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Tóm tắt: Sàn giao dịch vận tải (TEMs) là xu hướng phát triển tất yếu của ngành vận tải nói
riêng và ngành logistics nói chung trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Mục đích chính
của các TEM là kết nối các chủ hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận tải (TSP) với nhau để tạo
điều kiện phát triển cho các luồng hàng hóa, dịch vụ và thông tin. Việc triển khai hoạt động
các sàn giao dịch vận tải (TEMs) hứa hẹn sẽ giảm chi phí giao dịch, cung cấp khả năng vận
chuyển hàng hóa tốt hơn, khai thác tối ưu nguồn hàng và giảm sự thiếu hiệu quả trong các quy
trình vận chuyển và hậu cần hiện tại. Nhận thấy việc nghiên cứu sàn giao dịch vận tải tại Việt
Nam còn giới hạn, bài báo này đã đưa ra một bức tranh tổng thể về thực trạng hoạt động của
TEM tại Việt Nam thông qua nghiên cứu định tính và định lượng.
Từ khóa: Sàn giao dịch vận tải, Ngành vận tải, Ngành logistics, Việt Nam.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Khái niệm của sàn giao dịch vận tải
Thuật ngữ sàn thương mại điện tử (e-marketplace) sở hữu một lượng lớn định nghĩa được
đưa ra từ các nhà nghiên cứu trên thế giới. Sàn thương mại điện tử được miêu tả như một hệ
thống thông tin liên tổ chức cho phép thành viên tham gia (người bán và người mua) được
trao đổi thông tin về giá cả và chào hàng [1, 2] hay một thị trường kỹ thuật số phục vụ cho
việc mua và bán hàng hóa và dịch vụ [3]. Sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ Thông tin
và Truyền thông (ICT - Information & Communication Technologies) và các ứng dụng
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thương mại điện tử có liên quan là các nhân tố quan trọng góp phần hỗ trợ cho sự phát triển
của các điểm giao dịch thông tin mới (infomediaries) trong ngành vận tải hàng hóa phụ trách
vận hành các thị trường điện tử nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và minh bạch thông tin cho
doanh nghiệp vận tải [4]. Theo Marasco [5], vai trò cơ bản của các thị trường này là kết nối
nhiều nhà vận chuyển và chủ hàng đến với nhau trong một không gian thị trường ảo đồng thời
cung cấp phần mềm, công cụ và dịch vụ để tạo điều kiện giao tiếp và giao dịch giữa họ. Đây
chính là những quan điểm sơ bộ về sàn giao dịch vận tải (TEMs).
Đến năm 2018, sau khi kết hợp định nghĩa của sàn thương mại điện tử và kết quả nghiên
cứu của [5, 6], Andres Rios [7] từ trường đại học Lund đã đưa định nghĩa cho sàn giao dịch
vận tải là một nền tảng hoặc môi trường trung gian trực tuyến được thiết kế để cung cấp phần
mềm, công cụ và dịch vụ có chức năng thiết lập và tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ mua
bán (thường là mối quan hệ tay ba giữa người bán hay các nhà cung cấp dịch vụ vận tải,
người mua hay các chủ hàng và bên thứ ba cung cấp dịch vụ phụ trách cung cấp sàn giao
dịch) và hoạt động giao dịch.
Dòng thông tin
Nhà cung cấp công
nghệ

Mối quan hệ
Dòng vật chất

Sàn giao dịch
vận tải

Người mua DV vận tải
(chủ hàng)

Khách hàng

Người
cung cấp
DV vận tải

Hình 1. Mối quan hệ trong sàn giao dịch vận tải [6].

