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

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.

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 

1.1. Về chúng tôi:

1.2. Về đội ngũ Innovative Hub:
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2. Tại sao nên lựa chọn Innovative Hub?

Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:

Chất lượng Toàn vẹn Lãnh đạo Đổi mới Làm việc 
nhóm

 Sự hài lòng 
của khách 

hàng

  - 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 - Đối tác.

  - 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.

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.

2.1. Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:
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STT DỊCH VỤ MÔ TẢ CHI TIẾT

1 Thiết kế minisite
Thiết kế cửa hàng điện tử của 
doanh nghiệp trên Alibaba.com để 
nhấn mạnh điểm khác biệt của bạn

2 Đăng sản phẩm
Tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn 
có chất lượng tin đăng cao

3 Quản lý tài khoản
Thuê ngoài tài khoản của bạn với 
chuyên gia nội bộ của chúng tôi

4 Digital Marketing
Tạo khách hàng tiềm năng với 
Digital Marketing tích hợp

5 Bảo trì tài khoản
Duy trì tài khoản của bạn tốt hơn với 
các chuyên gia nội bộ của chúng 
tôi để đạt được kết quả tốt hơn

6 Chụp ảnh sản phẩm
Chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp 
để giới thiệu sản phẩm độc đáo của 
doanh nghiệp

7 Cung cấp thị trường dữ 
liệu xuất khẩu

Nhận thông tin chi tiết về thị trường 
xuất khẩu với khách hàng tiềm năng 
và thông tin về đối thủ cạnh tranh

8 Giải pháp hỗ trợ tuyển 
dụng nhân sự

Chúng tôi giúp bạn thuê và đào tạo 
nhân sự thương mại điện tử

2.2. Các dịch vụ: 

2.2.1 Dịch vụ Alibaba.com:
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2.2.2 Dịch vụ Website:

Sở hữu một website chuyên nghiệp và thu hút sẽ là công cụ đắc lực 
giúp doanh nghiệp dễ dàng thu hút khách hàng. Chăm sóc website 
thường xuyên sẽ thúc đẩy khách hàng của bạn mua sản phẩm và dịch 
vụ của công ty bạn.

Innovative Hub cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ thiết kế website, 
với đội ngũ thiết kế web chuyên nghiệm chăm chút từ hình ảnh, nội dung 
đến chức năng và cách thức vận hành.

a. Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thiết kế website của 
Innovative Hub:

b. Những tiêu chí đánh giá một website chuyên nghiệp:

  - Tiết kiệm chi phí: Dịch vụ thiết kế website là dịch vụ đi kèm mà 
Innovative Hub cung cấp cho các khách hàng tham gia nền tảng 
Alibaba.com nhưng chưa có website riêng. Với gói dịch vụ thiết kế 
website này, quy trình thiết kế được vận hành bởi đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và tính đồng bộ cao mang lại hiệu quả 
cao và tiết kiệm chi phí hết mức có thể cho doanh nghiệp.

  - Thời gian triển khai nhanh: Tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thiện website. Tăng khả năng tiếp cận khách hàng và xây dựng 
hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín hơn.

  - Tối ưu hóa dịch vụ SEO: Bố cục, cấu trúc trang được tối ưu trên 
mọi thiết bị giúp website có thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.

  - Tính thẩm mỹ cao: không chỉ đảm bảo tính bảo mật và tốc độ 
truy cập trang web, phần giao diện và nội dung cũng được tối ưu tối đa 
mang lại phần nhìn thu hút hơn cho website của bạn.

  - Tính tương tác cao, giữ chân khách hàng truy cập
  - Tăng doanh số, tiết kiệm thời gian, chi phí
 -  Bắt kịp các xu hướng và công nghệ mới
 -  Tốc độ tải trang nhanh
 -  Thông tin sản phẩm, dịch vụ
 -  Giao diện, hình ảnh, màu sắc website bắt mắt, thu hút
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2.2.3 Dịch vụ SEO:

Tăng nhận diện thương hiệu và phủ sóng thương hiệu cho doanh 
nghiệp của bạn với dịch vụ SEO từ Innovative Hub

Dịch vụ SEO bao gồm các phương pháp tối ưu và cải thiện, nâng 
cao chất lượng nội dung của website để có thứ hạng website cao hơn 
trên các công cụ tìm kiếm. Thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng nhận 
diện thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.

Với các chiến lược SEO cụ thể và tổng thể của mình, Innovative Hub 
giúp website của doanh nghiệp phát triển toàn diện và tối ưu hơn về 
mặt nội dung, hình ảnh, …

Vì sao nên chọn dịch vụ SEO của Innovative Hub:

  Innovative Hub hiểu rõ khách hàng của chúng tôi cần gì và đang 
thiếu những gì. Và đây là những lỹ do mà doanh nghiệp nên lựa chọn 
dịch vụ SEO của chúng tôi:

  -  Chiến lược SEO bài bản từng lĩnh vực.
 -   Phương pháp cụ thể, an toàn, hiệu quả cao.
 -   Bắt kịp xu hướng, chi tiết, minh bạch.
 -  Nâng cao trải nghiệm người dùng.
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PHẦN 2: 
THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 
TOÀN CẦU
1. Tổng quan thị trường Thủ công mỹ nghệ 2021

Khi đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến thị trường phát triển kinh 
tế toàn cầu: ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và nhu cầu tiêu dùng, 
gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường và tác động tài chính của nó đối 
với các công ty và thị trường ngành Thủ công mỹ nghệ. Ngành thủ công 
mỹ nghệ bao gồm các loại đồ thủ công, hàng dệt, đồ trang sức và hàng 
thêu được làm bằng tay hoặc từ các công cụ thủ công thay thế máy 
móc. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đại diện có truyền thống, văn 
hóa và di sản của một số khu vực hoặc quốc gia cụ thể, mang những 
giá trị thẩm mỹ, sáng tạo, trang trí,  xã hội và tôn giáo khác nhau. Các 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ đang dần trở nên phổ biến trên toàn thế 
giới vì mỗi sản phẩm thủ công là duy nhất, thể hiện những phẩm chất 
riêng biệt, độc đáo và được coi là biểu tượng của địa vị đối với người 
tiêu dùng vì nó phản ánh bản chất của nghệ thuật và văn hóa. Ngoài 
ra, thủ công mỹ nghệ đòi hỏi đầu tư vốn thấp, tạo cơ hội việc làm cho 
các nghệ nhân và hoạt động như một phương tiện thu ngoại tệ nổi bật. 
Do các yếu tố nêu trên, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đóng một vai trò 
quan trọng trong sự tăng trưởng chung của một nền kinh tế và được kỳ 
vọng sẽ nâng cao nhu cầu đối với các sản phẩm thủ công trong những 
năm tới. 

Thị trường thủ công mỹ nghệ toàn cầu đạt giá trị 647,57 tỷ USD vào 
năm 2020. Trong tương lai, thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong 5 
năm tới. Thị trường thủ công mỹ nghệ được dự báo sẽ chứng kiến tốc độ 
CAGR là 10,9% trong giai đoạn dự báo 2021-2026. Dự kiến sẽ đạt 1.204,7 
tỷ USD vào năm 2026.

Các thị trường sản xuất, xuất khẩu chủ yếu
Tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương, các chính phủ đã đề ra nhiều 

biện pháp hỗ trợ sự phát triển của ngành thủ công mỹ nghệ cùng với 
sự tăng trưởng của thị trường. Nhiều kỹ thuật truyền thống, chẳng hạn 
như khắc gỗ, sơn, dệt thủ công, nhuộm tay,.. được các chuyên gia và 



TỔNG QUAN QUY MÔ VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 2021

 - 09 Copyright © Innovative Hub 2021 . All Rights Reserved

nghệ nhân sử dụng trong quy trình sản xuất đồ thủy tinh, gốm sứ, phụ 
kiện,.. đang dần trở nên nổi bật trong vài năm trở lại đây. Hơn nữa, việc 
mở rộng các nền tảng bán lẻ trực tuyến và thương mại điện tử trong khu 
vực đã giúp các thương gia thu hút một lượng lớn người tiêu dùng cho 
hàng thủ công mỹ nghệ. Mạng xã hội cũng giúp người bán kết nối trực 
tiếp với người tiêu dùng mục tiêu trở nên thuận tiện hơn, từ đó thúc đẩy 
tăng trưởng thị trường trên khắp các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương. 
Với sự xuất hiện của bán lẻ trực tuyến và các kênh thương mại điện tử 
khác nhau, khả năng tiếp cận các sản phẩm thủ công đã trở nên thuận 
tiện hơn đối với người tiêu dùng, do đó, đã tạo ra lực đẩy cho việc bán 
hàng thủ công trên toàn cầu. Ngoài ra, sự chuyển đổi từ thiết kế dân tộc 
sang thiết kế đương đại, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ văn phòng, nhà 
ở, bệnh viện và khách sạn đang làm tăng nhu cầu về các sản phẩm 
thủ công. Ngành công nghiệp du lịch và lữ hành đang phát triển cũng 
mang đến cơ hội rộng lớn cho các nghệ nhân địa phương cũng như 
các nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ để sản xuất các sản phẩm hàng 
hóa và bán chúng cho khách du lịch, những người sẵn sàng chi trả cho 
các mặt hàng thủ công. Hơn nữa, thủ công mỹ nghệ đòi hỏi năng lượng 
thấp, không giống như các sản phẩm làm bằng máy móc, liên quan 
đến việc sử dụng điện. Do đầu tư vốn thấp, thị trường thủ công mỹ nghệ 
đang phát triển, đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển như Ấn Độ 
và Trung Quốc. Hơn nữa, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ cũng là 
một nguồn quan trọng của hàng xuất khẩu lớn và tiềm năng ngoại hối; 
do đó, họ có khả năng thúc đẩy thị trường thủ công mỹ nghệ toàn cầu 
trong tương lai gần.

