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REVERSE LOGISTICS (LOGISTICS NGƯỢC) VÀ RETURN LOGISTICS (LOGISTICS THU HỒI) 

Giống nhau 

 Đều là quy trình lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu quả dòng hàng hóa cùng 
các dịch vụ và thông tin có liên quan từ điểm tiêu thụ trở về điểm phân phối ban đầu (có thể là 
nhà sản xuất, hoặc nhà bán lẻ) nhằm mục đích thu hồi các giá trị còn lại của hàng hóa hoặc xử lý 
hàng hóa một cách hợp lý. 

 Giúp quản lý hoạt động tài chính hiệu quả hơn, hạn chế những khoản chi phí phát sinh không 
cần thiết. 

 Góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng. 

 Hạn chế tác động đến môi trường. 

Khác nhau 

Về dòng chảy hàng hóa:  

 Return Logistics: Thu hồi - Lựa chọn phương thức xử lý - Đàm phán với người tiêu dùng/Nhà cung 
cấp - Phân tích nguyên nhân và đánh giá quá trình thu hồi 

 Reverse Logistics: cũng gồm 1 số bước cơ bản như Logistics thu hồi, nhưng có thêm một số điểm 
khác biệt: Tập hợp - Kiểm tra - Xử lý - Phân phối sản phẩm đã được phục hồi 

Return Logistics là một phần quan trọng trong hoạt động của Reverse Logistics. Nếu như hoạt động 
Return Logistics chỉ dừng lại ở bước tập hợp, kiểm tra và chịu trách nhiệm một phần của xử lý, thì 
Reverse Logistics sẽ chịu trách nhiệm thêm phần nhiệm vụ tái phân phối hoặc tái sử dụng các sản phẩm 
đã được phục hồi. 

Về dòng chảy tài chính 

 Return Logistics: tính đến chi phí nhân công thực hiện các công đoạn, chi phí kiểm tra, xử lý sản 
phẩm và cả những chi phí trong kho (như chi phí vận chuyển hàng tồn kho, không gian lưu trữ…) 

 Reverse Logistics: Ngoài những chi phí đã được liệt kê trên dòng chảy tài chính của Return 
Logistics, Reverse Logistics có thể phát sinh thêm chi phí làm lại sản phẩm, chi phí tái phân phối, chi 
phí chung phân bổ cho các phòng ban khác hoặc chi phí xử lý hàng không đạt chất lượng,… Ngoài 
ra, khác biệt lớn nhất trong quản lý dòng chảy tài chính giữa hoạt động Reverse Logistics và Return 
Logistics chính là việc tạo ra lợi nhuận bù đắp. Nếu như hoạt động Return Logistics không nhắc đến 
các hoạt động mua bán lại các sản phẩm được tân trang, sửa chữa thì trong hoạt động Reverse 
Logistics, đây được xem là nguồn bù đắp cho những mất mát tài chính đã bỏ ra trong quá trình thu 
hồi và xử lý sản phẩm. Theo đó, các sản phẩm đã phục hồi, tái sử dụng được đưa đến các thị trường 
thứ cấp để tiêu thụ, hoặc đấu giá, giảm giá với các chính sách điều chỉnh theo tùy trường hợp. 

Về dòng chảy thông tin 

 Return Logistics: tập trung xác định cách thức và loại sản phẩm có thể được đưa vào hoạt động 
Return Logistics. Khi chi phí vận chuyển và xử lý sản phẩm trả lại lớn hơn giá trị của sản phẩm, thì sẽ 
hiệu quả hơn nếu không thu hồi về nơi sản xuất mà trực tiếp hủy bỏ tại điểm phân phối (điểm phân 
phối thường được tính theo quốc gia). Lưu ý về chính sách, luật pháp của từng nước để có các quyết 
định phù hợp về phương án xử lý đối với các hàng hóa đặc trưng.  

 Reverse Logistics: Sau khi xác định các sản phẩm nào sẽ được thu hồi, bước tiếp theo chính là xác 
định vị trí và cách thức các sản phẩm lựa c họn được gửi đến trung tâm xử lý. Việc thu thập thông tin 
hàng hóa trả lại có lợi cho việc lên kế hoạch và giúp đẩy nhanh quá trình xử lý lại, sửa chữa, sử dụng 
lại, bán lại hoặc tái cấu trúc. 

 

       Back                                                  

TỪ ĐIỂN LOGISTICS 1 
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NGÔI VƯƠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) VIỆT NAM 

Tổng quan thị trường TMĐT Việt Nam năm 2018 

 

KHÁCH HÀNG LOGISTICS 2 
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Ngôi vương trên thị trường TMĐT Việt Nam 

Theo công ty nghiên cứu thị trường Asia Plus, bộ ba Shopee, Lazada và Tiki đang cạnh tranh quyết 
liệt trong cuộc đua tranh giành người dùng và xác lập vị trí dẫn đầu trong nền kinh tế số. 

Ứng dụng mua sắm trên di động đang ngày một phổ biến nhất 

Theo công ty nghiên cứu thị trường Asia Plus, 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. 

Vì lý do này, những ứng dụng mua sắm trên di động đang ra đời ngày càng nhiều nhằm nắm bắt và 
chuyển đổi “người dùng điện thoại di động” thành “người mua sắm”. 

Tỷ lệ sử dụng ứng dụng điện thoại để mua sắm đã tăng từ 40% trong năm 2016 lên tới 72% trong 
năm 2018. 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. 

 

Air Plus: Shopee đã vượt qua Lazada trở thành sàn TMĐT phổ biến nhất ở Việt Nam 

Shopee trở thành sàn TMĐT số một tại Việt Nam 

Được rót vốn từ công ty mẹ SEA (Singapore), Shopee đạt tốc độ tăng trưởng kỷ lục trong năm 2018, 
chính thức vượt qua Lazada trở thành tên tuổi phổ biến nhất đối với người mua hàng trực tuyến.  

Theo Asia Plus, thứ tự bộ ba “ông lớn” trong làng TMĐT hiện này lần lượt là: Shopee, Lazada và Tiki. 
Điều này đã được dự đoán trước với sự phát triển nhanh chóng của Shopee trong năm 2017. 

Cụ thể, Asia Plus chỉ ra, Shopee là trang TMĐT được người dùng nhớ đến nhiều nhất khi mua sắm 
cho các hạng mục: thời trang, làm đẹp và thực phẩm. Riêng lĩnh vực công nghệ/điện máy, dẫn đầu là 
Thế Giới Di Động, tiếp đến là Tiki. 

Tuy nhiên, về mức độ hài lòng của khách hàng, Tiki lại cao hơn hẳn Shopee và Lazada: 46% khách 
mua hàng Tiki hài lòng về dịch vụ trong khi chỉ có con số này của Shopee chỉ là 22% còn Lazada là 
24%. 

Ba sàn TMĐT lớn nhất hiện nay đang nhắm tới các tập khách hàng với những sự khác biệt nhất 
định. Shopee có nhiều khách hàng nữ hơn khách nam, Lazada ngược lại khách hàng nam nhiều hơn 
khách hàng nữ còn Tiki thì khá cân bằng giữa hai nhóm. Shopee và Tiki có tập khách hàng trẻ trong 
khi tập khách hàng của Lazada hơi nhỉnh hơn một chút về độ tuổi. 



 
 

  
Bản tin Logistics – GMD Corp/R&D Dept. - Page 4 

 

  

 

TMĐT qua mạng xã hội đang rất phát triển ở Việt Nam, theo số liệu của Air Plus 

Thương mại qua mạng xã hội tiếp tục phát triển 

Với độ “bao phủ” rộng khắp, mạng xã hội đã trở thành một kênh bán hàng và tiếp thị mới giúp doanh 
nghiệp tiếp cận và tương tác nhanh chóng với một số đông người dùng. 

Asia Plus thống kê, trong năm 2018, tỷ lệ mua hàng qua Facebook đạt 70%, tăng nhẹ so với năm 
2017. Trong số những người mua sắm qua mạng xã hội, 33% mua hàng qua cả Facebook và Zalo, 
37% chỉ mua hàng qua Facebook.   

Số người chỉ mua hàng qua Zalo khiêm tốn ở mức 2%. Ngay cả đối với những người mua hàng qua 
cả 2 mạng xã hội thì Facebook vẫn được dùng thường xuyên hơn (77% so với 5%). 

TMĐT tương tác (social commerce) có nhiều triển vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2019 
khi xu hướng này đang thu hút quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. 

Nhu cầu bán hàng trực tuyến của cá nhân đang gia tăng 

Với sự thâm nhập cao của internet, các thiết bị di động và mạng xã hội, ngày càng có nhiều cá nhân 
tham gia vào TMĐT. Trong số hơn 1.000 người được hỏi, 25% đã từng hoặc đang bán hàng trực 
tuyến, Air Plus thống kê. 

Mặt hàng được các cá nhân bán phổ biến nhất là đồ thời trang (39%) (bao gồm quần áo, phụ kiện, 
túi xách, v.v.), mỹ phẩm (28%) và đồ ăn, thức uống (25%). Không ngạc nhiên khi Facebook là trang 
bán hàng trực tuyến được các cá nhân sử dụng nhiều nhất với 66%. Cũng trong top 3 là Shopee - 
49% và Lazada - 26%. 

