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Kính gửi:  

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới sản xuất và 

tiêu dùng của cả nước thời gian qua, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bên caṇh kênh phân phối truyền 

thống hiện nay, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã 

phối hợp với các Sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam bao gồm Sendo.vn, 

Voso.vn và Tiki.vn triển khai xây dựng chương trình “Gian hàng Việt trực 

tuyến” trên Sàn thương mại điện tử với mục tiêu hỗ trợ đưa các nhà sản xuất 

Việt, doanh nghiệp Việt, sản phẩm Việt hướng tới một kênh phân phối mới, 

hiện đại và bền vững trên nền tảng số. 

“Gian hàng Việt trực tuyến” trên Sàn thương mại điện tử tại Việt Nam 

là nơi tập hợp các hàng hoá chất lượng của Việt Nam, các thương hiệu Việt uy 

tín, những sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp địa phương trên cả trên 

các lĩnh vực, nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, công nghiệp, công nghiệp tiêu 

dùng, thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm, đặc sản địa phương...  

Các doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hoá  đăng ký tham gia phân phối trên 

“Gian hàng Việt trực tuyến” sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Bộ 

Công Thương, các Sàn thương mại điện tử, Đơn vi ̣chuyển phát cũng như các 

đối tác hợp tác của Chương trình. Ngoài ra, các doanh nghiệp đăng ký tham gia 

sẽ được hỗ trợ, tư vấn miễn phí từ đơn vị triển khai và Sàn thương mại điện tử 



để thực hiện các thủ tục, hướng dẫn cách thức phân phối trên "Gian hàng Việt 

trực tuyến". 

Cục TMĐT và KTS trân trọng thông báo các Doanh nghiệp có nhu cầu 

đăng ký tham gia chương trình, đề nghị liên hệ để được hỗ trợ./. 
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“Gian hàng Việt trực tuyến” 

Nơi hội tụ các thương hiệu Việt uy tín 

 

Trên thị trường hiện nay các sản phẩm hàng hoá trên nhiều lĩnh vực 

khác nhau do doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp địa phương sản xuất 

đã khẳng định được chỗ đứng nhất định, đặc biệt là hàng hoá trong lĩnh vực 

tiêu dùng phục vụ đời sống đại đa số người dân, hàng công nghiệp nhẹ, thực 

phẩm chế biến, nông thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng đặc sản địa 

phương . . . Cùng với trình độ sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam ngày 

càng được nâng cao, chất lượng hàng hoá ngày càng được cải thiện đã từng 

bước chiếm được niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam. Trong thời gian qua, 

các doanh nghiệp Việt Nam đã có sự tiếp cận mạnh mẽ với hệ thống bán lẻ ở 

các tỉnh, thành, địa phương và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cho 

tới nay, tại các hệ thống siêu thị lớn trong cả nước, hàng hoá do các doanh 

nghiệp Việt Nam sản xuất, hàng hoá sản xuất tại Việt Nam đã chiếm tới trên 

90 - 95% các mã mặt hàng. 

Tuy nhiên do nhu cầu phát triển của thị trường, hệ thống bán lẻ phục vụ 

cho một khu vực dân cư nhất định, do đó bị giới hạn về mặt không gian cho 

hàng hoá, giới hạn về chủng loại hàng hoá có mặt trên các kệ hàng đã làm 

giảm đi tính chất đa dạng của thị trường. Nhiều doanh nghiệp sản xuất Việt với 

sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhưng tiếp cận hệ thống bán lẻ truyền 

thống còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, còn rất nhiều doanh nghiệp đến từ các 

khu vực địa phương, tỉnh thành phố xa Trung ương, doanh nghiệp hợp tác xã, 

doanh nghiệp công nghiệp nông thôn . . . chưa có điều kiện và năng lực tiếp 

cận trực tiếp với hệ thống bán lẻ do năng lực và tài chính còn hạn chế, dẫn tới 

gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra. 

Trong khi đó, với xu hướng phát triển và sự bùng nổ của thương mại 

điện tử trong vài năm trở lại đây đã mở ra kênh phân phối mới cho các doanh 

nghiệp Việt Nam. Kênh này phân phối mới, hiện đại này với những lợi thế của 

nó không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp có quy mô, sản phẩm có 

thương hiệu mà cả các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 

hợp tác xã . . . đều tích cực tham gia. 

Có thể nói, hiện nay việc phân phối hàng hóa trên các trang thương mại 

điện tử cho hàng hóa Việt, doanh nghiệp Việt vẫn đang được thực hiện, tuy 

nhiên hiệu quả chưa cao, số lượng doanh nghiệp tham gia chưa nhiều, sản 



phẩm các vùng miền địa phương chưa đa dạng, công tác chuyển phát chưa 

được tối ưu, trong khi nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là ở địa phương vẫn 

đang trăn trở tìm phương hướng, đầu ra cho sản phẩm. 

