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Sự bùng nổ của thương mại điện tử
xuyên biên giới tại Việt Nam
Việt Nam được biết đến là đất nước có nhiều triển vọng phát triển mạnh mẽ
trong nền kinh tế toàn cầu. Trong 20 năm trở lại đây, chỉ số tốc độ tăng trưởng
GDP của Việt Nam luôn giữ vững khoảng 6.5%1, cao hơn mức trung bình trên
thế giới. Khi nền kinh tế thế giới đối diện với sự sụt giảm đột ngột do tác động
của đại dịch COVID-19, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đạt mức tăng
trưởng kinh tế dương2. Nền kinh tế ổn định đã tạo điều kiện cho sự bùng nổ của
ngành thương mại điện tử về cả chất lượng và số lượng, từ đó, thúc đẩy sự
phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.
Tại Việt Nam, những xu hướng xuất khẩu trực tuyến tương tự trên toàn cầu
cũng xuất hiện cùng với sự tăng trưởng về quy mô của người bán hàng. Thông
qua việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua rào cản địa lý để gia nhập
những thị trường mới và tiếp cận các đối tượng khách hàng khác nhau, thương
mại điện tử xuyên biên giới đang phát triển mạnh mẽ và trở thành trạng thái
“bình thường mới” của nền thương mại điện tử truyền thống. Là tập đoàn hàng
đầu toàn cầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, Amazon có nhiệm vụ hỗ trợ
người bán hàng tiếp cận khách hàng trên thế giới. Doanh số bán hàng từ bên
thứ ba chiếm tới khoảng 60% tổng doanh số các sản phẩm hiện vật đã bán trên
Amazon.
Đầu tiên, về trạng thái “Bình thường mới”. Thương mại điện tử xuyên biên
giới chính là trạng thái bình thường mới. Trong những năm trở lại đây, chúng tôi
đã chứng kiến nhiều cơ hội bùng nổ thương mại điện tử xuyên biên giới. Và đặc
biệt năm 2020, đại dịch COVID-19 đã thay đổi hoàn toàn cách mọi người sống
và làm việc. Với nhiều khách hàng, các kênh bán hàng trực tuyến đã trở thành
lựa chọn an toàn và tiện lợi hơn cả, từ đó thúc đẩy doanh nghiệp nhanh chóng
phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thứ hai, về kế hoạch “Thúc đẩy năng lực”. Tại Amazon, chúng tôi không
ngừng thử thách bản thân mỗi ngày nhằm tìm ra phương án tối ưu hóa công
nghệ để đem đến nhiều lợi ích hơn cho khách hàng và các đối tác kinh doanh.
Chúng tôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo với mục đích mang lại những trải nghiệm
mua sắm chân thực cho khách hàng, cũng như liên tục cải tiến để đẩy nhanh
tốc độ vận chuyển hàng hóa. Trong giai đoạn 2019 – 2020, Amazon sẽ tiến
hành đầu tư 30 tỷ USD bao gồm các lĩnh vực hậu cần, công cụ, dịch vụ,
chương trình và nhân lực để giúp đỡ các đối tác bán hàng phát triển kinh
doanh.
Thứ ba, về tiềm năng “Phát triển”. Ngày càng có nhiều người bán hàng Việt
Nam vươn ra thị trường quốc tế thông qua Amazon và đạt được nhiều kết quả
đáng ghi nhận. Trong số hàng ngàn người bán hàng trên Amazon hiện nay,
chúng tôi rất vui mừng chào đón sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu
quốc gia như Cà phê Trung Nguyên, Giày Biti’s… Bên cạnh việc tăng trưởng lợi
nhuận, các doanh nghiệp Việt còn mang lại những ảnh hưởng tích cực cho nền
kinh tế nội địa bằng cách tạo thêm cơ hội việc làm khi mở rộng kinh doanh,
đồng thời mang tới nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng quốc tế của chúng tôi.
Tại Amazon, chúng tôi luôn duy trì triết lý “Mỗi ngày luôn là Ngày Đầu Tiên”, từ
đó nỗ lực hết mình hỗ trợ các bên thứ ba trong mọi khía cạnh của thương mại
điện tử xuyên biên giới với các công cụ và chương trình cải tiến - những yếu tố
giúp họ phát triển và mở rộng kinh doanh ra thị thường quốc tế.

