗ	lực	đánh	giá	những	tác	động	của	dịch	bệnh	vừa	
phải	tìm	ra	phương	pháp	ứng	phó	tối	ưu.	Trong	các	phương	án	tập	trung	khôi	phục	nền	
kinh	tế,	các	doanh	nghiệp	đã	tiến	hành	chuyển	sang	các	dịch	vụ,	sản	phẩm	và	kênh	
số	hóa.	Nghiên	cứu	khảo	sát	các	doanh	nghiệp	B2B	cho	thấy,	hoạt	động	kinh	doanh	từ	
xa	mang	lại	hiệu	quả	cao	hơn	so	với	các	mô	hình	cũ.	Một	số	kênh	kỹ	thuật	số	được	áp	
dụng	là:	Bán	hàng	và	dịch	vụ	kỹ	thuật	số	theo	quy	mô,	Thương	mại	điện	tử	và	Hiệu	quả	
tiếp	thị	ứng	dụng	kỹ	thuật	số.

	 Trưởng	phòng	Consumer	Insight	Nielsen	Việt	Nam,	ông	Mohit	Agrawal	nhận	định:	
“Người	Việt	Nam	hiện	đang	dành	nhiều	thời	gian	cho	các	hoạt	động	trên	mạng	và	
chuyển	sang	hình	thức	mua	sắm	trực	tuyến	ngày	càng	nhiều	hơn.	Điều	này	sẽ	tạo	cơ	
hội	cho	các	Marketer	trong	việc	xây	dựng	các	chiến	 lược	phù	hợp	và	đầu	tư	nhiều	
hơn	vào	kênh	online”.	Theo	khảo	sát	của	Hiệp	hội	thương	mại	điện	tử	Việt	Nam	cho	
thấy	mức	độ	tăng	trưởng	trung	bình	của	các	doanh	nghiệp	thương	mại	điện	tử	trong	
giai	đoạn	cao	điểm	của	đại	dịch	(tháng	2	-	tháng	4.2020)	là	14%	so	với	cùng	kỳ	năm	
2019.	Còn	Báo	cáo	Thương	mại	điện	tử	các	nước	Đông	Nam	Á	năm	2019	của	Google,	
Temasek	và	Bain&Company	dự	đoán	tốc	độ	tăng	trưởng	trung	bình	cho	cả	giai	đoạn	
2015	-	2025	của	thương	mại	điện	tử	Việt	Nam	là	29%.	Khi	đó,	quy	mô	thương	mại	điện	
tử	của	Việt	Nam	sẽ	vươn	tới	ngưỡng	43	tỉ	USD	và	đứng	vị	trí	thứ	3	trong	khối	ASEAN.	Việc	
ứng	dụng



trí	tuệ	nhân	tạo	(AI),	khoa	học	máy	tính	(machine	learning),	Internet	vạn	vật	(IoT)	vào	
thương	mại	điện	tử	đã	cho	phép	tự	động	hóa	mọi	quá	trình	làm	việc,	tăng	năng	suất,	
sử	dụng	không	gian	hiệu	quả	hơn,	giảm	tương	tác	vật	lý	của	con	người.

	 Một	số	công	ty	công	nghệ	và	dịch	vụ	trong	lĩnh	vực	F&B	nổi	bật	và	đang	tăng	
trưởng	nhanh	chóng	hiện	nay	như:	

	-	 Ví	điện	tử:	ZaloPay,	Momo	Wallet,	ViettelPay,	AirPay,	Moca	Wallet,	Samsung	Pay,..
	-	 Truyền	thông:	Foody,	Lozi,,,,
	-	 Giao	hàng	tận	nơi:	Gojek	(Nền	tảng	là	Go-Viet),	GrabFood,	Now,…
	-	 Ngoài	ra	còn	có	dịch	vụ	giao	thực	phẩm	tươi,	Đặt	bàn,	Tìm	nguồn	hàng,	Chia	sẻ	
công	thức	nấu	ăn,…	và	rất	nhiều	các	dịch	vụ	online	khác	trong	lĩnh	vực	F&B	phát	triển	
mạnh	mẽ	để	phục	vụ	nhu	cầu	tiêu	dùng	của	người	dân.

 2.2. Khó khăn của doanh nghiệp trong ngành F&B 

	 Đối	với	các	doanh	nghiệp	kinh	doanh	trong	lĩnh	vực	F&B,	khó	khăn	lớn	nhất	chính	
là	mức	độ	cạnh	tranh	và	tỷ	 lệ	đào	thải	của	ngành	này	rất	cao.	Các	doanh	nghiệp	
trong	nước	hiện	đang	bị	cạnh	tranh	rất	khốc	liệt	với	các	đơn	vị	có	nguồn	đầu	tư	vào	
nước	ngoài.	Hơn	nữa,	sân	chơi	của	kinh	doanh	trực	tuyến	tuy	nhìn	có	nhiều	lợi	thế	để	
phát	triển	nhưng	không	phải	doanh	nghiệp	nào	cũng	có	thể	khai	thác	tốt	các	tiềm	
năng	sẵn	có.	Một	số	khó	khăn	điển	hình	trước	mắt	như:

 Thiếu kinh nghiệm: với	một	lĩnh	vực	hoàn	toàn	mới	như	bán	hàng	trực	tuyến	thì	
không	thể	có	kinh	nghiệm	ngay	được,	các	doanh	nghiệp	cần	phải	bỏ	thời	gian	để	học	
hỏi	cũng	như	tích	lũy	kinh	nghiệm.	Các	kiến	thức	mà	doanh	nghiệp	cần	nắm	trong	kinh	
doanh	online	quan	trọng	như	cách	thức	tiếp	cận	khách	hàng,	tạo	ra	nội	dung	tiếp	thị	
có	sức	hút,	lựa	chọn	những	sản	phẩm	phù	hợp	cho	phát	triển	trực	tuyến,	doanh	nghiệp	
cũng	cần	nắm	rõ	các	công	cụ	hỗ	trợ,	khai	tác	tối	đa	được	tiềm	năng	của	thương	mại	
điện	tử.	Việc	xây	dựng	nội	dung	thu	hút	thực	khách	là	công	cụ	xây	dựng	thương	hiệu	
cũng	như	duy	trì	niềm	tin	của	khách	hàng.	Tuy	nhiên,	doanh	nghiệp	nên	chú	ý	hạn	chế	
việc	tâng	bốc	hương	vị	hay	cách	chế	biến	của	món	ăn	một	cách	quá	đà	hay	không	
có	 kế	 hoạch	cụ	 thể	 nào,	 hãy	để	 khách	 hàng	dần	cảm	nhận	được,	 tin	 tưởng	 vào	
thương	hiệu	của	doanh	nghiệp	bạn	bằng	trải	nghiệm,	cảm	nhận	chất	lượng	sản	phẩm	
thực	tế.