Ấn Độ từ lâu đã là một trong những nước buôn bán hàng thủ công 
mỹ nghệ mạnh và là nước xuất khẩu lớn trên thế giới. Xuất khẩu hàng 
thủ công sang Hoa Kỳ lên tới 1,9 tỷ đô la vào năm 2003 đã cho thấy tốc 
độ tăng trưởng hàng năm ổn định 15% trong thập kỷ trước. Năm 2002, Ấn 
Độ chiếm 10% thị phần xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ toàn cầu và 
trong ba năm qua lĩnh vực này đã phát triển với tốc độ 4,7% hàng năm. 
Từ quan điểm kinh tế, lĩnh vực này quan trọng về mặt ngoại hối mà nó 
kiếm được, được hỗ trợ bởi mức thấp đầu tư và gia tăng giá trị gia tăng. 
Theo ước tính mới nhất hiện có, có hơn 23 triệu nghệ nhân thủ công mỹ 
nghệ ở Ấn Độ hiện đang không ngừng tham gia vào sự phát triển của 
ngành thủ công mỹ nghệ Ấn Độ. Ngoài việc duy trì cung cấp cho tầng 
lớp quý tộc, hàng thủ công mỹ nghệ cung cấp chủ yếu duy trì số lượng 
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lớn công dân nông thôn của quốc gia này. Tuy nhiên, những hàng hóa 
này hiện đang dần suy giảm trên thị trường. Các yếu tố chính dẫn đến 
điều này có thể là do thiếu các chương trình khuyến mãi và quảng cáo 
bán hàng đồng thời Ấn Độ cũng gặp khó khăn trong việc vận chuyển 
và giao sản phẩm đúng hạn do hệ thống cơ sở hạ tầng kém. Thị trường 
thủ công mỹ nghệ Ấn Độ hiện đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh 
mẽ. Những tiến bộ đáng kể trong khả năng tiếp cận các sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ trên các cổng thông tin trực tuyến khác nhau đang củng 
cố sự tăng trưởng thị trường ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, thủ công mỹ nghệ 
đang trở nên phổ biến rộng rãi do việc đi lại và du lịch trong nước ngày 
càng tăng. Khách du lịch chi một khoản đáng kể để mua quà lưu niệm 
và các mặt hàng thủ công khác, từ đó mở rộng phạm vi cho các nghệ 
nhân và thợ thủ công địa phương sản xuất và bán hàng thủ công mỹ 
nghệ hiệu quả hơn. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với các phụ 
kiện trang trí thủ công trong nhà, văn phòng và nhà hàng, cùng với nhu 
cầu ngày càng tăng từ ngành quà tặng, đang thúc đẩy sự tăng trưởng 
của thị trường. Với thu nhập khả dụng tăng cao và sự sẵn sàng đầu tư 
ngày càng tăng của các cá nhân vào các sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
cổ điển và chất lượng cao đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong 
nước. Tuy vậy, sự bùng phát và gia tăng các ca nhiễm COVID-19 đã dẫn 
đến hậu quả là Chính phủ Ấn Độ đã khóa đã ảnh hưởng rất lớn đến 
các cửa hàng buôn bán và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng thủ 
công mỹ nghệ của nước này. Thị trường sẽ tăng trưởng một khi các hạn 
chế về khóa cửa được nâng lên. Trong tương lai, thị trường được kỳ vọng 
sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn dự báo (2021-2026).

Giống như Ấn Độ, ngành thủ công mỹ nghệ Trung Quốc cũng có sự 
tương đồng về sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành thủ công mỹ nghệ 
Trung Quốc có cấu trúc và định hướng thị trường tốt hơn. Do sự gia tăng 
nhập khẩu từ Trung Quốc đã tác động đến thị trường xuất khẩu hàng thủ 
công mỹ nghệ nội địa của Ấn Độ. Trung Quốc là một trong những nước 
sản xuất  hàng thủ công mỹ nghệ chiếm 30% thị phần trong thương mại 
thế giới và giữ vị trí thống lĩnh với tư cách là nhà xuất khẩu trên thị trường 
phụ kiện gia dụng toàn cầu. Vào tháng 4 năm 2005, Trung Quốc ước tính 
đã sản xuất khoảng 70% tất cả các sản phẩm phụ kiện gia đình được 
bán ở Hoa Kỳ. Với năng lực sản xuất khổng lồ của Trung Quốc và chi 
phí lao động thấp, các nhà sản xuất từ các nước khác có thể khó cạnh 
tranh về giá cả và khối lượng. Thiết bị hiện đại và năng suất ngày càng 
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cao cho phép người Trung Quốc sản xuất để cung cấp số lượng lớn sản 
phẩm một cách nhanh chóng, đúng thời gian và giá cả thấp. Ngoài 
quy trình sản xuất và lắp ráp hiệu quả, các nhà máy Trung Quốc có thể 
cung cấp chính xác và hợp lý hóa việc dán nhãn, mã vạch và đóng gói 
theo hệ thống quản lý hàng tồn kho của người mua và thông số kỹ thuật 
chính xác. Nhận sản phẩm có sẵn để bán làm giảm đáng kể các chi phí 
ở thị trường đích, nơi lao động đắt hơn. Ngành công nghiệp sản xuất thủ 
công mỹ nghệ Trung Quốc tập trung nhiều hơn vào việc sử dụng công 
nghệ và sản xuất quy mô lớn, bao gồm các danh mục như thủy tinh và 
đồ thủy tinh, đồ gốm sứ, đèn và đèn lễ hội,.. đã gia tăng với tốc độ rất 
cao. Xuất khẩu thủy tinh và đồ thủ công mỹ nghệ bằng thủy tinh trong 
năm 2010 tăng với tỷ lệ 57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu 
hàng thủ công mỹ nghệ gốm sứ năm 2010 tăng 20% so với năm trước. 
Thị trường xuất khẩu lớn nhất của hầu hết các loại sản phẩm là Hoa Kỳ. 

Việt Nam là thị trường nổi lên như một giải pháp thay thế kể từ khi 
Trung Quốc gặp khó khăn bởi đại dịch. Giá cả lao động rẻ, lao động có 
tay nghề cao và chăm chỉ, chất lượng và giao hàng tốt, nhà sản xuất 
có đơn đặt hàng tối thiểu thấp là những lợi thế giúp ngành thủ công 
mỹ nghệ tại Việt Nam được quan tâm phát triển. Ngành công nghiệp 
phụ kiện gia đình đang được chính phủ hỗ trợ và hưởng lợi từ đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng và giao thông. Năm 2004, Việt Nam đã xuất khẩu 300 
triệu USD vào thủ công mỹ nghệ sang Hoa Kỳ, số tiền dự kiến sẽ tăng 
lên 1,5 tỷ đô la trong vòng 5 năm. Việt Nam là một trong những nước 
xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ chính ở Châu Á. Với doanh thu hàng 
năm là 3 tỷ đô la Mỹ (Châu Á Seed, 2018), xuất khẩu các mặt hàng thủ 
công mỹ nghệ tạo ra thu nhập hàng năm hơn 1 tỷ đô la Mỹ (VOV Thế 
giới, 2018), Việt Nam đang từng bước bộc lộ tiềm năng và sức lan tỏa 
của sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thị trường quốc tế (Runckel, 2006). 
Trong những năm gần đây, trung bình có 13% kim ngạch xuất khẩu tỷ lệ 
hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Người Việt Nam đã thành công trong 
việc sản xuất, thiết kế và xuất khẩu nhiều loại chất lượng thân thiện với 
môi trường của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam và xuất 
khẩu quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu sang Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Úc 
(Thietkeweb,2015). Hơn nữa, một trong những thị trường xuất khẩu quan 
trọng của hàng thủ công Việt Nam như ASEAN,Đức, Úc, Trung Quốc, 
Châu Âu, Ấn Độ, Malaysia và Ukraine. Các nhà bán lẻ lớn từ cả Hoa Kỳ 
và Châu Âu đang ngày càng chuyển sự quan tâm của họ sang Việt Nam 
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đang tìm kiếm “một diện mạo khác”. Do đó, chính phủ Việt Nam đã thúc 
đẩy ngành thủ công nghiệp phát triển nhanh chóng để thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế qua mọi miền đất nước (Runckel, 2006). Thật vậy, Việt Nam 
đã có được sức cạnh tranh lợi thế là lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ 
nghệ của Việt Nam đứng thứ hai châu Á sau Trung Quốc. Các sản phẩm 
ngày càng được ưa chuộng của Việt Nam bao gồm đồ nội thất có điểm 
nhấn, đồ sơn mài, đồ gỗ, đồ gốm sứ và các đồ vật có điểm nhấn bằng 
vỏ trứng. Các nhà thiết kế phương Tây đang thường cần thiết để thích 
ứng với các sản phẩm hiện có. Trong khi người mua đã ghi nhận sự khác 
biệt về chất lượng hoàn thiện và đóng gói, các chuyên gia thị trường cho 
rằng hàng Việt Nam có tiềm năng lớn vì vẻ ngoài độc đáo và đậm chất 
nghệ thuật, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Các làng nghề thủ công, 
đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã trở thành những điểm 
du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Do đó, nó cũng giúp tăng số lượng khách du 
lịch hàng năm tại Việt Nam và các làng nghề thủ công truyền thống này 
nằm gần các tuyến đường giao thông tạo sự thuận tiện cho khách du 
lịch, những người thích tham quan làng nghề thủ công. Hơn nữa, Lễ hội 
nghề truyền thống hàng năm do ngành thủ công tổ chức đã tạo nên sự 
thành công cho các làng nghề thủ công ở Việt Nam và quảng bá các 
sản phẩm làm bằng tay của địa phương và thu hút sự chú ý của khách 
du lịch đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và văn hóa 
của nó ở Việt Nam (HRPC & Thủ công mỹ nghệ, 2015).

