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Thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ tăng lên
mức 3.3 nghìn tỷ USD trong 2 năm tới

Nguồn：
1.“Global Unified Commerce Forecast, 2018”, 451 Research
2.“Cross-border B2C E-commerce Market Trends”, Accenture
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Bán hàng xuyên biên giới qua thương mại điện tử



• Đổi mới cách thức triển khai XTTM đòi hỏi phải phù hợp với xu hướng tiếp 

cận thị trường quốc tế hiện nay.

• Sự bùng nổ của internet và các thiết bị điện tử tạo ra những cơ hội lớn cho 

các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận khách hàng toàn cầu.

• Thương mại điện tử không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua các rào cản 

địa lý để tìm kiếm khách hàng, mà còn giúp giảm bớt chi phí cho doanh 

nghiệp.

Xúc tiến xuất khẩu qua môi trường Thương mại 
điện tử  là xu thế tất yếu



• Cục XTTM tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng, điều chỉnh các cơ chế,

chính sách về XTTM để phù hợp với yêu cầu phát triển ngoại thương, xúc

tiến xuất khẩu trong bối cảnh thực thi các hiệp định FTA của Việt Nam hiện

nay, không ngừng đổi mới phương thức XTTM, xây dựng kế hoạch XTTM

phát triển xuất khẩu trung và dài hạn, đặc biệt đẩy mạnh hỗ trợ doanh

nghiệp xúc tiến xuất khẩu qua môi trường TMĐT và các nền tảng công

nghệ số.

Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm mang 
thương hiệu Việt qua môi trường TMĐT



Tổ chức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng hóa 
qua trang thương mại điện tử

Một số nội dung dự kiến về “Tổ chức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng 

hóa qua trang thương mại điện tử” trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Chương trình cấp quốc gia về XTTM phát triển ngoại thương theo quy định tại 

Nghị định 28/2018/NĐ-CP:

a) Mở tài khoản trên các trang TMĐT 

b) Duy trì tài khoản/ tư cách thành viên

c) Xây dựng quy trình, đánh mã, quản lý kho các sản phẩm dự định bán trên 

sàn TMĐT.

d) Tư vấn hỗ trợ pháp lý đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

đ) Đăng ký nhãn sản phẩm tại thị trường xuất khẩu theo yêu cầu của sàn TMĐT 

và thị trường xuất khẩu.

e) Xây dựng lại bao bì, nhãn mác theo quy chuẩn của trang TMĐT và thị trường 

xuất khẩu.



Tổ chức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng hóa 
qua trang thương mại điện tử

g) Chụp ảnh sản phẩm theo tiêu chuẩn của sàn TMĐT.

h) Quản lý gian hàng trực tuyến: cập nhật hình ảnh, thông tin, giá cả mỗi sản 

phẩm theo danh mục của sàn TMĐT, xác nhận đơn hàng, thông báo kho 

xuất hàng, tiếp nhận thông tin về các vấn đề phát sinh sau bán hàng.

k) Quảng bá gian hàng thông qua mạng xã hội, công cụ tìm kiếm.
l) Vận chuyển đơn hàng.

m) Các hoạt động khác: 

- Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh trên trang TMĐT để xây 

dựng chiến lược tiếp thị, khuyến mại;

- Xây dựng nội dung số (video clip) quảng bá gian hàng hoặc sản phẩm;

- Nâng hạng gian hàng trên trang TMĐT để tăng cơ hội bán hàng…



© Copyright 2019, Amazon.com, Inc or its affiliates

Chương trình hợp tác giữa Cục XTTM và Amazon

Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sản 
phẩm thương hiệu Việt Nam thông
qua Thương mại điện tử

•01/2019: Cục Xúc tiến thương mại công

bố kế hoạch hợp tác tầm nhìn 3 năm với

Amazon Global Selling

•04/2019: Cục Xúc tiến thương mại khởi

động chương trình Xúc tiến xuất khẩu

thông qua thương mại điện tử, lựa chọn

105 Doanh nghiệp để hỗ trợ tiếp cận thị

trường Mỹ.



Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới với Amazon

Dự kiến chương trình xúc tiến xuất khẩu qua Amazon 
giai đoạn 2020 - 2021

Xây dựng, phát triển thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam quaAmazon

Chương trình đào tạo về thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam

Xây dựng Modeling store (gian hàng chung)



Chương trình xây dựng Gian hàng chung - Modeling 
store trên Amazon

- Amazon sẽ hỗ trợ Cục XTTM và các TPOs của Việt Nam mở gian hàng 

chung để hỗ trợ các SMEs còn nhiều hạn chế trong việc trực tiếp tham gia 

TMĐT nói chung và Amazon nói riêng. 

- Mỗi gian hàng chung này sẽ làm đại diện bán hàng cho hàng chục doanh 

nghiệp và có thể có đến hàng trăm sản phẩm. Nếu các Hiệp hội mở thành 

công gian hàng trên Amazon thì sẽ có hàng nghìn sản phẩm Việt Nam được 

bán trên kênh thương mại điện tử uy tín này. 

- Giúp tạo lợi thế lớn cho sự phát triển sản phẩm thương hiệu Việt trên 

Amazon. Càng nhiều sản phẩm Việt Nam trên Amazon sẽ kéo theo tăng cao 

khả năng hiển thị trên chức năng tìm kiếm, ngay cả khi không cần sử dụng 

các công cụ nâng hạng của Amazon.



Các chương trình Cục XTTM 
phối hợp với Amazon tổ
chức luôn nhận được sự
quan tâm của đông đảo
Doanh nghiệp Việt Nam



Hiện có nhiều sản phẩm Thương hiệu Việt đã phổ biến hơn 
với người tiêu dùng quốc tế

thông qua môi trường thương mại điện tử



Xây dựng thương hiệu VIỆT và tương tác trực tiếp với người
tiêu dùng thông qua Amazon



• Phối hợp với chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam tại Trung tâm Thiết kế Việt Nam –Hàn Quốc đào tạo, tư vấn cho 

doanh nghiệp về tầm quan trọng của thiết kế, xây dựng thương hiệu; các xu hướng, kỹ năng cơ bản trong thiết kế 

(như thiết kế nhận diện thương hiệu, bao bì, sản phẩm, tài liệu quảng bá online…), tư vấn về phát triển sản phẩm và 

cách thức xây dựng thương hiệu trên nền tảng TMĐT.

Các hoạt động khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam xúc tiến xuất khẩu qua thương mại điện tử 



Các hoạt động khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 
xúc tiến xuất khẩu qua thương mại điện tử 

Kết nối giao thươngtrực tiếp

trong khuôn khổcác hội chợ, 

triển lãm giữa cácnhà nhập 

khẩu, các đối tác kinh doanh 

trong lĩnh vực thương mại điện 

tử với các nhà sản xuất, xuất 

khẩu của Việt Nam



Trân trọng cảm ơn