 Thị trường đang bị thu hẹp, mức độ cạnh tranh ngày càng cao: Ngành	F&B	
Việt	Nam	có	rất	nhiều	lợi	thế	để	phát	triển	như	tiềm	năng	du	lịch	lớn,	văn	hóa	ẩm	thực	
Việt	đa	dạng	và	phong	phú,	mang	nét	đặc	trưng	rất	riêng.	Nhưng	ngành	F&B	của	Việt	
Nam	hiện	vẫn	đang	chật	vật	tìm	chỗ	đứng	trên	thị	trường.	Nguyên	do	chủ	yếu	là	vì	
doanh	nghiệp	chưa	có	sự	bứt	phá.	Các	Start	



up	tham	gia	vào	chuỗi	cung	ứng	ngành	thực	phẩm	rất	nhiều	nhưng	vẫn	làm	theo	cái	
mà	người	khác	đã	làm,	chưa	có	sự	mới	 lạ	về	hương	vị	hay	chất	 lượng.	“Quan	trọng	
nhất	khi	khởi	nghiệp	ở	lĩnh	vực	F&B	là	phải	chọn	đúng	sản	phẩm	muốn	đưa	đến	tay	
người	tiêu	dùng,	đừng	bắt	chước	hay	copy	mô	hình	mà	quốc	tế	đang	rất	thành	công.	
Khi	 làm	phải	có	bản	sắc	riêng”,	Bà	Châu	Tiểu	Ngọc	-	Giám	đốc	Sunshine	Equipment	
chia	sẻ.	Hơn	nữa,	thị	trường	F&B	của	Việt	Nam	hiện	tại	đang	cạnh	tranh	khốc	liệt	với	
các	doanh	nghiệp	nước	ngoài.	Nhà	kinh	doanh	F&B	nước	ngoài	đầu	tư	vào	thị	trường	
Việt	Nam	được	ưa	chuộng	không	chỉ	đã	có	uy	tín	ở	nước	ngoài	được	xem	là	những	đối	
thủ	nặng	ký	cho	các	doanh	nghiệp	Việt.	Cuộc	chiến	dành	thị	phần	trong	ngành	chưa	
bao	giờ	hạ	nhiệt.	Các	doanh	nghiệp	cần	tìm	ra	được	định	hướng	riêng,	tạo	khác	biệt	
về	hương	vị,	chất	lượng,	decor,	dịch	vụ,…	mới	có	thể	đứng	vững	trong	ngành	cũng	như	
phát	triển	lâu	dài	về	sau.

	 Mặt	khác,	khi	Thương	mại	điện	tử	ngành	F&B		phát	triển,	doanh	nghiệp	cần	tạo	
dựng	được	lòng	tin	với	khách	hàng.	Chính	sách	bảo	mật	tiếp	tục	là	những	vấn	đề	đối	
với	người	mua	sắm	trực	tuyến.	Ví	dụ,	gần	30%	người	tham	gia	khảo	sát	bày	tỏ	mức	độ	
tin	tưởng	thấp	đối	với	doanh	nghiệp	bán	hàng	trực	tuyến.	Để	khuyến	khích	áp	dụng	
thương	mại	điện	tử	nhiều	hơn,	các	nhà	bán	lẻ	trực	tuyến	cần	phải	nghiêm	túc	khắc	
phục	những	vấn	đề	này,	vì	không	biết	chính	xác	chất	lượng	sản	phẩm	vẫn	là	rào	cản	
lớn	khi	mua	sắm	trực	tuyến.

 Thiếu hụt nguồn nhân lực:		sự	hấp	dẫn	mà	thị	trường	Thương	mại	điện	tử	mang	
lại	khiến	rất	nhiều	doanh	nghiệp	muốn	tham	gia	vào	nền	tảng.	Tuy	nhiên,	với	tâm	thế	
thích	là	làm,	không	theo	quy	trình	bài	bản	hay	nghiên	cứu,	phân	tích	thị	trường	cụ	thể,	
kỹ	càng.	Chưa	kể,	 ngành	 F&B	đang	 thiếu	hụt	nhân	 lực,	các	nhân	 sự	mới	 ra	 trường	
không	có	kinh	nghiệm,	số	lượng	có	thừa	mà	chất	lượng	lại	không	đạt.

 Ảnh hưởng của môi trường: trong	thời	đại	kinh	tế	phát	triển,	khu	công	nghiệp	
mọc	lên	như	nấm,	vấn	đề	môi	trường,	hệ	sinh	thái	đã	không	còn	là	nỗi	lo	của	riêng	ai.	
Vấn	đề	bảo	vệ	môi	trường	đã	được	nâng	cao	đáng	kể,	đặc	biệt	 là	khi	dịch	COVID	
bùng	nổ,	xu	hướng	sử	dụng	các	sản	phẩm	thân	thiện	với	môi	trường	được	quan	tâm	
đặc	biệt.	Các	sản	phẩm	làm	từ	nguyên	liệu	thân	thiện	với	môi	trường,	phân	hủy	nhanh	
được	khuyến	khích	sử	dụng	rộng	rãi	hơn	mặc	dù	bước	đầu	tiếp	cận,	thay	đổi	thói	quen	
của	người	tiêu	dùng	cũng	gặp	không	ít	khó	khăn.	“Ngành	thực	phẩm	của	chúng	ta	là	
ngành	công	nghiệp	đi	sau,	liên	quan	mật	thiết	với	du	lịch,	nếu	tình	trạng	này	còn	diễn	
ra	thì	du	khách	sẽ	không	trở	lại	và	vô	tình	ảnh	hưởng	đến	ngành	F&B.	Nhựa	không	thể	
một	sớm,	một	chiều	biến	khỏi	cuộc	sống	của	chúng	ta	được	nhưng	ít	nhất	giảm	tiêu	



dùng	của	nó	tái	chế	nó	thì	không	chỉ	cải	thiện	giá	trị	cuộc	sống	của	mình	mà	còn	cải	
thiện	môi	trường	kinh	doanh,	thu	hút	các	nhà	đầu	tư	nước	ngoài	vào	thị	trường	Việt	
Nam”,	ông	BT	Tee	-	Tổng	giám	đốc	Công	ty	UBM	VES	chia	sẻ.

 Thiếu sự đồng bộ:	Sự	đổ	bộ	của	các	doanh	nghiệp	có	vốn	đầu	tư	nước	ngoài	
cũng	như	phát	triển	của	các	doanh	nghiệp	F&B	Việt	được	các	chuyên	gia	đánh	giá	
Việt	Nam	là	quốc	gia	có	ngành	F&B	phát	triển	vượt	bậc.	Nhưng	sự	phát	triển	ồ	ạt,	mạnh	
ai	nấy	làm	lại	khiến	cho	thị	trường	F&B	của	Việt	Nam	thiếu	sự	đồng	bộ,	không	có	cơ	
quan	chủ	quản	cũng	như	kế	hoạch	phát	triển	cụ	thể	nào.	Đặc	biệt,	khi	trải	qua	đại	dịch	
Covid	và	Nghị	định	100,	thị	trường	F&B	của	Việt	Nam	lại	càng	phơi	bày	ra	nhiều	yếu	
điểm.

 Hệ thống phân phối, logistics:	Với	những	thế	mạnh	cũng	như	tiềm	năng	sẵn	có,	
doanh	nghiệp	Việt	hoàn	toàn	có	đủ	khả	năng	và	điều	kiện	để	phát	triển,	xâm	nhập	vào	
chuỗi	cung	ứng	ngành	F&B	quốc	tế.	Tuy	nhiên,	vấn	đề	nhức	nhối	mà	không	chỉ	doanh	
nghiệp	đau	đầu	như	hiện	tại	là	vấn	đề	về	logistics.	Hàng	Việt	Nam	có	chất	lượng	khá	
cao,	nhưng	khi	xuất	khẩu	ra	nước	ngoài	không	thể	cạnh	tranh	được	do	vướng	phí	Logistic.	
“Ở	các	nước	B2C	như	Trung	Quốc	hay	Mỹ,	phí	ship	chỉ	khoảng	75.000đ/kg,	trong	khi	đó	
chính	phủ	đã	hỗ	trợ	35.000đ/kg	(mua	hàng	trên	Ebay	có	thể	thấy).	Nhưng	khi	hàng	Việt	
Nam	xuất	khẩu	qua	Trung	Quốc,	từ	100kg	trở	lên	thì	phí	sẽ	rơi	vào	khoảng	180.000	đ/kg	
-	200.000	đ/kg.	Hơn	nữa	những	mặt	hàng	đơn	giản	dưới	100kg	lại	bị	mất	rất	nhiều,	phí	
ship	lại	quá	cao	dẫn	đến	khách	hàng	không	đồng	ý	mua	hàng”	-	Bà	Lê	Tú	Uyên,	Giám	
Đốc	Công	Ty	TNHH	Xuất	Nhập	Khẩu	Đồ	Thủ	Công	Mỹ	Nghệ	Love	Natural	chia	sẻ.	Đặc	
biệt	đối	mặt	với	một	cú	sốc	như	Covid-19,	85%	doanh	nghiệp	gặp	khó	khăn	liên	quan	
đến	việc	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	xuống…	
“94,7%	doanh	nghiệp	đã	nhận	ra	điểm	yếu	này	và	đang	điều	chỉnh	lại	cơ	cấu	tỷ	trọng	
và	mạng	lưới	phân	phối	của	mình	để	có	thể	thích	nghi	với	khủng	hoảng.	Đây	cũng	là	
một	trong	những	hành	động	ưu	tiên	của	ngành	ứng	phó	với	tác	động	của	Covid-19”,	
theo	Vietnam	Report.
 
