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file:///I:/Ky%20yeu%20Dien%20dan/IV.3.%20TS%20Nguyen%20Thanh%20Bình%20HV%20Ngan%20hang.docx
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TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT 

NHẬP KHẨU TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM 
 

TS. Vương Quang Lượng 

ThS. Hoàng Trung Hiếu 

ThS. Phạm Quang Hiếu 

                Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương 
 

Mở đầu 

Chuyển đổi số là việc ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin để 

thay đổi các mô hình sản xuất, kinh doanh, do đó tác động mạnh mẽ đến các 

ngành, các lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu 

(XNK). Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các hình thức 

kinh doanh hiện đại trên nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến, trong đó 

hoạt động XNK hàng hóa chuyển dần sang hình thức giao dịch thương mại điện 

tử, ứng dụng công nghệ số.  

Tiến trình chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực XNK hàng hóa góp phần 

làm giảm khối lượng công việc, đơn giản thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, 

rút ngắn thời gian làm thủ tục XNK và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Bên 

cạnh đó, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cách mạng công nghiệp 4.0, 

sự phát triển khoa học công nghệ và tiến trình chuyển đổi số trên thế giới đặt ra 

yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ KH&CN và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi 

số ở Việt Nam, đồng thời đặt ra một số vấn đề đối với quản lý hành chính nhà 

nước nói chung và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng, nhất là những 

thách thức đối với nguồn lực và nhân lực quản lý nhà nước về XNK, khả năng 

thích ứng chuyển đổi công nghệ, việc nâng cấp hạ tầng CNTT và triển khai cơ 

sở hạ tầng số, dữ liệu mở, đảm bảo thống nhất, kết nối thông tin, an toàn dữ liệu, 

tính bảo mật và minh bạch trong hoạt động XNK. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương về XNK hàng hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, quản lý xuất nhập khẩu 

phải có sự thay đổi và thích ứng kịp thời, đặt ra yêu cầu chuyển đổi các nội dung 

quản lý nhà nước đối với XNK hàng hóa, từ việc hoạch định và triển khai chiến 

lược, kế hoạch XNK hàng hóa; xây dựng, thực thi chính sách thúc đẩy XNK 

hàng hóa; thiết lập và sử dụng hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý XNK 

(hành chính và kỹ thuật); đến việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 
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về hoạt động XNK hàng hóa (cách thức, phương pháp, quy trình quản lý XNK) 

và tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về XNK 

trong bối cảnh chuyển đổi số. 

1. Bối cảnh chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam 

Trên thế giới hiện nay, quan niệm về chuyển đổi số (Digital 

transformation) bao gồm hiện đại hóa công nghệ thông tin, tối ưu hóa kỹ thuật 

số để thay đổi các mô hình sản xuất, kinh doanh và tạo ra những hình thức kinh 

doanh số mới. Chuyển đổi số là khai thác dữ liệu có được từ quá trình số hóa, 

sau đó áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó nhằm tạo ra 

các giá trị mới. Nền kinh tế số hiện có trị giá hơn 3.000 tỷ USD và sử dụng xấp 

xỉ 10% năng lượng điện của toàn thế giới. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần và mọi quy mô đang gia tăng sự phụ thuộc vào nền tảng công nghệ số, 

Internet an toàn, ổn định và đáng tin cậy, từ đó thực hiện chuyển đổi từ kinh 

doanh truyền thống sang các hình thức kinh doanh hiện đại trên nền tảng số, 

trong đó hoạt động XNK hàng hóa chuyển dần sang hình thức giao dịch thương 

mại điện tử, ứng dụng công nghệ số.  

Nhờ nền kinh tế số mà hiệu suất kinh tế đạt được nhiều thành quả, các 

ngành công nghiệp có bước chuyển biến trong mô hình kinh doanh, xuất hiện 

những mô hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt so với truyền thống, như các 

hãng truyền thông toàn cầu nhưng không sở hữu quyền tác giả của một tin tức 

nào, hãng taxi toàn cầu nhưng không sở hữu chiếc xe nào, hãng khách sạn toàn 

cầu nhưng không sở hữu phòng khách sạn nào... Chuyển đổi số đã và đang góp 

phần định hình nên một thời đại kinh tế mới, thời đại của kinh tế số, giải trí số 

(Facebook, instagram, netflix, pinterest), đến giao thông vận tải số (Uber, grab, 

goViet), phân phối, bán buôn và bán lẻ trực tuyến trên nền tảng số (Lazada, 

Shopee)...  

Chuyển đổi số đang ngày một thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, 

những người có khả năng quyết định hướng đi và tạo nên thành công cho tổ 

chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, các nước phát triển phương Tây - nơi khởi nguồn 

và là mảnh đất chính cho sự bùng nổ công nghệ thông tin, đặc biệt trong thập 

niên 2000-2010 với sự ra đời của các khủng long công nghệ như Google, 

Amazon, Facebook, Apple của Mỹ - đã nhận thức được tầm quan trọng của việc 

thúc đẩy kinh tế số từ rất sớm. 



3 

Bộ máy chính quyền của nhiều quốc gia sau khi nhận ra tầm quan trọng 

của chuyển đổi số trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động và đảm bảo an ninh 

quốc gia, đã lập tức bước vào một “cuộc đua” mới trong việc thúc đẩy tiến trình 

chuyển đổi số. Tốc độ chuyển đổi số tại các khu vực và quốc gia là khác nhau, 

tùy thuộc vào mức độ phát triển khoa học - công nghệ và tốc độ chuyển đổi mô 

hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.  

Theo sau Mỹ, châu Âu tiếp bước với tầm nhìn và kế hoạch cho một 

“Single Digital Market” (thị trường số thống nhất), đáng chú ý là sự bùng nổ 

Cách mạng công nghiệp 4.0 của Đức. Ở khu vực châu Á, Trung Quốc có chiến 

lược “Made in China 2025”, Nhật Bản tập trung vào chương trình “Xã hội 5.0”, 

Hàn Quốc với nền tảng hạ tầng internet tập trung vào phát triển nền kinh tế sáng 

tạo, Singapore và Israel nêu cao khẩu hiệu “Smart Nation” (quốc gia thông 

minh) lấy công nghệ làm cốt lõi, Úc có “Digital Australia” -  chủ đề quốc gia số 

trở thành tầm nhìn và mục tiêu. Với tầm nhìn đó, Chính phủ các quốc gia xây 

dựng các chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tạo động lực phát triển mới cho nền 

kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong cuộc cạnh tranh khốc liệt 

trên thị trường toàn cầu.  

Tại Việt Nam, Chính phủ ngày càng quan tâm đến thực hiện chuyển đổi 

số, đồng thời, chuyển đổi số cũng là một trong những mục tiêu được quan tâm 

hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Ngày 27/9/2019, Bộ 

Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 3/6/2020, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 

15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển Kinh tế số 

và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

Sau giai đoạn khởi động chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2021-2025 

được nhận định là thời điểm để tăng tốc tiến trình chuyển đổi số, với những 

hành động, giải pháp triển khai cụ thể đối với từng Bộ, ngành, lĩnh vực và địa 

phương. Chính phủ và chính quyền các cấp đang nỗ lực xây dựng Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số; công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách 
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được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Hơn 30 thành phố cũng 

có dự định xây dựng Smart City với các nền tảng công nghệ mới. 100% các Bộ, 

ngành, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu 

làm trưởng ban, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu, tích cực chuyển sang hoạt 

động trên nền tảng số.  

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế số, xã hội số và làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản 

xuất - kinh doanh, tiêu dùng, cũng như đời sống văn hóa - xã hội. Chuyển đổi số 

đang dần trở thành xu thế không thể đảo ngược và là bước đi quan trọng để thực 

hiện nền kinh tế số và xã hội số, mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế và mỗi 

tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra những thách 

thức và yêu cầu mới.  

2. Một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu hàng hóa 

Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung và quản lý hoạt động xuất 

nhập khẩu nói riêng, chuyển đổi số không phải là cuộc cách mạng của công 

nghệ mà là cuộc cách mạng về thể chế. Đối với Chính phủ, Chính phủ chuyển 

đổi số bằng cách ứng dụng công nghệ để thay đổi cách quản lý và phụng sự 

nhân dân ngày một tốt hơn. Trước tiên, đó là Chính phủ điện tử, ở mức độ phát 

triển này, Chính phủ tập trung vào việc số hóa các nguồn tài nguyên, ứng dụng 

công nghệ thông tin, tin học hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. Phát triển cao hơn là Chính phủ số, ở mức độ phát triển 

này, Chính phủ hoạt động, vận hành, ban hành chính sách, đưa ra quyết định chỉ 

đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ số một cách chủ động theo nhu cầu của 

người dân, doanh nghiệp, tối ưu hóa dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ 

liệu, lấy dữ liệu là trung tâm. Để tiến tới mức độ phát triển này, cơ quan nhà 

nước các cấp từng bước cung cấp dữ liệu mở, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế 

số, xã hội số. Cao nhất là Chính phủ thông minh, ở đó Chính phủ sẽ kiến tạo sự 

phát triển bền vững, cung cấp các dịch vụ đổi mới, sáng tạo, có tính dự báo 

trước cho người dân và doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số và mô hình 

cung cấp dịch vụ mới, tối ưu hóa. Việc thay đổi hệ thống công nghệ thông tin 

cũng làm thay đổi quy trình nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của 

tổ chức bộ máy quản lý nhà nước. 
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Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số thực sự mang lại rất nhiều lợi ích 

cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ cách thức điều hành, quản lý đến 

nghiên cứu, phát triển kinh doanh. Doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua thay 

đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng áp dụng công nghệ mới 

như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây 

(Cloud)…, thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn 

hóa doanh nghiệp, từ đó thay đổi cách thức kinh doanh, giúp nâng cao hiệu quả 

kinh doanh và trải nghiệm khách hàng ngày một tốt hơn. Tận dụng các nền tảng 

công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện được nhiều lĩnh vực và hướng đến 

5 mục đích gồm: Tăng tốc độ gia nhập thị trường; tăng cường vị trí cạnh tranh 

trên thị trường; thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; tăng năng suất của nhân viên; 

mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng. 

Đối với hoạt động XNK hàng hóa, chuyển đổi số giúp có được một nền 

thương mại minh bạch, hiệu quả, vừa giải quyết được vấn đề không ai bị bỏ lại 

phía sau trong các hoạt động thương mại xuyên biên giới. Ngày nay, xu hướng 

chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các hình thức kinh doanh hiện đại 

trên nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến, với sự chuyển dần sang hình 

thức giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số. Tiến trình chuyển 

đổi số trong lĩnh vực XNK hàng hóa góp phần làm giảm khối lượng công việc, 

đơn giản thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian làm thủ tục 

XNK và nâng cao chất lượng dịch vụ công, từ đó thúc đẩy tăng trưởng XNK.  

Đối với người tiêu dùng, người dân chuyển đổi số bằng cách ứng dụng 

các công cụ công nghệ số để có cuộc sống tiện lợi hơn, tốt hơn, phong phú hơn. 

Dịch Covid-19 khiến người tiêu dùng nhận thức được tầm quan trọng của 

chuyển đổi số, bởi trong thời gian cách ly xã hội, họ buộc phải hạn chế ra 

đường, mọi giao dịch, việc học, các cuộc họp và xử lý công việc đều được thực 

hiện trực tuyến qua máy tính. Xu hướng chuyển đổi số đã tạo ra rất nhiều dịch 

vụ có ích cho người tiêu dùng cũng như tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực 

nhàn rỗi của xã hội.  

Bên cạnh những lợi ích mà chuyển đổi số đem lại, chuyển đổi số cũng tạo 

ra những mâu thuẫn, buộc các doanh nghiệp và mô hình kinh doanh truyền 

thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tồn tại và phát triển. Bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế sâu rộng, cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển khoa học 

công nghệ và tiến trình chuyển đổi số trên thế giới đang đặt ra yêu cầu đổi mới, 
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nâng cao trình độ KH&CN và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ở Việt Nam, 

đồng thời đặt ra một số vấn đề đối với quản lý hành chính nhà nước nói chung 

và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng. 

Đối với quản lý hành chính nhà nước nói chung, sự thay đổi chóng mặt về 

khoa học công nghệ trong chuyển đổi số ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà quản 

lý, đối tượng quản lý khiến quản lý nhà nước phải có những thay đổi phù hợp để 

thích ứng. Cần phải có giải pháp tạo hành lang pháp lý cho đổi mới quản lý hành 

chính nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số, tập trung vào đổi mới sáng tạo, 

ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước. Về cơ bản, cần 

phải đáp ứng được các yêu cầu chung về quản lý nhà nước trong CĐS như sau: 

- Một là, yêu cầu về quản lý hiệu quả các nguồn lực kinh tế, xã hội, cải 

thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

của doanh nghiệp thông qua hoàn thiện thể chế, chính sách. 

- Hai là, cần giải quyết được những mâu thuẫn trong quá trình phát triển 

kinh tế giữa các mục tiêu đặt ra là phát triển kinh tế nhanh và bền vững; giữa hội 

nhập kinh tế quốc tế và bảo hộ thương mại; giữa cắt giảm hàng rào thuế quan và 

gia tăng hàng rào phi thuế quan; giữa các hiệp định thương mại song phương và 

các hiệp định thương mại của một quốc gia với các tổ chức, khu vực. 

- Ba là, đảm bảo sự phát triển của các thị trường một cách đồng bộ, cần 

đẩy mạnh thị trường vốn và tiền tệ cùng với hành lang pháp lý rõ ràng, minh 

bạch; tiến trình thẩm định, định giá các doanh nghiệp nhà nước cần được đẩy 

nhanh hơn nữa. Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho các mô hình kinh 

tế số, các hình thức thanh toán mới ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật số. 

- Bốn là, cần giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại liên quan tới kết 

cấu hạ tầng kinh tế số và nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao; 

phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng vào công tác quản lý nhà 

nước như công nghệ trí tuệ nhân tạo, số hóa quản lý giao dịch. 

- Năm là, cần tập trung nâng cao năng lực dự báo về các biến động của 

đời sống kinh tế - xã hội trong khu vực và trên thế giới, từ đó đưa ra những gợi 

ý, định hướng nhằm giảm thiểu rủi ro đến từ các thị trường khu vực và quốc tế. 

- Sáu là, triển khai nền tảng kỹ thuật số để chia sẻ dữ liệu (cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến…); tiếp tục hoàn thiện Chính phủ 

điện tử với khả năng chia sẻ các dữ liệu về quản lý nhà nước. 
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- Bảy là, triển khai thực hiện phối hợp quản lý liên ngành, liên vùng hiệu 

quả nhằm khai thác tối đa các lợi thế so sánh của từng vùng, địa phương, của 

mỗi ngành, lĩnh vực.  

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, 

yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước, đó là:  

- Một là, yêu cầu hoàn thiện thể chế, kiện toàn hệ thống văn bản pháp luật 

về quản lý XNK trong tiến trình CĐS; tập trung vào công tác quản lý, đặc biệt là 

vấn đề thu thuế đối với các hoạt động xuất nhập khẩu và cung cấp dịch vụ xuyên 

biên giới.  

- Hai là, yêu cầu về bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, bảo vệ quyền riêng 

tư và các thông tin quan trọng trên môi trường Internet trong quá trình thu thập, 

xử lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu; đảm bảo tính thống nhất, kết nối và minh bạch 

trong hoạt động XNK hàng hóa.  

- Ba là, yêu cầu về nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai cơ 

sở hạ tầng số, dữ liệu mở, với yêu cầu trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, phù 

hợp, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động xuất nhập khẩu.  

- Bốn là, yêu cầu về nguồn nhân lực công nghệ thông tin và nâng cao 

năng lực cán bộ quản lý nhà nước về XNK trong tiến trình chuyển đổi số; tăng 

cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, nhân viên thuộc bộ máy quản lý nhà nước về XNK nhằm đáp ứng nhu 

cầu quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số. 

- Năm là, yêu cầu về đổi mới tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hoạt 

động XNK hàng hóa, đổi mới cách thức, phương pháp, quy trình quản lý XNK 

phù hợp với tiến trình CĐS, trong đó yêu cầu phải có quy định rõ ràng về quyền 

hạn, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Sáu là, yêu cầu đối với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm, giải quyết tranh chấp trong các hoạt động kinh doanh thương mại, XNK 

trong tiến trình CĐS; chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống giải quyết tranh 

chấp đối với các hoạt động kinh doanh, thương mại, XNK trên môi trường số.  
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3. Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa trong bối cảnh chuyển đổi số 

Từ những yêu cầu chung và cụ thể về quản lý nhà nước đối với hoạt động 

xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số, bài viết xin đề xuất một số giải 

pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

trong bối cảnh chuyển đổi số như sau: 

Đối với Nhà nước, các Bộ, ngành: 

- Trước hết, cần nâng cao nhận thức và vai trò quản lý nhà nước đối với 

hoạt động XNK trong bối cảnh chuyển đổi số. Đối với các cơ quan xây dựng 

chính sách, các Bộ, ngành, cần hiểu rõ vai trò của mình trong quản lý hoạt động 

xuất nhập khẩu trong quá trình chuyển đổi số, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi 

chính sách, dần xóa bỏ tư duy nhà nước chỉ đạo, nhà nước đầu tư… mà thay vào 

đó là nhà nước phục vụ, kiến tạo môi trường vì mục tiêu phát triển, gia tăng lợi 

ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng. 

- Cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình 

chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam, Nhà nước cần đẩy nhanh quá trình xây 

dựng, hoàn thiện thể chế, văn bản pháp lý cần thiết để tận dụng những ưu thế 

của việc chuyển đổi số, vận dụng linh hoạt các quy luật kinh tế thị trường để tạo 

động lực cho việc chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập khẩu, phát huy hiệu 

quả vai trò của chuyển đổi số trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Tạo lập những khuôn khổ pháp lý cần thiết và đầy đủ cho hoạt động của 

các loại thị trường liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó 

chú trọng đến những thị trường phát huy tốt vai trò của chuyển đổi số như: các 

sàn thương mại điện tử, thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động, thị 

trường kho bãi, thị trường dịch vụ cho thuê các thiết bị số ứng dụng trong quản 

lý vận tải, bảo quản, theo dõi… Xây dựng chế tài và cơ chế xử lý nghiêm minh 

những trường hợp lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh 

doanh XNK trên môi trường số.  

- Nhà nước cần đảm bảo khuôn khổ pháp lý cho quyền tự do tiếp cận, tự 

do cạnh tranh, tự do liên doanh, liên kết để thực hiện các hoạt động xuất nhập 

khẩu áp dụng thành tựu của khoa học công nghệ trong chuyển đổi số. Rà soát hệ 

thống văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách hiện hành để làm rõ những nội 

dung không phù hợp với quy định quốc tế và cam kết trong các FTA liên quan 
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đến chuyển đổi số, từ đó, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp quy 

cho phù hợp. Rà soát các chiến lược, kế hoạch XNK hàng hóa; hoàn thiện chính 

sách thúc đẩy XNK hàng hóa; thiết lập và sử dụng hiệu quả các công cụ, biện 

pháp quản lý XNK từ các biện pháp hành chính đến kỹ thuật phù hợp với bối 

cảnh chuyển đổi số. 

- Chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc và luật lệ chung liên 

quan đến quản lý XNK trong tiến trình chuyển đổi số của Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Diễn đàn Hợp tác kinh tế 

châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Kiện toàn các tổ chức pháp chế của ngành, 

địa phương và doanh nghiệp, củng cố hệ thống tòa án kinh tế, lao động, hành 

chính và các tổ chức trọng tài; tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, 

doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam trong các tranh chấp kinh tế, thương 

mại và đầu tư quốc tế. 

- Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và minh bạch; 

ban hành các quy định, tiêu chuẩn chất lượng đối với hoạt động xuất nhập khẩu 

về tốc độ xử lý đơn hàng, phương thức tiếp nhận đơn hàng, quản lý kho bãi… 

đảm bảo công khai, minh bạch để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện nghiêm 

túc các quy định quản lý XNK trong quá trình chuyển đổi số. Ban hành các 

chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xử lý thủ tục hành chính trực tuyến… 

tạo sức hút cho doanh nghiệp áp dụng CĐS trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật triển khai ứng dụng khoa học công 

nghệ và Chính phủ điện tử tại các cơ quan quản lý nhà nước; triển khai ứng 

dụng công nghệ số trong quản lý quy trình thủ tục XNK, đảm bảo tính thống 

nhất, kết nối và minh bạch trong hoạt động XNK. Sử dụng giải pháp, thiết bị, 

công nghệ dựa trên công nghệ mở để triển khai các ứng dụng công nghệ thông 

tin đáp ứng nhu cầu thực tế trong tiến trình chuyển đổi số. Triển khai các giải 

pháp về an ninh công nghệ, đáp ứng yêu cầu về bảo mật thông tin, an toàn dữ 

liệu, bảo vệ quyền riêng tư và các thông tin quan trọng trên môi trường Internet 

trong quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu trong hoạt động XNK.  

- Tăng cường nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho lĩnh vực khoa học công 

nghệ để có nguồn lực đủ lớn cho công tác nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi 

số trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ khoa học công nghệ của cán bộ, công 
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chức đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, 

Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, 

đặc biệt là các doanh nghiệp của Việt Nam để nghiên cứu phát triển các công cụ, 

phần mềm chống lại các cuộc tấn công mạng.   

- Nhà nước cần đi tắt đón đầu nghiên cứu ứng dụng những công nghệ tiên 

tiến của thế kỉ XXI như công nghệ AI, công nghệ blockchain, công nghệ tự động 

hóa… phục vụ công tác sản xuất thông minh, khai thác các thị trường ngách còn 

đang bỏ ngỏ, tìm kiếm nguồn hàng xuất nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như 

toàn nền kinh tế nói chung. 

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động XNK hàng 

hóa, đổi mới cách thức, phương pháp, quy trình quản lý XNK và tổ chức tốt 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giải quyết tranh chấp, xử lý các vi phạm 

về XNK trong bối cảnh chuyển đổi số. Chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống giải quyết tranh chấp đối với các hoạt động kinh doanh XNK trên nền 

tảng số. Xây dựng cơ chế ràng buộc chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 

chức đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu.  

Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các doanh 

nghiệp XNK về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong hoạt động xuất 

nhập khẩu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã 

hội; giúp doanh nghiệp nhận thức đúng đắn vai trò quản lý và tạo dựng môi 

trường pháp lý của Nhà nước, từ đó giảm tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ, cơ chế, 

chính sách ưu đãi của Nhà nước, có ý thức tự nỗ lực vươn lên và nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình để tồn tại và phát triển.  

- Tăng cường giáo dục kiến thức cho doanh nghiệp về kinh tế thị trường, 

các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường, xu hướng phát triển và chuyển 

đổi số, trang bị các kiến thức về quản lý kinh doanh XNK trong bối cảnh CĐS.  

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và hiệu quả 

đầu tư cho nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong chuyển 

đổi số.  
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- Tăng cường đối thoại, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo 

gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung 

cũng như hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng; có sự phối hợp chặt chẽ và phân 

rõ vai trò của các đơn vị có thẩm quyền liên quan đến hoạt động chuyển đổi số 

trong xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. 

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và kinh doanh trên nền tảng công 

nghệ số của doanh nghiệp. Phát triển đa dạng cả phương thức xuất khẩu chính 

ngạch truyền thống và phương thức xuất khẩu hiện đại. Đặc biệt, cần đẩy mạnh 

áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và tham gia các sàn thương mại 

điện tử thế giới. 

- Xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà quản lý, nhà khoa 

học, nhà đầu tư và nhà sản xuất, các doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học và công nghệ. Tranh thủ nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế để xây 

dựng các chương trình, dự án về công nghệ thông tin…, đặc biệt là các nhà đầu 

tư tiềm năng để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào Khu công viên phần mềm, 

Khu công nghệ thông tin tập trung. Đổi mới cơ chế giao đề tài nghiên cứu khoa 

học được tài trợ bằng ngân sách Nhà nước, thực hiện cơ chế đấu thầu minh 

bạch, cạnh tranh để có thể lựa chọn được những đơn vị nghiên cứu chất lượng, 

có năng lực thực hiện. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng; ban 

hành quy định mở tài khoản thanh toán trực tuyến dựa trên định danh khách 

hàng bằng phương thức điện tử (eKYC); ban hành áp dụng thống nhất các tiêu 

chuẩn trong lĩnh vực thanh toán điện tử.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, kiểm tra, giám sát 

trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, nhất là thanh toán điện 

tử, trung gian thanh toán, thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Tăng cường tổ chức các hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số nhằm trao 

đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng thời, hợp tác với 

các tổ chức nghiên cứu trong nước, nước ngoài để nâng cao hiệu quả chuyển đổi 

số trong các doanh nghiệp Việt Nam.  
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CHUYỂN ĐỐI SỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 
 

TS. Phạm Minh Tú 

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng 
 

Tóm tắt  

Bài viết tập trung phân tích xu hướng chuyển đổi số và những công nghệ 

mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tác động đến hoạt 

động ngân hàng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong ngành 

Ngân hàng, bài viết đề xuất một số khuyển nghị chính sách để thúc đẩy quá 

trình này. 

Từ khóa: CMCN 4.0, chuyển đổi số, Fintech, Bigtech, Neo-Bank… 

 

1. Tổng quan về chuyển đổi số  

Theo Demirkan và cộng sự (2016), chuyển đổi số (Digital transformation) 

là sự chuyển đổi sâu sắc và nhanh chóng các hoạt động kinh doanh, quy trình, 

năng lực và mô hình kinh doanh để tận dụng những thay đổi và cơ hội do tiến bộ 

kỹ thuật số mang lại cho xã hội.  

Hess và cộng sự (2016) định nghĩa chuyển đổi số liên quan đến những thay 

đổi trong công nghệ kỹ thuật số có thể mang lại mô hình kinh doanh mới cho 

các công ty, tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới hoặc thay đổi cơ cấu tổ chức sang 

hình thức tự động hóa các quy trình. Những thay đổi mà chuyển đổi số mang lại 

có thể được quan sát thấy từ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với 

những sản phẩm dịch vụ dựa trên internet, chính vì thế các tổ chức cần phải thay 

đổi toàn bộ mô hình kinh doanh cho phù hợp.  

Mićić (2017) định nghĩa chuyển đổi số là việc “Tích hợp công nghệ kỹ 

thuật số vào hoạt động kinh doanh dẫn đến những thay đổi trong hoạt động kinh 

doanh và cung cấp giá trị cho khách hàng”. Theo tác giả, chuyển đổi số cũng đề 

cập đến những chuyển đổi được kích hoạt bởi việc áp dụng công nghệ kỹ thuật 

số vào sản xuất, xử lý, chia sẻ và chuyển giao thông tin. Chuyển đổi số được xây 

dựng dựa trên sự phát triển của nhiều công nghệ: mạng viễn thông, công nghệ 

điện toán, kỹ thuật phần mềm và sự lan tỏa từ việc sử dụng những sản phẩm 

khoa học công nghệ mới.  
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Igniger Anna (2017) lại cho rằng chuyển đổi số không đơn thuần chỉ là việc 

số hóa, tạo ra dữ liệu số hoặc việc ứng dụng công nghệ thông tin (công nghệ số) 

vào các hoạt động. Thực tế, chuyển đổi số có sự khác biệt với số hóa 

(digitization) và số hóa hoạt động (digitalization). 

Tại Việt Nam, khái niệm “chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là 

quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số 

bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn 

vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, 

lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp. 

Như vậy, có thể hiểu chuyển đổi số là sự chuyển đổi sâu sắc và tăng tốc các 

hoạt động, quy trình, năng lực và mô hình kinh doanh để tận dụng triệt để những 

cơ hội của công nghệ số. Trong ngành Ngân hàng, chuyển đổi số không chỉ đơn 

giản là ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán 

đám mây, chuỗi khối, sinh trắc học, công nghệ tự động hóa quy trình bằng 

robot... mà còn là chuyển đổi toàn bộ mô hình, chiến lược và văn hóa kinh 

doanh của ngân hàng trên nền tảng đổi mới công nghệ. Theo đó, quá trình 

chuyển đổi số diễn ra tuần tự theo các nấc thang như sau: 

(i) Thứ nhất là số hóa (digitalization): Chuyển đổi các quy trình thủ công, 

truyền thống sang quy trình số, trực tuyến qua máy tính và internet. 

(ii) Thứ hai là chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation): Số hóa toàn 

bộ doanh nghiệp, tối đa hóa trải nghiệm của khách hàng, hỗ trợ khách hàng 

những gì khách hàng cần và muốn. 

(iii) Thứ ba là tái tạo số (digital reinvention): Kết hợp công nghệ và các nền 

tảng kỹ thuật số chưa từng có trước đây để tối đa hóa doanh thu và hiệu quả hoạt 

động thông qua các chiến lược, sản phẩm được cá thể hóa cao và trải nghiệm 

sáng tạo. 

2. Thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hướng: 

“Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học 

và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 

Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư” đã xác định phát triển kinh tế số là trụ cột, là nhiệm vụ 

trọng tâm chiến lược trong tiến trình phát triển chuyển đổi số quốc gia những 
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năm tiếp theo và đề ra mục tiêu vào năm 2025 kinh tế số Việt Nam chiếm 20% 

GDP, đến năm 2030 chiếm 30% GDP. Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết 

định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt ‘Chương trình chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chương trình Chuyển đổi số 

quốc gia nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, 

vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh 

toàn cầu. 

Để đảm bảo ngành ngân hàng bắt kịp tốc độ chuyển đổi số của nền kinh tế, 

Thống đốc NHNN đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 

11/5/2021), và Chỉ thị số 02/CT-NHNN (ngày 13/01/2022) về việc đẩy mạnh 

chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. 

Đồng thời nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng 

tiền mặt nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc phát triển thanh toán điện tử và đề 

xuất xây dựng Nghị định về Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát 

(Regulatory Sandbox) hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực 

ngân hàng. 

Thực hiện quá trình chuyển đổi số theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, 

NHNN đã cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) phù hợp với khung kiến 

trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động 

hành chính hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành của NHNN và nâng 

cao chất lượng dịch vụ hành chính công. NHNN đã xây dựng hạ tầng CNTT tập 

trung, hiện đại, dùng chung cho toàn bộ các đơn vị NHNN tại trung ương và 63 

chi nhánh tỉnh, thành phố với các thành phần chính: Trung tâm dữ liệu (DC) đạt 

Tier3, tiêu chuẩn TIA-942, Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR) sẵn sàng thay thế 

cho DC để đảm bảo hoạt động liên tục cho các hệ thống thông tin ngay cả khi 

xảy ra các sự cố thảm họa tại DC; Hệ thống máy chủ, tủ đĩa được ảo hóa, cấp 

phát tài nguyên dùng chung cho các hệ thống thông tin theo cơ chế điện toán 

đám mây; trục tích hợp ứng dụng ESB kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống 

thông tin nghiệp vụ; quản lý toàn bộ người sử dụng tập trung trên hệ thống AD 

của MicroSoft; hệ thống đăng nhập một lần SSO cho các hệ thống thông tin 
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nghiệp vụ; hệ thống Chữ ký số chuyên dùng PKI cho các hệ thống thông tin cần 

ký số; hệ thống Internet, Email tập trung phục vụ cho cán bộ NHNN1. 

Hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã đạt được những kết quả tích 

cực quan: (i) Đa số (95%) các TCTD đều đã và đang xây dựng, triển khai Chiến 

lược chuyển đổi số (ii) Các công nghệ của CMCN 4.0 (Trí tuệ nhân tạo (AI), 

Học máy (ML), Dữ liệu lớn (Big Data)...) cũng như các ứng dụng, phần mềm 

hiện đại (Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (RPA), Giao diện lập trình ứng 

dụng (API)…) đã được triển khai để tự động hóa quy trình nghiệp vụ, phân tích 

hành vi – thói quen tiêu dùng, mở rộng hệ sinh thái cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng; (iii) Nhiều nghiệp vụ đã được số hóa 

hoàn toàn như gửi tiết kiệm; tiền gửi có kỳ hạn; mở và sử dụng tài khoản thanh 

toán2; thẻ NH; ví điện tử; chuyển tiền;... để bắt kịp xu hướng tiêu dùng đang có 

sự chuyển dịch lên môi trường số. Tại một số ngân hàng, có hơn 90% giao dịch 

khách hàng cá nhân được thực hiện qua kênh điện tử.  

Cơ sở hạ tầng, hệ thống ngân hàng lõi (corebanking) và công nghệ được 

các ngân hàng chú trọng đầu tư, nâng cấp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an 

toàn dữ liệu, giảm thiểu rủi ro hệ thống cũng như đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số 

và phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số. Trong đó, 87% ngân hàng 

đánh giá hệ thống corebanking đã đáp ứng hoặc đáp ứng một phần hoạt động 

chuyển đổi số; 57% ngân hàng đã sẵn sàng về kiến trúc, công nghệ, tổ chức 

phục vụ mục tiêu số hóa. Các ngân hàng Việt nam được đánh giá có mức độ ứng 

dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực (theo đánh giá tháng 

9/2021 của hãng tư vấn McKinsey)3. 

Thống kê riêng tại 10 ngân hàng thương mại lớn cho thấy: mức đầu tư cho 

chuyển đổi số ước tính lên đến 15.000 tỷ đồng mỗi năm; chi phí đầu tư nguồn 

 
1 Chuyên đề nghiên cứu CNH, HĐH ngành ngân hàng qua 35 năm đổi mới- Phục vụ xây dựng Đề án Chủ trương, 
chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
2 Từ thời điểm triển khai (cuối tháng 3/2021) đến hết tháng 12/2021, có 24 ngân hàng báo cáo triển khai mở tài 
khoản thanh toán cho khách hàng bằng eKYC với hơn 3,4 triệu tài khoản mở mới thêm bằng eKYC. Đến cuối 
tháng 2/2022, có khoảng hơn 10 tổ chức phát hành thẻ đã triển khai phát hành thẻ bằng eKYC, với hơn 1,3 triệu 
thẻ đang lưu hành, chiếm gần 1,1% trong tổng số lượng thẻ đang lưu hành trên thị trường, giá trị giao dịch bình 
quân khoảng 979,2 ngàn VND/giao dịch. 
3 Chuyên đề nghiên cứu CNH, HĐH ngành ngân hàng qua 35 năm đổi mới- Phục vụ xây dựng Đề án Chủ trương, 
chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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lực hoạt động chuyển đổi số trung bình chiếm từ 20-30% tổng chi phí đầu tư 

hoạt động4.  

Những kết quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình 

ngân hàng số có thể kể đến như: 

(i) Số lượng, giá trị giao dịch ngân hàng qua kênh số có sự tăng trưởng 

vượt bậc. Một số ngân hàng như Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, 

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội đã ghi nhận tỷ lệ hơn 80% giao dịch 

được thực hiện trên nền tảng số. Hàng chục triệu khách hàng đã trở thành khách 

hàng số của ngân hàng và sử dụng thường xuyên các ứng dụng ngân hàng số 

trong các giao dịch hàng ngày (như: Ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank, 

VietinBank iPay, BIDV Smart Banking, eBank X của TPBank; Omni-Channel 

của OCB…).  

Đến cuối tháng 10/2021, 77 tổ chức triển khai dịch vụ thanh toán qua 

Internet và 45 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động 

(chiếm 80% và 46,9% tổng số tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán). Theo đó, 

số lượng và giá trị thanh toán qua kênh Internet đạt 475,5 triệu giao dịch với 

27,7 triệu tỷ đồng (tăng 471% và 448,1% so với cùng kì năm 2015); số lượng và 

giá trị thanh toán qua kênh điện thoại di động đạt 1.183,3 triệu giao dịch với gần 

12,6 triệu tỷ đồng (tăng 1.905,6% và 9317,4% so với cùng kì năm 2015)5. 

(ii) Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty công nghệ tài chính 

(Fintech, Bigtech), số lượng các ngân hàng hợp tác, kết hợp với các công ty 

này ngày càng gia tăng. Đã có khoảng 47 ngân hàng hợp tác, kết nối với các 

công ty Fintech thực hiện số hóa sản phẩm, mở ra nhiều kênh cung ứng dịch vụ 

hiện đại cho khách hàng, góp phần mở rộng hệ sinh thái số, đem lại nhiều trải 

nghiệm và lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng. Số lượng các công ty Fintech 

cũng không ngừng gia tăng (từ khoảng 40 công ty cuối năm 2016 lên khoảng 

200 công ty cuối năm 2020; trong đó, có 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán được NHNN cấp giấy phép)6. 