1 Ngân hàng thế giới – Báo cáo tăng trưởng GDP hàng năm (%)
2 Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Thương mại điện tử xuyên biên giới là trạng thái “Bình thường mới”
Từ năm 2018 đến nay và dự báo còn tới hết năm 2024, doanh số bán lẻ qua các kênh thương mại điện tử luôn đạt tốc
độ tăng trưởng hai con số, chiếm phần đáng kể trong tổng doanh số bán lẻ trên toàn cầu cũng đang ngày càng tăng3.
Đồng thời, ngành thương mại điện tử xuyên biên giới cũng đang phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo từ Accenture, 20%
doanh số của ngành thương mại điện tử toàn cầu đến từ xuyên biên giới, mở ra những cơ hội lớn cho các doanh
nghiệp4.

Tỷ lệ (%) Doanh số bán lẻ qua các kênh thương mại điện tử trên toàn cầu trong năm 2018 - 2024
Tỷ lệ (%) Doanh số bán lẻ qua các kênh thương mại điện tử trên toàn cầu trong năm
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Việt Nam đã chứng kiến những cột mốc phát triển đột phá trong nền kinh tế số, bao gồm cả tốc độ tăng trưởng cũng như quy
mô. Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam đạt mức trung bình 30% từ năm 2016, và đến năm 2019, doanh số
từ thương mại điện tử đã đạt 10,08 tỷ USD, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng lên tới 32%5. Điều này đã xây dựng nền tảng vững
chắc cho sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.
Thay vì sử dụng mô hình xuất khẩu truyền thống bao gồm nhiều thủ tục phức tạp, thương mại điện tử xuyên biên giới giúp
người bán hàng tối ưu hóa quy trình xuất khẩu và tiếp cận khách hàng quốc tế một cách trực tiếp.
3 Báo cáo của eMarketer về Thương mại điện tử toàn cầu năm 2020
4 Nghiên cứu của công ty Accenture về ngành bưu kiện năm 2019
5 Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam: Thông cáo báo chí Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020
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Xuất khẩu tiếp tục phát triển tại Việt Nam năm 2020
Kim ngạch xuất khẩu
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất
trong khu vực Đông Nam Á. Trước tình hình đại dịch tác động tiêu cực đến
nền kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng
dương, đạt 4,2% trong chín tháng đầu năm 2020.6

tăng

4.2%

Chính sách hỗ trợ

Ông Vũ Minh Khương

Năm 2020 còn chứng kiến những động thái tích cực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc

công Lý Quang Diệu, Đại học

đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, cụ thể là Quyết định số 431/QĐ-TTg được

Quốc Gia Singapore nhận định

Phó Giáo sư Trường Chính sách

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch và
tăng tốc độ thông quan hàng hóa.

”Nền kinh tế Việt Nam đang trên

Ngoài ra, từ khi chính thức có hiệu lực vào tháng 8/2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt

đà phục hồi và tăng trưởng mạnh
mẽ. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã

Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA) đã tạo điều kiện cho hàng Việt Nam được hưởng ưu đãi

thay đổi hoàn toàn cách chúng ta

thuế quan 0% khi xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.7

sống và làm việc, nhưng nó cũng
đã giúp tăng cường năng lực xã

Đồng thời, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa được ký kết giữa 15 quốc
gia vào tháng 11 năm 2020, sẽ mang đến nhiều cơ hội để phát triển kinh doanh trong khu vực
cho người bán hàng Việt Nam.

hội và hỗ trợ Việt Nam có bước
tiến lớn trong quá trình chuyển đổi
số. Đây sẽ là cơ hội cho các
doanh nghiệp Việt thúc đẩy phát
triển kinh doanh thông qua các

Nguồn lực lớn mạnh

kênh trực tuyến.”