 2.3. Tiềm năng và cơ hội phát triển của doanh nghiệp

	 Đại	dịch	Covid	và	Nghị	định	100	năm	2020	được	xem	là	đợt	chọn	lọc	tự	nhiên	đối	
với	các	doanh	nghiệp	ngành	F&B	Việt.	Theo	thống	kê	của	D’corp	R-Keeper	Việt	Nam	
cho	thấy,	cả	nước	hiện	có	540.000	cửa	hàng	ăn	uống	nhưng	80%	thị	trường	vẫn	nằm	ở	
mảng	thức	ăn	đường	phố	



với	khoảng	430.000	cửa	hàng	nhỏ.	Mô	hình	chuỗi,	có	đầu	tư	chỉ	chiếm	15%	và	dự	báo	
thị	trường	sẽ	có	sự	sắp	xếp	lại	sau	khi	dịch	đi	qua	bởi	các	quán	ăn	nhỏ	lẻ	sẽ	đóng	cửa	
rất	nhiều.	

	 Và	sau	khi	khống	chế	được	dịch,	hoạt	động	ăn	uống	trở	nên	sôi	động	trở	lại,	thói	
quen	ăn	uống	của	người	tiêu	dùng	cũng	thay	đổi	vừa	là	thách	thức	vừa	là	cơ	hội	để	
doanh	nghiệp	điều	chỉnh	mô	hình	kinh	doanh	của	mình.	Sự	chuyển	mình	của	doanh	
nghiệp	sang	mô	hình	Kinh	doanh	online,	bán	hàng	trên	sàn	thương	mại	điện	tử	không	
những	là	“cú	hích”	giúp	doanh	nghiệp	duy	trì	hoạt	động	ổn	định	sau	dịch	mà	còn	giúp	
các	doanh	nghiệp	từng	bước	tiếp	cận,	tham	gia	vào	cuỗi	cung	ứng	thực	phẩm	toàn	
cầu.	“Doanh	thu	online	của	chúng	tôi	tăng	100%	so	với	trước	dịch.	Trong	tương	lai	chúng	
tôi	phải	tiếp	tục	đẩy	mạnh	doanh	thu	online	để	thu	hút	thêm	khách	hàng	trẻ,	khách	
hàng	tiềm	năng.	“,	anh	Nguyễn	Mạnh	Thắng,	quản	lý	chuỗi	phở	Kao	trả	lời	phỏng	vấn	
VTV.

	 Với	hệ	thống	các	nhà	hàng,	quán	café,	khu	vui	chơi	ăn	uống,…	được	trang	trí	
đẹp	mắt,	phong	cách	đa	dạng,	menu	thực	đơn	phong	phú,	mật	độ	các	cửa	hàng	F&B	
dày	đặc	tại	các	thành	phố	lớn,	cụ	thể	theo	thống	kê	của	Dcorp	R-	Keeper	Việt	Nam	
(doanh	nghiệp	cung	cấp	giải	pháp	POS	và	hệ	sinh	thái	công	nghệ	cho	các	doanh	
nghiệp	F&B)	cho	thấy	thì	hiện	nay	cả	nước	đang	có	đến	540.000	cửa	hàng	kinh	doanh	
ăn	uống	trong	đó	có	khoảng	430.000	cửa	hàng	nhỏ,	7.000	nhà	hàng	chuyên	dịch	vụ	
thức	ăn	nhanh,	22.000	cửa	hàng	cà	phê,	các	quầy	bar	và	trên	80.000	nhà	hàng	được	
đầu	tư	bài	bản,	con	số	này	thậm	chí	được	dự	đoán	sẽ	còn	tăng	lên	trong	thời	gian	sắp	
tới.	Cùng	với	dân	số	trẻ	năng	động,	trình	độ	dân	trí	ngày	càng	cao,	các	hoạt	động	ăn	
uống	ngoài	trời	cũng	được	phát	triển	và	mở	rộng.	Với	nền	ẩm	thực	đa	dạng	phong	
phú,	hệ	thống	F&B	của	Việt	Nam	được	dự	đoán	sẽ	ngày	càng	phát	triển	hơn	trong	thời	
gian	tới.

	 Mặc	dù	ngành	F&B	tại	Việt	Nam	còn	nhiều	khó	khăn	như	mô	hình	kinh	doanh	
phát	triển	ồ	ạt,	chưa	được	đồng	bộ	cộng	với	hai	“cơn	bão”	trong	năm	2020	là	Đại	dịch	
Covid	và	Nghị	định	100	gây	ra	nhiều	thiệt	hại	nặng	nề	nhưng	với	việc	nhận	thức	được	
sớm	những	khó	khăn	để	khắc	phục	giúp	ngành	F&B	của	Việt	Nam	dần	ổn	định	và	phát	
triển.	Các	doanh	nghiệp	dịch	vụ	ăn	uống	có	xu	hướng	bắt	tay	nhau	để	cứu	mình,	cứu	
ngành.	Việc	các	doanh	nghiệp	thực	hiện	tái	cấu	trúc,	đổi	mới	công	nghệ	,	cơ	cấu	lại	
thị	trường,	tổ	chức	lao	động	để	tăng	hiệu	quả,	tăng	năng	lực	cạnh	tranh,	thực	hiện	tiết	
kiệm,	cắt	giảm	chi	phí,	giảm	giá	thành	sản	phẩm,	..	từng	bước	đưa	ngành	F&B	hướng	
tới	các	chuẩn	mực	quốc	tế	trong	quản	trị	doanh	nghiệp,	gia	nhập	vào	chuỗi	cung	ứng	
toàn	cầu.



PHẦN 3: VỠ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU NGÀNH F&B

 3.1. Hiện trạng ngành F&B trên thế giới:

	 Sự	bùng	phát	dữ	dội	của	virus	Corona	là	cơn	ác	mộng	kinh	hoàng	đối	với	nền	
kinh	tế	 thế	giới,	 tạo	 ra	những	sự	 thay	đổi	mạnh	mẽ	trong	mọi	phương	diện.	Với	ước	
tính	 khoảng	 79.000.000	 trường	hợp	dương	 tính	 trên	 toàn	cầu,	 theo	 tuyên	bố	của	
Worldometer,	COVID-19	đã	gây	ra	làn	sóng	sợ	hãi	cho	công	dân	trên	thế	giới,	hủy	hoại	
không	chỉ	cuộc	sống	mà	còn	cả	nền	kinh	tế	của	hầu	hết	các	quốc	gia,	khiến	mọi	hoạt	
động	đều	bị	đình	trệ.