"Dù vẫn còn nhiều thách thức, TMĐT Việt Nam là một thị trường đầy hấp dẫn với quy mô dự đoán có 
thể đạt 10 tỷ USD vào năm 2020", công ty nghiên cứu này đánh giá. 

Bên cạnh đó, cùng với việc các dòng vốn ngoại tiếp tục đổ vào các doanh nghiệp TMĐT trong nước, 
thị trường sẽ tiếp tục có nhiều biến động và thay đổi lớn trong thời gian sắp tới 

Back  
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CPTPP CÓ HIỆU LỰC 

Ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).  

Theo nội dung hiệp định, các cam kết về xóa bỏ và cắt giảm thuế quan nhập khẩu trong CPTPP 
được chia làm ba nhóm chính: nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực; 
nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình; nhóm áp dụng hạn ngạch thuế quan. 

Những mặt hàng chủ lực nào hưởng lợi ngay khi Hiệp định có hiệu lực bao gồm: thủy sản, gạo, cà 
phê, điều, tiêu, chè, xuất khẩu đồ gỗ nội ngoại thất,… 

Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. 

BAN HÀNH THÔNG TƯ VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CPTPP 

Ngày 22/01/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019 quy định Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định CPTPP. So với các FTA Việt Nam đã ký kết và tham gia, Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa CPTPP có một số điểm mới, bao gồm: 

- Quy tắc xuất xứ bộ hàng hóa; 

- Quy tắc xuất xứ hàng tân trang, tái chế tạo; 

- Công thức tính RVC: ngoài công thức tính RVC gián tiếp và RVC trực tiếp, có thêm công thức tính 
RVC theo trị giá tập trung và công thức tính RVC theo chi phí tịnh (chỉ áp dụng với ô tô và phụ tùng ô 
tô); 

- Danh mục PSR được quy định chi tiết theo công đoạn sản xuất cụ thể. Do đặc thù cấu trúc danh 
mục PSR thuộc CPTPP, Thông tư gồm 3 danh mục PSR: danh mục PSR đối với mặt hàng dệt may, 
danh mục PSR đối với xe và các bộ phận, phụ kiện và danh mục PSR đối với các mặt hàng còn lại. 

Thông tư số có hiệu lực từ ngày 08/03/2019.   

HÀ NỘI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỊCH VỤ LOGISTICS 

Ngày 08/01/2019, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND đẩy mạnh các giải pháp 
nhằm giảm chi phí Logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. 

BỘ CHÍNH TRỊ BAN HÀNH 2 NGHỊ QUYẾT RIÊNG CHO ĐÀ NẴNG VÀ HẢI PHÒNG 

Ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành 2 nghị quyết riêng phát triển Hải Phòng và Đà Nẵng trở 

thành đầu tàu khu vực và tận dụng được những lợi thế cạnh tranh. 

Nghị quyết 43 về về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Theo đó, đặt mục tiêu xây dựng TP này thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước và 
Đông Nam Á với vai trò là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, 
Logistics, công nghiệp công nghệ cao. 

Trong khi đó, Nghị quyết 45 đặt mục tiêu phát triển Hải Phòng thành TP công nghiệp, tạo động lực 
phát triển của vùng Bắc Bộ, có kết cấu giao thông phát triển nối với khu vực, là trọng điểm dịch vụ 
logistics, đào tạo, nghiên cứu, kinh tế biển. 

Cả hai TP đều được phân cấp về quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính – ngân sách, tổ 
chức nhân sự và tiền lương, có cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. 

Đà Nẵng và Hải Phòng đều được đặt mục tiêu có tốc động tăng trưởng trên 12%/năm trong giai đoạn 
2021-2030. 

Đến 2030, Hải Phòng cần đóng góp 6,4%, Đà Nẵng 2% vào GDP cả nước. 

Đây là lần thứ hai Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng về hai TP này sau 15 năm. 

PHÁP LUẬT – QUY ĐỊNH 3 
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KKT VÂN ĐỒN, QUẢNG NINH  

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1856/QĐ-TTg về quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội KKT Vân Đồn (Quảng Ninh) tới năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, Chính phủ 
đặt mục tiêu đưa khu kinh tế này trở thành trung tâm tài chính phát triển khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương sau 12 năm nữa. 

Đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷ USD, tương ứng GRDP đạt 1,6 tỷ USD; góp vào ngân 
sách nhà nước hơn 10% giá trị xuất khẩu. Đến năm 2030, KKT Vân Đồn sẽ tạo khoảng 89.000 việc 
làm. Tới năm 2050, KKT này thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, 
nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á – Thái Bình Dương; là trung 
tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ. 

Ô TÔ DƯỚI 16 CHỖ SẼ CHỈ ĐƯỢC NHẬP QUA 5 CẢNG BIỂN 

Dự thảo thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ Công thương 
đang lấy ý kiến rộng rãi có nội dung quy định chỉ có 5 cảng cảng biển quốc tế gồm: Cái Lân (Quảng 
Ninh), Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu được nhập khẩu loại ô tô này. 

Bộ GTVT MUỐN XÂY CẢNG BIỂN SÓC TRĂNG BẰNG 100% VỐN TƯ 

Ngày 08/01/2019, Bộ trưởng GTVT cho biết, việc xây dựng cảng biển đầu mối ở Sóc Trăng sẽ không 
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ GTVT sẽ xây dựng khung pháp lý, tạo cơ chế, công bố 
quy hoạch cảng nước sâu rõ ràng, sau đó kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân giống như định 
hướng của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

Ngày 11/01/2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và 
bảo trì công trình đường thủy nội địa.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2019. 

CẢNH BÁO NẠN BẮT CÓC THUYỀN VIÊN TẠI VÙNG BIỂN PHILIPPINES 

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị, các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế đi vào khu vực vùng 
biển Philippines cần đề cao cảnh giác và có biện pháp đề phòng với nhóm cướp biển. Trường hợp 
phát hiện nguy cơ cướp biển tấn công trong khu vực tàu hoạt động thì ngay lập tức liên lạc với Trung 
tâm điều hành cảnh sát biển Philippines và Ủy ban an ninh khu vực Đông Sabah theo các địa chỉ đã 
được cung cấp.  

CAO TỐC TPHCM - TRUNG LƯƠNG GIẢM TỐC ĐỘ TỐI ĐA CÒN 100 KM/GIỜ 

Tổng cục Đường bộ VN vừa đồng ý với đề xuất của Cục Quản lý Đường bộ  V giảm tốc độ khai thác 
tối đa và tối thiểu trên tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Theo đó, tốc độ tối đa sẽ giảm từ 120 
km/giờ xuống còn 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu từ 80 km/giờ xuống còn 60 km/giờ. 

Back  
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NGÀNH HÀNG KHÔNG 

Chuyến bay thương mại đầu tiên của Bamboo Airways đã cất cánh  

Ngày 16/01/2019, Bamboo Airways đã khởi hành chuyến bay thương mại đầu tiên QH202 TP HCM - 
Hà Nội. Trước đó, Bamboo Airways đã hoàn toàn vượt qua các công tác kiểm chứng quan trọng gồm 
5 giai đoạn trong quá trình phê chuẩn giấy chứng nhận Nhà khai thác tàu bay (Aircraft Operator 
Certificate - AOC) và trở thành hãng hàng không thứ 5 chính thức tham gia vào thị trường bay nội địa 
và quốc tế với mong muốn đóng góp nhiều cho sự phát triển du lịch của đất nước 

NGÀNH VẬN TẢI BIỂN  

2018 – Nhìn lại một năm hoạt động Ngành vận tải biển thế giới 

Năm 2018 là một năm với nhiều điều tương phản của thị trường tàu container. Trong nửa đầu năm 
2018, giá thuê có sự hồi phục nhưng đã giảm trong nửa cuối năm và kết thúc với mức thấp hơn 12 
tháng trước đó. 

Có 1,3 triệu Teu năng lực tàu mới gia nhập thị trường, cao hơn con số 1.2 triệu Teu trong năm 
trước. Trong khi đó, số tàu bị tháo dỡ và ngưng khai thác giảm ớ mức thấp nhất trong vòng 7 năm 
qua với chỉ 111,200 Teu giảm bớt trong năm 2018, thấp hơn nhiều so với con số 427.000 Teu của 
năm 2017.  Hai yếu tố này, cùng với một số tàu gia tăng tải trọng trong năm qua đã khiến tổng năng 
lực thị trường tăng 5.7%, đạt 22.3 triệu Teu vào cuối năm.  

Lần đầu tiên kể từ năm 2011, đội tàu nhàn rỗi giảm xuống dưới 200.000 Teu trong nửa đầu năm 
2018. Tuy nhiên, vào cuối năm, biên lợi nhuận hoạt động suy yếu đã buộc các hãng vận tải phải cắt 
giảm năng lực trên các tuyến thương mại khác nhau, đội tàu nhàn rỗi gia tăng trở lại.  

Chi phí nhiên liệu tăng cao cũng góp phần khiến biên lợi nhuận của ngành suy yếu, với mức tăng 
bình quân là 31,5% trong năm 2018 so với năm trước. Tuy nhiên, việc giảm giá dầu gần đây sẽ giảm 
bớt căng thẳng cho các hãng tàu. Kết thúc năm, giá dầu ở mức USD 333/ tấn, thấp hơn nhiều so với 
mức đỉnh USD 504 / tấn được ghi nhận vào tháng 10/2018. 