(iii) Thanh toán không dùng tiền mặt có sự thay đổi đáng kể khi kênh 

 
4 https://tapchinganhang.gov.vn/chuyen-doi-so-la-mot-dot-pha-chien-luoc.htm 

5 Viện Chiến lược ngân hàng: Xây dựng Bộ quy tắc hoạt động và cam kết tự nguyện về bảo vệ người tiêu dùng tài 
chính trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam, 2021. 
6 Viện Chiến lược ngân hàng: Xây dựng Bộ quy tắc hoạt động và cam kết tự nguyện về bảo vệ người tiêu dùng tài 
chính trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam, 2021. 
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giao tiếp, cung ứng dịch vụ thanh toán dần được số hóa dựa trên áp dụng các 

nền tảng công nghệ thông tin hiện đại thay thế cho những mô hình truyền thống. 

Đặc biệt, hệ sinh thái thanh toán số kết nối, tích hợp đa dạng các loại ngành, 

nghề, lĩnh vực khác nhau được hình thành và đang phát triển mạnh mẽ. Bên 

cạnh các công ty công nghệ, nhiều “người chơi” mới, không phải là ngân hàng 

xuất hiện và tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc cung ứng các sản phẩm, 

dịch vụ tài chính, như các tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ (Vingroup, 

Grab,…), các công ty thương mại điện tử (Lazada, Shopee,…), các công ty viễn 

thông (Viettel, VNPT,...)7. 

NHNN và các NHTM nhận thức rất rõ lợi ích của việc chuyển đổi số trong 

ngành ngân hàng mang lại, cụ thể: 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua đa dạng kênh tiếp cận, khách 

hàng được phục vụ liên tục không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 

Chuyển đổi số trong ngân hàng cho phép các tổ chức tài chính biết người tiêu 

dùng thực sự muốn gì, qua đó đa dạng hóa sản phẩm của mình. Xu thế phát triển 

của ngân hàng hợp kênh thay thế cho ngân hàng đa kênh đã diễn ra trên thế giới, 

và đang từng bước được triển khai tại một số NHTM tại Việt Nam 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ giảm được chi phí vận hành và đơn 

giản hóa quy trình nghiệp vụ thông qua ứng dụng công nghệ trong hoạt động 

thường ngày 

- Gia tăng khả năng tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế khi áp dụng 

các tiêu chuẩn công nghệ mới của thế giới nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường 

bảo mật dữ liệu 

- Thuận tiện hơn trong quản lý, giám sát các tài khoản trực tuyến, chuyển 

đổi số giúp đẩy mạnh thanh toán điện tử, cơ hội thúc đẩy sự phát triển ngân hàng 

số tại Việt Nam. 

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, song chuyển đổi số trong ngành 

Ngân hàng thời gian tới tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: 

Thứ nhất, khuôn khổ pháp lý chưa đầy đủ và đồng bộ. Việc ứng dụng các 

công nghệ mới, hình thành các mô hình giao dịch mới, dịch vụ tài chính mới đòi 

hỏi phải có khung pháp lý được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các mô hình, 
 

7 Viện Chiến lược ngân hàng: Xây dựng Bộ quy tắc hoạt động và cam kết tự nguyện về bảo vệ người tiêu dùng tài 
chính trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam, 2021. 
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dịch vụ mới. Đến nay, chưa có văn bản luật pháp thống nhất để điều chỉnh các 

vấn đề liên quan và bảo vệ quyền về dữ liệu cá nhân (khi cung cấp cho bên cung 

ứng dịch vụ thứ ba). Điều này gây khó khăn cho các ngân hàng khi kết hợp với 

các công ty Fintech triển khai API mở, để mở rộng mô hình ngân hàng số. Các 

quy định cụ thể về bản chất tiền điện tử, đối tượng cung ứng tiền điện tử, thẩm 

quyền cấp phép, điều kiện cung ứng dịch vụ tiền điện tử, quy trình kiểm soát 

vẫn chưa được ban hành. 

Thứ hai, hạn chế về nguồn vốn đầu tư cho chuyển đổi. Sự dịch chuyển sang 

mô hình mới cũng là một quá trình phức tạp mà trong đó phải có sự nhất quán 

trong mô hình quản trị, kế hoạch chuyển đổi và phương thức triển khai trên cơ 

sở tính toán kỹ lưỡng nguồn lực, tiềm năng và những rủi ro sẽ gặp phải khi thay 

đổi mô hình kinh doanh. 

Thứ ba, sự phát triển ngày càng tinh vi của công nghệ số và xu hướng 

chuyển dần sang điện toán đám mây (cloud-computing), những lỗ hổng bảo mật 

theo đó có thể nhiều lên, dẫn đến những quan ngại ngày càng lớn về tội phạm 

công nghệ cao tấn công vào hệ thống ngân hàng số. 

Thứ tư, khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo lại để đội ngũ cán bộ, 

nhân viên trong ngành Ngân hàng có đủ trình độ vận hành, làm chủ công nghệ 

mới. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và các công ty Fintech trong việc tuyển 

dụng nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực IT sẽ làm tăng quỹ lương do chênh 

lệch cung cầu trên thị trường lao động. 

Thứ năm, áp lực cạnh tranh từ các công ty Fintech. Hầu hết các ngân hàng 

cho đến nay chỉ áp dụng một loại công nghệ số cho các hoạt động trực tiếp với 

khách hàng theo từng kênh riêng biệt (mô hình ngân hàng đa kênh). Để tồn tại 

và cạnh tranh, các ngân hàng thương mại sẽ phải cân nhắc việc chuyển đổi số 

hoàn toàn và vận hành theo mô hình ngân hàng hợp kênh (omni channel 

banking). 

3. Một số khuyến nghị chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số trong 

ngành Ngân hàng 

Tổng hợp các nghiên cứu trong nước và quốc tế, một số xu hướng sau sẽ 

tác động mạnh đến ngành ngân hàng trong thời giai đoạn tới: 
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- Nhu cầu của khách hàng thay đổi theo chiều hướng thiên về các ứng dụng 

công nghệ giúp giải quyết các giao dịch hiệu quả hơn, lòng trung thành của 

khách hàng ngày càng giảm đi 

- Vai trò trung gian của ngân hàng sẽ không còn là thế độc tôn trên thị 

trường mà được thay thế bởi cung ứng trực tuyến trên nền tảng công nghệ từ các 

công ty Fintech 

- Công nghệ phát triển đòi hỏi sự thay đổi về môi trường pháp lý để hỗ trợ 

hợp lý cho sự phát triển của các mô hình hoạt động kinh doanh tài chính ngân 

hàng mới 

- Doanh thu của các ngân hàng sẽ tăng phụ thuộc vào các nguồn dữ liệu 

khổng lồ và được tích hợp xử lý thu thập tự động, phân tích bởi công nghệ 

Bigdata, AI, học máy. 

Từ thực trạng chuyển đổi số đang diễn ra và những xu hướng sẽ tác động 

đến ngành ngân hàng trong thời gian tới, bài viết đưa ra một số khuyến nghị 

chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành ngân hàng như sau: 

3.1. Đối với Chính phủ 

- Tập trung, rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý trong lĩnh vực ngân 

hàng thích ứng với cuộc CMCN 4.0; sớm xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

quốc gia để tạo điều kiện kết nối mở cho các ngân hàng truy xuất theo thẩm 

quyền được duyệt và có hành lang pháp lý đầy đủ về chia sẻ dữ liệu với bên thứ 

ba. 

- Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ, khoa học kỹ thuật, 

tạo ra môi trường kỹ thuật công nghệ hiện đại; tăng cường học hỏi và chuyển 

giao công nghệ từ các nước tiên tiến tạo tiền đề vững chắc để ngành ngân hàng 

phát triển những ứng dụng công nghệ mới. 

- Có các quy định pháp lý giúp ngân hàng nhận diện và xác thực được 

khách hàng, từ đó các ngân hàng sẽ tự tin, an tâm hơn khi triển khai các dịch vụ 

ngân hàng gắn liền với công nghệ số và có cơ sở để xử lý khi có tranh chấp với 

khách hàng. 

3.2. Đối với NHNN 

- Tiếp tục chỉ đạo các NHTM xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ 

theo hướng đồng bộ, tập trung, thống nhất, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ 
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của CMCN 4.0 vào hoạt động ngân hàng; ưu tiên phát triển ngân hàng theo mô 

hình ngân hàng số. 

- Tăng cường tổ chức các khóa học, các cuộc hội thảo cho cán bộ lãnh đạo, 

quản lý và các bộ phận có liên quan trong hệ thống ngân hàng để cung cấp các 

kiến thức về lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm trong nước liên 

quan đến tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh số. 

- Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để thu hút và tận dụng 

các nguồn vốn đầu tư, công nghệ thông tin từ các nước phát triển, trao đổi và 

chuyển giao công nghệ ngân hàng. 

- Chú trọng công tác nhân sự, coi nguồn nhân lực ngân hàng có chất lượng 

là nhân tố quyết định thành công trong chuyển đổi số ngân hàng. Tăng cường 

công tác đào tạo, đào tạo lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân 

hàng, giúp người lao động ngành Ngân hàng được trang bị những kỹ năng, phát 

triển năng lực thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0. 

- Rà soát lại và hoàn thiện các văn bản của ngành ngân hàng liên quan đến 

thanh toán không dùng tiền mặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của API nhằm hỗ trợ 

phát triển mô hình ngân hàng số. 

3.3. Đối với các TCTD 

- Hiện nay, xu hướng phát triển mô hình ngân hàng số ngày càng rõ nét. Sự 

cạnh tranh từ tổ chức tài chính phi ngân hàng và những người tham gia mới như 

các công ty Fintech, đặc biệt là áp lực từ các Techfins đã tạo nên những thách 

thức đối với mô hình kinh doanh ngân hàng truyền thống và đại dịch Covid-19 

càng đẩy nhanh tốc độ phát triển của xu hướng này. Theo báo cáo của công ty 

Exton Consulting (2020), tính đến cuối năm 2020 trên toàn thế giới có khoảng 

256 ngân hàng số, tăng gấp 4 lần so với năm 2018. Do đó, các ngân hàng cần 

chủ động thay đổi mô hình kinh doanh theo hướng phát triển được các mô hình 

cung cấp dịch vụ kết hợp đa kênh, kết hợp cả kênh truyền thống và kênh hiện 

đại. 

- Việc giao dịch trực tuyến phổ biến qua ngân hàng đã khiến cho thị trường 

mục tiêu của ngân hàng cùng những lợi thế cạnh tranh không còn được xác định 

bởi sự hiện diện vật chất dưới hình thức chi nhánh hay phòng giao dịch, mà 

bằng sức mạnh công nghệ, giá thành và sự đa dạng, linh hoạt của các sản phẩm 

dịch vụ. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngày càng nhiều các mô hình cung ứng dịch 
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vụ phi truyền thống (Fintech, Bigtech, công ty viễn thông…) với lợi thế công 

nghệ, ít bị kiểm soát, giám sát bởi các quy định an toàn hoạt động khiến áp lực 

cạnh tranh của các ngân hàng trong việc giữ chân khách hàng là không hề nhỏ. 

Theo đó, các ngân hàng có thể thay đổi phương thức cạnh tranh theo 03 hướng 

chính: (i) Tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ để tiết giảm chi phí, nâng cao 

năng suất; (ii) Khai thác tốt nền tảng khách hàng hiện có, tìm kiếm cơ hội tăng 

trưởng từ việc bán chéo sản phẩm; (iii) Phát triển và mở rộng tệp khách hàng 

mới thông qua các kênh cung ứng dịch vụ hiện đại… Đặc biệt, trong bối cảnh 

cạnh tranh ngày càng sâu sắc và giữa một hệ sinh thái dịch vụ bao quanh người 

dùng, các ngân hàng cần tạo lập cho mình “điểm khác biệt, không thể thay thế”.  

-  Sự xuất hiện của điện thoại thông minh (smart phone) đã thay đổi hoàn 

toàn cách con người giao tiếp và tương tác, kéo theo sự thay đổi trong kênh phân 

phối, mạng lưới bán hàng và cách thiết kế sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng. 

Kênh bán hàng qua Internet, Mobile banking, Tablet Banking, mạng xã hội 

(social media), phát triển ngân hàng số và giao dịch không giấy tờ đã, đang và sẽ 

tiếp tục là xu thế phát triển mạnh8. Việc duy trì chi nhánh với chi phí cố định cao 

sẽ không còn phù hợp và do đó, các ngân hàng cần nhanh chóng tái cơ cấu lại 

mạng lưới của mình, giảm số lượng chi nhánh và chỉ giữ lại những chi nhánh 

hiệu quả nhất với chi phí ít tốn kém nhất, đồng thời thử nghiệm những hình thức 

hiện diện mới. Hình thức chi nhánh sẽ được thay thế bằng các trung tâm thông 

tin, tư vấn, chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục, tư vấn tài chính, nâng cao năng 

lực tự phục vụ cùng các dịch vụ cộng đồng khác, hoặc các kiốt thông minh cung 

cấp dịch vụ, bán hàng, dịch vụ tiền mặt và có thể kết nối qua video với các 

chuyên gia tư vấn. Nghiên cứu của PWC năm 2020 đã thống kê ít nhất 20% các 

chi nhánh bị cắt giảm ở các thị trường dịch vụ ngân hàng đã phát triển rộng khắp 

như Mỹ và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng. 

- Thế hệ người tiêu dùng 4.0 sẽ chiếm gần 40% dân số toàn cầu và đóng 

góp hơn 50% tổng mức tiêu dùng hằng năm trên toàn thế giới. Họ có những đặc 

tính khác biệt so với các thế hệ trước như: thành thạo sử dụng các thiết bị công 

nghệ; coi trọng “trải nghiệm”; dựa nhiều vào những đánh giá từ cộng đồng trước 

khi mua sản phẩm; ưa thích mua sắm đa kênh; đề cao tính cá nhân hóa và lòng 

 
8 Theo báo cáo Mobile banking được thực hiện bởi KPMG tháng 7/2021, mobile banking đang là xu thế bùng nổ 
nhất và là kênh lớn nhất chiếm khối lượng giao dịch nhiều nhất. Ngày càng có nhiều khách hàng chuyển sang sử 
dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh để tiến hành các giao dịch ngân hàng. Internet và điện 
toán đám mây là xu hướng để giao dịch dễ dàng. 
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trung thành với thương hiệu thường không bền vững. Theo khảo sát của PWC 

(2020), 1/3 số người thế hệ sinh sau năm 2000 tại Mỹ có thể thay đổi ngân hàng 

trong vòng 90 ngày và một tỷ lệ tương tự tin rằng họ thậm chí sẽ không cần 

ngân hàng trong tương lai. Vì vậy, các ngân hàng cần cung ứng, thiết kế các sản 

phẩm, dịch vụ ngân hàng với mức độ cá nhân hóa cao hơn, thông minh hơn, 

đem lại những trải nghiệm lớn hơn cho khách hàng.  

- Ứng dụng rộng rãi sinh trắc học (vân tay, nhận diện giọng nói) trong phê 

chuẩn và xác thực giao dịch. Công nghệ sinh trắc học sẽ trở nên phổ biến trong 

việc xác thực khách hàng, nhưng chúng vẫn sẽ được sử dụng kèm theo một thiết 

bị vật lý khác cầm tay (ví dụ như điện thoại thông minh). Dữ liệu sinh trắc là 

vốn là duy nhất và không thay đổi nhưng vẫn có thể được được chụp và sao 

chép lại. Do đó, để đảm bảo tính bảo mật, vẫn sẽ có thêm yếu tố hỗ trợ bổ sung 

(như vân tay và điện thoại của cá nhân) để nhận diện cùng với sinh trắc học khi 

thực hiện việc phê duyệt hoặc cấp phép thanh toán. 

- Xây dựng hệ sinh thái kết nối với các liên minh và đối tác trong hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển sản phẩm, dịch vụ.  

Một số ngân hàng với quy mô lớn sẽ có xu hướng thuê ngoài toàn bộ hoặc 

một phần việc vận hành hệ thống công nghệ của mình và trở thành nhà cung cấp 

dịch vụ cho các ngân hàng khác. Từng nhóm ngân hàng có thể hợp tác với nhau 

để tận dụng lợi thế kinh tế nhờ quy mô, đồng thời tìm ra các phương thức tốt 

nhất liên kết các cơ sở hạ tầng của họ dưới hình thức liên doanh (như việc tận 

dụng mạng lưới ATM và POS sẵn có của các ngân hàng trong cùng hệ thống 

thay vì lắp mới). Một số ngân hàng cũng có xu hướng gia tăng thiết lập hoặc 

tham gia vào một mạng lưới các công ty đối tác để hình thành một hệ sinh thái 

dịch vụ. Rõ nét nhất là sự kết hợp của các NHTM với các công ty Fintech, hệ 

thống các tập đoàn bán lẻ. Các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ sẽ tiếp 

tục mở rộng đáng kể phạm vi dịch vụ mà họ cung cấp bao gồm cả việc xác thực 

khách hàng, kiểm tra gian lận, xử lý thanh toán, tài khoản và xác thực khách 

hàng KYC… 

- Sự phát triển ngày càng sâu rộng của công nghệ số kéo theo sự gia tăng lỗ 

hổng bảo mật, tạo điều kiện cho sự gia tăng tội phạm công nghệ cao và tin tặc 

(hackers). Theo hãng KasperSky Lab (2020), Việt Nam đứng thứ 2 trong nhóm 

đối tượng nhận thư rác mang tính độc hại với tỷ lệ 6%, trong đó, ngành Ngân 
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hàng đang là mục tiêu số một của tội phạm công nghệ. Đặc biệt, khi hệ thống 

máy tính ứng dụng nghiệp vụ và thiết bị di động người dùng ngày càng kết nối, 

tăng tương tác theo thời gian thực thì mức độ, quy mô rủi ro ngày càng lớn. Bên 

cạnh đó, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ mới như Open API, eKYC, 

điện toán đám mây… hay hợp tác giữa ngân hàng và Fintech tạo ra nhiều rủi ro 

về an ninh thông tin liên quan đến bí mật, tính riêng tư của thông tin cá nhân 

khách hàng, các nguy cơ truy cập bất hợp pháp. Theo đó, khi ứng dụng các giải 

pháp công nghệ vào hoạt động, các ngân hàng cần đảm bảo xây dựng môi 

trường kiểm soát và áp dụng các quy trình quản lý rủi ro đầy đủ và toàn diện. Sự 

an toàn, lành mạnh và ổn định của ngân hàng có thể được tăng cường bằng cách 

thực hiện các chương trình giám sát để đảm bảo rằng ngân hàng có cơ cấu quản 

trị hiệu quả, cùng các quy trình quản lý rủi ro rõ ràng, qua đó quản lý và giám 

sát một cách thích hợp những rủi ro phát sinh liên quan đến ứng dụng công 

nghệ. 

Kết luận 

Sự phát triển, quá trình chuyển đổi số và những tiến bộ của công nghệ từ 

cuộc CMCN 4.0 đã và đang có những tác động không nhỏ tới lĩnh vực tài chính, 

ngân hàng, đặc biệt là sự phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. 

Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, cách thức tiếp cận các nguồn vốn tín dụng trở nên 

đơn giản hơn với chi phí thấp hơn; dòng vốn dịch chuyển giữa các khu vực địa 

lý từ phạm vi trong một quốc gia tới giữa các quốc gia, giữa các châu lục dễ 

dàng hơn. Đối với hoạt động thanh toán, các giải pháp sáng tạo đang thay đổi 

nhanh chóng giữa người tiêu dùng tham gia vào các giao dịch tài chính, giúp 

giao dịch giữa các cá nhân (đôi khi là giữa các nền kinh tế) trở nên dễ dàng hơn, 

nhanh hơn và rẻ hơn so với trước đây. Các hoạt động tài chính ngân hàng khác 

như đầu tư, tư vấn cũng được tự động hóa và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn để 

phân tích hành vi khách hàng, đưa ra quyết định nhanh và hiệu quả. Chuyển đổi 

số trong ngành ngân hàng là xu hướng tất yếu đang diễn ra, vì thế các NHTM tại 

Việt Nam cần nhận thức để nắm bắt cơ hội và vượt qua các thách thức trong quá 

trình chuyển đổi số với sự hỗ trợ của Chính phủ và NHNN. 
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ngân hàng qua 35 năm đổi mới- Phục vụ xây dựng Đề án Chủ trương, 

chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

10.  Viện Chiến lược ngân hàng: Xây dựng Bộ quy tắc hoạt động và cam kết tự 

nguyện về bảo vệ người tiêu dùng tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số 

tại Việt Nam, 2021. 

11.  Viện Chiến lược ngân hàng, Chuyên đề nghiên cứu: Kinh nghiệm quốc tế 

trong triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở (open API), 2021. 

12.  Báo cáo Thực hiện Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 

năm 2035, định hướng đến năm 2030. 
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CHUỖI CUNG ỨNG 4.0 VÀ TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG TỚI SỰ THAM 

GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU CỦA VIỆT NAM 

 

PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê9 

 PGS. TS. Nguyễn Anh Thu10 

TS. Trần Thị Mai Thành11 
 

Tóm tắt: Chuỗi cung ứng 4.0 hoặc chuỗi cung ứng số là việc ứng dụng 

các thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tổ chức lại các 

chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng 4.0 mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra 

thách thức đối với các doanh nghiệp, đặc biệt ở các nước đang phát triển trong 

quá trình tham gia Chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs). Bài viết đã đánh giá sự tham 

gia GVCs của Việt Nam và chỉ ra một số tác động tiềm năm của chuỗi cung ứng 

4.0 tới sự tham gia CVCs của Việt Nam. Các sáng kiến chuỗi cung ứng 4.0 giúp 

thúc đẩy các doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs tham gia vào GVCs. Tuy nhiên, 

chuỗi cung ứng số cũng đem tới thách thức cho sự tham gia GVCs của Việt 

Nam, đặc biệt là làm suy yếu lợi thế cạnh tranh dựa trên lao động giá rẻ và giảm 

động lực đầu tư ra nước ngoài của các TNCs, từ đó thu hẹp cơ hội tham gia 

GVCs của Việt Nam. 

Từ khoá: chuỗi cung ứng số, GVCs, Việt Nam 

Mở đầu  

Việc tổ chức lại chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng các đòn bẩy công nghệ 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã chuyển đổi mô hình quản lý chuỗi cung 

ứng từ mô hình tuyến tính sang mô hình tích hợp hơn, trong đó cho phép thông 

tin chảy đa hướng đến chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng 4.0 mang đến cơ hội 

đáng kể những cũng đặt ra các thách thức to lớn cho các công ty ở cấp vi mô và 

các quốc gia đang phát triển ở cấp vĩ mô trong quá trình tham gia Chuỗi giá trị 

toàn cầu (GVCs). Chuỗi cung ứng 4.0 giúp các công ty nâng cao năng suất, lợi 

nhuận, chất lượng sản phẩm và hiệu suất trong thương mại quốc tế, từ đó thúc 

đẩy sự tham gia của họ vào GVCs. Tuy nhiên, cũng chính những những đòn bẩy 

công nghệ trên làm suy yếu lợi thế cạnh tranh dựa trên lao động giá rẻ của các 

 
9 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
10 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
11 Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXHVN 
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nước đang phát triển và giảm động lực đầu tư ra nước ngoài của các công ty 

xuyên quốc gia (TNCs), từ đó thu hẹp cơ hội tham gia GVCs của các nước này.  

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích khái niệm, đặc điểm của chuỗi 

cung ứng số và đánh giá sự tham gia GVCs của Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng 

tôi chỉ ra một số tác động tiềm năng của chuỗi cung ứng số tới sự tham gia 

GVCs của Việt Nam. 

Định nghĩa, đặc điểm chuỗi cung ứng số 

Chuỗi cung ứng 4.0 hoặc chuỗi cung ứng số được hiểu đơn giản và việc 

ứng dụng các thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tổ 

chức lại các chuỗi cung ứng, từ khâu thiết kế và lập kế hoạch, sản xuất, phân 

phối, tiêu thụ và hậu cần (Ferrantino và Koten, 2019). Công nghệ được ứng 

dụng trong chuỗi cung ứng 4.0 được Alicke và cộng sự (2016) chỉ ra bao gồm 

Internet vạn vật (IoT), sử dụng rô bốt tiên tiến và ứng dụng phân tích dữ liệu 

lớn. Sau đó, Federico và cộng sự (2020) đã tiếp tục làm rõ các đòn bẩy công 

nghệ khác cho chuỗi cung ứng số bao gồm SP (sản phẩm thông minh), SM (máy 

thông minh), CSB (an ninh mạng và blockchain), AI (trí tuệ nhân tạo), At (tự 

động hóa), CT (công nghệ đám mây), M2M (Machine-to-machine), RFID 

(Radio frequency identification – công nghệ nhận dạng dựa trên sóng vô tuyến), 

ST (công nghệ cảm biến), Dt (số hóa), OS (hệ thống tối ưu hóa), BI (Business 

Inteligence - trí tuệ doanh nghiệp), 3Dp (3d priting - in 3D), MA (ứng dụng 

dành cho thiết bị di động), ERP (Enterprise resource planning - hoạch định 

nguồn lực doanh nghiệp, thực tế tăng cường), AR (Augmented Reality – thực tế 

ảo tăng cường), OC (omni-channel) và Nt (Nano-technology - công nghệ nano).   

Mục tiêu của chuỗi cung ứng 4.0 là cải thiện hiệu suất của chuỗi cung ứng 

và gia tăng sự hài lòng của khách hàng (Alicke và cộng sự, 2016). Đồng thời, 

cũng nhờ sử dụng các đòn bẩy công nghệ, các quy trình, hoạt động và mối quan 

hệ của chuỗi cung ứng được hợp lý hóa, từ đó tạo ra các lợi ích chiến lược đáng 

kể cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng (Federico và cộng sự, 

2020). Các đón bẩy công nghệ cũng giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả của 

chuỗi cung ứng nhờ cải thiện hợp tác và nâng cao tính minh bạch trong quan hệ 

giữa các đối tác, tăng cường sự hợp tác giữa con người và máy móc, thúc đẩy 

tính linh hoạt của sản phẩm, xúc tiến tự động hóa (Federico và cộng sự, 2020). 
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Có bảy nhân tố đóng vai trò quyết định chính cho sự thành công của bất 

kỳ chuỗi cung ứng số được Federico và cộng sự (2020) chỉ ra. Cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin; kỹ năng tổ chức và nhân sự như cấu trúc quản lý, chiến 

lược nhân sự, môi trường làm việc và phát triển kỹ năng làm việc tương ứng với 

các sáng kiến chuỗi cung ứng số là những điều kiện tiên quyết cho sự khởi đầu 

của chuỗi cung ứng số. Bên cạnh đó, sự phối hợp, giao tiếp và cộng tác hiệu quả 

trên các cấp khác nhau của chuỗi cung ứng; sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo thể hiện 

qua các quyết định liên quan đến phân bổ ngân sách và nguồn lực cho các sáng 

kiến chuỗi cung ứng 4.0 cũng như tầm nhìn chiến lược về vị trí hiện tại và vị trí 

có thể có trong tương lai trong chuỗi cung ứng cũng là những yếu tố rất quan 

trọng. Nhận thức của các bên tham gia chuỗi cung ứng số về lợi ích và chi phí của 

việc thiết lập và phát triển chuỗi và sự tuân thủ các quy định pháp lý, quy tắc đạo 

đức, xã hội, yêu cầu về môi trường và các yêu cầu tuân thủ cần thiết khác liên quan 

đến chuỗi cung ứng số cũng đóng vai trò trọng tâm trong phát triển chuỗi.  

Sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam 

Sự tham gia của Việt Nam vào GVCs được đo lường dựa trên hai chỉ số 

gồm: (i) chỉ số tham gia GVCs và (ii) chỉ số vị thế của quốc gia trong GVCs 

(Koopman và cộng sự, 2010). Chỉ số tham gia GVCs của Việt Nam dựa trên hai 

thành tố. Thứ nhất, sự tham gia sau (backward participation – BW) hoặc sự 

tham gia vào phần hạ nguồn của GVCs dựa trên hàm lượng giá trị gia tăng nước 

ngoài hiện diện trong sản phẩm xuất khẩu của một quốc gia (FVA). Thứ hai, sự 

tham gia trước (forward participation – FW) hoặc sự tham gia vào phần thượng 

nguồn của GVCs thể hiện qua giá trị gia tăng nội địa hiện diện trong sản phẩm 

xuất khẩu sang nước thứ ba (DVX). Chỉ số tham gia GVC của nền kinh tế được 

đo bằng tổng tỷ trọng của FVA và tỷ trọng DVX trong tổng xuất khẩu giá trị gia 

tăng. Ở cấp độ ngành, chỉ số tham gia GVC được tính dựa trên công thức: 

 

Trong đó:  là chỉ số tham gia GVC của ngành (i), quốc gia (r); 

là tổng xuất khẩu ngành (i) của quốc gia (r);  là giá trị gia tăng nội địa 

ngành (i) của quốc gia (r) được xuất khẩu làm đầu vào trung gian cho sản phẩm 
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xuất khẩu của nước nhập khẩu;  là giá trị gia tăng nội địa ngành (i) của 

nước ngoài trong xuất khẩu sản phẩm ngành (i) của quốc gia (r). 

Vị trí/vị thế của ngành (i) quốc gia (r) trong GVCs được tính toán dựa 

theo công thức: 

 

Trong đó:  là vị trí của ngành (i), quốc gia (r) trong GVC. Nếu 

ngành (i) của quốc gia (r) nằm ở thượng nguồn (upstream) trong GVC, thì ngành 

(i) của quốc gia (r) tham gia bằng cách sản xuất đầu vào giá trị gia tăng cho quốc 

gia khác, bằng cách cung cấp nguyên liệu thô, hoặc bằng cách cung cấp các sản 

phẩm trung gian, hoặc cả hai. Khi đó, tỷ trọng xuất khẩu giá trị gia tăng gián tiếp 

ngành (i)  trong tổng xuất khẩu sẽ cao hơn tỷ trọng  ngành (i) của 

quốc gia đó. Ngược lại, nếu ngành (i) của quốc gia (r) nằm ở hạ nguồn 

(downstream) trong GVC, thì ngành (i) của quốc gia (r) đó sẽ sử dụng một phần 

lớn các sản phẩm trung gian của các quốc gia khác để sản xuất hàng hóa cuối cùng 

cho xuất khẩu và tỷ trọng  của quốc gia đó sẽ cao hơn tỷ trọng .  

  Sự tham gia vào GVCs của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018 cho thấy 

sự trái ngược thú vị: chỉ số tham gia vào GVCs của Việt Nam giảm từ 61,64% 

năm 2010 xuống còn 49,31% năm 2018 (Hình 1) nhưng vị thế của Việt Nam 

trong hạ nguồn chuỗi giá trị toàn cầu lại được cải thiện, từ -0,17 lên -0,12 trong 

lần lượt các năm 2010, 2018. Điều này xuất phát sự dịch chuyển mạnh trong tỷ 

trọng xuất khẩu giữa đầu vào nội địa (DVA) và đầu vào nước ngoài (FVA) trong 

tổng xuất khẩu giá trị gia tăng. Năm 2010, tỷ trọng DVA đạt 58% và tỷ trọng 

FVA đạt 42%. Năm 2018, con số này lần lượt là 68% và 32%. Như vậy, tỷ trọng 

FVA trong xuất khẩu đã giảm 10 điểm phần trong cùng giai đoạn 2010-2018 

trong khi tỷ trọng DVA tăng 10 điểm phần trăm trong cùng giai đoạn, khiến cho 

sự tham gia của Việt Nam vào liên kết trước (BW) của GVCs giảm 10 điểm 

phần trăm tương ứng. Tuy giai đoạn 2010 – 2018 cũng ghi nhận sự giảm nhẹ 

trong tỷ trọng xuất khẩu gián tiếp của Việt Nam (DVX) từ xấp xỉ 20% xuống 

17%, nhưng do tốc độ giảm của DVX chậm hơn so với tốc độ giảm của FVA 

nên vị thế của Việt Nam trong GVCs đã được cải thiện.  
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Hình 1: Sự tham gia vào GVC và vị trí của Việt Nam trong GVC 

Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu UNCTAD-MRIO 

 Khi so sánh với một số quốc gia khác, Việt Nam ghi nhận sự thay đổi 

trong chỉ số tham gia thượng nguồn và hạ nguồn của GVCs rõ rệt nhất. Năm 

2010, Việt Nam có chỉ số tham gia phần hạ nguồn cao hơn hầu hết các quốc gia 

thành viên ASEAN. Tới năm 2018, chỉ số tham gia hạ nguồn của Việt Nam 

giảm và thấp hơn chỉ số của Malaysia, Thái Lan – hai trung tâm chế biến, chế 

tạo của Đông Nam Á – nhưng vẫn cao hơn các quốc gia thành viên còn lại của 

khối. Tuy nhiên, sự tham gia phần thượng nguồn của Việt Nam thấp hơn hẳn so 

với các quốc gia thành viên khác, trong đó có Malaysia, Indonesia, Thái Lan.  

a. 2010 b. 2018 

  

Hình 2: Sự tham gia của Việt Nam và một số quốc gia khác trong GVC năm 

2010 và 2018 

Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu UNCTAD-MRIO 
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Ở phía hạ nguồn của chuỗi giá trị, trong số các đối tác cung cấp đầu vào 

trung gian phục vụ cho quá trình chế xuất tại Việt Nam, Trung Quốc luôn giữ vị 

thế là nhà cung cấp hàng đầu trong cả giai đoạn 2010-2019. Một đặc điểm đáng 

chú ý là các đối tác cung cấp đầu vào cho việc chế xuất của Việt Nam có độ tập 

trung rất cao vào khoảng 10 đối tác và ổn định trong suốt giai đoạn 2010-2019. 

Top 5 đối tác hàng đầu chiếm tỷ trọng hơn 55% tổng FVA, trong khi top 10 và 

top 20 chiếm tỷ trọng lần lượt xấp xỉ 76% và 91% tổng FVA năm 2019. Bên 

cạnh đó, tính chất vùng nổi trội và lấn át tính chất toàn cầu trong cơ cấu đối tác 

FVA của Việt Nam khi tỷ trọng FVA tới từ khu vực Đông Bắc Á (Trung Quốc – 

bao gồm cả Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản và Hàn Quốc) 

chiếm xấp xỉ 54% trong khi FVA có nguồn gốc từ năm quốc gia ASEAN là 

Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines chiếm 18,4%. Hoa Kỳ và 

một số quốc gia EU chỉ chiếm tỷ trọng lần lượt là 4,9% và 4,72%. 

Ở phía thượng nguồn của chuỗi giá trị, trong giai đoạn 2010-2019, cơ cấu 

các thị trường nhập khẩu đầu vào trung gian của Việt Nam để phục vụ chế xuất 

(DVX) cũng cho thấy mức độ tập trung đáng kể nhưng thấp hơn so với mức độ 

tập trung của đối tác Việt Nam nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (FVA). 

Tổng tỷ trọng của năm đối tác hàng đầu nhập khẩu hàng hoá đầu vào trung gian 

của Việt Nam để chế xuất chiếm 47% trong khi top 20 đối tác chiếm 88% tổng 

xuất khẩu giá trị gia tăng được sử dụng phục vụ chế xuất tại nước ngoài (Hình 

3). Tỷ trọng DVX tới thị trường khu vực Đông Bắc Á thấp hơn rõ rệt so với 

trường hợp của FVA, chiếm 39%. Thị trường ASEAN5 (Singapore, Thái Lan, 

Malaysia, Indonesia, Philippines) vẫn chứng tỏ được vị thế của mình với vai trò 

là người mua quan trọng hàng hoá đầu vào trung gian của Việt Nam, đạt 18%. 

Như vậy, tính chất khu vực trong cơ cấu đối tác DVX của Việt Nam trong giai 

đoạn 2010-2019 vẫn chiếm ưu thế khi các nước châu Á chiếm đến 57%. Tuy 

nhiên, tính toàn cầu trong cơ cấu đối tác DVX của được thể hiện khá rõ rệt khi 

thị trường các quốc gia thuộc khối EU chiếm gần 24%, trong đó Đức chiếm tới 

8,6%. DVX tới thị trường Australia chiếm 4% và Hoa Kỳ chiếm 2%.  

Như vậy, sự tham gia GVC của Việt Nam có sự tập trung cao xung quanh 

ba trung tâm lớn của chuỗi giá trị toàn cầu là Đông Bắc Á, EU, Bắc Mỹ và 

quanh ASEAN. Trong đó, Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến ưa thích của 

ngành sản xuất chế xuất, đặc biệt trong ngành thiết bị điện và điện tử của thế 

giới. Sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam sử dụng nhiều nguyên liệu trung 
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gian nhập khẩu từ các quốc gia Đông Bắc Á và ASEAN, hay nói cách khác tính 

chất vùng trong cơ cấu đối tác FVA của Việt Nam nổi trội và lấn át tính chất 

toàn cầu. Trong khi đó, đầu vào trung gian có xuất xứ từ Việt Nam được xuất 

khẩu sang các thị trường để phục vụ cho chế xuất của các thị trường này đa dạng 

hơn, bao gồm cả các quốc gia EU và Hoa Kỳ bên cạnh các đối tác Đông Á và 

ASEAN. Nói cách khác, cơ cấu đối tác DVX của Việt Nam mang tính toàn cầu 

hơn cơ cấu đối tác FVA.  

