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ZERO WASTE IN SUPPLY CHAIN – SẢN XUẤT KHÔNG TẠO RA KHÍ THẢI 

Hầu hết các quá trình sản xuất đều tạo ra chất thải – khí độc ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Hiện nay, có một 
khái niệm đã khá phổ biến ở các nước tiên tiến, nhưng chưa thật sự 
được biết đến rộng rãi tại Việt Nam: Zero Waste – Sản xuất không tạo 
ra chất thải? Liệu điều này là có khả thi? Tại sao nói đây là ‘vũ khí bí 
mật’ trong quản lí chuỗi cung ứng, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau. 

Zero Waste là gì?  

Zero Waste là triết lý khuyến khích việc thiết kế lại chu trình sử dụng tài 
nguyên sao cho tất cả các sản phẩm đều được tái sử dụng. Mục đích là 
để không có rác thải nào phải gửi đến bãi rác hoặc lò đốt. 

Zero Waste đề cập: phương pháp quản lý và lập kế hoạch kiểm soát chất thải, tuy nhiên trong đó 
nhấn mạnh việc ngăn ngừa tạo ra chất thải thay vì quản lý chất thải sau khi sử dụng. Zero Waste 
không chỉ bao gồm loại bỏ chất thải thông qua tái chế và tái sử dụng, nó còn tập trung vào việc tái cơ 
cấu hệ thống sản xuất và phân phối để giảm lãng phí. 

Thực hành Zero Waste tại Unilever 

Năm 2010, Unilever cho ra mắt kế hoạch “Unilever Sustainable Living Plan”, với mục tiêu đến năm 
2020, Unilever phải đảm bảo tất cả các nhà máy thực hiện được kế hoạch Zero Waste. Tuy nhiên. 
chỉ mất 4 năm để Unilever có thể áp dụng kế hoạch này đến 240 nhà máy trên toàn cầu, tức là nhanh 
hơn 20 lần so với kế hoạch đề ra. 

Năm 2008, các nhà máy của Unilever đã thải ra 140.000 tấn/năm chất thải có thể chất đầy 2 triệu 
thùng rác. Đến năm 2014, Unilever đã cải thiện hệ thống của mình để con số này biến này 0. 

Zero Waste giúp giải quyết vấn đề như thế nào? 

Với sự giúp đỡ của hơn 1000 nhân viên, tại 240 nhà máy ở 67 quốc gia, năm 2015, Unilever trở 
thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành sản xuất ra ‘Zero Waste’ tại các bãi rác và tại các cơ sở 
của Unilever. Unilever đã chia sẻ mô hình này với các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng và cả người 
tiêu dùng cuối cùng. Bằng việc nỗ lực giảm thiểu chất thải thải ra môi trường, Unilever đã tốn 200 
triệu Euro để tái đầu tư vào công ty. Các chất thải được tái sử dụng để chuyển hóa những nguyên 
liệu thay thế, phân hữu cơ, năng lượng xanh,... 

Mô hình 4Rs được sử dụng: Reduce (Giảm thiểu lượng rác thải), Reuse (Tái sử dụng), Recycle 
(Tái chế), Recover (Phục hồi) (Hình bên).  

Lợi ích được mang lại cho Unilever bởi mục tiêu Zero Waste  

Tăng trưởng bền vững: Các nhãn hàng phát triển bền vững đạt tăng trưởng nhanh hơn so với các 
nhãn hàng còn lại và đóng góp 70% doanh số kinh doanh của Unilever. 

Giảm chi phí: Bằng việc cắt giảm sự lãng phí, giảm sử dụng năng lượng, nguyên liệu thô, nguồn tài 
nguyên tự nhiên và ít bị tác động bởi sự biến động giá cả. Unilever đã đạt được việc tránh lên giá tích 
lũy hơn 830 triệu Bảng thông qua các biện pháp về sinh thái tại các nhà máy kể từ năm 2008. 

Ít rủi ro hơn: đảm bảo cho tương lai chuỗi cung ứng tránh được những rủi ro liên quan đến sự thay 
đổi khí hậu và nguồn nguyên liệu, giữ được mối liên hệ với người tiêu dùng và với các cổ đông. 

Truyền cảm hứng cho những doanh nghiệp khác: Mới đây, Walmart đã công bố Báo cáo Trách 
nhiệm Toàn cầu năm 2018 của công ty khẳng định công ty đã áp dụng khái niệm này hạn chế chất 
thải thành công với 81% sản phẩm chưa bán, bao bì và các chất thải khác ở Hoa Kỳ vào năm 2017. 
Công ty đang hướng tới mục tiêu “Zero Waste” tại các bãi rác vào năm 2025, tại các chuỗi cung ứng 
và vận hành ở Canada, Nhật Bản, Anh và Mỹ. 

Back                                                  
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MUA SẮM ONLINE QUA DI ĐỘNG  

Theo báo cáo toàn cảnh thị trường thương mại điện tử (TMĐT) 
Việt Nam năm 2018 của Boxme, có đến 72% số người mua sắm 
trực tuyến thông qua smartphone. 

Việt Nam top 6 nền TMĐT toàn cầu 

Theo Statista, doanh thu TMĐT Việt Nam đạt 2,269 triệu USD và 
nằm trong top 6 nền TMĐT phát triển nhất toàn cầu năm 2018. 
Những con số này đã củng cố niềm hy vọng thu quả ngọt của 
những đại gia TMĐT đối với một thị trường còn non trẻ như Việt Nam. 

Kết thúc năm 2018, bảng xếp hạng các trang TMĐT Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt: 

- Shopee vươn lên vị trí số 1 với 34,5 triệu lượt truy cập  

- Thegioididong với 30,3 triệu lượt truy cập, đứng thứ 2 

- LazadaVN với 30,2 triệu lượt truy cập, đứng thứ 3 

So với năm 2017, Lazada nhường ngôi vương cho Shopee và ngậm ngùi đứng vị trí thứ 3. Năm 
2018 có thể là năm khá thành công của Shopee khi là ứng dụng trên hai nền tảng iOS và Android 
đều đứng vị trí số 1, ngay sau là Lazada. 

- Số lượng khách hàng mua trên các trang TMĐT tăng 2,6% so với năm 2017 lên có số 49,8 
triệu người.  

- Xu hướng mua sắm trên di động đạt 72%, nghĩa là cứ 10 người thì có 7 người đã từng mua 
sắm online trên các thiết bị di động.  

- Thế hệ mua sắm chủ lực đang dịch chuyển dần sang Millenials và trong tương lai không xa 
sẽ là Thế hệ Z (Gen Z). Hai thế hệ này có điểm chung là dành rất nhiều thời gian trên mạng 
và sử dụng các thiết bị di động. Những ứng dụng mua sắm trên điện thoại này mang lại cho 
người dùng trải nghiệm mua sắm đơn giản, thuận tiện và mượt mà. 

Theo nghiên cứu của eShopWorld, Việt Nam hiện có hơn 35 triệu người thường xuyên mua sắm trực 
tuyến và dự kiến tăng lên 42 triệu người vào năm 2021, điều này cho thấy dư địa để thị trường 
TMĐT Việt Nam phát triển không phải là nhỏ. 

Nhưng cũng có nhiều kẻ bỏ cuộc chơi… 

Mặc dù nhiều chuyên gia dự báo trong 4 năm tới, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam có thể đạt 10 tỷ 
USD, tuy nhiên đây lại là miếng bánh không dễ ăn, hiện đã có nhiều thương hiệu rời bỏ cuộc chơi 
như Beyeu, Deca, Foodpanda… và nhiều doanh nghiệp rút lui lặng lẽ. 

Hãy nhìn vào số lỗ của các trang TMĐT đứng đầu Việt Nam để có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt về 
vốn trường kỳ là điều không phải doanh nghiệp nào cũng làm được: 

- Đến cuối năm 2017, Tiki đã có lỗ lũy kế khoảng 600 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với gần 
400 tỷ đồng mà VNG rót vào doanh nghiệp này đầu năm 2016 đã được tiêu hết. 

- Lazada đang lỗ liên tiếp 1.000 tỷ đồng/năm trong 2 năm 2015-2016. Tính đến cuối năm 2016, 
lỗ lũy kế của Lazada đã lên đến hơn 2.700 tỷ đồng. Với việc các đối thủ đang cạnh tranh 
quyết liệt, không loại trừ khả năng mức lỗ năm 2017 của Lazada đã vượt lên trên con số 
1.000 tỷ đồng - khi đó lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 có thể lên gần 4.000 tỷ đồng. 