Theo Wang và cộng sự [6], trong ngành logistics, sàn giao dịch vận tải là môi trường kết
nối của ba bên là người mua dịch vụ vận tải (chủ hàng), người cung cấp dịch vụ vận tải (TSP)
và nhà cung cấp công nghệ mà thông thường là bên thứ ba cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, trên
thực tế, bên cung cấp dịch vụ có thể chính là bên chủ hàng hoặc TSP. Trong một số trường
hợp, khách hàng sử dụng hàng hóa cũng có thể liên quan đến sàn giao dịch vận tải nhưng đây
không phải là trường hợp phổ biến. Ngoài ra, hoạt động của sàn giao dịch vận tải cũng có khả
năng xuất hiện sự liên quan của các bên khác ví dụ như bên tài chính phụ thuộc vào mức độ
phức tạp của dịch vụ cung cấp bởi sàn giao dịch vận tải.
Tại Việt Nam, sàn giao dịch vận tải hàng hóa còn là một khái niệm mới mẻ, chưa được
hoàn thiện đầy đủ và mang nhiều cách hiểu khác nhau. Trong bài “Sàn giao dịch vận tải hoạt
động như thế nào?” của báo giao thông, theo ông Trần Quang Bình [8], Vụ trưởng Vụ Vận tải
(Tổng cục Đường bộ Việt Nam), sàn giao dịch vận tải hàng hóa là “sàn giao dịch thương mại
điện tử dành cho các đơn vị vận tải hàng hóa, các nhà cung cấp dịch vụ logistics (các đơn vị
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vận tải) và các khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa (chủ hàng) đăng thông tin về khả
năng cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, hàng hóa cần chuyên chở và tiến hành một phần hoặc
toàn bộ quy trình mua bán dịch vụ vận chuyển hàng hóa”.
1.2. Phân loại sàn giao dịch vận tải
Mang đặc điểm của sàn thương mại điện tử, các sàn giao dịch vận tải (TEMs) có thể phát
triển theo hai hướng phân khúc thị trường ngang (horizontal marketplace) và thị trường dọc
(vertical marketplace) [3, 9]. TEMs được coi là theo thị trường ngang khi đa dạng hóa dịch vụ
đầu ra phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp, phân khúc thị trường khác nhau. Ngược lại,
TEMs được coi là theo thị trường dọc khi chuyên môn hóa dịch vụ phục vụ cho một hoặc một
vài phân khúc cố định.
Ngoài phân loại theo đặc tính thị trường, các sàn giao dịch vận tải khác nhau cũng có thể
xây dựng mô hình tập trung vào các loại hình vận tải khác nhau [5]. Hiện tại, trong ngành vận
tải, các TEMs có thể tập trung vào loại hình đường bộ, đường song, đường sắt, hàng không,
đường biển và loại hình đa phương thức.
Nói đến sàn giao dịch vận tải, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến độ mở của nó hay nói
cách khác, những đối tượng nào được tham gia vào thị trường ảo này. Dựa trên khía cạnh này,