Bên cạnh năng lực sản xuất dẫn đầu, Việt Nam còn sở hữu nhiều tài năng trẻ và các
cộng đồng trực tuyến lớn mạnh – những yếu tố then chốt giúp các nhà sản xuất quảng
bá và kinh doanh sản phẩm thành công trên thị trường quốc tế.
6 Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam
7 Chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh
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Thúc đẩy năng lực người bán hàng để vươn ra thế giới
Amazon có hơn 185 trung tâm hoàn thiện đơn hàng có thể giúp người bán hàng vận
chuyển sản phẩm tới khách hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hơn 50 trung tâm hoàn thiện đơn hàng tự động với hơn 200.000 máy móc vận chuyển
tự động đã được đưa vào sử dụng trên toàn thế giới.
Thông qua Amazon, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể trực
tiếp tiếp cận hơn +300 triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn +150 triệu khách hàng
Prime trên toàn cầu và hàng triệu đại lý mua hàng sỉ từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Trong nhiều năm qua, Amazon đã liên tục đầu tư để xây dựng một mạng lưới hoàn thiện và
vận chuyển đơn hàng tiên tiến trên thế giới. Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon
(Fullfilment by Amazon - FBA) có thể giúp người bán lưu trữ sản phẩm của họ trong các kho
hàng của Amazon - từ tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển đến cung cấp các dịch vụ về sản
phẩm cho khách hàng.
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United States
Spain
Mexico

China
France
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Germany
Italy
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Japan
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Đầu tư để thúc đẩy năng lực người bán hàng
Amazon đã không ngừng nâng cao tính ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML) trong các quy trình hoạt động của
tập đoàn. Chúng tôi mong muốn cải thiện toàn diện trải nghiệm của khách hàng, từ khâu mua sắm, vận chuyển đến công
nghệ nhận diện giọng nói nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho người bán hàng của Amazon.

Ngoài ra, Amazon cung cấp các công cụ và dịch vụ cải tiến, hỗ trợ đắc lực người bán hàng xây dựng thương hiệu và vươn
ra thị trường quốc tế.

30 tỷ USD đã được đầu tư

135 công cụ và dịch vụ

Trong năm 2019 và 2020, Amazon đầu tư hơn 30
tỷ đô la vào các lĩnh vực hậu cần, công cụ, dịch vụ,
chương trình và nhân lực nhằm thúc đẩy sự phát
triển của các đối tác bán hàng.

Amazon đã phát hành hơn 135 công cụ và dịch vụ
miễn phí với mục tiêu hỗ trợ người bán tăng doanh số
bán hàng trên Amazon trong năm 2020.
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Người bán hàng đang phát triển mạnh mẽ trên Amazon
Amazon luôn kiên trì với sứ mệnh “lấy khách hàng làm trung tâm”. Trong số những khách hàng của mình, Amazon tập
trung vào doanh nghiệp nhỏ và nhà khởi nghiệp. Bán hàng qua Amazon giúp doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình và quy mô
trên khắp Việt Nam phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận với khách hàng của Amazon tại nhiều quốc gia cũng như từng
bước định vị thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế.
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Từ năm 1999, doanh số bán hàng của bên
thứ ba đã tăng mạnh mẽ, từ 0,1 tỷ USD và
chạm mốc 160 tỷ USD vào năm 2018.
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Doanh số bán hàng của bên thứ ba chiếm khoảng 60%
doanh số của các sản phẩm hiện vật trên Amazon.

4,8 tỷ USD
Các doanh nghiệp tư nhân — hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ — đã vượt mốc doanh thu 4,8 tỷ USD trên
toàn thế giới trong lễ hội mua sắm Black Friday - Cyber Monday 2020, tăng hơn 60% so với năm ngoái
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Người bán hàng Việt Nam đang từng bước phát triển
Bằng cách bán hàng trên các cửa hàng của Amazon, bên thứ ba có thể giảm thiểu những khoản đầu tư vào cửa hàng
truyền thống, chi phí tìm kiếm và tiếp cận tệp khách hàng mới, cũng như thúc đẩy khách hàng truy cập các trang web của
thương hiệu. Người bán hàng Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh mẽ thông qua việc bán hàng trên Amazon.

Hàng nghìn người bán hàng
Hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đang bán hàng qua
các cửa hàng Amazon trên toàn thế giới

Doanh số bán hàng
vượt mốc 1 triệu USD
Người bán hàng đã ghi nhận doanh số tăng gấp
ba lần, vượt mốc 1 triệu USD trong năm 2020.