Thị trường thủ công mỹ nghệ Bắc Mỹ đạt giá trị khoảng 242,4 tỷ đô la 
Mỹ vào năm 2019. Thị trường hàng thủ công mỹ nghệ Bắc Mỹ hiện đang 
được thúc đẩy bởi một số yếu tố. Du lịch đang phát triển trong khu vực 
đã thu hút một lượng lớn du khách quốc tế, tạo nhiều cơ hội cho các 
nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ địa phương bán sản phẩm của họ cho 
khách du lịch vì họ sẵn sàng chi một số tiền đáng kể cho quà lưu niệm và 
các mặt hàng thủ công khác. Hơn nữa, với sự xuất hiện của bán lẻ trực 
tuyến và sự gia tăng của các trang web thương mại điện tử khác nhau, 
khả năng tiếp cận hàng thủ công mỹ nghệ đã tăng lên đáng kể. Người 
tiêu dùng hiện có thể mua các mặt hàng thủ công bằng cách nhấp vào 
điện thoại thông minh của họ và chúng được vận chuyển đến bất kỳ 
đâu trên thế giới. Hơn nữa, phương tiện truyền thông xã hội và internet 
đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người thợ thủ công tiếp cận 
trực tiếp thị trường mục tiêu của họ. Được thúc đẩy bởi sự hấp dẫn về 
mặt thẩm mỹ và những thiết kế độc đáo của các phụ kiện trang trí thủ 
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công, nhu cầu trong gia đình, văn phòng, nhà hàng và các địa điểm 
thương mại khác đã tăng lên. Hơn nữa, việc sử dụng các sản phẩm thủ 
công trong ngành quà tặng đã mang lại tác động tích cực đến sự tăng 
trưởng của thị trường. Ngoài ra, hàng thủ công mỹ nghệ là mặt hàng 
không thiết yếu có mối tương quan chặt chẽ với thu nhập khả dụng. 
Được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực, thu 
nhập bình quân đầu người liên tục tăng trong vài thập kỷ qua. Điều này 
đã kích thích nhu cầu về các sản phẩm thủ công cổ điển, sang trọng 
và chất lượng cao trên toàn khu vực. Các sản phẩm thủ công đã được 
chứng minh là độc đáo, tùy chỉnh, tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi 
trường và có danh mục sản phẩm đa dạng như đồ kim loại, đồ gỗ, hàng 
dệt tay, khăn choàng, thảm, đồ đất nung, sản phẩm đay, tác phẩm điêu 
khắc bằng đá cẩm thạch, đồ trang sức giả và nhiều loại khác thủ công 
mỹ nghệ linh tinh khác. Về tương lai, nhà phân tích kỳ vọng thị trường sẽ 
đạt giá trị 448,5 tỷ USD vào năm 2025, đạt tốc độ CAGR là 10,8% trong 
giai đoạn 2020-2025.

Các thị trường nhập khẩu chính
Dựa trên phân tích các khu vực khác nhau và đóng góp của họ vào 

thị trường toàn cầu, ước tính rằng Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật Bản và UAE sẽ 
có tỷ trọng doanh thu cao nhất trên toàn cầu. Các quốc gia này được 
kỳ vọng sẽ vẫn là thị trường lớn nhất cho hàng thủ công mỹ nghệ.

Giá trị thị trường toàn cầu cho các sản phẩm phụ kiện gia đình ước 
tính đạt ít nhất 100 tỷ USD, 63 với các thị trường chính là Hoa Kỳ, Đức, 
Pháp, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan,Nhật Bản và Hồng Kông, 
tiếp theo là một số quốc gia Tây Âu khác. Hoa kỳ là thị trường tiêu thụ 
lớn nhất với tổng doanh số bán lẻ phụ kiện gia dụng trị giá 67,5 tỷ USD. 
Mặc dù tổng giá trị của thị trường phụ kiện gia dụng ở EU rất khó ước 
tính vì các danh mục để thu thập dữ liệu khác, châu Âu chung được coi 
là thị trường lớn thứ hai, không xa sau Hoa Kỳ.Một số thống kê cung cấp 
thông tin chi tiết: vào tháng 11 năm 2005, thị trường EU tiêu thụ cho quà 
tặng và đồ trang trí được định giá 10,8 tỷ euro (tương đương 13 tỷ đô 
la Mỹ. Năm 2003, thị trường EU tiêu thụ cho hàng dệt may gia dụng và 
trang trí nội thất đạt xấp xỉ 31,6 tỷ USD (nhập khẩu 6,3 tỷ USD, trong đó 
3,4 tỷ đô la đến từ các nước đang phát triển) và thị trường đồ nội thất 
khoảng 86 tỷ đô la (29 tỷ đô la nhập khẩu, trong đó 5,6 tỷ đô la đến từ 
các nước đang phát triển). 82% nhập khẩu đồ nội thất trong năm 2003 
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Trên cơ sở các loại sản phẩm, phân khúc đồ gỗ chiếm thị trường lớn 
nhất trong tổng thị trường thủ công mỹ nghệ toàn cầu vào năm 2020 vì 
chúng thường được sử dụng trong sản xuất đồ dùng nhà bếp, vật liệu 
trang trí và đồ chơi, v.v. Dựa trên kênh phân phối, phân khúc nhà bán lẻ 
thống trị thị trường thủ công mỹ nghệ vào năm 2020. Vì nhà bán lẻ phân 
phối nhiều loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ với giá cả phải chăng, do 
đó được kỳ vọng sẽ giữ vị trí thống trị trong giai đoạn dự báo. Trên cơ 
sở sử dụng cuối cùng, chợ được chia thành khu dân cư và thương mại. 
Phân khúc nhà ở chiếm tỷ trọng lớn nhất do nhu cầu về phụ kiện thời 
trang, phụ kiện gia đình và đồ trang sức cùng nhiều thứ khác.

1.1. Phân tích quy mô thị trường Thủ công mỹ nghệ hiện nay

từ các nước đang phát triển đến từ Châu Á, 46% trong số đó là sản xuất 
tại Trung Quốc. Các chuyên gia thị trường dự đoán sự tăng trưởng sự gia 
tăng lớn nhất về sức mua của người tiêu dùng dự kiến sẽ xảy ra ở Châu 
Á. Theo McKinsey Global Institute, “bối cảnh người tiêu dùng sẽ thay đổi 
và mở rộng đáng kể. Gần một tỷ người tiêu dùng mới sẽ tham gia thị 
trường toàn cầu trong thời gian tới thập kỷ khi tăng trưởng kinh tế ở các 
thị trường mới nổi đẩy họ vượt ngưỡng 5.000 đô la trong thu nhập hàng 
năm của hộ gia đình - thời điểm mà mọi người thường bắt đầu chi tiêu 
cho những hàng hóa thủ công mỹ nghệ tùy ý. Trước năm 2015, sức chi 
tiêu của người tiêu dùng ở các nền kinh tế mới nổi sẽ tăng từ 4 nghìn tỷ 
đô la đến hơn 9 nghìn tỷ đô la - gần bằng sức chi tiêu hiện tại của Tây 
Âu”. Tại Trung Quốc, sự quan tâm đến các sản phẩm phụ kiện gia đình 
của Châu Âu ngày càng tăng và một số người tin rằng bản thân nó sẽ 
trở thành một thị trường mạnh mẽ cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
từ các nước đang phát triển với tư cách là người tiêu dùng Trung Quốc 
trở nên sành điệu hơn và thích thú với những sản phẩm độc đáo cho 
ngôi nhà. Những thay đổi này có nghĩa là trong tương lai, các nhà sản 
xuất thủ công mỹ nghệ sẽ cần suy nghĩ nhiều hơn về toàn cầu; người 
mua tại triển lãm thương mại là không còn chỉ đến từ Hoa Kỳ và Châu 
Âu mà còn từ những nơi như Nhật Bản,Trung Quốc và Đông Âu. Điều này 
đòi hỏi các nhà triển lãm phải chuẩn bị thông tin sản phẩm và giá cả 
trong nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ, và sẵn sàng giao hàng đến mọi 
nơi trên thế giới.
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Đại diện cho các nghệ nhân, những người thợ thủ công đang làm 
việc độc lập hoặc theo nhóm để bán sản phẩm của họ tại thị trường địa 
phương và cho các nhà xuất khẩu và người mua nước ngoài. Họ cũng 
có thể do các nhà xuất khẩu hoặc các nghệ nhân khác ký hợp đồng 
phụ, hoặc làm việc trực tiếp với tư cách là nhân viên của các công ty 
xuất khẩu. Một đại lý mua là cá nhân hoặc công ty, thường có trụ sở tại 
nước sản xuất hoặc trong một số trường hợp trong một khu vực (chẳng 
hạn như Tây Phi), thay mặt cho nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm về tất 
cả các hoạt động tương tác với các nghệ nhân: giao tiếp, lấy mẫu và 
đặt hàng, giám sát sản xuất, kiểm tra chất lượng, dán nhãn, đóng gói, 
vận chuyển nội địa, thanh toán, v.v. Một đại lý thường làm việc để hưởng 
hoa hồng do người mua hoặc nghệ nhân trả tiền, hoặc có thể cả hai, 
và được các nhà bán buôn và bán lẻ xem là cần thiết để thành công 
trong việc nhập khẩu của họ. Nhà xuất khẩu là các doanh nghiệp ở 
nước sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm ở số lượng lớn. Trong lĩnh vực 
thủ công mỹ nghệ, họ có thể thuê nghệ nhân làm việc tại nhà, hoặc 
thuê ngoài nhiều của quá trình sản xuất cho các nghệ nhân làm việc tại 
nhà của họ, hoàn thành các công việc cuối cùng (chẳng hạn như lắp 
ráp,hoàn thiện, kiểm tra chất lượng, dán nhãn và đóng gói) trong nhà. 
Thông thường, các công ty này yêu cầu tài trợ sản xuất đáng kể và có 
nhiều kinh nghiệm hơn với các thủ tục và yêu cầu xuất khẩu hơn các 
nghệ nhân cá nhân.Các tổ chức từ thiện phần lớn là các nhóm phi lợi 
nhuận, ở quốc gia của các nghệ nhân hoặc thị trường đích, thực hiện 
một vài hoặc nhiều chức năng của một nhà xuất khẩu, nhập khẩu, mua 
đại lý và nhà bán lẻ. Họ có thể nhận được tài trợ tư nhân hoặc công, và 
họ thường được hướng dẫn bởi nhiệm vụ như xóa đói giảm nghèo hoặc 
cải thiện chăm sóc sức khỏe. Một số dựa trên niềm tin. Hầu hết các ATO 
(tổ chức thương mại công bằng) làm việc trực tiếp với các nghệ nhân 
để phục vụ tốt hơn mục tiêu đảm bảo công bằng tiền lương, thực hành 
việc làm an toàn và có đạo đức, và sản xuất bền vững với môi trường. 
Ngoài việc đóng vai trò là trung gian địa phương, ATO cũng có thể đóng 
vai trò là nhà nhập khẩu, nhà bán buôn, đại lý và các nhà bán lẻ. Họ 
bán thông qua tất cả các loại nhà bán lẻ cũng như trực tiếp cho người 
tiêu dùng thông qua cửa hàng, trang web hoặc danh mục.