 

a. Ngành cơ bản năm 2010 b. Ngành chế biến, chế tạo năm 2010 c. Ngành dịch vụ năm 2010 
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Hình 3: Sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo ngành của Việt Nam năm 

2010 và năm 2018 (%) 

Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu UNCTAD-MRIO 

Trong cơ cấu ngành của Việt Nam, ngành công nghiệp chế biến chế tạo 

dẫn đầu về sản lượng, theo sau là dịch vụ. Tuy nhiên, giá trị gia tăng nội địa 

trong xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp hơn đáng kể so 

với ngành cơ bản/sơ cấp (nông nghiệp, khai thác mỏ) và ngành dịch vụ (Hình 3). 
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Điều này phản ánh rõ bản chất gia công, chế biến, chế tạo của ngành công 

nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng nhấn mạnh vai trò và tiềm năng của nhóm 

ngành nông nghiệp trong việc cải thiện vị thế của Việt Nam thông qua việc tăng 

DVX của Việt Nam, từ đó thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào GVC.  

Theo kết quả điều tra doanh nghiệp được tiến hành bởi Ngân hàng thế 

giới, sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam ở chiều mua (Bảng 2) đều cao 

hơn rõ rệt so với chiều bán (Bảng 1). Tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ, vừa, lớn của 

Việt Nam sử dụng đầu vào hoặc nguồn cung nhập khẩu lần lượt chiếm 24,5%; 

50,9%; và 65,8%. Tỷ trọng đầu vào nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam 

theo qui mô nhỏ, vừa, lớn lần lượt là 13,9%; 31,9%; 37,2% (Bảng 2). Con số 

này tuy không cao so với một số quốc gia thành viên ASEAN thuộc nhóm kém 

phát triển hơn, nhưng lại cao hơn đáng kể so với Malaysia và Thái Lan. Ở chiều 

xuất khẩu, tỷ lệ các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm 6,4%; 

15,4%; và 42% tổng số các doanh nghiệp nhỏ, vừa, và lớn. Một điểm đáng chú ý 

trong sự tham gia thương mại quốc tế của Việt Nam đó là tỷ lệ doanh nghiệp 

vừa và nhỏ thấp hơn rõ rệt so với doanh nghiệp lớn.   

Bảng 1: Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia xuất khẩu theo quy mô tại một số quốc 

gia thành viên ASEAN (%) 

Quốc gia 

Tỷ lệ các doanh 

nghiệp xuất khẩu 

trực tiếp hoặc 

gián tiếp (ít nhất 

10% của doanh 

thu) 

Tỷ lệ các doanh nghiệp 

xuất khẩu trực tiếp (ít 

nhất 10% của doanh 

thu) 

Tỷ trọng doanh 

thu được xuất 

khẩu trực tiếp 

 S M L S M L S M L 

Cambodia 10,7 19,6 59,6 6,9 19,1 26,9 6,8 16,7 26,3 

Indonesia 8,9 10,7 32,7 5,3 7,9 25,2 2,9 5 11,7 

Lào 14,1 6,8 17,4 12,9 5 9 7,1 2,7 4,6 

Malaysia 11,2 33,8 74,8 4,3 19,2 69 2,2 7,6 30,3 

Myanmar 1,3 10,7 42,6 1,2 10,7 39,6 1,2 5,3 38,2 

Philippines 5,4 9,9 26,4 3,9 9 23,6 1,8 6,1 16,6 

Thái Lan 2,2 4,5 29,5 2,2 3,4 28,1 0,8 2 18,9 

Việt Nam 6,4 15,4 42 4 11,5 36,1 2,2 6,6 21,6 

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp, Ngân hàng Thế giới, 

http://www.enterprisesurveys.org 

http://www.enterprisesurveys.org/
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Ghi chú: S, M, L lần lượt được viết tắt cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

vừa, và doanh nghiệp lớn. 

Bảng 2: Tỷ lệ các doanh nghiệp theo quy mô sử dụng đầu vào nhập khẩu tại 

một số quốc gia thành viên ASEAN (%) 

Quốc gia 

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng 

nguyên liệu đầu vào và/hoặc 

nguồn cung nước ngoài 

Tỷ trọng đầu vào nhập 

khẩu 

 
S M L S M L 

Cambodia 39 43,4 94,5 25,7 29,5 90,9 

Indonesia 1,6 10,7 42,3 0,9 4,6 16,4 

Lào 26,3 41,3 94,1 16,7 31,8 93 

Malaysia 45,8 46,7 44 17,9 12,6 13,8 

Myanmar 15,5 26,2 74,3 12,4 18,3 53,8 

Philippines 23,8 53,9 77,4 15 31,6 48,6 

Thái Lan 4,2 3,6 7,7 1,8 1 2,7 

Việt Nam 24,5 50,9 65,8 13,9 31,9 37,2 

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp, Ngân hàng Thế giới, 

http://www,enterprisesurveys,org 

Ghi chú: S, M, L lần lượt được viết tắt cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

vừa, và doanh nghiệp lớn 

SMEs sử dụng ít đầu vào nhập khẩu hơn và sản xuất ít hơn so với doanh 

nghiệp lớn, cho thấy rằng họ có ít khả năng tận dụng đầu vào nhập khẩu để cải 

thiện năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tỷ lệ SMEs của Việt Nam tham gia xuất 

khẩu trực tiếp thấp hơn so với các công ty lớn và ít tham gia vào khâu thượng 

nguồn của chuỗi giá trị một phần do hạn chế trong khả năng cung cấp đầu vào 

cho thị trường nước ngoài. Do đó, xuất khẩu gián tiếp, hoặc bán hàng hóa trung 

gian nội địa cho các doanh nghiệp khác sau đó xuất khẩu, là một kênh quan 

trọng khác cho SMEs tham gia thương mại quốc tế thông qua GVCs. Ví dụ, 

12% số SMEs của Việt Nam tham gia xuất khẩu trực tiếp, nhưng khi xét tới xuất 

khẩu gián tiếp thông qua cung ứng đầu vào cho các doanh nghiệp xuất khẩu lớn 

hơn, tỷ trọng SME tham gia xuất khẩu đạt 27%. Đặc biệt, số lượng SMEs xuất 

http://www.enterprisesurveys.org/
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khẩu trực tiếp trong các ngành có chuỗi giá trị chuyên sâu như máy tính và thiết 

bị điện hoặc ô tô thấp hơn đáng kể so với số lượng SMEs tham gia xuất khẩu 

gián tiếp.  

Trong chuỗi giá trị ngành ô tô, các nhà lắp ráp và nhà sản xuất thiết bị gốc 

(OEM) được đặt ở vị trí cao nhất của cấu trúc cấp và chi phối các chuỗi giá trị 

thâm dụng vốn và công nghệ cao nhất trong ngành (AJC, 2020). Họ thường là 

các công ty dẫn đầu đa quốc gia, chẳng hạn như Ford, General Motors và Toyota 

và kiểm soát các công nghệ cốt lõi, R&D, thiết kế sản phẩm, nguồn tài chính, 

tiếp thị và lắp ráp cuối cùng. Ở cấp độ thấp hơn là các nhà cung cấp Cấp 0,5, 

Cấp 1, Cấp 2 và Cấp 3.  Việt Nam có 84 nhà cung cấp phụ tùng ô tô ở Cấp 1 và 

145 nhà cung cấp ở Cấp 2 và Cấp 3 (AJC, 2020). Tất cả các cấp chủ yếu do các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ nội địa chi phối với năng lực sản xuất thấp. Các bộ 

phận có chức năng và công nghệ phức tạp được nhập khẩu từ các công ty mẹ 

hoặc các nhà cung cấp nước ngoài. Mối liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa 

và các nhà sản xuất lớn còn hạn chế trong khi sự lan tỏa về công nghệ từ các 

công ty xuyên quốc gia (TNCs) đến các doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực này 

là khá nhỏ (AJC, 2020). Do vậy, vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp Việt 

Nam phải đối mặt chi tham gia chuỗi giá trị của ngành là họ chỉ được tiếp cận 

với “công nghệ sản xuất” cơ bản và không yêu cầu cao về sự đổi mới. Ngoài ra, 

quy mô thị trường nhỏ và mạng lưới sản xuất yếu kém là những trở ngại chính 

đối với sự phát triển năng lực công nghệ của các doanh nghiệp tại Việt Nam 

(Intarakumnerd và cộng sự, 2011).  

Ngành Điện tử và thiết bị điện (E&E) bao gồm nhiều loại sản phẩm, trình 

phát, mô-đun, chức năng và giá trị gia tăng trên toàn cầu (AJC, 2021). Sản xuất 

một sản phẩm E&E thành phẩm đòi hỏi các nguyên liệu, bộ phận và linh kiện 

khác nhau, nhiều giai đoạn sản xuất như R&D, thiết kế sản phẩm, chế tạo tấm 

wafer, lắp ráp và thử nghiệm, xây dựng thương hiệu, tiếp thị, bán hàng và phân 

phối. Các công ty dẫn đầu thường đến từ các nền kinh tế tiên tiến như của Liên 

minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, tỉnh Đài Loan của Trung Quốc và 

Hoa Kỳ. Với sự trỗi dậy của ngành điện thoại di động mang thương hiệu Trung 

Quốc, một phần của ngành E&E của Trung Quốc gần đây đã nâng cao chuỗi giá 

trị từ nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) sang trở thành nhà sản xuất 

thương hiệu gốc OBM (Original Brand Manufacturer – Nhà sản xuất thương 

hiệu gốc). Các công ty của Việt Nam chuyên về cung cấp linh kiện như sản xuất 
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các sản phẩm điện như dây, cáp, thiết bị đóng cắt/bảng điều khiển và máy biến 

áp, hoặc tham gia các hoạt động sản xuất sử dụng nhiều lao động như lắp ráp và 

thử nghiệm, mang lại giá trị gia tăng thấp hơn (AJC, 2021).  

 Từ các phân tích về sự tham gia GVCs của Việt Nam theo cách tiếp cận vĩ 

mô (đầu vào - đầu ra) và vi mô (hoạt động sử dụng đầu vào nhập khẩu và xuất 

khẩu đầu ra của doanh nghiệp; chức năng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị 

của một số ngành cụ thể), có thể rút ra một số kết luận như sau: 

Thứ nhất, sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam vẫn tập trung 

chủ yếu ở các liên kết sau, do đó Việt Nam được định vị tại phần hạ nguồn của 

chuỗi giá trị. Tuy nhiên, vị trí của Việt Nam đang dần được cải thiện trong 

những năm gần đây do tỷ trọng tham gia liên kết sau đang giảm và tỷ trọng tham 

gia liên kết trước tăng trong tổng xuất khẩu giá trị gia tăng.  

Thứ hai, khi tiếp cận theo chức năng, sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 

của các doanh nghiệp Việt Nam trong nhóm ngành chế biến chế tạo vẫn tập 

trung ở các khâu có giá trị gia tăng thấp như gia công, lắp ráp.  

Tác động tiềm năng của chuỗi cung ứng 4.0 tới sự tham gia GVCs của Việt 

Nam 

Các sáng kiến chuỗi cung ứng 4.0 giúp thúc đẩy các doanh nghiệp, đặc 

biệt là SMEs tham gia vào GVCs. Trong chuỗi cung ứng 4.0, các đòn bẩy công 

nghệ được sử dụng sẽ giúp cải thiện khả năng tương tác, cộng tác, minh bạch, 

tích hợp, linh hoạt, khả năng đáp ứng, hiệu quả, tinh gọn chuỗi cung và đo lường 

hiệu suất của chuỗi (Federico và cộng sự, 2020). Cụ thể hơn, chuỗi cung ứng số 

hướng tới tập trung hơn vào khách hàng, cho phép các yêu cầu của khách hàng 

có thể được đáp ứng nhanh hơn do tính linh hoạt và hiệu quả được cải thiện. 

Nhà cung cấp trong chuỗi giá trị do vậy sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chuỗi 

cung ứng 4.0. Quy trình lập kế hoạch sản xuất họ có cơ hội nắm bắt nhu cầu tốt 

hơn và tránh được những gián đoạn tiềm ẩn do sự minh bạch được cải thiện 

trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, các nhà cung cấp có thể quản lý hàng tồn kho 

hiệu quả hơn để loại bỏ các chi phí hoạt động không mong muốn. Chính khả 

năng nâng cao năng suất và tính tiện dụng trên đã dẫn đến đầu ra chất lượng cao 

hơn được tạo ra bằng cách sử dụng đầu vào chất lượng (Bloom, Manova, Sun, 

Van Reenen và Yu 2018). Những cải tiến hoạt động tập trung vào nhà cung cấp 

cũng như tính linh hoạt và khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đã 
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giúp chi phí khi tham gia GVCs giảm và lợi nhuận gia tăng. Năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp, hình ảnh thương hiệu và định giá doanh nghiệp cũng sẽ được 

cải thiện khi tham gia và vận hành các sáng kiến chuỗi cung ứng 4.0.  

Tác động tích cực của các đòn bẩy công nghệ tới các phương thức quản lý 

mới được phân phối dọc theo chuỗi cung ứng có ý nghĩa rất quan trọng đối với 

các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ví dụ, việc áp dụng các 

thực hành quản lý cung ứng tiên tiến để bắt đầu chuỗi cung ứng dựa trên nông 

nghiệp ở các nước đang phát triển có thể mở ra cơ hội (i) cho doanh nghiệp nội 

địa tham gia các bước chế biến thực phẩm bổ sung ở các nước đó, hoặc có thể 

(ii) dẫn đến tăng xuất khẩu nguyên liệu thô. Trường hợp đầu có thể dẫn tới tỷ 

trọng DVA và/hoặc DVX của Việt Nam tăng. Trong trường hợp xuất sau, nếu 

nguyên liệu thô xuất khẩu được sử dụng làm đầu vào chế xuất của quốc gia nhập 

khẩu, DVX của Việt Nam sẽ tăng. Cả hai trường hợp đều có thể gia tăng sự 

tham gia của Việt Nam vào phần thượng nguồn của GVCs.  

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng số cũng đem tới thách thức cho sự tham gia 

GVCs của Việt Nam. Những đòn bẩy công nghệ của chuỗi cung ứng số có thể 

cho phép các doanh nghiệp giảm số lượng công đoạn trong chuỗi giá trị vì cho 

phép một số công đoạn sản xuất ở các quốc gia phát triển không có lợi thế so 

sánh về lao động giá rẻ có thể cắt giảm lượng lao động và thay thế bằng máy 

móc. Điều này sẽ làm suy yếu động lực đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các 

TNCs nhằm tận dụng lợi thế so sánh về mức lương thấp. Vai trò của lao động 

giá rẻ trong việc xác định giá trị lợi thế so sánh của các nước tiếp nhận đầu tư do 

vậy sẽ được thay thế bởi lợi thế cho phép tích hợp nhiều giai đoạn sản xuất tại 

một địa điểm tự động duy nhất (Dachs và cộng sự, 2017). Arvis và cộng sự 

(2017) đã ước tính rằng in 3-D sẽ làm gián đoạn từ 4,6% đến 14,9% dòng chảy 

thương mại toàn cầu do làm giảm nhu cầu lao động phổ thông. Ngược lại, một 

số mặt hàng tận dụng được các công nghệ này đã gia tăng số lượng sản xuất 

nhanh chóng như thiết bị máy trợ thính (Freund, Mulab-dic và Ruta 2018), sản 

phẩm giày Adidas tại Đức (Backer và Flaig 2017). Do đó, các đòn bẩy công 

nghệ của chuỗi cung ứng số có thể làm chậm sự phát triển của GVCs nói chung 

và gây ra những thách thức cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt 

Nam khi tham gia vào GVCs.  

Trong bối cảnh mới như hiện nay, tầm quan trọng của việc phát triển kỹ 

năng tương thích với các đòn bẩy công nghệ cần được đánh giá thấu đáo. Mức 
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độ áp dụng và phổ biến các quy trình của chuỗi cung ứng 4.0 có thể sẽ khác 

nhau giữa các công ty và quốc gia (Ferrantino và Koten, 2019). Các quốc gia có 

độ bao phủ internet cao hơn, các công ty và quốc gia có kỹ năng kinh doanh kỹ 

thuật số cao hơn và các công ty đã thành thạo các thế hệ thực hành quản lý cung 

ứng trước đây có thể có lợi thế trong việc áp dụng các phương pháp chuỗi cung 

ứng 4.0. Ngược lại, nếu Việt Nam vẫn chỉ tập trung vào chiến lược thúc đẩy sự 

tham gia GVCs của các doanh nghiệp trong nước bằng trợ cấp, ưu đãi v.v. mà 

không tính đến việc liệu những người chơi chính trong chuỗi cung ứng có đang 

sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất hay không sẽ bất lợi trong cạnh tranh so 

với các chiến lược thu hút thành công đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các 

doanh nghiệp đã vận hành thành thạo chuỗi cung ứng 4.0. Do vậy, chuỗi cung 

ứng 4.0 không chỉ tác động trực tiếp tới sự tham gia GVCs của Việt Nam, mà 

còn tác động gián tiếp thông qua các phản ứng chính sách, đặc biệt là chính sách 

thương mại, giáo dục và thu hút đầu tư của chính phủ.  

Kết luận 

Chuỗi cung ứng 4.0 hoặc chuỗi cung ứng số được hiểu đơn giản và việc 

ứng dụng các thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tổ 

chức lại các chuỗi cung ứng, từ khâu thiết kế và lập kế hoạch, sản xuất, phân 

phối, tiêu thụ và hậu cần. Hiện nay, sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt 

Nam vẫn tập trung chủ yếu ở các liên kết sau, do đó Việt Nam được định vị tại 

phần hạ nguồn của chuỗi giá trị. Tuy nhiên, vị trí của Việt Nam đang dần được 

cải thiện trong những năm gần đây do tỷ trọng tham gia liên kết sau đang giảm 

và tỷ trọng tham gia liên kết trước tăng trong tổng xuất khẩu giá trị gia tăng. Khi 

tiếp cận theo chức năng, sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp 

Việt Nam trong nhóm ngành chế biến chế tạo vẫn tập trung ở các khâu có giá trị 

gia tăng thấp như gia công, lắp ráp.  

Với thực trạng như vậy, chuỗi cung ứng 4.0 có nhiều tác động tiềm năng 

tới sự tham gia GVCs của Việt Nam. Trước tiên, các sáng kiến chuỗi cung ứng 

4.0 giúp thúc đẩy các doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs tham gia vào GVCs. Tuy 

nhiên, chuỗi cung ứng số cũng đem tới thách thức cho sự tham gia GVCs của 

Việt Nam. Những đòn bẩy công nghệ của chuỗi cung ứng số có thể cho phép các 

doanh nghiệp giảm số lượng công đoạn trong chuỗi giá trị vì cho phép một số 

công đoạn sản xuất ở các quốc gia phát triển không có lợi thế so sánh về lao 

động giá rẻ có thể cắt giảm lượng lao động và thay thế bằng máy móc. Do vậy, 
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chính phủ cần có các chiến lược mới về thương mại, thu hút đầu tư, giáo dục, 

chuyển đổi số… để tiếp tục thúc đẩy sự tham gia GVCs trong bối cảnh chuỗi 

cung ứng 4.0. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS: 

XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 
 

Trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tê TP. Hồ Chí Minh 
 

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia 

trên thế giới. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Việt 

Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, đã và đang chịu nhiều tác động 

của đại dịch Covid-19. Tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Cùng với xu hướng dịch chuyển đầu 

tư và chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm phân tán và giảm thiểu rủi ro, xu hướng 

chuyển đổi số với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tối ưu hóa sản 

xuất và chi phí hiện diện mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội và thách thức đan xen 

cho Việt Nam nói chung, trong đó có ngành dịch vụ logistics. 

1. Xu hướng và kinh nghiệm chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics 

1.1. Xu hướng chuyển đổi số trong dịch vụ logistics 

Trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, chuyển đổi số đã thực sự 

trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia, các ngành 

nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới thích ứng linh hoạt, hiệu quả với Covid-

19. Bên cạnh các cơ hội, nhiều thách thức, rào cản trong chuyển đổi số cũng đã 

được nhận diện, đòi hỏi các quốc gia, các doanh nghiệp cần tập trung nghiên 

cứu và giải quyết như sự phức tạp của môi trường, hành vi và tư duy cục bộ; vấn 

đề an ninh, tuân thủ quy định; vấn đề chi phí chuyển đổi số… 

Cùng với xu hướng chuyển đổi số ở hầu hết các ngành, đầu tư vào chuyển 

đổi số trong ngành logistics cũng đang tăng mạnh dựa trên sự phát triển của 

công nghệ thông tin và truyền thông. Các quốc gia cũng thúc đẩy chuyển đổi kỹ 

thuật số trong logistics trên cơ sở đầu tư vào các thiết bị kết nối, nhận dạng tần 

số vô tuyến (RFID) và Internet vạn vật (IoT) để nâng cao khả năng hiển thị theo 

thời gian thực vào chuỗi cung ứng. Chuyển đổi số trong ngành logistics đang 

diễn ra ở nhiều khía cạnh. Công nghệ Blockchain cũng đang được phát triển để 

cung cấp dữ liệu thời gian thực về từng bước trong quy trình vận chuyển hàng 

hóa trong nước cũng như quốc tế, từ đó, tăng tính minh bạch và tự động hóa 

quản lý thông tin của toàn bộ hệ thống trong quá trình vận chuyển của mỗi 

doanh nghiệp. Công nghệ IoT cũng được áp dụng giúp theo dõi chi tiết quá trình 
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vận hành, thời gian thực các container hàng hoá, đo nhiệt độ và độ ẩm để đảm 

bảo tiêu chuẩn chất lượng của hàng và có thể lường trước được bất kỳ vấn đề có 

khả năng làm gián đoạn quá trình vận chuyển. 

1.2. Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong dịch vụ logistics 

Trong xu hướng chuyển đổi số đó, nhiều bài học kinh nghiệm chuyển đổi 

số của một số quốc gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics cũng đã được 

chia sẻ. 

a) Kinh nghiệm của một số quốc gia 

Singapore 

Singapore được biết đến là một trong những quốc gia đứng đầu về ngành 

logistics và là đầu mối quan trọng trong lĩnh vực logistics trên phạm vi toàn thế 

giới. Để trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu như hiện nay, Singapore 

đã không ngừng cải thiện môi trường, cơ sở hạ tầng, tận dụng ưu thế để nâng 

cao năng lực cạnh tranh và lợi thế so sánh với các nước khác trong khu vực và 

quốc tế. Nhằm định hướng phát triển ngành logistics tiên tiến, Chính phủ 

Singapore cũng xây dựng Kế hoạch Smart Logistics - áp dụng công nghệ cho 

phép các chủ hàng và các nhà cung cấp dịch vụ logistics của bên thứ ba tăng 

cường liên kết trong chuỗi cung ứng và chia sẻ tài nguyên để tạo ra hệ thống 

mạng lưới logistics hiệu quả hơn. Cùng với việc cải thiện kết quả kinh doanh 

của khách hàng, Smart Logistics có thể giảm đáng kể chi phí cho các nhà cung 

cấp dịch vụ logistics tại Singapore, với mức tiết kiệm hàng năm dự kiến cho 

ngành logistics của Singapore đạt khoảng 56 triệu USD. 

Tận dụng các công nghệ mới trong kho vận hàng hóa toàn cầu, sáng kiến 

Smart Logistics thúc đẩy các chuỗi cung ứng hiệu quả từ đầu đến cuối nhằm 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trong nhiều năm tới. Trong sáng kiến 

Smart Logistics, mục đích của các công nghệ logistics thông minh là xác định 

các vấn đề chuỗi cung ứng và giải quyết thời gian giao hàng chậm chễ, xử lý 

hàng trong kho, vận chuyển, từ đó giảm chi phí bảo hiểm. IoT cũng sẽ đóng một 

vai trò trung tâm như thiết bị kho kết nối internet như pallet và xe nâng hàng 

giảm gánh nặng cho các bộ xử lý mặt đất để theo vị trí, điều kiện và trạng thái 

của hàng hóa nhập và xuất trong thực tế. Ngoài ra, các mạng cảm biến được 

trang bị RFID và trao đổi dữ liệu cũng đang được các công ty quản lý chuỗi 

cung ứng lớn phát triển để khai thác tiềm năng logistics thông minh. 
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Thái Lan 

Thái Lan đang hướng tới một mô hình kinh tế chuyển đổi từ nền kinh tế 

dựa vào sản xuất sang nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự đổi mới, nghiên cứu và 

phát triển; trong đó, logistics được xác định là ngành tăng trưởng nhanh và giữ 

vai trò quan trọng trong tương lai. Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư (CMCN 4.0), Thái Lan đã đưa ra kế hoạch phát triển Logistics 4.0 với 

việc cung cấp khả năng hiển thị, tiếp cận và kết nối dọc theo chuỗi cung ứng. 

Phạm vi của Logistics 4.0 gồm: Cổng B2B/B2B2C; theo dõi GPS; điện toán di 

động; phân tích dữ liệu lớn (big data); tháp điều khiển chuỗi cung ứng; 

Wearable technology; Robotic butlers; IoT và RFID; hệ thống tải và xếp dỡ 

hàng; khả năng hiển thị chuỗi cung ứng (theo dõi thời gian thực của các đơn đặt 

hàng trong sản xuất); hệ thống giao nhận vận chuyển hàng hóa, nơi khách hàng 

có thể đặt, quản lý và theo dõi lô hàng và nhận được các trích dẫn trực tuyến 

ngay lập tức... Từ đó, đem lại nhiều cơ hội cho ngành logistics trong đầu tư đổi 

mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng logistics; đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số, 

IoT…; giảm gánh nặng hành chính; khuyến khích và hỗ trợ đầu tư tư nhân; tập 

trung giảm, loại bỏ tham nhũng… 

b) Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp 

Doanh nghiệp thương mại điện tử của Trung Quốc 

Thị trường tiêu dùng châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng có sức 

mua lớn, hấp dẫn các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc, góp phần 

thúc đẩy họ tham gia dần vào lĩnh vực logistics. Với lợi thế về công nghệ, các 

doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc nhanh chóng xây dựng hạ tầng 

logistics hiện đại, tự động nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao hơn về chi 

phí/đơn vị sản phẩm và tốc độ giao hàng, điển hình như Amazon, eBay và 

Alibaba... Năm 2013, Alibaba thành lập Cainiao Network - một nền tảng dữ liệu 

logistics gồm các công ty lớn nhất Trung Quốc như Shentong Express và S.F 

Express - nơi xử lý hơn hơn 42 triệu đơn hàng, chiếm 70% tất cả các đơn hàng 

do ngành logistics của Trung Quốc cung cấp. Để theo kịp sự tăng trưởng mạnh 

mẽ của thị trường bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới, các công ty thương mại 

điện tử của Trung Quốc đã xây dựng kho hàng thông minh với việc áp dụng tiến 

bộ công nghệ như sử dụng xe tự hành (AGV) để di chuyển hàng hóa và chuẩn bị 

các đơn đặt hàng của T-Mall; áp dụng IoT, dữ liệu lớn (big data) và trí thông 
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minh nhân tạo (AI) để tối ưu hóa các nguồn lực và giảm thiểu ro trong hệ thống 

kho thông minh được số hóa của Alibaba… 

Công ty Maersk 

Quá trình chuyển đổi số của Maersk, một trong những nhà vận tải hàng hải 

lớn nhất trên thế giới, được tăng tốc dựa trên vào việc áp dụng nhiều công nghệ 

hiện đại giúp tối ưu hóa hoạt động như mô hình Sơ đồ kiến thức của Maana 

(Maana Knowledge Graph, MKG) – cung cấp thông tin về các xung đột trong 

lợi ích, mối quan tâm của khách hàng và thông tin cũng như hành trình của tàu 

biển; các giải pháp công nghệ điện toán đám mây của JDA (BlueYonder) trong 

quản trị kho bãi, giúp duy trì hàng tồn kho phù hợp; phát triển các container, tàu 

hàng thông minh để kết nối với các cảnh biển thông minh đang được phát triển 

trên thế giới… 

Mearsk cũng cung cấp các dịch vụ ứng dụng số nhằm phục vụ khách hàng 

như website cá biệt hóa để quản trị giao dịch vận tải hàng hóa, định vị lô hàng 

thông qua GPS; ứng dụng điện thoại di động cập nhật 24/7 thông tin lộ trình 

hàng hóa theo thời gian thực; hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) nhằm chia 

sẻ dữ liệu, giảm thủ tục, giấy tờ trong giao dịch, giảm thiểu lỗi sai và chi phí 

quản trị logistics; hệ thống quản trị container từ xa thông qua hỗ trợ 24/7 của 

Thuyền trưởng số Peter… 

c) Bài học cho Việt Nam 

Trong bối cảnh CMCN 4.0 và xu hướng chuyển đổi số, cần đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ số, công nghệ thông tin vào trong các khâu của dịch vụ 

logistics. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động dịch vụ 

logistics và phát triển kinh doanh dịch vụ logistics điện tử (E-Logistics), giúp 

cho các công ty có thể giao sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và cung cấp 

các dịch vụ gia tăng. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ còn giúp tiết kiệm được 

thời gian, giảm thiểu chi phí kiểm kê sổ sách, giấy tờ, giảm thiểu tổn thất trong 

quá trình lưu kho và thời gian lưu kho, nhằm đơn giản hoá trong việc tiến hành 

các thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan và 

trung chuyển; giúp cho hoạt động dịch vụ logistics tiết kiệm được thời gian và 

chi phí trong khi hàng nằm tại cảng chờ thông quan, nâng cao năng lực cạnh 

tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.  
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Bên cạnh đó, các cơ quan Nhà nước cần gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh 

không cần thiết để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp logistics hoạt 

động, đổi mới, cải tiến sáng tạo các quy trình cũ; ban hành các chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ logistics ứng dụng công nghệ thông tin hiệu 

quả hơn nữa trong hoạt động kinh doanh như hỗ trợ về tài chính, tín dụng... 

2. Chuyển đổi số trong ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam 

2.1. Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics năm 2021 

Đai dịch Covid-19 trong hai năm qua đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của 

nền kinh tế thế giới. Các quy định về giãn cách xã hội và hạn chế đi lại ở hầu hết 

các quốc gia và vùng lãnh thổ đã khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí vận 

tải tăng cao, do đó trực tiếp ảnh hưởng nghiệm trọng ngành dịch vụ logistics 

toàn cầu. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 đã tạo ra những xu hướng, mô hình, giao 

thức mới trong sản xuất kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng hàng hóa trên toàn 

cầu; đồng thời, cũng tạo động lực và sức ép đòi hỏi các quốc gia cần đổi mới 

nhanh chóng về tư duy, cơ chế quản lý, công nghệ, nguồn nhân lực để thích nghi 

với bối cảnh mới 

Trong năm 2021, ngành dịch vụ logistics của Việt Nam bị đặt vào thế vừa 

bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất, vừa phải thể hiện sức chống chịu bền bỉ để 

duy trì hoạt động của các chuỗi cung ứng trong nước cũng như xuất nhập khẩu 

hàng hóa. Ngành dịch vụ logistics còn tiếp tục hỗ trợ các hoạt động sản xuất 

thương mại nội địa và xuất nhập khẩu của Việt Nam. Cán cân thương mại của 

Việt Nam vẫn dương, hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá là khá sôi động 

và có sự gia tăng so với năm 2021. Dưới tác động của dịch Covid-19, những 

điểm yếu cố hữu, khó khăn và thách thức của ngành logistics Việt Nam tiếp tục 

bộc lộ rõ hơn như chi phí logistics còn cao; cơ sở hạ tầng logistics phát triển 

chưa đồng bộ; thiếu sự liên kết giữa các phương thức vận tải; quá trình chuyển 

đổi số trong ngành logistics còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; 

nguồn nhân lực ngành logistics còn yếu và thiếu… 

2.2. Thực trạng chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics 

Việt Nam đang trong công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ, từ các cơ quan 

Chính phủ đến các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, cung ứng. Ngày 03 tháng 6 

năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg phê 

duyệt “Chương trình huyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
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2030” với mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về 

công nghệ thông tin (IDI) và thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo 

(GII). Chuyển đổi số là cơ hội cho Việt Nam và doanh nghiệp có được những sự 

phát triển đột phá; tuy nhiên, chuyển đổi số muốn thành công cần xuất phát từ sự 

thay đổi về nhận thức và vai trò của người lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp cùng 

với chủ trương, chính sách từ cơ quan quản lý nhà nước để phát triển mạnh mẽ 

hệ sinh thái chuyển đổi số. 

Với vai trò xương sống của chuỗi cung ứng, ngành dịch vụ logistics cũng 

đang có nhiều thay đổi trong quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số trong hoạt 

động của ngành dịch vụ logistics với các công nghệ hiện đại như chuỗi khối 

(blockchain) và dữ liệu lớn, điện toán đám mây, AI…, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vận tải giúp cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn, hạ thấp chi phí trên cơ sở 

phân tích, truy vết, lựa chọn các phương thức vận tải, kiểm soát lô hàng, quản lý 

mạng lưới… Các doanh nghiệp đã rất nỗ lực đầu tư và ứng dụng công nghệ, 

chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ logistics. Theo Báo cáo Logistics Việt 

Nam 2021 của Bộ Công Thương, hiện có 75% doanh nghiệp đang sử dụng phần 

mềm quản lý giao nhận (FMS); 63,89% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm 

phần mềm quản lý đơn hàng (OMS) và quản lý kho hàng (WMS); 61,11% 

doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm quản lý vận tải (TMS). Tuy nhiên, những 

công nghệ có thể tối ưu hóa công tác vận hành như hệ thống định tuyến phương 

tiện (VRP), hệ thống lưu trữ và lấy hàng tự động (AS/RS), xe lấy hàng tự động 

(AGV) có rất ít doanh nghiệp sử dụng với tỉ lệ lần lượt là 19,4%, 16,67% và 

11,11%. Đặc biệt, công nghệ bay tự động (Drone) phục vụ cho logistics đô thị, 

hoàn toàn chưa được sử dụng; tuy nhiên, có 11,11% doanh nghiệp có kế hoạch 

sẽ sử dụng trong tương lai.  
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Nguồn: Viện Nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam, 2021. 

