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Nguồn: Vietimes 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Chuyển đổi số 

Chuyển đổi số: những tác động của số hóa 

Theo một báo cáo, thị trường chuyển đổi số toàn cầu sẽ có mức chi tiêu dự kiến tăng từ 6,7 tỉ 
USD năm 2017 lên 417 tỉ USD vào năm 2026. 

 

(ảnh minh họa: Blog Vexere) 

Hãy nhìn vào những chiếc máy tính. Ngày nay không ai có thể nói rằng thế giới của chúng ta 
không bị máy tính biến đổi. Tuy nhiên, không có mốc thời gian nào trong 3 thập kỷ qua mà 
bạn có thể khẳng định là thời điểm biến đổi. Thay vào đó, máy tính dần trở nên nhỏ hơn và rẻ 
hơn; Internet là một phương thức kỳ lạ để liên lạc với mọi người trên khắp thế giới; và bằng 
cách nào đó chúng ta đã đến với điện thoại thông minh và ô tô thông minh. 

Tuy nhiên, điều đó không đúng nếu bạn là một nhà lãnh đạo. Với vị trí lãnh đạo, bạn không 
thể là người thụ động tiếp nhận sự thay đổi của xã hội xung quanh mình. Bạn cần phải lường 
trước những thay đổi và điều chỉnh hướng đi của doanh nghiệp hoặc tổ chức cho phù hợp. 

Có những công ty thậm chí không tồn tại trước thời đại công nghệ thông tin, nhưng giờ đây 
đã trở thành những công ty lớn nhất thế giới. Cũng có những công ty từng là “người khổng 
lồ” nhưng đến thời điểm này hầu như không tồn tại được. Sự khác biệt giữa cả hai đơn giản là 
khả năng lãnh đạo. Lãnh đạo cần hiểu rằng thế giới đang thay đổi xung quanh họ và họ cần 
thay đổi theo nó. 

Và sự thay đổi bây giờ chính là chuyển đổi số. Số hóa đã dần thâm nhập vào nhiều tầng khác 
nhau của một doanh nghiệp và hiện đang thay đổi thành công cốt lõi doanh nghiệp. Các công 
ty cần thay đổi trải nghiệm khách hàng, thay đổi cách thức hoạt động và thay đổi mô hình 
kinh doanh cốt lõi. Chỉ khi có nghiên cứu sâu về tình hình hiện tại của công ty thì mới có thể 
cho phép số hóa và chuyển đổi số thành công. 

Thay đổi trải nghiệm khách hàng 

Khi nói đến trải nghiệm khách hàng, tác động của số hóa là rất rõ ràng. Đơn giản, chúng ta chỉ 
cần xem xét sự khác nhau trong trải nghiệm mua sắm mà chúng ta có được với các công ty 
cung cấp sản phẩm dịch vụ. 

Hầu hết các công ty ngày nay đều phải thay đổi trải nghiệm khách hàng để làm sao cho khách 
hàng cảm thấy thoải mái và thuận tiện nhất. Ngược lại, nếu không thay đổi, các công ty sẽ mất 
khách. Thời kỳ mà các khách hàng phải chờ đợi trong một thời gian dài để có thông tin phản 
hồi đã là dĩ vãng. Hiện nay, chúng ta có thể lấy trực tiếp thông tin qua kết nối Internet. Chúng 



ta cũng có thể gửi email hoặc một tin nhắn yêu cầu được hỗ trợ, và có thể dễ dàng lấy thêm 
thông tin từ trang web sản phẩm. Các công ty chậm ứng dụng công nghệ trong giao tiếp với 
khách hàng đã phải trả giá. 

Thay đổi cách thức hoạt động của công ty 

Nhiều công ty đã bắt đầu thay đổi cách thức hoạt động. Có thể dễ dàng nhận thấy sự chuyển 
đổi số trong hoạt động của họ. Khi chuyển đổi số, các công ty này được tiếp thêm sức mạnh 
từ một lượng lớn dữ liệu số hóa. Hầu hết các công ty ngày nay sẽ không thể hoạt động nếu 
máy chủ của họ bị hỏng. Số hóa đã trở thành một phần quan trọng trong cách họ hoạt động. 

Mặc dù phải đầu tư khá nhiều tiền cho chuyển đổi số, nhưng các công ty có thể nhận thấy giá 
trị rất lớn mà chuyển đổi số mang lại. Sử dụng một hệ thống kỹ thuật số để điều hành công ty 
sẽ giúp họ đi đến thành công sớm hơn. 