- Shopee lỗ 164 tỷ đồng ngay trong năm 2016. Sang năm 2017, mức lỗ tăng lên hơn 600 tỷ 
đồng – tức gấp đôi so với mức lỗ của Tiki.  
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Và Logistics trong thời đại TMĐT 

TMĐT đang thay đổi cuộc chơi của Logistics. Thế giới TMĐT đã và đang dẫn đến nhiều những rủi 
ro và vấn đề phức tạp mà các chuyên gia Logistics và chuỗi cung ứng chưa từng phải đối mặt: 

- Từ việc tiếp nhận một lượng đơn hàng khổng lồ và cần giao đi tất cả các kênh cho đến 
mạng lưới phân phối phải tối ưu để có thể giao hàng trong ngày hoặc ngày tiếp theo.  

 Do đó, các nhà bán lẻ và sản xuất ngày nay đều phải đổi mới, sáng tạo, thích nghi và 
thay đổi không ngừng để không bị loại ra khỏi thị trường của họ. 

- TMĐT cũng đang tác động chính lên Logistics đầu cuối và kho bãi. Cụ thể, các sàn TMĐT 
thường cần kho bãi lớn gấp hai đến ba lần các nhà bán lẻ truyền thống vì trung tâm phân 
phối cho TMĐT cần tồn kho, lao động nhiều hơn và cũng cần tự động hóa. Khuynh hướng 
hiện nay là xây dựng kho thiết kế riêng để có thể tùy chỉnh kho phục vụ được đa phương 
tiện vận chuyển. 

 Vì vậy, các công ty Logistics cần tăng cường thông tin, phản hồi nhanh chóng hơn, tăng 
cường công nghệ để đáp ứng các quy trình linh động, thiết lập được mạng lưới và các liên 
kết kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu thay đổi. 

- Thực tế cho thấy, các công ty giao nhận truyền thống, công ty chuyển phát nhanh vốn trước 
đây chỉ tập trung phục vụ khách hàng doanh nghiệp (B2B) ngày nay cũng phải chuyển mô 
hình dịch vụ kinh doanh để có thể phục vụ khánh hàng đầu cuối (B2C). 

Những thách thức ngành Logistics cho TMĐT tại Việt Nam  

- Logistics cho TMĐT ở Việt Nam cũng đang gặp phải nhiều trở ngại lớn. Hiện, chúng ta chưa 
có luật về Logistics cho TMĐT.  

- Chưa có một hệ thống giáo dục chính thức cho ngành Elogistics. 

- Phương tiện chủ yếu dùng để giao hàng trong Elogistics là xe máy. Đây không phải là 
phương tiện chuyên dụng để chở hàng.  

- Hạ tầng hạn chế, hệ thống địa chỉ cũng là một vấn đề lớn.  

- Nền tảng công nghệ, hạ tầng công nghệ, các hệ thống tự động hóa để đáp ứng cho TMĐT 
với yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn cũng đang là một vấn đề của Việt Nam.  

- Giao hàng thu tiền hay còn gọi là COD. Với 95% COD làm cho chi phí Logistics của Việt 
Nam cao hơn, rủi ro cao hơn cho người giao hàng khi tỷ lệ khách hàng hủy không nhận đơn 
hàng khi được giao đến cao. 

Tất cả những điều trên làm cho hiệu quả của hệ thống Logistics của Việt Nam còn thấp. 

Việc các doanh nghiệp TMĐT Việt Nam liên kết với các doanh nghiệp Logistics theo hướng doanh 
nghiệp ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau cũng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp logistics nâng cao 
sức cạnh tranh, giảm phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.   
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BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA 2019 CỦA BỘ GTVT 

Ngày 23/11/2018, Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2536/QĐ-BGTVT về "Kế hoạch thanh tra 
năm 2019 của Bộ GTVT". 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ LÔ HÀNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU TỒN ĐỌNG CẢNG BIỂN  

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác 
quản lý đối với hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Nghị 
quyết số 140 ngày 9/11/2018 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6656 ngày 5/12/2018 gửi các Bộ: Tài chính, Giao 
thông vận tải, Công Thương và Tư pháp để lấy ý kiến thống nhất về phương án giải quyết, xử lý phế 
liệu nhập khẩu còn tồn đọng tại các cảng biển hiện nay.  

Theo đó, các Bộ đã thống nhất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG KHU KINH TẾ NGHI SƠN, THANH HÓA 

Ngày 07/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1699/QĐ-TTg phê duyệt điều 
chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa công bố điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây 
dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức việc thực hiện 
quy hoạch theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG ĐANG KHAI THÁC GIAI ĐOẠN 2018- 2025 

Ngày 19/12/2018, Thứ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Quyết định 2729/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế 
hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

BẮT ĐẦU THU PHÍ BOT BẮC NINH – UÔNG BÍ TRÊN QL18 TỪ 24/12/2018 

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản cho phép trạm thu phí Phả Lại (Km23+890) trên QL18 sẽ chính thức 
đi vào hoạt động từ 0h00 ngày 24/12/2018 để hoàn vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Bắc 
Ninh - Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT.  

Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến của dự án khoảng 16 năm 3 tháng 2 ngày. 

DUYỆT MỞ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN 

Ngày 26/12/2018, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1834/QĐ-TTg phê duyệt việc mở Cảng 
hàng không quốc tế Vân Đồn. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã chính thức đi vào hoạt động 
vào ngày 30/12/2019. Đây là sân bay đầu tiên do tư nhân sở hữu và khai thác. Chủ đầu tư dự án là 
Tập đoàn Sungroup. Công trình được khởi công từ tháng 3/2016, tổng diện tích đất 325 ha và được 
đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỉ đồng. Theo thiết kế, đường cất hạ cánh 
dài 3,6 km, rộng 45 m, có khả năng đón những loại máy bay chuyên chở hàng hóa và hành khách 
lớn. Với sân đỗ quy mô, trong giai đoạn 1 đến năm 2020 Cảng hàng không Vân Đồn có khả năng 
đáp ứng đủ chỗ đỗ cho 7 tàu bay; trong giai đoạn 2 đến năm 2030 sẽ đủ công suất cho 15 tàu bay. 
Còn nhà ga hàng không quốc tế Vân Đồn được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m2, gồm hai cao 
trình đến và đi riêng biệt, khu vực tiếp đón hành khách có 31 quầy check-in. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.   
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ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ VỀ LẮP ĐẶT BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  

Ngày 05/12/2018, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông 
tư số 49/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về lắp đặt báo 
hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. 

CƠ CHẾ MỚI XÃ HỘI HÓA NẠO VÉT ĐƯỜNG THỦY 

Ngày 28/11/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 159/2018/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt 
động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa.  

Nghị định có hiệu lực từ 11/1/2019. 

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN QUẢNG TRỊ 

Ngày 14/12/2018, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 57/2018/TT- BGTVT công bố vùng nước cảng 
biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Trị. 

Thông tư có hiệu lực từ 01/02/2019. 

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ 

Ngày 14/12/2018, Thứ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 58/2018/TT-BGTVT công bố vùng 
nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải 
Thừa Thiên Huế. 

Thông tư có hiệu lực từ 01/02/2019. 

SẮP HẾT HẠN BẰNG THUYỀN TRƯỞNG  

Theo Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam, hiện đang tồn tại song song hai loại giấy tờ cấp cho 
người được phép đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng phương tiện thủy là “bằng thuyền trưởng” và 
“giấy chứng nhận khả năng (KNCM) thuyền trưởng. Trong đó, bằng thuyền trưởng đều được cấp 
trước năm 2015 theo quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ năm 2004. Còn giấy chứng nhận KNCM 
được cấp từ năm 2015 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông ĐTNĐ (có hiệu lực 
từ năm 2015).  

Cả hai loại giấy tờ trên đang có giá trị như nhau, nhưng sau năm 2019, bằng thuyền trưởng không 
còn giá trị sử dụng. Điều này cũng tương tự với bằng máy trưởng phương tiện thủy. 

ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CSHT LOGISTICS ĐẾN 2030, TẦM NHÌN 2045 

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng Logistics TP. Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn năm 2045. 