theo Nandiraju và Regan [10], TEM được phân loại thành hai loại là công cộng (mở) hay tư
nhân (đóng) dựa vào liệu TEM mở rộng cho tất cả đối tượng có thể tham gia hay giới hạn số
lượng thành phần hợp lệ.
Phân loại sàn giao dịch vận tải còn có thể dựa vào cơ chế thương mại. Dựa vào nghiên
cứu của Boyle [11] cùng Nandiraju và Regan [10], bốn mô hình TEM đã được xác nhận bao
gồm mô hình danh mục (catalogue model), mô hình đăng và tìm kiếm (post and search
model), mô hình đấu giá (auction model) và mô hình trao đổi (exchange model). Ở mỗi mô
hình, vai trò và trách nhiệm của TEM khác nhau. Ví dụ cụ thể là trong mô hình danh mục,
TEM sẽ hoạt động như một công cụ lưu trữ thông tin và giá cả cung cấp bởi các TSP để chủ
hàng chủ động vào chọn một TSP bất kỳ trong khi với mô hình đăng và tìm kiếm, chủ hàng sẽ
đăng nhu cầu dịch vụ của bản thân đồng thời các TSP đăng khả năng cung cấp dịch vụ thực
tại của bản thân; TSP và chủ hàng sẽ tự chủ động kết hợp với nhau và đàm phán mà không
chịu sự giám sát, kiểm tra của TEMs.
Cuối cùng, nguồn thu nhập được chọn làm yếu tố phân loại sàn giao dịch vận tải.
Stockdale và Standing [12] có khẳng định rằng khả năng thỏa mãn yêu cầu thành viên tham
gia của TEMs là yếu tố quan trọng tạo sự khác biệt với các sàn giao dịch khác. Đến nay, 5
nguồn thu nhập của TEM được xác nhận bao gồm phí giao dịch, phí đăng ký hoặc thành viên,
doanh thu quảng cáo, phí dịch vụ gia tăng, bán phần mềm và bản quyền phần mềm, chi tiết
như sau:
● Phí giao dịch, đại diện cho tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền của mỗi giao dịch được
thực hiện trên toàn thị trường và có thể được tính cho các người gửi hàng hoặc cho các TSP
hoặc cho cả hai;
● Phí đăng ký hoặc thành viên, thường được thu trước từ người dùng đã đăng ký hàng
tháng hoặc hàng năm;
● Doanh thu quảng cáo, chủ yếu được sử dụng trong các sàn giao dịch cung cấp các tính
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năng cộng đồng như tin tức, diễn đàn, thư mục và nội dung khác;
● Phí dịch vụ giá trị gia tăng, có thể bao gồm tín dụng, bảo lãnh thanh toán, theo dõi và
truy tìm, bảo hiểm vật liệu quá cảnh, dịch vụ tư vấn, …;
● Bán phần mềm và bản quyền.
Một điều cần lưu ý thêm là một TEM có thể dựa vào một hoặc nhiều nguồn doanh thu
trên.
Tổng hợp các đặc tính phân loại được đề cập ở trên sẽ được sử dụng làm căn cứ để phân
tích chi tiết một mẫu TEM trong phương pháp phỏng vấn trực tiếp được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1. Tóm tắt về cách phân loại sàn giao dịch vận tải.