Nhiều công ty đang sử dụng hệ thống dữ liệu được số hóa để giúp họ tiến lên. Chẳng hạn họ 
sẽ sử dụng dữ liệu do hệ thống máy tính cung cấp để phân tích và tính toán xu hướng thị 
trường. Nếu công ty của bạn vẫn đang hoạt động theo cách phi số hóa thì bạn đã sai. Bạn cần 
phải suy nghĩ về mọi thứ đang làm và tích hợp công nghệ vào đó. Sự gia tăng hiệu quả và chất 
lượng từ chuyển đổi số là quá lớn, không nên bị bỏ qua. 

Thay đổi mô hình kinh doanh cốt lõi 

Chuyển đổi số có tác động tiêu cực đến mô hình hoạt động của một số công ty, tổ chức. Bưu 
điện là một ví dụ khi hoạt động cốt lõi của nó đã trở nên lỗi thời. Việc mọi người gửi thư tay 
cho người thân yêu đã là dĩ vãng vì giờ đây đã có email. Một nguồn thu nhập khổng lồ của 
các bưu điện nay đã mất đi vĩnh viễn. Bưu điện bây giờ phải chuyển mình trở thành một dịch 
vụ gì đó mà mọi người muốn. Nhiều bưu điện bây giờ tập trung vào các dịch vụ tình cảm hơn. 
Họ đang đặt cược vào ý tưởng rằng nếu họ không thể thuyết phục bạn gửi một bức thư nào 
đó, họ có thể thuyết phục bạn gửi bánh hoặc quà cho ai đó vào ngày sinh nhật của họ. 

Các nhà lãnh đạo cần phải xem liệu công nghệ có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi 
của họ hay không. Nếu đúng là có ảnh hưởng dù chỉ là ít ỏi, các nhà lãnh đạo vẫn cần phải 
chuyển đổi công ty của họ. Thay vì lỗi thời, họ phải tích hợp công nghệ mới và tìm ra những 
khả năng mới. 

 

  



Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Xã hội 

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội đảng 

Đảm bảo thông tin liên lạc là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội 
Đảng bộ tỉnh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông 
trên địa bàn tỉnh đã triển khai các biện pháp kỹ thuật, xây dựng kế hoạch, chủ động ứng 
phó khi có sự cố xảy ra. 

Thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhu cầu thông tin, liên 
lạc của các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tăng cao đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh. Do đó, 
việc đảm bảo thông tin liên lạc luôn được Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và các 
doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chú trọng. 

Bà Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TT& TT cho biết: Để đảm bảo thông tin liên 
lạc trong dịp đại hội đảng, ngay từ đầu năm 2020, sở đã ban hành 2 kế hoạch, 5 văn bản chỉ 
đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông  đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội đảng 
các cấp. Đối với dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh, sở đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị 
triển khai thực hiện đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra. 

 

Công nhân kỹ thuật Viettel Lạng Sơn bó lại cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở TT&TT, tháng 7/2020, Bưu điện tỉnh  tiếp tục tổ 
chức tập huấn thực hiện về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và các quy định 
cung cấp dịch vụ KT1 (vận chuyển và phát bưu gửi phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước) cho 
cán bộ nhân viên, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, đơn vị bố trí khu vực riêng 
với trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng để tiếp nhận bưu gửi KT1 gồm: thư, gói, kiện tài 
liệu phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước có yêu cầu về độ mật, độ khẩn. Đồng thời tiến hành rà 
soát, lựa chọn nhân viên đảm nhận các khâu quan trọng trong dịch vụ KT1 nhằm đảm bảo an 
toàn, bảo mật 100%. 

Cùng đó, Bưu điện tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh kiểm tra an 
toàn anh ninh đối với những bưu gửi đi, gửi đến qua Trung tâm Khai thác. Công việc này tuy 
mất nhiều thời gian, công sức song luôn được thực hiện nghiêm túc nhằm kịp thời phát hiện 



những trường hợp lợi dụng mạng bưu chính để chuyển phát, phát tán những tài liệu có nội 
dung xấu, độc… 

Để đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp này, các đơn vị viễn thông như: Viettel Lạng Sơn, 
Viễn thông Lạng Sơn … đã kiểm tra chất lượng toàn mạng lưới, cơ sở hạ tầng nhà trạm. Đồng 
thời củng cố các trạm đầu mối, tuyến truyền dẫn đường trục, trạm thu phát sóng ở những nơi 
xung yếu, trạm viễn thông có vị trí trung chuyển, truyền dẫn thông tin phục vụ việc chỉ đạo 
điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền; nâng cao độ an toàn truyền dẫn, tăng cường 
các vòng bảo vệ. Các doanh nghiệp cũng xây dựng phương án dự phòng đảm bảo an toàn, an 
ninh khi có sự cố xảy ra; thực hiện chế độ trực lãnh đạo, điều hành, ứng cứu thông tin liên lạc 
24 giờ/ngày trong suốt thời gian diễn ra đại hội; trong thời gian diễn ra đại hội không can 
thiệp vào mạng lưới viễn thông, thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ, ưu tiên xử lý sự 
cố đối với các thuê bao băng rộng cố định, điện thoại, trạm phát sóng di động khu vực Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, cơ quan trọng yếu của tỉnh, ban tổ chức, các thành phần chỉ đạo đại hội. 

Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Giám đốc Viettel Lạng Sơn cho biết: Viettel Lạng Sơn đã chủ 
động xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thời điểm trước, trong và sau đại hội. 
Chúng tôi đã kiểm tra toàn hộ hạ tầng mạng lưới, chất lượng mạng, cơ sở hạ tầng, nhà trạm, 
nhất là các trạm, tuyến truyền dẫn quan trọng. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất công 
tác chuẩn bị, đảm phục vụ tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Song song với sự chuẩn bị của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, từ đầu năm 2020, Sở 
TT&TT đã phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến 
điện,  Bộ TT&TT tăng cường quản lý tần số trên địa bàn tỉnh, nhất là 2 trạm kiểm soát ở Sở 
TT&TT và khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Đồng thời tổ chức 2 đợt kiểm soát 
tần số bằng xe lưu động tại khu vực cửa khẩu, biên giới. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và ngăn 
chặn can nhiễu có hại, đảm bảo thông suốt, ổn định cho các mạng thông tin liên lạc. Cùng đó, 
Sở TT&TT phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt 
Nam rà soát hệ thống thông tin đang vận hành, đánh giá thông tin và cập nhật các bản vá lỗi 
mới nhất tăng cường bảo mật cho hệ thống. 

Nhờ sự chủ động của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, đến nay, hạ tầng công nghệ 
thông tin, viễn thông đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVII. Qua đó, góp phần vào thành công chung của đại hội. 

THỤC QUYÊN 

 

  



Nguồn: Báo Văn Hóa 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Xã hội 

Tăng số người tham gia BHXH tự nguyện: Nhiều thách thức cho chỉ tiêu 1 triệu người 

VHO- Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2020 trong khi nhiệm vụ về thu, phát 
triển đối tượng còn rất nặng nề mặc dù đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã đạt và 
vượt chỉ tiêu theo tinh thần của Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra. Nhưng chỉ tiêu đạt 1 triệu 
người tham gia của ngành BHXH thì vẫn còn nhiều thách thức. 

 

Các cán bộ BHXH và Bưu điện Việt Nam tuyên truyền BHXH tự nguyện tới từng người dân 

Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 8, cả nước 
chịu ảnh hưởng lớn bởi sự bùng phát của dịch Covid-19. Trong khi đó, các tháng trước vẫn 
chưa kịp phục hồi nên dẫn đến tình trạng dù tháng 7 số người tham gia BHXH bắt buộc có 
tăng, nhưng số liệu 8 tháng đầu năm tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Các tỉnh bị ảnh 
hưởng lớn nhất như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và một số tỉnh, 
thành có lao động tập trung chủ yếu trong các ngành phục vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn. 

Theo đó, đến tháng 8 số người tham gia BHXH là 15,35 triệu người, chiếm khoảng 31,2% lực 
lượng lao động trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,56 
triệu người, tăng 28.000 người so với tháng 7.2020, giảm 637.000 người so với cuối năm 
2019. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 786.000 người, tăng 48.900 người so với tháng 
7.2020, tăng 349.000 người so với cùng kỳ năm 2019, tăng 212.000 người so với cuối năm 
2019. Mặc dù sụt giảm nhưng trong tháng 8 vẫn có 5 tỉnh, thành phố có người tham gia 
BHXH bắt buộc tăng đối tượng so với tháng 7 và tăng so với năm 2019, gồm: Bắc Giang 
(tăng 9.551 người), Bắc Ninh (tăng 11.143 người), Nghệ An (tăng 2.054 người), Quảng Ngãi 
(tăng 438 người), Sóc Trăng (tăng 279 người). Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh 
giá nền kinh tế cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc trong đầu tháng 9 khi tình hình dịch bệnh 
đã được kiểm soát, một số doanh nghiệp lớn, sản xuất các mặt hàng thiết yếu vẫn hoạt động 
và duy trì xuất khẩu. Nhưng vẫn khó đảm bảo tăng số lượng người tham gia BHXH bắt buộc 
như trước. “Vì vậy các địa phương cần có những giải pháp khơi dậy sáng kiến hay, cách làm 
hiệu quả, tập trung vào phát triển BHXH tự nguyện”, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