Theo đó, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2020, các trung tâm Logistics tại địa bàn thành phố đáp 
ứng được khoảng 25% về lượng xử lý Logistics cho luồng hàng hóa qua cảng biển, đến năm 2025 là 
30%, đến năm 2030 là 35%; đến năm 2045 là 55%. Đối với luồng hàng hóa qua cảng hàng không 
tương ứng là 10%, 15%, 20% và 40%. Đối với luồng hàng hóa đường sắt: năm 2030 là 20% và 2045 
là 40%. Phát triển các trung tâm Logistics đô thị đáp ứng nhu cầu thu mua, phân phối bán buôn các 
loại hàng hóa tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân thành phố và khu vực 
lân cận. Đồng thời đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ giữa cảng biển, cảng hàng không với các đầu 
mối vận tải hàng hóa, với các trung tâm Logistics các loại một cách thông suốt, tạo điều kiện cho 
luồng hàng hóa trên các tuyến vận tải đa phương thức dịch chuyển được dễ dàng, nhanh chóng với 
một mức chi phí vận tải và chi phí dịch vụ Logistics cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. 

Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn TP Đà Nẵng là 13.695 tỷ 
đồng. Tổng nhu cầu quỹ đất để thực hiện quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng ngành Logistics thành 
phố đến năm 2045 ước khoảng 312 ha. 

 Back  



 
 

  
Bản tin Logistics – GMD Corp/R&D Dept. - Page 6 

 

  

 

TIN KINH TẾ 

Kinh tế Việt Nam năm 2018 so với cùng kỳ 2017 

- GDP tăng 7,08%- là mức tăng cao nhất 11 năm qua, vượt mục tiêu 6,7% 

- Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54% - đạt mục tiêu dưới 4%. 

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 244,7 tỷ USD - tăng 13,8% và vượt mục tiêu 7%-8% 

- Cán cân thương mại xuất siêu 7,2 tỷ USD- là năm có giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay 

- Vốn giải ngân FDI lập lỷ lục mới- đạt 19,1 tỷ USD- tăng 9,1% 

Dự báo tăng tưởng kinh tế Việt Nam năm 2019:  

- Theo Ngân hàng Thế giới (WB) công bố: ở mức 6,6% 

- Theo kịch bản tăng trưởng của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia 
(NCIF): có thể đạt mức tăng trưởng 6,84% ở kịch bản cơ sở và 7,02% ở kịch bản cao 

NGÀNH HÀNG KHÔNG 

Sản lượng hàng hóa qua cảng hàng không tăng trưởng 

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong năm 2018, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng 
không trên cả nước ước đạt gần 1,5 triệu tấn hàng hóa - tăng 7,7% so với năm 2017. Vận chuyển 
của các hãng hàng không Việt Nam đạt gần 400 nghìn tấn hàng hóa- tăng 26% so với năm 2017. 

NGÀNH VẬN TẢI BIỂN  

Tuyến vận tải ven biển liên tiếp lập kỷ lục 

Theo Vụ Vận tải và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, sau hơn 4 năm mở tuyến, số lượng tàu SB và 
sản lượng vận tải trên tuyến ven biển năm sau cao hơn năm trước: 

- Về số lượng tàu: Thời gian đầu mở tuyến chỉ có vài chục tàu tham gia, sau năm đầu tiên đã có 
gần 600 phương tiện; hết năm thứ hai tăng lên hơn 1.300 chiếc; năm thứ ba tăng lên 1.500 chiếc và 
đến nay đã lên đến hơn 1.800 chiếc.  

- Về chủng loại hàng hóa: Ban đầu chủ yếu là tàu chở hàng khô, hàng rời, đến nay đã có gần 40 
tàu chuyên chở container.  

- Về loại tàu: Đội tàu gia nhập tuyến không chỉ tàu biển, tàu sông được chuyển cấp, nâng cấp thành 
tàu SB mà có những tàu đóng mới trọng tải tương đương tàu biển. 

- Về sản lượng vận chuyển: nếu như sau năm đầu mở tuyến toàn tuyến mới đạt khoảng 6 triệu 
tấn; hết năm thứ hai tăng lên hơn 17 triệu tấn, năm thứ ba lên 23 triệu tấn. Năm 2018, ước tính sản 
lượng đạt khoảng hơn 30 triệu tấn. Mức tăng bình quân mỗi năm đạt hơn 50% so với năm trước. 

SITC đưa vào khai thác tuyến dịch vụ kết nối trực tiếp Kyushu-Việt Nam 

Tháng 12/2018, SITC đưa vào khai thác tuyến dịch vụ kết nối trực tiếp đảo Kyushu (Nhật Bản) và 
Việt Nam, tuyến ‘CJV7’. Dịch vụ mới này sẽ giúp hoàn thiện thêm tuyến ‘SKU’ hiện hữu của SITC kết 
nối Trung Quốc - đảo Kyushu và mở rộng về phía nam tới Việt Nam.  

Hutchison bổ sung 2 cẩu STS cỡ trung tại cảng Laem Chabang 

Tập đoàn Hutchison vừa vận chuyển hai cẩu STS từ Hồng Kông đến cảng chính Laem Chabang của 
Thái Lan. Thiết bị lắp ráp hoàn chỉnh được vận chuyển trên tàu YUAN LING có tải trọng 12.600 tấn 
do COSCO Logistics vận hành. 

Giàn cẩu cỡ trung đã qua sử dụng được đưa từ Cảng quốc tế Hồng Kông (HIT) của Hutchison và sẽ 
được lắp đặt tại các bến cảng container A2/A3 của tập đoàn này tại Laem Chabang. Hai bến liền kề 
đang được được vận hành như một tiện ích duy nhất với một bến tàu dài 700m. 

TIÊU ĐIỂM THÁNG 11/2018 
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Hãng Wan Hai (Đài Loan) ký hợp đồng đóng mới 28 tàu container 

Hãng Wan Hai của Đài Loan vừa ký 02 hợp đồng đóng mới lớn gồm: 

- (i) Hợp đồng đóng mới 12 tàu loại 2.038 TEU với xưởng Huangpu Wenchong Shipbuilding – 
China trị giá 9,79 tỷ Đài tệ, thời gian giao tàu từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021 với quyền 
chọn đóng thêm 04 tàu cùng loại 

- (ii) Hợp đồng đóng mới 8 tàu loại 3.036 TEU với xưởng Japan Marine United trị giá 10,3 tỷ 
Đài tệ với quyền chọn đóng thêm 04 tàu cùng loại, thời gian giao tàu bắt đầu từ cuối 2020. 

Tổng giá trị của hai hợp đồng đóng mới 20 tàu nói trên tương đương 640 triệu USD, nếu tính cả 08 
tàu được quyền chọn đóng thêm thì giá trị của hai hợp đồng đóng 28 tàu này đạt 900 triệu USD. 

Liên minh THE đưa ra các tuyến dịch vụ năm 2019 

Ngày 18/12/2018, các thành viên của liên minh THE Alliance là Hapag-Lloyd, Ocean Network 
Express (ONE) và Yang Ming đã công bố chi tiết về 29 tuyến tàu sẽ được đồng khai thác kể từ năm 
tới trên các tuyến chính Đông Tây. 

Thay đổi quan trọng nhất so với hiện tại là việc ra mắt Loop 4 'PN4') trên tuyến Tây Bắc xuyên Thái 
Bình Dương và tuyến dịch vụ mới Bắc Châu Âu – Viễn Đông – Bờ Tây Hoa Kỳ 'FE1 / PS1'.  

Đáng chú ý, tuyến kết nối trực tiếp đầu tiên giữa miền Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được cung cấp 
với dịch vụ ‘PN2 điều chỉnh. Các thành viên của liên minh vẫn chưa công bố khi nào họ sẽ tiến hành 
việc thay đổi các tuyến dịch vụ như nêu trên.  

DPW hoàn tất việc mua lại Unifeeder 

DP World (DPW) đã hoàn tất việc mua lại 100% Tập đoàn Unifeeder vào ngày 06/12/2018 từ Quỹ 
đầu tư Nordic Capital VIII và một số cổ đông thiểu số. Thỏa thuận được công bố vào ngày 
07/08/2018 với giá trị doanh nghiệp là € 660 M ($ 762,8 M dựa trên tỷ giá hối đoái như đã công bố).  

Unifeeder là một công ty dịch vụ Logistics tích hợp cung cấp các dịch vụ trung chuyển và tàu biển 
ngắn ở Bắc Âu, dưới thương hiệu Unifeeder và tại vùng Địa Trung Hải với thương hiệu Unimed 
Feeder Services (UFS). Cả hai đều tự khai thác các dịch vụ riêng, thông qua hợp đồng mua chỗ với 
một số nhà khai thác trung chuyển tuyến châu Âu, bao gồm X-Press Feeders, BG Freight, CMA 
CGM, COSCO, OOCL và nhiều hãng nhỏ khác. 