Đặc điểm
Hình thức
Đặc điểm kỹ thuật của Theo chiều ngang
ngành
Theo chiều dọc
Đường bộ
Đường
hàng
không
Mô hình vận tải
Đường sắt
Đường biển
Vận tải Đa phương thức
Mức độ mở / Người dùng Công khai (Mở)
được phép tham gia
Riêng tư (Đóng)
Mục lục
Đăng và tìm kiếm
Cơ chế thương mại
Đấu giá
Trao đổi
Phí giao dịch
Phí đăng ký / thành viên
Doanh thu quảng cáo
Nguồn thu nhập
Dịch vụ giá trị gia tăng
Bán phần mềm và bản
quyền

Nguồn
Raisch[3] ,
và Rosdahl[9]

Barratt

Marasco[5]

Nandiraju và Regan[10]
Boyle[11], Nandiraju và
Regan[10]

Stockdale và Standing[12]

1.3. Các vấn đề còn tồn tại khi phát triển sàn giao dịch vận tải
Việc sàn giao dịch vận tải mang lại nhiều lợi nhuận và cơ hội phát triển cho cả doanh
nghiệp và nền kinh tế là điều không thể phủ nhận. Lợi ích sử dụng sẽ biểu hiện rõ ràng từ
chức năng căn bản của TEMs – cải thiện hoạt động vận tải. Kể từ khi được giới thiệu ra thị
trường vào những năm 90s, để thực hiện chức năng căn bản của mình, các sàn giao dịch vận
tải kết hợp với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã phát triển từ chỉ có hoạt
động gắn kết giao dịch đơn giản cho đến đa dạng dịch vụ quản lý logistics như ngày nay.
Theo Elmaghraby [13], sàn giao dịch vận tải cung cấp cho người tham gia những ưu việt so
với hoạt động theo phương pháp truyền thống, cho phép doanh nghiệp có bước tiến xa so với
cách quản lý doanh thu truyền thống. Ví dụ cụ thể là đối với chủ hàng, việc tham gia vào
TEMs sẽ tạo cơ hội được tiếp cận với các đối tác với năng lực vận tải tốt hơn, giá cả minh
bạch hỗ trợ không cần phí thời gian, tiền bạc cho đàm phán hợp đồng với các công ty vận tải
riêng lẻ mà sẽ tiết kiệm chi phí mua hàng do sự cạnh tranh trên thị trường cung ứng. Các TSP
nhờ khả năng kết nối khách hàng gia tăng nên giảm được chi phí tiếp thị, bán hàng không cần
thiết. Khi tham gia các TEMs, nguồn thông tin của các doanh nghiệp sẽ công khai, ranh giới
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địa lý sẽ được xóa bỏ, hoạt động tiếp xúc thị trường và trao đổi giữa các thành phần trong thị
trường cũng sẽ được tối ưu hóa, tốc độ giao dịch diễn ra nhanh chóng hơn nhiều.
Mặc dù sàn giao dịch vận tải (TEMs) mang đến cho các đối tượng tham gia nhiều lợi ích
hiện hữu, việc bước vào TEMs cũng ẩn chứa không ít các rủi ro. Vấn đề đầu tiên là vấn đề
nhận thức về công nghệ kỹ thuật sử dụng trong sàn giao dịch vận tải. Gắn với sự hình thành
và phát triển của các TEMs là sự hưng thịnh của thương mại điện tử kèm theo sự đi lên của
khoa học công nghệ. Tuy nhiên, không phải thành phần nào cũng có khả năng tham gia vào
TEMs. Theo tổ chức FTC (Federal Trade Commission) [14] và Teck-yong Eng [15], nhiều tổ
chức, công ty theo tư tưởng kế thừa duy trì mô hình, hoạt động theo phương pháp truyền
thống hoặc mức độ tự động hóa trong kinh doanh thấp sẽ là những đối tượng phù hợp với nhu
cầu công nghệ của các loại hình liên quan đến sàn thương mại điện tử trong đó có sàn giao
dịch vận tải. Ngoài ra, bản thân các TEM trong quá trình xây dựng và phát triển cũng đòi hỏi
sự cập nhật, nâng cấp không ngừng hệ thống công nghệ kỹ thuật để thỏa mãn thị trường phục
vụ. Các sàn giao dịch vận tải với yếu tố mô hình vận tải, nguồn thu nhập, cơ chế thương mại,
… càng nhiều và phức tạp thì yêu cầu mức độ khoa học kỹ thuật càng lớn.
Vấn đề thứ hai là vấn đề bảo mật và niềm tin của thành phần tham gia TEMs. Hiện tại,
nhiều công ty chưa sẵn sàng đăng ký tham gia vào sàn giao dịch vận tải vì thị trường ảo này