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra động lực để các doanh nghiệp logistics thúc 

đẩy mạnh mẽ hơn nữa ứng dụng công nghệ và quá trình chuyển đổi số. Theo kết 

quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI) cho 

thấy 38,24% doanh nghiệp cho rằng Covid-19 đã hình thành nhu cầu chuyển đổi 

số của doanh nghiệp logistics; 42,65% doanh nghiệp cho rằng tác động của 

Covid-19 là làm thay đổi nhu cầu của khách hàng (chẳng hạn sử dụng giao dịch 

điện tử nhiều hơn, dịch vụ giao hàng thương mại điện tử....); ngoài ra còn làm 

thay đổi quan niệm điều hành doanh nghiệp logistics nhất là các công ty giao 

nhận nước ngoài, khả năng làm việc từ xa. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Logistics hiện đóng góp gần 9% 

trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố, tương đương khoảng 

117.000 tỷ đồng và có tới 54% doanh nghiệp logistics có trụ sở tại Thành 

phố. Với mục tiêu phát triển thành trung tâm  logistics khu vực Đông Nam Á, 

đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ logistics của doanh nghiệp 

Thành phố đạt 15% và đến năm 2030 đạt 20%, Thành phố đã đưa ra nhiều giải 

pháp nhằm định hướng và hỗ trợ phát triển ngành logistics như Kế hoạch tổng 

thể phát triển ngành logistics trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; Đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ TP. Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2020-2025, hướng đến năm 2040; Đề án Phát triển kết cấu hạ 
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tầng giao thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030; Chương 

trình “Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh”; Đề án đô thị thông minh giai đoạn 

2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Chương trình “Nghiên cứu và phát triển 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”; Đề án 

“Phát triển hạ tầng viễn thông và kế hoạch phát triển hạ tầng số tại TP. Hồ Chí 

Minh”…  

Bên cạnh việc tập trung đầu tư phát triển hạ tầng - hệ thống trung tâm 

logistics, hệ thống giao thông; giải pháp về chuyển đổi số và ứng dụng công 

nghệ dịch vụ logistics cũng được Thành phố ưu tiên và tập trung thực hiện. Cụ 

thể, Thành phố sẽ xây dựng kho dữ liệu tập trung nhằm số hóa hoạt động vận tải 

hàng hóa, từ đó có cơ sở điều chỉnh quy hoạch giao thông, bố trí bãi đậu xe, khu 

vực trung chuyển hàng hóa, giờ ưu tiên... Từ đó xây dựng nền tảng công nghệ 

thông tin khai thác dữ liệu dùng chung về hoạt động logistics phục vụ cho cả cơ 

quan nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, thiết lập bản đồ số logistics để có cơ 

sở dữ liệu chính thức, phục vụ cho công tác thống kê, tra cứu, hoạch định, tìm 

kiếm và tối ưu hóa mạng lưới logistics tại Thành phố và các tỉnh thành lân cận; 

nghiên cứu thành lập Trung tâm xúc tiến cung cấp giải pháp công nghệ logistics 

để cung cấp thông tin, kết nối các doanh nghiệp dịch vụ logistics với các đơn vị 

cung cấp giải pháp công nghệ logistics hiện đại… 

2.1. Rào cản và khó khăn trong chuyển đổi số ngành dịch vụ logistics 

Trên hành trình chuyển đổi số, nhiều rào cản và khó khăn của doanh nghiệp 

dịch vụ logistics đã được ghi nhận. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam năm 2021, 

rào cản lớn nhất thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số phát sinh từ 

những khó khăn gồm: sự tương thích về công nghệ giữa doanh nghiệp của mình 

và các đối tác trong chuỗi dịch vụ logistics (44,74%); kinh phí hạn hẹp và nhân 

lực hạn chế (42,11%); chưa tìm được công nghệ chuyển đổi phù hợp (39,47%); 

28,95% doanh nghiệp băn khoăn không biết nên dành kinh phí đầu tư như thế 

nào cho phù hợp và nên khởi đầu như thế nào. Ngoài ra, việc chuyển đổi lượng 

thông tin hiện hữu với khối lượng khổng lồ lên nền tảng số cũng là trở ngại cho 

15,97% doanh nghiệp.  
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Trong kết quả khảo sát trong Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 

2022, doanh nghiệp dịch vụ logistics cũng gặp một số rào cản và vấn đề khó 

khăn như: (1) Thiếu nhận thức về vai trò của CĐS; Hạ tầng GTVT chưa hoàn 

thiện; (3) Rủi ro khi triển khai công nghệ và quan tâm tâm đến lợi tức đầu tư; (4) 

Chi phí đầu tư CĐS cao; (5) Thiếu sự đảm bảo về an ninh mạng; (6) Hệ thống 

thông tin của doanh nghiệp không đồng nhất; (7) Thiếu nguồn lực đầu tư; (8) 

Thiếu sự phối hợp và cộng tác, chia sẻ; (9) Sự phản kháng của nhân viên và 

quản lý với những thay đổi do CĐS mang lại; (10) Thiếu năng lực CĐS và nhân 

lực có trình độ công nghệ thấp; (11) Thiếu nhận thức, tầm nhìn và chiến lược… 

Bên cạnh các khó khăn, rào cản, trong xu hướng chuyển đổi số, nhiều nhu 

cầu chuyển đổi số đã được đặt ra cả trong quản lý hoạt động nội bộ của doanh 

nghiệp (như quản trị hoạt động bán hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng; theo dõi và 

quản lý quy trình công việc nội bộ; lưu trữ tổng hợp, phân tích, truy xuất dữ 

liệu; báo cáo, thống kê thông minh…) và thực hiện, quản lý và kết nối chuỗi 

cung ứng (như thực hiện và xử lý đơn hàng trực tiếp trên hệ thống; quản lý, 

giám sát toàn hệ thống; kết nối, trao đổi dữ liệu; cung cấp các phần mềm “tailor 

– made” phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng; tích hợp toàn bộ các hệ 

thống phần mềm trong chuỗi dịch vụ…). 

3. Một số giải pháp chuyển đổi số trong dịch vụ logistics 

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, giúp các doanh nghiệp dịch vụ logistics 

Việt Nam phục hồi nhanh chóng sau đại dịch và nâng cao khả năng cạnh tranh. 

Tuy nhiên, để công cuộc chuyển đối số này thành công thì cần sự phối hợp đồng 

bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp. 



52 

3.1. Về phía Nhà nước 

- Tạo thuận lợi thương mại, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật điều 

chỉnh dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới... phù 

hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và ký kết; phát triển các 

cổng thông tin logistics, EDI, e-logistics...; 

- Có cơ chế và chính sách khuyến khích chuyển đổi số, tiếp cận nguồn vốn 

ưu đãi, cơ chế về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ kết nối ứng dụng… cho các doanh 

nghiệp đầu tư phát triển các loại hình logistics (3PL, 4PL, 5PL, ...) trong nước, 

ứng dụng công nghệ và blockchain…; 

- Phát triển đa dạng các trung tâm phân phối thông minh tại các thành phố, 

đô thị lớn trên cả nước nhằm phục vụ thị trường bán lẻ, các trung tâm logistics 

gần các khu công nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu, tăng cường ứng dụng 

công nghệ và chuyển đổi số trong vận hành các trung tâm này; 

- Phát triển hạ tầng số và nhân lực công nghệ số, tăng cường quản lý và đầu 

tư về an toàn, an ninh mạng. 

3.2. Về phía doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp logistics cần xây dựng lộ trình phù hợp cho quá trình 

chuyển đổi số bao gồm:  

- Thay đổi nhận thức; có sự thống nhất và quyết tâm cao của lãnh đạo 

doanh nghiệp về chuyển đổi số; 

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ cho chuyển đổi số; xây 

dựng quy trình vận hành chuẩn; lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với nhu 

cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp;  

- Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và chủ động trong 

các công việc chuyển đổi số; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số;  

- Cần có sự chuẩn bị nguồn lực tài chính để đầu tư theo các lộ trình được 

hoạch định; không ngừng cải thiện năng lực tài chính thông qua việc hợp tác, 

sáp nhập với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt hoặc tìm kiếm các nhà 

đầu tư tiềm lực để từ đó có thể có nguồn lực tài chính để đầu tư vào công nghệ, 

nguồn nhân lực chất lượng cao... 
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NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN 

HÀNG: XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG, 

THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM, NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CHUYỂN 

ĐỔI SỐ; KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 
 

Đinh Văn Chiến,  

NH TMCP Tiên Phong (TPBank) 

 
 

PHẦN I – BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO NGÀNH NGÂN HÀNG – 

TÀI CHÍNH 

1. Chuyển đổi số trên thế giới đang phát triển mãnh liệt và đang ngày một thay 

đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, những người có khả năng quyết định 

hướng đi và khả năng chuyển đổi thành công của một đất nước. Bộ máy chính 

quyền của nhiều quốc gia sau khi ra nhận tầm quan trọng của CĐS trong việc 

gia tăng hiệu quả hoạt động và đảm bảo an ninh quốc gia, đã lập tức bước vào 

một “cuộc đua” mới trong việc áp dụng CĐS.  

Nếu như trước đây, chỉ có những công ty lớn, những tập đoàn công nghệ với 

tiềm lực kinh tế mạnh mới có thể tiếp cận những công nghệ tiên tiến để tạo ưu 

thế dẫn đầu thị trường thì nay ngay cả những công ty nhỏ hơn, những công ty 

startup đều có thể tận dụng những công nghệ mới nhất để cạnh tranh không hề 

thua kém trên môi trường số. 

Kết quả nghiên cứu của McKinsey chỉ ra rằng vào năm 2025, mức độ tác động 

của CĐS tới GDP của nước Mỹ là khoảng 25%, với đất nước Brazil là 35%, còn 

ở các nước Châu Âu là khoảng 36%. Từ đây, có thể thấy khả năng tác động của 

CĐS ở nhiều lĩnh vực đối với tăng trưởng GDP là rất lớn. 

2. Tại Việt Nam, quyết tâm CĐS được thể hiện rất rõ nét.  

Với dân số gần 100 triệu người và là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh 

nhất nhì khu vực, dân số trẻ năng động và có khả năng tiếp cận công nghệ cao 

nhanh chóng, các chuyên gia đánh giá Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc 

CĐS. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra sự 

đột phá trên thị trường nhờ vào CĐS.  

Để tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, thích ứng 

với tình hình mới ngày 27-9-2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban 
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hành Nghị quyết số 52-NQ/TW, nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh 

quá trình CĐS.  

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 3-6-2020 phê duyệt chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến 2030.  

Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử vừa được kiện toàn vào ngày 24/09/2021, 

đổi tên thành Ủy ban Quốc gia về CĐS, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp là 

Chủ tịch Ủy ban. 

Những khái niệm như: chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số đã lần đầu tiên được 

đề trong Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. CĐS thực sự đã có 

sự vào cuộc với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, 

đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương. CĐS là cuộc cách mạng của toàn 

dân. CĐS chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và 

thụ hưởng các lợi ích mà CĐS mang lại. 

Trong một phát biểu gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng 

định sự đúng đắn của chuyển đổi số và nhấn mạnh “Chính phủ Việt Nam coi hạ 

tầng số, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt và đang 

nỗ lực tăng tốc lộ trình CĐS quốc gia.  

Trong đó, Chính phủ luôn tin tưởng lực lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam sẽ đóng vai trò quan trọng với việc triển khai thành công tiến trình này, để 

kinh tế số Việt Nam có thể chiếm 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025, 

phấn đầu 30% vào năm 2030”. 

Làm chủ được nền kinh tế số chắc chắn sẽ tạo ra cơ hội cho Việt Nam duy trì 

tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Sự lãnh đạo 

mạnh mẽ và thể chế vững chắc sẽ là chìa khóa cho sự phát triển của Việt Nam 

trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. CĐS trên cơ sở lãnh đạo mạnh mẽ đó là chìa 

khóa tháo gỡ những rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế hơn nữa. 

3. Công cuộc CĐS của ngành Ngân hàng Việt Nam cũng diễn ra ngày càng 

mạnh mẽ.  

Với vai trò mạch máu của nền kinh tế, là đầu tàu của kinh tế số, CĐS trong lĩnh 

vực tài chính - ngân hàng được xác định là một trong những yếu tố then chốt 

cho CĐS nói chung và thúc đẩy CĐS trong các lĩnh vực khác. Các chương trình 
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CĐS của ngành Ngân hàng cũng được xây dựng, tiếp cận theo hướng đặt người 

dân ở vị trí trung tâm, hướng tới việc phục vụ tốt hơn cho khách hàng trong kỷ 

nguyên số. 

• Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 810/QĐ-NHNN ban hành Kế 

hoạch CĐS ngành Ngân hàng đến 2025, định hướng đến 2030, nhằm mục 

đích “Phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, trải nghiệm 

khách hàng và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, phát triển bền vững 

trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều 

hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hướng tự động hóa quy trình, tối 

ưu hóa hoạt động nghiệp vụ”  

• Song song, NHNN đã nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động CĐS ngân hàng (Thông tư 16/2020/TT-

NHNN tạo điều kiện cho các NH triển khai eKYC), chuẩn bị ban hành cơ chế 

khuyến khích các Ngân hàng và Fintech được thử nghiệm các mô hình 

kinh doanh mới dưới hình thức áp dụng có điều kiện. Để từ đó các thành 

tựu toàn ngành về ứng dụng công nghệ, các dịch vụ ngân hàng số với eKYC, 

khả năng kết nối hệ sinh thái, thanh toán không dùng tiền mặt, v.v. sẽ phổ 

biến nhanh chóng và tiện lợi hơn trước. 

CĐS là hướng đi chiến lược không chỉ giúp Ngân hàng cạnh tranh hiệu quả và 

phát triển bền vững, mà còn tạo ra thế chủ động trong hợp tác với Fintech, 

đôi bên cùng phát triển, đem tới lợi ích cho khách hàng. Ngành Ngân hàng đã 

có sự chuẩn bị kỹ càng, chủ động vào cuộc và có khả năng thích ứng tốt trước 

biến động, rủi ro khó lường trong công cuộc CĐS.  

Có thể thấy chủ trương chung của Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung và 

Ngân hàng Nhà nước nói riêng là nhất quán: đảm bảo hỗ trợ thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo, giúp đỡ các ngân hàng thương mại thực hiện CĐS, qua đó duy trì sự 

ổn định, an toàn của thị trường tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 
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PHẦN II – CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG – TÀI 

CHÍNH, TỪ GÓC NHÌN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

Bối cảnh kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam đang rất thuận lợi cho CĐS, các 

NHTM cũng đang có những bước đi nhanh chóng nhằm thực hiện quyết tâm 

CĐS ở nhiều mặt 

CĐS trong ngành tài chính ngân hàng giờ đây không đơn thuần là một dự án 

công nghệ thông tin mà được mỗi NHTM xây dựng thành chiến lược CĐS tích 

hợp với chiến lược kinh doanh. Theo thống kê sơ bộ của NHNN, có đến 95% 

ngân hàng đã và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong đó 39% ngân 

hàng đã phê duyệt chiến lược hoặc tích hợp trong định hướng phát triển kinh 

doanh và công nghệ thông tin.  

Chính nhờ công cuộc CĐS diễn ra nhanh hơn nên hoạt động ngân hàng 

"contactless” (không tiếp xúc) cũng trở nên phổ biến hơn với người dân, thói 

quen sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng thay đổi hoàn toàn so với cách đây chỉ vài 

năm. Trong vài năm trở lại đây, một cuộc đua về “Digital Banking” (ngân hàng 

số) đã và đang diễn ra khá sôi nổi tại Việt Nam khi các ứng dụng ngân hàng di 

động nay đã được nâng cấp lên thành ứng dụng ngân hàng số với đầy đủ tính 

năng từ mở tài khoản, giao dịch tài chính, đầu tư đến các dịch vụ ngoài tài chính 

như mua sắm, giáo dục, bảo hiểm, y tế, giao thông….  

Hiện nay, đa phần các NHTM tại Việt Nam đều đang ở Giai đoạn số hoá 

(Digitization) và Giai đoạn Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation) 

thông qua chủ động lựa chọn hợp tác với các tổ chức công nghệ tài chính 

(Bigtech, Fintech…). Cụ thể, các ngân hàng đang tập trung ứng dụng công nghệ 

để xử lý 3 vấn đề lớn: (i) tăng cường số hóa nhằm tăng trải nghiệm tốt nhất cho 

khách hàng từ bên ngoài, thông qua tái cấu trúc sản phẩm, dịch vụ, giúp khách 

hàng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi; (ii) tối ưu hóa quản lý nhân sự, 

công việc, thông qua số hóa, tự động hóa; và (iii) số hóa các qui trình nội bộ 

hướng tới ngân hàng không giấy tờ.  

Một cách cụ thể hơn, có thể thấy Chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản diện mạo 

của ngành ngân hàng trên nhiều khía cạnh:  

1. Chuyển đổi số thay đổi mô hình vận hành ngân hàng truyền thống 

Nếu như  cuộc đua về chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (core banking) đã là 

câu chuyện cách đây 10 năm, thì giờ là lúc các ngân hàng chạy đua về việc tối 
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ưu hoạt động nội bộ thông qua việc áp dụng các công nghệ 4.0 như RPA, AI, 

OCR… cho tự động hóa, số hóa quy trình. 

Sự chuyển đổi này là dễ hiểu khi công nghệ trước tiên phải phục vụ cho nhân 

viên, giúp họ đạt năng suất lao động cao hơn, đạt KPI, để tiếp xúc khách hàng 

dễ dàng hơn; qua đó tạo ra những trải nghiệm số mới mẻ cho khách hàng. Công 

nghệ và số hoá ngân hàng còn tiên phong về dẫn dắt sáng tạo đổi mới, hỗ trợ và 

thúc đẩy ý tưởng kinh doanh tốt hơn, giúp ngân hàng phát triển mô hình kinh 

doanh mới, hiện đại hơn, phục vụ chính xác hơn nhu cầu của khách hàng. 

Thậm chí, một số ngân hàng đã tự định vị mình là một “digital bank” (ngân 

hàng số) thay vì dừng lại ở sự kết hợp giữa các kênh truyền thống và kênh 

digital. Thay đổi về nhận thức chính là cách ngắn nhất để số hoá trong vận hành, 

mang lại cho khách hàng một trải nghiệm liền mạch, thông suốt, là xu hướng 

của ngành ngân hàng hiện nay. 

Như tại TPBank, ngân hàng đã thực hiện chuyển đổi số toàn diện từ dịch vụ 

khách hàng, số hoá, tự động hoá quy trình nội bộ đến quản trị doanh nghiệp, số 

hóa từ trong ra ngoài, kết nối và liên thông tổng thể. Tại thời điểm hiện tại tất cả 

các hoạt động nội bộ và bên ngoài, online hay offline đều triển khai trên nền 

tảng số, thực hiện lộ trình trở thành tổ chức quản trị dựa trên dữ liệu (data-driven 

organisation). 

Trong công tác quản trị, TPBank đưa vào triển khai đầy đủ các hệ thống hiện đại 

từ rất sớm. Điều này giúp ngân hàng gia tăng mạnh mẽ khả năng tìm kiếm khách 

hàng mới, số hóa giấy tờ, xử lý hồ sơ bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) đã 

đưa TPBank trở thành một trong các ngân hàng có tốc độ phê duyệt hồ sơ khoản 

vay của khách hàng nhanh nhất trên thị trường.  

Chúng tôi đã áp dụng triển khai thành công công nghệ mới sâu rộng trên toàn 

hàng như:  

• Sử dụng robot tự động hóa (RPA/OCR) để giảm thời gian nhập liệu, đối 

soát, tự động hạch toán, làm báo cáo…  

• Ứng dụng Smart Search (BigData) tìm kiếm nhanh tăng năng suất trong 

tra cứu vận hành. 

• Áp dụng giải pháp BPM/ECM trong hầu hết các qui trình giúp quản lý, số 

hóa quy trình, tự động phân luồng, tăng năng suất lao động. 
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• Triển khai Ngân hàng không giấy tờ 90% Paperless, chữ ký số nội bộ để 

tăng cường số hóa, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí hoạt động 

• Phần mềm All-in-One tại quầy, Contact center giúp GDV giảm 50% thời 

gian giao dịch. Phần mềm tự động giám sát TimeKeepper tại Quầy giao dịch 

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 

• QR code hầu hết các chứng từ tại quầy, rút ngắn thời gian giao dịch, thuận 

tiện kiểm soát sau. 

• Áp dụng AI dự đoán tồn quỹ tại ATM, giúp kiểm soát tốt dòng tiền, hỗ trợ 

nhanh chóng, kịp thời cân đối ngân quỹ. 

• Từ thẩm định tài sản đến phê duyệt tín dụng, lưu trữ, quản lý và phân tích 

dữ liệu đều áp dụng phần mềm quản lý (ECM/BPM,LOS), tự động hóa và 

liên thông, giúp thẩm định tài sản nhanh chóng, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn 

giúp cho việc áp dụng AI cho khâu này. 

• Áp dụng SmartSearch, triển khai AI trong hoạt động Tái thẩm định để lập 

mô hình của từng ngành nghề kinh doanh, xu hướng phát triển dựa trên Big 

Data, từ đó đề xuất các phương án tài trợ phù hợp với từng ngành nghề, từng 

khách hàng. 

2. Chuyển đổi số tác động lên các hoạt dộng giao dịch truyền thống và 

giao dịch điện tử 

Trong bối cảnh tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng do đại 

dịch COVID-19, nhu cầu, hành vi tiêu dùng của người dân có xu hướng thay đổi 

từ giao dịch gặp mặt trực tiếp, sử dụng tiền mặt sang tương tác chủ yếu qua các 

kênh số đối với các dịch vụ ngân hàng tài chính, thanh toán điện tử.  

Khảo sát gần đây của McKinsey cho thấy, người dùng Việt Nam được đánh giá 

có mức độ chấp nhận ngân hàng số, thanh toán số với tốc độ nhanh nhất trong 

khu vực, tăng 41% và đạt 82% trong năm 2021.Nhờ đó, thanh toán qua thiết bị 

di động tăng trưởng mạnh hàng năm 90% về số lượng và 150% về giá trị. Nhiều 

ngân hàng đạt trên 90% giá trị giao dịch trên kênh số. Chỉ từ tháng 3-2021 đến 

nay đã có thêm hơn 1,8 triệu tài khoản thanh toán được mở trực tuyến theo 

phương thức mới eKYC trong số hơn 100 triệu tài khoản thanh toán đang hoạt 

động tại Việt Nam. 

Đi đầu trong giải pháp công nghệ giao dịch, TPBank là ngân hàng có mạng lưới 

ngân hàng tự động LiveBank 24/7 hiện đại và lớn nhất Việt Nam với 400 điểm 
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giao dịch. LiveBank ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại đem lại sự tiện ích và 

trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng. Ngày nay khách hàng có thể giao 

dịch với TPBank mà không cần mang theo gì ngoài chính khuôn mặt, vân tay và 

giọng nói của mình. Công nghệ sinh trắc học trong xác thực khách hàng eKYC 

trên các kênh số như eBank, LiveBank phục vụ khách hàng bình thường 365 

ngày trong năm, ngay trong cả thời kỳ giãn cách xã hội. 

Trợ lý ảo Chatbot ở trên các kênh giao tiếp số đã hỗ trợ giải đáp tới 80% yêu cầu 

của Khách hàng với cơ chế thường trực 24/7 và phản hồi ngay lập tức, từ đó 

giúp tăng gấp 2 lần năng suất hỗ trợ khách hàng của CallCenter. 

Hợp tác hệ sinh thái, Fintech trên nền tảng Open Banking cung cấp các dịch vụ 

liền mạch cho khách hàng cá nhân (như các ví điện tử, sàn thương mại điện tử, 

viễn thông, du lịch, giải trí,…) và khách hàng doanh nghiệp như MISA, FAST, 

hành chính công, thuế, cảng biển và hàng chục các đối tác khác giúp khách hàng 

chỉ cần sử dụng app của TPBank như là “dịch vụ một cửa” mà có thể tiếp cận 

tiện ích của hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái số. 

3. Chuyển đổi số thay đổi hoạt động cho vay 

Tại Việt Nam mặc dù gần như 100% các ngân hàng đã cho vay thông qua ứng 

dụng số tuy nhiên quá trình chuyển đổi số trong hoạt động cấp tín dụng vẫn còn 

gặp phải một số các thách thức sau:  

• Thách thức về sự đồng bộ và phù hợp của các quy định pháp lý hiện hành 

liên quan về giao dịch điện tử, chữ ký, chứng từ điện tử, việc định danh và 

xác thực khách hàng điện tử, việc chia sẻ dữ liệu và bảo mật thông tin khách 

hàng, quy trình nghiệp vụ... với thực tiễn ứng dụng công nghệ số trong hoạt 

động ngân hàng. 

• Thách thức về sự đồng bộ và chuẩn hóa các cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo 

thuận lợi cho kết nối liên thông, tích hợp liền mạch giữa ngành ngân hàng 

với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ 

đa tiện ích cho khách hàng. 

• Thách thức từ thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi người tiêu dùng; việc 

đảm bảo an ninh an toàn và huy động, bố trí nguồn lực phục vụ chuyển đổi 

số. 
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Theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/05/2021 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước, tỷ trọng quyết định giải ngân, cho vay đối với các khoản vay 

nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện theo hướng số hóa, 

tự động kỳ vọng sẽ đạt 50% đến năm 2025.  

Để thực hiện thành công chỉ tiêu này, giải quyết các thách thức nêu trên, cần đẩy 

nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng Luật Giao dịch điện tử thay thế hoặc sửa 

đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử năm 2005 để tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, 

ngành hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, giúp đẩy mạnh số hóa, 

ứng dụng kỹ thuật số, tạo môi trường giao dịch thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp qua kênh số, phương thức điện tử. 

Bên cạnh đó, ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử và xây dựng 

hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu người dùng 

trên môi trường mạng. Sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, có cơ chế cho phép ngành ngân hàng được kết nối và khai thác, chia sẻ 

thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu này để phục vụ việc đối chiếu, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử. 

Trong lĩnh vực kinh doanh trên phân khúc Khách hàng cá nhân, TPBank đã 

nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới đã ứng dụng thành công trên thế giới 

cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, hướng tới tự động hóa tối đa quy 

trình cho vay – hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác thẩm định & phê duyệt tín 

dụng. 

• TPBank đã đầu tư Hệ thống số Cho vay thông minh (Smart Lending 

System) nhằm cung cấp các năng lực cần thiết cho hoạt động cho vay trên 

nền tảng số. Hệ thống này có sẵn các tính năng đáp ứng được các yêu cầu về 

Digital Lending của TPBank, giúp đẩy nhanh tiến trình triển khai các sáng 

kiến liên quan, giảm thiểu thời gian phát triển mới, giảm thiểu khối lượng 

công việc tích hợp cần thực hiện cho các khâu từ khi Khách hàng đăng ký 

khoản vay, phê duyệt và giải ngân. SLS sử dụng phương thức Micro 

Services cho phép liên tục phát triển hệ thống trọng phạm vi rộng và tính 

phức tạp cao, hỗ trợ các chức năng tự động hóa.  

• “Dùng trước - Trả sau” hay “Dùng ngay - Trả sau" (Buy now - Pay later) 

đang là một xu hướng tiêu dùng nổi bật trong vài năm trở lại đây. Mới 

đây, TPBank là ngân hàng đầu tiên cho ra mắt sản phẩm Ví Trả Sau phối 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/TPBank-ptag.html
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hợp với Momo, với mục tiêu phổ cập những dịch vụ tài chính hiện đại, tiện 

lợi cho người dân có nhu cầu không phân biệt trình độ, thu nhập. Trên nền 

tảng Momo, người dùng có thể đăng ký Ví Trả Sau TPBank chỉ trong vòng 

1 phút với hạn mức lên tới 5 triệu đồng, với tiêu chí 4 Không: Không thủ tục 

phiền toái, Không chờ đợi, Không giấy tờ, Không tốn phí. Khi thanh toán 

đúng hạn, khoản tiền chi tiêu trước sẽ không bị tính lãi suất. Ngân hàng dự 

kiến sẽ triển khai dịch vụ này với nhiều đối tác khác trong tương lai.  

• TPBank cũng triển khai quy trình phê duyệt khoản vay mua ô tô 100% 

online nhờ áp dụng công nghệ số. Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận 

khoản vay của TPBank thông qua chính nhân viên bán hàng tại các 

showroom ô tô, không cần phải đến quầy giao dịch, chi nhánh của ngân 

hàng. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ số hóa, mang đến trải nghiệm duyệt 

vay siêu tốc chỉ trong 4 giờ đồng hồ kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 

• Trước thực trạng doanh nghiệp SME tại Việt Nam đang rất “đói” vốn nhưng 

ngân hàng không thể giải ngân do khả năng chuẩn bị hồ sơ vay vốn của các 

doanh nghiệp SME còn hạn chế, TPBank đã hợp tác cùng công ty Fintech 

trong việc nghiên cứu hành vi, nhu cầu khách hàng, đặc biệt là nghiệp vụ 

sản phẩm cho vay khách hàng SME một cách thuận tiện thông qua thuật 

toán hỗ trợ ngân hàng đánh giá hồ sơ cho vay trên nền tảng công nghệ số, 

xây dựng các gói sản phẩm vay nhanh phù hợp với đối tượng khách hàng 

SME, hỗ trợ doanh nghiệp SME tiếp cận với các khoản vay của ngân hàng 

dựa trên tài sản thông tin, đồng thời giúp ngân hàng có thể tiếp cận với SME 

một cách dễ dàng hơn. 
 

PHẦN III – BỨC TRANH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG VÀO 

NĂM 2030 – XÃ HỘI “KHÔNG TIỀN MẶT – KHÔNG ĐIỂM GIAO DỊCH” 

Trong thập kỷ tới đây, chuyển đổi số sẽ làm thay đổi đáng kể diện mạo, tốc độ 

phát triển và đường hướng phát triển của ngành ngân hàng – tài chính. “Viễn 

cảnh một xã hội hoàn toàn sạch bóng tiền mặt có vẻ giống như một thứ gì đó 

trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng xã hội đó đang dần trở thành hiện 

thực trong vòng 10 năm tới” 

1. Trí tuệ nhân tạo & công nghệ dữ liệu 

Trí tuệ nhân tạo AI đang là công nghệ tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh, 
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giúp ngành Ngân hàng tiếp cận và chinh phục khách hàng trong kỷ nguyên số 

4.0. Đến năm 2030, quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu được dự đoán 

vào khoảng 15.700 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc chiếm tới 7.000 tỷ USD, 

tương đương 45% thị trường này. Khu vực Bắc Mỹ chỉ chiếm khoảng 3.700 tỷ 

USD, bằng một nửa so với Trung Quốc. Tiếp đó là đến nhóm các nước Bắc Âu, 

các nước phát triển ở khu vực Châu Á, khu vực Nam Âu và khu vực Nam Mỹ. 

Tới năm 2030, ứng dụng AI sẽ giúp các ngân hàng cắt giảm chi phí hoạt động 

tới 22%, tiết kiệm tới 1 nghìn tỷ USD. 

Tương lai 10 năm nữa, chúng tôi tin rằng các Ngân hàng sẽ tập trung và đưa AI 

lên vị trí ưu tiên cao nhất trong chiến lược công nghê. Đó cũng là lý do khiến 

TPBank khởi tạo và kiên định theo đuổi chiến lược số hóa từ sớm, có sự đầu tư 

công nghệ bài bản với trên 80% ứng dụng công nghệ mới sử dụng AI. Rất nhiều 

sản phẩm, dịch vụ đều được TPBank “nhúng” AI và các công nghệ khác như 

máy học (Machine Learning), học sâu (Deep Learning) hay nhận dạng ký tự 

quang học (OCR). Điều này giúp chúng tôi thay đổi toàn diện sản phẩm và trải 

nghiệm người dùng, trở thành ngân hàng số hàng đầu. 

2. Trợ lý ảo thông minh đồng hành với giao dịch ngân hàng 

Sẽ không còn hoặc rất ít các chi nhánh truyền thống. Thay vì đến ngân hàng, 

khách hàng có thể trải nghiệm với thực tế Ảo, giao tiếp với các nhân viên Ảo 

của chi nhánh, với trải nghiệm chân thực như tại chi nhánh chuẩn 5 sao. Các 

Giao dịch Ngân hàng gần như 100% được thực hiện qua các kênh số, hoặc các 

kiosk banking mở cửa 24/7 hoặc các chi nhánh ảo (Virtual Branch) được đặt 

trên các trang web/TMĐT lớn. 

IoT có thể được sử dụng vào phương thức thanh toán, giúp giảm chi phí, tăng 

tốc độ, số lần giao dịch và tiện ích cho khách hàng, bất kỳ một thiết bị thông 

minh nào có kết nối internet cũng sẽ có thể kích hoạt các hoạt động thương mại 

điện tử. Cùng với IoT, dữ liệu thời gian thực được tích hợp vào các tiện ích cho 

người sử dụng, như kích hoạt dịch vụ tại các cửa hàng để người dùng có trải 

nghiệm tương tác, đồng thời quảng bá sản phẩm mới dựa trên sự tín nhiệm, cá 

nhân hóa đến từng khách hàng. 

Khách hàng có thể không cần chủ động thực hiện các giao dịch truyền thống mà 

sẽ có các Trợ lý ảo thực hiện tự động hoàn toàn các giao dịch này (Trả bill, 

chuyển khoản, tiền học, tiền nhà …).  Các cách thức giao dịch không còn giới 
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hạn ở Điện thoại hay các thiết bị mà có thể cấy luôn vào cơ thể sống. Tài khoản 

của khách hàng gắn liền với chính danh tính của khách hàng (giao dịch bằng 

cách quét khuôn mặt, bằng giọng nói, dáng đi, nụ cười…). Với sự hỗ trợ của 

công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) với khả năng máy móc tự học hỏi dựa 

trên dữ liệu (Machine learning), trải nghiệm khách hàng cũng sẽ thay đổi hoàn 

toàn khi trợ lý ảo, thông qua các thiết bị di động và thông minh, sẽ phục vụ và 

đồng hành gần như toàn bộ các nhu cầu tài chính của mỗi người vào năm 2030. 

Đến năm 2030, chuyển đổi số sẽ thực sự tạo ra những tiêu chuẩn mới cho ngành 

Ngân hàng, không loại trừ khả năng, tới năm 2030 bức tranh về phát triển trên 

các bảng xếp hạng của hệ thống Ngân hàng có thể không còn dựa trên kết quả 

kinh doanh của những sản phẩm truyền thống, mạng lưới hay tệp khách hàng 

mà xếp hạng sẽ phản ánh sự hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số. 

3.  Tiền mặt nhường chỗ cho tiền số  

Có thể dễ dàng nhận thấy ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới đã đón đầu 

xu hướng sử dụng tiền kỹ thuật số. Theo một số khảo sát quốc tế của ngân hàng 

ING, Hà Lan, năm 2020, 34% người châu Âu và 38% người Mỹ sẵn sàng không 

dùng tới tiền mặt nữa. Tại Đan Mạch, đa số các doanh nghiệp bán lẻ đã không 

còn sử dụng tiền mặt để thanh toán. Có đến hơn 80% khách hàng tại một cửa 

hàng cà phê ở Thâm Quyến, Trung Quốc, thanh toán qua điện thoại di động chứ 

không phải bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc 

(PBOC) thậm chí còn tuyên bố sẽ sớm phát hành loại tiền điện tử riêng của nước 

này bởi những lợi ích đặc biệt của nó so với loại tiền truyền thống. Các Tiểu 

vương quốc Ả rập Thống nhất đặt mục tiêu 70% các hoạt động giao dịch tài 

chính được thực hiện qua hình thức thanh toán điện tử vào năm 2030, trở thành 

một xã hội không sử dụng tiền mặt. 

Dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, NFT – mã xác thực quyền sở hữu cho 

một tài sản số cũng ra đời. NFT được kỳ vọng sẽ hình thành một nền kinh tế số 

mới, nơi mọi người có thể giao dịch và gia tăng thu nhập trên không gian số. Tài 

sản số NFT cùng với sự xuất hiện của "vũ trụ ảo" (Metaverse) và ứng dụng thực 

tế ảo tăng cường (AR) chính là tương lai và thách thức của ngân hàng số. 

Đến năm 2030, sự thông dụng của tiền điện tử sẽ cũng khiến số lượng máy 

ATM và các chi nhánh ngân hàng truyền thống giảm mạnh. Thay vào đó là các 
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chi nhánh thực tế ảo trên môi trường số, khách hàng chuyển giao dịch hoàn toàn 

trên kênh số dưới sự hỗ trợ của các trợ lý ảo thông minh. 

4. Nguồn nhân lực IT sẽ chiếm 70% nhân sự của Ngân hàng 

Nếu như ở thời điểm hiện tại, nhân lực của các ngân hàng chủ yếu nằm ở các vị 

trí giao dịch viên, lực lượng bán trực tiếp phục vụ khách hàng tại các Chi 

nhánh/PGD, thì đến năm 2030, chúng tôi nhận định 70% nhân lực ngân hàng sẽ 

là lực lượng IT phục vụ cho Ngân hàng số và trải nghiệm của các khách hàng 

trên kênh số.  

Số lượng nhân sự tham gia cho các quy trình phê duyệt sẽ giảm đi, nhường chỗ 

cho các mô hình máy tính, robot xử lý thuật toán bằng AI. Việc phân tích và liên 

thông dữ liệu, cũng sẽ khiến nhiều quy trình được số hóa không cần tới sự tham 

gia của con người. Số lượng nhân lực còn lại khoảng 10 – 15% của Ngân hàng 

là các chuyên viên tư vấn tài chính phục vụ các nhu cầu tư vấn đầu tư, quản lý 

tài sản, những dịch vụ máy móc không thể hoàn toàn thay thế sự tham gia của 

yếu tố con người. 

Theo số liệu của Cổng thông tin Chính phủ, Việt Nam có khoản 1 triệu nhân lực 

công nghệ thông tin. Mục tiêu kỳ vọng tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2030 sẽ 

đạt tốc độ 7%/năm, trong đó kinh tế số Việt Nam có thể chiếm 20% tỷ trọng 

GDP quốc gia vào năm 2025, phấn đấu 30% vào năm 2030 sẽ đòi hỏi từ 2 triệu 

đến 2,5 triệu nhân lực công nghệ giai cho đoạn 2025 – 2030. 

5. TPBank đã sẵn sàng cho lộ trình hướng tới năm 2030 - là “ngân hàng 

theo phong cách sống” (lifestyle banking) 

Theo Chiến lược Phát triển của TPBank tới năm 2030, có 3 nhiệm vụ Chuyển 

đối Số chiến lược cần thực hiện để tăng trưởng kinh doanh số: Hợp tác hệ sinh 

thái, Số hóa ngân hàng hiện có, Ngân hàng số mới. Việc phát triển năng lực kỹ 

thuật số sẽ đóng vai trò là động lực hỗ trợ chuyển đổi trên front, middle and 

back office. Riêng về lĩnh vực Ngân hàng Số mới, trong tương lai sẽ có sự dịch 

chuyển dần từ các dịch vụ ngân hàng hiện tại sang mô hình NHS chuyên biệt. 