Động thái mua lại Unifeeder đánh dấu bước đột phá đầu tiên của DPW nhằm sở hữu và vận hành 
tuyến vận tải trung chuyển riêng, hỗ trợ chiến lược phát triển trong các lĩnh vực bổ sung, bao gồm 
các hoạt động khai thác cảng. Mạng lưới cảng Bắc Âu và Địa Trung Hải của DP World hiện bao gồm 
một số bến cảng, và nhắm đến việc tích hợp thế mạnh cùng với mạng lưới tàu biển của Unifeeder. 

Cảng Tampa thu hút tuyến tàu đầu tiên kết nối trực tiếp với Châu Á 

Hãng tàu COSCO Shipping sẽ bổ sung cảng Tampa tại Florida, Hoa Kỳ vào tuyến châu Á - Vịnh Hoa 
Kỳ “Tuyến Vịnh Mexico” (GME), một tuyến thuộc danh mục các tuyến xuyên Thái Bình Dương của 
liên minh hãng tàu OCEAN Alliance. 9 tàu của COSCO với tải trọng 4.250 - 4.500 tấn được triển khai 
trên tuyến dịch vụ OCEAN Alliance ‘AWE7’, dưới thương hiệu ‘GMX’ bởi CMA CGM, ‘PG7’ bởi 
APL,‘GCC2’ bởi OOCL và ‘GME’ bởi Evergreen. 

Tàu container đầu tiên đi Tampa từ Trung Quốc sẽ là tàu COSCO PIRAEUS tải trọng 4.253 teu, bắt 
đầu hành trình bờ đông vào ngày 24/12 tại Thượng Hải và dự kiến đến Tampa vào ngày 28/01/2019. 
'AWE7/GME' sẽ tiếp tục trong 9 tuần, ghé cảng Thượng H ải (Waigaoqiao), Ninhbo, Hạ Môn, Yantian, 
Houston, Mobile, Tampa, Thượng Hải. Tuyến này đi qua kênh đào Panama theo cả hai hướng.   
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Maersk nhắm đến tính trung lập carbon vào năm 2050 

AP Møller-Maersk vừa công bố nhắm đến mục tiêu đóng các tàu trung tính carbon để khai thác 
thương mại vào năm 2030. Ngoài ra, hãng này còn tuyên bố mục tiêu đạt được tính trung lập carbon 
vào năm 2050. Tuy nhiên, để đạt được điều này, hãng cần cải tiến mạnh mẽ hơn nữa đồng thời cần 
phải ứng dụng công nghệ “xanh”. Maersk tuyên bố đã giảm 46% lượng khí thải CO2 kể từ năm 2007, 
cao hơn khoảng 9% so với mức trung bình của ngành. 

Søren Toft, CEO của A.P. Møller-Maersk, cho biết cách duy nhất có thể để đạt được quá trình khử 
carbon rất cần thiết trong ngành công nghiệp là chuyển đổi hoàn toàn sang nhiên liệu trung tính 
carbon mới và chuỗi cung ứng. 

Trung Quốc-Mỹ tạm ngưng thương chiến làm dịu bớt sự sụt giảm sản lượng hàng hóa xuyên 
Thái Bình Dương 

Sự gia tăng hàng hóa container trên tuyến bờ Đông dự kiến sẽ giảm trong những tuần tới bất chấp 
việc Trung Quốc và Mỹ tuyên bố tạm ngưng thương chiến vào ngày 01/12 nhằm tạm hoãn 90 ngày 
đối với việc áp thuế suất 25% trên hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc sang Mỹ cho phép việc đạt 
được một thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn giữa hai nước.  

Việc vội vàng vận chuyển các chuyến hàng từ Trung Quốc sang Mỹ trước khi áp dụng thuế suất mới 
trước ngày 1/1/2019 đã dẫn đến việc gia tăng lượng hàng bờ đông xuyên Thái Bình Dương cao kỷ 
lục vào tháng 10. Sản lượng tăng 12,2% so với năm trước, đạt 1,46 triệu Teu và lượng hàng 
container đến trong tháng 11 & 12 dự kiến sẽ còn mạnh hơn nữa. Theo dữ liệu của Alphaliner, kể từ 
giữa tháng 10, các hãng tàu đã triển khai không dưới 22 tàu tăng cường từ Trung Quốc trên tuyến 
xuyên Thái Bình Dương. Hơn nữa, ba tàu còn được nâng tải trọng để tăng cường thêm. Những động 
thái này đã bổ sung thêm 177.000 tấn công suất tại thị trường Mỹ trong 6 tuần qua, với tất cả các tàu 
bổ sung sẽ đến trước cuối năm nay. Mặc dù khối lượng hàng hóa tăng đáng kể, các dấu hiệu đã trở 
nên rõ ràng cho thấy khả năng phục hồi sẽ không kéo dài. Các hãng vận tải đã dự đoán việc giảm 
đặt chỗ, với ít nhất 6 chuyến đi sẽ bị hủy vào tháng 12 từ tuần 49 trở đi. Liên minh OCEAN đã tuyên 
bố rút bốn chuyến xuyên Thái Bình Dương, trong khi Liên minh THE Alliance sẽ rút bớt 6 chuyến. 

 

NGÀNH CẢNG BIỂN 

Sản lượng thông qua hệ thống cảng Việt Nam 

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2018, hệ thống cảng biển Việt Nam đã có được sự tăng trưởng 
tích cực với tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt gần 597 triệu tấn, riêng 
lượng hàng container qua cảng đạt xấp xỉ 17,7 triệu TEUs, tăng lần lượt 11% và 20% so với năm 
2017. Công suất của cảng được khai thác tới 95 - 98%. 

Cục Hàng hải đã đặt mục tiêu năm 2019, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam sẽ tiếp 
tục tăng mạnh, đạt khoảng 640 triệu tấn – tăng 7,2%, trong đó sản lượng hàng hóa container ước 
khoảng hơn 190 triệu tấn thông qua. 

 

 



 
 

  
Bản tin Logistics – GMD Corp/R&D Dept. - Page 9 

 

  

Kết quả SXKD cảng Hải Phòng 

Hết năm 2018, cảng Hải Phòng (gồm CTCP Cảng Hải Phòng và các công ty Cảng Hải Phòng nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ) đạt kết quả như sau: 

- Sản lượng hợp nhất: đạt khoảng 32,87 triệu tấn, tương đương năm 2017. Trong đó, hàng 
container qua cảng đạt 1.785.000 Teus, tăng 8% so với năm trước.  

- Doanh thu hợp nhất: đạt khoảng 2.188 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với năm 2017 

- Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế): ước đạt hơn 523 tỷ đồng.  

Riêng cảng Hải Phòng (khu cảng chính) có sản lượng hàng thông qua ước đạt gần 24 triệu tấn, trong 
đó, hàng container đạt 1.150.000 TEU (hơn 18 triệu tấn), tăng lần lượt 4% và 3,6% so với năm 2017. 
Mức doanh thu của cảng này cũng đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017. 

Sản lượng thông qua cảng Đà Nẵng 

Năm 2018, sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng đạt mức 8,65 triệu tấn, tăng hơn 7,7% so với 
2017. Trong đó sản lượng container của năm 2018 đạt 370.000 Teus, tăng 5,9% so với 2017; số lượt 
tàu đạt 1.967 lượt, tăng 3,85% so với cùng kỳ, trong đó tàu container gần 1.112 lượt.  

Sản lượng hàng hóa qua Cảng 5 năm qua tăng bình quân 10%/năm. Trong đó, hàng container tăng 
trưởng bình quân 12,6%/năm. Hiện Cảng đón khoảng 23-25 chuyến tàu container/tuần. 

Mục tiêu năm 2019: cảng sẽ đạt sản lượng 8,7 triệu tấn, trong đó container đạt 385.000 TEUs. 
Trong tương lai, Vinalines thông qua Cảng Đà Nẵng muốn được làm nhà đầu tư cho dự án Cảng 
Liên Chiểu; cụ thể là đầu tư hợp phần B gồm bến cảng số 1 và số 2 với vốn đầu tư 3.951 tỉ đồng. 

Sản lượng thông qua cảng Quy Nhơn 

- Về sản lượng: Năm 2017 cảng đạt 7,2 triệu tấn, đến nay dù là chưa hết năm 2018 nhưng đã tăng 
trưởng đến 8 triệu tấn, dự kiến đến cuối năm đạt khoảng 8,2 - 8,3 triệu tấn; tăng trưởng khoảng 15%.  