không chịu trách nhiệm vượt quá công việc kết nối nhu cầu của người giao hàng và năng lực
của các TSP. Pressey và Ashton [16] xác nhận rằng những thành phần tham gia TEMs có tồn
tại những lo ngại về bảo mật liên quan đến chia sẻ thông tin, tính minh bạch, rủi ro cảm nhận
hay vấn đề niềm tin của người sử dụng và tiết lộ dữ liệu nhạy cảm ra thị trường ảo. Một ví dụ
cụ thể là nhiều công ty vẫn có mối nghi ngờ liệu các dịch vụ, thông tin cung cấp trong TEM
có đạt chuẩn hay không [17]. Các sàn giao dịch vận tải với mức độ mở công khai là những đối
tượng dễ phải đối mặt với vấn đề trên nhất.
Vấn đề thứ ba là vấn đề điều khiển giá cả thị trường. Đây là một hệ quả gắn tiền với đặc
tính chia sẻ thông tin của sàn giao dịch vận tải. Vấn đề này ảnh hưởng đến những TEM công
khai (mở) nhiều hơn so với những TEM riêng tư (đóng). Nhờ việc công khai thông tin cơ bản,
chào giá của tất cả TSP đăng ký tham gia, các chủ hàng cần sử dụng dịch vụ vận tải có thể dễ
dàng so sánh tiềm năng vận tải cùng giá cả dịch vụ. Đây là một lợi thế khi sử dụng TEMs đã
đề cập phía trên nhưng cũng có một mặt trái gắn liền với nó khi đứng dưới góc nhìn của các
nhà cung cấp dịch vụ vận tải (TSP). Từ quan điểm của các TSP, họ sẽ không thoải mái khi
tham gia thị trường TEMs khi bản thân phải chịu áp lực về giá cả phát sinh do nguồn thông
tin thời gian thực (real-time) cập nhật liên tục.
Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác tồn đọng như thẩm định tư cách, chất lượng và năng
lực các công ty đăng ký tham gia TEMs; chất lượng nhân viên, thời gian xử lý vấn đề và
chuyên môn nhà cung cấp TEM không đầy đủ và kết nối giữa thành viên tham gia và nhà
cung cấp TEM giới hạn; …. Bản thân sàn giao dịch vận tải là một môi trường mới nên còn
nhiều khía canh chưa được hoàn thiện, cần thêm nhiều nghiên cứu.
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1 Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, cả hai phương pháp định tính và định lượng đều được sử dụng.
Nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính thu thập thông tin qua phỏng
vấn sau đó miêu tả, phân tích thông tin cung cấp để đánh giá thực trạng và khó khăn hoạt
động của các sàn giao dịch tại Việt Nam hiện tại. Với phương pháp định lượng, nhóm nghiên
cứu tiến hành lập bảng câu hỏi để thu thập dữ liệu số và phân tích dữ liệu. Với kết quả của bài
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báo này, nhóm tác giả sử dụng kết quả từ phương pháp nghiên cứu định tính để viết bài.
Bài báo căn cứ trên hai luồng thông tin: thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp. Thông tin
thứ cấp được nhóm nghiên cứu thu thập từ các sách, báo, tạp chí, sách báo điện tử hay bản
báo cáo từ các nguồn nghiên cứu chính thống trên Internet. Ngoài ra, thông tin từ các website
của các sàn giao dịch vận tải (TEMs) tại Việt Nam cùng nghị định 59/2015/TT-BCT ngày
31/12/2015 của Bộ công thương cũng được tham khảo. Thông tin sơ cấp thu được từ cuộc
phỏng vấn chuyên sâu với đại diện của các TEMs hoạt động tại Việt Nam với sự kết hợp câu
hỏi mở để tìm hiểu thực trạng hoạt động của các TEMs và những khó khăn gặp phải. Ngoài
ra, nhóm nghiên cứu còn sử dụng các câu hỏi số liệu cụ thể của bảng câu hỏi.
Tính từ năm 2014 đến nay, tại Việt Nam đã thành lập 15 TEMs. Bảng sau đây trình bày
kết quả tiến hành khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu. Thời gian thực hiện
khảo sát phỏng vấn chuyên sâu thông qua gặp mặt trực tiếp là vào đầu năm 2020 (Tháng 1 –
Tháng 3/2020) tại Hà Nội.
Bảng 2. Thống kê bảng câu hỏi khảo sát.