TPBank lựa chọn mô hình “Ngân hàng theo Phong cách sống – LifeStyle 

Banking”. Ngân hàng xây dựng hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu khách hàng theo 

khoảnh khắc cuộc sống với Khách hàng cá nhân, từng giai đoạn phát triển của 

Khách hàng doanh theo chuỗi giá trị. 
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▪ Một số lĩnh vực, kèm chỉ tiêu cụ thể sẽ được thực hiện liên tục hàng năm để 

thúc đẩy kinh doanh trên nền tảng số là: Bán hàng trực tiếp từ các kênh số, 

Chia sẻ tương tác số, Ra quyết định phê duyệt tự động, Số hóa Giao dịch 

kinh doanh, Triển khai các nhóm đa chức năng, Áp dụng kiến trúc đám 

mây… 

▪ Ngân hàng đã chuẩn bi nguồn lực Ngân hàng Số từ nhiều năm, hiện tại có 

hơn 500 nhân sự IT, vài trăm nhân sự outsource cùng tham gia trong quá 

trình ĐMS của ngân hàng, triển khai theo mô hình Agile, DevOps kết hợp 

Design Thinking, tổ chức linh hoạt theo các nhóm kinh doanh chuyên biệt.  

▪ Với mục tiêu khai thác AI như công nghệ mũi nhọn, nền tảng cho các sáng 

tạo đột phá, TPBank đã đầu tư lớn cho triển khai AI trong các năm qua, sẽ 

tiếp tục đẩy mạnh khai thác AI kết hợp với tự động hóa và cá nhân hóa. Năm 

2022 được xác định là năm bản lề, ứng dụng AI một cách toàn diện trên toàn 

hàng, nhằm mục tiêu phát triển kinh doanh trên nền tảng số, gia tăng sức 

mạnh cạnh tranh của TPBank. 

Nhìn về tương lai và tầm nhìn 2030 với nhiều dự báo nhưng thực tế vô cùng 

hiện hữu, tại Việt Nam rât nhiều các công ty Công nghệ và ngân hàng đã đưa 

vào áp dụng Call Center sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như ở TPBank, Call 

Center của chúng tôi có thể xử lý 30% các cuộc gọi của trung tâm dịch vụ khách 

hàng bằng trí tuệ nhân tạo. Đến 2025, chúng tôi sẽ tự động hóa 70% các cuộc 

gọi xử lý bằng AI, đến năm 2030 là 90%. Tất cả các quy trình phê duyệt/tác vụ 

của ngân hàng đều thực hiện bởi AI, Machine Learning. 

Về thị trường nói chung, sẽ có sự ra đời của tiền Kỹ thuật số tôn tại song song 

cùng các nội tệ và ngoại tệ (Tiền Kỹ thuật số được quản lý bởi NH TW). Việc 

hoán đổi/ trao đổi ngoại tệ, giao dịch tài trợ thương mại sẽ dễ dàng hơn với việc 

sử dụng công nghệ blockchain. Việc thông thương với các tổ chức/cá nhân nước 

ngoài cũng gần như không còn nhiều rào cản. TPBank đã ứng dụng thành công 

blockchain trong chuyển tiền quốc tế thông qua RippleNet từ 11/2019, thực hiện 

thanh toán liên thông bằng mã QR với các ngân hàng Thái Lan vào 03/2021, trở 

thành ngân hàng Việt đầu tiên cho phép khách hàng giao dịch bằng phương thức 

vô cùng tiện lợi này cả 2 chiều, ở cả hai đất nước. 
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PHẦN IV - KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TPBANK 

Kiên trì theo đuổi chiến lược ngân hàng số từ rất sớm, với nhân sự IT khoảng 

500 người, đầu tư trung bình từ 500 đến 800 tỷ hàng năm cho CNTT, TPBank là 

ngân hàng thương mại số 1 về Hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực CNTT (Theo 

Vietnam ICT Index 2020), hiện TPBank đang sở hữu một hệ sinh thái số toàn 

diện ở mọi kênh giao tiếp khách hàng, trở thành ngân hàng số hàng đầu.  

Hiệu quả của CĐS tại TPBank trong những năm qua được minh chứng rõ 

nét bằng những con số cụ thể. 

• Khi lợi nhuận của ngân hàng có đà tăng trưởng 40%/năm, số lượng Khách 

hàng tăng 30%/năm (5 triệu KH vào năm 2021), tổng tài sản tăng 20% lên 

260,000 tỷ đồng nhưng lực lượng nhân sự tăng không đáng kể (11%).  

• Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của Ngân hàng Số đã mang lại tốc độ 

tăng trưởng vượt bậc. Số lượng mở tài khoản thanh toán qua kênh điện tử đã 

vượt các kênh truyền thống tại quầy, chiếm tới 80% lượng khách hàng mới 

mỗi năm. Năm 2022, chúng tôi đặt mục tiêu có được 3-5 triệu khách hàng 

mới thông qua các nền tảng số, tăng doanh thu 170% và tăng thêm 60% tỷ lệ 

hoạt động của người dùng. Tại thời điểm này, TPBank đã đạt và vượt mức 

4/6 chỉ tiêu hoạt động chuyển đổi số ở Ngân hàng Thương mại tới năm 2025 

= theo Kế hoạch Chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước. 

• 90% tỷ trọng hồ sơ công việc tại TPBank đã được xử lý và lưu trữ trên môi 

trường số. Chúng tôi có gần 300 robot tự động trên tất cả các khâu vận hành, 

và đang phát triển thêm trung bình 5 bots mỗi tuần. TPBank có hơn 25 Dự án 

Chiến lược, hơn 200 ý tưởng số hóa và hơn 500 quy trình nghiệp vụ đổi mới 

số đã triển khai thành công. 

Từ những thành công này chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm sau: 

• CĐS cần phải được xây dựng trên chiến lược bài bản căn cơ. Và cấp cao nhất 

phải có quyết tâm máu lửa để truyền đạt xuống toàn hàng. Coi CĐS là mục 

tiêu sống còn của Ngân hàng trong phát triển dài hạn. 

• Các dịch vụ Ngân hàng số phải được phân tích đánh giá kỹ lưỡng trước khi 

áp dụng. Các kết quả đều phải được đo lường định lượng để xác định hiệu 

quả. 
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• Cần phải đầu tư ngân sách lớn thỏa đáng để xây dựng hạ tầng CNTT, các nền 

tảng, các ứng dụng cần thiết và chuyên biệt.  

• BLĐ coi nguồn nhân lực Đổi mới số có chất lượng là nhân tố quyết định 

thành công trong đổi mới số ngân hàng, phát triển ngân hàng số. Xây dựng 

và phát triển đội ngũ chuyên trách về Ngân hàng số có khả năng giải quyết 

các bài toán lớn về công nghệ số cho Ngân hàng. 

• Luôn đặt mục tiêu “Tối đa các trải nghiệm số cho Khách hàng” để tạo sự hấp 

dẫn thích thú, tiện ích tối ưu và những trải nghiệm mới cho khách hàng. 

 

PHẦN V - ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ thực tiễn thực hiện chuyển đổi số toàn diện một Ngân hàng Thương mại tại 

TPBank, chúng tôi xin đề xuất một số kiến nghị như sau:  

• Thứ nhất, Cần xây dựng Trung tâm Quản lý và khai thác dữ liệu tập trung của 

hệ thống Ngân hàng, để từ đó chia sẻ nguồn tài nguyên dữ liệu có giá trị (các dữ 

liệu công khai có thể chia sẻ ) một cách dân chủ và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, 

cũng cần đẩy nhanh tốc độ xây dựng quy định về bảo vệ dữ liệu người dùng, 

định danh số, xây dựng một liên minh eKYC, cho phép các ngân hàng – chứng 

khoán – bảo hiểm – viễn thông,… được liên thông dữ liệu với nhau và được truy 

cập vào cơ sở dữ liệu cư dân quốc gia. (tức là các ngân hàng có thể sử dụng dữ 

liệu định danh khách hàng của nhau trong điều kiện khách hàng hiểu và cho 

phép việc đó). 

• Thứ hai, Cần có chính sách cho phép sử dụng chữ ký số, các giao kết/ thỏa 

thuận trên môi trường số và giao kết/thỏa thuận giữa môi trường thực và môi 

trường số - trên cơ sở thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng để có thể triển 

khai rộng rãi cho vay online với chi phí thấp, giảm tín dụng đen, mang lại giá trị 

gia tăng cho xã hội, cộng đồng. Từ giao kết số, kinh doanh số rồi tới kinh tế số, 

xã hội số sẽ dần được hình thành và phát triển. 

• Thứ ba, Để tạo điều kiện phát triển minh bạch cho ngân hàng số, Cần kịp thời 

đưa ra các chính sách hỗ trợ các ngân hàng bằng khung pháp lý đầy đủ, định 

hướng phát triển rõ ràng, quy định đầy đủ để bảo vệ người tiêu dùng; đẩy mạnh 

các giao dịch số thông qua các chính sách khuyến khích tài chính tiêu dùng, bảo 

vệ người dùng dịch vụ ngân hàng số, thúc đẩy sự phát triển của Internet và công 

nghệ thông tin.. Có quy định về mô hình ngân hàng đại lý (agent banking) & cho 
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vay trên kênh số (digital lending) để góp phần đẩy mạnh kế hoạch triển khai Tài 

chính toàn diện của các ngân hàng. Tạo môi trường thử nghiệm có điều kiện 

Sanbox sớm được triển khai. 

Thưa toàn thể Hội nghị, 

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên số, nơi ranh giới và khoảng cách giữa 

cuộc sống số và cuộc đời thật, giữa trí tuệ nhân tạo và trí thông minh con người 

đang bị xóa nhòa. Cách con người sống, tương tác và làm ra của cải vật chất đã 

hoàn toàn thay đổi nhờ các trụ cột công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ tư như 

IoT, Big Data, Robotics, AI. 

Giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, nền kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ 

tiếp tục có đà phát triển nhanh nhờ kế thừa những thành quả từ giai đoạn trước 

và sự phục hồi mạnh sau khi kiểm soát được đại dịch Covid-19. Kinh tế số, kinh 

tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa 

chọn để thúc đẩy nâng cao hiệu quả và phát triển tạo ra giá trị mới nhằm tăng sự 

hài lòng của khách hàng cũng như tìm kiếm thị trường mới. Đối với Việt Nam 

và các doanh nghiệp trong nước, trong đó có TPBank, CĐS chính là cơ hội để 

đẩy mạnh phát triển, bắt kịp xu hướng thời đại. 

Là một NHTM trong hệ thống, TPBank hiểu rõ sứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ 

hết sức nỗ lực cùng toàn ngành để thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi số 

ngành ngân hàng – tài chính ở Việt Nam, từ đó đóng góp xứng đáng cho nền 

Kinh tế số - 1 trong 3 trụ cột của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia tới năm 

2025 và định tới năm 2030. 
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TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG, GÓP 

PHẦN NHẬN DIỆN CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG TIẾN 

TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 Giám đốc Trung tâm Thông tin Thương mại, 

VCCI HCMC 
 

Tóm lược: Bài trình bày này cố gắng tìm hiểu động thái vận động của 

chuỗi cung ứng qua một số phương diện, cấp độ như cấp độ quốc gia (bao gồm 

đối ngoại và đối nội), cho thấy tầm quan trọng và đặc điểm khái quát của chuỗi 

cung ứng toàn cầu (tính dễ rủi ro, tính phân mảnh, các tập đoàn đa quốc gia có 

vị thế chi phối, tiến hóa theo thời gian, chịu tác động của các hiệp định FTAs...); 

Cấp độ doanh nghiệp cho thấy động thái vận động trên thực tế của chuỗi cung 

ứng; mối liên hệ qua lại giữa tác động của các Hiệp định Thương mại Tự do 

(FTA) và các chuỗi cung ứng; Nghiên cứu tình huống các nhà đầu tư quốc tế tái 

phân bố cơ sở sản xuất của mình tại Trung Quốc sang các thị trường khác dưới 

tác động của cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung, qua đó tìm hiểu cơ sở hành động 

đằng sau các quyết định chọn lựa địa bàn đầu tư mới đó; và cuối cùng là tìm 

hiểu ý nghĩa rút ra từ khảo sát đánh giá Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI). 

. Tâm vĩ mô và vi mô hay cap độ quốc gia (bao gom đoi ngoại và đoi 

nội) và doanh nghiệp. 

1.1. Cấp độ quốc gia. Các nước phương Tây như Hoa Kỳ, Úc...khi thiết kế 

khuôn khổ của quan hệ đối tác chiến lược (strategic partnership) hay đồng minh 

(alliance), yếu tố chuỗi cung ứng cũng được tính đến. Cụ thể, một trong những 

nguyên tắc quan trọng của việc xây dựng quan hệ là “độ tin cậy” (trust) và “đa 

dạng hóa” (diversity). Nhu cầu về sự tin cậy và đa dạng hóa lớn hơn bắt nguồn 

từ hai tác lực cơ bản: lực đòn bẩy tác động (leverage) và tính mong manh 

(fragility). “Những lo lắng về tính mong manh bắt nguồn từ tính dễ vỡ 

(brittleness) của các chuỗi cung ứng toàn cầu hóa. Tính phân mảnh 

(fragmentation) xuyên quốc gia của chuỗi cung ứng nhìn chung đã có những tác 

động tích cực: giá cả thấp hơn, mức sống cao hơn và mạng lưới phân phối chủ 

yếu hiệu quả và đáp ứng tích cực. Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm với 

những mặt trái thực sự. Trong ngắn hạn, tính mong manh có thể dẫn đến sự gián 

đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Về lâu dài, những lo ngại chính đáng về sự hiện 
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diện của các tác nhân không đáng tin cậy với lực đòn bẩy đối với các chuỗi cung 

ứng quan trọng có thể bị khai thác bởi các phần tử bảo hộ, nếu các động thái 

chính trị liên quan không được quản lý cẩn thận”. (Theo Dr Darren Lim và 

những người khác) 

1.2. Chuỗi cung ứng trong các cân nhắc về chính sách Thương mại và Đầu 

tư của chính phủ. Trong thế giới của các chuỗi cung ứng toàn cầu, lợi ích của 

doanh nghiệp và quốc gia có thể trùng khớp hoặc xung đột với nhau. Ví dụ, một 

doanh nghiệp tìm cách giảm thiểu chi phí sản xuất và có thể chuyển sang các 

nhà máy lắp ráp chi phí thấp hơn ở nước ngoài, trong khi một quốc gia tìm cách 

cung cấp toàn dụng lao động cho công dân của mình. Một doanh nghiệp tìm 

kiếm sự cải tiến liên tục về công nghệ và chất lượng thể hiện trong các sản phẩm 

của mình và có thể chuyển sang nhà sản xuất linh kiện nước ngoài, trong khi 

một quốc gia tìm cách tạo ra sự thay đổi công nghệ trong nước. Một doanh 

nghiệp tìm cách tối đa hóa lợi nhuận và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng 

bằng cách sử dụng kết hợp các sản phẩm nội địa và nhập khẩu, trong khi một 

quốc gia tìm cách cân bằng tài khoản thương mại quốc tế và tạo ra tăng trưởng 

kinh tế trong nước. 

Việc hình thành và tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) giữa 

các quốc gia ở cấp chính phủ thường dành các ưu đãi (trong tương quan với các 

quốc gia không thành viên và qua đó giúp mang lại lợi thế cạnh tranh) giúp cho 

các nhà đầu tư có thêm cơ hội tiếp cận thị trường của các nước thành viên vượt 

qua các rào cản thuế quan và phi thuế quan, nhằm tìm kiếm nguồn lực (resource 

seeking), tìm kiếm thị trường (market seeking) và các tài sản chiến lược 

(strategic asset seeking). Hiệp định thương mại tự do là quá trình tương tác hai 

chiều giữa chính phủ và doanh nghiệp cũng như giữa các bên hữu quan tham gia 

các hiệp định thương mại tự do. 

Cấp độ doanh nghiệp. Các nhà hoạch định chuỗi cung ứng chơi một trò 

chơi liên tục để xác định nguồn nguyên liệu thô ở đâu và cái gì, địa điểm lắp ráp 

hiệu quả nhất về chi phí và cấu trúc hiệu quả nhất của mạng lưới vận tải của họ, 

để đạt được mục tiêu cuối cùng là giá vốn hàng bán thấp, chất lượng tốt và giao 

hàng tận nơi cơ sở khách hàng của họ trong một khung thời gian hiệu quả. 

Trong việc thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu, một tập đoàn phải đối mặt với ba 

vấn đề cơ bản. Đầu tiên, năng lực cốt lõi của công ty là gì? Công ty nên thực 

hiện nội bộ phần nào của chuỗi sản xuất và phần nào nên được ký hợp đồng? 
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Thứ hai, sản phẩm nên được lắp ráp và đóng gói ở đâu? Nó có nên được thực 

hiện ở Hoa Kỳ, ở Trung Quốc hay ở những nơi khác không? Thứ ba, công ty 

nên đầu tư vào cơ sở sản xuất và làm chủ quy trình hay dựa vào nhà cung cấp? 

Kết quả của những quyết định này xác định hình dạng, vị trí và các mối liên kết 

trong chuỗi cung ứng. Vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận lên doanh nghiệp và nhà 

đầu tư quốc tế sẽ chọn lựa những địa điểm nào có thể mang lại cơ hội khai thác 

được nhiều lợi ích nhất nên một chuỗi cung ứng thường có tính phân mảnh 

(fragmentation) tùy theo đặc thù ngành. Trong việc định hình cấu hình sản xuất 

quốc tế và qua đó tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu, các tập đoàn đa quốc 

gia đóng vai trò chi phối. 

 

 

Đóng góp của các Tập đoàn đa quốc gia (MNC) vào xuất khẩu 

toàn cầu phân theo ngành 
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Source Calculations based on the Organisation of 

Economic Co-operation and Development analytical 

Activities of MNEs ((multinational enterprises) database 

Note Data are averaged from 2008 to 2016. KIG = 

knowledge-intensive goods; KIS = knowledge-intensive 

services; LfG = laborintensive goods; LIS = labor-intensive 

services; MNC - multinational corporation; RP - regional 

processing 

3. Sự tiến hóa của bản thân chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong nửa thế kỷ qua, 

ba thay đổi mang tính cách mạng đã xác định lại phương thức sản xuất kinh 

doanh và tạo ra sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu hóa. Đầu tiên là sự 

phát triển của vận chuyển giá rẻ cùng với thông tin liên lạc nhanh và rẻ. Thứ hai 

là sự gia tăng của các chiến lược quản lý kinh doanh nhằm tập trung vào năng 

lực cốt lõi, sản xuất đúng lúc, cải tiến ổn định về chất lượng sản phẩm, giảm 

thiểu rủi ro, linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tối đa 

hóa lợi nhuận trong chuỗi cung ứng. thay vì cho từng thực thể trong chuỗi đó. 

Thứ ba là việc giảm các rào cản thương mại và đầu tư quốc tế trên toàn thế giới 

thông qua các hiệp định thương mại đa phương và song phương. Cơ bản của ba 

thay đổi mang tính cách mạng này là một thời kỳ tương đối ổn định trên thế giới 

và không có chiến tranh toàn cầu có thể đe dọa vận tải biển quốc tế. Những thay 

 

ũ_ 

Hàng hóa LIS LIG RP KIS

 K1G 

■ 0 nước ngoài MNC trong nước ■£ Trong nước 

không phải lả-MNC 
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đổi này đã khuyến khích toàn cầu hóa kinh doanh, nhưng toàn cầu hóa này cũng 

có thể trùng hợp hoặc mâu thuẫn với các mục tiêu quốc gia về toàn dụng lao 

động, tăng trưởng kinh tế, cân bằng tài khoản thương mại quốc tế và an ninh 

quốc gia. 

 

Chuỗi cung ứng của Boeing cho 787 Dreamliner minh họa một số nguyên 

lý trung tâm của ngành sản xuất thế kỷ 21. Boeing tập trung vào năng lực cốt lõi 

của mình (thiết kế, lắp ráp và tiếp thị máy bay), cố gắng tối đa hóa hiệu quả trên 

toàn bộ mạng lưới sản xuất, giảm thiểu hàng tồn kho thông qua quy trình sản 

xuất đúng lúc (just in-time) và làm việc với các nhà cung cấp để tạo ra tiến bộ 

công nghệ và kiểm soát chất lượng chính xác hơn. Một số mục tiêu kinh doanh 

này ưu tiên tìm nguồn cung ứng sản xuất hoặc bộ phận từ nước ngoài trong khi 

các mục tiêu khác lại ưu tiên các nguồn trong nước. Ví dụ, một số người chỉ 

trích việc sản xuất cánh ở Nhật Bản, lo sợ rằng Boeing có thể đang thúc đẩy 

ngành công nghiệp máy bay Nhật Bản có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trong 

tương lai. 21 Boeing cũng phải xem xét các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ và 

nước ngoài trong nhiều khía cạnh khác nhau trong các quyết định kinh doanh 

của mình. Một chiếc máy bay Boeing được làm từ hơn ba triệu bộ phận, có 

nghĩa là chuỗi cung ứng của công ty là một hoạt động toàn cầu, quy mô lớn. 

Hơn 150.000 người đang làm việc tại hơn 65 quốc gia, chưa kể hàng trăm nghìn 

người khác đang làm việc cho các nhà cung cấp của Boeing trên toàn cầu. 
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4. Các tác động của hiệp định thương mại tự do tới liên kết sản xuất trong 

chuỗi cung ứng. Làm thế nào để một hiệp định thương mại tự do thay đổi các 

hệ quả phân phối của các công ty có và không có liên kết GSC. Việc cắt giảm 

thuế quan bổ sung giữa các nước đối tác là lợi ích trước mắt nhất của một FTA. 

Nhưng việc tận dụng những lợi ích này không phải là không khiến cho công ty 

phải chịu thêm các chi phí (Bernard và những người khác). Đối với các doanh 

nghiệp không có liên kết chuỗi cung ứng thực chất, những chi phí này có thể lớn 

hơn lợi ích thuế quan tiềm năng. Thông thường, sự khác biệt rất nhỏ hoặc thậm 

chí không đáng kể giữa thuế quan được hệ thống hóa trong FTA và thuế MFN 

theo WTO hoặc các thỏa thuận ưu đãi hiện có khác — xét cho cùng, thuế quan 

được giới hạn thấp hơn bằng 0. Hơn nữa, việc không phụ thuộc vào các nhà 

cung cấp hoặc khách hàng ở các vị trí địa lý cụ thể được định hình bởi chuỗi 

cung ứng có nghĩa là các công ty này có thể đơn giản chuyển hướng thương mại 

sang các thị trường khác nếu không tận dụng được các FTA khiến sản phẩm của 

họ kém cạnh tranh hơn. Những cân nhắc này phần nào giải thích tại sao việc sử 

dụng FTA trên toàn cầu rất thấp (Thomson Reuters và KPMG 2015). 

Thứ nhất, trong trường hợp liên kết chuỗi cung ứng thượng nguồn 

(backward lingage), tức là khi một công ty sử dụng đầu vào nước ngoài để sản 

xuất hàng hóa trung gian hoặc cuối cùng, thuế quan ưu đãi sẽ làm giảm chi phí 

đầu vào và do đó làm giảm chi phí sản phẩm của họ. Vì những đầu vào này như 

nguyên liệu thô hoặc các thành phần có giá trị cao thường là một bộ phận tích 

hợp của mạng lưới sản xuất và không thể dễ dàng thay thế bằng cách tìm nguồn 

cung ứng từ các thị trường trong nước hoặc nước ngoài với mức giá cạnh tranh, 

nên lợi ích từ mức thuế thấp hơn sẽ rất đáng kể. Ngoài ra, nếu các công ty này 

lần lượt bán sản phẩm của mình cho các quốc gia đối tác khác, họ có thể hưởng 

lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu của họ. Khoản tiết kiệm 

kép này có khả năng giúp làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị 

trường trong nước và quốc tế. 

Thứ hai, trong trường hợp liên kết chuỗi cung ứng hạ nguồn (forward 

linkage), nghĩa là, khi giá trị gia tăng trong nước của một công ty được gắn vào 

quá trình sản xuất và xuất khẩu hàng hóa trung gian hoặc cuối cùng của đối tác 

ngoài nước, tự do hóa thương mại ưu đãi sẽ làm giảm thuế nhập khẩu ở các 

nước đến, do đó làm giảm giá thành sản phẩm và do đó tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trường của các thành viên FTA. Thứ ba, các FTA thường vượt ra 

ngoài khuôn khổ thuế quan và bao gồm một loạt các vấn đề ở phía sau đường 
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biên giới - chẳng hạn như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quy định đầu tư và thực 

thi hợp đồng - đặc biệt hấp dẫn đối với các công ty xuất khẩu các sản phẩm hoặc 

dịch vụ thâm dụng tri thức sang các quốc gia có khung pháp lý yếu. Các điều 

khoản tạo thuận lợi thương mại của FTA cũng có thể cung cấp các phương tiện 

quan trọng để giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp cần vận chuyển hàng hóa 

của họ qua nhiều biên giới. Ngoài ra, các FTA có thể tạo điều kiện cho đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) né thuế (tariff jumping) (Blonigen et al. 2004), qua 

đó cho phép các doanh nghiệp mở rộng sang các thị trường trước đây hoặc mới 

đóng cửa do thuế quan hoặc chống bán phá giá cao, bằng cách đầu tư và chuyển 

sản xuất của họ sang các nước đối tác có FTA với các quốc gia đó. Cuối cùng 

nhưng không kém phần quan trọng, tiềm năng thu hút FDI vào nước nhà của các 

FTA cũng tạo cơ hội cho các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu leo 

lên chuỗi giá trị, chuyển từ OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) sang ODM (nhà sản 

xuất thiết kế gốc) và thậm chí là OBM (nhà sản xuất thương hiệu gốc) khi họ 

liên doanh với các đối tác có công nghệ tiên tiến hơn. 

Đối với các doanh nghiệp không có liên kết chuỗi cung ứng thực chất, 

những chi phí này có thể lớn hơn lợi ích thuế quan tiềm năng. Thông thường, sự 

khác biệt rất nhỏ hoặc thậm chí không đáng kể giữa thuế quan được hệ thống 

hóa trong FTA và thuế MFN theo WTO hoặc các thỏa thuận ưu đãi hiện có khác 

— xét cho cùng, thuế quan được giới hạn thấp hơn bằng 0. Hơn nữa, việc không 

phụ thuộc vào các nhà cung cấp hoặc khách hàng ở các vị trí địa lý cụ thể được 

định hình bởi chuỗi cung ứng có nghĩa là các công ty này có thể đơn giản 

chuyển hướng thương mại sang các thị trường khác nếu không tận dụng được 

các FTA khiến sản phẩm của họ kém cạnh tranh hơn. Những cân nhắc này phần 

nào giải thích tại sao việc sử dụng FTA trên toàn cầu rất thấp (Thomson Reuters 

và KPMG 2015). 
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5. Nghiên cứu tình huống: Tìm hiểu động cơ và lý do đằng sau dịch chuyển cơ 

sở sản xuất của các tập đoàn đầu tư quốc tế ra khỏi thị trường Trung Quốc tới 

các thị trường khác. (Tham khảo tư liệu từ báo cáo của Th Economic 

Intelligence Unit). Làn sóng dịch chuyển cơ sở sản xuất của các tập đoàn đầu tư 

nước ngoài ra khỏi Trung Quốc qua các quốc gia khác đã diễn ra từ trước khi 

chiến tranh thương mại Mỹ Trung nổ ra trong nhiều năm nhằm đa dạng hóa 

nguồn cung. Điều này phần lớn phản ánh mối lo ngại về giá đất và chi phí lao 

động tăng cao ở Trung Quốc, cũng như nhận thức ngày càng cao về những rủi ro 

mà việc tập trung sản xuất quá mức có thể tạo ra cho chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Chiến tranh thương mại đã đẩy nhanh xu hướng này, ủng hộ việc chọn lựa 

chuyển dịch tới các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 

nơi trong nhiều trường hợp đang phát triển thị trường tiêu dùng địa phương, có 

sự hiện diện của các cụm công nghiệp hiện có và cơ sở hạ tầng chấp nhận được 

đã giúp thu hút đầu tư. Một mạng lưới năng động các hiệp định thương mại tự 

do (FTA) càng làm tăng sức hấp dẫn của các thị trường này như là cơ sở cho sản 

xuất. Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

mà Malaysia, Singapore và Việt Nam là thành viên, là hợp phần mới nhất của xu 

hướng này. 

Ngành hàng sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông (ITC). Việt Nam 

và Malaysia được cho là đã được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại 

Mỹ - Trung, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm ICT cấp thấp, như 

linh kiện trung gian và sản xuất hàng tiêu dùng như điện thoại di động và máy 
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tính xách tay. Các lý do là các công ty điện tử lớn đã có hoạt động tại các quốc 

gia này. Ví dụ như Dell (Mỹ), Sony và Panasonic (cả Nhật Bản) có nhà máy ở 

Malaysia, trong khi Samsung (Hàn Quốc) và Intel (Mỹ) đã hiện diện tại Việt 

Nam, yếu tố giúp việc tái triển khai đầu tư và sản xuất một cách tương đối thuận 

lợi. Ngoài ra, cả hai nước đều có cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt và cảng khá 

tốt, do đó đã giúp phát triển mạng lưới vận tải và hậu cần địa phương mạnh mẽ 

để hỗ trợ thương mại hàng hóa. Cả hai nước cũng là bên ký kết nhiều hiệp định 

FTA, bao gồm cả CPTPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Những cân nhắc tích 

cực về môi trường kinh doanh — chẳng hạn như sự tồn tại của hệ thống luật 

doanh nghiệp rõ ràng và ổn định ở Malaysia, và các chính sách xúc tiến đầu tư 

mạnh mẽ vào Việt Nam thông qua các đặc khu kinh tế mới của quốc gia đó — 

sẽ tăng thêm sức hấp dẫn của hai quốc gia đối với các doanh nghiệp được coi là 

tiềm năng các địa điểm đầu tư cho CNTT-TT. 

Ân Độ, Indonesia và Thái Lan cũng có thể đảm bảo một số lợi ích từ việc 

di dời ngành sản xuất CNTT-TT định hướng xuất khẩu. Tuy nhiên, loại hình sản 

xuất xuất khẩu này ở các thị trường này còn hạn chế hơn so với Việt Nam và 

Malaysia hiện nay, có nghĩa là liên kết thương mại quốc tế ở các thị trường này 

có thể còn kém phát triển. Trong số ba, Thái Lan có lẽ là tiềm năng nhất. Thái 

Lan đã xuất khẩu lượng thiết bị điện tử trị giá khoảng 35,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 

2017 và tự hào có thế mạnh đáng kể trong lĩnh vực sản xuất như vậy trong quá 

khứ. Các chính sách của chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy nâng cấp công 

nghiệp, chẳng hạn như chương trình Công nghiệp 4.0 và đặc khu kinh tế Hành 

lang Kinh tế phía Đông, cũng có thể giúp giảm chi phí cho các công ty nước 

ngoài đang tìm cách thiết lập sự hiện diện tại đây. 

Philippines (sẽ) chứng kiến sự gián đoạn nhẹ bắt nguồn từ cuộc chiến 

thương mại, do tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với các lô hàng 

của các thành phần trung gian 

ICT từ nền kinh tế đó. Tuy nhiên, không có kỳ vọng Philippines sẽ hưởng 

lợi lớn từ bất kỳ sự thay đổi nào trong chuỗi cung ứng xuất khẩu CNTT-TT, do 

môi trường kinh doanh và quản lý yếu kém của nước này. Hệ sinh thái kỹ thuật 

số kém phát triển của đất nước cũng sẽ là một trở ngại nữa cho đầu tư, với tốc 

độ internet chậm nhất ở châu Á. 

Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan (sẽ) phải hứng chịu sự gián 

đoạn lớn hơn nữa từ cuộc chiến thương mại, đặc biệt là trong ngắn hạn, do tầm 

quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với các nhà xuất khẩu ở các nền kinh 
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tế này. Trung Quốc là điểm đến chính của hàng hóa ICT trung gian và cuối cùng 

từ cả bốn nền kinh tế, có nghĩa là các công ty trong lĩnh vực đó (sẽ) chịu nhiều 

tác động của thuế quan đối với nhu cầu đối với các sản phẩm này. Một số tập 

đoàn công nghiệp quan trọng nhất của Đài Loan, bao gồm FoxConn và Công ty 

Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan, cũng có các hoạt động lớn tại Trung Quốc. 

Mặc dù các công ty từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (sẽ) tìm cách giảm 

thiểu tranh chấp bằng cách mở rộng các hoạt động mới và hiện có ở Đông Nam 

Á, nhưng quy mô thị trường của Trung Quốc đồng nghĩa với việc các công ty 

này sẽ rất khó nhân rộng hoạt động sản xuất đó ở các nước khác. Thuế cao, đất 

đai hạn chế và lao động đắt đỏ tại các nước Nhật, Hàn và Đài sẽ ngăn cản việc 

thu hút trở lại đầu tư của các hoạt động sản xuất ICT từ Trung Quốc trở lại bốn 

thị trường này (reshoring). Tuy nhiên, tác động của chiến tranh thương mại đối 

với xuất khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore sẽ bị hạn chế do 

cả 4 nước đều có xu hướng sản xuất các linh kiện ICT cao cấp không dễ thay thế 

thông qua việc thay thế nhập khẩu. Do đó, mặc dù hoạt động của các công ty 

Trung Quốc từ các nền kinh tế này có thể bị gián đoạn, nhưng xuất khẩu nội địa 

của họ sẽ ít bị tổn thương hơn. 

Ngành hàng trang phục và quần áo may sẵn. Mặc dù hàng may mặc cấp 

thấp và sản xuất RMG đã đa dạng hóa ra khỏi Trung Quốc trong một số năm 

nay, nhưng Trung Quốc vẫn thống trị lĩnh vực này. Xuất khẩu hàng dệt may của 

Trung Quốc đạt khoảng 257 tỷ USD trong năm 2017 (không bao gồm giày dép, 

trị giá thêm 48,2 tỷ USD). Trong tổng số này, 38,7 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển 

đến thị trường Mỹ, theo số liệu từ Văn phòng Dệt may Hoa Kỳ. Trong khi đó, số 

liệu năm 2016 của Tổ chức Thương mại Thế giới cho thấy Trung Quốc chiếm 

36,2% xuất khẩu dệt may toàn cầu và 34,5% xuất khẩu quần áo toàn cầu. Do đó, 

việc áp thuế đối với hàng may mặc của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ tạo ra 

cơ hội đáng kể cho các nhà sản xuất đối thủ có khả năng định vị mình như 

những lựa chọn thay thế cạnh tranh về chi phí. Tác động của việc tái phân phối 

này có thể là khiêm tốn trong ngắn hạn, nhưng sẽ tăng lên khi tranh chấp thương 

mại bùng phát. Trung Quốc ngày càng giảm sở thích sản xuất các mặt hàng xuất 

khẩu có giá trị thấp như hàng may mặc, vì họ ưu tiên các sản phẩm có giá trị 

cao hơn như điện tử và máy móc, sẽ tạo ra một luồng gió mới cho xu hướng. 

Một rủi ro tiềm ẩn đối với việc giành thị phần ở Mỹ có thể xuất hiện liên quan 

đến vai trò của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp hàng dệt may và các 

nguyên liệu đầu vào khác cho các nhà sản xuất RMG ở các nước như 
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Bangladesh. Điều này có thể có vấn đề nếu không đủ giá hàm lượng giá trị gia 

tăng trong giai đoạn sản xuất cuối cùng, dẫn đến việc những mặt hàng xuất khẩu 

này bị hải quan Hoa Kỳ coi là sản phẩm của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi 

cho rằng rủi ro này là tương đối thấp, đặc biệt với khả năng nhiều chuỗi sản xuất 

hàng may mặc sẽ chuyển sang các địa điểm bên ngoài Trung Quốc theo thời 

gian. 

Cuộc chiến thương mại được kỳ vọng (sẽ) mang lại lợi ích mạnh mẽ cho ba 

nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn ở châu Á. Bangladesh có ngành công nghiệp 

RMG lâu đời và là nước xuất khẩu RMG lớn thứ hai trên thế giới sau Trung 

Quốc, với Mỹ và EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Ngay cả trước khi xảy ra 

chiến tranh thương mại, thị phần của Bangladesh trong xuất khẩu RMG toàn cầu 

vẫn đang tăng lên, nhờ vào khả năng sản xuất chi phí thấp. Các thương hiệu thời 

trang quốc tế lớn — chẳng hạn như H&M, GAP, Levi's và Zara — đã có sản 

xuất các cơ sở ở Bangladesh, nghĩa là các thương hiệu này có thể dễ dàng 

chuyển hướng sang Bangladesh nếu thuế nhập khẩu từ Trung Quốc khiến các 

sản phẩm đó đắt hơn ở Mỹ. Tuy nhiên, sẽ mất thời gian để các nhà khai thác địa 

phương xây dựng năng lực sản xuất để có thể hấp thụ đầy đủ những thay đổi 

này. 