- Về doanh thu: dự kiến đạt trên 705 tỷ đồng, tăng 13,7% so kế hoạch và tăng 28% so 2017 

- Về LNTT: dự kiến đạt 116,5 tỷ đồng, tăng 6% so kế hoạch và tăng 24,2% so 2017 

- Về  thu nhập bình quân người lao động: dự kiến 14,5 triệu đồng/người/tháng 

Hàn Quốc: Thí điểm ứng dụng blockchain cho đổi mới Logistics tại cảng Busan 

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Khoa học, CNTT và Kế hoạch Tương lai (MSIT) công bố ngày 
18/12/2019, 2 bộ thuộc chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một dự án thí điểm blockchain để đổi mới 
dịch vụ hậu cần cảng. Dự án thí điểm sẽ hoạt động trong khoảng thời gian 1 năm tại cảng Busan, 
cảng lớn nhất nước và cảng thứ 5 bận rộn nhất trên toàn thế giới. 

Singapore và Malaysia tranh chấp vùng eo biển 

Singapore và Malaysia đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp sau khi Malaysia mở rộng giới hạn cảng 
'Johor Bahru’ theo cách mà, theo phía Singapore, đã xâm lấn vào vùng biển thuộc chủ quyền quốc 
gia của nước này ngoài khơi Tuas. 

Đầu tháng 12 này, Singapore đã phản đối chính phủ Malaysia, yêu cầu nước này 'kiềm chế không 
thực hiện bất kỳ hành động đơn phương nào nữa' trong vấn đề biên giới và sửa đổi giới hạn cảng để 
'phản ánh chủ quyền của Singapore đối với vùng biển đang tranh chấp.’ 

Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore đã hướng dẫn các thuyền trưởng và chủ tàu bỏ qua biên giới 
sửa đổi của Malaysia. Cả hai quốc gia đã đưa một số tàu bảo vệ bờ biển vào khu vực để bảo vệ các 
yêu sách tương ứng của họ. Trong khi đó, Malaysia tuyên bố rằng các giới hạn cảng sửa đổi đối với 
Johor Bahru "không xâm lấn vào bất kỳ phần chủ quyền lãnh thổ nào của Singapore" và nước này 
khăng khăng đòi chủ quyền trong vùng lãnh hải của mình.Trong một tuyên bố chính thức, chính phủ 
Malaysia tiếp tục nói rằng ngay cả khi tất cả các công việc cải tạo đất tại Singapore-Tuas hoàn thành, 
'lãnh hải của Singapore vẫn không thay đổi theo luật pháp quốc tế'. 
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NGÀNH LOGISTICS 

Vận chuyển hàng hóa năm 2018 

Tính chung cả năm, vận tải hàng hóa đạt 1.634,7 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2017, trong đó: 

- Đường bộ đạt 1.261,7 triệu tấn, tăng 10,8% 

- Đường thủy nội địa đạt 288,8 triệu tấn, tăng 7,5% 

- Đường biển đạt 78 triệu tấn, tăng 6,6%  

- Đường sắt đạt 5,7 triệu tấn, tăng 2,2% 

- Đường hàng không đạt 405 nghìn tấn, tăng 22,1% 

Năm 2019 triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm 

Năm 2019, ngành GTVT sẽ nỗ lực khởi công các dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông; đẩy 
nhanh tiến độ triển khai đầu tư CHK quốc tế Long Thành và trình Quốc hội dự án đường sắt tốc độ 
cao Bắc - Nam. Đồng thời, tập trung triển khai dứt điểm một số dự án đang triển khai, khối lượng 
công việc còn nhiều như: Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường từ Vàm Cống đến 
Rạch Sỏi, một số dự án vốn dư QL1 và đường HCM qua Tây Nguyên. 

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành vận tải và Logistics năm 2018 và tiềm năng thị trường 

Top 10 Công ty uy tín ngành vận tải và logistics năm 2018 vừa được Công ty cổ phần Báo cáo Đánh 
giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet đã công bố.  

Bộ Công thương đánh giá năm 2018 ngành Logistics có mức độ tăng khoảng 12-14%. Số lượng các 
doanh nghiệp trong ngành hiện là 3.000, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội 
địa, đường hàng không…, cho thấy cơ hội để ngành vận tải và Logistics Việt Nam phát triển hơn nữa 
là rất lớn. Sự phát triển của ngành vận tải và Logistics đồng thời sẽ tạo điều kiện để Việt Nam nhanh 
chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. 

Các doanh nghiệp trong ngành cũng thể hiện niềm tin tăng trưởng khi có đến hơn 73% doanh nghiệp 
tham gia khảo sát của Vietnam Report cho rằng, toàn ngành vận tải và Logistics Việt Nam sẽ đạt 
mức tăng trưởng trên hai con số, gần 27% dự đoán đạt mức dưới 10% trong năm 2019, và không 
doanh nghiệp nào dự báo "không thay đổi" hay "xấu hơn năm 2018. 

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ kho bãi hàng đầu của Bắc Mỹ năm 2018 

Nhìn vào thị trường hậu cần (3PL) của bên thứ ba cho thấy TMĐT vẫn là động lực thúc đẩy tăng 
trưởng và thay đổi. Công ty tư vấn Armstrong & Associates đã xếp hạng 20 nhà cung cấp dịch vụ 
kho bãi hàng đầu của Bắc Mỹ dựa trên tổng diện tích kho như sau: 

Top 10 công ty dịch vụ thuê kho của Hoa Kỳ năm 2018 

 

TT Tên công ty Diện tích kho (triệu m2) Số kho Trụ sở 

1 DHL 119.0 417 Westerville, OH 

2 XPO Logistics 83.7 400 Greenwich, CT 

3 Ryder Supply Chain Solutions 50.0 207 Miami, FL 

4 GEODIS North America (OHL) 42.9 168 Brentwood, TN 

5 NFI Logistics 41.5 130 Cherry Hill, NJ 

6 Americold 37.0 142 Atlanta, GA 

7 FedEx Supply Chain 35.4 127 Miami, FL 

8 Lineage Logistics 26.0 114 Irvine, CA 

9 Kenco Logistic Services LLC (KLS) 25.0 80 Chattanooga, TN 

10 DSC Logistics 25.0 56 Des Plaines, IL 

Back  
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KHỐI CẢNG GEMADEPT PHÍA BẮC HÂN HOAN CHÀO NĂM MỚI 

Trong thời tiết giá rét đêm cuối cùng của năm 
2018, bước vào thời khắc đầu tiên của năm 
mới 2019, khắp các cảng biển của Gemadept 
tại Hải Phòng đã tưng bừng tổ chức lễ đón 
mã hàng đầu tiên của năm 2019 trong không 
khí tươi vui và tràn đầy hứng khởi. 

Cảng Nam Hải Đình Vũ đã đón chuyến tàu 
của hãng tàu ONE (trọng tải gần 22.000 
DWT, chiều dài 172m) cập cảng làm hàng 
container, chở khoảng 1.000 Teus hàng 
nhập, khoảng 700 Teus hàng xuất đi Trung 
Quốc và Thái Lan vào thời khắc chuyển giao 
giữa năm cũ và năm mới. 

Cùng đó, cảng Nam Hải cũng tổ chức đón thành công Tàu Express lộ trình: TP. HCM - Hải Phòng - 
TP. HCM với khoảng 900 container nội địa nhập xuất và tàu Hanse cập cảng làm hàng với khoảng 
600 container xuất nhập. 

Hầu như tất cả các đèn trên những chiếc tàu biển đều được bật sáng, còi tàu vang rền trong đêm tối 
vốn tĩnh lặng ngân nga hòa cùng giai điệu ca khúc bất hủ Happy New Year, hàng nghìn người trên 
chuỗi các bến cảng đang rộn rã, hân hoan chào đón những chuyến hàng đầu tiên của năm mới. 

Đến hết năm 2018, cảng Nam Hải, Nam Hải Đình Vũ và cảng Nam Đình Vũ dù chỉ mới đi vào hoạt 
động trong năm đầu tiên từ tháng 2/2018 đã ghi nhận sự tăng trưởng rất tích cực với tổng sản lượng 
hàng hóa thông qua 3 cảng này ước đạt trên 1 triệu TEUs, tăng 21% so với năm 2017, tiếp tục cùng 
Gemadept khẳng định vị thế cảng biển hàng đầu khu vực miền Bắc Việt Nam.  