Giá cước vận tải nhìn chung suy yếu trong năm 2018, với mức CCFI trung bình cho cả năm duy trì 
ở mức thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, đến cuối năm, được kích hoạt bởi việc xuất hàng từ Trung 
Quốc sang Mỹ nhằm tránh bị đánh thuế cao, cộng hưởng với việc các hãng tàu kiểm soát nguồn 
cung tốt hơn đã giúp đẩy mạnh cả hai chỉ số CCFI và SCFI. 

Trong năm 2019, năng lực vận tải toàn thị trường sẽ tăng thêm khoảng 1,15 triệu Teu, tăng trưởng 
đội tàu tổng thể dự kiến sẽ giảm 3,5%. Dự kiến cuộc chạy đua nhằm trang bị máy lọc hơi đốt cho một 
phần của đội tàu hiện hữu trước khi quy định về trần khí thải lưu huỳnh do IMO có hiệu lực vào 
1/2020 cũng được dự kiến sẽ giúp giảm trọng tải của thị trường trong năm tới.  
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Giá thuê tàu duy trì ở mức thấp mặc dù thị trường khá nhộn nhịp 

Sau tháng 12 trầm lắng, thị trường cho thuê tàu container đã trở nên nhộn nhịp hơn dự đoán vào đầu 
năm mới. Dù thị trường đã khả quan hơn nhưng vẫn chưa đủ để kéo giá thuê tàu lên.  

Nguồn cung đối với cỡ tàu lớn (từ 5.500 Teu trở lên) tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong khi nguồn dư 
cung tiếp tục đáng kể ở phân khúc tàu panamax truyền thống và đối với tàu có trọng tải từ 1.000 đến 
2.900 Teu. Phân khúc tàu 1.500-1.900 Teu tiếp tục bị ảnh hưởng, với 25 tàu đưa vào khai thác. 

Triển vọng thị trường khá mờ nhạt. Trong ngắn hạn, Tết truyền thống của Châu Á diễn ra vào đầu 
tháng Hai có thể sẽ làm nhu cầu vận chuyển giảm xuống, như vậy sẽ không giúp hấp thụ nguồn cung 
thừa, đặc biệt là đối với cỡ tàu vừa và nhỏ. 

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển dự kiến sẽ tăng trở lại sau đó, với khối lượng hàng hóa giao 
thương lấy lại đà tăng trưởng khi bước vào giai đoạn bận rộn của tháng Ba và tháng Tư. 

Liên minh Ocean Alliance mở rộng hợp tác đến năm 2027 

Liên minh vận chuyển Ocean Alliance đã đồng ý kéo dài quan hệ đối tác đến năm 2027. Việc mở 
rộng quan hệ Hợp tác giữa CMA CGM, Cosco, OOCL và Evergreen đã được đại diện các bên ký kết 
trong một buổi lễ tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. 

Liên minh Ocean Alliance là liên minh lớn nhất trong ngành công nghiệp vận chuyển, được triển khai 
năm 2017 với thời hạn ban đầu là 5 năm và một lựa chọn mở rộng thêm 5 năm. 

Liên minh đang khai thác trên tuyến Á-Âu, xuyên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Zim và 2M mở rộng hợp tác 

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược đầu tiên trên tuyến thương mại châu Á - Bờ Đông Hoa 
Kỳ vào tháng 07/2018, Zim và các đối tác trong liên minh 2M là Maersk và MSC sẽ mở rộng hợp tác 
này sang tuyến xuyên Tây Bắc và châu Á - Đông Địa Trung Hải từ tháng 03/2019, phụ thuộc quy 
định được phê chuẩn. 

GSL điều chỉnh tuyến Nam Trung Quốc – Việt Nam 

Gold Star Line (GSL) sẽ điều chỉnh lại tuyến kết nối trực tiếp giữa Nam Trung Quốc và Việt Nam 
thông qua việc đưa vào tuyến dịch vụ hàng tuần 'Hải Phòng Express 3' (HX3) sẽ được đảm bảo 
thông qua việc đồng khai thác tuyến dịch vụ 'VH3' mới với hãng vận tải Biển Đông của Việt Nam (một 
công ty con của tập đoàn Vinalines). 

Dịch vụ 'VH3/HSX3' sẽ kết nối Vịnh Dachan, Hồng Kông (tại 3 bến - MIT, HIT, CMCS), Hải Phòng, 
Cái Mép, Tp. HCM, Hải Phòng, Tần Châu, Vịnh Dachan. Tuyến sẽ hoàn thiện hơn tuyến dịch vụ 
Hồng Kông-Hải Phòng ‘VH3’ hiện tại của Biển Đông với tàu BIỂN ĐÔNG Navigator 1.016 Teu. 

COSCO Group mua cổ phần thiểu số tại Cảng Beibu Gulf 

Tập đoàn COSCO Shipping Ports (CSP), một trong 
những nhà khai thác cảng container hàng đầu thế 
giới, đã mua 4,34% cổ phần Công ty Beibu Gulf Port 
(BGPC) thông qua công ty con thuộc 100% sở hữu 
của COSCO là China Shipping Terminal Development 
(CSTD) với giá mua khoảng 68,4triệu USD. 

BGPC tham gia vào các cảng container quanh Vịnh 
Beibu (còn gọi là Vịnh Tonkin), với các hoạt động tại 
Fangcheng, Qinzhou và Bei-hai. Hiện tại, COSCO 
Group đã hợp tác với BGPC để vận hành Khu cảng 
container quốc tế Qinzhou.  

Tổng sản lượng container của Cảng Vịnh Beibu đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018 lên tới 2,1 
triệu Teu, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Theo CSP, phần lớn thành công này là nhờ nỗ lực cải 
thiện đường sắt kết nối đến các cảng của tỉnh Quảng Tây dọc theo Vịnh Beibu. 
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Zim sẽ sớm ban hành vận đơn điện tử trên công nghệ blockchain 

Hãng tàu Zim của  srael vừa tuyên bố sẽ sớm ban hành vận đơn điện tử (eB/L) sử dụng công nghệ 
blockchain cho khách hàng XNK và các công ty giao nhận trên các tuyến Á-Phi, Bắc Mỹ-Địa Trung 
Hải. Động thái này là kết quả của hàng loạt các lô hàng thử nghiệm vào tháng 11/2017 hợp tác với 
Wave và Sparx Logistics. Kể từ thời điểm đó đến nay, hãng tàu này đã liên tục thử nghiệm với nhiều 
khách hàng hơn trên nhiều tuyến vận tải khác nhau.  

MSC tham vọng thu hẹp khoảng cách với Maersk 

Hãng tàu đứng hạng 2 thế giới của Thuỵ Sĩ đang ráo riết thực hiện kế hoạch thu hẹp với đối thủ 
đứng trên mình 1 bậc trong năm 2019 thông qua việc tiếp nhận nhiều tàu đóng mới, nhiều hơn bất kỳ 
hãng tàu nào trong 12 tháng tới.  

Hãng tàu có trụ sở tại Geneva tiếp nhận 20 tàu đóng mới trong năm nay với tổng sức chở tăng thêm 
khoảng 335.000 Teu (theo Alphaliner). Đáng lưu ý sẽ có 8 tàu container cỡ “ngoại hạng” 23.000 teu 
(hiện chưa có tàu cỡ này) đang được đóng ở Hàn Quốc và tất cả tàu này khi tiếp nhận sẽ được đưa 
vào khai thác tuyến Á-Bắc Âu. Ngoài ra, MSC gần đây cũng vừa chốt thuê thêm 5 tàu cỡ 14.300 teu 
của Zodiac Maritime và sẽ nhận tàu vào nữa cuối năm nay. 7 tàu cỡ từ 10.700 đến 11.500 teu cũng 
đang được đóng ở Trung Quốc sẽ được bàn giao trong 6 tháng đầu năm nay.  

Đặc biệt, hãng tàu này sẽ tung ra chương trình nâng năng lực chuyên chở lớn hơn cho các tàu hiện 
hữu, một loạt các tàu 14.000 teu sẽ trở thành tàu chở được đến 17.000 teu. Trong ngành hàng hải 
còn gọi là Jumboization.  

ONE mở rộng áp dụng phụ phí LSF cho hàng hóa từ Trung Quốc  

ONE (Ocean Network Express) áp dụng phụ phí nhiên liệu lưu huỳnh thấp (Low Sulphur Fuel- LSF) 
cho hàng hóa từ Trung Quốc. Hãng có động thái này là do việc mở rộng quy định yêu cầu các tàu 
phải sử dụng nhiên liệu với mức lưu huỳnh thấp 0,5% ở khu vực Trung Quốc. Giới hạn lưu huỳnh 
được áp dụng trong toàn bộ lãnh hải Trung Quốc trong phạm vi khu vực cách bờ 12 hải lý. 

Hãng sẽ đưa ra một mức phụ phí 15 USD cho hàng XNK, và sẽ được áp dụng từ ngày 15/02/2019 
cho tất cả các tuyến ngoại trừ đến Canada, Mỹ, hai tuyến này sẽ được áp dụng từ ngày 01/03/2019. 