Các nhà nhập khẩu bán buôn bao gồm từ các công ty khởi nghiệp 

1.1.1 Theo kênh bán lẻ truyền thống
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nhỏ đến các công ty rất lớn, có uy tín hoặc các công ty có cơ sở sản 
xuất và phân phối riêng. Một số là doanh nghiệp có cấu trúc với nguồn 
tài chính đáng kể, trong khi những người khác đã phát triển từ du lịch cá 
nhân và hoạt động thiếu thốn ngân sách. Một số cũng hoạt động như 
đại lý mua làm việc theo hoa hồng khi tỷ suất lợi nhuận quá mỏng. Hầu 
hết các mặt hàng thủ công của các nước đang phát triển đều đi qua 
một hoặc nhiều trung gian trước khi đạt được nhà nhập khẩu bán buôn, 
nhà bán lẻ, hoặc người tiêu dùng. Mặc dù chắc chắn có những giao 
dịch mua trực tiếp từ các nghệ nhân, như được chỉ ra bởi các đường 
chấm, khối lượng tương đối của các giao dịch này là không đáng kể.

Trong khi nhiều nhà sản xuất và trung gian tạo ra doanh số bán hàng 
thông qua kênh bán lẻ,thực tế kinh doanh với đại lý giảm giá hay đại lý 
bán lẻ có thể đầy thách thức, rủi ro và tồn tại trong thời gian ngắn. Cửa 
hàng bách hóa là những nhà bán lẻ lớn hoạt động trên toàn quốc hoặc 
theo khu vực và bán nhiều loại hàng hóa được sắp xếp tại các bộ phận 
riêng biệt, mỗi bộ phận có nhân viên bán hàng riêng và dịch vụ thanh 
toán. Họ tập trung chủ yếu vào các sản phẩm truyền thống được mua 
thông qua các nhà nhập khẩu bán buôn với số lượng lớn. Điều này cho 
phép nhà bán lẻ nhập một tỷ lệ phần trăm ngày càng tăng của hàng 
hóa trực tiếp (với đại lý) từ người sản xuất nước ngoài. Các cửa hàng 
bách hóa hiện đang trải qua một vòng hợp nhất và đã mất vị trí trong 
cạnh tranh với các cửa hàng giảm giá.

Các nhà bán lẻ độc lập tạo thành một danh mục rộng nhằm nắm 
bắt tất cả những điều sau: các nhà bán lẻ có một hoặc chỉ một số cửa 
hàng, cửa hàng du lịch, phòng trưng bày nghệ thuật, cửa hàng bảo 
tàng và sở thú, hoa cửa hàng, cửa hàng cà phê bán đồ thủ công, cửa 
hàng sân vườn, cửa hàng thương mại thay thế và các cửa hàng tương 
đối khác. Các nhà bán lẻ nhỏ với khối lượng bán hàng quá nhỏ để hỗ trợ 
các đơn đặt hàng có kích thước container. Các phòng trưng bày nghệ 
thuật có xu hướng bán các mặt hàng độc nhất vô nhị và được người 
tiêu dùng mua trực tiếp.

Bất kỳ cuộc thảo luận nào về các kênh thị trường đều phải thừa 
nhận xu hướng đối với các doanh nghiệp đa kênh. Gần như tất cả các 
đại lý giảm giá, đại lý bán lẻ, cửa hàng bách hóa cũng như nhiều nhà 
bán lẻ độc lập hơn đều có các trang web bán lẻ và một số cũng có 
danh mục đặt hàng qua thư điện tử. 
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Ngoài ra, các nhà bán lẻ đang mở rộng các địa điểm bán lẻ “truyền 
thống” ra phạm vi bán buôn. Các nhà nhập khẩu bán buôn đang tung 
ra các trang web hoặc mở cửa hàng bán lẻ tại các địa điểm để bù đắp 
sự sụt giảm doanh số bán hàng cho các nhà bán lẻ lớn. Một số nhà xuất 
khẩu hy vọng sẽ nắm bắt được tỷ lệ phần trăm lớn hơn về giá bán lẻ 
thông qua các trang web bán buôn / bán lẻ của riêng họ ra nước ngoài. 

Có lẽ một thay đổi đáng kể hơn là việc rút ngắn các kênh phân phối 
như loại bỏ các lớp trung gian và tìm nguồn cung ứng trực tiếp. Sản xuất 
toàn cầu đã trở nên phổ biến cho các nhà bán lẻ lớn hơn và nhiều người 
nhận thấy xu hướng này cũng mở rộng sang các công ty nhỏ hơn. Tuy 
nhiên, trong thế giới của các sản phẩm thủ công, hiếm khi “trực tiếp” loại 
bỏ vai trò của đại lý mua hoặc nhà xuất khẩu. Gần như luôn luôn có một 
bên thứ ba chịu trách nhiệm để giám sát sản xuất. Ngay cả những nhà 
bán lẻ rất lớn cũng thích làm việc với một bên trung gian trong nước xuất 
xứ. Và đối với hàng hóa được làm hoàn toàn thủ công với số lượng nhỏ 
trong các nước đang phát triển, vẫn có một vai trò thiết yếu đối với các 
nhà nhập khẩu bán buôn cũng như đối với các nhà xuất khẩu và các đại 
lý mua hàng.

Xu hướng tổng thể trong các kênh phân phối ở Châu Âu tuân theo 
các mô hình tương tự như ở Hoa Kỳ: sự phổ biến của các chuỗi giảm giá, 
thị trường trung gian ngày càng thu hẹp (do bộ phận chi phối cửa hàng), 
và cuộc chiến sống còn đang diễn ra của nhiều cửa hàng bán lẻ độc 
lập. Một điều đáng chú ý là các nhà bán lẻ độc lập có thể duy trì một vị 
trí vững chắc hơn trong Châu Âu, phần lớn là do sự hỗ trợ của người tiêu 
dùng và chính phủ đối với các cửa hàng độc lập và nhiều hạn chế về 
việc mở rộng các cửa hàng hộp lớn. Ngoài ra, chủ sở hữu các cửa hàng 
bán lẻ độc lập ở Châu Âu có xu hướng thoải mái hơn khi nhập khẩu trực 
tiếp từ các nhà sản xuất (do nhu cầu du lịch và tiếp xúc với người nước 
ngoài nhiều hơn). Do đó có được lợi thế về giá so với các nhà bán lẻ độc 
lập ở Hoa Kỳ, phần lớn họ mua hàng từ các nhà nhập khẩu bán buôn 
trong nước. 

Dù các nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ lớn ở Hoa Kỳ có thể tập trung 
vào một số khu vực nhất định, phần lớn là toàn quốc về phân phối và bán 
hàng. Ngược lại, các nhà bán lẻ lớn ở Châu Âu có xu hướng có ít cửa 
hàng hơn và nhà nhập khẩu bán buôn có thể là một quốc gia cụ thể, do 
đó dẫn đến yêu cầu số lượng nhỏ hơn so với các đối tác Mỹ của họ.
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Với sự xuất hiện của bán lẻ trực tuyến và các kênh thương mại điện 
tử khác nhau, khả năng tiếp cận các sản phẩm thủ công đã trở nên 
thuận tiện hơn đối với người tiêu dùng, do đó đã tạo ra lực đẩy cho việc 
bán hàng thủ công trên toàn cầu. Ngoài ra, sự chuyển đổi từ thiết kế dân 
tộc sang thiết kế đương đại, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ văn phòng, 
nhà ở, bệnh viện và khách sạn đang làm tăng nhu cầu về các sản phẩm 
thủ công. Ngành công nghiệp du lịch và lữ hành đang phát triển cũng 
mang đến cơ hội rộng lớn cho các nghệ nhân địa phương cũng như các 
nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ để sản xuất các sản phẩm hàng hóa 
và bán chúng cho khách du lịch, những người sẵn sàng chi tiêu đáng kể 
cho các mặt hàng thủ công. Hơn nữa, thủ công mỹ nghệ đòi hỏi năng 
lượng thấp, không giống như các sản phẩm làm bằng máy móc, liên 
quan đến việc sử dụng điện. Do đầu tư vốn thấp, thị trường thủ công mỹ 
nghệ đang phát triển, đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển như Ấn 
Độ và Trung Quốc. Hơn nữa, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ cũng 
là một nguồn quan trọng của hàng hóa xuất khẩu và tiềm năng ngoại 
hối; do đó, họ có khả năng thúc đẩy thị trường thủ công mỹ nghệ toàn 
cầu trong tương lai gần. Một số yếu tố khác thúc đẩy sự tăng trưởng của 
thị trường là mức thu nhập tăng cao và sự chuyển hướng sang các mặt 
hàng trang trí dân tộc. Do đó đang thu hút một lượng lớn các nhà đầu 
tư trong nước và quốc tế, điều này đang tạo ra triển vọng tích cực cho 
thị trường.