Ngành may mặc của Việt Nam sẽ là một đối tượng hưởng lợi lớn khác từ 

thuế quan của Hoa Kỳ. Việt Nam là nước xuất khẩu RMGs lớn thứ ba thế giới 

và có quan hệ thương mại chặt chẽ với Hoa Kỳ. Việt Nam đã xuất khẩu hàng 

may mặc trị giá 3,3 tỷ đô la Mỹ sang Hoa Kỳ trong năm 2017, chiếm gần 50% 

tổng kim ngạch xuất khẩu RMG của nước này. Về nhiều mặt, Việt Nam là thị 

trường dễ hoạt động hơn Bangladesh, nhưng mức lương ở Bangladesh sẽ tiếp 

tục ở mức thấp nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn, tạo lợi 

thế trong lĩnh vực may mặc có chi phí cao. 

Mặc dù Việt Nam và Bangladesh đã là những trung tâm sản xuất hàng may 

mặc quan trọng, nhưng về lâu dài sẽ không thể sản xuất ở quy mô tương đương 

với Trung Quốc, cả về số lượng và khả năng tích hợp chuỗi cung ứng. Trong 

khu vực châu Á, Ấn Độ là quốc gia duy nhất có thể đạt được mức sản lượng 

này. Mặc dù các quốc gia như Bangladesh được hưởng lợi thế về chi phí tương 

tự như Ân Độ, do mức lương tương đối thấp hơn, khu vực công nghiệp của Ấn 

Độ có ưu thế hơn khi tích hợp các quy trình sản xuất liên quan đến sản xuất 

hàng may mặc, từ dệt, kéo sợi đến sản phẩm cuối cùng. Điều này làm cho nó trở 

thành một điểm đến thay thế hấp dẫn sau Trung Quốc về đầu tư sản xuất hàng 
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may mặc. Ngoài ra, Ân Độ là nước sản xuất bông lớn, có nghĩa là nước này 

không phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu thô để cung cấp cho ngành may 

mặc của mình, như Bangladesh đã làm. Tuy nhiên, 

luật lao động lỗi thời của Ấn Độ sẽ là một trở ngại lớn để đạt được tiềm 

năng của nước này trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu RMG. 

6. Chỉ số Hiệu quả Logistics - Logistics Performance Index (LPI) 

Việc đạt được thỏa thuận tham gia vào một hiệp định thương mại tư do, 

giúp tiếp cận thị trường của đối tác tham gia hiệp định một cách thuận lợi và 

cạnh tranh và qua đó khai thông chuỗi cung ứng đã là nền tảng cho tăng trưởng 

đầu tư và thương mại giữa các bên đối tác. Nhưng khai thác được tối đa lợi ích 

hay không còn đỏi hỏi sự phối hợp của tổ hợp các thành tố quyết định trong đó 

không thể không nhắc đến vai trò của hệ thống logistics quốc gia, có vai trò ví 

như giúp cho mạnh máu lưu thông thông suốt. Để đo lường thể trạng của mạnh 

máu lưu thông đó trên cơ sở đó có tham số đưa ra chỉ dẫn điều trị phù hợp. Ngân 

hàng Thế giới đã xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả logistics, Logistics 

Performance Index (LPI) còn được gọi là chỉ số năng lực logistics quốc gia. Chỉ 

số LPI có vai trò là công cụ đối chuẩn tương tác giúp các quốc gia xác định điểm 

yếu và điểm mạnh trên các phương diện cấu thành hệ thống logistics quốc gia 

trong tương quan với các quốc gia khác, qua đó LPI giúp xác định các thách 

thức và cơ hội và những gì có thể làm để cải thiện hiệu quả năng lực logistics 

tổng thể. 

Ngân hàng Thế giới xác định 6 tiêu chí để đánh năng lực về logistics của 

một quốc gia như sau: 

- Cơ sở hạ tầng (Infrastructure): Những cơ sở hạ tầng liên quan đến chất 

lượng thương mại và vận tải (cảng, đường sắt, đường bộ, công nghệ thông tin); 

- Giao hàng quốc tế (Shipments International): Mức độ dễ dàng khi thu 

xếp cho các chuyến hàng với giá cả cạnh tranh; 

- Năng lực logistics (Competence Logistics): Năng lực và chất lượng của 

các dịch vụ logistics (Ví dụ: Các nhà điều hành vận tải, môi giới hải quan); 

- Theo dõi và truy xuất (Tracking & Tracing): Khả năng theo dõi và định 

vị các lô hàng; 

- Đúng lúc (Timeliness): Sự đúng hạn của các lô hàng khi tới điểm đích; 

- Hải quan (Customs): hiệu quả của quá trình thông quan, chẳng hạn như 

tốc độ, tính đơn giản, và tính có thể dự liệu trước của các thủ tục hải quan.  
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Đánh giá xếp hạng của WB được xếp vào 4 nhóm và theo đó ta thấy có sự tương 

đồng về kết quả hoạt động của ngành logistics của từng quốc gia với trình độ 

phát triển kinh tế xét theo phương diện thu nhập bình quân đầu người. Việt Nam 

được xếp nhất bảng các nước có thu nhập trung bình thấp và Trung Quốc được 

xếp nhất bảng nhóm các nước có thu nhập trung bình cao cho thấy các nước này 

có sự phát triển vượt trội so với các nước cùng nhóm. 
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Một số hàm ý rút ra từ việc lựa chọn các chỉ số: 

+ Cơ sở hạ tầng (infrastructure) hàm ý chất lượng của hạ tầng liên quan tới 

thượng mại và vận tải (The quality of trade - and transport-related 

infrastructure). Chuỗi cung ứng toàn cầu không thể tồn tại nếu không có mạng 

lưới giao thông hiệu quả được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng (cảng, đường bộ, đường 

sắt, sân bay, v.v.) cho phép các sản phẩm trong mạng sản xuất di chuyển tự do 

từ phân đoạn này sang phân đoạn khác của chuỗi. Một phần của cơ sở hạ tầng và 

giao thông vận tải quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu dường như là vận 

tải biển và vận tải hàng không. Các đại dương không còn là rào cản ngăn cách 

và bảo vệ các quốc gia. Thay vào đó, thông tin liên lạc và giao thông hiện đại đã 

đưa các thị trường trên thế giới đến ngưỡng cửa của nhau. Đại dương và bầu trời 

đã trở thành những con đường tương tác hơn là những rào cản ngăn cách. Tuy 

nhiên, vận chuyển đặt ra một số vấn đề đối với chính sách công. Những điều này 

xoay quanh các rủi ro trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là chi phí, rủi ro bảo mật 

và sự chậm trễ trong vận chuyển. Theo báo cáo của Bloomberg Intelligence, hạ 

tầng là thách thức lớn nhất của Việt Nam đặc biệt là các cảng biển. Trung Quốc 

chiếm giữ vị trí của 6 trong số 10 cảng có lưu lượng container hàng đầu thế giới 

trong đó cảng Thượng Hải đứng số một, trong khi hai cảng lớn nhất của Việt 

Nam là cảng biển TP. Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép chiếm vị trí 25 và 50. 
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+ Giao hàng quốc tế (international shipment) đề cập đến sự dễ dàng sắp 

xếp các chuyến hàng quốc tế có giá cả cạnh tranh (The ease of arranging 

competitively priced international shipments). Ở những công ty hoạt động tốt 

nhất, việc dễ dàng sắp xếp các lô hàng có xu hướng làm giảm điểm số LPI tổng 

thể, có thể do các yếu tố kinh tế vĩ mô thường làm cho dịch vụ ở đó đắt hơn, 

điều này có thể khiến việc sắp xếp các lô hàng được coi là có giá cạnh tranh ở 

nơi khác” (theo Arvis). Tình hình xung đột Nga-Ucraina tác động bất lợi tới việc 

thu xếp giao nhận hàng tại khu vực này là ví dụ điển hình minh họa cho tiêu chí 

này. + Hải quan (customs) Tiêu chí này đề cập tới Hiệu quả của quy trình thông 

quan các cửa khẩu biên giới (The efficiency of customs and border management 

clearance): Các quốc gia có điểm hải quan cao hơn có quy trình hải quan nhanh 

hơn và ít bị chậm trễ hơn. Để tạo thuận lợi cho thương mại, các thủ tục hải quan 

phải được đơn giản hóa và số lượng của nó phải được giảm thiểu. Các cơ quan 

biên giới khác bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn, vệ sinh, kiểm dịch động thực 

vật, vận tải và thú y. Số lượng các cơ quan và số lượng các cuộc thanh tra thực 

tế của họ đang trong quá trình giảm. Các cam kết tạo thuận lợi của quốc gia đặt 

ra yêu cầu nâng cấp và tương thích với hệ thống thông quan của các quốc gia 

thành viên. 

+ Năng lực và chất lượng của dịch vụ logistics (The competence and 

quality of logistics services). Năng lực và chất lượng của các dịch vụ hậu cần có 

thể là lý do chính để chọn một quốc gia cụ thể để giao thương và độ tin cậy của 

các dịch vụ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải lưu ý rằng các yếu tố khác như chính 

sách biên giới và môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động logistics. Có 

nhiều thành tố phụ then chốt tác động tới chỉ số này như tính minh bạch của các 

quy trình, tính dễ tiên liệu (cụ thể liên quan tới quy trình thông quan) và độ tin 

cậy của các dịch vụ. 

+ Tính kịp thời (timeliness) liên quan tới tần suất mà lô hàng đến tay người 

nhận trong thời gian giao hàng đã định hoặc dự kiến. phụ thuộc rất nhiều vào 

chất lượng của dịch vụ logistics và cơ sở hạ tầng. Theo Arvis et al. [2018, tr. 

28], việc giao hàng bị gián đoạn có thể do các yếu tố sau: “không thể đoán trước 

được trong quá trình thông quan, sự chậm trễ của quá trình vận chuyển nội địa 

và độ tin cậy của dịch vụ thấp” 

+ Khả năng theo dõi và truy nguyên các lô hàng (track & trace). 

Với hệ thống logistics cấp doanh nghiệp, các quyết định kinh doanh chủ 

yếu dựa trên sự đánh đổi của các loại chi phí về vận tải, lưu kho và phương tiện. 
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Với hệ thống logistics ở bình diện quốc gia, sẽ phải cân đối cả các đánh đổi phi 

kinh tế như yếu tố môi trường và xã hội. Hệ thống logistics quốc gia là người 

cung cấp hạ tầng và kết nối không gian trong khi đó hệ thống logistics doanh 

nghiệp là người sử dụng. Ở mức độ rộng lớn, tính cạnh tranh của hệ thống 

logistics doanh nghiệp sẽ chịu sự tác động bởi tính kết nối và tính hiệu quả của 

hệ thống logistics quốc gia. Và hệ quả là hệ thống logistics quốc gia tập trung 

vào việc phát triển và cung cấp hạ tầng trong khi đó hệ thống logistics doanh 

nghiệp tập trung vào việc tối ưu hóa các quyết định về chuỗi cung ứng dựa trên 

hạ tầng do hệ thống logistics quốc gia cung cấp. 

Xét từ góc độ điều hành chính sách cấp quốc gia mà báo cáo LPI của WB 

cho thấy, các trọng tâm chính sách của các quốc gia đang từ ưu tiên cho phát 

triển hạ tầng và tạo thuận lợi thương mại dần mở rộng phạm vi quan tâm sang 

mục tiêu phát triển bền vững và hồi phục thích ứng nhanh. Không chỉ các nước 

phát triển mà cả các nước đang phát triển cũng quan tâm tới việc can thiệp vào 

khâu đào tạo tăng cường kỹ năng cho nguồn nhân lực, hoàn thiện khuôn khổ 

pháp lý liên quan tới dịch vụ logistics, dù phương diện này vẫn còn đang là 

thách thức đối với các nước đang phát triển. Việc cung ứng các dịch vụ logistics 

phải dựa trên cơ chế thị trường có sự tham gia của khu vực tư nhân, gồm các 

dịch vụ xe tải vận chuyển, môi giới, vận hành kho bãi đầu cuối và thách thức đặt 

ra với người ra chính sách là xây dựng các chương trình nghị sự mang tính liên 

ngành (Ngành dịch vụ tại Việt Nam được cho là thiếu tính tích hợp). Tiến trình 

đổi mới như vậy có liên hệ tới nhiều ngành và nhiều đối tượng hữu quan nên 

việc thực thi thực sự là một thách thức, với ví dụ như việc triển khai các hành 

lang vận tải và việc xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia (single window) thuộc 

phạm vi tạo thuận lợi thương mại và thiếu một cơ chế phối hợp điều tiết liên 

ngành. Các hoạt động logistics chưa hình thành hệ sinh thái vững chắc và mức 

độ tích hợp các hoạt động logistics vấn là chỉ số tham chiếu đo lường tính hiệu 

quả của hệ thống logistics quốc gia. 
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GỢI Ý CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC NHÀ CUNG CẤP NGÀNH  

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM THAM GIA VÀO  

CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 
 

PGS, TS Bùi Thị Lý 

ĐH Ngoại thương 

PGS, TS Trần Sĩ Lâm 

ĐH Ngoại thương 

Tóm tắt: 

Thời gian qua Việt Nam thu hút thành công dòng vốn FDI từ các công ty 

đa quốc gia (ĐQG). Các công ty ĐQG khi đầu tư sản xuất tại Việt Nam đều 

mong muốn có được nguồn cung cấp ổn định, ít rủi ro, giá thấp. Đây là cơ hội 

cho các nhà cung cấp Việt Nam, trong đó có các nhà cung cấp ngành công 

nghiệp hỗ trợ (CNHT) được tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty 

ĐQG. Tuy nhiên thực tế số lượng các nhà cung cấp ngành CNHT trong nước 

được tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG lại rất hạn chế. 

Bài báo đề xuất một số gợi ý chính sách để hỗ trợ các nhà cung cấp ngành 

CNHT trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty 

ĐQG. 

Từ khóa: chính sách hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ, công ty đa quốc gia, nhà 

cung cấp Việt Nam, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 

1. Giới thiệu chung 

Sau hơn 30 năm Đổi mới cũng là hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận về phát triển kinh tế-

xã hội. Cơ cấu xuất khẩu cũng dịch chuyển phù hợp với tiến trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Trong đó khu 

vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) mà 

đầu tàu là các công ty ĐQG đã trở thành trụ cột phát triển năng động nhất và 

ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh 

tế-xã hội của Việt Nam.  

Như nhiều nước trong khu vực, Việt Nam thu hút FDI từ các công ty 

ĐQG với mong muốn công nghệ mới, kỹ năng quản lý cao, cơ hội tiếp cận thị 

trường mới từ các tập đoàn ĐQG lan tỏa sang các doanh nghiệp trong nước, dẫn 
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đến cải thiện năng suất cho các doanh nghiệp trong nước. Trong đó phần lớn lợi 

ích tăng năng suất đến từ liên kết dọc giữa các công ty ĐQG dẫn dắt chuỗi giá 

trị và các doanh nghiệp cung cấp trong nước. Đây là cơ hội cho các các doanh 

nghiệp cung cấp Việt Nam có thể dịch chuyển lên nấc thang cao hơn trong chuỗi 

giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG. 

Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), theo định nghĩa tại Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, là “các ngành 

công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp 

cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. Các doanh nghiệp ngành CNHT Việt Nam 

chính là nhà cung cấp cho các công ty ĐQG.  

Đảng và Nhà nước đánh giá phát triển ngành CNHT là một trong những 

chính sách cốt lõi phát triển ngành công nghiệp Việt Nam hiện đại. Đảng và Nhà 

nước xác định phát triển ngành CNHT sẽ đảm bảo tính chủ động cho nền kinh 

tế, góp phần hạn chế nhập siêu, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của các sản 

phẩm công nghiệp chính, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm công 

nghiệp và phát triển các nhà cung cấp CNHT sẽ mở rộng bền vững khả năng thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đảng và Nhà nước đều đặt ra mục tiêu trung hạn 

và dài hạn các doanh nghiệp cung cấp Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào chuỗi 

giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG, đạt tiêu chuẩn tiên tiến.  

Tuy nhiên dù số lượng nhà cung cấp ngành CNHT hiện nay khoảng 1.800 

nhà cung cấp phụ tùng linh kiện, nhưng chỉ có khoảng 300 nhà cung cấp trong 

nước là đủ điều kiện tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn ĐQG. 

Điều này dẫn đến nghịch lý là các doanh nghiệp ngành CNHT mà cụ thể là các 

nhà cung cấp trong nước đã không tận dụng được cơ hội tham gia vào chuỗi giá 

trị toàn cầu của chính các công ty ĐQG đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam. 

Chúng ta rất cần có được những chính sách hiệu quả và phù hợp hỗ trợ các nhà 

cung cấp ngành CNHT Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các 

công ty ĐQG đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam. 

2. Tổng quan về các nhà cung cấp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

Hiện nay một số nhà cung cấp sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực 

khá tốt tại một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe 

máy, linh kiện cơ khí tiêu chuẩn, dây cáp điện; linh kiện nhựa-cao su kỹ thuật; 

săm lốp các loại. Các sản phẩm này đã đáp ứng khá tốt nhu cầu của người mua 
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trong nước và người mua nước ngoài trong đó có các tập đoàn ĐQG. Các nhà 

cung cấp CNHT trong nước cũng ngày càng tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, 

công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất chế tạo.  

Tuy trình độ sản xuất và công nghệ của các doanh nghiệp cung cấp ngành 

CNHT Việt Nam đã từng bước được cải thiện, nhưng các linh phụ kiện mà các 

nhà cung cấp ngành CNHT Việt Nam có thể cung cấp chủ yếu vẫn là linh kiện 

và chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ 

trong cơ cấu giá trị sản phẩm cuối cùng. Nhiều linh phụ kiện cốt lõi nhưng các 

nhà cung cấp trong nước vẫn chưa thể sản xuất được như chất bán dẫn, mạch in, 

khuôn nhựa trong ngành điện tử; phôi thép, thép tấm, thép hình, khuôn mẫu 

trong ngành cơ khí; và vải trong ngành dệt may, da giầy. Các nhà cung cấp Việt 

Nam chưa đủ năng lực cạnh tranh những sản phẩm hóa dầu như hạt nhựa, cao su 

nhân tạo, sợi nhân tạo, … Các sản phẩm CNHT có hàm lượng công nghệ cao chủ 

yếu do các nhà cung cấp FDI cung ứng cho thị trường.  

Lĩnh vực sản xuất của các doanh nghiệp cung cấp ngành CNHT trong 

nước khá giống nhau về trình độ, quy mô, công nghệ và sản phẩm. Trong ngành 

cơ khí, các nhà cung cấp trong nước chủ yếu chỉ gia công các công đoạn cơ khí 

đơn giản (dập, cắt, hàn, sơn, …) rất ít doanh nghiệp cung cấp ngành CNHT thực 

hiện được các công đoạn, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như đúc, xử lý 

nhiệt, gia công bề mặt. Các doanh nghiệp cung cấp ngành điện tử chủ yếu chỉ 

cung cấp các chi tiết nhựa và bao bì. Các doanh nghiệp cung cấp ngành điện tử 

chưa đủ khả năng cung cấp các chi tiết như mạch in nhiều lớp, các linh kiện điện 

tử. Các doanh nghiệp cung cấp nước ta phần lớn đều là các doanh nghiệp nhỏ có 

quy mô nhỏ, không đủ năng lực đầu tư, hấp thụ và đổi mới công nghệ sản xuất. 

Phần lớn lao động tại các doanh nghiệp cung cấp ngành CNHT là lao 

động phổ thông, được đào tạo dưới hình thức vừa học vừa làm. Tỷ lệ lao động 

qua đào tạo, đặc biệt là lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu của các doanh 

nghiệp cung cấp rất thấp và luôn trong tình trạng khan hiếm. Trình độ của đội 

ngũ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp CNHT của Việt Nam còn hạn chế, 

trong khi đây là nhân tố quyết định đường lối chiến lược kinh doanh và cách 

thức vận hành doanh nghiệp, khả năng chấp nhận rủi ro để thực thi các điều 

chỉnh, cải cách thông qua đầu tư, đổi mới công nghệ, cách thức quản lý, … (Bộ 

Công thương, 2018)  
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3. Thực trạng tham gia của các nhà cung cấp Việt Nam trong chuỗi 

giá trị toàn cầu 

Thời gian qua các nhà cung cấp trong nước đã tham gia ngày càng nhiều 

và ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG. Các công ty 

ĐQG đã tăng cường mua hàng từ các nhà cung cấp trong nước, mà cụ thể là giá 

trị kim ngạch xuất khẩu linh phụ kiện cũng như tỷ lệ nội địa hóa trong các sản 

phẩm cuối cùng lắp ráp tại Việt Nam của các công ty ĐQG đã tăng lên đáng kể. 

Nhờ khả năng cung cấp một số linh kiện, phụ tùng cho các ngành công 

nghiệp trong nước, tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp tại Việt Nam 

đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể là: 

- Đối với ngành điện tử: tỷ lệ nội địa hóa các ngành điện tử gia dụng là 

30-35% nhu cầu linh kiện; và điện tử phục vụ các ngành ô tô xe máy khoảng 

40%  

- Đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô: một số dòng xe đã đạt tỷ lệ nội địa 

hóa cao và vượt mục tiêu Chiến lược quy hoạch công nghiệp ô tô Việt Nam đề 

ra, đáp ứng cơ bản thị trường nội địa (xe tải đến 7 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu 

cầu; với tỷ lệ nội địa hóa trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe 

chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 40%) 

(Bộ Công thương, 2018) 

Tuy nhiên mặc dù việc mua hàng của các công ty ĐQG từ các nhà cung 

cấp Việt Nam đã tăng lên về quy mô giá trị cũng như đã đa dạng hơn về sản 

phẩm linh phụ kiện, nhưng tỷ lệ linh phụ kiện công nghệ cao của các nhà cung 

cấp Việt Nam còn thấp, tỷ lệ linh phụ kiện có hàm lượng công nghệ thấp còn cao 

so với các nước khác. Do đó các nhà cung cấp Việt Nam đối mặt với nguy cơ có 

khả năng bị các công ty ĐQG thay thế dễ dàng bởi các các nhà cung cấp nước 

ngoài. Số liệu thống kê về thương mại của UNIDO và MOIT thể hiện rất rõ hạn 

chế đó của các nhà cung cấp Việt Nam. 
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Hình 1. Cơ cấu theo hàm lượng công nghệ xuất khẩu của các nhà cung cấp 

Việt Nam so với một số nước Châu Á 

Nguồn: UNIDO và MOIT, 2020 

Bên cạnh đó, dù tỷ lệ đóng góp của các nhà cung cấp Việt Nam trong các 

dòng sản phẩm xuất khẩu đã có nhiều tiến bộ nhiều trong những năm gần đây, 

nhưng theo số liệu của UNIDO và MOIT tỷ lệ đóng góp thực tế của các nhà 

cung cấp Việt Nam trong chuỗi giá trị sản phẩm cuối cùng của các công ty ĐQG 

còn hạn chế so với nhiều nhà cung cấp khác trong khu vực. 

 

Hình 2. Tỷ trọng đóng góp của các nhà cung cấp Việt Nam trong các thành 

phẩm xuất khẩu so với nhà cung cấp các quốc gia khác giai đoạn 2006-2015 

Nguồn: UNIDO và MOIT, 2020 
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Mức độ kết nối giữa các công ty ĐQĐ với các doanh nghiệp cung cấp 

trong nước là rất yếu. Theo nghiên cứu được thực hiện với 4.467 doanh nghiệp, 

trong đó có 1.400 doanh nghiệp FDI của Nhóm nghiên cứu ĐH Kinh tế quốc 

dân (2020), cho thấy vị thế của các nhà cung cấp trong nước trong chuỗi cung 

ứng của các doanh nghiệp FDI mà chủ yếu là các công ty ĐQG rất hạn chế. 

Nghiên cứu của Nhóm ĐH Kinh tế quốc dân cho thấy, chỉ 52% giá trị nguyên 

liệu thô và trung gian được cung cấp bởi các nhà cung cấp trong nước. Đồng 

thời mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI, chủ yếu là các công ty ĐQG, với 

các nhà cung cấp trong nước chỉ có tính ngắn hạn không bền vững. Trong 1.400 

doanh nghiệp FDI được khảo sát, chỉ có 132 doanh nghiệp FDI có ký kết hợp 

đồng dài hạn với các nhà cung cấp nguyên liệu thô và trung gian trong nước. 

Trong số các nhà cung cấp trong nước có ký kết hợp đồng cung cấp dài hạn thì 

các doanh nghiệp FDI lại chiếm đến 47,4%. 

Mối liên kết giữa các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với các nhà 

cung cấp trong nước yếu hơn đáng kể so với các doanh nghiệp liên doanh. Chỉ 

51% nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp 100% vốn FDI (trong đó chủ 

yếu là các công ty ĐQG) đến từ các nhà cung cấp trong nước. Trong khi đó tỷ lệ 

này với các doanh nghiệp liên doanh liên kết là 68%. Mặt khác, chỉ khoảng 10% 

nhà cung cấp dài hạn của các doanh nghiệp FDI liên doanh là doanh nghiệp FDI, 

đối với doanh nghiệp 100% FDI thì tỷ lệ này là 49,45% (Hồ Đình Bảo và cộng 

sự, 2020). 

Theo khảo sát của Nhóm Nghiên cứu Trường ĐH Ngoại thương, nhiều 

công ty ĐQG đều mong muốn duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các nhà 

cung cấp trong nước. Vì thực tế các công ty ĐQG đều mong muốn hạn chế rủi ro 

đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như giảm chi phí logistics cho hoạt động mua hàng. 

Tuy nhiên thành công rất ít do chỉ có vài nhà cung cấp trong nước có khả năng đáp 

ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Ngay cả việc tìm kiếm các nhà cung cấp 2, cấp 3 trong 

nước đạt yêu cầu của các công ty ĐQG như nguồn kim loại/cơ khí, nhựa và các bộ 

phận điện tử đơn giản, khuôn, các công cụ như đóng gói đều khó khăn. 

Các công ty ĐQG ngành ICT/điện tử và chế tạo rất khó tìm được các nhà 

cung cấp trong nước đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của chuỗi giá trị 

toàn cầu. Do đó các công ty ĐQG phải đi tìm các nhà cung cấp nước ngoài để có 

thể ổn định về chất lượng, số lượng và giá cả đầu vào kịp thời để lắp ráp sản 

phẩm hoàn chỉnh, giảm thiểu rủi ro cung cấp, đạt mục tiêu sản xuất. Ví dụ, 
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Samsung Vietnam cho biết trong số 200 nhà cung cấp tại Việt Nam đang quan 

tâm đến việc cung cấp linh kiện mà Samsung muốn tìm mua trong nước, gồm 91 

linh kiện cho Samsung Galaxy và 53 linh kiện cho máy tính bảng (liên quan đến 

pin, tai nghe, thiết bị lưu trữ USB, cáp truyền dữ liệu….) nhưng không nhà cung 

cấp trong nước nào có thể đáp ứng được yêu cầu của Samsung. 

Đối với ngành công nghiệp ô tô, thiếu các nhà cung cấp trong nước đạt 

tiêu chuẩn quốc tế dẫn đến các công ty ĐQG phụ thuộc vào phụ tùng, linh kiện 

nhập khẩu từ các nhà máy ở nước ngoài sản xuất với số lượng lớn. Sự phụ thuộc 

nặng nề vào nhập khẩu cũng có nghĩa là dư thừa công suất trong ngành (ước tính 

công suất sử dụng trung bình của các doanh nghiệp lắp ráp ô tô chỉ đạt khoảng 

40%). Các nhà sản xuất chế tạo phụ tùng linh kiện ô tô trong nước phần lớn 

không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế do vấn đề về quy mô-hầu hết là các 

doanh nghiệp nhỏ, phi chính thức và phân tán, do đó không có lợi thế về quy mô 

để sản xuất đầu vào chất lượng đạt tiêu chuẩn của các công ty ĐQG (Ngân hàng 

thế giới, 2017). 

4. Gợi ý chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp ngành CNHT 

Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 

4.1. Thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp trong 

nước 

Cần có các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa các nhà cung cấp trong 

nước nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất kinh doanh cũng như có 

thể vươn tới tiêu chuẩn cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của 

các công ty ĐQG.  

Chính sách hỗ trợ vốn cần được triển khai cụ thể, hướng dẫn triển khai và 

thực hiện rõ ràng, minh bạch hoá các điều kiện vay vốn để từ đó các nhà cung 

cấp trong nước có phương hướng vay vốn và hoạch định kế hoạch tài chính. 

Đồng thời, tạo ra những cơ chế ưu đãi trong việc vay vốn đầu tư và đổi mới 

công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng hàm lượng công nghệ cao 

theo yêu cầu của các công ty ĐQG.  

Cần chú trọng chất lượng đào tạo, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm và ưu 

tiên đào tạo nhân lực cho các nhà cung cấp. Thúc đẩy cơ chế đào tạo theo đặt 

hàng của nhà cung cấp. Cần có chính sách khuyến khích các nhà cung cấp chủ 

động và chú trọng đầu tư vào đội ngũ công nhân, thợ kỹ thuật lành nghề. Ưu đãi 
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mạnh mẽ và giảm thủ tục hành chính để kêu gọi có chọn lọc các trường công 

nghệ, kỹ thuật quốc tế thành lập chi nhánh/trường tại Việt Nam, đào tạo về sản 

xuất kinh doanh những linh phụ kiện mà các nhà cung cấp Việt Nam còn yếu 

nhưng các công ty ĐQG lại có nhu cầu lớn.  

Cần tăng cường hệ thống thông tin, dữ liệu về các nhà cung cấp ngành 

CNHT cũng như các sản phẩm CNHT. Tăng cường hiệu quả hoạt động của một 

số Trung tâm, Hiệp hội DN như Hiệp hội DN CNHT Việt Nam (VASI), Hiệp 

hội DN điện tử, Hiệp hội các nhà SX ô tô Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt 

Nam nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp nội địa các thông tin cũng như mong muốn 

của các công ty ĐQG về loại, dòng sản phẩm, đồng thời cũng cung cấp hệ thống 

thông tin về các nhà cung cấp nội địa ngành CNHT, khả năng và kinh nghiệp 

sản xuất cho các công ty ĐQG.  

Cần khuyến khích các nhà cung cấp nội địa áp dụng hệ thống tiêu chuẩn 

chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế làm căn cứ cho việc định hướng phát 

triển, từ đó sản phẩm CNHT của các nhà cung cấp Việt Nam có thể tham gia 

vào chuỗi giá trị của các công ty ĐQG. Cần tăng cường hỗ trợ và nâng cấp các 

tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm CNHT theo tiêu chuẩn quốc 

tế. Cần tạo điều kiện cho các công ty kiểm định chất lượng sản phẩm có uy tín 

trên thế giới tham gia thị trường chứng nhận kiểm định Việt Nam, để tạo điều 

kiện cho các nhà cung cấp Việt Nam có thể tiếp cận các tiêu chuẩn cao quốc tế, 

để có thể đạt được và duy trì lâu dài các chứng nhận kiểm định chất lượng sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

4.2. Tăng cường các chương trình hỗ trợ kết nối các công ty ĐQG và các 

nhà cung cấp trong nước 

Cần đẩy mạnh các chương trình kết nối giữa các nhà cung cấp trong nước 

với các công ty ĐQG. Để các nhà cung cấp Việt Nam có thể nhanh chóng tiếp 

cận được với các công ty ĐQG có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng. 

Cũng như hỗ trợ các công ty ĐQG có thể nhanh chóng tìm được các nhà cung 

cấp đáng tin cậy trong nước. Bộ Công thương và các sở công thương cần đẩy 

mạnh hơn nữa các chương trình, hội thảo, hội chợ và triển lãm thương mại là 

cần thiết cho cả các công ty ĐQG và các nhà cung cấp trong nước tiếp cận cơ 

hội hợp tác. 

Cần thông tin và hướng dẫn cụ thể hơn cho các nhà cung cấp Việt Nam về 
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các điều kiện khắt khe để được tham gia chuỗi giá trị của các công ty ĐQG như: 

đảm bảo không sử dụng lao động trẻ em, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 

đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý căn bản như ISO 9001, ISO 14001, các tiêu 

chuẩn ngành của các sản phẩm chuyên ngành từng thị trường cụ thể, … cũng 

như đáp ứng kỳ vọng và văn hóa mua hàng của các công ty ĐQG. 

Cần phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý Nhà nước để biến những 

cam kết thực thi các FTA thế hệ mới trở thành cơ hội thực sự thuận lợi cho các 

nhà cung cấp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị của các công ty ĐQG. Cần khai 

thác hiệu quả các hiệp định FTA để các nhà cung cấp Việt Nam thuận lợi hơn 

nhập khẩu nguyên phụ liệu, linh kiện chất lượng cao với giá thấp hơn từ các 

nước có trình độ tiên tiến để sản xuất lắp ráp các sản phẩm CNHT có hàm lượng 

giá trị công nghệ cao đáp ứng tiêu chuẩn của các công ty ĐQG. Cần hỗ trợ các 

nhà cung cấp trong nước có thể tiếp cận thuận lợi các công nghệ mới cũng như 

người lao động nước ngoài có tay nghề cao, nhà quản lý giỏi nước ngoài để các 

nhà cung cấp trong nước có thể hiện đại hóa dây chuyền công nghệ và tiếp cận 

các kỹ năng quản lý sản xuất kinh doanh hiện đại. 

4.3. Đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hỗ trợ phát triển các nhà cung 

cấp trong nước về công nghệ, vốn và kỹ năng quản trị 

Cần bổ sung các chính sách hỗ trợ thúc đẩy liên kết các nhà cung cấp 

trong nước với các công ty ĐQG. Cần có các chính sách định hướng hiệu quả để 

khuyến khích các công ty ĐQG sử dụng các sản phẩm đầu vào do các nhà cung 

cấp nội địa cung cấp. Thông qua những chính sách ưu đãi đi kèm điều kiện về 

ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp nội địa, có thể tạo ra được những 

ràng buộc để tăng cường liên kết sản xuất với các công ty ĐQG. Ví dụ, các công 

ty ĐQG đầu tư tại Việt Nam muốn được hưởng các chính sách ưu đãi từ Chính 

phủ thì sản phẩm phải thỏa mãn một tỷ lệ nội địa hóa nhất định, theo đó, các 

công ty ĐQG bắt buộc phải sử dụng nguồn cung ứng đầu vào từ các nhà cung 

cấp nội địa. Bên cạnh đó, cần bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế, miễn thuế 

với các sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao, đồng thời đánh thuế tiêu thụ với các 

sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa thấp, hay đánh thuế nhập khẩu cao đối với các sản 

phẩm CNHT có thể sản xuất nội địa. 

Cần có chính sách thúc đẩy sự hình thành các khu, cụm liên kết công 

nghiệp, cụm CNHT, tạo môi trường thuận lợi cho sự giao thương, kết nối và hợp 
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tác giữa các doanh nghiệp cung cấp trong nước và các công ty ĐQG. Để tăng 

cường liên kết trong các cụm công nghiệp, cần hoàn thiện công tác quy hoạch, 

định hướng các doanh nghiệp trong cụm khu công nghiệp tăng cường kết nối 

thông tin, hợp tác sản xuất, kinh doanh theo chuỗi. 

Cần phối hợp có các chương trình hỗ trợ có ưu tiên có trọng điểm về vốn, 

nguồn lực tài chính cho các nhà cung cấp Việt Nam được đánh giá lựa chọn. Để 

các nhà cung cấp trong nước có uy tín có thể tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn, 

có thể tận dụng các đòn bẩy tài chính để phát triển năng lực của mình. Các cơ 

quan quản lý nhà nước cần đầu tư hình thành một số nhà cung cấp chủ chốt theo 

hình thức Nhà nước đầu tư thành lập mới doanh nghiệp nhà nước ở lĩnh vực này, 

sau khi đi vào hoạt động có hiệu quả thì sẽ triển khai cổ phần hóa; hoặc có thể mua 

cổ phần ở những doanh nghiệp chủ chốt khác, sau đó đầu tư hiện đại hóa các doanh 

nghiệp đó, khi các doanh nghiệp này đi vào hoạt động ổn định và kinh doanh có 

hiệu quả thì Nhà nước có thể bán cổ phần của mình cho các nhà đầu tư khác. 