Yang Ming và APL (CNC) mở tuyến Feeder Đông Bắc Á – Đông Nam Á 

Yang Ming Marine Transport Corp. vừa công bố hợp tác với APL Co. Pte. Ltd (sử dụng tên CNC) để 
mở tuyến Feeder mới nối Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Tuyến mới được đặt tên là KVM (Korea – 
Vietnam – Malaysia) với lịch trình như sau: 

Kwangyang – Busan – Kaohsiung – HoChiMinh – Port Klang – Singapore – Haiphong – Kaohsiung – 
Kwangyang. Thời gian của một chuyến vòng tròn là 21 ngày, tuyến sẽ sử dụng 3 tàu loại 1.800 TEU, 
trong đó Yang Ming góp một tàu, APL (CNC) góp hai tàu còn lại. Chuyến đầu tiên của tuyến này sẽ 
bắt đầu vào ngày 21/02/2019. Tại TP HCM hai bên sẽ sử dụng cảng SP-ITC. 

OOCL thông báo sản lượng và doanh thu năm 2018 tăng gần 10% so với 2017. 

Trong báo cáo gửi TTCK khoán Hong Kong, OOCL xác nhận sản lượng thực hiện năm 2018 đạt 6,7 
triệu Teu tăng 6,3%, doanh thu đạt 6 tỷ US$ tăng 9,9% so với năm 2017. Trong đó: 

- Tuyến Châu Á – Châu Âu là tuyến có tỷ lệ tăng cao nhất, sản lượng đạt 1,3 triệu TEU tăng 14,5%, 
doanh thu đạt 1,2 tỷ US$ tăng 7,7%. 

- Tuyến Xuyên Thái Bình Dương sản lượng 2 triệu TEU tăng 8,9%, doanh thu 2,4 tỷ US$ tăng 17,9%. 

- Tuyến Nội Á và Australia sản lượng đạt 3 triệu TEU tăng 2,6%, doanh thu đạt 1,8 tỷ US$ tăng 3,7%. 

Năm 2018 cũng là năm OOCL đã đưa tất cả các tàu container loại cực lớn (Ultra-large container 
vessels – 20.000 TEU) được đóng mới vào khai thác tăng tổng trọng tải của đội tàu thêm 7,4% so với 
năm 2017. 
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MSC vay 439 triệu USD để lắp Scrubbers cho 86 tàu. 

MSC (Mediterranean Shipping Co.) vừa thỏa thuận vay 439 triệu USD của 5 ngân hàng để lắp đặt 
Scrubbers cho 86 tàu container loại từ 10.000 TEU trở lên của hãng. Tất cả số scrubbers này sẽ 
được lắp đặt tại ba công ty đóng tàu lớn nhất Trung quốc bao gồm: Cosco Shipping Heavy 
Industries, China Shipbuilding Industry Corp. và CIC Linxin Shipyard. 

Như vậy cùng với hợp đồng với Wartsila lắp đặt scrubbers cho các tàu 23.000 TEU ký tháng 7/2018 
trị giá 197 triệu US$ thì tổng vốn đầu tư cho việc lắp đặt scrubbers của MSC đã lên tới 636 triệu US$. 
Đây là hãng tàu đã đầu tư lớn nhất cho việc thực hiện quy định sử dụng dầu đốt với tỷ lệ lưu huỳnh 
nhỏ hơn 0,5% của  MO cho đến thời điểm này. 

Hãng đóng tàu Huyndai đặt mục tiêu tăng 20% doanh thu trong năm 2019 

Hãng đóng tàu HHI (Hyundai Heavy Industries) đặt mục tiêu tăng 20% doanh thu trong năm 2019 
sau kết quả tăng mạnh vào năm ngoái. HH  đã đạt được kết quả vượt quá mong đợi của họ trong 
năm 2018. HHI hiện đang niêm yết trên thị trường Seoul, đã có được 13,2 tỷ USD hợp đồng mới 
trong năm ngoái. Và mục tiêu cho năm 2019 là 15,9 tỷ USD. 

K’Line đứng đầu trao giải ‘A List 2018” về chống biến đổi khí hậu toàn cẩu 

Ngày 22/01/2019, K Line đã được xếp hạng hàng đầu trong danh 
sách các công ty có hoạt động tích cực về chống biến đổi khí hậu 
từ CDP- một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về các hoạt động để 
hiện thực hóa nền kinh tế bền vững.   

NGÀNH CẢNG BIỂN 

Quảng Ninh muốn đầu tư dự án cảng Mũi Chùa 

Ngày 14/01/2019, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 209/GTVT-KHTC về việc dự thảo văn 
bản xin ý kiến của Bộ GTVT đối với chủ trương đầu tư cảng Mũi Chùa, tỉnh Quảng Ninh. 

Cảng Mũi Chùa (Tiên Yên) là đầu mối giao thông quan trọng việc giao lưu với các tỉnh trong nước và 
quốc tế. Cảng này còn là cửa ngõ thuận lợi nhất cho vùng Đông Bắc qua QL4B và QL18. Trên thực 
tế, mặc dù là một cảng biển có nhiều lợi thế nhưng do các phương tiện, thiết bị ở cảng không được 
quan tâm đầu tư nâng cấp, bến bãi chật hẹp,… nên những năm qua, lượng hàng thông qua cảng 
này không nhiều. Do đó, việc đầu tư xây dựng cảng Mũi Chùa sẽ tạo sự thúc đẩy cho phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương và cho cả vùng Đông Bắc. 

Cảng Đà Nẵng có thêm tuyến vận tải quốc tế chạy thẳng Nhật Bản 

Hãng tàu S TC vừa chính thức đưa vào khai trương tuyến dịch vụ vận tải thứ 3 qua Cảng Đà Nẵng 
với lịch trình: Đà Nẵng - Ningbo - Shanghai - Hakata - Moji (Nhật Bản) bằng tàu tàu Lantau Beach 
sau một thời gian xúc tiến nghiên cứu thị trường mới. Tàu Lantau Beach có trọng tải 12.400 DWT, 
chiều dài hơn 140m, sức chở hơn 1.000 TEUs. Trong chuyến đầu tiên cập bến Tiên Sa 6 (cảng Đà 
Nẵng), tàu Lantau Beach đã chở theo gần 200 TEUs xuất nhập khẩu. 

Cảng Cái Mép đón siêu tàu container khai trương tuyến dịch vụ hàng tuần 

Ngày 11/01/2019, cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tổ chức lễ đón tàu CMA CGM MARCO POLO. Đây 
là tàu container lớn nhất chính thức được đưa vào Việt Nam khai thác hàng tuần. 

Tàu CMA CGM MARCO POLO thuộc hãng tàu CMA CGM vận hành khai thác, trọng tải 187,000 
tấn/sức chở gần 17,000 TEU kết nối trực tiếp hàng hoá XNK của Việt Nam với thị trường Bắc Âu. 

Cảng Sài Gòn xin dừng thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) vừa đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận trình Thủ tướng 
về việc CTCP Cảng Sài Gòn xin dừng thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn 
Đông (Ngọc Viễn Đông) vì tình hình tài chính của Cảng đã được cải thiện và lĩnh vực kinh doanh 
hành khách tàu biển tại khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội mang lại nguồn lợi nhuận hàng năm tương 
đối cao cho Cảng Sài Gòn (năm 2016, 2017,2018 lần lượt là 9,2 - 12,4 - 25,48 tỷ đồng) 
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Liên doanh Cosco và PSA thêm cầu cảng tại Singapore 

Cosco Shipping Ports và PSA Corp tăng cường hợp tác thông qua việc bổ sung thêm hai cầu cảng 
tại liên doanh của họ ở Singapore. 

Cosco-PSA Terminal được thành lập năm 2003, sản lượng thông qua năm ngoái đạt 3,2 triệu Teu, 
chiếm khoảng 8,8% tổng sản lượng thông qua cảng Singapore.  

CSP hiện có trên 190 cầu cảng container, tổng sản lượng thông qua năm 2018 đạt 98 triệu Teu tăng 
11,4% so với năm trước đó. 

Cảng PSA lập kỷ lục năng suất xếp dỡ 

Ngày 21/12/2018, cảng PSA vừa tổ chức xếp dỡ 6.000 cont của tàu NYK SWAN của ONE trong 18,5 
giờ - tương đương 325 move/giờ. Đây là mức xếp dỡ cao nhất từ trước tới nay đối với một con tàu 
của ONE. 

Bà Yingluck làm chủ tịch công ty cảng Trung Quốc 

Ngày 08/01/2019, bà Yingluck đã trở thành chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của Công ty cảng container 
quốc tế Sán Đầu (SICT) ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

S CT vận hành ở khu vực cảng Sán Đầu - một điểm trung chuyển quan trọng để chuyển các hàng hóa 
về Quảng Đông, tỉnh công nghiệp giàu có ở miền nam Trung Quốc. S CT hiện vận hành 3 tuyến vận tải 
biển nối Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Hàn Quốc. 

Công ty S CT đăng ký vốn điều lệ 88 triệu USD và là một thành viên của mạng lưới cảng toàn cầu 
Hutchison Port Group. Đây là công ty con của tập đoàn CK Hutchison Holdings khổng lồ của tỉ phú giàu 
nhất Hong Kong Lý Gia Thành, nắm giữ 70% cổ phần của S CT. Việc bà Yingluck trở thành chủ tịch 
S CT cho thấy gia tộc Shinawatra có thể đã mua phần lớn cổ phần của công ty này. 

