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Sàn thương mại điện tử



Sàn thương mại điện tử (TMĐT) hiểu đơn

giản chính là các chợ hoạt động trên

mạng, môi trường điện tử, hay còn gọi là

“chợ mạng”.



Chợ truyền thống và mua sắm trực tiếp Sàn thương mại điện tử và mua
bán trực tuyến



Loại bỏ trung gianPhụ thuộc và bị trung gian ép giá

Lợi ích của mua bán trực tuyến qua sàn TMĐT



Giá cả công khai, bảo đảm chất
lượng, xuất xứKhông biết giá, chất lượng

Lợi ích của mua bán trực tuyến qua sàn TMĐT



Tiết kiệm thời gian, chi phíXếp hàng, chen chúc, di chuyển xa xôi

Lợi ích của mua bán trực tuyến qua sàn TMĐT



Ngườimua từ khắp cả nước, hỗ trợ
vận chuyển, thị trường rộng lớn

Lợi ích của mua bán trực tuyến qua sàn TMĐT

Giới hạn về địa lý, vận chuyển, 
phạm vi thị trường hẹp



Sàn TMĐT hỗ trợ tiêu thụ nông sản 



Bán cá kho làng Vũ Đại trên website TMĐT



Thanh toán số



Thanh toán số hay thanh toán điện tử

hiểu một cách đơn giản là thanh toán

không dùng tiền mặt, được tiến hành

thông qua các công cụ thanh toán chỉ với

một vài thao tác đơn giản.



Các phương thức và công cụ thanh toán số

Thẻ ngân hàng

Máy POS

Ứng dụng ngân hàng di động

Ví điện tử

Mobile Money (tiền di 
động)



Lợi ích của thanh toán số



Lợi ích của thanh toán số



Lợi ích của thanh toán số



Lợi ích của thanh toán số



Lợi ích của thanh toán số



Nhanh chóng, đơn giản, mọi lúc mọi nơi

Thanh toán học phí không dùng tiền mặt

Xếp hàng chờ đợi, chậm muộn



Nhanh chóng, đơn giản, an toàn

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Xếp hàng chờ đợi, mệt mỏi, rủi romất
cắp



ATM mềm (bài học từ cách làm của Lạng Sơn)



ATM mềm (bài học thành công từ Lạng Sơn)

Các điểm giao dịch của Bưu điện văn hóa xã

có người phục vụ thực hiện chức năng nạp, rút

tiền mặt các tài khoản ngân hàng của công

chức, viên chức, người dân thông qua máy

POS và App của ngân hàng.



Mobile Money

Mobile Money là gì?

Mobile Money là một tài khoản chứa
tiền, gắn với số thuê bao di động

của người dùng

Mobile Money khác gì so với các phương thức
thanh toán điện tử khác?

✓ Giao dịch bằng Mobile Money không cần có
kết nối mạng.

✓ Giao dịch Mobile Money không cần phải có
điện thoại di động thông minh.



Lợi ích của Mobile Money





Nông nghiệp số



Nông nghiệp số hiểu một cách đơn giản

là nông nghiệp dựa trên công nghệ số và

dữ liệu số.



Mua, bán truyền thống
Mua bán qua sàn TMĐT

Hết hàng

Lợi ích của nông nghiệp số



Đặt

Công cụ thô sơ, sẵn có, trâu bò Thuê công cụ (như Uber, Grab)