Các công ty thương mại điện tử ưu tiên giảm doanh số bán hàng 
hơn, trong khi thị trường trực tuyến thông qua bên thứ ba đã chứng kiến 
sự gia tăng doanh số bán hàng. Đối với các doanh nghiệp, sự bùng nổ 
của khủng hoảng COVID-19 đã có tác động đến kênh bán hàng trực 
tuyến. Khoảng 58% các công ty thương mại điện tử bán hàng hóa và 
dịch vụ trực tuyến đã bị giảm doanh thu. Phần lớn trong số họ chứng kiến 
doanh số bán hàng của họ giảm hơn 50%, điều này có thể được cho là 
do các biện pháp khóa cửa quốc gia hoặc các hạn chế khác bao gồm 
các giới hạn đối với việc di chuyển của con người và vận chuyển hàng 
hóa. Tuy nhiên, khoảng 30% trong số đó đã nhận thấy sự gia tăng doanh 
số hàng tháng. Ngược lại, đối với các thị trường trực tuyến của bên thứ 
ba, gần 60% đã tăng việc bán hàng. Đối với 37% thị trường, doanh số 
bán hàng đã tăng từ 10 đến 50%. Sự gia tăng doanh số bán hàng do 

1.1.2 Theo kênh trực tuyến
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các nền tảng thương mại trực tuyến đã chứng kiến sự gia tăng số lượng 
người mua cũng như người bán trên nền tảng này. Nhưng gần 1/3 trong 
số các thị trường chứng kiến cơ sở khách hàng của họ thu hẹp gần đây 
và khoảng một phần năm trong số họ mất người bán. Trong khi xu hướng 
tổng thể cho thấy rằng các mô hình kinh doanh hoàn toàn kỹ thuật số 
đã hoạt động tốt hơn so với các công ty thương mại điện tử.

Các kênh bán hàng được sử dụng nhiều nhất bởi các công ty 
thương mại điện tử là Facebook và các trang web thương mại điện tử, 
hầu hết các kênh bán hàng đều đang phát triển kể từ đầu cuộc khủng 
hoảng COVID-19. Nhìn chung, mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng 
với nhiều người sử dụng như Facebook, WhatsApp và các phương tiện 
truyền thông xã hội khác. Tuy nhiên, hơn một nửa số doanh nghiệp phản 
hồi đã sử dụng trang web thương mại điện tử của riêng họ. Các kênh 
điện thoại, chẳng hạn như tin nhắn văn bản, USSD và cuộc gọi cũng đã 
thường xuyên được sử dụng. Sự hiện diện các nền tảng thương mại điện 
tử vẫn còn tương đối hạn chế trong số các doanh nghiệp đã thực hiện. 
Về các kênh khác, ứng dụng được đặt tên thường xuyên nhất. Kể từ khi 
bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19, các doanh nghiệp thương mại 
điện tử đã đặc biệt sử dụng các trang web và các kênh bán hàng trên 
Facebook thường xuyên hơn.

Các phương thức thanh toán điện tử khác nhau đang gia tăng, 
đặc biệt là thông qua tiền di động, mặc dù tiền mặt khi giao hàng nổi 
bật hơn. 2/3 số doanh nghiệp thương mại điện tử đã nhận thấy những 
thay đổi trong phương thức thanh toán kể từ đầu cuộc khủng hoảng 
COVID-19. Nhiều quốc gia cũng khuyến nghị chuyển sang thanh toán kỹ 
thuật số để giảm khả năng lây lan dịch bệnh. Các doanh nghiệp thương 
mại điện tử tốt đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể khi áp dụng di 
động thanh toán, ngân hàng điện tử và sử dụng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, 
tiền mặt khi giao hàng vẫn nổi bật hơn khi có 40% phản hồi cho rằng 
nó nên tiếp tục là một lựa chọn kể từ khi bùng nổ đại dịch, đặc biệt khi 
người tiêu dùng ngày càng chuyển sang thương mại điện tử. Điều này 
có thể chỉ ra rằng có thể gặp khó khăn khi mở rộng cơ sở khách hàng 
đến các phân khúc mới có thể không có thẻ tín dụng hoặc quyền truy 
cập vào một số các phương thức thanh toán kỹ thuật số. Đồng thời, sự 
kiên trì của các khoản thanh toán bằng tiền mặt làm tăng câu hỏi về 
lòng tin của người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử vì 
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khách hàng chỉ sẵn sàng trả tiền một khi đơn đặt hàng của họ đến trước 
cửa nhà của họ. Đồng thời, điều này cũng liên quan đến tài chính yếu 
kém bao gồm giao dịch không tiếp xúc nên được ưu tiên hơn.

Ngành thủ công tiếp xúc kỹ thuật số: Thủ công cũng đã trở thành trụ 
cột chính của truyền hình giải trí, trở thành tầm ngắm của công chúng. 
Sự hiện diện của các nghệ nhân và hoạt động làm nghệ xuất hiện nhiều 
hơn trên các chương trình. Việc tăng khả năng hiển thị của thủ công 
trong lĩnh vực giải trí hơn trong vài năm qua đã thay đổi cách nhìn về 
ngành thủ công mỹ nghệ. 

Đàm phán thỏa thuận Brexit năm 2020: Với mục tiêu duy trì dòng 
thương mại thông suốt, giúp các doanh nghiệp hai bên tiếp cận các 
thị trường của nhau thuận lợi, trao đổi hàng hóa không bị áp đặt quy 
định về thuế quan. Chỉ hơn 1/4 (26%) trong số tất cả các nhà sản xuất 
thủ công được khảo sát cho biết rằng Brexit đã có tác động bất lợi đến 
kinh doanh; hơn 22% nói rằng họ đã không ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của họ. Phần lớn vấn đề mà các nhà sản xuất phải đối mặt 
là chi phí gia tăng vật liệu, chi phí vận chuyển, hoa hồng, đặc biệt là từ 
khách hàng quốc tế và tư nhân. Chi phí nhiên liệu và thép đã tăng đáng 
kể trong ba năm qua. Quan trọng hơn là khách hàng tư nhân đã trở nên 
hạn chế hơn trong chi tiêu và khối lượng yêu cầu đối với công việc được 
giao đã giảm khoảng 50% so với ba năm qua.

Nền tảng kỹ thuật số và sự gia tăng của thương mại điện tử: Lĩnh vực 
thủ công cũng đã bị tác động mạnh mẽ bởi sự gia tăng của nền tảng 
bán hàng kỹ thuật số trong thời kỳ đầu đến giữa những năm 2000. Các 
nền tảng bán hàng trực tuyến sớm nhất chẳng hạn như Amazon (thành 
lập năm 1994)và eBay (thành lập năm 1995). Tại Anh, từ năm 2008 đến 
chi tiêu trực tuyến năm 2018 tăng 13 điểm phần trăm (hoặc gấp ba lần) 
từ 4,9% đến 17,9%. Tỷ lệ người dùng internet mua sắm trực tuyến năm 
2008 là 49%; vào năm 2018 đã đạt 87%. Sự tồn tại của nền tảng bán 
hàng trực tuyến đã đóng góp tích cực vào lĩnh vực thủ công của Anh. 
Đầu tiên là sự gia tăng các nhà sản xuất. Điều này đã tạo điều kiện sự 
gia tăng doanh nghiệp thủ công quy mô nhỏ và nhà sản xuất không 
thường xuyên. Nền tảng như Etsy báo cáo vào tháng 12/2019 có tổng số 
2,7 triệu người bán đang hoạt động với 66 triệu mặt hàng cần bán. Các 

1.2. Xu hướng và dự báo ngành thủ công mỹ nghệ toàn cầu
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Kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kéo dài, hầu hết các nghệ 
nhân ngành thủ công mỹ nghệ đã không còn làm việc với hiệu suất tối 
đa. Nền kinh tế các nước bị ảnh hưởng bởi COVID trở nên sa sút, thất 
nghiệp, giảm chi tiêu, đại dịch và các đợt đóng cửa sau đó đã có tác 
động nặng nề đến ngành thủ công mỹ nghệ. Các nghệ nhân và thợ 
thủ công là phân khúc lớn thứ ba, và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
không được xem là sản phẩm thiết yếu, đó là lý do tại sao ngành thủ 
công mỹ nghệ suy giảm trong thời gian dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp 
của họ hiện đang gặp thách thức với tình trạng tồn đọng hàng tồn kho, 
đơn đặt hàng bị hủy và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Một cuộc khảo 
sát trên 59 nghệ nhân và doanh nghiệp thủ công tại Ấn Độ cho thấy có 
tới 60% nghệ nhân không có nguyên liệu thô cho sản xuất và tỷ lệ này 

1.3. Ảnh hưởng của COVID-19 đến thị trường Thủ công mỹ nghệ

nền tảng trực tuyến đã hỗ trợ khả năng xây dựng danh mục đầu tư của 
các cá nhân làm thủ công. Thứ hai là nền tảng trực tuyến chính thống 
ảnh hưởng đến kỳ vọng của người mua. Điều này thể hiện ở nhu cầu 
của người mua về sự nhanh chóng của giao hàng, kiểm soát giao dịch 
với người tiêu dùng, khả năng theo dõi đơn hàng, thanh toán qua không 
tiếp xúc và và ưu tiên trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Khi thủ 
công trở nên mạnh mẽ hơn, và khi sự gia tăng của các nhà sản xuất 
hàng ngày bán các mặt hàng chi phí thấp hơn đã tạo ra thách thức về 
sự cạnh tranh cho các doanh nghiệp thủ công, các nhà sản xuất trên 
thị trường bán lẻ. Một thay đổi khác là các nền tảng trực tuyến giúp cải 
thiện mối quan hệ giữa người tiêu dùng, nhà sản xuất. 

