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Nguồn: Báo Bình Dương 
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Mục: Cải cách hành chính 

Thành công từ Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” cấp xã 

Giai đoạn 2018 - 2020, Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” 

của UBND cấp xã thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp trên địa bàn tỉnh bước đầu 

đạt nhiều kết quả tốt. Qua đó, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với 

cơ quan các cấp giải quyết TTHC theo hướng nhanh gọn, giảm thời gian đi lại... 

 

Nhân viên bưu điện giải quyết hồ sơ như cán bộ “một cửa” tại UBND phường Phú Thọ, 

TP.Thủ Dầu Một 

Người dân hài lòng 

Theo Quyết định số 3054/ QĐ-UBND ngày 31-10- 2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc 

phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã 

thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

TTHC các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, có 5 phường của TP.Thủ Dầu Một 

thực hiện thí điểm đề án này, gồm: Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ và Định Hòa. Sau 

thời gian bố trí thí điểm, nhân viên bưu điện tại các phường này đã tiếp nhận được gần 2.000 

hồ sơ các loại, chuyển về cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả tại nhà hoặc tại 

điểm tiếp nhận hồ sơ. TTHC mà nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả thời gian qua 

gồm 10 TTHC cấp xã, 14 TTHC cấp huyện, 9 TTHC cấp tỉnh. 

Theo nhận định của UBND TP.Thủ Dầu Một, ngoài tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC 

theo quy định, nhân viên bưu điện còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận 

“một cửa” giao như tiếp nhận hồ sơ TTHC ngoài danh mục thực hiện; hỗ trợ, hướng dẫn 

người dân thực hiện TTHC; nhập dữ liệu thông tin hồ sơ TTHC vào phần mềm “một cửa”. Từ 

đó, nhân viên bưu điện từng bước chủ động hơn trong vấn đề tiếp nhận, trả kết quả và tư vấn 

về thực hiện các dịch vụ theo quy định, tạo sự hài lòng cao cho người dân, tổ chức. Đến nay, 

đề án này đã được nhân rộng ra các phường toàn TP.Thủ Dầu Một và các địa phương khác 

trên địa bàn tỉnh và được người dân đánh giá cao. 



Ông Trần Long Phi, người dân khu phố 8, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, cho biết ông 

cảm thấy hài lòng khi đến làm TTHC tại bộ phận “một cửa” của phường Phú Thọ, vì ở đây có 

bố trí nhân viên bưu điện giải quyết TTHC cho người dân đối với các TTHC cấp tỉnh và cấp 

huyện. “Hôm rồi, tôi đến làm TTHC xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đứa con thì được giải 

quyết ngay và sau đó nhận kết quả tại nhà, rất tiện”, ông Phi kể. Còn bà Trần Thị Mỹ, ngụ 

phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một khen ngợi: “Tôi nghĩ đề án này rất hay và tiện ích. Nhiều 

hồ sơ, tôi chỉ cần đến UBND phường là được giải quyết, điều này lâu nay tôi không nắm rõ. 

Tôi mong muốn UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền để người dân biết và thực hiện 

theo đề án này”. 

Khắc phục những hạn chế 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” UBND cấp xã, 

UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương khi thực hiện vấn đề này cần chú ý đến một số khó 

khăn, vướng mắc trong giai đoạn thí điểm như một số phường chưa bố trí quầy chính thức cho 

nhân viên bưu điện. Hầu hết các phường vẫn chưa giao nhân viên bưu điện tiếp nhận hoàn 

toàn mà phối hợp tiếp nhận song song với công chức “một cửa” phường đối với những TTHC 

giao bưu điện chủ động tiếp nhận theo quy định. Cán bộ, công chức chưa nhận thức được đầy 

đủ vai trò, vị trí của nhân viên bưu điện để phối hợp giao nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” 

được hiệu quả trong giải quyết TTHC. 