Lợi ích của nông nghiệp số



Sâu bệnh diễn biến tồi tệ trước khi
phát hiện

Được thông báo kịp thời và hướng
dẫn cách phòng, chống

Lợi ích của nông nghiệp số



Thu hoạch và cất kho
Dự báo thời điểm phù hợp để thu hoạch, tối ưu

giá và chất lượng

Lợi ích của nông nghiệp số



Hư hỏng nhanh
Chất lượng giảm khi đến tay người tiêu dùng
Dễ bị ép giá

Theo dõi tức thời điều
kiện bảo quản

Truy xuất nguồn gốc

Lợi ích của nông nghiệp số

Giá trị kinh tế thấp



Canh tác, sản xuất thủ công Sử dụng công nghệ phục vụ canh tác, sản xuất

Lợi ích của nông nghiệp số





Truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng nền tảng công nghệ

Người tiêu dùng

Nông trại

Nhà máy chế biến

Hệ thống phân phối

Cửa hàng

Con giống

Chuỗi sản phẩm



Truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng nền tảng công nghệ

Vận chuyển

Lóc thịt

Đóng gói

Người tiêu dùng

Chănnuôi

Lò mổ

Vận chuyển



Lợi ích của Truy xuất nguồn gốc bằng nền tảng công nghệ



Thị trường lớn, tiết kiệm chi phí, nâng tầm
thương hiệu

Phát triển sản phẩm OCOP qua TMĐT

Bán tại cửa hàng, hội chợ, sức tiêu
thụ thấp, phụ thuộc vào địa điểm



Phát triển sản phẩm OCOP qua TMĐT



Xây dựng, quảng bá thương hiệu trên
môi trường số



Xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu của địa

phương trên môi trường số là việc ứng dụng công

nghệ, nền tảng số để xây dựng hình ảnh, quảng

bá, truyền thông cho thương hiệu của địa phương

trên môi trường số.



Thương hiệu địa phương

Văn hóa của
địa phương

Điểm đến của
địa phương

Sản phẩm/sản vật
của địa phương

Xây dựng, quảng bá thương hiệu địa phương trên môi trường số



Tiết kiệm chi phí

Khả năng tiếp cận lượng người
xem lớn

Khả năng nhận diện, ghi nhớ
thương hiệu cao

1

3

2

Lợi ích mang lại

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NMWbYxtzreJv-zG0NHHJVfTQ2pnrVhMRpayUNAr5Axw/copy


Xây dựng, quảng bá thương hiệu địa phương trên môi trường số



Du lịch số



Du lịch số là du lịch dựa trên công nghệ số

và dữ liệu số



Tìm kiếm, hỏi thăm, chỉ dẫn
Chủ động, dễ dàng lập kế hoạch du lịch

Lợi ích của du lịch số



Tư vấn gói tour tại văn phòng, trụ sở, điện thoại Kinh doanh, bán các sản phẩm du lịch trên nền
tảng công nghệ

Lợi ích của du lịch số



Bố trí hướng dẫn viên thuyết trình tại
điểm du lịch

Điểm đến du lịch thông minh

Lợi ích của du lịch số



Vé giấy Đặt vé, thanh toán trực tuyến, không còn vé giấy

Lợi ích của du lịch số



Bảo tồn, phát huy
giá trị văn hóa địa phương

nhờ công nghệ số



Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa

phương nhờ công nghệ số là việc ứng

dụng công nghệ số vào hoạt động phục

hồi, lưu trữ, trưng bày, quảng bá di sản, di 

tích, văn hóa của địa phương.



Lợi ích mang lại

Trước
Sau:

Số hóa thông tin, hình ảnh, lưu trữ, phục dựng



(Bật Slide Show & Click vào hình ảnh để trải nghiệm Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh tại ATK Định Hoá trên Map4D)

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ATK Định Hoá

https://atk.vimap.vn/object/detail-lvh/5fd2fcf5a65aa81f23f1e700?data=%7bplace:%7blocation:%7blat:21.78782549400539,lng:105.51056713990323%7d,name:Nh%C3%A0+t%C6%B0%E1%BB%9Fng+ni%E1%BB%87m,address:null%7d%7d&camera=21.787576,105.510662,20.00,55.0,-161.9,1
https://atk.vimap.vn/object/detail-lvh/5fd2fcf5a65aa81f23f1e700?data=%7bplace:%7blocation:%7blat:21.78782549400539,lng:105.51056713990323%7d,name:Nh%C3%A0+t%C6%B0%E1%BB%9Fng+ni%E1%BB%87m,address:null%7d%7d&camera=21.787576,105.510662,20.00,55.0,-161.9,1


Trân trọng cảm ơn



CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
Bộ Thông tin và Truyền thông

dx.mic.gov.vnt63.mic.gov.vn

c63.mic.gov.vn

vietsolutions.net.vn

Kênh truyền thông cộng đồng
về chuyển đổi số (Zalo OA)

onetouch.mic.gov.vn

smedx.mic.gov.vncongdanso.mic.gov.vn

khonggianmang.vn