Làm thủ công như một phần của danh mục đầu tư: Sự phát triển 
nhanh chóng trong kinh doanh tự do đã là một đặc điểm rõ rệt của thị 
trường lao động của Anh trong những năm gần đây. Số lượng cá nhân 
tự kinh doanh tăng từ 3,3 triệu người (chiếm 12,0% lực lượng lao động) 
vào năm 2001 đến 4,8 triệu (15,1% lực lượng lao động) vào năm 2017. 
Nghiên cứu năm 2020 cho biết 35% trong số các nhà sản xuất được khảo 
sát kiếm sống chỉ bằng nghề thủ công. 22% bổ sung thu nhập bằng 
cách dạy tại các xưởng thủ công hoặc các khóa học và hơn 18% làm 
các công việc tự do khác kết nối với thủ công. Hơn 1/5 tổng số nhà sản 
xuất(21%) bổ sung thu nhập của họ thông qua việc làm không liên quan 
đến nghề thủ công.
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chiếm 36% ở các doanh nghiệp. Trên thực tế, 80% trong số họ đã ở trong 
không gian thủ công hơn 10 năm. Điều này bao gồm tất cả các tổng thể 
nghệ nhân và 60% nghệ nhân cá nhân. Do đó, sẽ không sai khi nói rằng 
tất cả người trả lời có kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực tương 
ứng của họ, đưa câu trả lời của họ vào sâu kiến thức về nghề thủ công 
của họ và chuỗi giá trị của nó. Khoảng 40% nghệ nhân đã tiếp tục hoạt 
động sản xuất của họ từ tháng 6/2020, trong khi 40% khác nói rằng hoạt 
động của họ đã tạm dừng kể từ khi lệnh ngừng hoạt động được thông 
báo vào tháng 3/2020. Và có khoảng 20% nghệ nhân được khảo sát nói 
rằng họ đã tiếp tục sản xuất.

Về sự sẵn có của nguyên liệu thô, 6 trong số 10 nghệ nhân trả lời rằng 
không có nguyên liệu thô có sẵn, từ tháng 3/2020 trở đi, nguồn nguyên 
liệu thô đã bị khóa cửa. Thiếu hoặc hoàn toàn không có nguyên vật liệu 
có thể được cho là do sự cố hoàn toàn của chuỗi cung ứng và quá trình 
vận chuyển và các kênh liên lạc trong giai đoạn khóa cửa quốc gia. 
Không có mối quan hệ trực tiếp nào được tìm thấy giữa sự sẵn có của 
nguyên liệu thô và tình trạng sản xuất. Do đó, có thể giả định rằng trong 
khi nguyên liệu là điều kiện tiên quyết cho hoạt động sản xuất, nó không 
phải là yếu tố duy nhất đảm bảo sản xuất.

Sự khó khăn do COVID còn thể hiện rõ hơn khi xem dữ liệu về tình 
trạng vốn lưu động, là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất. 
Tất cả các nghệ nhân đều yêu cầu hỗ trợ vốn từ các nguồn bên ngoài. 
Căng thẳng tài chính đã dẫn đến tình trạng cho dù đến hạn ngừng sản 
xuất, khan hiếm nguyên liệu thô, tăng hàng tồn kho, đơn đặt hàng bị 
hủy hoặc đến hạn cho các đơn đặt hàng bị tạm dừng. 40% nghệ nhân 
yêu cầu hỗ trợ vốn lưu động trong 1-3 tháng. 30% yêu cầu viện trợ từ bên 
ngoài trong 1-6 tháng. Nhu cầu vốn lao động là mối quan tâm hàng đầu 
đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Trong khi chỉ có 25% doanh 
nghiệp có vốn lưu động còn các nghệ nhân thì không. Vì vậy đây là lý 
do mà các doanh nghiệp cần được hỗ trợ nhiều hơn. Vượt qua ranh giới 
của cá nhân và doanh nghiệp, tất cả những người được hỏi đều cảm 
thấy khó khăn và căng thẳng tài chính. 30% những người được hỏi đã 
không trả lương cho nhân viên của họ trong thời gian bị khóa cửa sản 
xuất. Hoạt động sản xuất rõ ràng đã đi vào bế tắc trong thời kỳ đại dịch. 
40% cá nhân và 29% doanh nghiệp đã ngừng sản xuất trong khoảng thời 
gian khủng hoảng bởi đại dịch. 20% nghệ nhân và 14% doanh nghiệp 
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vẫn tiếp tục sản xuất trong suốt thời gian đóng cửa. Với lực lượng lao 
động giảm khiến doanh số bán hàng tổng thể sụt giảm hơn 75%. Điều 
này phần lớn có để làm với việc hủy bỏ quy mô lớn các đơn đặt hàng 
trong nước và xuất khẩu và các đơn đặt hàng đang bị hoãn. Kết quả 
là, hàng tồn kho chất đống gây nên vấn đề lớn. Khi nền kinh tế dần hồi 
phục trở lại, mức độ dễ dàng hoạt động kinh doanh dao động trong 
khoảng 45-48% với nhiều sản phẩm mới được tung ra thị trường trong 
nước. Các doanh nghiệp (20%) được phát hiện sản xuất các mặt hàng 
đặc trưng cho đại dịch, bên cạnh việc phát triển sản phẩm khác. Việc 
thanh lý hàng tồn kho cũng được triển khai nhanh hơn qua việc tăng 
cường các nền tảng tiếp thị và bán hàng trực tuyến thông qua các nền 
tảng thương mại điện tử và được Chính phủ các nước chú trọng thúc 
đẩy như Liên đoàn Tiếp thị Hợp tác của Ấn Độ (TRIFED) và Thị trường 
Điện tử của Chính phủ(GeM) - một cổng thương mại điện tử do chính 
phủ điều hành, tạo điều kiện cho việc mua sắm hàng hóa trực tuyến dễ 
dàng và dịch vụ cần thiết cho các cơ quan chính phủ, tổ chức và khu 
vực cam kết (PSU). 

Khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại, tình trạng hoạt động kinh 
doanh hiện tại đã được kiểm tra các tham số của việc dễ dàng tiếp cận 
với việc cung cấp nguyên liệu thô, vận chuyển và an toàn trong vận 
chuyển trong thị trường trong nước và xuất khẩu, dễ dàng tiếp cận thị 
trường, chi phí tài chính để bắt đầu lại kinh doanh hoạt động và tuân thủ 
các hướng dẫn của Bộ Nội vụ (MHA) đối với không gian làm việc. 

Các nghệ nhân đã bắt đầu làm việc trở lại và vẫn tuân thủ các 
nguyên tắc phòng chống dịch như giãn cách trong khu vực làm việc, 
hoạt động đạt hiệu suất 1/3 năng lực, vệ sinh thường xuyên. Tuy nhiên, 
chuỗi giá trị bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã tác động đến khả năng tiếp 
cận nguyên liệu thô và thị trường đã có vấn đề trong 60% trường hợp. 

60% số hàng hóa này có thể gửi ở nội địa. Các lô hàng xuất khẩu 
dường như đã không bị trả lại. Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy xuất khẩu 
thủ công mỹ nghệ hạn chế. Bán hàng và marketing bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất. Trong 70% các trường hợp, doanh số bán hàng giảm là trên 
75%. Nguyên nhân chủ yếu do đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào các triển 
lãm truyền thống.
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Một số giải pháp ngắn hạn và chính sách dài hạn được đặt ra để hỗ 
trợ phát triển và thúc đẩy ngành thủ công mỹ nghệ bao gồm:

- Hỗ trợ tài chính cho các nghệ nhân và doanh nghiệp ngành thủ 
công mỹ nghệ

- Thanh lý hàng tồn kho thông qua việc tăng cường và xúc tiến các 
nền tảng tiếp thị, bán hàng trên thị trường Thương mại điện tử

- Định vị lại chiến lược bán hàng và tiếp thị, thích ứng với sự thay đổi 
của người tiêu dùng và thị trường trong và sau đại dịch

- Tạo ra ngân hàng tri thức tập trung hoặc kho thông tin để truy cập 
miễn phí, nêu chi tiết về quy trình vận hành, đấu thầu, sức khỏe nghề 
nghiệp ,…

- Truyền vốn, phục vụ nhu cầu tài chính thông qua thuế cứu trợ, hỗ 
trợ nguyên liệu thô

- Cung cấp môi trường đào tạo năng lực dựa trên nhu cầu và thiết 
bị để trao quyền cho cá nhân, tập thể và doanh nghiệp chuyển đổi 
sang Thương mại điện tử.

- Tăng cường cơ chế khuyến khích mua sắm các sản phẩm thủ 
công nhiều hơn, giải quyết hàng tồn kho. Điều này góp phần thúc đẩy 
dòng tiền, khởi động hoạt động sản xuất và phục hồi ngành trở lại.

- Lập chiến lược tái sử dụng các sản phẩm phù hợp với thị trường
Các doanh nghiệp ngành thủ công mỹ nghệ đã dần tiếp cận đến 

nền tảng Thương mại điện tử để bán hàng: 
- Cung cấp dịch vụ bán lẻ điện tử dưới dạng trang web, thường 

được gọi là cửa hàng trực tuyến với sản phẩm hoàn chỉnh thông tin chi 
tiết.

