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Ƣớc tính quy mô thị trƣờng TMĐT 

Dân số 
Việt Nam 

Tỷ lệ dân số 
sử dụng 
Internet 

Tỷ lệ truy cập 
Internet tham 
gia mua sắm 

online 

90 triệu 36% 57% 

* VISA 
** VCCorp 
*** Báo cáo TMĐT Việt Nam 2012   

Quốc gia Giá trị mua hàng online của một cá nhân 

Indonesia 391 USD/người 

Trung Quốc 670 USD/người 

Ấn Độ 665 USD/người 

Nguồn: emarketer.com 

Ước tính giá trị mua 
hàng online của 

một cá nhân 

Ước tính quy 
mô thị 

trường TMĐT 

150 USD/năm* 2,77 tỷ USD 

120 USD/năm ** 2,2 tỷ USD 

30 USD/năm *** 0,7 tỷ USD 



Các loại hàng hóa phổ biến đƣợc mua online 

Nguồn: Cục TMĐT và CNTT, tháng 9/2013 



Đánh giá hiệu quả mua sắm online 

Nguồn: Cục TMĐT và CNTT, tháng 9/2013 



Sản phẩm/dịch vụ phổ biến trên các website 
cung cấp dịch vụ TMĐT 

Nguồn:  Cục TMĐT, Báo cáo của 67 website TMĐT, 2013 

Tỷ lệ 

Sản phẩm khác 24% 

Dịch vụ khác 24% 

Dịch vụ giải trí 52% 

Gỗ, vật liệu xây dựng 52% 

Sản phẩm cơ khí, ô tô, xe máy 55% 

Hoa, quà tặng 63% 

Thực phẩm, sữa 64% 

Sách, văn phòng phẩm 67% 

Dịch vụ du lịch 70% 

Điện máy, thiết bị gia dụng 70% 

Máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử 73% 

Quần áo, giày dép, mỹ phẩm 79% 



Tích hợp thanh toán online trên các website 
cung cấp dịch vụ TMĐT 

Nguồn: Cục TMĐT, Báo cáo của 66 website TMĐT, 2013 

Tỷ lệ 

Tích hợp thanh toán online 48% 

Không tích hợp thanh toán online 21% 

Sẽ tích hợp thanh toán online 30% 



Mua sắm trực tuyến: Xu thế tất yếu 

Rẻ, 24/7, so 
sánh giá… 



2,7 tỷ ngƣời online (40% dân số) 



Tần suất 
truy cập 

36h 

14h 

3h 

6h 



2013: Châu Á TBD  #1 B2C 



2013: Trung Quốc #2 B2C 



Việt Nam online: thứ 16 



Việt Nam online: #2 ASEAN  



Website Bán lẻ Việt Nam: #1 ASEAN   



 

       Một số giải pháp? 



Những trở ngại khi mua sắm online 

Nguồn:  Cục TMĐT và CNTT tháng 9/2013 



Khách quan 
• Chi phí vận chuyển cao khiến giá thành sản phẩm bị đội lên cao 

• Dịch vụ vận chuyển không đạt yêu cầu: hàng hóa bị lỗi, hỏng do quá trinh 
vận chuyển; thời gian giao hàng chậm, trễ; làm giảm uy tín doanh nghiệp 

• Phương thức giao hàng, đóng gói còn nhiều hạn chế, gây lãng phí, mất 
thẩm mỹ đối với khách hàng. 

Chủ quan 
• Nhân lực có kinh nghiệm về logistics hạn chế 

• Mô hình, quy trình không rõ ràng 

• Ứng dụng CNTT trong quản lý phân phối thiếu đồng bộ giữa doanh nghiệp 
và đơn vị chuyển phát 

1. Logistics 



Logistics và cạnh tranh:  online và offline 

Các yếu tố của dịch vụ Logistics ảnh hưởng đến khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp trong TMĐT: 

• Chất lượng dịch vụ khách hàng  Vận chuyển nhanh, đúng 
thời gian cam kết với khách hàng 

• Chất lượng hàng hóa  Hàng hóa không bị hỏng, mất đồ, 
đổi đồ  

• Giảm chi phí, giá thành sản phẩm 

     Chi phí vận chuyển hợp lý 

 
Nhu cầu của 
các doanh 

nghiệp bán lẻ 

? 



Mô hình dịch vụ logistics trong TMĐT 

Doanh nghiệp 
 
 
 
 
 
 

Intranet 

Nhà cung ứng 
 
 
 
 

Nhà cung ứng 
 

Khách hàng 
 
 
 
 

Khách hàng 
 

Giải pháp quản lý cung ứng Giải pháp quản lý phân phối 

SRM 

SRM: Supplier Relationship Management 
CRM: Customer Relationship Management 

Mua Bán 

CRM 

Extranet Internet 

B2B 
B2C 

B2B 

Giải pháp Logistics hỗ trợ: Vận chuyển, lưu trữ, bảo 
quản, phân phối, dịch vụ khách hàng… 



Xu hƣớng triển khai logistics 

Sử dụng dịch vụ 
giao hàng 

Kết nối, trao đổi vận đơn điện tử với đơn vị 
chuyển phát 

Triển khai các giải pháp quản lý 
kho vận, hàng hóa, chuyển phát 



Xu hƣớng triển khai logisitics (tiếp) 

Doanh 
nghiệp sản 

xuất 
Khách hàng Mô hình bán lẻ 

truyền thống 

Doanh 
nghiệp sản 

xuất 

Nhà       
Bán lẻ 

Khách hàng 
Mô hình bán lẻ 
trong thương 
mại điện tử 

Dòng sản phẩm 

Dòng thông tin 

Dòng thông tin sẽ được trao đổi giữa khách hàng 
và đơn vị sản xuất thông qua các nhà bán lẻ; sản 
phẩm được vận chuyển từ nhà sản xuất đến thẳng 
khách hàng 

Showroom 

Nhà       
Bán lẻ 



2.Thông tin cá nhân: SafeWeb? 

SAFE WEB 



3. Thanh toán? 

Thẻ thanh toán 

Internet Banking                  Sản phẩm số hoá 

Mobile Banking 

 

 

COD                     Hàng hóa hữu hình 



4. Công nghệ: ĐTDĐ, PC hay Máy tính bảng? 



Chiến lƣợc online? 

 

Chiến lược 

                     201? 

                                    

                                               2020 

                                                              Mục tiêu                              

 



 

 

Xin cảm ơn 

 

 

www.vecom.vn 