Với Amazon, các doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai bán hàng trên toàn cầu, không chỉ tập trung tại Mỹ, mà
còn thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường khác như châu Âu, Nhật Bản, Canada, Úc và Singapore...
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Các thương hiệu phổ biến tại Việt Nam
Amazon không ngừng thúc đẩy và tạo điều kiện để các thương hiệu và doanh nghiệp Việt trên
Amazon tiếp cận với khách hàng quốc tế. Những cải tiến của Amazon đã hỗ trợ doanh nghiệp
xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả, từ đó tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng trên
toàn cầu.
Có rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam đang bán hàng trên Amazon, từ các thương
hiệu có tiếng tăm lớn như Cà phê Trung Nguyên, Giày Biti’s, đến các nhà sản xuất nội địa
hàng đầu như MDK và các công ty khởi khiệp như Andre Gift Shop hay Mary Craft.

Bà Chiêu Hân
Nhà đồng sáng lập và Giám đốc
Điều hành Andre Gift Shop
“Amazon mang lại cho chúng tôi
những sự hỗ trợ tuyệt vời để tiến tới
thành công trên thị trường quốc tế.
Trong đó, FBA đã giúp chúng tôi giảm
gánh nặng về hậu cần và vận chuyển,
các thủ tục phức tạp và nâng cao hiệu
quả tối đa. Từ một căn xưởng nhỏ trên
gác mái với chỉ 4 nhân viên, doanh
nghiệp chúng tôi đã phát triển mạnh mẽ
và hiện giờ đang vận hành tại một
xưởng sản xuất rộng 300 mét vuông với
35 nhân viên.”

Andre Gift Shop
Andre Gift Shop là một doanh nghiệp
trực tuyến nhỏ bán các sản phẩm lưu
niệm và đồ thủ công mỹ nghệ. Theo

Các sản phẩm được ưa chuộng của người bán hàng
Việt Nam bao gồm: Đồ gia dụng, phụ kiện thời trang,
tiện ích gia đình, dụng cụ nhà bếp, sản phẩm dệt
may, giày da và đồ thủ công mỹ nghệ.

đuổi ước mơ xuất khẩu hàng Việt Nam
ra thị trường quốc tế, vào năm 2013,
Hân quyết định tham gia bán hàng qua
Amazon, từ đó theo đuổi tham vọng
“bán trực tiếp cho khách hàng trên
toàn cầu”.
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Mary Craft, được thành lập năm
2012, là doanh nghiệp chuyên
cung cấp sản phẩm may mặc và
trang sức mỹ nghệ từ sừng, gỗ
tới khách hàng trực tuyến trên
toàn thế giới. Bán hàng qua
Amazon trong nhiều năm qua,
doanh nghiệp này đang từng
bước đưa thương hiệu tới gần
hơn với người tiêu dùng tại
nhiều thị trường lớn như Anh, Úc
hay Canada.

tượng khách hàng của chúng tôi là những người mua hàng trực tuyến
“ Đối
yêu thích sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng cao. Thông qua việc bán
hàng trên Amazon, chúng tôi đã nhận được sự công nhận của người tiêu
dùng quốc tế. Từ một xưởng sản xuất ban đầu, chúng tôi đã mở rộng thêm 3
công xưởng, tạo việc làm cho khoảng 100 nhân công, đồng thời nâng cao
đời sống của họ.

”

Mary Nguyen
Nhà sáng lập Mary Craft

“ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sở hữu lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá

thành sản phẩm. Việc đẩy mạnh kinh doanh trên Amazon đưa đến tiềm năng
quảng bá thương hiệu Việt Nam trên quy mô toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở
cơ hội tiếp cận nguồn khách hàng dồi dào tại các thị trường khác nhau,
Amazon đã hỗ trợ chúng tôi mở rộng phạm vi kinh doanh, đáp ứng những nhu
cầu đa dạng của người tiêu dùng quốc tế. Rất nhiều công cụ đổi mới và dễ sử
dụng trên Amazon như Đăng ký thương hiệu, Nội dung A+, Amazon Vine, đã
giúp chúng tôi nhanh chóng quảng bá thương hiệu và nhận được sự công
nhận của khách hàng.

”

Trung Nguyên Legend, được
thành lập vào năm 1996 với sứ
mệnh đưa tên thương hiệu cà
phê Việt Nam lên bản đồ cà
phê thế giới, Tập đoàn Trung
Nguyên không ngừng tập trung
xây dựng một “văn hóa cà phê”
độc đáo. Cho đến nay, các sản
phẩm của Trung Nguyên đã
được xuất khẩu sang hơn 80
quốc gia và vùng lãnh thổ trên
thế giới.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend
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