4.4. Ưu tiên hỗ trợ các nhà cung cấp các linh phụ kiện có giá trị gia tăng 

cao và có vai trò dẫn dắt thị trường 

Cần đẩy mạnh hỗ trợ có ưu tiên một số nhà cung cấp có lợi thế trong sản 

xuất cung cấp các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của các công ty ĐQG. Cần có 

chính sách hỗ trợ lâu dài các nhà cung cấp trong nước nâng cao năng lực công 

nghệ và đổi mới kỹ thuật. Đồng thời tập trung hỗ trợ một số nhà cung cấp có 

triển vọng trong nước nhằm tạo cơ hội cho các nhà cung cấp này phát triển 

mạnh mẽ bền vững hơn, có thể đóng vai trò dẫn dắt các nhà cung cấp khác tham 

gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG theo hướng tăng trưởng 

bền vững và nâng cấp hơn là chuyên môn hoá thụ động ở nấc thang công nghệ 

thấp. Cần có chính sách hỗ trợ hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các công ty 

ĐQG với các nhà cung cấp trong nước. 

Cần xác định các ngành CNHT được ưu tiên phát triển để phù hợp với 

tình hình và năng lực của các nhà cung cấp Việt Nam. Hệ thống chính sách phát 

triển CNHT không nên ưu tiên phát triển tập trung vào nhóm sản phẩm yêu cầu 

trình độ công nghệ cao và lượng vốn lớn, mà trước mắt, cần tập trung vào một 

số sản phẩm linh phụ kiện cơ bản trong CNHT, sau đó mới tiến tới mở rộng phát 

triển toàn bộ các sản phẩm CNHT trong cả chuỗi giá trị.  
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4.5. Một số khuyến nghị khác 

Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi thương mại 

cho các nhà cung cấp trong nước bán và xuất khẩu linh phụ kiện cho các công ty 

ĐQG. Đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hải quan và thuế cho xuất khẩu sản 

phẩm của các nhà cung cấp Việt Nam sang thị trường nước ngoài. Đẩy mạnh hỗ 

trợ xuất khẩu và trực tiếp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà cung cấp linh 

kiện phụ kiện trong nước trong hợp tác với các công ty ĐQG. Trong công tác 

xúc tiến thương mại sản phẩm linh phụ kiện sang thị trường toàn cầu, cần thông 

tin chi tiết hơn các tiêu chí của sản phẩm cần đáp ứng ở từng thị trường cụ thể 

để các nhà cung cấp trong nước dễ dàng tiếp cận. 

Cần nghiên cứu và truyền thông cụ thể hơn những tác động của tham gia 

CPTTP, EVFTA, cũng như các hiệp định FTA thế hệ mới đến các nhà cung cấp 

trong nước. Cần phổ biến các khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể hơn về các sản 

phẩm linh phụ kiện từng ngành CNHT cụ thể để các nhà cung cấp trong nước 

tận dụng tốt nhất các cam kết thuận lợi của các FTA cũng như hạn chế những 

tác động bất lợi khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG. 

Cần có những chính sách thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ từ các 

doanh nghiệp FDI sang nhà cung cấp trong nước. Để chuyển giao công nghệ gắn 

với FDI đạt được hiệu quả cao hơn, cần chú trọng cả chính sách thu hút FDI và 

ưu đãi khi chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu đổi mới công nghệ, thiết 

lập quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các công ty ĐQG với doanh nghiệp cung 

cấp ngành CNHT trong nước về chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao thông qua nhiều phương thức với tiền đề là nâng cao năng 

lực tiếp nhận, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam.  

Cần tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, có 

ưu tiên với các công ty ĐQG, để các nhà cung cấp trong nước có cơ hội tham 

gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG. Đồng thời cần phải 

tiếp tục thực hiện chính sách không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư cho các 

nhà đầu tư nước ngoài. 

5. Kết luận 

Để hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước tham gia sâu và cao hơn trong 

chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG, bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của 

các nhà cung cấp trong nước, rất cần có các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, đồng bộ 
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và kiên trì của các cơ quan quản lý chức năng từ TW đến địa phương. Quyết tâm 

của cả các nhà cung cấp ngành CNHT Việt Nam và các cơ quan quản lý chức 

năng sẽ giúp cho các nhà cung cấp ngành CNHT Việt Nam tham gia cũng như 

vươn tới vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty ĐQG.  
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XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI ĐÔNG NAM Á HIỆN 

NAY VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VIỆT NAM 
 

PGS, TS Nguyễn Anh Tuấn 

Học viện Ngoại giao 
 

 Tóm tắt 

Đại dịch COVID-19 bùng phát từ tháng 12/2019 đến nay, cùng cuộc chiến 

Nga-Ukraine bắt đầu vào 24/2/2022 và những đòn trùng phạt kinh tế và trả đũa 

lẫn nhau giữa Nga và phương Tây, bao gồm cả Mỹ đã dẫn đến việc đa dạng hóa 

hơn và định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có chuỗi cung ứng ở 

Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, nếu nhận biết được thách thức, phát huy và 

khai thác tối đa những lợi thế của đất nước, Việt Nam có cơ hội lớn tham gia 

vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, sẽ thu hút được các tập đoàn lớn, 

tập đoàn công nghệ cao có nhu cầu dịch chuyển sản xuất và chuỗi cung ứng, 

nhờ đó thúc đẩy đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và do vậy, không ngừng nâng cao đời 

sống của nhân dân và tiềm lực của đất nước. Bài viết giúp nhận diện xu hướng 

chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa 

ra một số kiến nghị để xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng của Việt Nam giúp 

tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực.  

Từ khóa: Chuỗi cung ứng toàn cầu, Đông Nam Á, Việt Nam  

1. Xu hướng dịch chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay  

Chủ nghĩa dân tộc, xu hướng hướng nội, bảo hộ tiếp tục gia tăng đi liền với 

cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, nhất là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung 

năm 2019, đại dịch COVID-19 bùng phát từ tháng 12/2019 đến nay, cùng cuộc 

chiến Nga-Ukraine bắt đầu vào 24/2/2022 và những đòn trùng phạt kinh tế và trả 

đũa lẫn nhau giữa Nga và phương Tây, bao gồm cả Mỹ đã dẫn đến việc đa dạng 

hóa hơn và định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có chuỗi cung ứng ở 

Đông Nam Á. Theo đó, việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra 

theo 3 hướng sau đây: 

Thứ nhất, dịch chuyển chuỗi cung ứng kéo theo dịch chuyển đầu tư, theo 

đó các doanh nghiệp di chuyển toàn bộ hoặc một phần sản xuất về nước 

(reshoring), đang diễn ra ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Đài 

Loan (Trung Quốc), Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác. Theo đó, 
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các cấu phần/công đoạn thượng nguồn (upstream) hoặc gắn với công nghệ cao 

thường được khuyến khích dịch chuyển về với chính quốc, như các ngành thiết 

bị điện tử, viễn thông, năng lượng, tài chính, trang thiết bị y tế và dược phẩm 

thiết yếu. 

Thứ hai, dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các nước khác trong khu vực 

(near-shoring) để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc hoặc tránh các đòn trừng phạt 

Nga từ các nước phương Tây. Theo đó, các công đoạn hạ nguồn (lowstream), 

gia công, lắp ráp, các công đoạn giản đơn có giá trị gia tăng thấp thường được 

dịch chuyển ra nhiều nước nhằm phân tán rủi ro và tối ưu hóa chi phí sản xuất. 

Các ngành, lĩnh vực đang có nhiều dịch chuyển theo hướng này bao gồm: dệt 

may, phụ tùng, linh kiện ô-tô, hàng hóa, bất động sản. Đơn cử như, một số tập 

đoàn trong lĩnh vực công nghệ, máy tính, điện tử, điện thoại, như Foxconn, 

Winstron, Qishda, Pegatron, Inventec, Apple, Intel…, đã và đang xúc tiến kế 

hoạch đầu tư hoặc mở rộng sản xuất tại nhiều nước ngoài Trung Quốc, như Ấn 

Độ, Mexico, một số nước Đông Nam Á để giảm thiểu rủi ro gián đoạn cung ứng 

khi xảy ra biến động ở thị trường Trung Quốc. 

Thứ ba, một số chuỗi cung ứng được cơ cấu, sắp xếp lại thông qua mở rộng 

mạng lưới nhà cung cấp (outsourcing) để phân tán rủi ro, như đặt hàng mua linh 

kiện, nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp ở các nước khác nhau, mà không nhất 

thiết kéo theo dịch chuyển vốn đầu tư và sản xuất. Trong thời gian tới, cạnh 

tranh tham gia chuỗi cung ứng sẽ diễn ra quyết liệt hơn, nhất là giữa các nước 

đang phát triển có sự tương đồng về thị trường, trình độ phát triển, công nghệ và 

lao động, như các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Có thể thấy, dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc thực chất là 

một xu hướng khách quan đã diễn ra trong nhiều năm nay với động lực chính 

được thúc đẩy bởi mục tiêu lợi nhuận, tối ưu hóa sản xuất, chi phí và sự phát 

triển của khoa học - công nghệ.12 Dù được đẩy mạnh hơn, song thực tế cho thấy, 

trước mắt, xu hướng này chưa tạo ra làn sóng mạnh mẽ về dịch chuyển đầu tư 

trên toàn cầu, cũng như trong khu vực vì chưa có quốc gia nào thay thế được 

Trung Quốc trong chuỗi cung ứng - sản xuất toàn cầu cả về thị trường lẫn sản 

xuất. Trong số các nền kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc đến nay 

 
12 Các tập đoàn có khả năng dịch chuyển đầu tư hoặc chuỗi cung ứng chủ yếu là (i) các tập đoàn tiếp cận các 

thị trường ngoài Trung Quốc có nhu cầu tối ưu hóa về chi phí, (ii) các tập đoàn đang đầu tư nhiều vào Trung 

Quốc có nhu cầu phân tán rủi ro, (iii) các tập đoàn chịu tác động trực tiếp của cạnh tranh chiến lược Mỹ - 

Trung Quốc. 
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vẫn có năng lực cạnh tranh vượt trội về thị trường, hiệu quả theo quy mô, kết 

cấu hạ tầng, hệ thống logistics, mạng lưới công nghiệp hỗ trợ và nguồn cung lao 

động có kỹ năng.13 Tuy nhiên, dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và cuộc 

chiến Nga-Ukraine hiện nay, xu hướng này được đẩy mạnh hơn, bởi ngoài các 

động lực nói trên nay có thêm động lực phân tán và giảm thiểu rủi ro.14 

 2. Xu hướng vận động chuỗi cung ứng tại Đông Nam Á hiện nay 

Đông Nam Á đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu trong vài thập kỷ qua, với việc các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, 

Indonesia và Malaysia trở thành những trung tâm sản xuất lớn. Khu vực này 

hiện là nơi sản xuất quan trọng các mặt hàng ô tô, máy tính, điện tử và hàng may 

mặc cùng nhiều sản phẩm khác cho thế giới. Tuy nhiên, ngay từ nửa cuối 2021, 

khu vực Đông Nam Á đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch COVID-19 bùng phát 

trở lại, phần lớn là do biến thể Delta dễ lây lan. Các biện pháp phong toả và hạn 

chế chặt chẽ hơn để kiểm soát sự lây lan của virus đã khiến các nhà máy ở nhiều 

quốc gia phải đóng cửa. Hoạt động sản xuất trên toàn khu vực đã bị ảnh hưởng 

nặng nề và ở trong tình trạng suy thoái trong suốt quý 3/2021.15 Sự sụt giảm 

năng lực sản xuất ở các nước này đã ảnh hưởng đến chuỗi giá trị toàn cầu.  

Sự xuất hiện đột ngột của COVID-19 đã làm gián đoạn hàng loạt chuỗi 

cung ứng, tạo ra những nút thắt làm cản trở dòng chảy liên tục của hàng hóa và 

nguyên liệu thô cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế toàn cầu. Khi những tác 

động của tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, bao gồm đại dịch tiếp tục dội lại, 

các doanh nghiệp ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á đã 

xoay trục các chiến lược chuỗi cung ứng của mình để giải quyết những gián 

đoạn đang diễn ra. Nhiều công ty tìm nguồn cung ứng hàng hóa từ khu vực cho 

 
13 Xem thêm: Nguyễn Hoài Nam, (2020), “Xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu dưới tác 

động của dịch bệnh COVID-19 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản online, ngày 

13/11/2020. 

14 Ví như, mới đây do tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nga là BP của 

Anh thông báo thoái gần 20% cổ phần tại hãng dầu khí do nhà nước Nga kiểm soát Rosneft, một động thái có 

thể làm xóa sổ 25 tỷ US$ và giảm sản lượng dầu khí toàn cầu của gã khổng lồ năng lượng Anh xuống 1/3. 

Tương tự, hãng dầu lửa Shell của Bỉ cũng cho biết đang chấm dứt quan hệ đối tác với Gazprom (hãng dầu khí 

do nhà nước Nga kiểm soát, bao gồm cơ sở khí đốt Sakhalin-II và dự án đường ống Nord Stream 2 có tổng trị 
giá khoảng 3 tỷ US$). Equinor ASA, hãng năng lượng lớn nhất Na Uy, cũng tuyên bố bắt đầu rút khỏi các dự 

án liên doanh ở Nga, trị giá khoảng 1,2 tỷ US$. Xu hướng này đang nước lại với những gì đã xẩy ra sau khi 

Liên Xô tan rã (1991). Khi đó các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là các hãng năng lượng lớn nước ngoài đã 

đua nhau đổ tiền vào đầu tư, mua bán và hợp tác với Nga khi nhìn thấy cơ hội lớn ở Nga - một thị trường 

khổng lồ mới với hàng triệu người tiêu dùng cũng như giàu khoáng sản và dầu mỏ. 

15 Xem: Thu Hằng, (2021), “Làn sóng COVID-19 ở Đông Nam Á làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn”, Báo tin 

tức-TTXVN, ngày 4/9/2021.  

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm
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biết họ đã phải đối mặt với sự gián đoạn chưa từng có trong năm 2021 do các 

đợt bùng dịch COVID-19 và tình trạng thiếu container. 

Bên cạnh đó, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay cho thấy các doanh 

nghiệp cần phải tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi và ứng phó hiệu quả đối 

với tình trạng gián đoạn của chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp trong khu vực 

đang tập trung vào khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, bao gồm các bước 

giảm thiểu rủi ro và chống lại các cú sốc bổ sung.  Điều này buộc các doanh 

nghiệp trong khu vực phải thiết lập lại vị trí vững chắc hơn để nắm bắt cơ hội 

tăng trưởng khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi. Đây chính là bước đi phù hợp với 

các xu hướng lớn của kinh tế thế giới như bùng nổ thương mại điện tử, sự đa 

dạng hóa ngày càng tăng từ Trung Quốc, sự nổi lên của Đông Nam Á như một 

trung tâm logistics toàn cầu.  Sau quý 1/2022, có 3 đặc điểm quan trọng định 

hình chuỗi cung ứng của Đông Nam Á trong thời gian tới, bao gồm: 

Thứ nhất, các thách thức trong chuỗi cung ứng khu vực đang mở rộng trên 

toàn cầu. Tỷ lệ lây nhiễm thay đổi trên toàn thế giới đã dẫn đến những thay đổi 

liên quan tới các quy định các hạn chế về đại dịch trên phạm vi rộng. Điều này 

có tác động lớn tới chuỗi cung ứng ở một số vùng lãnh thổ đang chịu gánh nặng 

của sự bất ổn kinh tế. Trong khi hầu hết các nút thắt cổ chai vẫn duy trì trong 

khu vực, tác động của chúng đã bắt đầu được cảm nhận trên toàn thế giới khi 

các doanh nghiệp phục hồi trở lại. 

Thời gian chờ đợi quá lâu trong hành trình của các con tàu và tình trạng 

thiếu lao động bên cảng đã khiến việc vận chuyển hàng hóa trở nên phức tạp 

trong 5 tháng đầu 2022, và đã tác động đến tất cả các mạng lưới cung ứng bao 

gồm cả Mỹ, vốn là một nút thắt quan trọng. Trong bối cảnh đó, Châu Á đã chịu 

tác động lớn hơn so với phần còn lại của thế giới, bắt nguồn từ tình trạng thiếu 

container toàn cầu và từ sự phục hồi mạnh mẽ hơn của khu vực trước sự trầm 

lắng khi bắt đầu đại dịch. Điều này đã dẫn đến thời gian quay vòng kéo dài và 

giá cước vận tải biển tăng mạnh. Các chuyên gia ước tính giá cước vận tải sẽ 

tăng trong ít nhất 8 tháng tới trước khi bình thường hóa vào năm 2023. Điều này 

buộc các nước và doanh nghiệp phải có chính sách và giải pháp mới. 

Thứ hai, vận tải đa phương thức sẽ trở thành phương thức mới trong giai 

đoạn bình thường mới. Những nút thắt cổ chai và chi phí vận tải biển ngày càng 

tăng đang khiến các doanh nghiệp cần phải xem xét lại các chiến lược chuỗi 

cung ứng của mình để duy trì tính cạnh tranh. Sự lan truyền nhanh chóng của 

biến thể Omicron cũng đã chứng kiến nhiều quốc gia thắt chặt các hạn chế về 
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đại dịch, có khả năng ảnh hưởng đến lịch trình thay đổi của các phương tiện vận 

tải và kéo dài thời gian vận chuyển.  

Bởi vậy, các doanh nghiệp trên toàn cầu đang chuyển từ mô hình chuỗi 

cung ứng được thúc đẩy bằng cách giảm chi phí (đúng lúc) sang mô hình với 

việc xây dựng các biện pháp chống chịu quan trọng (linh hoạt theo từng trường 

hợp). Tuy nhiên, sự thay đổi này không phải là một trò chơi có tổng bằng không 

và các chuỗi cung ứng đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận để đạt được sự cân 

bằng phù hợp giữa chi phí và tính linh hoạt. Các giải pháp thay thế như vận tải 

đa phương thức có tính linh hoạt để cân bằng giữa hiệu quả chi phí và các yêu 

cầu về thời gian vận chuyển. 

Trong thời gian tới, những khó khăn và vấn đề nảy sinh trong vận chuyển 

container khó có thể giảm bớt, nên cách tiếp cận đa phương thức đối với chuỗi 

cung ứng có thể sẽ đem lại hiệu quả cao để giảm bớt khó khăn về năng lực và 

chi phí cho các doanh nghiệp ở Đông Nam Á. Những hoạt động này có thể bao 

gồm sự kết hợp của vận tải đường bộ, đường hàng không và đường sắt, tận dụng 

các liên kết đã thiết lập trên toàn khu vực. Trong khi đường sắt đã nổi lên như 

một giải pháp thay thế thực sự có hiệu quả cho các tuyến đường biển như mạng 

lưới đường sắt Á-Âu, thì sự kết hợp giữa đường biển và đường hàng không có 

khả năng vẫn là giải pháp thay thế trung gian tối ưu cho hầu hết các khu vực và 

doanh nghiệp. 

Thứ ba, doanh nghiệp châu Á thống trị các chuỗi cung ứng trong khu 

vực.16 Việc thay đổi các ưu tiên của khách hàng theo hướng giao hàng nhanh 

hơn và sự tham gia ngày càng nhiều của các mạng lưới sản xuất ở Đông Nam Á 

- khi các doanh nghiệp đa dạng hóa các dây chuyền cung ứng của họ ra khỏi 

Trung Quốc - đã dẫn đến việc rút ngắn thời gian của các chuỗi cung ứng ở Đông 

Nam Á. Điều này đã thúc đẩy sự tham gia của những doanh nghiệp trong chuỗi 

cung ứng ở Đông Nam Á, những người quen thuộc với đặc điểm khu vực và có 

khả năng phù hợp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh hiện tại. 17 Do vậy, 

 
16 Châu Á sẽ tiếp tục là khu vực cung cấp nguồn hàng thành phẩm chính cho các thị trường tiêu dùng trên toàn 

cầu. Trong đó, Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ sẽ dẫn đầu trong việc tăng cường sản xuất linh kiện và lắp ráp 

phụ. Nhu cầu sản xuất hàng thành phẩm cũng sẽ tăng mạnh ở các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, 

giày dép và đồ nội thất. Trong đó, các nền kinh tế châu Á như Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và Indonesia… sẽ là 

những thị trường được hưởng lợi nhiều nhất. Đồng thời, những quốc gia này sẽ tiếp tục gia tăng chuỗi giá trị 
và bắt đầu sản xuất nhiều sản phẩm hoàn thiện hơn trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với áp lực lớn từ 

nhu cầu trong nước (xem thêm: Tim Foster, (2022), Vai trò của châu Á-Thái Bình Dương trong Chuỗi cung 

ứng toàn cầu, Cushman & Wakefield Việt Nam - C&W). 

17 Ví dụ như các doanh nghiệp bản địa bao gồm Shopee hoặc Go-Jek ở Singapore và Indonesia, tích hợp các 

lựa chọn mua sắm, giao hàng và thanh toán trên một siêu ứng dụng duy nhất, sẽ mang lại giá trị tốt hơn cho các 
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những doanh nghiệp thương mại điện tử toàn cầu sẽ cảm thấy khó khăn khi cạnh 

tranh ở Đông Nam Á và ở khu vực châu Á-Thái Binh Dương rộng lớn hơn. Tuy 

nhiên, điều này không có nghĩa là những doanh nghiệp lớn hơn sẽ bị loại khỏi 

hoàn toàn ở Đông Nam Á, mà các nhà cung cấp dịch vụ lấy châu Á làm trung 

tâm sẽ vẫn có khả năng cạnh tranh trong khu vực này.  

Bên cạnh đó, tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine cho thấy một thực tế là 

sự phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ không theo một lộ trình cố định. 

Những thách thức trong hai năm qua được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến hết 

năm 2022 - bao gồm: tắc nghẽn, chi phí đầu vào (như nguyên, nhiên, vật liệu) 

tăng và giá cước vận tải ngày càng tăng18. Khi phải đối mặt với một năm thách 

thức đối với chuỗi cung ứng nữa, các doanh nghiệp bắt buộc phải duy trì các 

cuộc đối thoại cởi mở với các đối tác trong chuỗi cung ứng của họ. Bởi vậy, để 

chuẩn bị đầy đủ, các doanh nghiệp phải có một chiến lược nhằm nâng cao khả 

năng phục hồi theo cách thức hiệu quả về chi phí đồng thời cho phép các chuỗi 

cung ứng đáp ứng tốt hơn với các cơ hội do sự bùng nổ thương mại điện tử trên 

khắp châu Á mang lại. 

3. Vấn đề chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng của Việt 

nam hiện nay 

So với nhiều nước trong khu vực, Việt Nam có một số lợi thế để tranh thủ 

sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, như: chính trị - xã hội ổn định, lực lượng lao 

động trẻ, tiềm năng thị trường gần 100 triệu dân với tầng lớp trung lưu ngày 

càng tăng, tham gia 15 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có cả FTA 

thế hệ mới tạo.19  Đặc biệt, việc thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa khống 

chế được dịch bệnh COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đã nâng 

cao uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư an toàn, có năng lực quản trị, 

 
doanh nghiệp địa phương. Những mặt hàng chuyên dụng và chịu mức phí vận chuyển cao như cao su, nhựa, 

thủy tinh, hóa chất và xi măng… sẽ được giao dịch mạnh hơn trong nội khu vực, cũng sẽ góp phần đưa khu 

vực này từng bước trở thành ngôi sao trong mạng lưới cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, các sản phẩm về 

ngành hàng thực phẩm và đồ uống cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại nội vùng mạnh mẽ, do những mặt 

hàng này có tính dễ hư hỏng và khách hàng luôn có nhu cầu truy xuất nguồn gốc của sản phẩm cũng như chuỗi 

lưu trữ lạnh. 

18 Điều này làm giá cước được dự báo sẽ tăng trong ít nhất cho tới cuối năm 2022, trước khi bình thường hóa 

vào năm 2023 (xem: Thomas Knudsen, (2022), “Shaping the Suplly Chain of the East Asia in 2022”, The 

Business Times, on 11 April 2022). 

19 Đơn cử như FTA Việt Nam - EU (EVFTA) bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020, tạo cho Việt Nam lợi thế đi 

trước hầu hết so với các nước trong khu vực từ 7 - 10 năm về đặc quyền tiếp cận thị trường EU rộng lớn với 

cam kết giảm thuế quan đối với gần 100% dòng thuế. 
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cũng như khả năng chống chịu, thích ứng tương đối tốt trước những biến động 

của thế giới.  

Nếu phát huy và khai thác tối đa những lợi thế trên, cùng với vị thế thuận 

lợi, chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam 

có cơ hội lớn tham gia vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, sẽ thu hút 

các tập đoàn lớn, tập đoàn công nghệ cao có nhu cầu dịch chuyển sản xuất và 

chuỗi cung ứng, nhờ đó thúc đẩy đổi mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh cơ hội có ý nghĩa 

lâu dài này, việc thu hút đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực đang dịch chuyển 

sản xuất và chuỗi cung ứng (điện tử, dệt may, linh kiện ô-tô…) còn trực tiếp góp 

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trong và 

sau dịch bệnh COVID-19. 

Tuy nhiên, cơ hội, thuận lợi luôn đan xen với thách thức, khó khăn. Môi 

trường đầu tư của Việt Nam hiện còn nhiều điểm yếu, chậm được khắc phục, 

như hạn chế về năng lực quản lý, kết cấu hạ tầng, thủ tục đầu tư, thiếu lao động 

có kỹ năng, công nghiệp phụ trợ và mạng lưới logistics… Năng lực các doanh 

nghiệp trong nước, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, là một trở ngại lớn để thu 

hút các chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ vào Việt Nam cũng như hạn 

chế khả năng Việt Nam tham gia vào các công đoạn cao (upstream) trong mạng 

lưới sản xuất toàn cầu. Những điểm yếu này nếu không sớm khắc phục sẽ làm 

tăng nguy cơ lún sâu vào bẫy gia công, lắp ráp, khó kiểm soát được các dòng 

đầu tư chất lượng thấp, đầu tư thâu tóm thị trường và doanh nghiệp trong nước, 

đầu tư “núp bóng”… 

Thêm vào đó, qua việc đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với 

các ngành sản xuất, kinh doanh của của Việt Nam thời gian qua cho thấy rõ hơn 

một số điểm hạn chế căn bản của kinh tế nước ta, như nội lực của các ngành sản 

xuất còn hạn chế, phụ thuộc lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài, chưa tự 

chủ được về các yếu tố đầu vào của sản xuất trong nhiều ngành, dẫn đến tình 

trạng phụ thuộc phần lớn vào linh kiện, phụ kiện, nguyên liệu, vật liệu nhập 

khẩu từ nước ngoài và khiến cho giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội 

địa thấp; nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho sản xuất ở một số 

ngành phụ thuộc vào một số ít thị trường (nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc). Vì 

vậy, việc phát triển sản xuất - kinh doanh rất dễ bị tổn thương trước những biến 

động về chính trị - kinh tế - xã hội trong và ngoài nước. Trên cơ sở thực trạng 
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hiện nay của Việt Nam, xin có một số kiến nghị liên quan tới chuỗi cung ứng và 

quản lý chuỗi cung ứng như sau:  

Thứ nhất, với vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng 

sản xuất toàn cầu, đặc biệt là ở giai đoạn lắp ráp cuối cùng của thiết bị điện tử 

trong những năm gần đây đòi hỏi Việt Nam phải thúc đẩy việc nghiên cứu đa 

dạng hoá các chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực bởi lẽ việc có quá nhiều 

ngành công nghiệp chủ chốt như điện tử và sản xuất dệt may chỉ tập trung ở một 

vài thị trường đã gây tổn hại cho nhiều doanh nghiệp khi chuỗi cung ứng bị đắt 

gẫy. Bên cạnh việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thì việc tăng năng lực sản xuất 

trong nước trong các phân khúc công nghiệp quan trọng như thiết bị y tế, sản 

xuất vaccine và sản xuất thiết bị điện tử quan trọng, đặc biệt là chất bán dẫn 

cũng cần phải giành được sự ưu tiên đặc biệt của chính phủ.  

Thứ hai, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế, pháp luật logistics nhằm tạo cơ 

sở pháp lý thuận lợi cho các hoạt động logistics trên thị trường trong mọi tình 

huống; bổ sung và hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp logistics thông 

qua xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển đa dạng các 

loại hình doanh nghiệp này với tất cả các loại hình vận tải. Điều này sẽ giúp hạ 

chi phí logistic xuống và góp phần nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa Việt 

Nam. Năm 2021, chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 16,8% giá trị 

hàng hóa trong khi mức chi phí này trên thế giới hiện chỉ khoảng 10,6%. Có thể 

thấy, chi phí logistics đã và đang là “gánh nặng” trên vai các doanh nghiệp xuất 

khẩu và tình trạng này còn có thể nặng nề hơn trong năm 2022 khi chúng ta 

không có giải pháp đồng bộ để xử lý vấn đề này.20 

Thứ ba, cần đổi mới toàn diện hệ thống dự trữ quốc gia để nâng cao hơn 

nữa vai trò, sứ mệnh, công cụ dự trữ quốc gia trong hệ thống logistics trước 

những biến động khó lường mà tình trạng khó khăn về xăng dầu trong 5 tháng 

đầu năm 2022 là hệ quả nhãn tiền của việc ta đã thiếu hệ thống các kho chứa. 

Theo tính toán, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ là những thị 

trường chủ chốt trong quá trình lưu kho và luân chuyển hàng hóa. Hậu cần kho 

lạnh sẽ là loại tài sản thu hút được sự quan tâm mạnh trong thời gian gần đây, 

nhờ vào làn sóng xuất nhập khẩu thuốc và vaccine trong thời gian qua, cùng với 

 
20 Xem thêm: Phan Trang, (2022), Chi phí logistics ‘thách thức’ xuất nhập khẩu, Báo Điện tử Chính phủ, ngày 

25/5/2022 tại https://baochinhphu.vn/chi-phi-logistics-thach-thuc-xuat-nhap-khau-

102220520195404604.htm#:~: 

text=(Chinhphu.vn)%20%2D%20N%C4%83m,n%E1%BB%81%20h%C6%A1n%20trong%20n%C4%83m%20

nay 

https://baochinhphu.vn/chi-phi-logistics-thach-thuc-xuat-nhap-khau-102220520195404604.htm
https://baochinhphu.vn/chi-phi-logistics-thach-thuc-xuat-nhap-khau-102220520195404604.htm
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sự gia tăng đột biến của thương mại điện tử và giao hàng thực phẩm. Bởi vậy, 

cần phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng logistics đồng bộ (bao gồm các khu 

công nghiệp logistics, trung tâm logistics, cụm logistics…), hiện đại, tiến tới xây 

dựng thị trường bất động sản logistics Việt Nam.21 

Thứ tư, Việt Nam cần xây dựng và phát triển hệ thống kho lạnh thương mại 

vì đây chính là yếu tố quyết định thành công của chuỗi cung ứng. Hai thành 

phần chính của thị trường hậu cần hiện tại là kho lạnh thương mại và các cơ sở 

tự vận hành. Các công ty cạnh tranh dựa trên các thông số khác nhau như sức 

chứa nhà kho, số lượng pallet, đội xe với xe tải chuyên nghiệp, phạm vi nhiệt 

độ, phạm vi mạng lưới và địa điểm. Tuy nhiên, thị trường hậu cần (logistic) lạnh 

ở Việt Nam vẫn còn khá non trẻ và phát triển rời rạc. Rõ ràng, với tầm quan 

trọng ngày càng tăng của thương mại nội vùng, doanh nghiệp nào bắt kịp được 

tốc độ tiếp cận thị trường và khoảng cách giao hàng tới khách hàng sẽ giành 

nhiều cơ hội chiến thắng. Bởi vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải 

thiết kế và xây dựng lại mạng lưới hậu cần và công nghiệp của mình thì mới 

giành được chỗ đứng trong giai đoạn tới. 

Thứ năm, cần phân biệt 2 loại chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng dệt may, da 

giày, thiết bị điện tử, gỗ và sản phẩm gỗ, thực phẩm, thì do người mua, tức do 

tổng cầu chi phối; còn chuỗi cung ứng thiết bị y tế, dược phẩm, công nghệ thông 

tin, thương mại điện tử, công nghệ… là do những nhà sản xuất, tức do tổng cung 

chi phối. Bởi vậy, Việt Nam cần phải tập trung lưu tâm tới những doanh nghiệp 

lớn này - người sẽ dẫn dắt từng chuỗi cung ứng, xem họ là ai, làm thế nào để thu 

hút họ, học hỏi họ và vươn lên ngang với họ thì mới có thể tham gia và tiến tới 

dẫn dắt một số chuỗi cung ứng mà ta có lợi thế. 

Thứ sáu, Việt Nam cần cùng các nước ASEAN thống nhất cách tiếp cận 

thực tế trong đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

(ATIGA-có hiệu lực từ tháng 5/2010) nhằm tối đa hóa tiềm năng thương mại 

trong khối, tăng cường hội nhập kinh tế và đem lại giá trị gia tăng thực sự cho 

 
21 3 yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư bất động sản công nghiệp nhằm giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chuỗi 

cung ứng trong toàn khu vực, gồm (1) Thiết kế mạng lưới phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp; (2) Vị trí 

của cơ sở phụ thuộc nhiều vào ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động; (3) Thông số kỹ thuật của tòa nhà chính 

là thích ứng với tốc độ đổi mới công nghệ, phù hợp nhu cầu của khách hàng, yêu cầu kinh doanh và các quy 

trình, trình tự bố trí và tự động hóa của cơ sở. Ngoài ra, những năm gần gần đây, các doanh nghiệp đã có thêm 

các yêu cầu về ESG (Environmental, Social, và Corporate Governance), là những yếu tố sản xuất và xây dựng 

công nghiệp bền vững (xem: Bảo Lan, “Đông Nam Á từng bước trở thành 'ngôi sao' trong mạng lưới cung ứng”, 

Báo Thế giới và Việt Nam, ngày 19/4/2022). 
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doanh nghiệp các nước ASEAN. Việc nâng cấp ATIGA còn nhằm tạo thuận lợi 

cho thương mại thông qua giải quyết các rào cản thuế quan, cải thiện sự minh 

bạch, tạo thuận lợi cho các nước thành viên tham gia chuỗi cung ứng khu vực và 

toàn cầu cũng như ứng phó với các vấn đề đang nổi như kỹ thuật số hóa và nền 

kinh tế xanh.22 

Thứ bảy, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vừa là cơ hội, vừa là thách 

thức, nên trong thu hút FDI hiện nay và thời gian tới cần quán triệt quan điểm 

phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh và bảo vệ môi trường. Muốn vậy, cần tăng cường sự chủ động, tích cực 

của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Trước hết, đó là chủ động, tích 

cực hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư; chủ động tiếp 

cận các dòng vốn đầu tư có chất lượng thông qua đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tiếp 

cận, vận động các tập đoàn lớn, tập đoàn công nghệ; chủ động thúc đẩy hợp tác 

đầu tư và chuỗi cung ứng trong các khuôn khổ hợp tác với các đối tác có tiềm 

lực tài chính và công nghệ; chủ động chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, kiên 

quyết từ chối các dự án không phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội cũng như không đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn công nghệ, môi 

trường…23 

Thứ tám, bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, phát 

triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học - 

công nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, các cơ quan liên 

quan cần sớm có quy định, chính sách ưu đãi cụ thể đi kèm với điều kiện được 

hưởng ưu đãi để thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực, như hình thành các chuỗi 

sản xuất, cung ứng có giá trị gia tăng ở Việt Nam, thành lập các trung tâm đổi 

mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Việt Nam, liên kết với các 

doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; 

xây dựng các quy định có tính sàng lọc đầu tư nước ngoài, như quy định, cơ chế 

 
22 Trong tình hình hiện nay, nếu các chính phủ trong khu vực đưa ra các chính sách cản trở sản xuất giữa các 

chuỗi cung ứng cũng như các rào cản thương mại, điều này có thể dẫn đến tình trạng đứt gẫy chuỗi cung ứng, 

nhất là chuỗi cung ứng lương thực và gây ra nạn thiếu lương thực trong khu vực. Ngành công nghiệp thực 

phẩm có tầm quan trọng rất lớn đối với cả sức khỏe và kinh tế của khu vực, với thị trường không chỉ cung cấp 

dinh dưỡng thiết yếu cho dân số ASEAN, mà còn thúc đẩy một phần lớn sản lượng kinh tế và việc làm. Theo 

báo cáo, chuỗi giá trị thực phẩm đóng góp khoảng 500 tỷ US$ sản lượng kinh tế cho khu vực – chiếm khoảng 

17% tổng GDP của ASEAN. Ngành công nghiệp này cũng chiếm khoảng 113 triệu việc làm trong ASEAN 

(xem: PwC (PricewaterhouseCoopers), (2022), Duy trì khả năng phục hồi thực phẩm trong thời điểm bất ổn 

định, Food Industry Asia (FIA), ngày 15/4/2022)  

23 Trần Tuấn Anh, (2021), “Tập trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong và sau đại 

dịch COVID-19”, Tạp chí Cộng sản online, ngày 28/3/2021. 
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đánh giá yếu tố quốc phòng - an ninh, tiêu chuẩn công nghệ, môi trường, lao 

động, xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong thẩm định và cấp phép đầu 

tư nhằm khuyến khích đầu tư gắn với công nghệ cao; đồng thời, ngăn ngừa các 

dự án đầu tư tiềm ẩn rủi ro về mất an ninh, ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc 

hậu, đầu tư "núp bóng", trốn tránh thuế quan, chuyển giá, gian lận thương 

mại…24.  