Top 15 cảng biển lớn nhất thế giới  

Tập đoàn Cảng quốc tế Thượng Hải (S PG) của Trung Quốc tiếp tục đứng vững vị trí cảng bận rộn 
số 1 toàn cầu trong 9 năm liên tục. 
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NGÀNH LOGISTICS 

Thông xe cầu Hưng Hà và đường nối hai cao tốc lớn 

Ngày 26/01/2019, Bộ GTVT phối hợp với 2 tỉnh Hà 
Nam, Hưng Yên tổ chức thông xe công trình cầu Hưng 
Hà và tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội - 
Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình.  

Dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nâng cao khả năng 
khai thác của hai tuyến cao tốc, đồng thời giảm áp lực 
giao thông qua Thủ đô Hà Nội. 

Thị trường logistics các nước trong khu vực 

- Campuchia: dự kiến sẽ đạt giá trị 2,25 tỷ USD vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng 9,66%/năm 
trong giai đoạn 2018 - 2023. 

- Singapore: dự kiến sẽ đạt giá trị thị trường là 114,81 tỷ USD vào năm 2023, với mức tăng trưởng 
hàng năm đạt 5,51% trong giai đoạn 2018 – 2023 

- Malaysia: Bộ trưởng các ngành công nghiệp chính của Malaysia Teresa Kok đã tuyên bố triển khai 
chương trình diesel sinh học B10 cho vận tải và B7 cho lĩnh vực công nghiệp. Chương trình B10 cho 
lĩnh vực giao thông sẽ được thực hiện đầy đủ từ ngày 01/02/2019, trong khi chương trình B7 cho lĩnh 
vực công nghiệp sẽ bắt đầu từ ngày 01/07/2019. Các trạm xăng ở vùng cao như Cao nguyên 
Cameron, Cao nguyên Genting và Kundasang được miễn trừ khỏi chương trình B10 do khí hậu lạnh 
hơn ở những địa điểm đó. Chương trình B10 dự kiến sẽ sử dụng khoảng 761.000 tấn dầu cọ mỗi 
năm và giúp tiết kiệm phát thải 2,2 triệu tấn CO2. Vì giá dầu cọ đang ở mức thấp trong lịch sử, chính 
phủ Malaysia coi đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu nhiệm vụ. Việc thực hiện chương trình B10 sẽ 
giúp Malaysia tiết kiệm 64,64 tỷ RM (tương đương 390,85 triệu USD) chi phí nhập khẩu diesel. 

 

Back  
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GEMADEPT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI TÀU SÔNG  

Ngày 15/12/2018, Công ty Cổ phần 
Gemadept đã đưa vào khai thác tàu sà 
lan Phước Long 10. Đây là một những 
còn tàu sông lớn nhất và hiện đại nhất 
trên thị trường hiện nay với trọng tải 200 
TEUs. Tàu Phước Long 10 được đóng 
mới tại Nhà máy đóng tàu Bình Triệu (Sài 
Gòn Shipmarin) có chiều dài gần 80m, 
chiều rộng hơn 15m và kết cấu mũi tàu 
được thiết kế nhằm đạt vận tốc tối ưu. 

Với việc đưa vào khai thác tàu Phước Long 10 chạy tuyến nội thủy, Gemadept tiếp tục khẳng định vị 
thế là một đơn vị sở hữu và quản lý đội tàu sông khai thác hiệu quả nhất trên tuyến Viêt Nam – 
Phnôm Pênh (với thị phần gần 40%) đồng thời đóng vai trò chủ lực kêt nối các cảng khu vực Tp. Hồ 
Chí Minh với khu vực Cái Mép và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

GEMADEPT DẪN ĐẦU XẾP HẠNG CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VÀ KHO BÃI VIỆT NAM 2019 

Ngày 16/01/2019, CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam 
Report) đã phối hợp cùng Báo VietnamNet đã trao giải Top 10 
Công ty uy tín ngành vận tải và Logistics năm 2018 và Lễ công bố 
Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 
năm 2018. Gemadept Corporation vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng 
các công ty Giao nhận và Kho bãi Việt Nam.  

Trải qua quá trình hình thành và phát triển gần 30 năm qua, 
Gemadept xác định tầm nhìn “trở thành một Tập đoàn hàng đầu 
Việt Nam và khu vực về Khai thác cảng và Logistics”, đồng thời 
hướng đến mục tiêu chiến lược là góp phần “thúc đẩy dòng chảy 
kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước, doanh nghiệp và đối tác 
đồng hành thông qua chuỗi dịch vụ, giải pháp vượt trội”.  

Với tầm nhìn và mục tiêu kiên định đó, Gemadept không ngừng 
kiến tạo mạng lưới Cảng và Logistics quy mô, hiện đại, tọa lạc tại các vùng kinh tế, thương mại trọng 
yếu của cả nước, đóng vai trò tích cực phục vụ ngành công nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu của 
Việt Nam. 

Năm 2019 mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho 
các doanh nghiệp Việt khi các hiệp định thương 
mại quan trọng (EVFTA, CPTPP…) dần đi vào thực 
thi. Gemadept vững tin và sẵn sàng tâm thế để 
vượt qua khó khăn, đón đầu các cơ hội tăng 
trưởng đột phá nhằm mang lại lợi ích và các giá trị 
trường tồn cho doanh nghiệp, khách hàng, đối tác, 
cổ đông và chung sức đưa kinh tế Việt Nam đạt 
đến bước thăng hoa mới.  

  

       HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LOGISTICS        HOẠT ĐỘNG CỦA GEMADEPT 5 
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KHỐI GEMADEPT TẠI HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG 

Tối ngày 14/01/2018, khối các công ty thuộc tập đoàn Gemadept khu vực Hải Phòng đã cùng nhau tổ 
chức Hội Nghị Khách Hàng nhằm bày tỏ sự tri ân và cảm ơn chân thành tới toàn thể các đối tác là 
các hãng tàu, khách hàng xuất nhập khẩu đã đồng hành cùng khối các công ty thuộc tập đoàn 
Gemadept khu vực phía Bắc trong suốt những năm vừa qua. 

Xuyên suốt hơn 1 thập kỷ hình thành và phát 
triển trên đất cảng anh hùng, với sự ra đời lần 
lượt của cảng Nam Hải năm 2009, cảng Nam 
Hải Đình Vũ với quy mô lớn gấp 3 lần cảng 
Nam Hải vào năm 2014 và cảng Nam Đình Vũ 
lớn gấp 3 lần cảng Nam Hải Đình Vũ vào đầu 
năm 2018, sự ủng hộ của quý khách hàng, đối 
tác chính là động lực vô cùng quý giá để khối 
cảng Gemadept phía Bắc không ngừng phát 
triển và ngày càng lớn mạnh.  

Nhìn lại chặng đường năm vừa qua, khối 3 

cảng biển của Gemadept tại Hải Phòng đã ghi 

nhận sự tăng trưởng rất tích cực với tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt trên 1 triệu Teu, tăng 

21% so với cùng kỳ. Đặc biệt, cảng mới Nam Đình Vũ đã giúp Gemadept một lần nữa làm nên kỳ 

tích trong ngành khai thác cảng khi ghi nhận lợi nhuận ngay trong năm đầu tiên đi vào khai thác. 

Cùng nhau, 3 cảng với 3 phân khúc khác nhau đã xác lập thế kiềng 3 chân vững chãi, củng cố vị thế 

nhà khai thác cảng hàng đầu của Gemadept tại vùng thương cảng phía Bắc.  

Một hành trình mới vẫn đang ở phía trước, Gemadept đã, đang và sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ 
tốt đẹp với tất cả đối tác, khách hàng, tích cực tìm kiếm những giải pháp và sự khác biệt, hướng đến 
trở thành cụm cảng tiên phong dẫn đầu về chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp và hiệu quả. 

CHUYẾN XE ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG TRÊN DẢI ĐẤT HÌNH CHỮ S 

Chúng tôi mượn hình ảnh “Để gió cuốn đi” trong bài hát cùng tên của cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để 
bắt đầu cho hành trình thiện nguyện ý nghĩa thường niên - một truyền thống nhân văn tốt đẹp của 
Công ty Cổ phần Gemadept mỗi dịp Xuân về.  

Những chuyến xe đong đầy khởi hành từ miền Nam ấm áp… 

Chuyến thiện nguyện năm nay, ngày 18/01/2019 của 
đoàn BCH Công đoàn và CBCNV Gemadept tiếp tục 
hành trình đến với Trung tâm Bảo trợ xã hội Thôn Bình 
Đức, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình 
Phước để trao tặng các phần quà Tết và tổ chức bữa ăn 
trưa ấm áp tình thân cho trên 700 đối tượng là người cơ 
nhỡ và người tâm thần không nơi nương tựa. Đây là lần 
thứ tư đoàn thiện nguyện đến với Trung tâm nhưng qua 
mỗi một hành trình đều mang lại những trải nghiệm và 
cảm xúc vô cùng đặc biệt mà từng thành viên trong đoàn 
không thể nào quên. 