Mục kiểm tra

Số lượng

Tỷ lệ %

Tổng số bảng câu hỏi được gửi

15

100%

Tổng số bảng trả lời được nhận

11

73,33%

Tổng số bảng trả lời hợp lệ

9

60%

2.2 Kết quả nghiên cứu và đánh giá
Thông qua kết quả phỏng vấn các công ty, tổ chức điều hành sàn giao dịch vận tải
(TEMs), nhóm nghiên cứu đã phác thảo một bức tranh tổng quát về đặc điểm của các TEMs
tại Việt Nam (Bảng 3). Trong bảng 3, nhóm nghiên cứu đã số hóa dữ liệu để phục vụ quá
trình phân tích. Trong phần cơ chế thương mại, những TEMs nhận được kết quả “1” là những
sàn tập trung vào một cơ chế thương mại, “2” cho những TEMs có nhiều hơn một cơ chế
thương mại. Trong mục vận tải đa phương thức, “0” là kết quả cho những TEMs không có
loại hình vận tải đa phương thức, “1” dành cho những TEMs có. Số ghi trong mục doanh thu
chỉ số lượng nguồn doanh thu của sàn giao dịch vận tải. Về mục vốn đầu tư, những sàn có vốn
đầu tư < 20 tỷ VND nhận được kết quả “0” còn vốn đầu tư có giá trị ≥20 tỷ VND nhận được
kết quả “1”. Cuối cùng là phần nhân viên vận hành, trong đó sàn giao dịch có số lượng nhân
viên vận hàng ≤10 người nhận kết quả “0”; 10< số lượng ≤15 người nhận kết quả “1” và số
lượng >15 nhận kết quả “2”.
Về khía cạnh năm tiếp cận thị trường, các sàn giao dịch vận tải đều là những thành viên
mới tiếp cận vào thị trường vận tải Việt Nam, sớm nhất được thành lập vào năm 2014 nhưng
gặp khó khăn khi trụ vững thu được doanh thu. Từ năm 2014 đến nay, tổng cộng có 15 sàn
giao dịch vận tải được thành lập tại Việt Nam tuy nhiên đến nay thì chỉ còn 11 TEMs còn hoạt
động trên thị trường. Về mô hình kinh doanh, các TEMs ở Việt Nam phát triển theo nhiều mô
hình khác nhau bao gồm C2C (Consumer to Consumer), B2B (Business to Business) hay B2C
(Business to Consumer) trong đó, mô hình B2B chiếm hơn 55%.
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Bảng 3. Tổng hợp kết quả tương quan các TEMs lớn tại Việt Nam.

N/A: Không cung cấp thông tin
Mục

Vtruck

Cơ chế thương
1
mại
Vận tải đa
0
phương thức
Nguồn doanh
0
thu
Vốn đầu tư
0
( 20 tỷ VND)
Nhân viên vận
hành ( 15
0
người)
Số lượng phiên
Khoảng
giao dịch (hàng
300
tháng)
Khoảng
Giá trị phiên
2,5 tỷ
giao dịch
VND/
tháng