	 Trong	số	rất	nhiều	những	 lĩnh	vực	đang	tuột	dốc,	ngành	F&B	dường	như	đang	
phải	chịu	những	tác	động	nặng	nề	nhất.	Trong	thời	gian	tới,	các	doanh	nghiệp	F&B	
cần	có	những	sự	chuẩn	bị	về	tinh	thần	và	nguồn	lực	trước	những	thiệt	hại	lâu	dài	của	
Covid-19,	được	coi	là	thách	thức	lớn	nhất	của	ngành.

	 Được	đánh	giá	là	một	trong	những	thị	trường	rộng	lớn	nhất	thế	kỷ	21,	ngành	F&B	
trong	những	 thập	kỷ	qua	đã	 thực	sự	phát	 triển	mạnh	mẽ.	Các	doanh	nghiệp	 trong	
ngành	F&B	luôn	ở	tâm	thế	sẵn	sàng	đổi	mới	do	sự	biến	chuyển	nhanh	chóng	trong	nhu	
cầu	và	thị	hiếu	của	người	tiêu	dùng.	Đây	cũng	là	thách	thức	lớn	nhất	cho	việc	tồn	tại	
trong	ngành	công	nghiệp	sôi	động	nhưng	vô	cùng	khắc	nghiệt	này.
 
	 Theo	nhiều	nghiên	cứu	và	khảo	sát	cho	thấy	đã	có	nhiều	sự	thay	đổi	trong	quan	
điểm,	nhận	thức	của	người	tiêu	dùng	đối	với	ngành	F&B.	Hiện	nay,	con	người	đã	không	
quá	đề	cao	chất	lượng	hay	hương	vị	mà	dần	ưa	chuộng	những	sản	phẩm	giàu	dinh	
dưỡng,	có	lợi	cho	sức	khỏe	hơn,	hạn	chế	hơn	với	những	thực	phẩm,	đồ	uống	có	chất	
béo	và	đường.

	 Tuy	là	một	gã	khổng	lồ	với	trị	giá	hàng	tỷ	đô	la	nhưng	bản	thân	ngành	F&B	cũng	
đang	phải	trải	qua	những	khó	khăn	lớn.	Bên	cạnh	một	số	những	trở	ngại	cố	hữu,	tồn	tại	
từ	trước	đến	nay	như	vấn	đề	truy	xuất	nguồn	gốc,	quản	lý	tồn	kho…,	có	nhiều	thách	
thức	khác	của	thị	trường	này	đang	tăng	lên	từng	ngày,	do	sự	biến	đổi	đột	ngột	trong	
nhu	cầu	và	thị	hiếu	của	khách	hàng,	cũng	như	là	tình	hình	dịch	bệnh	và	cả	những	rào	
cản	pháp	lý	nghiêm	ngặt	bởi	sự	leo	thang	căng	thẳng	giữa	quan	hệ	ngoại	giao	các	
nước	trên	thế	giới.

 3.1.1. Ban hành lệnh cấm đồ nhựa:

	 Sau	nhiều	cuộc	đàm	phán,	 thảo	 luận	suốt	những	năm	qua	giữa	các	 tổ	chức	
quốc	tế,	các	quốc	gia	-	khi	vấn	đề	bảo	vệ	môi	trường	trở	thành	sứ	mạng	toàn	cầu	-	lệnh	
cấm	nhựa	(The	Plastic	Ban)	đã	được	thực	thi	ở	nhiều	nước	trên	thế	giới.	Tốc	độ	phát	
triển	nhanh	chóng	của	quá	trình	công	nghiệp	hóa	mà	trong	đó	F&B	là	lĩnh	vực	chính	đã	
gây	ra	những	tác	động	nghiêm	trọng	đến	môi	trường.	Dù	là	vô	tình	hay	cố	ý,	việc	tiêu	
thụ	quá	mức	và	thải	bỏ	nhựa	không	đúng	cách	đã	trở



thành	tác	nhân	số	1	gây	ra	tình	trạng	ô	nhiễm	môi	trường	nặng	nề,	biến	việc	cắt	giảm	
nhựa	thành	một	trong	những	nhiệm	vụ	quan	trọng	mà	các	doanh	nghiệp	F&B	ngày	nay	
phải	đối	mặt.

	 Một	yếu	tố	khác	liên	quan	đến	môi	trường	cũng	đang	tạo	nên	thách	thức	lớn	
không	kém	cho	ngành	F&B	chính	 là	vấn	đề	quản	 lý	chất	 thải.	Không	thể	phủ	nhận,	
ngành	công	nghiệp	thực	phẩm	tạo	ra	một	lượng	chất	thải	đáng	kể,	ngay	từ	khâu	tìm	
nguồn	cung	cấp	nguyên	liệu	thô	cho	đến	bán	lẻ	và	phân	phối	thực	phẩm.	Đây	là	một	
vấn	đề	nhức	nhối	và	cần	có	phương	án	giải	quyết	càng	sớm	càng	tốt.

 3.1.2. Sự phát triển nhanh chóng của Thương mại điện tử:

	 Thị	 trường	thương	mại	điện	 tử	đang	ngày	càng	phát	 triển	với	 tốc	độ	đột	biến	
trong	10	năm	trở	lại	đây,	song	song	với	cuộc	cách	mạng	công	nghiệp	4.0	đang	diễn	ra	
trên	toàn	cầu.	Đây	thực	sự	là	một	thách	thức	lớn	của	cả	ngành	F&B	khi	đây	là	lĩnh	vực	
tỏ	ra	chậm	chạp	và	e	dè	trong	khi	các	ngành	công	nghiệp	cốt	lõi	như	thiết	bị	gia	dụng,	
điện	tử,	dệt	may	hay	các	sản	phẩm	nội	địa	khác	đã	và	đang	tham	gia	vào	đường	đua	
Thương	mại	điện	tử	này.

	 Cuối	cùng,	các	nhà	sản	xuất	và	kinh	doanh	F&B	cũng	đã	bắt	đầu	đầu	tư	vào	
việc	bán	hàng	trên	nền	tảng	thương	mại	điện	tử	để	chinh	phục	thách	thức	mang	tính	
thời	đại	này.	Tuy	nhiên,	không	phải	là	dễ	dàng	cho	các	doanh	nghiệp	F&B	để	có	thể	
thành	công	với	thương	mại	điện	tử	bởi	những	đặc	tính	không	thể	thay	đổi	như	thời	hạn	
sử	dụng,	điều	kiện	bảo	quản…	Trở	ngại	lớn	nhất	có	lẽ	là	thói	quen	mua	sắm	thực	phẩm,	
đồ	uống	trực	tiếp	để	dễ	dàng	kiểm	tra	mặt	hàng	của	đa	phần	người	tiêu	dùng.

 3.1.3. Tác động nặng nề của Covid-19:

	 Kể	từ	khi	bùng	phát,	dịch	Covid-19	đã	khiến	nền	công	nghiệp	F&B	phải	đối	mặt	
với	nhiều	sự	khốn	đốn,	những	hậu	quả	tồi	tệ	nhất	và	gánh	nặng	khôi	phục	và	duy	trì	sự	
sống	của	doanh	nghiệp.	Tác	động	mạnh	mẽ	của	dịch	bệnh	trải	dài	trên	mọi	phương	
diện	của	ngành	F&B,	từ	sản	xuất	đến	chuỗi	cung	ứng,	phân	phối	và	cả	bán	lẻ,	dịch	
vụ	ăn	uống.	Trên	thế	giới	đã	có	những	trường	hợp	phải	cắt	giảm,	đóng	cửa	một	phần	
hoặc	thậm	chí	là	tuyên	bố	phá	sản,	khiến	người	lao	động	rơi	vào	tình	trạng	thất	nghiệp	
và	gây	ảnh	hưởng	nghiêm	trọng	đến	chuỗi	cung	ứng.