Chuyến xe Gemadept “đầy ắp” hơn ngày thường, không chỉ  là những phần quà mà còn chở theo cả 
tấm lòng của CBCNV Gemadept đến với các học viên của Trung tâm. Bỏ lại Sài Gòn với những tất 
bật lo toan, hối hả trong những ngày cuối năm, chúng tôi chỉ giữ lại tình người và nhiệt huyết mang 
theo bên mình. Chuyến xe dường như không phút nào “lặng” bởi những tiếng hát đến từ các ca sỹ 
không chuyên nhưng đầy tâm huyết và chan chứa yêu thương. 

  



 
 

  
Bản tin Logistics – GMD Corp/R&D Dept. - Page 15 

 

  

Đi qua dải đất miền Trung đầy nắng gió và khô hanh… 

Ngày 20/01/2019, Cảng Gemadept Dung Quất đồng hành 
cùng hội Facebook Quảng Ngãi (FQNG) tổ chức tặng 
quà cho các cháu học sinh bán trú trường Tiểu học & 
THCS và đồng bào dân tộc thiểu số (Ca Dong) ở vùng 
đặc biệt khó khăn xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh 
Quảng Ngãi. 

Đoàn thiện nguyện Gemadept đã trao tặng cho các 
trường học những nhu yếu phẩm thiết thực, đồ dùng 
hàng ngày và những phần quà để góp phần sẻ chia, 
mang chút niềm vui ấm áp ngày Xuân cho những các em học sinh tại đây.  

Những nụ cười hồn nhiên, háo hức của các em khi nhận được những món quà nhỏ khiến chúng tôi 
không khỏi chạnh lòng. Những hộp sữa, gói bánh chỉ là thực phẩm giản đơn nơi thành thị lại trở nên 
thiết thực và đáng quý biết bao đối với các em. Dù biết rằng những món quà này chỉ là một phần rất 
nhỏ so với nhu cầu cuộc sống còn thiếu thốn nơi đây, nhưng chúng tôi tin rằng đó sẽ là nguồn động 
viên tinh thần to lớn để các em luôn lạc quan, cố gắng vì một tương lai tươi sáng. 

Chọn điểm dừng chân tại đất Cảng anh hùng 

Tiếp tục hành trình xuyên Việt tiến ra Bắc, ngày 
30/01/2019, Công đoàn công ty các Công ty Gemadept 
tại Hải Phòng đã chọn điểm dừng chân cuối cùng tại 
Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng để thăm hỏi, động viên và 
tặng quà các bé khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh 
vô cùng khó khăn.  

Với những món quà tuy nhỏ nhưng chứa chan tấm lòng 
yêu thương, tương thân tương ái của CBCNV Gemadept 
đã góp phần bù đắp một phần những thiếu sót, khuyết tật 
trên cơ thể các con mồ côi trong Làng trẻ. Đoàn cũng đã  
trò chuyện chân tình, trao đổi và chia sẻ với những người mẹ nuôi trong Làng trẻ. Bằng tấm lòng cao 
cả và nhân hậu, các mẹ đã hy sinh, chăm sóc và nuôi nấng các con lớn khôn từng ngày, đặc biệt là 
các bé khuyết tật không thể tự ăn uống và vệ sinh cá nhân. 

Để gió cuốn đi… 

Những chuyến xe đầy ắp yêu thương trên hành trình xuyên Việt đã giúp Mùa Xuân trở nên đẹp đẽ 
hơn bao giờ hết và con người chúng ta cũng cảm thấy ấm áp, gần gũi và xích lại gần nhau hơn. Trên 
gương mặt của cả những người được cho và được nhận đều ánh lên niềm vui và sự hân hoan rạng 
rỡ. Mọi khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa, nhường lại chỗ cho những nụ cười sẻ chia, tình yêu 
thương lan tỏa và để gió cứ thế… cuốn đi… 
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QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG THIÊN TAI 

Tình hình thời tiết ảnh hướng đến Chuỗi cung ứng toàn cầu 

Từ những năm 2011, Báo cáo thường niên Global Risks Report của the World Economic Forum’s đã 
xếp hạng rủi ro về khí hậu là ưu tiên hàng đầu cho hoạt động kinh doanh. Những rủi ro về khí hậu 
không chỉ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, mà còn trực tiếp tác động đến lao động và tài sản của công 
ty, cũng như đến cả cộng đồng khách hàng của tổ chức. 

Động đất và sóng thần năm 2011 tại Tohoku, Nhật Bản đã để lại 210 tỉ USD thiệt hại và Chuỗi cung 
ứng toàn cầu đã bị gián đoạn. Do không thể xuất, cũng như nhập hàng về, những doanh nghiệp lớn 
với phương thức sản xuất Just In Time như Toyota, G.M. và Nissan buộc phải đóng cửa tạm thời hai 
cơ sở tại Mỹ và Nhật. 

Trong cùng năm đó, trận lụt lịch sử tại Thái Lan đã quét sạch văn phòng của Western Digital, công ty 
sản xuất đến ¼ ổ cứng cho máy tính trên toàn cầu. Hãng phải mất đến 1 năm mới hồi phục lại hiệu 
suất làm việc. Dù trên thực tế, doanh nghiệp không bị ảnh hưởng nhiều về mặt tài chính. Song, trải 
nghiệm khách hàng chính là mối lo lớn nhất nếu hoạt động sản xuất bị đình trệ. 

Tại Hoa Kỳ, các sự kiện thời tiết cực đoan đã xảy đến 41 lần trong nửa đầu năm 2018. Hiện tượng 
“Bomb Cyclone” – Bão tuyết kéo dài và dày đến tận 18 inch vào đầu năm 2018 đã gián đoạn cho 
hoạt động Logistics và các chuyến bay trên khắp Bờ Đông. 

Những tháng cuối năm 2018, tại Việt Nam đã chứng kiến cơn bão Usagi cùng hậu quả khủng khiếp 
như: tuyến đường sắt Bắc Nam duy nhất của Việt Nam bị hư hỏng tại khu vực tỉnh Ninh Thuận, TP. 
HCM chịu đến hơn 100 điểm ngập khiến giao thông nội thành tê liệt, 1500m đường quốc lộ huyết 
mạch bị tàn phá và nhiều chuyến bay nội địa bị hủy trong hai ngày 24 và 25/11. 

Từ những sự kiện kể trên, có thể nói rằng ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động cung ứng gây ra 
rủi ro nhiều hơn bất cứ các phòng ban khác, bởi 4 mục tiêu cốt lõi của bất kỳ Chuỗi cung ứng nào 
đều nhạy cảm với thiên tai: 

 Tối ưu hóa chi phí sản xuất chung 

 Tăng cường tốc độ và khả năng đáp ứng của hoạt động giao hàng 

 Nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất 

 Quản trị rủi ro 

Một nhà quản lý sẽ phải đặt câu hỏi “Khi nào”, thay vì “Nếu” khi lập các kế hoạch kinh doanh. Với 
những đặc trưng của một Chuỗi cung ứng hiện đại – phạm vi địa lý trải dài toàn cầu, đầu vào chuyên 
biệt được sản xuất ngày càng nhiều ở các địa điểm cụ thể và lượng hàng tồn kho chỉ được bổ sung 
khi cần thiết chứ không dự trữ nhiều: Just In Time – một quy trình tối ưu giúp giảm chi phí lưu kho 
linh kiện một giờ khoảng 950.000 USD (Business Forward Foundation) khiến việc vận hành hoạt 
động dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các rủi ro về khí hậu. 

Theo Accenture, trong 73% doanh nghiệp đối mặt với thiên tai trong 5 năm qua, chỉ có 17% dành thời 
gian đánh giá và định lượng thiệt hại đã hứng chịu. 67% các quản lý cho rằng các rủi ro kia khá là 
phổ biến và không cần thiết định lượng chi tiết. Và chính số đông này không ý thức về những rủi ro 
tiềm năng khác mà doanh nghiệp mình sẽ gặp phải trong tương lai. 

Cách nào để doanh nghiệp bảo vệ Chuỗi cung ứng của mình? 

 Sử dụng Forward Logistics 

Các nhà cung cấp sẽ quen thuộc với thị trường hiện tại và nhu cầu khách hàng của mình, vậy bằng 
cách sử dụng dịch vụ Forwarder, nhà cung cấp có thể đặt hàng trước và dự trữ với số lượng lớn 
hơn. Bằng cách này, các nhà cung cấp có thể đảm bảo nguồn cung lớn hơn để xử lý sự gia tăng nhu 
cầu. Ngoài ra, nếu có một cơn bão đang đến, tổ chức có thể nhanh chóng chuyển lường hàng tồn 
kho thường đến cơ sở khác ít bị ảnh hưởng hơn. Mặc dù cách này chắc chắn sẽ làm tăng chi phí 
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vận chuyển, các xe tải phải đi tuyến đường dài hơn và chi phí tồn kho bị nâng cao, nhưng nó đảm 
bảo đáp ứng được nhu cầu khách hàng trong dài hạn. 

Chẳng hạn, nếu hàng hóa đang trên lộ trình đến một cơ sở ở Houston trong thời kỳ bão tố, dịch vụ 
Forward Logistics sẽ cho phép các công ty chủ động định tuyến lại và giao hàng đến một cơ sở 
không bị ảnh hưởng bởi cơn bão, đảm bảo sản phẩm không bị lãng phí. 

