
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành 

công nghiệp logistics. Sự phát triển này phần lớn nhờ vào việc thay đổi cách 

nhìn nhận về trí tuệ nhân tạo, quản lý dữ liệu doanh nghiệp và công nghệ tự 

động tiên tiến. Những sự chuyển biến này đã diễn ra từ những năm trước và 

ngày càng phát triển nhanh chóng, thông minh và bền vững hơn. Vì vậy, chúng 

ta nên nhìn thấy được những xu hướng logistics trong thời gian sắp tới để có 

được sự chuẩn bị tốt nhất. 

1. Phát triển dịch vụ Giao hàng tận nơi (GHTN) 

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ ngày càng thu hẹp khoảng cách 

giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng dựa vào nhiều nền tảng khác nhau. 

Những nhà sản xuất hiện không cần phải tranh giành vị trí đặt hàng trên 

kệ hàng bán lẻ nữa. Thay vào đó, họ phải đấu tranh trực tiếp khi đưa hàng 

hóa từ kệ hàng trực tuyến đến vị trí người tiêu dùng cuối cùng qua công 

cụ Quản lý logistics chặng cuối. 

Trong những năm tới, GHTN được dự đoán sẽ trở thành một trong những 

xu hướng dẫn đầu. Xu hướng này mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn, tạo 

mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ hơn, đồng thời thấu hiểu được lợi ích 

bán hàng phía sau đó. Các công ty logistics cần coi đây là cơ hội để phát 

triển thông qua cách cung cấp dịch vụ cho nhà sản xuất trong việc phân 

phối nhanh chóng những đơn hàng của họ. 

 

2. Công nghệ tự động hóa, bước đệm của tất cả xu hướng logistics 

Ngành logistics ngày càng được áp dụng công nghệ tự động hóa nhằm đáp 

ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Xu hướng tự động hóa đối với ngành 

logistics liên quan đến việc đầu tư robot tự vận hành và hệ thống điều 

khiển chúng được dự báo tăng trưởng trong năm nay. Hơn hết, nhà kho là 

nơi được nhắm đến để triển khai quy trình tự động hóa bởi những robot sẽ 

đảm nhiệm thay công việc của con người. 

Sự phát triển công nghệ tự động hóa đối với hoạt động logistics được mở 

rộng là cho là do những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Một trong số đó, có 

thể kể đến việc cải thiện an toàn lao động, đảm nhiệm nhiều công việc 

hơn, năng suất lao động gia tăng, nhưng chi phí lại giảm đi nhiều lần là 

những lợi ích của ngành công nghiệp tự động. Những lợi ích nêu trên là cơ 

sở để các chuyên gia dự báo xu hướng phát triển đối với dịch vụ logistics 

chính là công nghệ tự động hóa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quản lý dữ liệu và Công nghệ thông tin định hướng logistics 

Công nghệ được đánh giá là nhân tố chủ chốt trong việc cách mạng hóa 

ngành dịch vụ logistics. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đã 

dần triển khai nguồn lực công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động 

logistics. Điều này chắc chắn sẽ được duy trì trong nhiều năm tiếp theo khi 

mà các chủ hàng đã và đang tận dụng lợi thế về công nghệ blockchain để 

cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn. 

Áp dụng công tác quản lý thông tin qua nguồn dữ liệu doanh nghiệp hướng 

đến đến hoạt động điều hành hiệu quả vượt trội hơn. Việc kiểm soát các 

hoạt động logistics sẽ trở nên an toàn hơn thông qua kênh trao đổi thông tin 

nhanh chóng và giảm thiểu tỷ lệ sai sót của con người. Hơn nữa, công nghệ 

blockchain hỗ trợ giảm thiểu hóa việc gián đoạn thông tin, cắt giảm các 

công việc giấy tờ và còn có thể đảm bảo không làm cho những tài liệu bị 

xáo trộn. 
4. Giao diện lập trình ứng dụng (API) thay đổi ngành vận chuyển 

Giao diện lập trình ứng dụng , hay còn gọi là API, cho phép hai chương 

trình phần mềm tương tác với nhau. Trong ngành logistics, các API sẽ 

giúp kết nối các robot tự động và công nghệ khác với cùng một hệ thống 

quản lý duy nhất. Khi các công ty logistics có thể đảm bảo thông tin đang 

được kết nối với đúng đối tượng nhắm đến. 

Tuy nhiên việc tiếp cận thông tin chi tiết về dữ liệu có giá trị đòi hỏi lao 

động thủ công dài hạn. Năm nay được dự kiến sẽ tận dụng được các API 

từ các doanh nghiệp để xây dựng quá trình truyền thông hiệu quả thông 

qua các công cụ tự động hóa.  API giúp chia sẻ, trao đổi dữ liệu và giới 

hạn quyền truy cập cho tất cả người dùng trong hệ thống. Do đó, loại bỏ 

được nhu cầu kiểm tra thủ công và cải thiện tốc độ các tiến trình khác 

nhau trong chuỗi cung ứng. 
 



 
 

 

 

 

 

 

5. Các công ty logistics sẽ tiếp tục hợp tác và liên kết 

Trong những năm gần đây, có thể thấy được sự hợp tác và liên kết là 

những xu hướng đang phát triển trong ngành logistics. Các công ty vận 

chuyển sẽ kết nối lại hình thành nên một liên minh vận chuyển lớn hơn. 

Các doanh nghiệp này sử dụng các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để 

hợp tác hiệu quả thông qua toàn bộ lợi ích của chuỗi cung ứng.  

Giảm thiểu chi phí,  giảm bớt lượng khi thải carbon, tăng độ chính xác, 

giảm kiểm kê, giảm lao động hành chính là những lợi ích chủ yếu đang 

thúc đẩy sự cộng tác và củng cố ngành công nghiệp logistics. 

  

Nguồn: https://cerasis.com/logistics-trends-to-watch/ 