	 Các	hoạt	động	nông	nghiệp	cũng	bị	đình	trệ	khiến	nỗi	lo	về	thiếu	hụt	trong	cung	
cấp	lương	thực	ngày	một	tăng	cao.	Cùng	với	đó	là	tâm	lý	hoảng	loạn	của	người	tiêu	
dùng,	họ	đổ	xô	mua	sắm	lương	thực,	thực	phẩm	và	đồ	uống	để	dự	trữ	khiến	tình	trạng	
thiếu	hụt	càng	trầm	trọng,	tạo	ra	chênh	lệch	khoảng	cách	giữa	người	có	điều	kiện	dự	
trữ	và	người	không	có	khả	năng.



Nhiều	ý	kiến	đồng	thuận	cho	rằng	tình	trạng	khủng	hoảng	này	sẽ	còn	kéo	dài	ít	nhất	
là	đến	khi	thế	giới	tìm	ra	được	phương	pháp	điều	trị	hoặc	vaccine	chữa	Covid-19.	Như	
vậy	các	nhà	sản	xuất,	phân	phối	thực	phẩm	và	đồ	uống	sẽ	còn	phải	đối	mặt	với	những	
hậu	quả	của	đại	dịch	trong	một	khoảng	thời	gian	dài	nữa.	Do	đó,	các	doanh	nghiệp	
kinh	doanh	nhà	hàng	được	dự	đoán	sẽ	bị	ảnh	hưởng,	trong	khi	ngành	công	nghiệp	thịt	
cũng	dự	kiến	sẽ	trải	qua	một	đợt	suy	thoái	do	thói	quen	ăn	uống	của	người	tiêu	dùng	
thay	đổi.

	 Với	thực	trạng	đáng	báo	động	hiện	nay,	các	nhà	quản	lý	ngành	F&B	phải	đối	
mặt	với	rất	nhiều	thách	thức,	sự	cạnh	tranh	cũng	vô	cùng	khốc	liệt	và	chỉ	cần	một	thay	
đổi	thôi	cũng	đã	ảnh	hưởng	đến	toàn	bộ	chuỗi	cung	ứng.	Sự	thay	đổi	trong	chi	tiêu	của	
người	tiêu	dùng,	giá	thực	phẩm	và	đồ	uống,	khẩu	vị	toàn	cầu	và	công	nghệ	tiên	tiến	
được	dự	đoán	sẽ	mang	lại	những	biến	đổi	sâu	rộng	trong	lĩnh	vực	này	trong	vài	năm	tới.	
Tuy	có	nhiều	khó	khăn	nhưng	ngành	F&B	được	dự	đoán	sẽ	đạt	được	mức	tăng	trưởng	
tốt	trong	tương	lai.	Và	còn	phải	phụ	thuộc	nhiều	vào	

 3.2. Giải pháp vượt qua khủng hoảng cho các doanh nghiệp F&B:
 3.2.1. Quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường:

	 Ngày	nay,	những	sản	phẩm	có	gắn	nhãn	“thân	thiện	với	môi	trường”	được	chứng	
minh	rằng	sẽ	thu	hút	sự	chú	ý	của	khách	hàng	hơn	và	có	khả	năng	tăng	lợi	nhuận	bán	
hàng	cao	hơn	nhiều	so	với	những	sản	phẩm	gây	hại	cho	môi	trường.	Các	nhà	quản	lý	
F&B	hiện	đang	nỗ	lực	hướng	tới	một	quá	trình	sản	xuất	có	lợi	cho	môi	trường	thông	qua	
việc	áp	dụng	nhiều	quy	trình	tái	chế.	Việc	triển	khai	một	hệ	thống	xanh	ngay	từ	khâu	
sản	xuất	đến	đóng	gói	và	quản	lý	chuỗi	cung	ứng,	áp	dụng	các	kỹ	thuật	tái	chế,	quản	
lý	chất	thải,	v.v.	là	một	giải	pháp	quan	trọng	để	giải	quyết	vấn	đề	môi	trường	nhức	nhối	
hiện	nay	của	ngành.

	 Một	điển	hình	trong	việc	tuân	thủ	theo	các	chính	sách	bảo	vệ	môi	trường	của	thế	
giới	chính	là	Nestlé	-	công	ty	Thực	phẩm	và	Đồ	uống	lớn	nhất	thế	giới.	Năm	2019,	Nestlé	
đã	tuyên	bố	sẽ	sử	dụng	100%	bao	bì	làm	từ	thành	phần	có	thể	tái	chế/tái	sử	dụng	vào	
năm	2025.	Ngoài	ra,	các	nhà	bán	lẻ	như	Asda,	Café	Coffee	Day	và	McDonald’s	cũng	
đã	cam	kết	sẽ	không	sử	dụng	nhựa	và	áp	dụng	những	chính	sách	bảo	vệ	môi	trường	
bền	vững	trong	sản	xuất	và	đóng	gói.

 3.2.2. Tăng cường tính minh bạch trong nguồn gốc sản phẩm:

	 Người	 tiêu	dùng	ngày	càng	quan	 tâm	đến	những	 thành	phần	có	 trong	 thực	
phẩm,	đồ	uống	của	mình,	 khiến	cho	việc	 truy	 xuất	nguồn	gốc	 trở	 thành	một	phần	
không	thể	thiếu	khi	sản	xuất	bao	bì	hay	quảng	cáo	sản	phẩm	đến	khách	hàng.	Từ	các	
thành	phần	sạch	đến	nguồn	cung	ứng	nguyên	liệu	có	đạo	đức	và	có	trách	nhiệm,	nhu	
cầu	của	người	tiêu	dùng	về	một	chuỗi	cung	ứng	và	nguồn



gốc	sản	phẩm	minh	bạch	chưa	bao	giờ	cao	đến	vậy.	Nhận	thấy	tầm	quan	trọng	của	
việc	lưu	trữ	hồ	sơ	dữ	liệu	một	cách	chính	xác,	các	công	ty	chế	biến	thực	phẩm	hiện	
đang	trên	đường	triển	khai	công	nghệ	tiên	tiến,	chẳng	hạn	như	IoT,	AI	và	blockchain,	
cho	các	nhiệm	vụ	như	phân	tích	chuỗi	cung	ứng,	đo	trọng	lượng,	giám	sát	nhiệt	độ,	v.v.

	 Trên	thực	tế,	theo	Khảo	sát	người	tiêu	dùng	của	Innova	năm	2020,	ba	trong	năm	
người	tiêu	dùng	toàn	cầu	nói	rằng	họ	quan	tâm	đến	việc	“tìm	hiểu	thêm	về	thực	phẩm	
của	mình	đến	từ	đâu	và	nó	được	sản	xuất	như	thế	nào”.	Điều	đó	cho	thấy	một	sản	
phẩm	được	gắn	nhãn	“sạch”,	có	nguồn	gốc	hữu	cơ	và	không	chứa	các	chất	phụ	gia	
luôn	được	đề	cao.

 3.2.3. Mở rộng kinh doanh trên nhiều nền tảng:

	 Một	trong	những	thay	đổi	lớn	nhất	có	thể	thấy	được	để	đối	phó	với	đại	dịch	là	sự	
gia	tăng	tiêu	dùng	đa	kênh.	Người	tiêu	dùng	hiện	nay	có	nhiều	cơ	hội	tiếp	cận	hơn	bao	
giờ	hết	để	ăn,	uống	những	gì	họ	muốn,	bất	kể	khi	nào	và	ở	bất	cứ	đâu	họ	thích.	Điều	
quan	trọng	hơn	bao	giờ	hết	đối	với	các	nhà	sản	xuất	thực	phẩm	là	giải	quyết	sự	tiện	lợi,	
dễ	dàng	tiếp	cận	và	mang	lại	nhiều	trải	nghiệm	phong	phú	hơn.