 Chủ động thông báo 

Chủ động thông báo – Proactive notification, liên quan đến khả năng cung cấp thông tin tức thời về 
các vấn đề trong Chuỗi cung ứng. Sử dụng bảng điều khiển điện tử dashboard và khả năng giám sát 
phản ứng dựa trên nhiều yếu tố mang tính thông tin do người điều khiển và thông báo sự kiện theo 
thời gian thực như tăng đột biến về số lượng. 

Công ty sẽ chủ động email thông báo khách hàng, nhà cung cấp và những nhà cung cấp dịch vụ 3PL 
của mình về những sự cố phát sinh và đưa ra hướng giải quyết cụ thể. Quá nửa trận chiến với các 
tình huống căng thẳng là biết được cách đi đến câu trả lời. Việc chủ động thông báo, thay vì chỉ phản 
ứng sau khi sự việc đã diễn ra, đã loại bỏ những khó khăn và câu trả lời đã được bạn gửi đến người 
quản lý nhà kho. 

 Sử dụng hình thức Direct Store Delivery 

Giao hàng trực tiếp từ cửa hàng (DSD), bỏ qua bước trung gian thông thường là phương pháp cực 
kì hiệu quả trước những tình huống liên quan đến thiên tai. 

Ví dụ, khi có một cơn bão đổ bộ và khách hàng cần một xe tải đầy vật tư như xẻng, các công ty có 
thể đặt hàng và ngay lập tức đưa hóa đơn bán hàng đến điểm cuối. DSD cho phép hàng hóa đi trực 
tiếp từ nhà sản xuất đến đích ngay lập tức và cắt bỏ bước bổ sung được giao đến cửa hàng trước và 
được định tuyến lại. Thời tiết có thể tác động đến cả các hệ thống chuỗi cung ứng linh hoạt nhất, 
nhưng dự báo đúng và lập kế hoạch thông minh là một cách chắc chắn để thúc đẩy doanh nghiệp 
của bạn chống lại những điều không thể đoán trước. 

 Chủ động phát triển bền vững 

Ngay từ bây giờ, doanh nghiệp cần có những hành động cắt giảm lượng khí thải carbon và giảm sự 
tác động của cơ sở hạ tầng Chuỗi cung ứng lên vấn đề biến đổi khí hậu. Nhờ vào những xu hướng 
mới như sự nhận thức về hiệu ứng nhà kính (GHG), sự xuất hiện của các công nghệ mới như 
blockchain và IoT, nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về nền công nghiệp “xanh” ít carbon và 
sản phẩm và dịch vụ phục hồi trước tác động của khí hậu, và những rủi ro về uy tín đối với tài sản 
thương hiệu của công ty và hoạt động kinh doanh trong tương lai. 

Trên thế giới, nhiều công ty đã theo đuổi chiến lược bền vững với môi trường: 

 Tại Ý, sử dụng phương pháp “free cooling” (sử dụng nhiệt độ bên ngoài để làm lạnh) trong các quy 
trình công nghiệp hoặc điều hòa không khí – giúp giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng. 

 Tại Mỹ đã giảm 40% chi phí điện cho máy nén bằng cách tìm thấy và sửa chữa lỗi rò rỉ không khí. 

 Tại Đức giảm 500.000kWh mỗi năm bằng cách sử dụng đèn LED trong các tòa nhà. 

 Tại Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế lại luồng không khí trong hoạt động sản xuất và ứng dụng hệ thống kiểm 
soát nhu cầu thông gió đã giảm mức tiêu thụ năng lượng 900.000kWh mỗi năm, đồng thời chuyển 
sang đèn LED trong phòng sản xuất và nhà kho đã tiết kiệm thêm 200.000kWh. 

Thiên tai có thể tác động đến cả các hệ thống cung ứng linh hoạt nhất và hiện đại nhất, nhưng dự 
báo đúng và lập kế hoạch thông minh là một cách chắc chắn để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn 
chống lại những điều không thể đoán trước. 
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KÊNH PHÂN PHỐI 2019 CÓ GÌ MỚI? 

Câu hỏi quan trọng nhất của nhà hoạch định chiến lược phân phối và bán hàng là năm 2019 tình 
hình các kênh phân phối có xu hướng gì mới, dịch chuyển ra sao, để từ đó có giải pháp phù hợp. 

Sự lên ngôi của cửa hàng chuyên doanh 

Chuyên doanh là các điểm bán các nhóm sản phẩm phục vụ một hoặc một vài nhu cầu chuyên biệt 
nào đó của người tiêu dùng. Ví dụ, hệ thống cửa hàng bán sản phẩm cho em bé. Với nhu cầu của 
người tiêu dùng ngày càng “phân mảnh”, hướng đến các phân khúc phục vụ các nhu cầu cá nhân và 
cao cấp, cho nên càng ngày họ càng không tin rằng các điểm bán hàng “tất cả trong một” sẽ phục vụ 
tốt và đa dạng các dòng sản phẩm cho nhu cầu đó của họ. Vì vậy, cửa hàng chuyên doanh trở thành 
lựa chọn ưa thích. Ước tính, tần suất mua sắm sẽ tăng khoảng 20 – 25% trong các năm tới cho mô 
hình cửa hàng này. 

Bán lẻ đa kênh 

Trong khi tần suất mua sắm các kênh bán hàng, đặc biệt là các kênh bán hàng đã có từ lâu, đang có 
xu hướng giảm, thì các kênh bán hàng được viếng thăm sẽ gia tăng. Trong 13 kênh bán hàng các 
loại đang có trên thị trường, người mua hàng Việt Nam viếng thăm khoảng 7 kênh bán hàng, chiếm 
tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á. Xu hướng mua sắm đa kênh vẫn là chủ đạo. Bây giờ người mua hàng 
xác định rất rõ mỗi kênh bán hàng sẽ phục vụ mục tiêu cụ thể nào cho bản thân và gia đình. Chẳng 
hạn đi siêu thị là để phục vụ nhu cầu cả tuần của gia đình và bổ sung những vật dụng trong nhà; còn 
các siêu thị nhỏ (minimart) là để dành mua sắm cho bữa ăn nhanh, cửa hàng tạp hoá là để dành cho 
các sản phẩm thiết yếu và những nhu cầu đột xuất mà không cần đi xa. 

Tất cả cho tiện lợi 

Năm 2019 chủ đề “tiện lợi” sẽ tiếp tục “nóng” trong ngành bán lẻ Việt Nam. Đây là vũ khí cạnh tranh 
của tất cả các nhà bán lẻ, kênh bán hàng. Theo nghiên cứu, cộng đồng tiểu thương lớn nhỏ đang ý 
thức rất rõ việc làm sao tạo điều kiện tốt nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng khi họ mua sắm tại cửa 
hàng. Với các nhà bán lẻ lớn, bên cạnh việc đầu tư mở rộng đa kênh, ngay tại các cửa hàng hiện có, 
họ tìm cách để giúp chuyến mua sắm của khách hàng được tiện lợi hơn, những điều khách không 
hài lòng sẽ bị loại bỏ, từ những chuyện rất nhỏ như chờ gửi xe, chờ tính tiền, giao hàng tại nhà,… 

Năm của kênh hiện đại 

Điểm thú vị của năm 2018, kéo dài sang năm 2019 chính là sự tăng trưởng trở lại của kênh bán hàng 
hiện đại, trong đó phần lớn nhờ vào việc mở rộng nhanh chóng hệ thống điểm bán mới, đặc biệt là 
nhóm siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Theo dự đoán, năm 2019, kênh hiện đại sẽ tăng trưởng 2 con số, 
trong đó hai kênh thế mạnh và sự tiện lợi của siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi, sẽ gây ấn tượng với 
tỷ lệ tăng trưởng >20%. Phần này sẽ giúp “bù” cho nhóm siêu thị, đại siêu thị sẽ không tăng trưởng. 

Tiếp tục bùng nổ thương mại điện tử 

Sự tăng trưởng của e-commerce có vẻ như không bị ảnh hưởng gì của tình cảnh lỗ triền miên của 
các nhà bán lẻ như Shoppee, Lazada, Tiki,… Năm 2019, sẽ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng của số 
người mua hàng mới tham gia giao dịch trên e-commerce, cũng như sự tăng trưởng của giá trị giỏ 
hàng (theo ước tính người mua hàng online thường chấp nhận mua giá trị giỏ hàng gấp 2,5 – 3 lần 
so với mua ở các kênh offline). Cho dù mới chỉ chiếm khoảng 1,5% dung lượng thị trường, nhưng e-
commerce sẽ là một kênh không thể bỏ qua của các doanh nghiệp, nhất là với mục tiêu xây dựng 
thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng trẻ. 

Điểm đặc biệt tiếp theo của thị trường chính là social commerce (giao dịch mua bán qua các công cụ 
mạng xã hội như facebook, zalo…). Dù chưa có thống kê chính thức nào về dung lượng và tăng 
trưởng, nhưng thông qua các tính toán gián tiếp, có thể đưa ra dự báo đây là kênh tăng trưởng cao 
nhất trên thị trường, không dưới 30% tại TP.HCM và Hà Nội. 