GEMADEPT DẪN ĐẦU TOP 10 CÔNG TY UY TÍNH NGÀNH GIAO NHẬN VÀ KHO BÃI NĂM 2018  

Ngày 28/12/2018, CTCP Báo cáo Đánh giá Việt 
Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo 
VietnamNet đã công bố Top 10 Công ty uy tín 
ngành Vận tải và Logistics năm 2018.  

Ở Top 10 Công ty uy tín ngành vận tải và 
Logistics năm 2018 - Nhóm Giao nhận và Kho 
bãi, Công ty cổ phần Gemadept đã vinh dự đứng 
ở vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng. 

Kể từ lần đầu tiên công bố vào năm 2012 đến 
nay, danh sách Top các doanh nghiệp uy tín liên 
tục được mở rộng sang các ngành nghề khác 
nhau và đã nhận được sự đánh giá cao của cộng 
đồng doanh nghiệp và các chuyên gia trong và 
ngoài nước. Đây là bảng xếp hạng ngành Logistics lần đầu tiên của Vietnam Report, khảo sát độc 
lập dựa theo các tiêu chí như năng lực tài chính, uy tín truyền thông, khảo sát khách hàng online và 
nhận định của các chuyên gia. 

Sự đánh giá khách quan từ thị trường là minh chứng quan trọng khẳng định vai trò và vị thế tiên 
phong, đã và đang lớn mạnh, vươn rộng và xa hơn của Tập đoàn Gemadept trên thị trường Logistics 
Việt Nam. 

Lễ công bố chính thức Top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và Logistics năm 2018 dự kiến tổ chức 
vào ngày 16/01/2019 tại Khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Lễ công bố Bảng xếp 
hạng VNR500- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018. 

       HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LOGISTICS        HOẠT ĐỘNG CỦA GEMADEPT 5 
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GEMADEPT TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI ẢNH ĐẸP GEMADEPT 

Trong đợt phát động cuộc thi “Ảnh đẹp Gemadept” nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Doanh 
nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Gemadept đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đại 
diện các Anh Chị Em CBCNV tại nhiều đơn vị trong Tập đoàn bao gồm: Gemadept Logistics, 
Gemadept Hải Phòng, Gemadept Shipping, Cảng Phước Long, Cảng Nam Đình Vũ, Mekong 
Logistics; Bộ phận Project, Phòng Pháp chế, Phòng Khai 
thác tàu, KGL,... 

Trong đó, Ban tổ chức đã chọn lọc những bức ảnh đẹp nhất 
của các cá nhân sau để gửi tham dự VLA: 

1. Anh Lê Đức Thọ - Phòng CMS, Gemadept Hải Phòng 

2. Anh Hồ Tấn An – Phòng Project, Gemadept Logistics 

3. Anh Lê Bá Thành – Phòng Khai thác tàu, Gemadept 
Shipping 

Thông qua cuộc thi với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình 
của tất cả các đơn vị trong Tập đoàn, Ban Tổ Chức đã thu 
thập được những hình ảnh đẹp và có giá trị làm tư liệu quý 
giá trong kho ảnh đẹp của Tập đoàn. Và quan trọng hơn, đây 
là dịp để mỗi CBCNV thể hiện tình yêu đối với Gemadept cũng như phát huy tinh thần sáng tạo của 
mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, làm bệ phóng thúc đẩy các phong trào tiếp theo của Tập đoàn trong thời 
gian tới.  

GEMADEPT BẾ GIẢNG KHÓA HỌC LỚP QUẢN LÝ CẤP TRUNG 

Ngày 19/12/2018 vừa qua, sau thời gian hơn 3 tháng tham gia đào tạo cùng 14 học phần vô cùng thú 
vị và mang tính ứng dụng cao với Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam (CTS), Ban 
Đào tạo Tập đoàn Gemadept đã tổ chức buổi lễ Bế giảng và phát chứng chỉ cho 32 học viên khóa 
Quản lý cấp trung tại trụ sở chính của Tập đoàn và đơn vị Gemadept Shipping.  

Đại diện tham dự buổi bế giảng có sự tham gia của Chủ tịch Tập đoàn Gemadept cùng các Anh Chị 
trong Ban Lãnh đạo Công ty, phòng ban và đại diện đơn vị đào tạo CTS. Kết thúc khóa học, 32 học 
viên nói chung và các học viên có thành tích xuất sắc của lớp đã được trao chứng chỉ đào tạo của 
CTS sau khi hoàn tất xuất sắc các bài luận và thuyết trình tổng kết cuối khóa học.  

Khóa học nằm trong chuỗi chương trình đào tạo của Tập đoàn Gemadept về nâng cao trình độ quản 
lý cho đội ngũ cán bộ hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hạnh phúc. Đây 
thực sự là một khóa học bổ ích, được tối ưu và mang tính thực hành ứng dụng đậm nét văn hóa 
Gemadept, là bước đệm quan trọng trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực mạnh, 
giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, có năng lực quản trị cao, là trụ cột vững mạnh đưa Gemadept 
bước tiếp trên chặng đường phát triển phía trước. 
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GEMADEPT MANG NỤ CƯỜI TỎA ẤM ĐẾN TRẺ EM VIỆT NAM 

Tháng 12/2018, Cảng Nam Đình Vũ & Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc tập đoàn Gemadept tiếp tục 
đồng hành cùng hãng tàu MSC tài trợ cho Chương trình từ thiện Phẫu thuật Nụ cười (Operation 
Smile VietNam - OSVN) tại Hà Nội. Đây là chương trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa được tổ chức 
thường niên tại các thành phố lớn của Việt Nam, nhằm mang lại cơ hội chữa trị miễn phí cho các bé 
bị hở hàm ếch, dị tật vòm miệng bẩm sinh nhưng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Tuần lễ diễn ra tại BV RHM TW, kéo dài trong 04 ngày từ 10-14/12/2018, và trong thời gian đó, các 
chuyên gia y bác sĩ của bệnh viện cùng Quỹ nhi Đồng Việt Nam khám sàng lọc cho 77 trường hợp 
bệnh nhân là các em nhỏ đến từ các vùng xâu vùng xa thuộc các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Thanh 
Hóa, Hưng Yên, Nghệ An,... ngay sau đó các trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật sẽ kết hợp phẫu 
thuật cùng 66 bệnh nhân đủ điều kiện khám từ lần khám trước. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, ăn 
ở và đi lại cho gia đình bệnh nhân sẽ được tài trợ miễn phí. 

Tại buổi khai mạc, về phía đại diện BV RHM TW, Giáo sư, Bác sĩ Trịnh Đình Hải, GĐ Bệnh Viện, lên 
phát biểu giới thiệu về chương trình cũng như bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với các nhà tài trợ.   

Về phía đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Cảng Nam Đình Vũ, thuộc tập đoàn 
Gemadept, đã lên có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, đồng thời bày tỏ niềm vinh 
dự được đóng góp vào hành trình ý nghĩa của OSVN trong sứ mệnh mang lại tương lai tốt đẹp hơn 
cho trẻ em Việt Nam và gửi lời chúc cho chương trình thành công.   

Đại diện hãng tàu MSC Việt Nam, ông Karan Khanna cũng lên có lời phát biểu bày tỏ sự cảm thông 
sâu sắc với gia đình các bệnh nhân cũng như gửi lời cảm ơn tới các tình nguyện viên, sự đồng hành 
của tập đoàn Gemadept, chúc các bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ của mình.   

Đây là năm thứ 2, Gemadept đồng hành cùng với hãng tàu MSC Việt Nam trong chương trình từ 
thiện mang tầm cỡ quốc gia này. Ngoài những phát triển đột phá trong lĩnh vực cảng biển và 
logistics, Gemadept luôn tiên phong và quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với cộng 
đồng. Đồng hành cùng Ban tổ chức OSVN, Gemadept đã góp phần mang lại những nụ cười vẹn 
nguyên rạng rỡ và tia nắng sưởi ấm những gia đình các bệnh nhân nhí trong tiết trời đông Hà Nội . 