Trước những thách thức này, vừa qua BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam tổ chức 2 lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình với quy mô toàn quốc. Kết quả, tại 2 lễ ra quân đã phát triển được 123.823 
người (trong đó có 60.286 người tham gia BHXH tự nguyện, 63.537 người tham gia BHYT 



hộ gia đình). Đây là hình thức truyền thông hiệu quả, số người tham gia BHXH tự nguyện 
trực tiếp tại lễ ra quân rất cao (bằng 300,1% so với năm 2017; 114% so với năm 2018; 20,3% 
so với năm 2019 và bằng 62% so với số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phát triển được 
trong 6 tháng đầu năm 2020). 

Đặc biệt có 2 tỉnh, thành phố hoàn thành vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao về tăng số 
lượng người tham gia BHXH tự nguyện là Kon Tum đạt 120,3% và Hà Tĩnh đạt 109,7%. Một 
số địa phương đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch giao (Hải Dương 96,6%, Quảng Bình 89,2%, 
Nghệ An 86,6%, Sơn La 86,3%, Hậu Giang 86,2%, …). 57 BHXH tỉnh, thành phố có số đối 
tượng tăng so với tháng 7 và tăng so với năm 2019 như Hà Tĩnh, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh 
Hóa... Có được kết quả trên là nhờ sự kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, sự vào cuộc, quyết 
tâm của hệ thống chính trị với các thông điệp truyền thông gần gũi, thiết thực, truyền tải được 
giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Qua các Lễ ra quân, cán bộ BHXH và bưu 
điện các tỉnh, thành phố đã tuyên truyền giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và 
tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; Nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, 
BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước. 

Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, BHXH Việt Nam yêu cầu 
BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu với Thành ủy, Tỉnh ủy ban hành chỉ thị tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác BHXH, BHYT trên 
địa bàn, kèm theo giao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT đối với từng quận, huyện, thị xã, thành 
phố (trong đó, xây dựng cụ thể các nội dung, giải pháp thực hiện, giao cho các cấp, các ngành, 
các địa phương; Đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình). Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT bằng nhiều hình thức (tập trung chủ yếu bằng hình thức trực tiếp, 
tuyên truyền quan mạng xã hội…). Gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH 
tự nguyện, BHYT đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham 
gia. 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính 
phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc 
hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, hạn 
chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng, 
hưởng BHXH một lần…  

NGUYÊN KHANG 

 

  



Nguồn: Sở y tế Cao Bằng 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Tin tức 

Khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động ngành Bưu điện tỉnh 
Cao Bằng 

Từ ngày 17 - 21/9/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Bưu điện tỉnh Cao 
Bằng tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức, người lao động 
thuộc ngành Bưu điện tỉnh. 

 

Lấy máu xét nghiệm cho công chức, viên chức, người lao động ngành Bưu điện tỉnh Cao 
Bằng 

Trung tâm đã triển khai các bàn khám và phòng khám một cách hợp lý, khoa học, thuận tiện 
cho công chức, viên chức, người lao động ngành Bưu điện đến khám sức khỏe định kỳ tại 
Trung tâm. Mỗi người đến khám đều được khám tổng quát về chiều cao, cân nặng, huyết áp, 
mạch, nhiệt độ, chỉ số BMI...; Khám lâm sàng: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, da liễu, 
sản phụ, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt...; Khám cận lâm sàng: xét nghiệm máu, xét 
nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh... 

Kết quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã khám sức khỏe tổng thể cho 370 công chức, viên 
chức, người lao động của Bưu điện tỉnh Cao Bằng. 

Việc khám sức khỏe định kỳ giúp quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, theo dõi sức khỏe và diễn 
biến bệnh của công chức, viên chức và người lao động; Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu 
những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong môi trường đối với sức khỏe tại nơi làm việc; Đảm 
bảo sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động để thực hiện công việc chuyên môn 
và thực hiện các chính sách phúc lợi theo đúng quy định; Kịp thời phát hiện và điều trị các 
loại bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động; Thực hiện tốt công tác chăm lo, 
bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động trong quá trình làm việc tại cơ sở. 

Đức Giang 

 

  



Nguồn: ZingNews 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Kinh doanh 

Người giao hàng trở thành chủ hãng vận tải số một Trung Quốc 

Vào thập niên 1980, khi nhiều người than vãn về sự bất tiện của dịch vụ vận chuyển 
hàng hóa từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong, Vương Vệ nhìn thấy cơ hội lớn. 

