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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Việt Nam đặt mục tiêu sử dụng 75% nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2045
Việt Nam đang có kế hoạch tăng công suất sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo kể từ năm 2020 và cho đến năm
2045, dự kiến nguồn năng lượng tái tạo sử dụng cho hệ thống điện quốc gia sẽ chiếm khoảng 75% và khoảng 70% tổng
sản lượng năng lượng các loại theo cam kết của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 về biến đổi khí hậu năm 2021 (COP26).
Ngoài ra, theo dự thảo Quy hoạch phát triển nguồn điện 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ
Công Thương, dự kiến công suất điện gió và điện năng lượng mặt trời sẽ tăng lần lượt 333% và 167% so với giai đoạn 10
năm trước. Việc phát triển năng lượng tái tạo sẽ mang đến cho Việt Nam rất nhiều lợi ích, không chỉ là phương án bảo
vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, mà còn tăng sự thu hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến các công
nghệ xanh trong tương lai như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.
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THƯƠNG MẠI TIÊU DÙNG
* Nền kinh tế tạo lập trên môi trường Internet của Đông Nam Á được dự báo sẽ
đạt giá trị đến 1 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới, nhờ vào nhu cầu mua sắm
trực tuyến và giao nhận hàng hóa, thực phẩm của người dân trong khu vực. Báo
cáo mới nhất đến từ Google cho thấy, hiện Đông Nam Á đã ghi nhận có thêm
hơn 60 triệu người dùng Internet chỉ trong vòng gần 2 năm đại dịch Covid-19 xảy
đến, nâng tổng số lượng người dùng Internet toàn Đông Nam Á lên 440 triệu người
dùng. Đây là một trong những thị trường Internet phát triển nhanh nhất thế giới do
tình trạng dân số đang trẻ hóa, tốc độ sử dụng điện thoại thông minh tăng nhanh
và tầng lớp trung lưu đang phát triển.
* Báo cáo của iPrice đăng tải trên Asia Retail News cho thấy, lưu lượng truy cập
các trang web và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam trong quý III vừa qua
cao gấp đôi so với Thái Lan và cao hơn gấp 3 lần so với Malaysia. Động lực cho
thấy sự gia tăng nhu cầu mua sắm trực tuyến, chủ yếu do tình trạng giãn cách xã
hội trong suốt quý III ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam. Hiện nay,
các công ty nước ngoài vẫn đang thống trị ngành thương mại điện tử ở nước ta,
đặc biệt được thể hiện thông qua lưu lượng truy cập. Cụ thể, Shopee của Singapore
chiếm 57% tỷ trọng lưu lượng truy cập, tiếp theo đó là Lazada chiếm 16%, đứng
thứ ba là Tiki - doanh nghiệp của Việt Nam với thị phần 13%. Ngoài ra, báo cáo
của iPrice cũng thể hiện rằng, Facebook hiện đang là nền tảng mạng xã hội thu
hút người dùng ở Việt Nam và cũng là kênh quảng bá thương hiệu vô cùng quan
trọng giúp tăng lưu lượng truy cập các trang thương mại điện tử ở Việt Nam.
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