Mc tiêu ca k hoch là n nm 2025: 55% dân s tham gia mua sm trc tuyn, giá tr mua hàng hóa và dch
v trc tuyn t trung bình 600 USD/ngi/nm. Doanh s thng mi in t ca mô hình thng mi in t B2C (tính cho
c hàng hóa và dch v tiêu dùng trc tuyn, loi tr các giao dch liên quan n tài chính, ngân hàng, tín
dng, bo him, trò chi trc tuyn) tng 25%/nm, t 35 t USD, chim 10% so vi tng mc bán l hàng hóa và
doanh thu dch v tiêu dùng c nc.
Hin nay, dân s Vit Nam khong 96,96 triu ngi, s thuê bao in thoi di ng là 143,3 triu, gp 1,48 ln dân s.
S ngi s dng Internet là 64 triu ngi (chim 66% dân s). S ngi s dng mng xã hi 62 triu ngi (chim 64%
dân s). tui trung bình (dân s tr) là 32,6. T l s dân sng ti thành th là 36%. T l dân s s dng
smartphone là 72% (1). Do ó, Vit Nam có tim nng rt ln phát trin th trng thng mi in t.
Quy mô th trng Thng mi in t B2C Vit Nam (Ngun sách trng thng mi in t Vit Nam nm 2020)
Nn kinh t s Vit Nam nm nay t quy mô 14 t USD và c d oán s còn tip tc tng trng mnh m, c tính t 52 t
USD vào nm 2025 vi nhiu d a phát trin cho ngành thng mi in t.
Nm 2020, quy mô ca th trng TMT tng 46%, vi 94% s ngi tiêu dùng mi s dng các dch v s s tip tc s
dng các dch v ó k c sau i dch. Xu hng tìm kim v quy trình chuyn i s ti Vit Nam tng gp 6 ln, t mc cao
nht ông Nam Á. áp ng nhu cu tng cao, các SMEs (doanh nghip nh và va) ca Vit Nam cn tng cng
tham gia kinh doanh online (2).
Theo kho sát ca Nielsen Vit Nam v nh hng ca Covid-19 n hành vi ca ngi tiêu dùng thì hn 50% ngi
dân ã gim tn sut ghé siêu th, ca hàng, tp hoá, ch trong khi ó 45% ngi c hi nói rng h gia tng d tr
hàng hóa ti nhà. Bên cnh ó, 25% ngi tiêu dùng ã gim tn sut các hot ng n ung bên ngoài. Và 25%
ngi c hi s tng các hot ng mua sm trc tuyn.
Tuy nhiên, doanh nghip Vit Nam vn có nhng thách thc khi chuyn i s nh: cha có nhiu c hi tip cn vi
các công ngh k thut s, cha c trang b t duy kinh doanh trên nn tng s và thiu s thu hiu khách hàng và
d liu vn hành trên nn tng s (3).
Do ó, doanh nghip SME cn tn dng, tham gia các sàn thng mi in in t phù hp phát trin kênh phân
phi, phát trin kinh doanh. Khi tham gia vào mt nn tng thng mi in t, doanh nghip va và nh s tit kim
chi phí u t nh: không mt phí xây dng và vn hành; gim chi phí marketing, nh tip cn trc tip vi tp khách
hàng ln; gim chi phí u t nhân s và tng cht lng dch v. ng thi, các sàn TMT cung cp a dng mô hình vn
hành, giúp doanh nghip linh hot trong vic qun lý tn kho và cung ng sn phm. Th tc lên sàn TMT hin
nay ã c n gin hóa, np h s và duyt trc tuyn.
Nhng thách thc cho doanh nghip là s cnh tranh cao (doanh nghip cùng ngành (c trong và ngoài nc)
ngày càng ông; cnh tranh vi hàng gi, hàng nhái, hàng kém cht lng; công ngh và các thut toán thay
i nhanh, òi hi doanh nghip phi cp nht liên tc) và a dng nhu cu (òi hi giá tt, nhu cu s dng hàng chính
hãng; dch v tt; thách thc cho doanh nghip to c lòng tin vi khách hàng).
Hin nay, Lazada ang phát trin, xây dng h sinh thái TMT bn vng thông qua u t dài hn v công ngh và
logistics. Mc tiêu n nm 2030 ca công ty là phc v 300 triu khách hàng, chp cánh 8 triu doanh nghip
SMEs trên khp ông Nam Á phát trin hng thnh và to nên hàng triu vic làm trong h sinh thái TMT.