	 Trên	thực	tế,	theo	tạp	chí	Boston	Business,	36%	doanh	số	bán	thực	phẩm	và	đồ	
uống	đến	từ	các	nền	tảng	thương	mại	điện	tử.	Xu	hướng	sản	xuất	đồ	tươi	sống,	hàng	
hóa	đóng	gói	và	đồ	ăn	chế	biến	sẵn	được	giao	đến	tận	nơi	dự	kiến	sẽ	tiếp	tục	duy	trì,	
khi	mà	ngành	công	nghiệp	F&B	đang	cố	gắng	bắt	kịp	sở	thích	và	nhu	cầu	của	người	
tiêu	dùng.	Một	cuộc	khảo	sát	RSM	Food	and	Beverage	Monitor	năm	2017	cho	thấy	64%	
các	công	ty	thành	công	trong	ngành	đã	phát	triển	công	nghệ	Thương	mại	điện	tử.

 3.2.4. Tạo ra những trải nghiệm mới:

Chúng	ta	đều	biết	rằng,	đổi	mới	là	một	yêu	cầu	bắt	buộc	và	thường	xuyên	trong	ngành	
Thực	phẩm	và	Đồ	uống.	Nghiên	cứu	từ	Innova	cho	thấy	ba	trong	năm	người	tiêu	dùng	
“quan	tâm	đến	việc	thử	trải	nghiệm	cảm	giác	mới	(ví	dụ:	hương	thơm,	vị,	kết	cấu,	màu	
sắc,	cảm	giác)”	với	các	thế	hệ	trẻ	dẫn	đầu	nhu	cầu	về	những	trải	nghiệm	hương	vị	đó.	
Điều	đó	có	nghĩa	rằng	trong	năm	2021	sắp	đến,	ngành	F&B	cũng	đặt	mục	tiêu	sẽ	tạo	ra	
nhiều	sự	kết	hợp	để	mang	đến	những	trải	nghiệm	mới	cho	người	tiêu	dùng.



PHẦN 4: ALIBABA.COM & TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 4.1. Giới thiệu Alibaba.com

 Alibaba.com	là	một	trong	những	website	thương	mại	điện	tử	nổi	tiếng	trực	thuộc	
tập	đoàn	Alibaba	Group.	Từ	lâu,	Alibaba.com	đã	trở	thành	trang	mua	sắm	trực	tuyến	
hàng	đầu	Trung	Quốc	và	nổi	tiếng	trên	khắp	thế	giới.

 Kho hàng của Alibaba.com	vô	cùng	phòng	phú	và	đa	dạng,	bất	cứ	món	hàng	
nào	khi	cần	đều	có	thể	dễ	dàng	được	tìm	thấy	với	mức	giá	hợp	lý.	Đặc	biệt,	các	nhà	
cung	cấp	trên	Alibaba.com	được	chọn	lọc	kỹ	lưỡng,	sản	phẩm	đạt	chất	lượng	cao.	
Ngoài	ra,	chức	năng	đánh	giá	gian	hàng	trên	Alibaba.com	giúp	nâng	cao	độ	tin	cậy	
và	làm	tăng	sự	tin	tưởng	trong	mắt	khách	hàng.

	Logo	Alibaba.com

 Alibaba.com	hoạt	động	chủ	yếu	theo	mô	hình	B2B	(Business	 to	Business)	 -	mô	
hình	kinh	doanh,	giao	dịch	và	kết	nối	các	doanh	nghiệp	trên	toàn	cầu	với	nhau	thông	
qua	Internet.	Sau	khi	đăng	ký	gian	hàng	trên	Alibaba.com,	các	doanh	nghiệp	có	thể	
chào	hàng,	tìm	kiếm	khách	hàng,	đặt	hàng,	ký	kết	hợp	đồng,	thanh	toán,…	qua	hệ	
thống	này.

	 Có	thể	nói,	Alibaba.com	là	đơn	vị	trung	gian	đầy	đủ	tiện	ích	nhất,	xóa	tan	rào	
cản	vị	trí	địa	lý	giữa	các	khu	vực	-	giúp	bên	bán	và	bên	mua	không	cần	gặp	nhau,	
không	phải	mất	nhiều	thời	gian	và	công	sức	mà	vẫn	đạt	được	những	hợp	đồng	kinh	
doanh	Xuất	-	Nhập	khẩu	dễ	dàng.

	 Với	Alibaba.com,	doanh	nghiệp	sẽ	tìm	thấy	loại	sản	phẩm	mình	cần	và	tìm	được	
các	nhà	cung	cấp	tốt.	Sau	khi	hai	bên	đạt	được	những	thỏa	thuận	nhất	định,	Alibaba.
com	sẽ	cung	cấp	các	dịch	vụ	cần	thiết	giúp	cho	các	bên	có	thể	giao	dịch	an	toàn	với	
nhau.

	 Trong	8	năm	 liên	 tiếp,	Alibaba.com	được	 tạp	chí	 Forbes	bình	chọn	 là	“Trang 
thương mại điện tử B2B tốt nhất trên thế giới”	và	nền	tảng	này	cũng	được	các	độc	
giả	của	 tạp	chí	 Far	Eastern	Economic	Review	bình	chọn	 là	 trang	website	B2B	 thông	
dụng	nhất	hiện	nay.	Chưa	dừng	lại	ở	đó,	Alibaba.com	tiếp	tục	được	xếp	hạng	vị	trí	số	1	
trong	một	số	lĩnh	vực	của	Alexa.com,	chẳng	hạn	như	thương	mại	quốc	tế,	thương	mại	
điện	tử,	thị	trường	thương	mại,	thương	mại	xuất	nhập	khẩu…



Có	thể	thấy,	tiềm	năng	xuất	khẩu	trên	Alibaba.com	là	vô	cùng	to	lớn,	chúng	ta	sẽ	cùng	
nhau	phân	tích	và	đi	sâu	hơn	về	cách	kinh	doanh,	cách	gia	tăng	kỹ	năng	bán	hàng	
thành	công	trên	nền	tảng	này.	Nhưng	trước	tiên,	hãy	cùng	nhau	phân	tích	những	tiềm	
năng	xuất	khẩu	mà	các	doanh	nghiệp	Việt	Nam	có	thể	tận	dụng	từ
Alibaba.com

 4.2. Tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
 4.2.1. Lợi thế kinh doanh trên Alibaba.com

	 Yếu	tố	chính	khiến	mô	hình	kinh	doanh	B2B	của	Alibaba.com	nhanh	chóng	thành	
công	đó	 là	website	thương	mại	điện	tử	này	có	thể	đáp	ứng	được	mọi	nhu	cầu	của	
nhà	cung	cấp	và	nhà	nhập	khẩu.	Việc	đăng	ký	gian	hàng	vô	cùng	dễ	dàng	và	nhanh	
chóng,	điều	này	thu	hút	được	lượng	nhà	cung	cấp	lớn,	nhờ	vậy	mà	kho	hàng	hóa	tại	
Alibaba	cũng	vô	cùng	phong	phú,	đa	dạng.

	 Ngoài	ra,	các	nhà	máy	sản	xuất	ở	bất	kỳ	quốc	gia	nào	nếu	muốn	tìm	kiếm	nguyên	
liệu,	trang	thiết	bị…	đều	có	thể	đặt	mua	số	lượng	lớn	với	mức	giá	rẻ	tại	Alibaba.com.

