
Xây dựng Nền tảng số
quốc gia cho PHÁT TRIỂN 
TOÀN DIỆN LĨNH VỰC 
LOGISTICS - “Mạch máu” 
của nền kinh tế



Nhìn chung về tiềm năng của thị trường Logistics

TIỀM NĂNG THỊ

TRƯỜNG RỘNG LỚN:

Quy mô 40 tỷ USD

chi tiêu cho logistics

TÍNH HIỆU QUẢ

VẬN HÀNH THẤP:

Lãng phí từ

20-30% chi phí

SỰ QUAN TÂM

TỪ CHÍNH PHỦ

Tiềm năng lớn để đầu tư vào công nghệ logistics



Thực trạng ngành logistics ở Việt Nam

VẤN ĐỀ CỦA LOGISTICS LÀ VẤN ĐỀ MANG TÍNH HỆ THỐNG CAO

Chuỗi cung ứng nhập

Chuỗi cung ứng xuất

Chuỗi cung ứng phân phối

Nhà cung cấp Hãng tàu Nhà sản xuất Nhà bán lẻ/TMDTNhà vận hành

kho

Công ty vận

tải

Trung chuyểnBãi xe đầu 

kéo

Phân mảnh/thiếu 

liên kết sâu và 

rộng

Lãng phí
Chuyển đổi số 

thiếu đồng nhất

Hệ thống cảng, depo

Vận chuyển chặng đầu

Vận chuyển 

chặng cuối

Hệ thống kho 

sản xuất
Hệ thống kho

Phân phối



Ví dụ: Chuỗi logistics vận chuyển container XNK phức tạp với nhiều bên tham gia

Vấn đề:

• Các vấn đề mang tính có 

cấu trúc, hệ thống hơn là 1 

vấn đề riêng lẻ

• Chuỗi cung ứng thông tin, 

vật lý, tài chính phức tạp.

Ảnh hưởng:

• Lãng phí trên toàn hệ thống lớn

• Chi phí

• Thời gian chờ đợi

• Rủi ro

• Năng suất thấp

• Tính kiểm soát kém

Vấn đề:

• Không có tiêu chuẩn chung

• Tư duy cục bộ

• Hàng trăm ứng dụng app và web khác nhau

• Khả năng về công nghệ số khác nhau (thấp nhất

là nhà vận tải, cao nhấu là cảng và các hãng tàu)

• Inttra

• Web booking

• Paper works

• Thai Son

• Others

• F2F and Manual works

• Paperworks

• F2F & Manual 

works

• Less Transparency

• Late Support

• Paper & Manual works

• Cash

• Risk

• Paper  and Manual works

• Cash

• Risk



Ví dụ: Vận chuyển chặng cuối trong TMDT: phức tạp, lãng phí và tác động lớn đến giao 
thông và môi trường

• Lưu lượng vận chuyển đột 

biến >> tắc nghẽn, ô nhiễm

• Phí tổn ngoại biên (External 

Cost) tăng cao >> Trực tiếp 

ảnh hưởng đến nhà nước 

và người dân

• Thiếu nền tảng chia sẻ 

nguồn lực và thiếu hoạch 

định mạng lưới giao hàng 

tối ưu

Người tiêu dùng

Nền tảng giao nhận thông minh

Quản lý đội xe
Quản lý năng lực 

Bên ngoài nhà riêng
Quản lý đơn hàng Gắn kết khách hàng

Đội xe đa 

phương thức

Hệ thống bên 

ngoài nhà riêng
ID sản phẩm

Sở thích 

khách hàng

Dữ liệu chỉ số 

“xanh”

Xe 02 

bánh

Xe 

điện
Khác

Phân 

phối tại 

chỗ

Giao 

và 

nhận

Dụng 

cụ 

OOH

Danh mục sản phẩm

Dữ liệu 

khách 

hàng

Dữ liệu 

luồng giao 

thông hành 

khách

Chứng chỉ “xanh”

DOANH NGHIỆP 

VẬN CHUYỂN

CHỦ 

SỞ 

HỮU 

BẤT 

ĐỘNG 

SẢN

NHÀ 

CUNG 

CẤP OOH

NHÀ BÁN LẺ NHÀ VẬN TẢI

Chức năng

Tài sản 

và bộ dữ liệu

Đầu vào đối tác

và bên hỗ trợ

Đối tác và 

bên hỗ trợ

Nguồn tham khảo: BCG



Vậy tầm nhìn nào cho một nền tảng số logistics quốc gia?

Nền tảng 

logistics 

quốc gia

• Chất lượng hợp tác và chia sẻ 

tốt hơn

• Chứng chỉ Cộng Tác và Chia Sẻ

• Chi phí tốt hơn, dịch vụ cao hơn

• Chứng chỉ về chi phí cạnh tranh 

và chỉ số chất lượng dịch  vụ

• Hàng hoá lưu chuyển nhanh hơn

• Chứng chỉ Nhanh

• Ít khí thải hơn

• Chứng chỉ Xanh cho Logistics

Nhanh hơnChia sẻ hơn

Xanh hơnTốt hơn



Xây dựng nền tảng số hợp tác Công Tư toàn diện cho logistics

Nền tảng công tác 

(collaboration 

platform)

BIG DATA

SCP

(Supply 

Chain 

Planning)

Supply chain 

control tower

Network and 

strategy

TMS OMS/WMS FMS SPP/TOSERP

NAPAS
VNACC/

VNCIS

National One 

Logistics 

Ecosystem

Hệ thống

GTVT

Các hệ

thống

khác

National Logistics 

Planning
Transport  Map

Bộ tiêu chuẩn số

Logistics

Warehouse 

Network  Map

Các hệ thống cơ

sở dữ liệu khác

Công nghệ Block Chain Big Data/AI IoT/Telecom

• Xây dựng cơ chế hợp 

tác công tư (ppp) trong 

phát triển nền tảng số 

quốc gia

• Tạo dựng môi trường 

hợp tranh bình đẳng

• Hướng tới tiêu chuẩn 

hoá vận hành của ngành

• Chủ động trong hoạch 

định chiến lược logistics 

và nền tảng số logisticsGaaS

(Chính 

phủ)

SaaS

(Doanh nghiệp)

LaaS

(Công tác giữa các DN)



Đề xuất: nền tảng giải pháp SỐ cho lĩnh vực logistics 

NỀN TẢNG LOGISTICS QUỐC GIA NHƯ LÀ MỘT LOẠI DỊCH VỤ (GaaS)

.• Cho phép kết nối với các

nền tảng dữ liệu

• Thuận lợi hoá các tương

tác với các cơ quan

Chính Phủ (như Bộ

GTVT, Bộ CT, Bộ Tài

Chính, ..) trên cơ sở nền

tảng National One 

Logistics Platform 

Thuận lợi hoá cho các nền

tảng logistics 

• Xây dựng nền tảng cơ sở 

National One Logistics 

Platform

• Cung cấp dữ liệu hoạch 

định hạ tầng logistics 

• Phát triển bản đồ Logistics

• Dữ liệu về giao thông vận

tải

• Dữ liệu về hàng hóa xuất

nhập khẩu

Phát triển dữ liệu số 

về logistics

01 02 03

• Thúc đẩy các sáng kiến

đổi mới trong logistics

• Xây dựng cơ chế nhân

rộng phối hợp công tư

Tài trợ và thúc đẩy các

sáng kiến logistics
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