Do vậy, nhu cầu thực hiện phân phối hàng hoá Việt trên môi trường trực 

tuyến có tổ chức một cách bài bản có sự đồng bộ về quy mô, cách thức và 

được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công 

Thương mang tính dẫn dắt, định hướng và phát triển thị trường đã trở nên cấp 

thiết đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 

Với những cơ sở trên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công 

Thương chủ trì, phối hợp với các Sàn thương mại điện tử lớn ở Việt Nam triển 

khai xây dựng mô hình Gian hàng Việt trực tuyến trên các sàn thương mại điện 

tử để thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng Việt, doanh nghiệp địa 

phương thực hiện phân phối hàng hoá tại Việt Nam. Chương trình này đồng 

thời cũng là hoạt động triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn 

với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 

2014-2020. 

“Gian hàng Việt trực tuyến” trên Sàn thương mại điện tử là nơi tập hợp 

các hàng hoá chất lượng của Việt Nam, các thương hiệu Việt Nam uy tín hoặc 

những sản phẩm của các doanh nghiệp địa phương, được thiết kế chia theo các 

lĩnh vực như nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, hàng OCOP, thực phẩm, đồ gia dụng, 

mỹ phẩm, đặc sản địa phương . . . với các nhãn hàng của các thương hiệu lớn, 

thương hiệu quốc gia cũng như các sản phẩm của doanh nghiệp địa phương . . . 

để thực hiện phân phối trên các sàn thương mại điện tử uy tín tại Việt Nam với 

các chương trình quảng bá trên cả nước ở cả cấp Trung ương và địa phương. 

“Gian hàng Việt trực tuyến” hiện triển khai trên các sàn thương mại điện 

tử lớn và uy tín với mục tiêu tạo một sân chơi mới cho các doanh nghiệp sản 

xuất Việt Nam, doanh nghiệp địa phương phát triển hệ thống phân phối bằng 

các giải pháp chuyển đổi số, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng hình thức 

thương mại điện tử và công nghệ số, kết nối thị trường trong nước. 

“Gian hàng Việt trực tuyến” được cho là một điểm sáng mới, là kênh 

phân phối có hiệu quả tại thị trường nội địa giúp người tiêu dùng Việt Nam 

mua được hàng hóa với chất lượng đảm bảo, chi phí hợp lý, từng bước giải 

quyết câu chuyện “hàng giả, hàng nhái” trong các giao dịch thương mại điện tử, 

đồng thời được kỳ vọng sẽ là địa điểm đến đáng tin cậy cho người tiêu dùng 

trong cả nước trải nghiệm mua sắm hàng hóa Việt, sản phẩm các vùng miền 



địa phương trên các Sàn thương mại điện tử, từng bước mở rộng thị phần của 

sản phẩm Việt Nam tới mọi miền đất nước thông qua phương thức phân phối 

hiện đại. 

Trong bối cảnh mới sau dịch Covid-19, xu hướng tiêu dùng trực tuyến 

đang ngày càng phổ biến và là xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng 4.0, 

Chương trình này hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt, nhất là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa phục hồi và có cơ hội tiếp cận trở lại thị trường. Đặc biệt, 

các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP sẽ là 

động lực mới của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn tới, mang đến nhiều cơ hội 

cùng với thách thức mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Bên cạnh đó, 

đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất Việt Nam phải cùng nhau đồng hành tạo nên 

một cộng đồng hàng Việt từ hệ thống các siêu thị lớn, siêu thị quy mô vừa và 

nhỏ, hệ thống chợ truyền thống, các hệ thống buôn và bán lẻ cho tới kênh phân 

phối hiện đại trên thương mại điện tử, cùng bắt tay nhau nỗ lực củng cố vị thế 

của mình và phát triển bền vững hơn nữa ở thị trường trong nước. 

Các doanh nghiệp, sản phẩm tham gia phân phối hàng hoá trên 

“Gian hàng Việt trực tuyến” sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Bộ 

Công Thương, các Sàn thương mại điện tử, đơn vi ̣ chuyển phát cũng như 

các đối tác hợp tác của Chương trình. Ngoài ra, các doanh nghiệp đăng ký 

tham gia sẽ được hỗ trợ, tư vấn miễn phí từ đơn vị triển khai và sự hỗ trợ 

trực tiếp từ các Sàn thương mại điện tử để thực hiện các thủ tục, hướng 

dẫn cách thức phân phối trên "Gian hàng Việt trực tuyến”. 
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