 4.2.1.1. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 04 trong 10 nước cung ứng toàn cầu 
trên nền tảng Alibaba.com

Nhóm	10	nhà	cung	ứng	toàn	cầu	trên	Alibaba.com



Tiềm	năng	xuất	khẩu	của	các	doanh	nghiệp	Việt	trên	nền	tảng	Alibaba.com	là	rất	lớn,	
theo	dữ	 liệu	dựa	trên	số	 lượng	người	bán	từ	Alibaba.com,	Việt	Nam	 là	một	 trong	10	
quốc	gia	(đứng	thứ	04)	trong	cung	ứng	toàn	cầu	trên	nền	tảng	xuất	khẩu	số	một	thế	
giới	này.	Trong	khối	Đông	Nam	Á,	Malaysia	xếp	vị	trí	thứ	05	và	Thái	Lan	đứng	vị	trí	thứ	07.

	 Từ	khi	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát,	nhu	cầu	nhập	khẩu	hàng	hóa	ở	các	quốc	
gia	phát	triển	như	Châu	Âu	và	Mỹ	vô	cùng	to	lớn,	đặc	biệt	là	các	mặt	hàng	khẩu	trang	
và	nông	sản.	Kể	từ	đó,	65% người mua hàng B2B đã LÊN THẲNG các trang thương 
mại điện tử xuyên biên giới để tìm kiếm hàng hóa mà họ đang muốn nhập khẩu, 
so	với	53%	sử	dụng	Google	Search	-	Google	tìm	kiếm,	như	cách	truyền	thống	trước	đây	
(số	liệu	tổng	hợp	từ	Alibaba.com).	Điều	này	cho	thấy	xu	thế	nhập	khẩu	trực	tuyến	đang	
dần	phát	triển	và	nó	sẽ	trở	nên	phổ	biến	hơn	trong	tương	lai,	mang	đến	nhiều	cơ	hội	
và	tiềm	năng	xuất	khẩu	cho	các	doanh	nghiệp	Việt	vốn	luôn	nắm	bắt	nhanh	các	xu	
hướng	kinh	doanh	trên	toàn	cầu.

 4.2.1.2. Số lượng thành viên đăng ký khổng lồ

	 Với	mô	hình	hoạt	động	B2B	hiệu	quả,	Alibaba.com	đã	kết	nối	hơn	10	triệu	người	
mua	hàng	 trên	 toàn	cầu,	có	mặt	 trên	200	quốc	gia/vùng	 lãnh	 thổ	và	hơn	150	 triệu	
thành	viên	đăng	ký	tài	khoản	trên	Alibaba.com

Dữ	liệu	toàn	cầu	của	Alibaba.com	(nguồn:	Báo	cáo	công	khai	của	Tập	đoàn	Alibaba	
trên	“Phát	triển	thương	mại	xuyên	biên	giới	của	các	doanh	nghiệp	vừa	và	nhỏ	2018”)



	 Alibaba.com	đã	trở	thành	cầu	nối	giúp	các	công	ty	lớn	trên	toàn	cầu	có	cơ	hội	
được	tiếp	cận	với	nguồn	hàng	hóa	phong	phú,	chất	lượng	kèm	giá	thành	phù	hợp.

	Lượng	người	mua	tích	cực	và	giá	trị	đơn	hang	đều	tăng	trưởng	mạnh
qua	các	năm	trên	Alibaba.com

	 “Trong	hơn	3	năm,	từ	năm	2016	đến	2018,	lượng	người	mua	tích	cực	trên	Alibaba.
com	tăng	từ	30%	đến	33%	mỗi	năm,	giá	trị	đơn	hàng	năm	2017	tăng	114%	so	với	năm	
2016	và	năm	2018	tăng	200%	so	với	năm	2017.	Với	lượng	người	mua	nhập	khẩu	ngày	
càng	tăng	qua	các	năm,	điều	này	cho	thấy	tiềm	năng	kinh	doanh	trên	Alibaba	là	rất	
lớn,	đặc	biệt	là	các	mặt	hàng	nông	sản	và	thực	phẩm	của	Việt	Nam	bởi	chúng	ta	đã	
có	thế	mạnh	lớn	trên	thị	trường	quốc	tế”	-	Bà	Bùi	Nhã	Uyên,	Channel	Partner	Manager	
Alibaba.com,	chia	sẻ.

 4.2.1.3. Thị trường xuất khẩu tiềm năng của doanh nghiệp Việt

	 Dịch	bệnh	Covid-19	vẫn	còn	diễn	biến	phức	tạp	ở	nhiều	cường	quốc	lớn	và	các	
quốc	gia	ở	châu	Á,	khiến	nhiều	doanh	nghiệp	bị	thu	hẹp	hoạt	động	kinh	doanh	sản	
xuất,	và	làm	gián	đoạn	các	chuỗi	cung	ứng	về	nguyên	liệu	đầu	vào,	đầu	ra	của	sản	
phẩm,	nhất	là	trong	các	ngành	F&B,	nội	thất,	dệt	may	và	da	giày….	Trước	bối	cảnh	đó,	
thương	mại	điện	tử	toàn	cầu	là	chìa	khóa	để	các	doanh	nghiệp	phục	hồi	sau	đại	dịch	
và	hướng	đến	tăng	trưởng	xuất	khẩu	trong	tương	lai.

	 Thống	kê	riêng	trên	sàn	thương	mại	điện	tử	xuyên	biên	giới	Alibaba.com,	Mỹ	là	
quốc	gia	đứng	đầu	về	lượng	hàng	hóa	nhập	khẩu	từ	các	nước	trên	thế	giới,	tiếp	đến	
là	Ấn	Độ,	Canada,	Brazil,	Úc,	Anh,	Nga,…



Nhóm	20	quốc	gia	nhập	khẩu	nhiều	nhất	trên	Alibaba.com

	 Đứng	ở	giữa	bảng	là	các	quốc	gia	như	Ý,	Pháp,	Đức	và	Tây	Ban	Nha,	đây	đều	là	
những	quốc	gia	nằm	trong	khu	vực	EU	và	là	một	trong	những	thị	trường	tiềm	năng	mà	
các	doanh	nghiệp	Việt	có	thể	nhắm	tới.

	 Vào	ngày	1/8/2020	vừa	qua,	hiệp	định	EVFTA	giữa	Việt	Nam	và	liên	minh	Châu	Âu	
đã	chính	thức	có	hiệu	lực.	Thông	qua	hiệp	định	này,	EU	sẽ	xóa	bỏ	thuế	nhập	khẩu	đối	
với	khoảng	85,6%	số	dòng	thuế,	tương	đương	70,3%	kim	ngạch	xuất	khẩu	của	Việt	Nam	
sang	EU.	Sau	07	năm	kể	từ	khi	Hiệp	định	có	hiệu	lực,	EU	sẽ	xóa	bỏ	thuế	nhập	khẩu	đối	
với	99,2%	số	dòng	thuế,	tương	đương	99,7%	kim	ngạch	xuất	khẩu	của	Việt	Nam.	Đối	với	
khoảng	0,3%	kim	ngạch	xuất	khẩu	còn	lại,	EU	cam	kết	dành	cho	Việt	Nam	hạn	ngạch	
thuế	quan	với	thuế	nhập	khẩu	trong	hạn	ngạch	là	0%.

	 Như	vậy,	có	thể	nói,	gần	100%	kim	ngạch	xuất	khẩu	của	Việt	Nam	sang	EU	sẽ	
được	xóa	bỏ	thuế	nhập	khẩu	sau	một	lộ	trình	ngắn.	Cho	đến	nay,	đây	là	mức	cam	kết	
cao	nhất	mà	một	đối	tác	dành	cho	các	doanh	nghiệp	Việt	trong	các	hiệp	định	FTA	đã	
được	ký	kết.	Lợi	ích	này	đặc	biệt	có	ý	nghĩa	khi	EU	liên	tục	là	một	trong	hai	thị	trường	
xuất	khẩu	lớn	nhất	của	Việt	Nam	hiện	nay.	