NetLoading

Sàn Vận
Chuyển

Tadi

EcoTruck

STX

Carrier

Bonbon24h

Loglag

1

2

2

2

1

1

1

2

0

1

1

1

0

0

0

0

2

0

2

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

1

2

2

0

0

1

Khoảng
3500

N/A

N/A

Khoảng
2500

N/A

Khoảng 40

N/A

N/A

N/A

Khoảng
505 triệu
VND

N/A

Khoảng 15
tỷ VND/
tháng

N/A

Khoảng 1,3
tỷ VND/
năm

N/A

N/A

Về mặt thị trường khai thác, nhiều TEMs ở Việt Nam vẫn chưa lưu ý đầu tư cho vận tải
đa phương thức (với gần 33% TEMs chọn phương thức này) và/hoặc tập trung quá nhiều vào
thị trường đường bộ (với 100% TEMs được phỏng vấn lựa chọn) trong khi dành ít quan tâm
cho các thị trường khác như hàng không, đường biển, đường sắt. Nói đến cơ chế thương mại,
hai cơ chế phổ biến nhất là (1) đăng và tìm kiếm; (2) Đấu giá, trong đó phân loại nhỏ hơn
thành hai loại hình đấu giá kéo và đấu giá đẩy. Còn về hình thức kiếm doanh thu, phần lớn
TEMs vẫn duy trì một hình thức truyền thông, chính là dựa vào phí giao dịch (chiếm đến gần
70%) bên cạnh một số giải pháp khác như phí quảng cáo, phí đăng tải, .... Cuối cùng, về hình
thức tiếp cận thị trường, các TEMs đã có những bước đầu tích cực áp dụng công nghệ thông
tin và chú trọng kết nối thị trường qua đa dạng hình thức như liên lạc hỗ trợ, trao đổi trực
tuyến, … nhưng chưa tận dụng tối ưu hết các phương pháp hiện có. Ngoài ra, nhiều dịch vụ
gia tăng giá trị được áp dụng trong đó dịch vụ tracking chiếm gần 78% và dịch vụ bảo hiểm
chiếm gần 45%.
Mặc dù sàn giao dịch vận tải về mặt lý thuyết được kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội phát
triển nhưng kết quả nhóm nghiên cứu thu được về hiệu quả hoạt động của các TEMs tại Việt
Nam không như mong đợi. Đầu tiên, quy mô của các TEMs tại Việt Nam còn khá nhỏ, với
tiền dành cho đầu tư chỉ từ 1 đến 46,5 tỉ VND, trong đó chỉ có hai sàn giao dịch nổi trội là là
EcoTruck và STX có vốn đầu tư hơn 20 tỷ VND và nguồn nhân lực duy trì ở mức độ nhỏ hơn
60 người, trong đó có 3 TEMs có số lượng nhân sự vận hành lớn hơn 15 người. Thứ hai, tín
hiệu tốt thu được từ kết quả nghiên cứu là các sàn giao dịch vận tải đang gia tăng vị trí cạnh
tranh trong ngành công nghiệp vận tải nhưng tốc độ gia tăng còn khá chậm. Số lượng chủ
hàng, công ty cung cấp vận tải hay số lượng giao dịch ở mức độ khả quan nhưng so với số
liệu trong toàn ngành vận tải chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Khi so sánh số lượng giao dịch hàng
tháng diễn ra của sàn giao dịch vận tải với tổng giá trị giao dịch hàng tháng, nhóm nghiên cứu
nhận thấy giá trị trung bình của giao dịch vẫn ở mức vừa và nhỏ.Theo kết quả phòng vấn các
đối tượng sàn giao dịch vận tải, trong quá trình vận hành sàn giao dịch vận tải, nhiều khó
khăn vẫn đang tồn tại gây ảnh hưởng lớn đến hiệu suất hoạt động bao gồm như thiếu một bộ
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khung pháp lý cụ thể cho việc quản lý TEMs; nhận thức của mọi người đối với công nghệ vận
tải còn chưa được mở rộng; nguồn tài nguyên giới hạn (ví dụ nhân lực, kỹ thuật, tài chính,
…); khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống; vấn đề về giá cả và
chi phí; vấn đề an ninh và niềm tin; hệ thống cơ sở hạ tầng kém chất lượng, thiếu đồng bộ.
Kết quả được cụ thể hóa trong bảng 4.
Bảng 4. Những khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động
của các sàn giao dịch vận tải.
Mục

Vtruck

NetLoading

Sàn Vận
Chuyển

Tadi

EcoTruck

STX

Carrier

Thiếu một bộ
khung pháp lý

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nhận thức của
các đối tượng
tham gia sàn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nguồn lực giới
hạn