       Back  
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NHỮNG CHUỖI CUNG ỨNG SÁNG TẠO NHẤT 2018 

Tại thời điểm bùng nổ của công nghệ và đổi mới – sáng tạo, thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng 
trong việc mang lại lợi thế cạnh tranh vượt bậc, đặc biệt là trong mảng tìm nguồn cung ứng. Ngay cả 
những ông lớn trong các ngành công nghiệp cũng cần sự cải tiến liên tục để luôn giữ vững vị trí hàng 
đầu. Định kỳ hàng năm, Hội đồng các Chuyên gia Quản lý Chuỗi cung ứng (CSCMP – Council of 
Supply Chain Management Professionals) sẽ trao giải thưởng  Supply Chain Innovation cho những 
Doanh nghiệp có những sáng kiến mới trong việc cải thiện hiệu quả của quy trình tìm nguồn cung. 

Danh sách các chuỗi cung ứng sáng tạo nhất năm 2018: 

 Quán quân: intel  

 Á quân: Kansas City Southern Railway  

 Những cái tên nổi bật khác (không theo thứ tự): Pfizer và BuyS Reason 

Vậy đâu là những cải tiến nổi trội trong quản lý Chuỗi cung ứng tạo nên hiệu quả vượt trội 2018 của 
các doanh nghiệp này? 

A. INTEL VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG ỨNG THÔNG QUA ĐIỆN TOÁN GIẢ LẬP NHẬN THỨC 

Thách thức đặt ra: Intel hiện đang làm việc với khoảng 19.000 nhà cung cấp vật liệu, nhân công và 
thiết bị sản xuất. Con số này vẫn tương đối lớn với ngay cả một công ty toàn cầu như Intel. Mỗi nhà 
cung ứng sẽ có những trình độ chuyên môn khác nhau, đòi hỏi cách thức tiếp cận khác nhau. Làm 
thế nào có thể xác định nhà cung ứng tốt nhất cho một thành phần hoặc dịch vụ cụ thể? 

Giải pháp của Intel: Đổi mới quy trình, sử dụng hệ thống điện toán giả lập nhận thức –
Cognitive Computing để Quản lý chức năng Tìm nguồn cung. Đây được đánh giá là một bước cải 
tiến lớn trong việc vận hành Chuỗi cung ứng, đặc biệt trong việc hiểu và quản lý được một lượng lớn 
dữ liệu liên quan đến lựa chọn và giám sát nhà cung cấp. 

Hiệu quả: 

 Tích hợp tất cả dữ liệu có sẵn và đồng bộ chúng thành 1 hệ thống dữ liệu thống nhất; 

 Hệ thống ngôn ngữ tự nhiên sẽ chọn lọc, trích xuất thông tin từ các dữ liệu phi cấu trúc; 

 Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI (Saffron) để liên kết các dữ liệu thô từ các nguồn khác nhau; 

 Xếp hạng các nhà cung ứng theo nhiều tiêu chí (về những kỹ năng cụ thể, vai trò trong Chuỗi 
cung ứng, vị trí địa lý, …) từ đó Intel có thể lựa chọn và trực tiếp gửi yêu cầu báo giá cho các nhà 
cung cấp tiềm năng nhất, từ đó tạo đòn bẩy cho đàm phán và đẩy nhanh tiến độ của toàn bộ quá 
trình ra quyết định không chỉ với 1 mà với nhiều nhà cung cấp; 

 Hỗ trợ tính toán chỉ trong vài phút (mặc dù trong mua hàng và lập kế hoạch của Chuỗi cung ứng, 
số lượng các biến cần xem xét có thể nhiều đến đáng kinh ngạc). Chương trình này có thể hỗ trợ 
lập kế hoạch cho khoảng 450 triệu đơn vị mỗi năm, trên nhiều mô hình kinh doanh. 

B. KANAS CITY SOUTHERN RAILWAY VÀ CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ HÀNG HÓA HỢP NHẤT – 
ĐƠN GIẢN NHƯNG HIỆU QUẢ  

Nút thắt cổ chai: Biên giới giữa Laredo và Nuevo Laredo thường xử lý hơn 1/3 số lượng sản phẩm 
di chuyển giữa Hoa Kỳ và Mexico, bao gồm các linh kiện và sản phẩm ô tô, ngũ cốc, thép và các sản 
phẩm dầu mỏ. Các chuyến tàu đều phải dừng lại để kiểm tra hải quan ở cả hai nước, gây ra sự chậm 
trễ khủng khiếp và tắc nghẽn giao thông ở cả hai thành phố nhưng ý tưởng xây dựng một cây cầu 
mới sẽ quá tốn kém và mất nhiều năm để hoàn thành. 

Giải pháp của Kansas City Southern Railway: Chương trình xử lý hàng hóa hợp nhất với trung 
tâm kiểm tra hải quan được đặt ở Hoa Kỳ và nhân viên của cả 2 quốc giá sẽ tập hợp tại đây và sẽ có 
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các cuộc kiểm tra chung khi cần thiết. Và Kansas City Southern Railway cũng chính là đơn vị tài trợ 
bước đầu cho chương trình này.  

Hiệu quả: 

 Thời gian xử lý đã được cải thiện 20 phút mỗi chuyến tàu và nâng cải thiện giá trị trung vị 
(median) từ 33 đến 60%. 

 Thời gian dùng để “phân tích và phê duyệt” tại tàu hướng bắc đã giảm khoảng 80%, thời gian cần 
thiết để kiểm tra tàu giảm 25%, dẫn đến giảm tổng thời gian khoảng 55%. Một quá trình trước 
đây mất đến 48 phút, đến nay chỉ cần 26 phút. (Số liệu từ cục hải quan Mexico) 

C. PFIZER VÀ CẢI THIỆN HIỂN THỊ ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG DƯỢC – SINH HỌC PHỨC TẠP 

Thách thức đặt ra: Chuỗi cung ứng phức tạp – hoạt động tại 175 quốc gia, phân phối hơn 24.000 
sản phẩm, vận chuyển theo 2.500 tuyến thương mại và làm việc với hơn 200 đối tác sản xuất, làm 
sao khách hàng có thể xác định được sản phẩm của mình ở giai đoạn nào trong Chuỗi cung ứng? 

Giải pháp của Pfizer: Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin cho người dùng với dự án xây dựng 
một hệ thống cung cấp thông tin cho người tiêu dùng với dự án Hiển thị Chuyển tiếp End-to-end 
(End-to-End In-Transit Visibility). Ứng dụng đầu tiên của dự án này với tên gọi TrackiT, người dùng 
có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để truy cập bất kỳ dữ liệu nào cần biết ở mọi lúc mọi nơi. 

Hiệu quả: Người dùng nhận được nhận được những cảnh cáo chủ động và hỗ trợ họ nhiều phân 
tích mới được sử dụng để cải thiện quy trình. Tính đến tháng 9/2018, TrackiT đã truy xuất được đến 
15.000 SKU cho khách hàng của họ. Ứng dụng này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dùng, 
nhận giải Best Achievement Award tại lễ trao giải Supply Chain Awards 2018 tổ chức bởi VIB và 
PICS Belgium. 

D. BUYSEASONS VỚI FASTFETCH – TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÝ VÀ VẬN CHUYỂN ĐƠN HÀNG 

Thách thức đặt ra: Thiết lập đơn hàng chỉ là một phần của hoạt động bán hàng. Ngay sau đó, công 
ty phải tiếp nhận và xử lý đơn hàng nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, quy trình lấy hàng lại được 
xem là một trong những công đoạn có thể dễ dẫn đến sự chậm trễ và sai sót nhất. Rõ ràng, các công 
nghệ tiên tiến hiện nay như công nghệ giọng nói, quét mã vạch và hệ thống lấy hàng bằng môđun 
ánh sáng (light-directed)… là không thể thiếu, nhưng mỗi loại thiết bị đều có điểm mạnh và hạn chế 
tùy thuộc vào đặc tính và số lượng hàng hóa. 

Giải pháp của BuyS: Tại sao không kết hợp cả 3 công nghệ trên? Và FastFetch ra đời 

Hệ thống hoàn thiện đơn hàng của BuySeasons sử dụng 3 yếu tố để cải thiện hiệu suất: 

1. Công nghệ lấy lô hàng hàng loạt, đa phương thức: Kết hợp giọng nói, quét mã vạch và xác định 
vị trí bằng ánh sáng – cho phép người chọn thực hiện đồng thời nhiều đơn hàng cùng lúc mà 
không cần nhìn vào giấy tờ hoặc màn hình. 

2. Một thuật toán tối ưu hóa hiệu quả cao được sử dụng để gán các đơn hàng vào xe đẩy, nhằm 
giảm tổng số chuyến đi lấy hàng cho các đơn hàng đang chờ xử lý. Ngoài ra, tại mỗi điểm dừng 
trong khu vực lấy hàng, một quy trình thứ hai được sử dụng để phát hiện các đơn hàng có chung 
mã SKU để người lấy hàng có thể phân phối àng hóa thành nhiều đơn hàng của khách hàng chỉ 
với một lần lấy hàng.  

3. Chiến lược lấy hàng khối lượng lớn cho phép người lấy hàng thực hiện một chuyến đi qua khu 
vực chọn, thu thập tới 24 SKU nhiều đơn hàng đơn lẻ. Nhờ cách làm này, người lấy hàng có thể 
nhanh chóng chuẩn bị hàng trăm đơn hàng trong một chuyến đi. 

Hiệu quả: Sự cải tiến này góp phần tăng gấp 3 tốc độ mà các đơn đặt hàng được xử lý và vận 
chuyển.  
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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 
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“Change your thoughts and you change your world.” 

- Norman Vincent Peale (1898 - 1993)-  

 

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