Operation Smile (Phẫu thuật Nụ cười) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên lĩnh vực y tế, sức 
khỏe con người, có trụ sở đặt tại Norfolk, Virginia, thành lập năm 1982. Là một tổ chức phi chính phủ, 
Phẫu thuật Nụ cười tiến hành các ca phẫu thuật chữa sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ em trên toàn 
thế giới, đồng thời giúp trang bị cho các nước năng lực cần thiết để tự tiến hành các ca phẫu thuật 
này, cũng như nỗ lực giảm bệnh sứt môi và hở hàm ếch. Đến nay tổ chức Phẫu thuật Nụ cười đã tiến 
hành phẫu thuật chỉnh hình cho hơn 100.000 trẻ em và thanh niên ở trên 30 nước. OSVN ra đời năm 
1989, là một bộ phận của Operation Smile Foundations tập trung vào các hoạt động điều trị miễn phí 
cho trẻ em và người lớn bị tật biến dạng hở môi. Cho tới nay OSVN đã hỗ trợ thực hiện phẫu thuật 
cho hơn 40,000 trẻ em mang dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt. 
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BÍ KÍP QUẢN TRỊ NHÂN TÀI SUPPLY CHAIN CỦA UNILEVER 

Từ năm 2009, bộ phận HR của Unilever đã quyết định lựa chọn chiến lược phát triển nhân tài chính 
là trọng tâm trong sứ mệnh phát triển nhân lực chuỗi cung ứng của công ty. Với mục tiêu được đề ra 
rõ ràng: cải thiện cả đầu vào và đầu ra, tạo ra một chương trình chuỗi cung ứng toàn cầu mang tính 
chiến lược, và đầu tư vào các năng lực chính và kỹ năng cụ thể mà nó có thể triển khai toàn cầu. 

Theo Sandra Kinmont, Head of Unilever’s Supply Chain Academy, các yếu tố chính để phát triển 
nguồn nhân lực cho chuỗi cung ứng tại Unilever bao gồm: 

 Các công việc cơ bản và vai trò trên toàn cầu. Tại Unilever, chuỗi cung ứng bao gồm 130 vị trí, 
được xác định bởi bộ phận Nhân sự thông qua từng công việc và vai trò cốt lõi trong chuỗi cung 
ứng. Bằng cách này, Unilever bắt đầu đo lường các kỹ năng cần thiết trong công việc, và quản lý 
tốt hơn sự chênh lệch tài năng giữa các vùng và cấp quản lý khác nhau bằng những can thiệp có 
mục đích. Họ đã làm được như vậy bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích “Moneyball” của 
Michael Lewis. 

 Giáo trình được chuẩn hóa và Học viện Chuỗi cung ứng Thế giới. Chương trình đào tạo này 
cho phép Unilever trao đổi cụ thể về những kỳ vọng và các kỹ năng cần thiết để hoàn thành 130 vị 
trí trong Chuỗi cung ứng công ty, làm rõ hơn về kế hoạch phát triển và về khả năng toàn cầu hóa 
mà tổ chức hướng đến. 

 Xây dựng tiêu chuẩn trong hoạt động tổ chức. Tạo ra một bộ tiêu chuẩn toàn cầu thích hợp với 
các hoạt động mua hàng, kỹ thuật, logistics, sản xuất, công nghệ và đưa sản phẩm ra thị trường, 
cho phép Unilever tránh được những trùng lặp trong công việc giữa 190 quốc gia, đồng thời xác 
định các điểm giao nhau trong công việc và cách chúng hoạt động cùng nhau. 

 Phát triển kỹ năng tập thể so với phát triển kỹ năng cá nhân. Unilever, cũng như hầu hết các tổ 
chức, sở hữu các chương trình phát triển nghề nghiệp cho các cá nhân. Hơn nữa, tập đoàn cũng 
có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các nhân viên có tiềm năng theo một lộ trình phát triển về khả 
năng lãnh đạo. Điều khác biệt mà Unilever đem lại đó là sự chuyển dịch sang các chương trình đào 
tạo và phát triển tập thể. 

Hình dưới đây mô tả ma trận phát triển tài năng của Unilever. 130 chương trình giảng dạy dựa trên 
130 vai trò, đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng trong mỗi chức năng. Các chương trình 
lãnh đạo khác biệt này đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo chủ chốt sẽ đạt được kiến thức và kinh 
nghiệm sâu và phổ quát tại các vai trò quan trọng. 

Theo Unilever, một trong những chương trình mang lại sự khác biệt rõ rệt nhất chính là chương trình 
phát triển lãnh đạo trong nhà máy. Theo đó, những quản lý đã được đào tạo qua chương trình này 
đạt được chỉ số lãnh đạo cao hơn 3,7% so với các đồng nghiệp không được đào tạo – được xác định 
trong một bài kiểm tra khả năng để nâng hiệu suất hoạt động thêm 1% tại nhà máy mà cá nhân này 
quản lý. Sự cải tiến này cho thấy các hoạt động sẽ có tác động trong một tập thể chứ không chỉ ảnh 
hưởng đến sự phát triển của các cá nhân tiềm năng. 

Về cơ bản, đây là một cách tiếp cận khác với cách thông thường mà nhân sự quản lý tài năng. Thay 
đổi và học tập theo tập thể sẽ mang lại tiềm năng nâng cao kỹ năng cho một phần lớn lao động. Điều 
này chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xảy ra trong một số chuỗi cung ứng ngày nay. 

Gợi ý từ Unilever để bạn trở thành thế hệ quản lý Chuỗi cung ứng tiềm năng tiếp theo: 

Ứng viên cần tích lũy và rèn luyện các kỹ năng sau: 

 Có tư duy phân tích và khả năng làm việc với số liệu 

 Tầm nhìn chiến lược 

 Nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao 

 Giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt                                                                                      Back  
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HAI XU THẾ CHỦ ĐẠO CỦA NGÀNH VẬN TẢI VÀ LOGISTICS VIỆT NAM 

Xu thế phát triển Logistics trong thương mại điện tử - bán lẻ:  

Đa số các chuyên gia được Vietnam Report hỏi đều cho rằng năm 2018 - 2019 sẽ chứng kiến sự 
bùng nổ của vận tải và Logistics trong TMĐT Việt Nam. Sự gia tăng lưu lượng hàng hóa giao dịch 
qua các kênh trực tuyến khiến nhu cầu vận tải và Logistics, đặc biệt là dịch vụ giao hàng nhanh tăng 
cao. Quy mô thị trường TMĐT năm 2017 đạt 6,2 tỷ USD, tăng trưởng 24%, số lượng đơn hàng qua 
công ty giao hàng nhanh tăng trưởng trung bình 45% giai đoạn 2015 – 2020 và có thể đạt 530 triệu 
đơn hàng vào năm 2020. Nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ như Vincommerce, Thế giới di động, 
FPT, Lotte, Aeon,… đang định hướng phát triển E-commerce, hay việc các ông lớn ngành TMĐT 
như Alibaba, Amazon,… gia nhập vào Việt Nam đã làm thị trường Logistics sôi động hơn, đi kèm 
theo đó là yêu cầu phải có sự đầu tư công nghệ và độ kỹ lưỡng trong dịch vụ vận tải và Logistics. 

Xu thế M&A ngành Logistics:  

Việt Nam hiện đang có chủ trương huy động vốn từ khu vực tư nhân để đầu tư hạ tầng thông qua 
phương thức chuyển nhượng quyền khai thác một số hạ tầng (Logistics, sân bay, cảng biển…), thu 
hút nhiều nhà đầu tư lớn với các thương vụ được dự tính sẽ có quy mô hàng tỷ USD. Năm 2017 - 
2018 chứng kiến nhiều vụ M&A lớn như Gemadept chuyển nhượng vốn cho CJ Logistics, Samsung 
SDS hợp tác với Minh Phương Logistics… Với đặc thù là ngành có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
chủ yếu cung cấp các dịch vụ 1PL và 2PL, sự tham gia của các tên tuổi lớn nước ngoài được kỳ 
vọng sẽ "vá lỗ hổng" về vốn, nhân sự, công nghệ… cho các doanh nghiệp trong nước.   

Ba thách thức tăng trưởng của các doanh nghiệp vận tải và Logistics 

Là ngành dịch vụ có nhiều cơ hội tăng trưởng nhưng 
thách thức của ngành cũng không hề nhỏ. Theo khảo 
sát của Vietnam Report, 3 thách thức lớn nhất của 
ngành vận tải và Logistics Việt Nam hiện nay bao 
gồm: (1) CSHT như hệ thống cảng biến, kho bãi, kết 
nối… còn hạn chế, bất cập; (2) Hạn chế về quy mô 
vốn, trình độ quản lý, trình độ chuyên môn chưa cao; 
(3) Các loại thuế, phí cầu đường và phụ phí cao. 

