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Bối cảnh

• Lũy kế 9 tháng có 45,1 nghìn doanh nghiệp tạm dừng 

kinh doanh, 32,4 nghìn doanh nghiệp chờ giải thể, 12,8 

nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

• Chuỗi cung ứng bị đứt gãy ở tất cả các khâu (nhập 

nguyên vật liệu, sản xuất, phân phối, bán hàng) 

• Nguy cơ thiếu hụt lao động gia tăng 

• Nhiều bạn hàng giảm số lượng đơn hàng hoặc chuyển 

hướng sang đối tác khác

Kinh tế vĩ mô: xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021

• Thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 17.7% so với năm 2020

• Thị trường xuất khẩu nông sản vẫn phụ thuộc sau vào Trung Quốc, luồng hàng hóa tắc 

nghẽn do các yếu tố yêu cầu kỹ thuật cũng như ngừng nhập khẩu do kiểm soát dịch bệnh

• Việt Nam đang tận dụng các hiệp định thương mại như EVFTA để tăng cường xuất khẩu 

sang các thị trường mới

• Tiêu thụ nông sản trong nước đứt gãy , Chính phủ đã chỉ đạo một loạt các hành động hỗ 

trợ tiêu thụ nông sản cũng như định hướng các cách làm mới để tạo ra nền kinh doanh 

nông sản bền vững



1. Đảm bảo hoạt động mạng bưu 

chính, cung cấp ổn định dịch vụ

Hoạt động của Vietnam Post

2. Hoạt động cộng đồng tham gia phòng chống dịch

- Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương (80 tỷ, 227.000 phần quà, 5 đầu báo cho 312 phường xã)

- Hạt vàng bưu điện (820 tấn gạo, tương đương 10.036 tỷ đồng)

- Ủng hộ phòng chống dịch (10,5 tỷ đồng, vận chuyển hàng cứu trợ)

3. Hỗ trợ tiêu thụ nông sản
4.050 tấn vải

500 tấn nhãn

220 tấn na

500 tấn cam, bưởi

1.500 tấn nông sản các loại khác

4. Cung ứng hàng hóa thiết yếu
3.389 điểm bán

Hàng thiết yếu: 46.343 tấn

Giá trị hàng hóa: 520,7 tỷ đồng

Vận chuyển: 4.540 tấn



Bài học rút ra

Doanh nghiệp bưu chính ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong việc kết nối chuỗi cung ứng nông sản nội địa,

và 

có lợi thế để tiếp tục mở rộng kết nối, 

tổ chức chuỗi cung ứng nông sản xuyên biên giới, 

hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững



Sáng kiến

Mở rộng năng lực logistics xuyên biên giới để tổ chức

hoạt động xuất khẩu nông sản theo mô hình hợp tác 4 bên

Đơn hàng xuất khẩu vải thiều đi một số nước:
• Xuất khẩu sang Nhật Bản: 76,75 tấn

• Xuất khẩu sang Australia: 1,25 tấn

• Xuất khẩu sang Czech: 2 tấn

• Xuất khẩu sang Hà Lan: 3 tấn (mô hình mới)

• XK sang một số quốc gia khác: 50 tấn

Nông dân/ Hợp 

tác xã

SX, trồng trọt

Đảm bảo tiêu 

chuẩn xuất khẩu

Vietnam Post

Đảm bảo chuỗi 

cung ứng liền 

mạch, ổn định

Các đối tác nhập 

khẩu nông sản

• Kết nối tiêu thụ

• Quảng bá 

thương hiệu Việt

Các Ngân hàng thương 

mại, Công ty bảo hiểm

• Hỗ trợ vốn cho Nông 

dân

• Cung cấp gói bảo hiểm 

• Đối ứng mở LC cho các 

DN XNK giữa VN và 

các nước trên TG



Vai trò của Vietnam Post trong mô hình mới

Nhà nhập khẩu 

tại các nước

Khách 

hàng 

Quốc tế

Logistics

• Nội địa

• Xuyên biên giới

Nông dân

Hợp tác xã

Tiêu 

dùng 

cuối

Sản xuất

Thu hoạch

Chế biến

Đóng gói

Thứ nhất, Vietnam Post đảm nhận vai trò mở rộng các công đoạn hậu cần logistics 

cho chuỗi cung ứng xuất khẩu nông sản



Vai trò của Vietnam Post trong mô hình mới

Định hướng, kế 

hoạch, tiêu thụ 

sp cho nông dân

Chủ trì 

logistics, bảo 

quản, chế biến

Nhà xuất khẩu 
Kết nối sự hỗ 

trợ tài chính, 

bảo hiểm

Thứ hai, Vietnam Post thể hiện vai trò chủ động thiết lập chuỗi cung ứng & kinh doanh bền vững

Vai trò Nội dung

Đối tác bao tiêu sản phẩm nông 

sản

- Lên chương trình tiêu thụ với nông dân theo kế hoạch hằng năm

- Áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp cho xuất khẩu 

Đại lý cung cấp tài chính, bảo hiểm - Dựa theo kế hoạch cung ứng, Bưu điện cung cấp các gói tín dụng, bảo hiểm ưu đãi cho 

Nông dân để hỗ trợ sxkd

Thực hiện Logistics, bảo quản, chế 

biến

- Bưu điện sở hữu hệ thống vận chuyển nông sản chủ động

- Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao phục vụ các thị trường lớn như EU, Mỹ

- Phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc , đảm bảo chất lượng

Nhà xuất khẩu - Trực tiếp là nhà xuất khẩu

- Liên kết với bộ, ban ngành để xây dựng mạng lưới đối tác xuất khẩu 



Đánh giá

Logistics

- Vận hành trơn tru hệ thống cung ứng lạnh và chủ 

động Logistics nội địa và quốc tế

- Xuất khẩu bằng các chuyến bay trực tiếp giữa Việt 

Nam và các nước thay vì hình thức quá cảnh thông 

thường

Hợp tác 

cung ứng

- Hợp tác mô hình chuẩn với trang trại (Đắc Nông, 

Bình Phước) trong việc cung ứng sản phẩm xuất 

khẩu 

- Thí điểm mô hình hợp tác để mở rộng cho các sản 

phẩm khác nhau tại các vùng miền khác nhau 

Xuất 

khẩu

- Thể hiện được sự chỉnh chu trong quy trình xuất 

khẩu của Bưu điện

- Đối tác hài lòng với kết quả của các đợt thử nghiệm

- Quy mô tăng dần với 300 tấn sản phẩm rau, trái cây 

trong tháng 10, và kế hoạch 800 tấn trong tháng 

12/2021

Chiến 

lược

- Đã kiện toàn chiến lược phát triển theo mô hình bền 

vững và tiêu chuẩn cao 



Kế hoạch tiếp theo

Tháng 12/2021: 

• Mở rộng kết nối với 

các đối tác

• Đàm phán hoàn 

thiện khung hợp tác 

cung ứng bền vững

Q2/2022: 

Đưa vào vận hành 

một số cơ sở hạ 

tầng tiêu chuẩn EU

Q1/2022:  

Vận hành hệ thống 

quản lý chuỗi cung 

ứng số (e-supply 

chain)

Q3/2022: 

Đẩy mạnh xuất 

khẩu, nâng cao 

giá trị nông sản 

Việt trên thị 

trường quốc tế

Q4/2021: 

Bám sát kế 

hoạch đưa hộ 

nông sân lên 

sàn theo 

QĐ1034



Trân trọng cảm ơn