X

0

X

X

0

X

X

X

X

X

0

X

X

0

X

X

X

X

Vấn đề niềm
tin

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vấn đề cơ sở
hạ tầng

X

0

X

X

0

X

X

X

X

Vấn đề giá cẳ
và chi phí

X

X

X

N/A

0

X

X

X

X

Khó khăn
trong xây
dựng và phát
triển hệ thống

X: Gặp khó khăn

BonLogbon24h lag

0: Không gặp khó khăn nhiều

Từ đó nhóm nghiên cứu có định hướng nghiên cứu sâu hơn về các khái niệm liên quan
đến TEMs, hoạt động cụ thể của các sàn giao dịch vận tải, các doanh nghiệp thành viên trong
quá trình tham gia sàn giao dịch vận tải hàng hóa tại Việt Nam cũng như hoạt động của Chính
phủ để tác động đến hiệu suất hoạt động của các TEMs và mạnh dạn đề xuất một số khuyến
nghị chung sau đây:
• Về phía nhà nước, nên thúc đẩy quá trình xây dựng khung pháp lý dành riêng cho
việc quản lý sàn giao dịch vận tải, quy định trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng và thành
phần tham gia, tối giản hóa thủ tục trong hoạt động của sàn giao dịch vận tải; nên dành nhiều
quan tâm, đầu tư, kiểm soát vào các TEMs cùng hệ thống cơ sở vật chất thay vì hoàn toàn cho
công ty tư nhân thiết lập và quản lý gây thiếu đồng bộ, không tạo dựng niềm tin cho người
tham gia; đồng thời nâng cao hiểu biết của người dân và các doanh nghiệp về sàn giao dịch
vận tải.
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• Về phía các doanh nghiệp xây dựng sàn giao dịch vận tải, mở rộng việc chủ động tiếp
cận thị trường để nắm bắt nhu cầu; nâng cao chi phí đầu tư, tận dụng tối đa sự phát triển của
công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch kinh doanh lâu dài
• Về tiến trình thực hiện, nên xây dựng những sàn giao dịch vận tải theo những nhóm
ngành hàng có các đặc điểm chung thì việc tham gia sàn và vận hành sẽ có tính khả thi cao
hơn ví dụ như ngành hàng nông thủy hải sản liên quan đến chuyển container lạnh, ngành hàng
ô tô cần những thiết bị vận chuyển chuyên dụng.
3. KẾT LUẬN
Sàn giao dịch vận tải là một ứng dụng cụ thể của nền kinh tế chia sẻ trong logistics, một
công cụ giúp nâng cao hiệu quả, giảm chi phí trong lĩnh vực vận tải nói riêng và logistics nói
chung. Đi vào hoạt động từ tháng 12/2015, sàn giao dịch vận tải hàng hóa được đánh giá về
mặt lý thuyết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp tham gia và nền kinh tế. Tuy
nhiên, trên thực tế tại thị trường vận tải Việt Nam, sàn giao dịch vận tải hàng hóa vẫn hoạt
động dưới quy mô vừa và nhỏ, đồng thời chứa đựng nhiều yếu điểm kiềm chế khả năng phát
triển.
Qua nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, bài báo đã chỉ ra được nhận thức về Sàn giao dịch
vận tải và đánh giá hoạt động của sàn giao dịch vận tải tại Việt Nam. Những kết quả từ nghiên
cứu đã chỉ ra tình trạng thực tiễn quy mô hoạt động của các sàn giao dịch vận tải tại Việt Nam
và những khó khăn, hạn chế khi vận hành sàn giao dịch vận tải. Từ đó, bài báo đưa ra những
khuyến nghị, giải pháp để khắc phục những khó khăn tồn đọng để hướng đến môi trường sàn
giao dịch vận tải năng động hơn trong tương lai.
Nhóm tác giả trong bài nghiên cứu này đã đánh giá hoạt động sàn giao dịch vận tải tại
Việt Nam dựa trên quan điểm của chính các công ty hay tổ chức vận hành sàn giao dịch vận
tải (TEMs). Trong tương lai, nhóm tác giả định hướng mở rộng nghiên cứu trên quan điểm
của khách hàng cuối cùng sử dụng dịch vụ vận tải và các doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào
sàn giao dịch vận tải để phân tích chuyên sâu hơn và đưa ra giải pháp phát triển sàn giao dịch
phù hợp với thị trường Việt Nam.
LỜI CẢM ƠN
Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Trường ĐH Giao thông vận tải đã ủng hộ và tạo
điều kiện để thực hiện nội dung nghiên cứu này. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng xin chân thành
cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác nhiệt tình của các công ty, tổ chức điều hành sàn giao thông vận
tải (TEMs) tại Việt Nam như Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Vận tải VinaTrucking, Công ty
Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải NetLoading, … trong quá trình tiến hành phỏng vấn nghiên
cứu.
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