- Cho phép mua và bán sản phẩm trên thị trường trực tuyến.
- Sử dụng phân tích dữ liệu nhân khẩu học bằng cách tham khảo 

trên internet và phương tiện truyền thông xã hội.
- Việc sử dụng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) để trao đổi dữ liệu B2B, 

B2C và C2C.
- Liên hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại bằng 

e-mail và tin nhắn đánh giá trực tuyến.
- Cho phép các giao dịch kinh doanh an toàn.
Xét trên thực tế, thương mại điện tử đang cho phép các công ty và 
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ngành công nghiệp mở rộng quy mô, thương mại điện tử lĩnh vực thủ 
công mỹ nghệ đang thể hiện quỹ đạo tăng trưởng không đổi và ước tính 
sẽ vượt qua 103 tỷ USD vào năm 2020 với tốc độ CAGR đầy hứa hẹn là 
41%. Đối với thương mại điện tử tác động đến hệ sinh thái bán lẻ điện 
tử, quy mô cải thiện và mở rộng đã được khuyến khích. Mặc dù những 
thách thức về hành vi mua hàng thay đổi so với bán lẻ điện tử, hoạt 
động kinh doanh không ngừng gián đoạn và sự phát triển không ngừng 
của công nghệ đã tác động đến sự năng động của ngành, nhưng tác 
động của nó về việc liên kết các doanh nhân với không gian thị trường 
và người tiêu dùng đã được thu hẹp đáng kể. Các cơ hội việc làm không 
chỉ liên quan đến bán lẻ điện tử, mà còn tác động đến toàn bộ chuỗi 
giá trị bao gồm hậu cần, kho bãi, công nghệ và các dịch vụ hỗ trợ.
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PHẦN 3: 
TỔNG QUAN NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 
VIỆT NAM
1. Vị thế của ngành thủ công mỹ nghệ trong nền 
kinh tế

Trong những năm qua, ngành thủ công mỹ nghệ (TCMN) luôn thuộc 
TOP 10 các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, với giá trị kim ngạch 
xuất khẩu khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Có rất nhiều nhóm sản phẩm 
được đánh giá cao trên thị trường như hàng mây tre đan, các sản phẩm 
sơn mài, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lụa, các loại hoa giả… 
Thêm vào đó, TCMN còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế nông thôn. Hơn 10 triệu người lao động đang làm việc 
trong các làng nghề thủ công, từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo ở 
nông thôn.

Tính đến nay, cả nước có hơn 5.441 làng nghề đang hoạt động, 
trong đó 1.864 làng nghề được công nhận theo tiêu chí làng nghề của 
Chính phủ. Ngoài ra, mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng là sản phẩm kinh 
doanh tiềm năng trong nước. Nếu chuyển hướng từ thị trường xuất khẩu 
sang nội địa, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh trong khâu phát triển sản 
phẩm. Những mẫu thiết kế mới, độc đáo mới có thể cạnh tranh với các 
sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, Thái Lan trong thị trường nội địa.

Hình thức kinh doanh thông dụng của những doanh nghiệp Việt Nam 
ngày nay đó là gia công cho các thương hiệu đến từ những quốc gia 
phát triển. Một số thương hiệu TCMN cao cấp cũng đã bắt đầu có tiếng 
nói cho riêng mình. Trong đó, công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
Hahanco nằm ở làng nghề sừng Thụy Ứng, huyện Thường Tín, Hà Nội; đã 
tạo ấn tượng mạnh bởi họ là một trong số cơ sở sản xuất ký hợp đồng 
chế tác đồ trang sức với Hermès.
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2. Xuất khẩu thủ công Mỹ nghệ Việt Nam
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 

163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Những năm gần đây mức 
độ tăng trưởng xuất khẩu của TCMN bình quân khoảng 10%/năm. Đây 
là một con số tăng trưởng khá cao, có đóng góp không nhỏ vào việc 
tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu 
hàng thủ công mỹ nghệ đạt 2,35 tỷ đô la Mỹ. Những mặt hàng có giá trị 
kim ngạch xuất khẩu lớn như:

- Các sản phẩm gốm sứ đạt 539 triệu USD
- Sản phẩm mây tre cói thảm đạt 484 triệu USD
- Sản phẩm thêu, dệt thủ công đạt 139 triệu USD
Bên cạnh đó, Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất với doanh số chiếm 

35% kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Tiếp đó là những cái tên lớn quen 
thuộc như Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Úc, Hàn Quốc… Theo Hiệp hội 
Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT), nhiều mặt 
hàng thời trang; quà tặng đã được xuất khẩu tại chỗ thông qua việc 
phục vụ nhu cầu mua sắm của khách nước ngoài đến Việt Nam. Hiện 
con số này chiếm khoảng 15% tổng chi tiêu - khoảng 15 USD/khách.

Hiệp hội cũng chia sẻ, cứ một triệu đô la Mỹ xuất khẩu của ngành thủ 
công mỹ nghệ mang lại lợi nhuận gấp 5 - 10 lần so với ngành khai thác. 
Vì vậy, hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam được dự báo có tăng trưởng 
xuất khẩu đạt trên 12%/năm, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 4 tỷ đô la 
Mỹ vào năm 2025. Đồng thời, VIETCRAFT cho biết đang có một trào lưu 
giữa các quốc gia. Họ đang dần dần chuyển đổi nhập khẩu thị trường 
mua hàng TCMN truyền thống gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia 
sang các nước Châu Á mới. Nguyên nhân đến từ việc:

(1) Lương nhân công ở Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng tăng cao.
(2) Thời gian giao hàng kéo dài do không đủ lao động để sản xuất.
(3) Đơn hàng tối thiểu với yêu cầu số lượng lớn hơn mức mong đợi.
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Tuy rằng mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam còn hạn chế về mặt 
thiết kế, nước ta vẫn dồi dào về nguồn nguyên liệu sản xuất. Trong quá 
trình sản xuất hàng xuất khẩu, phần lớn nguồn nguyên liệu được khai 
thác tại chỗ và hầu như không phụ thuộc vào bất kỳ nguyên liệu nhập 
khẩu nào (ước tính chỉ chiếm từ 3 - 3,5% giá trị xuất khẩu). Do đó, thủ 
công mỹ nghệ thuộc hàng hóa có tính nội lực cao, đồng thời là ngành 
có điều kiện phát triển ở nhiều khu vực, vùng miền.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt cũng từng bước tiếp cận và đáp 
ứng yêu cầu hợp chuẩn của nhiều nhà nhập khẩu và các tập đoàn lớn 
trên thế giới như Ikea, Walmart, Target… Tiếp đến là sức hút từ lực lượng 
lao động Việt Nam bởi họ vừa có kỹ năng vừa có khả năng tiếp thu công 
nghệ mới khá nhanh chóng. Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ từ Cục Xúc tiến 
thương mại (Bộ Công thương) cũng phần nào giúp cho doanh nghiệp 
dễ dàng hơn trong việc xây dựng thương hiệu cho mình.

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đóng vai trò là đơn vị đầu 
mối; hỗ trợ quảng bá và xây dựng hình ảnh cho thủ công mỹ nghệ nước 
nhà. Bằng cách tổ chức các hoạt động đa dạng và chuyên sâu trong 
bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng nhiều thách thức và cạnh tranh. 
Trong những năm qua, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) thường xuyên 
triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức của 
doanh nghiệp về thiết kế, phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống 
nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.

Xây dựng thương hiệu là yếu tố dẫn đến thành công cho doanh 
nghiệp TCMN. Thương hiệu Leinné chuyên sản xuất những chiếc nón đan 
được sáng lập bởi chị Hải Minh. Chị từng chia sẻ trên tạp chí Harper’s 
Bazaar Việt Nam rằng “Mỗi thương hiệu đều có một câu chuyện đằng 
sau. Nếu chỉ kể câu chuyện của thủ công mỹ nghệ truyền thống, thì khó 
xây dựng được thương hiệu.” Chị Minh nhấn mạnh: “Đối tượng khách 
hàng của chúng tôi là những người phụ nữ đi nhiều, nhìn thấy nhiều. Tâm 
hồn họ rộng mở. Họ hiểu được giá trị của sản phẩm mình sở hữu và ủng 
hộ lối sống thời trang bền vững”. Hiểu sản phẩm và khách hàng là hai 
yếu tố cần thiết để phát triển thương hiệu của mình.

3. Lợi thế cạnh tranh các mặt hàng thủ công mỹ 
nghệ Việt Nam
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Có rất nhiều thách thức mà ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam đang 
gặp phải, trong số đó có thể kể đến như phát triển và mở rộng thị trường. 
Một khi đã hội nhập với nền kinh tế thế giới rồi thì việc cạnh tranh sẽ khốc 
liệt hơn, người tiêu dùng sẽ khắt khe hơn khi lựa chọn sản phẩm. Do đó, 
chúng ta cần táo bạo trong khâu thiết kế, vẫn thể hiện đặc trưng văn 
hóa Việt Nam khi sản xuất. Về câu chuyện của Hanoia - một thương hiệu 
bắt đầu với những đôi guốc sơn mài cho các tín đồ thời trang, sau đó họ 
chuyển sang chế tác phụ kiện thời trang cao cấp cho các nhà mốt có 
uy tín ở châu Âu.

Với Hanoia, bí quyết thành công nằm ở sự sáng tạo. Chị Nguyễn 
Tuyết Thanh, CEO của Hanoia, cho biết: “Hiện Hanoia có hai xưởng sơn 
mài ở hai đầu Nam Bắc với 300 thợ thủ công lành nghề. Thiết kế do một 
nhóm các nhà thiết kế châu Âu chịu trách nhiệm. Họ đã nhiều năm sống 
ở Việt Nam. Họ yêu văn hóa Việt và diễn đạt tình yêu ấy qua cách nhìn 

Sự khác biệt của Leinné được thể hiện qua từng thiết kế (Nguồn ảnh: Tạp chí đẹp)

4. Thách thức cho ngành thủ công mỹ nghệ Việt 
Nam

4.1. Phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua mẫu 
mã thiết kế đa dạng



TỔNG QUAN QUY MÔ VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 2021

 - 30 Copyright © Innovative Hub 2021 . All Rights Reserved

đương đại độc đáo”. Họ kết hợp giữa phong cách phương Tây và vẻ 
đẹp sơn mài của Việt Nam, tạo nên những thiết kế đẹp mắt và táo bạo.