Các địa phương có bố trí nhân viên bưu điện cần tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện tìm 

hiểu, tiếp cận các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để hỗ trợ cán bộ, công chức “một cửa” 

hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả việc giải quyết TTHC; bố trí chính thức quầy cho nhân 

viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”, tạo điều kiện 

cho nhân viên bưu điện được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được bố trí, trang bị để 

phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ. 

Cùng với đó, các địa phương giao cho nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC 

theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và trả kết quả 

của nhân viên bưu điện. Song song đó, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú để người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ một cách 

hiệu quả nhất. 

HỒ VĂN 

 

 

 

 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 16/12/2020 
Mục: Công nghệ 

Ra mắt bô ̣tem Bưu chính 'Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)' 

Nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven, Bộ Thông tin và 

Truyền thông phát hành bộ tem bưu chính “Ludwig van Beethoven (1770-1827)” để tưởng 

nhớ, tôn vinh những cống hiến của ông cho nền nghệ thuật nhân loại. 

Hôm nay, tại tòa nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Bưu điện TP.HCM và Hội Tem TP.HCM 

đa ̃tổ chức lễ ra mắt bộ tem Bưu chính “Ludwig van Beethoven (1770-1827)” với công chúng 

nói chung và người yêu tem, người hâm mộ Beethoven nói riêng. 

Sự kiện này cũng là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu 

Hội Tem TP.HCM lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày 

thành lập Hội Tem Việt Nam (30/12/1960 - 30/12/2020); hướng tới Kỷ niệm 130 năm nhà 

Bưu điện Sài Gòn (1891 - 2021). 

 

Mâũ tem Bưu chính 'Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)' 

 

Blốc tem Bưu chính 'Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)' 

Bộ tem gồm môṭ mẫu tem và môṭ mẫu blốc tem do họa sĩ Phạm Quang Diệu thiết kế, thể hiện 

chân dung Ludwig van Beethoven. Nền tem và nền blốc giới thiệu ngôi nhà di sản tại căn hộ 
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số 20 đường Bonngasse, thành phố Bonn (thủ đô cũ của CHLB Đức), gần bờ sông Rhine - nơi 

Beethoven cất tiếng khóc chào đời và lớn lên, cùng những khuông nhạc, những nhạc cụ mà 

ông thường sử dụng và sáng tác. 

 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện TP.HCM Nguyễn Thị Thu Vân trao tặng bức tranh phóng tem 

“Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)” cho đại diện Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM 

là ông Gregor Fiedler, Trưởng Bộ phận Thị thực Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM. 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) là nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức. Từ nhỏ ông đã được 

cha mình dạy đàn clavico, sau đó là những bài luyện tập trên các cây đàn violin, piano, 

organ... Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã cống hiến cho nền âm nhạc cổ điển một kho 

tàng tác phẩm, được coi là di sản của nhân loại, trong đó Bản giao hưởng số 9 là tác phẩm 

được trình diễn thường xuyên nhất và đã được đưa vào Danh sách Di sản thế giới của 

UNESCO. 

Bộ tem “Ludwig van Beethoven (1770-1827)” có kích thước 43 x 32mm giá 4.000đ và blốc 

tem có kích thước 100 x 80mm giá 15.000đ, được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính Việt 

Nam từ ngày 16/12/2020 đến ngày 30/06/2022. 

Tư liệu thiết kế bộ tem do Liên hiệp Bảo tồn Di sản Beethoven và Hiệp hội Kỷ niệm 250 năm 

ngày sinh Beethoven cung cấp và cho phép Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sử dụng. 

Phúc Nguyêñ 
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Nguồn: Quân đội nhân dân 

Ngày đăng: 16/12/2020 
Mục: Văn hóa – Giáo dục 

Ra mắt bộ tem bưu chính “Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)” 

Sáng 16-12, nhân kỷ niệm 250 năm Ngày sinh nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven 

(1770-2020), Bưu điện TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Tem Thành phố tổ chức Lễ ra 

mắt bộ tem Bưu chính “Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)”. Tham dự buổi lễ có đại 

diện Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh. 

Bộ tem được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành ngày 16-12 để góp phần tưởng nhớ và 

tôn vinh những cống hiến to lớn của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven cho nền âm nhạc, 

nghệ thuật của nhân loại. Bộ tem gồm một mẫu tem và một mẫu bloc tem do họa sĩ Phạm 

Quang Diệu thiết kế. 

 

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh và Giám đốc Bưu 

điện Thành phố thực hiện nghi thức ký tên trên bìa kỷ niệm của bộ tem. 

 

Thực hiện nghi thức ra mắt bộ tem. 

Nội dung tem thể hiện chân dung Ludwig van Beethoven, nền tem và nền bloc giới thiệu ngôi 

nhà di sản tại căn hộ số 20 đường Bonngasse, thành phố Bonn, nước Đức - nơi Beethoven 

sinh ra và lớn lên, cùng những khuông nhạc, nhạc cụ mà ông thường sử dụng và sáng tác. Tư 

liệu thiết kế bộ tem do Liên hiệp Bảo tồn Di sản Beethoven và Hiệp hội Kỷ niệm 250 năm 

ngày sinh Beethoven cung cấp và cho phép Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sử dụng. Bộ 

tem được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính Việt Nam đến ngày 30-6-2022. 



Tại buổi lễ, đại diện Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh và 

Giám đốc Bưu điện Thành phố thực hiện nghi thức ra mắt bộ tem và ký tên trên bìa kỷ niệm 

của bộ tem. Đồng thời, Bưu điện Thành phố và Hội Tem Thành phố trao tặng bức tranh 

phóng tem cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh. 

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự buổi lễ đã được thưởng thức một số tác phẩm tiêu biểu 

của Ludwig van Beethoven do ban nhạc Memory Band trình diễn. 

Tin, ảnh: HÙNG KHOA 

 

  



Nguồn: Báo Dân sinh 

Ngày đăng: 16/12/2020 
Mục: Chính sách người có công 

https://baodansinh.vn/bac-kan-chi-tra-kip-thoi-dung-ky-du-so-luong-tro-cap-uu-dai-nguoi-co-

cong-20201216162250866.htm 

Bắc Kạn: Chi trả kịp thời, đúng kỳ, đủ số lượng trợ cấp ưu đãi người có công 

Là một trong 6 tỉnh, thành trong cả nước được chọn thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp 

ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng qua hệ thống bưu điện, những năm qua tỉnh 

Bắc Kạn đã thực hiện kịp thời, đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng thụ hưởng 

chính sách ưu đãi NCC với cách mạng. Qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương, 

chính sách “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước đối với NCC với cách mạng. 

 

Bắc Kạn thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi qua bưu điện. 

Thực hiện chủ trương của Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy Bắc Kạn, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu 

cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng 

qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ký Hợp đồng nguyên tắc số 

226/HĐNT/LĐTBXH-BĐBK ngày 01/3/2017 với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn; tổ chức tâp̣ huấn 

nghiêp̣ vu ̣công tác chi trả đối với các huyêṇ, thành phố, chỉ đaọ thí điểm công tác chi trả trơ ̣

cấp từ tháng 4/2017 đối với 3 huyêṇ: Ba Bể, Na Rì, Chơ ̣Đồn. Căn cứ báo cáo kết quả thí 

điểm công tác chi trả của các huyêṇ Ba Bể, Na Rì, Chơ ̣Đồn, ngày 25/7/2017, Sở LĐ-TB&XH 

tỉnh Bắc Kaṇ có văn bản số 1000/LĐTBXH-NCC chỉ đaọ triển khai công tác chi trả đối với 

các huyêṇ, thành phố còn laị, đến tháng 11/2017 tiến hành chi trả trợ cấp ưu đãi người có 

công qua hệ thống Bưu điện tại 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh có 3.452 đối tượng chính sách, NCC hưởng trợ cấp thường xuyên với tổng 

số tiền chi trả hàng tháng hơn 5,88 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp ưu 

đãi NCC trên địa bàn tỉnh thời gian được thực hiện kịp thời, đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay 

đối tượng thụ hưởng, qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách "đền ơn đáp 

nghĩa" của Đảng, Nhà nước đối với NCC với cách mạng. 

Theo ông Dương Bằng Giang - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn, phương thức chi 

trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống Bưu điện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của nhà nước và quá trình cải cách thể chế, bộ máy quản lý, tăng cường dịch vụ sự 

nghiệp công giảm áp lực công việc cho công chức ngành LĐ-TB&XH. 
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Việc chi trả qua hệ thống bưu điện sẽ góp phần đảm bảo an toàn về quản lý tiền chi trả trợ 

cấp, giảm thất thoát từ việc tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với công tác 

chi trả, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả; 

Việc triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống bưu điện cơ bản đã 

tuân thủ theo hợp đồng nguyên tắc giữa LĐ-TB&XH với Bưu điện tỉnh và hợp đồng chi trả 

giữa Phòng LĐ-TB&XH với Bưu điện các huyện, thành phố. Hai đơn vị đã phối hợp thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền nên đã làm thay đổi nhận thức của người hưởng chế độ và 

người dân về chủ trương chi trả trợ cấp cho NCC. 

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn có những hạn chế trong quá trình thực hiện chi trả như: 

Nhân viên chi trả có lúc còn lúng túng chế độ chính sách, chưa nắm được đối tượng, chưa 

thực hiện đầy đủ thủ tục ủy quyền tại một số địa bàn chi trả; 

Thời hạn của Giấy ủy quyền ngắn (03 tháng) gây khó khăn cho người hưởng trong việc làm 

giấy ủy quyền cho người khác lĩnh thay. Chưa có hướng dẫn thủ tục ủy quyền đối với người 

có công ốm đau, bệnh tật không còn khả năng lập giấy ủy quyền, khiến cho công tác lập hồ sơ 

thanh quyết toán gặp khó khăn. 

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống 

Bưu điện, trong thời gian tới tỉnh Bắc Kạn đưa ra những ra các giải pháp: 

Tăng cường phối hợp giữa Sở LĐ-TB&XH và Bưu điện tỉnh trong việc tập huấn nghiệp vụ 

công tác chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng, nhằm phục vụ tốt nhất cho người hưởng; 

Nâng cao chất lượng mạng lưới các điểm chi trả, sử dụng hiệu quả lao động hiện có phục vụ 

công tác chi trả; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và chi 

trả trợ cấp ưu đãi NCC nhằm nâng cao chất lượng công tác chi trả và khẳng định tính ưu việt 

của mô hình chi trả qua Bưu điện. 

Sau hơn 2 năm thực hiện chi trả (từ tháng 4/2017 đến 9/2019), Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thực 

hiện chi trả cho 87.579 lượt người hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với tổng số tiền chi trả cho đối 

tượng 163.287.169.690 đồng, tỷ lệ chi trả đạt 100%. 

Khảo sát mức độ hài lòng của các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng, với 

tổng số phiếu khảo sát là 2.258 phiếu. Qua tổng hợp kết quả của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội có 93% số phiếu khảo sát người hưởng đánh giá thái độ phục vụ, tinh thần trách 

nhiệm tốt và rất tốt của các nhân viên Bưu điện chi trả và 91% số phiếungười hưởng đề xuất 

tiếp tục thực hiện phương thức chi trả qua Bưu điện trong thời gian tới. 

PHƯƠNG ANH 
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Chặng đường tương lai cho ngành Logistics Việt Nam 

Ngành hậu cần tiếp tục ghi nhận nhu cầu bền vững giữa những thử thách từ đại dịch 

toàn cầu. 

Theo báo cáo Logistics Việt Nam 2020 của Bộ Công Thương, lĩnh vực logistics toàn cầu bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Mặc dù Chính phủ các nước nỗ lực duy trì chuỗi 

cung ứng hàng hóa và đặc biệt ưu tiên lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu, nhưng do các 

biện pháp kiểm soát dịch bệnh và nhiều lao động trong lĩnh vực này phải ở nhà, có những thời 

điểm, toàn bộ hoạt động bị tê liệt. 

 

Là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng từ dịch bệnh 

toàn cầu. Báo cáo của Bộ Công Thương cũng cho biết các ngành sản xuất, như dệt may, dựa 

chủ yếu vào việc nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, nơi xảy ra dịch bị tác động nhất, đã 

ngưng trệ sản xuất. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan (công bố ngày 12/10/2020), xuất 

khẩu hàng hóa của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 202,57 tỷ USD, tăng nhẹ 4,1% so 

với 9 tháng năm 2019. Điểm sáng của xuất khẩu là khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục ghi 

nhận tăng trưởng về trị giá xuất khẩu. Đây sẽ là động lực lớn cho sự phát triển của mảng dịch 

vụ hậu cần phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. 

Trong Qúy 2 năm 2020 ghi nhận giá thuê văn phòng và bán lẻ, cộng với giá trị vốn đã giảm ở 

đa số các thị trường chính khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong khi giá thuê dịch vụ hậu 

cần hầu như không đổi. Báo cáo mới nhất của JLL về lĩnh vực hậu cần ở Châu Á Thái Bình 

Dương tiết lộ các xu hướng chính sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng đầu tư vào lĩnh vực hậu cần 

và lý do tại sao các nhà đầu tư vẫn quan tâm đến ngành này, bất chấp tác động COVID-19 

ngắn hạn. 

Đô thị hóa nhanh chóng và tầng lớp trung lưu gia tăng là một trong những động lực lớn nhất 

cho tăng trưởng ngành hậu cần. Lực lượng nhân khẩu học thúc đẩy nhu cầu đối với bất động 

sản thương mại và đây là yếu tố chính tạo cơ sở cho nhu cầu tại Việt Nam. Khoảng 35% dân 

số Việt Nam hiện đang sống ở các khu vực thành thị, tăng 29% trong thập kỷ qua. Khi thị 

trường bắt đầu trưởng thành, mức độ cần thiết về hậu cần để phục vụ dân cư có thể sẽ tăng 

lên, dẫn đến yêu cầu cao hơn về không gian cũng như dịch vụ hậu cần. Dân số trung lưu đáng 

kể của Việt Nam, cùng với mức thu nhập ngày càng tăng, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mức tiêu 

dùng trong khu vực. 



Theo JLL, thương mại điện tử, như đã nói ở trên, cũng là một động lực lớn cho nhu cầu bất 

động sản hậu cần. Thông thường, các công ty thương mại điện tử sử dụng nhiều không gian 

hậu cần hơn các nhà bán lẻ truyền thống. Điều này phần lớn là do phạm vi sản phẩm phong 

phú hơn, mức tồn kho lớn hơn, yêu cầu về không gian vận chuyển ra nước ngoài lớn hơn và 

nhu cầu hậu cần hai chiều (quy trình đổi trả hàng). Thương mại điện tử hiện chiếm khoảng 

20% tổng doanh số bán lẻ tại Châu Á Thái Bình Dương so với 14% trên toàn cầu. Việt Nam 

hiện là một trong những thi ̣ trường thương maị điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. 

Doanh thu từ mảng thương maị điện tử ước tính đaṭ 4,07 tỷ USD vào năm 2015, tăng lên 6,2 

tỷ USD vào năm 2017. Đến năm 2020, thi ̣trường dư ̣kiến đaṭ khoảng 13 tỷ USD, gấp đôi mức 

năm 2017. 

Trong những năm gần đây, chuỗi cung ứng ngày càng tập trung phục vụ người tiêu dùng. Tốc 

độ giao hàng đã luôn là một trong những yếu tố chính trong quyết định mua hàng, với việc 

các nhà bán lẻ trực tuyến lớn cung cấp các tùy chọn giao hàng trong ngày. Để đi trước xu 

hướng, các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần cần phải đi kịp xu hướng và đáp ứng 

nhu cầu thay đổi của khách hàng. Các chiến lược giao hàng chặng cuối (last-mile) thành công 

sẽ cần các giải pháp sáng tạo, quy trình hiện đại, chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ mới 

nhất, tất cả đều sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược bất động sản của kháchthuê. 

Bà Trang Bùi, Giám đốc Cấp cao Thị trường Việt Nam JLL cho biết: Tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang đẩy nhanh quá trình tự động hóa trong lĩnh vực logistics và sẽ trở thành xu 

hướng chính trong thời gian tới. Khách thuê đang có xu hướng nâng cấp từ các cơ sở lỗi thời, 

vừa và nhỏ và quản lý bởi chủ sở hữu tư nhân, để chuyển đến cơ sở hiện đại hơn ở vị trí tốt 

hơn. Đồng thời, việc hợp nhất các hoạt động logistics vào hiện đại hóa chuỗi cung ứng đang 

nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí logistics tổng thể cho khách thuê. Tăng trưởng 

trong các ngành khác cũng sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường hậu cần 3 bên, bao gồm tăng trưởng 

trong ngành thực phẩm và đồ uống, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, cũng như các ngành 

thiết bị văn phòng và công nghệ.’ 

JLL dự đoán kho lạnh sẽ trở thành là một ngôi sao trong lĩnh vực hậu cần tương lai. Các nhà 

đầu tư đã quan tâm đến ngành lưu trữ lạnh từ lâu, khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng đặt 

mua hàng hóa trực tuyến trong thời kỳ đại dịch, đòi hỏi nhiều kho lạnh gần khách hàng hơn. 

Đã có sự gia tăng đột biến trong các yêu cầu hậu cần ngắn hạn liên quan trực tiếp đến tác 

động tức thời của đại dịch, đặc biệt là cho nhu cầu mua hàng trực tuyến và hỗ trợ các dịch vụ 

y tế quan trọng. Một ví dụ cho dịch vụ y tế đó chính là quá trình lưu chuyển và bảo quản vác 

xin COVID-19 mới, nếu được đưa vào chương trình tiêm chủng rộng rãi, sẽ trở thành nhu cầu 

cấp bách cho mọi quốc gia. Vì tất cả các vắc xin hàng đầu đều yêu cầu nhiệt độ rất thấp để 

duy trì hiệu quả, bài toán bảo quản và lưu chuyển lạnh cho vắc xin có thể là yếu tố thúc đẩy 

tăng trưởng quan trọng tiếp theo cho chuỗi cung ứng và ngành hậu cần. 

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong tương lai, ngành hậu cầu Việt Nam sẽ còn 

phải vượt qua nhiều thách thức. Trước hết, để Việt Nam có thể tiến lên giai đoaṇ tiếp theo trong quá 

trình phát triển logistics/công nghiệp, trở nên caṇh tranh hơn và thậm chí trước các nước khác, cần tiếp 

tuc̣ duy trì mức đầu tư hơp̣ lý vào đầu tư cơ sở ha ̣tầng, cần chú troṇg vào việc phát triển cả hệ thống 

đường cao tốc và maṇg lưới tiện ićh, kể cả năng lươṇg tái taọ. Bên cạnh đó, quy trình giao thương 

xuyên biên giới của Việt Nam bao gồm cả thời gian và chi phí vẫn còn cần nhiều cải tiến đáng kể. Chi 

phí giao dic̣h qua biên giới, bao gồm chi phí tuân thủ tài liệu thủ tuc̣ và chi phí xuất nhập khẩu, ở Việt 

Nam kém caṇh tranh hơn so với hầu hết các nước trong khu vưc̣. 