Theo đánh giá của các doanh nghiệp trong ngành, cơ 
sở hạ tầng mặc dù đã được cải thiện so với trước đây 
nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Tuyến trục vận tải Nam 
- Bắc vẫn phụ thuộc rất lớn vào đường bộ, rất cần sự 
tham gia hơn nữa của ngành đường sắt. Sự phát triển bất cân đối của hệ thống cảng biến Việt Nam 
khi hơn 92% lưu lượng container phía Nam tập trung ở Cảng Cát Lái dẫn đến tình trạng quá tải, kẹt 
cảng,… gây ra sự lãng phí rất lớn. 

Vốn và nhân lực là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp trong nước khó cạnh tranh với các 
doanh nghiệp nước ngoài. Đa số trên 70% doanh nghiệp vận tải và Logistics đang hoạt động hiện 
nay có quy mô vốn vừa và nhỏ, 7% có vốn trên 1.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nhóm vốn lớn là các 
doanh nghiệp đa quốc gia. Ngoài ra, là ngành có liên quan nhiều nhất 
đến hoạt động XNK, nhân sự ngành vận tải và Logistics đòi hỏi phải có 
kiến thức nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc tốt.  

Về vấn đề chi phí Logistics, chi phí vận tải tại Việt Nam hiện đang ở 
mức cao (gấp 3 lần so với các nước trong khu vực và thế giới) và không 
đồng đều ở các khu vực, nguyên nhân chủ yếu do các loại thuế, phí cầu 
đường và phụ phí hiện khá cao, gián tiếp làm giảm khả năng cạnh tranh 
so với các nước khác. 

 Back  
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GIAO HÀNG 2H- CHÌA KHÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG E-COMMERCE VIỆT NAM CỦA TIKI 

Tiki đang sở hữu thời gian giao hàng nhanh so với những nền tảng TMĐT khác trên 
thị trường với trung bình 1.5 ngày để giao hàng trên toàn quốc và có cả dịch vụ giao 
hàng “hỏa tốc” 2h TikiNow cùng tỉ lệ đổi trả đáng mơ ước – luôn ở mức 0.8%. Thành 
công của TIKI có một phần không nhỏ nhờ việc tối ưu hoạt động Logistics: 

 Tối ưu hóa sức chứa: Sức chứa của kho Tiki khoảng 1,5 triệu sản phẩm, khi cần 
thiết có thể lên 2,2 triệu sản phẩm. 

 Kho hàng 5000m2 của Tiki ở quận Tân Bình là kho hàng tối ưu nhất của Tiki tới thời điểm hiện 
tại với tỉ lệ lấp đầy 90% diện tích. 

 Hàng điện lạnh, điện tử để gần cửa ra vào, tách biệt với các mặt hàng khác 

 Dọc chiều dài của kho, có ít nhất 80 kệ đựng hàng và cao trên 2m được sắp song song với 
nhau, khoảng cách giữa hai kệ vừa đủ cho 2 người cùng đi lấy. Ở cuối mỗi kệ, dưới chân có dán 
các màu khác nhau để phân biệt kích thước các loại hàng hóa được xếp vào. 

 Tối ưu hóa tuyến đường lấy hàng trong kho. 

 Tiki xây dựng hệ thống quản lí trong kho với việc định tuyến đường đi lấy hàng không bị ngắt 
quãng, kéo dài đến hết kệ hàng, ước tính khoảng 36m và các dãy chứa đồ sắp xếp hoàn toàn 
ngẫu nhiên và lộn xộn, vừa chứa sách lại vừa chứa gậy selfie thậm chí là cả đồ dã ngoại hay 
kiếng bơi. Do đó trong những lúc cao điểm, Tiki.vn có thể lấy trên 5 món hàng trong vòng 1 phút. 

 Quan trọng nhất là hệ thống phần mềm, nhân viên Tiki có thể sắp xếp hàng hóa lộn xộn khi một 
khay để đồ có thể chứa sách, đồ dã ngoại, kiếng bơi nhưng hệ thống sẽ sắp xếp lại và tạo ra 
đường đi lấy hàng tối ưu nhất. 

3. Phát triển các mô hình quản lí kho hàng phù hợp với các dịch vụ đang có: 

Hiện nay Tiki đang sử dụng 2 mô hình chính trong hoạt động quản lí kho:  

 Đối với hình thức giao hàng tiết kiệm, Tiki sử dụng hình thức vận hành qua kho Tiki On 
Demand Fulfillment – ODF: Với mô hình này, hàng hóa được lưu kho tại kho nhà bán. Khi có 
đơn hàng phát sinh, Tiki sẽ tiến hành xử lí đơn đặt hàng, vận chuyển lấy và giao hàng, xử lí hàng 
trả về và những yêu cầu đổi/trả/bảo hành nhưng không cung cấp dịch vụ lưu trữ, quản lí hàng 
hóa thay cho nhà bán theo 2 hình thức hợp tác vận chuyển là: Tiki qua kho nhà bán lấy hàng và 
nhà bán mang hàng qua kho Tiki. 

 Đối với hình thức Tiki Now – Giao hàng trong 2 giờ, Tiki sử dụng hình thức Fulfillment by 
Tiki – FBT: Với mô hình này, hàng hóa sẽ được người bán kí gửi vào kho của Tiki trước khi kinh 
doanh. Khi đơn hàng phát sinh, Tiki sẽ chịu trách nhiệm bảo quản, lấy hàng, đóng gói và giao 
đến khách hàng cũng như nhận lại hàng hóa bị trả về từ khách hàng. Nhà bán chỉ được bán 
những mặt hàng có tồn kho vật lí tại kho của Tiki 

4. Outsource bên thứ 3 giao hàng 

Để giao hàng trong 2 tiếng, mô hình truyền thống được thay đổi thành “point to point”. Theo đó, đơn 
vị vận chuyển sẽ nhận hàng tại nơi gần khách hàng nhất và giao ngay tới họ. Để thực hiện điều này 
công ty đã tiến hành hợp tác với Ninja Van – công ty của Singapore, vì những lí do sau:  

 Số lượng tài xế của Ninja Van tăng lên hơn 1.000 người, hoạt động trên 63 tỉnh thành và cung 
cấp nhiều gói cước vận chuyển nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 

 Ninja Van sử dụng các thuật toán công nghệ độc quyền để quản lý, tối ưu hệ thống. Bộ phận 
giao hàng cho phép chủ hàng có thể truy cập vào hệ thống quản lý chuyên biệt giúp họ thực hiện 
các thao tác như đăng/ quản lý đơn hàng, giám sát lộ trình giao hang, tự lên lịch trình lấy hàng. 

 Ninja Van cung cấp giải pháp giao hàng thu tiền hộ (COD) trên 63 tỉnh thành trên cả nước. 
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CHƯƠNG TRÌNH TRÊN VTV9: VIETNAM LOGISTICS 

 Thời gian phát sóng: phát sóng lần đầu vào lúc 10g00 sáng Chủ nhật, phát lại vào lúc 
11h10’ thứ Hai 8h00 và sáng thứ Tư tuần kế tiếp;  

 Kênh phát sóng: VTV9 

 Nhà sản xuất: Đài truyền hình Việt Nam  

CHƯƠNG TRÌNH VỀ LOGISTICS TRÊN INFOTV- LOGISTICS VIỆT NAM 

 Thời gian phát sóng: 20h30 - 20h45 tối thứ Sáu và phát lại lúc 10h30 thứ Bảy hàng tuần 

 Kênh phát sóng: kênh InfoTV  

 Nhà sản xuất: VietNam Logistics Media phối hợp InfoTV 

SỰ KIỆN TỪ 2019 DO VLA TỔ CHỨC 

 Họp nhóm công tác đường biển của FIATA: Tháng 2/2019 

 Hội thảo về đường sắt quốc tế: Dự kiến trong 2019 

 Hội nghị thường niên AFFA: Tháng 10/2019 

 Hội nghị thường niên khu vực Châu Á TBD của FIATA: dự kiến 2020 

 Hội nghị thường niên của FIATA: Dự kiến 2022 

 

 

 

 

 

Back 

           SỰ KIỆN LOGISTICS TRONG CÁC THÁNG TỚI 9 

“A woman whose smile is open and whose expression is glad has a kind of beauty no matter 
what she wears.” 

- Anne Roiphe- 

 

http://vtv9.com.vn/ket-noi-vtv9/tin-tuc-su-kien/7506-chuong-trinh-moi-tren-vtv9-viet-nam-logistics.html