 4.2.1.4. Xây dựng Minisite chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

	 Thiết	lập	gian	hàng	trên	nền	tảng	kinh	doanh	B2B	trực	tuyến	lớn	nhất	thế	giới	cho	
mọi	doanh	nghiệp,	Alibaba.com	là	cơ	hội	để	giới	thiệu	thương	hiệu	doanh	nghiệp	ra	thị	
trường	toàn	cầu.

	 Hiển	thị	hình	ảnh	sản	phẩm,	video	giới	thiệu,	chứng	nhận	doanh	nghiệp	đạt	được	
và	các	điểm	bán	hàng	hàng	đầu	của	doanh	nghiệp.	Minisite	chuyên	nghiệp	phù	hợp	
với	giao	diện	máy	tính	và	điện	thoại.

	 Với	mỗi	doanh	nghiệp	khi	 lên	sàn	Alibaba.com	đều	chuẩn	bị	một	minisite	đẹp	
làm	cơ	sở	giúp	doanh	nghiệp	quảng	bá	thương	hiệu	công	ty,	giới	 thiệu,	thu	hút	sản	
phẩm,	dịch	vụ	tới	khách	hàng.

 



 4.3. Không cần nhiều nhân sự để quản lý thành công gian hàng Alibaba.com

 “Khi hoạt động trên Alibaba.com, doanh nghiệp của tôi có cần nhiều nhân sự để 
quản lý gian hàng không?”

	 Đây	chính	là	câu	hỏi	mà	hầu	hết	các	doanh	nghiệp	thường	hay	băn	khoăn	trước	
khi	quyết	định	đăng	ký	gian	hang	trên	nền	tảng	thương	mại	điện	tử	Alibaba.com	bởi	
vấn	đề	nhân	sự,	hay	rộng	hơn	là	nguồn	lực	doanh	nghiệp,	luôn	là	một	trong	những	vấn	
đề	cần	phải	cân	nhắc	trước	khi	thực	hiện	bất	kỳ	một	chiến	lược	hay	kế	hoạch	kinh
doanh	mới.

	 Tuy	nhiên,	với	Alibaba.com,	các	doanh	nghiệp	hoàn	toàn	không	phải	tốn	nhiều	
nhân	sự	để	vận	hành	và	quản	lý	thành	công	bởi	“Alibaba.com	rất	dễ	sử	dụng,	tôi	không	
cần	một	đội	ngũ	để	quản	lý,	hiện	giờ	một	mình	tôi	có	thể	quản	lý	hết	tất	cả	các	hoạt	
động	trên	Alibaba.com	và	đạt	3	sao.	Sau	hai	tháng	vận	hành	và	sự	hỗ	trợ	từ	Innovative	
Hub,	doanh	nghiệp	tôi	đã	có	đơn	hàng	đầu	tiên	từ	Myanmar”

-	ông	Tô	Nghiệp	Siêu,	Phó	Giám	Đốc	Công	Ty	Hành	Sanh	chia	sẻ.

	 Công	ty	Hành	Sanh	chỉ	cần	duy	nhất	một	nhân	sự	để	quản	lý	gian	hàng	và	đã	
xuất	khẩu	thành	công.	Vậy	ông	Tô	Nghiệp	Siêu	đã	làm	gì	để	xuất	khẩu	trực	tuyến	thành	
công	chỉ	với	một	nhân	sự?	Hãy	cùng	lắng	nghe	chia	sẻ	từ	ông	Tô	Nghiệp	Siêu,	Phó	Giám	
Đốc	Công	Ty	Sản	Xuất	-	Thương	Mại	-	Dịch	Vụ	Hành	Sanh







LỜI KẾT
	 Để	kinh	doanh	và	xuất	khẩu	trực	tuyến	thành	công	đòi	hỏi	Quý	doanh	nghiệp	phải	
thật	sự	nghiêm	túc	và	dành	thời	gian	để	không	ngừng	học	tập,	nâng	cao	kiến	thức,	cải	
thiện	kỹ	năng	vận	hành	trên	nền	tảng	thương	mại	điện	tử	xuyên	biên	giới	Alibaba.com 

	 Với	phương	châm	luôn	hỗ	trợ	kịp	thời	và	luôn	bên	cạnh	khách	hàng,	chúng	tôi	
cũng	phải	liên	tục	cập	nhật	hệ	thống	mới,	kiến	thức	mới	và	cách	vận	hành	mới	mỗi	khi	
hệ	thống	Alibaba.com	cập	nhật	bất	kỳ	tính	năng	nào,	dù	là	tính	năng	nhỏ	nhất.

	 Đội	ngũ	Service	được	đào	tạo	trực	tiếp	từ	Alibaba.com	và	từ	công	ty	chủ	quản	
tại	Singapore	-	chịu	sự	quản	lý	trực	tiếp	và	làm	việc	theo	tiêu	chuẩn,	hệ	thống,	chất	
lượng	dịch	vụ	của	Singapore.	Bởi	vì	lẽ	đó,	“chất	lượng	dịch	vụ”	đối	với	đội	ngũ	Service	
của	Innovative	Hub	không	phải	là	sự	cố	gắng,	nó	chính	là	tiêu	chuẩn	làm	việc.

	 Chúng	tôi	không	“cố	gắng	làm	hài	lòng	và	phục	tốt	khách	hàng”,	bởi	đó	là	điều	
“tối	thiểu”	chúng	tôi	phải	đạt	được.	Chúng	tôi	luôn	mong	muốn	khách	hàng	“xuất	khẩu	
trực	tuyến	thành	công”	và	hỗ	trợ	tối	đa	để	khách	hàng	“chốt	được	đơn	hàng”	-	đó	
chính	là	động	lực	để	tập	thể	Innovative	Hub	vươn	lên	mỗi	ngày.

	 Chúng	tôi	hi	vọng	rằng,	thông	qua	tài	liệu	BÁO CÁO NGÀNH F&B 2020 VỠ CHUỖI 
CUNG ỨNG TOÀN CẦU NGÀNH F&B HẬU COVID
	sẽ	giúp	quý	doanh	nghiệp	hiểu	rõ	hơn	về	Alibaba.com,	về	những	kiến	thức	nền	tảng	
mà	doanh	nghiệp	cần	nắm	vững	để	kinh	doanh	thành	công	trên	nền	tảng	xuất	khẩu	
B2B	số	một	thế	giới.

	 Xuất	khẩu	trực	tuyến	ra	toàn	cầu	và	mang	thương	hiệu	Việt	đến	nhiều	quốc	gia	
trên	thế	giới	sẽ	là	mục	tiêu	không	quá	xa	vời	khi	đã	có	nhiều	doanh	nghiệp	kinh	doanh	
và	xuất	khẩu	trực	tuyến	thành	công.	

	 Rất	nhiều	giai	thoại	đã	được	kể	lại	và	họ	đều	tự	tạo	nên	câu	chuyện	thành	công	
của	chính	mình,	tại	sao	một	trong	số	đó	không	phải	là	của	chúng	ta?

	 Hãy	vươn	thuyền	ra	khơi,	đón	chào	những	làn	gió	mới	và	cùng	Innovative Hub 
- Đại Lý Alibaba Tại Việt Nam	tạo	nên	những	câu	chuyện	kỳ	tích	cho	chính	doanh	
nghiệp	bạn.

CHUYỂN	ĐỔI	SỐ	CÙNG	ALIBABA.COM	-	NƠI	BẮT	ĐẦU	NHỮNG	CÂU	CHUYỆN	TRUYỀN	CẢM	HỨNG

Nếu	có	bất	kỳ	thắc	mắc	hay	cần	sự	trợ	giúp	nào,	hãy	liên	hệ	với	chúng	tôi	qua	hotline:
Hồ Chí Minh:	028	7100	1688	|	0772	175	066
Hà Nội:	024	3686	3939
Website:	innovativehub.com.vn