Theo Forbes, Vương Vệ (Wang Wei) - nhà sáng lập SF Express, hãng dịch vụ hậu cần lớn 
nhất Trung Quốc - hiện là người giàu thứ 10 tại quốc gia này với khối tài sản hơn 30 tỷ USD. 
Tuy nhiên, ít người biết rằng ông khởi nghiệp với nghề giao hàng "chui", chuyển hàng 
từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục và ngược lại. 

Vương Vệ sinh năm 1971 tại Thượng Hải trong một gia đình trung lưu với cha là phiên dịch 
viên tiếng Nga và mẹ là giáo sư đại học. Theo South China Morning Post, không lâu sau khi 
Vương Vệ ra đời, gia đình ông chuyển tới Hong Kong sinh sống. Ngay sau khi tốt nghiệp 
trung học, ông đi làm tại một cửa hàng in nhỏ ở thị trấn Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông. 

Làm việc tại đây, Vương Vệ gặp không ít khó khăn khi gửi các mẫu in sang Hong Kong. Ông 
nhanh chóng nhận ra rằng nhu cầu vận chuyển trên tuyến đường này ngày càng lớn nhưng lại 
không có nhiều lựa chọn. Trong khi nhiều người than vãn về sự bất tiện thì Vương Vệ lại nhìn 
thấy cơ hội. 

 

Vương Vệ hiện là người giàu thứ 10 tại Trung Quốc với tài sản hơn 30 tỷ USD, theo Forbes. 
Ảnh: SCMP. 

Lúc này cũng là thời điểm “thiên thời địa lợi” với Vương Vệ khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng 
chính sách thương mại cởi mở hơn với thế giới - bao gồm cả Hong Kong - vào những năm 
1980. 

Không chần chừ, chàng trai trẻ năm ấy vay khoảng 13.000 USD từ cha để khởi nghiệp. Công 
ty vận chuyển Shunfeng (SF) Express ra đời vào năm 1993. Trụ sở đầu tiên của công ty là 
một văn phòng khiêm tốn với 6 nhân viên ở Vượng Giác thuộc khu Cửu Long. 

Tuy nhiên, thời điểm đó, vận tải tư nhân vẫn là hoạt động bất hợp pháp tại Trung Quốc. 
Người dân khi đó phải phụ thuộc vào hệ thống bưu điện quốc gia thường xuyên bị quá tải và 
hoạt động kém hiệu quả do nhà nước vận hành. Vì vậy, có thể coi xuất phát điểm của Vương 
Vệ là người giao hàng bất hợp pháp. 



“Khi SF bắt đầu giao hàng vào những năm 1990, đây vẫn là hoạt động phi pháp, bị gọi là vận 
chuyển chui", Wang chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Nhân Dân nhật báo vào năm 2011. 
“Chúng tôi có thể bị phạt nếu bị phát hiện, vì vậy phải lén lút xử lý các gói hàng”. 

Hiện tại, SF là công ty vận tải tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc với khoảng 80.000 nhân viên. 
Công ty con SF Airlines - thuộc lĩnh vực vận tải hàng không - hiện có hơn 15.000 phương tiện 
vận tải, 38 máy bay Boeing và hơn 13.000 trung tâm dịch vụ. Hồi tháng 8, công ty này đã 
hoàn tất thử nghiệm quy trình vận chuyển bằng phương tiện bay không người lái (UAV) đầu 
tiên. 

 

SF Express là một trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất tại Trung Quốc. Ảnh: CGTN. 

SF mở rộng từ hai thị trường ban đầu là Hong Kong và Trung Quốc đại lục sang Macau, Đài 
Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và cả châu Âu, Mỹ. Theo Daily Mail, trong suốt thập 
kỷ qua, gần như mọi người dân Trung Quốc đều từng gửi hoặc nhận hàng qua SF Express. 

Đầu năm 2017, SF Express tuyên bố sẽ xây sân bay riêng tại thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ 
Bắc và dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2020. Năm nay cũng là thời điểm SF Express niêm 
yết trên sàn chứng khoán, đưa Vương Vệ trở thành tỷ phú USD. 

Kể từ khi thành lập công ty, Vương Vệ hiếm khi xuất hiện trước công chúng và từ chối mọi 
lời mời phỏng vấn cho tới tận năm 2011. Chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình, Wang nói 
cách duy nhất để gây dựng một công ty thành công là "táo bạo, sáng tạo và có trách nhiệm". 

 

 


