


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