Công ty này tiên phong u t và ng dng công ngh hin i vào c s h tng logistics m bo thi gian giao vn
nhanh nht vi chi phí thp nht nh: công c vn hành (bng cp nht real-time, chat-box theo dõi); theo dõi
n hàng real-time (theo dõi online a im nhân viên giao hàng, theo dõi thông tin ngi nhn hàng, theo
dõi tình hình hoàn tr hàng); nhn hàng (mua hàng online và nhn hàng ti ca hàng gn nhà); h thng
CNTT hin i (công ngh big data, ti u hoá, Real time, xuyên sut, t ng); CLICK &COLLECT (Mua hàng
online và nhn hàng ti các t thông minh) và công ngh chia chn và cân o th h mi (Wave Sort, cân o t
ng, tr khay t ng), …

Lazada cng tiên phong ng dng công ngh tiên tin mang n tri nghim và li ích ti a cho ngi tiêu dùng
(thut toán thông minh cung cp các sn phm và giá c phù hp vi úng nhu cu ca khách hàng và mô
hình Shoppertainment) và nhà bán hàng (b công c giúp các nhà bán hàng có th truy cp vào kho d
liu ln theo thi gian thc, công ngh livestream giúp nhà bán hàng tip cn và tng tác tt hn vi khách
hàng). Vi mng li rng khp 6 quc gia khu vc ông Nam Á, Lazada hi t c 2 yu t am hiu a phng và t duy
toàn cu.
Theo nhn nh ca công ty Amazon, quy mô thng mi in t xuyên biên gii s vt quá 3.300 t USD trong 2
nm ti. Nm 2020, tc tng trng TMT tng gp sáu ln tc tng trng ca bán hàng ti ca hàng. Giai on 2014 –
2020, xu hng thng mi in t xuyên biên gii toàn cu, tng t 17% lên 41%. Xu hng mi trong tiêu dùng và
kinh doanh toàn cu là tn sut mua sm trc tuyn tng 14% i vi mi danh mc hàng hóa và dch v. Ngi tiêu
dùng s tip tc mua hàng trc tuyn ngay c khi i dch ã kt thúc. Theo Hip nh EVFTA, 99% các dòng thu
và rào cn thng mi gia Vit Nam và Châu Âu c xóa b. Và khng hong i dch s i lin vi c hi cho thng mi in
t.
Do ó, công ty Amazon h tr doanh nghip tip cn trên 300 triu khách hàng toàn cu, cung cp khai thác
tp khách hàng quc gia trên nn tng Amazon và n gin hóa quy trình m rng th trng truyn thng thông
qua nn tng thng mi in t Amazon tit kim chi phí ti a cho vic xây dng thng hiu. Tính nng phân tích
qun lý kinh doanh trên nn tng Amazon cng cung cp d liu chuyên sâu v th trng và khách hàng, h tr
doanh nghip trong vic a ra chin lc kinh doanh vi xu hng th trng.
Trong khi ó, Tiki h tr doanh nghip trên sàn thông qua mô hình m mm, Xây dng và Phát trin. Giai on
m mm là qun lý u vào thông qua h s pháp lý, chng nhn và qun lý t ng bng công ngh phát hin sn
phm kém cht lng hoc có du hiu gian ln trên sàn, m bo 100% hàng hóa cam kt chính hãng, rõ ràng
ngun gc xut x. Giai on Xây dng là xây dng gian hàng và xây dng thng hiu. Giai on Phát trin là xây
dng i ng t vn và cung cp các công c qung cáo cho doanh nghip.
Ngoài ra, còn có nhiu gii pháp chuyn i s cho doanh nghip xut khu da trên nn tng TMT quc t ca
Công ty CP Procom Vit Nam, hay các gii pháp thanh toán s ca Visa, VNPAY-QR - ng dng thanh
toán không tin mt, ng dng QR Code trong thng mi in t, nn tng nh danh in t VNPT eKYC, …mà
doanh nghip nh và va có th tip cn và áp dng trong hot ng kinh doanh.
Thng mi in t là mt xu th tt yu không th chi b trong các chin lc, chính sách v ch ng tham gia CMCN
4.0, nh hng phát trin kinh t s và chuyn i s quc gia. c bit, i dch Covid-19 va qua càng khng nh thêm
vai trò ca thng mi in t. Vì vy, các doanh nghip cn phi thay i, phi tn dng th mnh ca các sàn TMT
phát trin kênh phân phi, tng cng xut khu hàng hoá ca Vit Nam vn tm th gii.
Các doanh nghip cng cn tuyn chn cho mình các nhân s tht gii, có kinh nghim trong vic xây dng và
vn hành các sàn TMT quc t vic trin khai c nhanh chóng và hiu qu. ng thi, phát trin và ng dng các
công ngh mi trong thng mi in t, h tr quá trình chuyn i s ca doanh nghip, trong ó c bit chú trng các gii
pháp phn mm da trên nn tng công ngh s ca các doanh nghip startup công ngh Vit Nam nhm a vào
thc t trin khai chuyn i s cho doanh nghip.
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