Thách thức thứ hai chính là năng suất lao động, đây là một trong 
những trở ngại của các làng nghề thủ công mỹ nghệ trong thời đại mới. 
Nhiều người vẫn quan niệm rằng thủ công nghệ nghĩa là tạo tác làm 
hoàn toàn bằng tay. Nhưng không phải như vậy. Chị Thanh cho biết: 
“Nhờ sự phát triển của công nghệ, một số khâu sản xuất sơn mài đã có 
sự hỗ trợ của máy móc: Khâu mài, khắc… chẳng hạn. Gỗ thay bằng 
MDF. 

Sơn ta thay thế bằng nhiều loại sơn công nghiệp phong phú hơn. 
Nhưng đồ sơn mài muốn hoàn hảo phải có đôi tay khéo léo của người 
thợ. Mỗi lớp sơn được phủ lên đều phải mài cho mỏng. Không có công 
thức cần mài bao nhiêu. Tất cả phụ thuộc vào cảm giác. Chỉ bàn tay 
người thợ mới cảm nhận được lúc nào độ mịn đã đủ và lớp sơn chưa 
bị tổn thương. Ngay cả khi phun sơn, chuyển động của dòng sơn cũng 
phải mỏng tuyệt đối và uyển chuyển để tạo nên độ sâu mượt tinh tế”.

Sản phẩm sơn mài của Hanoia mang vẻ đẹp đậm chất văn hóa Việt Nam 
(Nguồn ảnh: Tuyên Quang)
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Thách thức tiếp theo liên quan đến vấn đề truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm đối với ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Người tiêu dùng ngày 
càng quan tâm hơn về các vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội, 
trong đó đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nguồn gốc và tính hợp 
pháp của nguyên liệu sử dụng, các tập quán lao động, an toàn và sức 
khỏe của công nhân, sản xuất sạch - thân thiện với môi trường…

Thế nhưng, doanh nghiệp chỉ thu mua sản phẩm thô từ hộ sản xuất 
mà không yêu cầu hộ cam kết về nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu. 
Hiện nay, đa số doanh nghiệp không quan tâm và không kiểm soát chuỗi 
cung ứng. Họ chỉ quan tâm tới chất lượng của sản phẩm và thời hạn thu 
gom hàng theo đơn hàng đề ra. Do vậy, doanh nghiệp không kiểm soát 
được năng suất sản xuất của từng hộ sản xuất. Các sản phẩm được sản 
xuất bởi các hộ đó chỉ được thu gom và lưu kho chung bởi các nhà thu 
gom, không có sự phân tách.

Nhận thức của các hộ sản xuất và các nhân tố trong toàn chuỗi cung 
ứng về công tác truy xuất chưa thực sự cao. Với các doanh nghiệp có 
chuỗi cung ứng mang tính chi phối (tức doanh nghiệp có đủ đơn hàng 
liên tục cho toàn bộ các nhân tố trong chuỗi cung ứng cả năm) thì sự 
hợp tác giữa các nhân tố trong chuỗi cung ứng liên quan đến truy xuất 
rất cao.

Trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu có ít sự chi phối/ ảnh 
hưởng đến các nhân tố trong chuỗi giá trị thì sự cam kết tham gia của 
các nhân tố ở phần đầu chuỗi (đơn vị cung ứng nguyên liệu, gỗ sản 
xuất…) cũng không được quá cao. Do đó công tác nâng cao nhận thức 
và triển khai hoạt động truy xuất cần phải được tích cực triển khai hơn 
để có được hiệu quả như mong muốn.

4.2. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam đã triển khai 
thực hiện Dự án: “Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hàng hóa và phát triển xuất 
khẩu”, trong đó Mây Tre là một trong 05 ngành hàng được tham gia truy 
xuất trong khuôn khổ của dự án. Quá trình triển khai truy xuất chuỗi cung 
ứng mây tre lá cho thấy nhiều khó khăn khi thực hiện truy xuất. Trước hết 

4.3. Nguyên liệu sản xuất chưa có kế hoạch khai thác bền vững, 
hợp lý
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đó là việc thiếu vùng trồng nguyên liệu tập trung và quy mô lớn, địa hình 
các vùng nguyên liệu tre nứa khá khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển 
và khai thác và cũng vì sự thiếu tập trung nên khó kiểm soát về nguồn 
gốc nguyên liệu. 

Chính sách phát triển cây tre nứa ở Việt Nam chủ yếu để làm vật liệu 
cho ngành xây dựng, nên hiệu quả gây trồng thấp, giá tre nứa rất thấp 
so với giá ở các nước trong khu vực, người dân không có động lực để 
gây trồng nguyên liệu. Nhà nước cũng chưa có kế hoạch khai thác, gây 
trồng và phát triển vùng nguyên liệu mây, tre… theo hướng bền vững. 

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, các làng nghề thủ công mỹ 
nghệ trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại và ngày càng khẳng định vai trò quan 
trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, 
góp phần xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của nhu 
cầu và cơ chế thị trường, các làng nghề truyền thống gặp không ít khó 
khăn, nhất là tìm đầu ra cho sản phẩm. 

Hiện nay sản lượng sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của 
tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu thị hiếu và tiêu dùng, chưa tạo được 
sức cạnh tranh so với sản phẩm của một số tỉnh thành khác. Trình độ lao 
động các ngành thủ công mỹ nghệ chưa được đồng đều, các doanh 
nghiệp sản xuất còn manh mún. Mẫu mã chưa thực sự bắt mắt và chưa 
tạo được thương hiệu uy tín trên thị trường. Trong khi đó nguồn nguyên 
liệu dần bị cạn kiệt.

Mặt khác, một số nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ còn bị mai một và 
khó phát triển như nghề dệt thổ cẩm, chạm khắc bạc… đang là những 
thách thức lớn để phát triển làng nghề nói chung và ngành hàng thủ 
công mỹ nghệ nói riêng.

4.4. Khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm
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Theo đánh giá của đại diện Cục Xuất nhập khẩu, việc thực thi các 
hiệp định thương mại tự do (FTA) như: EVFTA, CPTPP, RCEP… đang mở ra 
rất nhiều cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhất 
là tại thị trường có sức tiêu thụ lớn bậc nhất thế giới như châu Âu. Xu thế 
của của người tiêu dùng trên thế giới đang ngày càng hướng tới các 
sản phẩm thân thiện với môi trường, những mặt hàng có nguồn gốc làm 
từ nguyên liệu tự nhiên.

Đây là cơ hội phát triển rất lớn cho các mặt hàng thủ công mỹ 
nghệ, nhất là khi chúng ta có thể mạnh về nguồn nguyên liệu và nghề 
truyền thống. Theo các chuyên gia, để gia tăng kim ngạch xuất khẩu 
dựa trên các ưu đãi thuế quan trong FTA, doanh nghiệp ngành thủ công 
mỹ nghệ cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhóm 
mặt hàng có lợi thế, gia tăng giá trị sản phẩm cho nhóm hàng này. Đây 
là giải pháp vô cùng quan trọng để tăng kim ngạch và xuất khẩu bền 
vững.

Đồng thời, chúng ta cần đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường hợp 
chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường khác 
nhau, trong đó tập trung vào phân khúc thị trường trung và cao cấp. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu ngành này cũng cần chú trọng 
đầu tư xây dựng thương hiệu ngành, thương hiệu doanh nghiệp gắn với 
xúc tiến thương mại.

Trong thời đại bùng nổ thông tin đa chiều, chiến lược cạnh tranh 
bằng thương hiệu đang diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng, không chỉ 
dừng lại ở cấp độ doanh nghiệp mà đã phát triển lên mức độ địa 
phương, ngành hàng và cấp quốc gia. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng 
thương hiệu, các hoạt động bảo vệ thương hiệu, gìn giữ tài sản sở hữu 
trí tuệ cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

PHẦN 4: 
TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦ 
CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM TRÊN 
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
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Tiến trình sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang mở ra rất 
nhiều cơ hội và thách thức cho các DN thủ công mỹ nghệ của Việt 
Nam. Do đó, để ngành hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam có thể mạnh 
mẽ vươn ra thế giới, ngành thủ công mỹ nghệ cần xác định hướng 
chiến lược xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2021 - 2025.
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PHẦN 5: 
ALIBABA.COM & GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU 
TRỰC TUYẾN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT

1. Giới thiệu về Alibaba.com:

Alibaba.com là sàn thương mại điện tử E-commerce B2B của tập 
đoàn công nghệ Alibaba kết nối người bán là doanh nghiệp xuất khẩu 
với người mua là doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện các thỏa thuận, 
giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế. 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.

LOGO ALIBABA.COM
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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 nhiều 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, 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

2. Xuất khẩu:
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 với số lượng lớn với 
mức giá rẻ tại Alibaba.com.
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2.1. 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 01 thế giới này. Trong khối 
Đông Nam Á, Malaysia xếp vị trí thứ 05 và Thái Lan đứng vị trí thứ 07.

2.2. Số lượng thành viên đăng ký khổng lồ

Quy mô hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ phục vụ 
hơn 40 ngành hàng công nghiệp.

Hiện tại có trên 10.000.000 khách hàng đang hoạt động và hơn 
300.000 lượt nhà nhập khẩu tìm kiếm mua hàng mỗi ngày.

Theo thống kê, có hơn 150.000.000 doanh nghiệp đang là thành viên 
uy tín Global Gold Supplier của Alibaba.com với 5.900 danh mục sản 
phẩm bằng 16 ngôn ngữ khác nhau.



TỔNG QUAN QUY MÔ VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 2021

 - 38 Copyright © Innovative Hub 2021 . All Rights Reserved

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 phải chăng

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”

DỮ LIỆU TOÀN CẦU CỦA ALIBABA.COM

LƯỢNG NGƯỜI MUA TÍCH CỰC VÀ GIÁ TRỊ ĐƠN HANG ĐỀU TĂNG TRƯỞNG MẠNH QUA 
CÁC NĂM TRÊN ALIBABA.COM
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 “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.

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…

2.3. Thị trường xuất khẩu tiềm năng của doanh nghiệp Việt:




