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Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 04/11/2020 
Mục: TTTT 

Tuổi trẻ TT&TT với chuyển đổi số và  
đưa đặc sản vùng miền lên sàn thương mại điện tử 

Trong hai ngày 31/10 và 01/11, Đoàn TN Bộ TT&TT phối hợp với Đoàn TN Tổng Cty Bưu 
điện Việt Nam và Đoàn TN Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên năm 2020 tại Hải Phòng. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Ánh Hồng – Chánh Văn phòng Ban Cán sự 
Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đồng chí Đoàn Văn Báu – 
Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung 
ương; Đồng chí Đào Văn Hoàn – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hải Phòng; Đồng chí 
Vũ Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng cùng hơn 100 
cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ nguồn của ba đơn vị.   

Ngay trong lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên thanh niên tham dự chương trình 
tập huấn đã kêu gọi quyên góp và ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Số tiền thu được sẽ 
được chuyển tới đơn vị chức năng để chuyển tận tay tới bà con vùng lũ chịu ảnh hưởng của 
thiên tai vừa qua.   

Trong suốt hai ngày diễn ra chương trình, các đồng chí cán bộ đoàn đã được học tập 04 
chuyên đề: “Thành tựu nổi bật sau 35 năm đổi mới: khẳng định vị thế, uy tín, và cơ đồ của 
Việt Nam”; “Chuyển đổi số tại các xã và đưa đặc sản vùng miền lên sàn thương mại điện 
tử”, “Các kỹ năng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” và “Phòng thủ dân sự, tìm 
kiếm cứu nạn, cứu hộ”. 

Các chuyên đề do những giảng viên nhiều năm kinh nghiệm đến từ các đơn vị: Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Thanh thiếu 
niên và Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng.  

Bảo vệ môi trường là việc của toàn nhân loại. Trên tinh thần đó, toàn đoàn đã ra quân làm 
sạch biển, chống rác thải nhựa tại bãi biển khu Đoàn An điều dưỡng 295, quận Đồ Sơn. Đây 



là một trong những hoạt động giúp cho các đồng chí cán bộ đoàn trẻ nâng cao ý thức trong 
việc xả rác ra môi trường và sử dụng rác thải nhựa.  

Bên cạnh đó, các cán bộ đoàn chủ chốt của 3 đơn vị đã được tham quan, học tập mô hình 
doanh nghiệp sinh thái xanh tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng. Đây là một trong 
những mô hình doanh nghiệp đi đầu trong việc bảo vệ môi trường với hơn 30% diện tích là 
cây xanh.   

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn thanh niên 3 đơn vị đã thăm, tặng quà 15 gia đình 
là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên thanh niên yếu thế và gia đình chịu ảnh 
hưởng của chất độc màu da cam.  

Bên lề hội nghị, để nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, nhiều hoạt động thể thao 
cũng được diễn ra như đá bóng, kéo co và các trò chơi tập thể.  

Một số hình ảnh về chuyến tập huấn: 

 

Cùng làm sạch bãi biển 

 



 

Đoàn viên thanh niên tham gia làm sạch bãi biển tại khu An đoàn 295, quận Đồ Sơn 

 

Trao quà cho các gia đình chính sách 

Thiên Ngân 

 

 

  



Nguồn: Báo Quảng Ngãi 

Ngày đăng: 04/11/2020 
Mục: Tin tức 

BHXH tự nguyện: Của để dành cho lao động tự do 

Với phương châm “BHXH tự nguyện là của để dành cho lao động tự do”, “Lương hưu 
là chỗ dựa khi về già”, rất nhiều lao động tự do tích góp tham gia BHXH tự nguyện dù 
đời sống còn nhiều khó khăn. 

Điểm tựa tuổi xế chiều 

Về những xóm, thôn, chúng tôi thực sự cảm nhận BHXH tự nguyện rất được người dân quan 
tâm tham gia chứ không thờ ơ như nhiều người vẫn nghĩ. 

Là hộ nghèo, không nguồn thu nhập ổn định, lo chỗ dựa tuổi xế chiều, hiểu được điều này chị 
Lương Thị An, thôn An Hà 3, ở xã Nghĩa Trung, (Tư Nghĩa) đã lựa chọn đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện để về già được hưởng lương hưu. 

 

Dù cuộc sống còn khó khăn, chị An vẫn tham gia BHXH tự nguyện. 

Đôi mắt chị bị mờ sương nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Chồng chị vào tận TP. Hồ Chí Minh 
bán vé số, mỗi tháng gửi về cho vợ 5 triệu đồng. Ngôi nhà đã được địa phương xây tặng nhà 
đại đoàn kết. 

Đã an cư, giờ lo đến chỗ dựa lúc tuổi xế chiều, chị đã trích 1 triệu đồng đóng bảo hiểm. “Đây 
là cách thiết thực nhất để hai vợ chồng giảm gánh nặng cho các con, không phụ thuộc kinh tế 
vào con cái, lại có thu nhập ổn định hàng tháng khi về già” - chị An tâm sự. 

Chồng làm phụ hồ, vợ quanh quẩn mấy sào ruộng, nuôi 3 đứa con ăn học, nhưng vợ chồng chị 
Phạm Thị Hiếu, người cùng thôn với chị An cũng tích góp gần 1,4 triệu đồng đồng để mua 
BHXH tự nguyện. 

Mỗi tháng sau khi trừ chi phí chi tiêu trong gia đình, vợ chồng chị chắt chiu, dành dụm được 2 
triệu đồng. Số tiền tích góp không nhiều, nếu gởi tiết kiệm lãi chẳng bao nhiêu nên chị chọn 
cách đóng BHXH để sau khi về già, lúc không còn sức lao động nhờ cậy vào lương hưu. 

 
Vợ chồng chị Lê Thị Công, ở thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức (Nghĩa Hành) cũng tự nguyện 
tham gia BHXH. Nhà ở còn tạm bợ lại đang nuôi hai đứa con ăn học, thu nhập mỗi tháng của 



hai vợ chồng chỉ gần 6 triệu đồng, nhưng chị vẫn dành dụm đóng bảo hiểm cho cả hai vợ 
chồng. 

Chị Công bày tỏ: “Đóng BHXH tự nguyện cũng như mình bỏ ống heo, nhưng bỏ ống heo khó 
giữ được vì khi túng thiếu lại rút ra dùng. Mình đóng BHXH tự nguyện thì nhà nước giữ dùm 
nên tiền mình vẫn còn để dưỡng già”. 

Đưa chính sách vào cuộc sống 

Trước đây nhiều người có thu nhập thấp, không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham 
gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già nên ngần ngại tham gia BHXH tự 
nguyện. 

Thời gian gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu được chính 
sách này thực sự thiết thực nên nhiều đã đăng ký tham gia. Đến thời điểm này trên địa bàn 
huyện Tư Nghĩa có gần 1.100 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Giám đốc BHXH huyện Tư Nghĩa, ông Nguyễn Đình Lâm cho biết, đơn vị đẩy mạnh công 
tác tuyển truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, để họ tiếp cận và tham gia BHXH tự 
nguyện, trong đó có cả số người vừa mất việc hoặc tinh giảm biên chế, kể cả những người 
nghỉ việc sau sáp nhập xã. 

Đến thời điểm này, huyện Nghĩa Hành có 850 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 371 
người so với năm 2019. Huyện Nghĩa Hành đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Tuyên truyền, tư vấn cho người dân thông qua hội nghị tư vấn trực tiếp, hệ thống truyền thanh 
cơ sở, phát triển điểm thu tại Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Bưu điện văn hóa xã, thị trấn và 
điểm thu tại trung tâm xã, thị trấn. 

Theo Giám đốc BHXH huyện Nghĩa Hành, ông Nguyễn Thành Dương, là huyện thuần nông, 
lao động tự do có thu nhập ổn định thường đi làm ăn xa, BHXH huyện chú trọng phát triển 
BHXH tự nguyện đến đối tượng này. Cách vận động là vận động qua người thân của họ để 
người lao động tự do ở địa phương đi làm ăn xa vẫn được hưởng lợi từ chính sách BHXH tự 
nguyện. 

BHXH tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy, lĩnh lương hưu khi về già, nhất là với những 
người lao động tự do, người dân ở khu vực nông thôn... Đây cũng là một trong những giải 
pháp quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. 

Bài, ảnh: C.P 

  



Nguồn: Báo Hà Nam 

Ngày đăng: 04/11/2020 
Mục: Văn hóa 

Thi tìm hiểu tem Bưu chính mừng Đại hội Đảng 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, 
nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng về tình yêu quê hương, đất nước, lòng 
tự hào dân tộc, giúp các em hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng 
sản (TNCS) Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh. 

 

Với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính”, cuộc thi do Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội tem Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm chào mừng 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 
– 15/5/2021). 

Đây là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ 8-15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, 
học tập trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung/nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt 
động thanh thiếu nhi cả nước; trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, đang sinh 
sống và học tập tại Việt Nam. 

Cuộc thi năm nay có bộ câu hỏi theo hướng mở, nhằm phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và 
vận dụng những kiến thức tổng hợp của các em để tham gia. Theo quy định, bài dự thi phải 
trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, không tẩy xoá; trả lời đầy đủ các câu hỏi; 
ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc; không sử dụng bài photocopy và sao chép 
của nhau. Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc 
trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.  

Thí sinh gửi bài về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà Triệu 
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Phòng Truyền thông, Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, số 5 Phạm Hùng (P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Chi tiết về Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam http://www.vnpost.vn và Hội đồng Đội Trung 
ương http://www.thieunhivietnam.vn  

Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện). 

 

  



Nguồn: Báo Đảng Cộng sản 

Ngày đăng: 03/11/2020 
Mục: Tin tức 

Vận động từng ấp, từng khóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nơi đất mũi Cà Mau 

Cuối năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau là 243 người, chiếm 0,24% dân số của huyện. Tỉ lệ người tham gia BHXH 
tự nguyện của huyện rất thấp do công tác tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng dân 
cư gặp rất nhiều khó khăn. 

Trước thực trạng đó, ông Phan Văn Rí - Giám đốc BHXH huyện U Minh, BHXH tỉnh Cà 
Mau đã trăn trở nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân qua 
nhiều tài liệu của Đảng, Nhà nước, của các vị lãnh đạo qua các thời kỳ cách mạnh để tham 
khảo, học tập. Ông Rí nhận thấy rằng, để tuyên truyền, vận động người dân hiệu quả, phải 
bám sát đối tượng và tuyên truyền trực tiếp tại từng ấp, khóm. 

Với phương châm đó, tháng 3/2019, với cương vị là Giám đốc BHXH huyện U Minh, ông Rí 
đã chủ động phối hợp với Bưu điện huyện, UBND xã Khánh Thuận xây dựng kế hoạch phối 
hợp tuyên truyền, triển khai BHXH tự nguyện tại địa bàn các ấp. 

Theo đó, BHXH huyện phối hợp với UBND xã bố trí mời Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Ban công 
tác Mặt trận các ấp, khóm; các tổ chức đoàn thể của xã triển khai kế hoạch phối hợp giữa 
UBND xã, BHXH huyện, Bưu điện huyện; lịch đối thoại, tư vấn từng ấp, khóm; triển khai, tư 
vấn về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện; ký kết giao ước thi đua theo chỉ 
tiêu dân số của từng ấp, khóm. 

Sau đó, Chi bộ, Trưởng ấp, Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm phân công đi trực tiếp nhà 
dân phát thư mời, phát loa tuyên truyền, chọn đối tượng, tư vấn cho Nhân dân hiểu về chế độ 
chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; thực hiện đi từng ấp, khóm theo lịch đối thoại 
đã ban hành, tư vấn trực tiếp với nhân dân tại ấp, khóm; hướng dẫn cho nhân dân đăng ký 
tham gia, thu tiền, phát sổ BHXH trực tiếp… 

Theo ông Rí, với hoạt động trên, sau 4 ngày triển khai tại 15 ấp của xã Khánh Thuận, đã có 
khoảng 230 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 1,5% số nông dân và lao động khu vực 
phi chính thức của xã; vượt 0,5% so với kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. 

Từ kết quả đó, BHXH huyện tiếp tục chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn còn lại 
trong huyện và Bưu điện huyện để triển khai. Theo đó, tính đến ngày 30/10/2019, phương 
pháp tuyên truyền đó đã được thực hiện tại 8/8 xã, thị trấn, với 98/98 ấp, khóm, từ đó đã vận 
động được 1.463 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 1,46% số nông dân và lao động 
khu vực phi chính thức của huyện, tăng 1.218 người so với cuối năm 2018 (bình quân mỗi 
tháng tăng 121 người). 

Tính hết tháng 8/2020, toàn huyện U Minh có thêm 900 người tham gia mới, nâng tổng số đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện là 2.296 người, chiếm 2,27% số nông 
dân và lao động khu vực phi chính thức của huyện, tăng 1.794 người so với cuối năm 2018, 
tăng 751 người so với cuối năm 2019 (bình quân mỗi tháng tăng 150 người). 



 

Bảo hiểm xã hội huyện U Minh, Bưu điện huyện U Minh chủ động phối hợp với UBND xã 
Khánh Lâm, UBND xã Khánh Hội tổ chức ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

tại cụm dân cư. (Ảnh: TL) 

“Có thể nói phương pháp tuyên truyền này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt tại địa bàn huyện U 
Minh. Mặc dù có tháng mưa dầm không triển khai được kế hoạch tuyên truyền tại địa bàn dân 
cư, nhưng do nhận thức được đầy đủ chính sách BHXH nên người dân đã tự tuyên truyền, vận 
động nhau đăng ký tham gia BHXH tự nguyện khiến số người đăng ký tham gia tiếp tục tăng” 
- ông Rí chia sẻ. 

Theo ông Phan Văn Rí, bên cạnh việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện thì làm 
gì để quản lý tốt đảm bảo đối tượng tham gia tái tục cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Theo 
đó, ồn Rí cho rằng mỗi cán bộ BHXH phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức 
phục vụ Nhân dân, để Nhân dân thấy được chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là chính 
sách ưu việt của Đảng và Nhà nước nên yên tâm, tin tưởng tham gia. 

Cùng với đó, trong công tác, làm việc phải có kế hoạch cụ thể, nói đi đôi với làm, luôn tạo 
thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho người dân để người dân được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT 
theo đúng quy định, như: Hướng dẫn, hỗ trợ người dân cấp đổi thẻ BHYT; giải quyết các chế 
độ BHXH, BHYT theo quy định… “Đối với những trường hợp thay đổi phương thức đóng, 
mức đóng hoặc dừng đóng để bảo lưu...cơ quan BHXH phải phân công viên chức quản lý và 
đại lý liên hệ hỗ trợ ngay, cố gắng làm sao không để đối tượng dừng đóng hay lựa chọn nhận 
BHXH một lần để lo trước mắt mà mất đi quyền lợi lâu dài”- ông Phan Văn Rí bày tỏ. 

Từ những kết quả hết sức khả quan, ông Rí cho biết, thời gian tới BHXH huyện sẽ tiếp tục 
chủ động phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn và Bưu điện huyện triển khai, đổi mới 
phương pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tới từng ấp, khóm 
và người dân, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, góp phần vào công tác đảm bảo an 
sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V (2020-2025) vừa 
diễn ra mới đây, ông Phan Văn Rí - Giám đốc BHXH huyện U Minh, BHXH tỉnh Cà Mau đã 
vinh dự là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm của mình trong 
việc đổi mới phương pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyên trước 
Đại hội./. 

Đỗ Thoa 

 

  



Nguồn: CafeF 

Ngày đăng: 03/11/2020 
Mục: Doanh nghiệp 

Vì sao thị trường bưu chính chuyển phát có hơn 400 "tay chơi" nhưng 60% thị phần 
nằm trong tay 5 doanh nghiệp? 

Các hãng phải phát triển thương hiệu tốt, có dữ liệu khách hàng lớn, có nền tảng công nghệ 
mạnh và sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới... Đây không phải là chuyện dễ dàng cho các công 
ty. 

Theo số liệu của Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và truyền thông), năm 2019, tổng doanh thu 
của các doanh nghiệp ngành bưu chính đạt khoảng 47.100 tỷ đồng tương đương 2 tỷ USD, 
tăng 22% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ bưu chính đạt 30.000 tỷ đồng, 
tăng 27%. 

Sự tăng trưởng của ngành bưu chính tại Việt Nam trong các năm qua và triển vọng trong 
tương lai đã thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp gia nhập thị trường, bao gồm cả "tay 
chơi" nước ngoài lẫn các startup Việt. 

Tuy nhiên, Vụ Bưu chính cũng cho biết, toàn thị trường có 435 doanh nghiệp hoạt động với 
95% là doanh nghiệp tư nhân nhưng chỉ 5 doanh nghiệp có vốn nhà nước là Vietnam Post, 
Viettel Post, EMS, SPT và Nasco Express đã chiếm 60% thị phần doanh thu dịch vụ ngành 
này. 

Báo cáo của Vụ Bưu chính đánh giá, trong bối cảnh các hình thức liên lạc trên nền tảng công 
nghệ phát triển mạnh mẽ và dịch vụ bưu chính truyền thống sụt giảm sản lượng, các doanh 
nghiệp bưu chính đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ, tham 
gia sâu vào chuỗi cung ứng thương mại điện tử. 

Khoảng cách giữa doanh thu bưu chính và tổng doanh thu của các doanh nghiệp ngày càng 
nới rộng cho thấy rõ nét điều này. 

Chính vì thế, các đánh giá về triển vọng tăng trưởng của ngành bưu chính, chuyển phát gắn 
liền với triển vọng của ngành bán lẻ, đặc biệt là sự bùng nổ của thương mại điện tử. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam – GSO, giá trị thị trường ngành chuyển phát 
của Việt Nam đạt tăng trưởng kép 24% trong giai đoạn 2016 – 2019. Nếu duy trì tốc độ phát 
triển 20 – 30%/năm như hiện nay, các chuyên gia tính toán, ngành bưu chính, chuyển phát sẽ 
đạt doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030. 

Con số này được kỳ vọng có thể đạt được trong bối cảnh quy mô thị trường thương mại điện 
tử ước đạt 33 tỷ USD vào năm 2025, mở ra cơ hội rất lớn cho bưu chính, chuyển phát. 

Báo cáo phân tích mới đây của công ty chứng khoán VNDIRECT cũng đưa ra dự báo, giá trị 
thị trường ngành chuyển phát Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kép 11,4% giai đoạn 2020–
2022 nhờ sự sôi động của thị trường thương mại điện tử. 

Không chỉ tại Việt Nam, thương mại điện tử trên thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á 
nói riêng cũng chứng kiến giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, làm cơ sở cho sự phát triển của 
ngành chuyển phát, logistics liên khu vực. 

CTCK KBSC cho hay, thị trường thương mại điện tử thế giới nói chung và khối các nước 
Đông Nam Á nói riêng đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. Theo số liệu của Statista, tổng 
doanh thu Thương mại Điện tử các quốc gia Đông Nam Á đều tăng trưởng trên 30% trong 
năm 2019 và tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 con số đến hết năm 2022. 

Đối với Việt Nam, thương mại điện tử B2C tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu năm 2019 đạt 
10,08 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ, CAGR (tốc độ tăng trưởng kép) 4 năm đạt 25,4%. 



Thị trường "ngon" kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Tuy 
nhiên, Vụ Bưu chính cũng nhận xét, chỉ các doanh nghiệp quy mô lớn, có chiến lược và 
nguồn lực mới ứng dụng hiệu quả các nền tảng di động. Đa số doanh nghiệp vẫn chưa thực sự 
sẵn sàng cho sự thay đổi này. 

 