Thứ chín, ngoài các biện pháp trước mắt, biện pháp căn cơ và lâu dài là tiếp 

tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển 

các doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh có năng lực liên kết với các tập đoàn công 

nghệ trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Muốn vậy, các bộ, ngành và địa 

phương cần quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về 3 đột phá 

chiến lược: hoàn thiện đồng bộ thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. 3 khâu đột phá này 

vừa kế thừa ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII đã đề ra, vừa bổ 

sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Có như vậy, Việt 

Nam mới tranh thủ được cơ hội, cũng như giảm thiểu các thách thức từ xu 

hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu để phát triển nhanh, bền vững và 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới. 
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Tóm tắt: Chuyển đổi số là cơ hội tuyệt vời để cá nhân hóa các trải nghiêm 

cho khách hàng với sự ưu thế của sử dụng dữ liệu lớn và điện toán đám mây. 

Tận dụng các giải pháp số để thấu hiểu khách hàng và cung cấp các dịch vụ 

được cá nhân hóa dựa trên các đề xuất và trải nghiệm của họ và cho chính họ. 

Chuyển đổi số là một quá trình đang diễn ra, tất yếu và không thể đảo ngược. 

Thay đổi và mạo hiểm vào những điều chưa biết sẽ là điều khó khăn. Nhưng việc 

tạo ra một nền tảng số hướng tới khách hàng, tập trung vào khách hàng có thể 

mang lại lợi ích sống còn và lâu dài cho doanh nghiệp. Đây chính là thời cơ cho 

các doanh nghiệp trong thời điểm đại dịch COVID-19 bắt buộc phải thay đổi, 

việc chuyển đổi số này sẽ tác động tích cực và ảnh hưởng rất lớn tới nhân viên, 

đối tác và khách hàng của doanh nghiệp. 

Từ khóa: chuyển đổi số; doanh nghiệp; kết cấu hạ tầng; quản lý nhà nước; 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Abstract: Digital transformation is a great opportunity to personalize 

customer experiences with the advantage of using big data and cloud 

computing. Leverage digital solutions to understand customers and deliver 

personalized services based on their recommendations and experiences and for 

themselves. Digital transformation is an ongoing, inevitable and irreversible 

process. Changing and venturing into the unknown can be difficult. But creating 

a customer-centric, customer-centric digital platform can have vital and long-

term benefits for a business. This is an opportunity for businesses during a time 

when the COVID-19 pandemic is forced to change, this digital transformation 

will have a positive and huge impact on their employees, partners and 

customers... 

Keywords: digital conversion; enterprise; infrastructure; state 
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management; fourth industrial revolution. 

1. Khái quát về kinh tế số và chuyển đổi số 

Tuy có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau, nhưng đa số đều thống 

nhất cho rằng kinh tế số là nền kinh tế mà các mối quan hệ, các hoạt động kinh 

tế và tài chính được thực hiện trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICT), internet và công nghệ viễn thông trong hệ thống mạng lưới 

sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trên thị trường 

toàn cầu. Một cách khái quát, kinh tế số là nền kinh tế ra đời và phát triển dựa 

trên việc ứng dụng công nghệ số, hay hiểu đơn giản, kinh tế số là một nền kinh 

tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến 

hành thông qua Internet. Kinh tế số ở phạm vi hẹp bao gồm các dịch vụ số và 

kinh tế nền tảng và ở phạm vi rộng bao hàm các lĩnh vực cụ thể của kinh tế số. 

Hiện tại, việc ứng dụng kinh tế số vào doanh nghiệp là vấn đề khá mới mẻ ở 

nhiều doanh nghiệp. Bài viết gởi mở một số chính sách và giải pháp nhằm đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi số ở các doanh nghiệp nước ta. 

Kinh tế số đang từng bước hiện diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội. Nền kinh tế dựa trên số hóa (digitalisation) là một cuộc đua hiện có 

nhiều quốc gia và doanh nghiệp tham gia. Kinh tế số hóa (digital Economy) tác 

động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, xóa bỏ các mô hình 

kinh doanh truyền thống. Để đi đúng hướng và theo kịp cuộc đua, các doanh 

nghiệp phải đương đầu với nhiều vấn đề bức bách: sự tin cậy (trust); bảo mật 

(security) và thông tin cá nhân (privacy); đầu tư nhân sự (skills), công cụ (tools) 

và hạ tầng công nghệ thông tin để có những chính sách, quy trình, và mô hình 

phù hợp. 

Các phiên bản số cho phép kết nối các cá thể, các tổ chức trên không gian 

số (cyber space) với công nghệ như Internet vạn vật, và do đó tạo nên sự liên kết 

các thực thể trên thế giới vật lý ta đang sống qua sự kết nối của chúng trong 

không gian số. Sự kết nối giữa thế giới vật lý và không gian số này (physical-

cyber connection) chính là hạ tầng để tạo ra các thay đổi của mọi lĩnh vực thời 

chuyển đổi số khi ta có thể tính toán, điều khiển, quyết định hành động…nhờ 

dùng dữ liệu và các công nghệ số. 

Mô hình kinh doanh trên nền tảng số hiện đang chiếm lĩnh và lấn át các mô 

hình truyền thống. Trên thế giới, các mô hình nền tảng chiếm ưu thế nhờ hai lợi 
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thế nổi bật: (i) Chi phí cận biên gần như bằng không trong sản xuất và phân 

phối; (ii) Giá trị được tạo ra từ hiệu ứng mạng tích cực khi gia tăng sản xuất sẽ 

dẫn đến tiêu thụ nhiều hơn và ngược lại. Facebook, Google, AirBnB, Uber, 

Youtube, Amazon… đã tạo ra đột phá trên thị trường ngay từ khi mới xuất hiện 

nhờ vào những lợi thế trên. Khác với nhận định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, 

kỹ thuật sẽ dẫn đến cắt giảm việc làm của người lao động, song trên thực tế, nền 

kinh tế số đang tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần gia tăng thu nhập. 

Câu chuyện chuyển đổi số là câu chuyện của đại từ điển bách khoa toàn thư 

Encyclopaedia Britannica, xuất bản lần đầu vào năm 1768. Hơn hai thế kỷ sau 

khi ra đời, bách khoa toàn thư của Britannica với 32 tập đã luôn là nguồn tài liệu 

với chất lượng cao về hầu hết các khái niệm quan trọng trên đời. Tuy nhiên, 

Wikipedia xuất hiện trong thời đại số với lượng thông tin khổng lồ bằng nhiều 

ngôn ngữ, cập nhật liên tục và cho phép truy nhập hoàn toàn tự do, đã trở thành 

một thách thức hủy diệt với Britannica. Để vượt qua nguy cơ này, trong suốt hai 

thập kỷ gần đây, Britannica đã trải qua một quá trình chuyển đổi gian truân. Đây 

là một trong những ví dụ điển hình về chuyển đổi số của các doanh nghiệp. 

Hiểu một cách giản đơn, chuyển đổi số (digital transformation) là quá trình 

sử dụng dữ liệu và các công nghệ số để thay đổi phương thức phát triển, thay đổi 

tổng thể và toàn diện cách sống và cách làm việc của con người và tổ chức. 

Hình 1: Quá trình chuyển đổi số 

Quá trình chuyển đổi số thường có ba cấp độ: Một là số hoá thông tin 

(digitization) nhằm tạo ra biểu diễn số của các thực thể (tức tạo ra dữ liệu đặc 

trưng cho các thực thể này); Hai là số hóa tổ chức (digitalization) nhằm tạo ra 

hoặc đổi mới mô hình hoạt động hay kinh doanh (business model) của các tổ 

chức hay doanh nghiệp để thích nghi với môi trường số hóa, tức chuyển đổi 

cách thức hoạt động với việc dùng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra giá trị mới 
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lớn hơn của tổ chức; Ba là chuyển đổi (transformation) tổng thể và toàn diện tổ 

chức, gồm lãnh đạo, nhân viên, văn hoá, quy trình… với mô hình hoạt động 

mới. 

Chuyển đổi số cũng không đơn thuần là nỗ lực đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin mà là một công cuộc cải biến toàn diện và sâu sắc nhằm khai thác tối 

đa sức mạnh thời đại và tiến bộ công nghệ để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh 

và kiến tạo nền tảng căn bản cho hành trình phát triển lâu dài. Vì vậy, thấu hiểu 

toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trong 

cả thiết kế và triển khai công cuộc chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài với tốc độ và quy mô khác nhau, tùy 

thuộc vào lĩnh vực, quốc gia. Những bài học thành công và thất bại của chuyển 

đổi số có thể đúc kết: cần có tầm nhìn xa và tổng thể, có lộ trình và thực hiện 

theo từng bước một. Khi thực thi việc chuyển đổi số, cần có cái nhìn toàn diện 

về các thành tố quyết định hiệu lực của toàn bộ quá trình này. Hệ số hiệu lực 

chuyển đổi Q trong công thức dưới đây là một cách tiếp cận. 

Trong công thức này, P (Pressure) chỉ áp lực của tình thế và kỳ vọng của xã 

hội; V (Vision) là tầm nhìn và ý chí của đội ngũ lãnh đạo; C (Competence) là 

năng lực của bộ máy quản lý, đặc biệt là đội ngũ chịu trách nhiệm thiết kế và 

thực thi quá trình chuyển đổi số; E (Enabler) là điều kiện khuyến tạo (chẳng hạn, 

chất lượng hạ tầng thông tin, cơ chế chính sách, năng lực của đối tác, nguồn 

cung tài chính và công nghệ); L (Legacy) là di sản của cơ chế cũ, đặc biệt là các 

cản trở gây nên bởi tư duy, hệ thống pháp lý và tập quán đã trở nên lạc hậu; và S 

(Selfishness) là ích kỷ cá nhân, lợi ích nhóm và tham nhũng. 

 

 

Để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp cần gia tăng hệ số hiệu lực Q 

theo hai phương thức chủ yếu: tăng tử số và giảm mẫu số. Việc tăng tử số có thể 

đạt được nếu tăng mỗi trong bốn thành tố: áp lực (P); tầm nhìn (V); năng lực 

(C); và điều kiện khuyến tạo (E). Việc giảm mẫu số có thể đạt được nếu giảm 

mỗi trong hai thành tố: di sản cũ (L) và tham nhũng (S). Điều cần nhấn mạnh là, 

nỗ lực tăng các thành tố ở tử số và giảm các thành tố ở mẫu số cần được thực 
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hiện với một chiến lược nhất quán và toàn diện. Một tầm nhìn lớn, thôi thúc hơn 

sẽ tăng áp lực, nâng cao năng lực nhờ sức mạnh tổng lực và khai thác tốt hơn 

các điều kiện khuyến tạo; trong khi loại bỏ nhanh và quyết đoán hơn các di sản 

cũ và kiềm chế các hành vi tham nhũng, ích kỷ. 

Chuyển đổi số là một công cuộc nâng cấp toàn diện không chỉ năng lực sản 

xuất kinh doanh mà cả chiến lược thích ứng với đổi thay của thời đại để tăng sức 

cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, nỗ lực 

chuyển đổi số cần bắt đầu bằng nhận thức thấu đáo về xu thế phát triển và nâng 

cấp toàn diện tư duy chiến lược. 

Trong quá trình chuyển đổi số, mỗi dự án triển khai có thể đánh giá dựa 

trên chỉ số SMART sau đây: S (Strategic purpose) đánh giá về tính chiến lược 

(ảnh hưởng lâu dài và nền tảng); M (Monitoring) sự tường minh của chỉ số giám 

sát kết quả và tiến bộ đạt được; A (Accountability) chỉ cá nhân và đơn vị chịu 

trách nhiệm về tiến bộ của dự án; R (Rethinking) đánh giá mức đổi mới tư 

duy/cách nghĩ và tính đột phá của dự án; cuối cùng T (Trust) đánh giá đóng góp 

của dự án vào tăng cường lòng tin của nhân viên với tương lai của doanh 

nghiệp. Với mỗi tiêu chí, người đánh giá cho điểm từ 1 (thấp nhất) đến 5 (cao 

nhất). Nếu dự án có chỉ số SMART trung bình cao hơn 4,0, nó là một dự án rất 

tốt và cần được ưu tiên đặc biệt trong triển khai thực hiện. Trái lại, nếu chỉ số 

SMART của dự án là dưới 3,0, nó cần được thiết kế lại, thậm chí loại bỏ. 

2. Ưu thế của chuyển đổi số  

Chuyển đổi số sẽ tạo cơ hội từng bước xây dựng một chính phủ số có kết 

nối với người dân để tạo lập các dịch công tốt hơn. Khi có những nguồn dữ 

liệu quốc gia phong phú và khai thác được chúng, chính phủ có khả năng thực 

hiện đổi mới sáng tạo bộ máy hành chính, làm nền tảng kết nối kinh doanh số 

với các công dân số. Chuyển đổi số mở ra cơ hội xây dựng một xã hội số, lấy 

con người làm trung tâm, cân bằng tiến bộ kinh tế với việc giải quyết các vấn 

đề xã hội bằng việc áp dụng và tích hợp công nghệ số tại nhà ở, nơi làm việc, 

giáo dục và giải trí... đặc biệt chuyển đổi số cho phép năng cao chất lượng giáo 

dục và chăm sóc sức khỏe. 

Theo khảo sát của hãng tư vấn doanh nghiệp hàng đầu Accenture, các 

doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số có thể tạo nguồn doanh thu cao hơn 26%, 

tăng trưởng nhanh hơn 1,5% so với mức trung bình thị trường. Những giải pháp 
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công nghệ đang ứng dụng sâu rộng sẽ thay thế quy trình truyền thống người với 

người bằng quy trình số kết hợp giữa người với máy. Nhờ đó, rào cản giữa các 

phòng ban, bộ phận liên chức năng không còn, toàn bộ doanh nghiệp là một thể 

thống nhất, kết nối và linh hoạt, sẵn sàng thích nghi với những thay đổi liên tục. 

Doanh nghiệp số sở hữu nền tảng liên thông, các mô hình hoạt động theo 

mô-đun. Nhờ đó các chỉ số, báo cáo được phân tích chuyên sâu, cập nhật liên tục 

và sẵn sàng cung cấp cho bộ phận quản trị ở bất cứ thời điểm nào. Mô hình này 

giúp tối ưu tốc độ và khả năng phản ứng của toàn tổ chức, từ đó nâng cao chất 

lượng phục vụ khách hàng. Để chuyển đổi thành công doanh nghiệp cần quá 

trình vận hành số phù hợp theo quy mô, tập trung vào tối ưu chi phí và gia tăng 

nguồn vốn tái đầu tư. 

Quá trình chuyển đổi số, tận dụng sức mạnh của công nghệ mới để đổi 

mới mô hình kinh doanh hiện đang là một thách thức lớn. Chuyển đổi số đúng 

nghĩa là một hành trình gian nan cho bất kỳ tổ chức nào. Tỷ lệ thành công thấp 

trong khi tỷ lệ thất bại dao động từ 60% đến 80%. Theo tổ chức CIO ASEAN, 

một trong số những khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp khi chuyển đổi số gặp 

phải là thiếu lộ trình và kinh nghiệm triển khai. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, 

việc không hiểu được “ngôn ngữ” của nhau chính là một trong những lý do làm 

chậm đi quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp .Trung tâm quản trị của Đại 

học RMIT và KPMG Việt Nam, chỉ ra năm nhóm lý do phổ biến dẫn đến những 

thất bại trong chuyển đổi số ở các doanh nghiệp, bao gồm: 

i Thiếu lãnh đạo có khả năng thúc đẩy đổi mới 

ii. Thiếu hoặc yếu về một hoặc nhiều năng lực động của tổ chức 

iii. Chưa xây dựng được nền tảng văn hóa doanh nghiệp phù hợp 

iv. Hiểu sai về năng lực số 

v. Sai lầm trong chiến lược chuyển đổi số  

Quá trình chuyển đổi số ở các doanh nghiệp Việt còn chậm, theo các 

chuyên gia có thể do ba vấn đề sau:  

- Thiếu sự gắn kết giữa lợi ích của chuyển đổi số với mục tiêu kinh doanh. 

- Nhận thức về chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các bộ phận nghiệp vụ. 

- Thiếu sự mạnh dạn đầu tư từ các nhà lãnh đạo. 
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Khó khăn lớn nhất của hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai 

các công nghệ mới là không gắn kết được lợi ích của chuyển đổi số với mục 

tiêu kinh doanh. Thay đổi thói quen và hợp tác giữa các bộ phận trong doanh 

nghiệp là không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, mặc dù quá trình chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp Việt Nam diễn ra khá sớm nhưng tốc độ chậm vì nhiều nhà 

lãnh đạo doanh nghiệp quá thận trọng và cân nhắc rủi ro. 

Do đa phần doanh nghiệp Việt Nam chưa chịu sức ép cạnh tranh mạnh 

mẽ, nên chuyển đổi số mới chỉ quanh quẩn ở bước tối ưu hóa các hoạt động 

quản trị. Nhìn chung, nhận thức về chuyển đổi số ở nhiều doanh nghiệp mới 

chỉ thiên về công nghệ, nhưng thực tế việc chuyển đổi phải bắt đầu từ mô hình 

kinh doanh và tư duy lãnh đạo. Vai trò của công nghệ thông tin chưa đi cùng 

các nhà quản lý về chiến lược kinh doanh của một tổ chức, nên doanh nghiệp 

Việt vẫn đi chậm so với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. 

Kỷ nguyên số hóa bắt đầu, nhưng rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(DNVVN) có nguy cơ bị loại bỏ nếu không thích ứng kịp. Tạp chí Tài chính cho 

thấy: 76% doanh nghiệp Việt Nam chưa bắt đầu chuyển đổi số, có nguy cơ bị 

loại bỏ vì họ không biết bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, chưa tìm được mô hình 

nào phù hợp với đặc thù của riêng mình và cũng chưa tìm được đối tác đồng 

hành. 

Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic 

Cooperation and Development –OECD) thì khoảng cách trong chuyển đổi số sẽ 

khiến các DNVVN suy giảm năng suất, và mở rộng khoảng cách bất bình đẳng 

giữa người với người, doanh nghiệp với doanh nghiệp và vùng miền với vùng 

miền. Do đó chính phủ nhiều nước đang xúc tiến hỗ trợ các DNVVN đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi số để theo kịp thời đại. 

Báo cáo của Google và Temasek (Xin-ga-po), kinh tế số của Việt Nam đạt 

quy mô khoảng 3 tỷ USD năm 2015, tăng lên 9 tỷ USD năm 2018 và dự báo đạt 

30 tỷ USD vào năm 2025. Còn theo một nghiên cứu khác của Tổ chức Data61 

(Australia), GDP Việt Nam có thể tăng thêm khoảng 162 tỷ USD trong 20 năm 

nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công. Để khai thác tiềm năng, phát triển kinh 

tế số, đạt được mục tiêu kinh tế số chiếm tỷ trọng 20% GDP vào năm 2025, cần 

thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, xây dựng nền tảng để 

kinh tế số phát triển, tăng tốc trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 
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Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã định hướng cho 

chuyển đổi số Việt Nam, với mục tiêu kinh tế số chiếm tới 30% GDP vào năm 

2030. Chỉ thị 16 “Về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành và địa 

phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáu nhóm giải pháp về hạ tầng; môi 

trường kinh doanh và chính phủ số; chiến lược và chương trình hành động; đổi 

mới sáng tạo; nguồn nhân lực; và nhận thức... Bộ Thông tin và Truyền thông đã 

xác định “Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia”. Nội dung chuyển đổi số 

của Việt Nam hướng tới ba mục tiêu với trọng tâm khác nhau trong từng giai 

đoạn: Kinh tế số, Chính phủ số, và Xã hội số. 

Theo các chuyên gia, làn sóng công nghiệp 4.0 với xu hướng số hóa và 

chuyển đổi số mang đến cơ hội nâng cao năng suất trên phạm vi toàn thế giới, 

trong đó có Việt Nam. Ba vấn đề được được các chuyên gia nhấn mạnh: Thứ 

nhất đó là việc ứng dụng công nghệ số vừa tạo ra cơ hội nâng cao năng suất lao 

động và hiệu suất công việc, đồng thời thúc đẩy việc đào tạo nâng cao kỹ năng 

và thái độ làm việc của người lao động. Nếu người lao động không muốn mất 

việc vì robot, họ phải được đào tạo, phải tự đào tạo để tồn tại và phát triển. Thứ 

hai là không chỉ các doanh nghiệp lớn, mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng 

cần phải tận dụng chuyển đổi số như một cơ hội để tồn tại và nâng cao năng lực 

cạnh tranh. Trước khi ứng dụng công nghệ số, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

cũng cần chuẩn hóa quá trình và quy trình công việc, đào tạo nhân lực… Thứ 

ba, phần lớn các doanh nghiệp có kết quả tốt trong chuyên đổi số là doanh 

nghiệp có chiến lược đổi mới sáng tạo, áp dụng các mô hình và công cụ tiên 

tiến. Do đó, chuyển đổi số nằm trong chiến lược đổi mới sáng tạo dài hạn của 

doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đồng thời phải đổi mới các quá trình, sản 

phẩm, tổ chức bộ máy, cũng như cách marketing, bán hàng. 

Tuy nhiên, thách thức trong doanh nghiệp đến từ người đứng đầu trong 

nhận thức, xác định những cơ hội mà doanh nghiệp nên theo và cơ hội doanh 

nghiệp chưa thể thực hiện được, từ đó xây dựng lộ trình chuyển đổi số. Điều này 

đòi tầm suy nghĩ chiến lược, khả năng lên kế hoạch của người lãnh đạo. 
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3. Giải pháp cho doanh nghiệp trong thời gian tới 

Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Việt Nam hiện có 

khoảng 700.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), chiếm khoảng 97,5% tổng 

số doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số vốn đăng ký của các DNVVN, đạt 

xấp xỉ 121 tỉ đô la Mỹ, chiếm 30% tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp. 

Hàng năm, các DNVVN đóng góp khoảng 40% GDP; 30% nộp ngân sách nhà 

nước, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và tạo 

ra gần 60% việc làm. Có thể nói vai trò của DNVVN là vô cùng lớn đối với nền 

kinh tế và xã hội của Việt Nam. 

Năng suất lao động toàn nền kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành năm 

2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.521 USD/lao động). 

Mặc dù tốc độ tăng năng suất lao động ở Việt Nam khá cao trong khối ASEAN, 

song giá trị năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp so với khu vực: chỉ 

bằng 7,3% mức năng suất của Singapore; 19% của Malaysia; 37% của Thái Lan; 

44,8% của Indonesia và bằng 55,9% năng suất lao động của Philippines. Đồng 

thời, mức chênh về giá trị năng suất lao động của Việt Nam, cho thấy nền kinh 

tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn trong thời gian tới để có thể 

bắt kịp mức năng suất lao động của các nước. 

Mặc dù cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số bắt nguồn từ 

công nghệ, nhưng ba yếu tố quyết định thành công là CON NGƯỜI, THỂ CHẾ 

và CÔNG NGHỆ, trong đó yếu tố con người là then chốt. 

Nhà nước có vai trò quan trọng và tạo dựng hệ thống khung pháp luật, tạo 

ra quyền thực thi nền tảng kinh tế số. Trong công cuộc phát triển kinh tế theo 

nền tảng số, cơ sở dữ liệu số là cốt lõi quan trọng mà ở đó, Nhà nước phải là chủ 

thể trong việc tạo cơ sở để chia sẻ dữ liệu thông tin. Phải có một cuộc cách mạng 

thực sự về tư duy chính sách, không thể mang tư duy cũ điều hành kinh tế kế 

hoạch vào doanh nghiệp mới, mô hình kinh doanh mới.  

Trước hết, cần hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với 

môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Các chính sách và 

quy định xuyên suốt để định hình nền kinh tế số cần bao gồm các chính sách và 

quy định liên quan đến các luồng dữ liệu xuyên quốc gia, bảo mật dữ liệu, an 

ninh mạng, bảo vệ khách hàng, giao dịch điện tử và pháp luật về thương mại 

điện tử và thuế. Việt Nam cần chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp lý 
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khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số. Có chính sách khuyến khích phát 

triển, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới; chú 

trọng tới các chính sách để tiếp cận với dịch vụ thanh toán an toàn và bảo đảm 

mang lại cơ hội thực hiện thanh toán điện tử cho cả khách hàng, doanh nghiệp 

trong nước cũng như nước ngoài. 

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế số nói 

chung, thương mại điện tử nói riêng. Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả vấn nạn hàng nhái, hàng giả trong thương mại điện tử, 

tạo niềm tin cho người tiêu dùng, cần tăng cường các biện pháp quản lý nhà 

nước để đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng 

hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử. Tăng cường quản 

lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trong thương mại điện tử, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu, bao gồm triển khai băng thông 

rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc; xây dựng và phát triển đồng bộ hạ 

tầng dữ liệu quốc gia; đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng; nâng cấp hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu một cách đồng 

bộ, hiện đại... Trong lĩnh vực truyền thông, cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 

thuận lợi cho ứng dụng phát triển công nghệ, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ 

thuật số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận 

hành hệ thống kết cấu hạ tầng của toàn bộ nền kinh tế... Tập trung phát triển các 

ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, 

điện tử - viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài 

chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp 

văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo... 

Với doanh nghiệp, chuyển đổi số phải bắt đầu từ những người tiếp cận trực 

tiếp với khách hàng. Vì thế, doanh nghiệp phải thành lập một nhóm phân tích 

nghiệp vụ để phân tích lại luồng kinh doanh, lấy được dữ liệu khách hàng được 

quản trị bằng công nghệ, sử dụng hệ thống công nghệ để tương tác với khách 

hàng. 

Tích hợp công nghệ số hóa, thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và 

kinh doanh dựa trên số hóa; tối ưu hóa mô hình kinh doanh, phát triển kỹ năng 

mới cho từng cá nhân và tổ chức, sử dụng hiệu quả chuỗi cung ứng thông minh; 
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có giải pháp quản lý tài sản trí tuệ trong thời đại số phù hợp với những mô hình 

kinh doanh và các mô hình hợp tác mới; phát triển nguồn nhân lực theo hướng 

tăng cường năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi 

trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển… là hàng loạt nội dung cần phải 

xử lý. 

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp bao gồm rất nhiều mức độ, giai đoạn 

nhưng chìa khóa thành công là chủ doanh nghiệp phải chủ động, quyết tâm và 

kiên trì với mục tiêu. Để quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp thực hiện 

một cách nhanh, hiệu quả và bền vững, cần: 

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các doanh nghiệp về chuyển đổi số, họ 

cần nắm hiểu rõ về chuyển đổi số, kinh tế số... để có những quyết định, quyết 

sách cho doanh nghiệp mình phù hợp với năng lực và khả năng tài chính của 

doanh nghiệp; 

- Các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, lựa chọn các công nghệ phù 

hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mình, từ đó lựa chọn đối tác 

cung cấp các giải pháp, các công nghệ để thực hiện quá số hóa cho doanh 

nghiệp mình; 

- Đối với các ngành có ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc nền kinh tế, sự 

nhận thức về tính cấp thiết của chuyển đổi số là tất yếu. Cần phải có hướng đi 

rất cụ thể và chiến lược dài hơi; 

- Các doanh nghiệp phải chủ động đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị, 

công nghệ phù hợp với tốc độ phát triển hạ tâng công nghệ thông tin quốc gia, 

tốc độ phát triển của internet, các ứng dụng của các công nghệ mới do cuộc 

cách mạng CN 4.0 mang lại; 

- Các doanh nghiệp cần có nguồn nhân lực có hiểu biết sâu về công nghệ 

thông tin, về chuyển đổi số phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của doanh 

nghiệp mình; 

- Lãnh đạo doanh nghiệp tham gia đầy đủ các sự kiện về ICT do Chính 

phủ, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức như Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 

4.0, diễn đàn Internet Day, Security World… 
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Nhiệm vụ của các Hiệp hội là đồng hành và kết nối các nguồn lực hỗ trợ 

doanh nghiệp chuyển đổi số, bắt đầu từ nhận thức, thay đổi tư duy về chuyển đổi 

số đến tư vấn, giới thiệu các giải pháp chuyển đổi phù hợp.  

Nhằm giúp doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia tìm ra những cơ hội trong quá 

trình chuyển đổi số, đặc biệt là chọn giải pháp phù hợp, Tập đoàn FPT đã sớm 

nghiên cứu và đưa ra phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen. Dựa 

vào đó, FPT định hướng và xác định trọng tâm chiến lược, mức độ trưởng thành 

công nghệ số của doanh nghiệp, đồng thời phát triển và xây dựng một lộ trình 

chuyển đổi số toàn diện cho các đối tác. 
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TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI SỰ VẬN HÀNH  

CỦA CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 

TS. Nguyễn Thanh Sơn 

Viện Kinh tế chính trị học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

 

Tóm tắt: Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã có những tác động lớn 

đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên toàn thế giới. Một trong những 

tác động đó là làm nổi bật tính dễ bị tổn thương và sự phụ thuộc vào nước ngoài 

của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụ thể, đại dịch Covid-19 đã làm rối loạn quan 

hệ cân bằng cung cầu trên thị trường thế giới; làm tăng chi phí vận tải; và gây 

nên những gián đoạn trong sản xuất. Trước những tác động mạnh mẽ của đại 

dịch Covid-19 tới chuỗi cung ứng toàn cầu, đã có nhiều đề xuất tổ chức lại hoạt 

động sản xuất để giảm thiểu những rủi ro. Đó là những đề xuất về nâng cao năng 

lực dự báo thị trường; tăng lượng dự trữ lưu kho của các loại đầu vào quan 

trọng; và đa dạng hóa các nhà cung ứng. 

Từ khóa: Chuỗi cung ứng toàn cầu, Covid-19, khả năng chống chịu, gián 

đoạn sản xuất, đa dạng hóa nhà cung ứng. 

1. Mở đầu 

Bối cảnh thời đại ngày nay thường được nhắc đến dưới khái niệm thời đại 

VUCA, trong đó thế giới trải qua những thay đổi mạnh mẽ từ quá trình toàn cầu 

hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những thay đổi này thể hiện qua 

sự biến động (volatility), không chắc chắn (uncertainty), phức tạp (complexity) 

và mơ hồ (ambiguity).25 Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia phải đương đầu với rất 

nhiều rủi ro khác nhau, từ những vấn đề truyền thống như chính trị, quân sự, tài 

chính, cho tới những vấn đề phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh 

hay chủ nghĩa khủng bố. Những vấn đề này đều có khả năng tác động rất lớn 

đến sự phát triển và ổn định của mỗi quốc gia. Gần đây nhất, đại dịch Covid-19 

đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế thế giới trên quy mô chưa từng có tiền lệ 

trong lịch sử. Sự liên kết chặt chẽ giữa các nền kinh tế thông qua các dòng hàng 

hóa, tiền tệ và di chuyển của con người đã khiến cho các cú sốc kinh tế tác động 

mạnh mẽ tới quá trình sản xuất và tiêu thụ trên toàn cầu. Bài viết này sẽ nghiên 

cứu tác động của đại dịch Covid-19 tới hoạt động của các chuỗi cung ứng toàn cầu. 

 
25 Nathan Bennett, James Lemoine, 01/2014. “What VUCA Really Means for You”. Harvard Business Review 
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2. Chuỗi cung ứng toàn cầu 

Khái niệm chuỗi cung ứng được nhắc đến nhiều từ cuối thế kỷ XX, cùng 

với sự mở rộng của xu thế toàn cầu hóa trên thế giới. Có rất nhiều cách định 

nghĩa khác nhau về chuỗi cung ứng và các thuật ngữ liên quan. Gereffi và cộng 

sự (2005) đã tiếp cận khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu dưới góc độ nghiên cứu 

cấu trúc và cơ chế phân phối giá trị giữa các quốc gia. Đây là một cấu trúc quản 

trị sản xuất, trong đó các tập đoàn xuyên quốc gia thực hiện phân tách sản xuất 

theo chiều dọc để tập trung vào các phân khúc sản xuất có giá trị gia tăng cao 

nhất, trong khi thuê ngoài các chức năng khác. Đồng quan điểm như vậy, 

Athukorala (2011) cho rằng ngày nay các quốc gia thực hiện việc chia sẻ sản 

xuất, tức là chia nhỏ quy trình sản xuất thành các giai đoạn tách biệt nhau về mặt 

địa lý, cho phép một hàng hóa duy nhất được sản xuất ở nhiều quốc gia. Mỗi 

quốc gia lúc này sẽ chuyên môn hóa về một giai đoạn hoặc bộ phận cụ thể của 

sản phẩm cuối cùng, thay vì sản xuất toàn bộ sản phẩm tại một quốc gia.  

Theo định nghĩa của OECD, chuỗi cung ứng toàn cầu là cách thức tổ chức 

sản xuất, thương mại và đầu tư quốc tế, trong đó các khâu khác nhau của quá 

trình sản xuất được đặt tại nhiều quốc gia khác nhau. Trong chuỗi cung ứng, các 

tập đoàn và doanh nghiệp hướng đến tái cấu trúc hoạt động của mình trên phạm 

vi quốc tế thông qua các hoạt động hướng ra nước ngoài (offshoring) và thuê 

ngoài (outsourcing). Xu thế toàn cầu hóa trong vài thập kỷ vừa qua đã thúc đẩy 

quá trình hình thành các chuỗi cung ứng một cách mạnh mẽ, khi các doanh 

nghiệp cố gắng tối ưu hóa quy trình sản xuất của mình bằng cách tận dụng lợi 

thế so sánh của các địa điểm khác nhau trên thế giới.26 

Chuỗi cung ứng là một hệ thống những tổ chức, hoạt động, thông tin, con 

người và các nguồn lực liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến vận chuyển hàng 

hóa hay dịch vụ từ nhà sản xuất, nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng. Chuỗi 

cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà còn liên quan đến 

nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng. Một chuỗi cung ứng hoàn 

chỉnh được cấu tạo từ bốn thành phần cơ bản: nhà cung cấp nguyên liệu thô, nhà 

sản xuất, nhà phân phối và các đại lý bán lẻ. Nhà cung cấp nguyên liệu thô là 

một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng, vì có cung cấp những nguyên liệu 

đầu vào cho quá trình sản xuất. Nhà sản xuất là hệ thống các công đoạn để 

 
26 OECD, https://www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm truy cập ngày 20/11/2021. 

https://www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm
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chuyển hóa những nguyên liệu thô thành các sản phẩm trung gian và kết hợp lại 

thành sản phẩm cuối cùng. Nhà phân phối và các đại lý bán lẻ chịu trách nhiệm 

liên kết sản phẩm với người tiêu dùng.  

Mục tiêu của các doanh nghiệp khi tham gia vào các chuỗi cung ứng là 

nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất dựa trên những lợi thế khác nhau của các quốc 

gia, như lợi thế về nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận nguyên liệu, năng lực công 

nghệ, chính sách của chính phủ hoặc quy mô thị trường. Nguyên lý hình thành 

các chuỗi cung ứng chính là dựa vào lý thuyết chuyên môn hóa sản xuất nhắc 

đến từ thời Adam Smith, tuy nhiên, chính sự phát triển của khoa học công nghệ 

và xu thế toàn cầu hóa đã giúp cho sự chuyên môn vượt ra khỏi biên giới các 

quốc gia. Ngày nay, các chuỗi cung ứng đang là hình thức tổ chức sản xuất phổ 

biến, ứng dụng trong nhiều ngành nghề và sản phẩm khác nhau. Đơn cử như 

một chiếc điện thoại Iphone được sản xuất trong chuỗi cung ứng của Apple, với 

sự tham gia của 49 quốc gia; hay chuỗi cung ứng của tập đoàn dược phẩm Pfizer 

có tới hơn 5000 nhà cung cấp.27 Việc vận hành các chuỗi cung ứng này đem lại 

hiệu quả kinh tế lớn, tuy nhiên nó cũng dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các 

quốc gia trong quan hệ sản xuất, đầu tư, thương mại và tiêu dùng. 

3. Tác động của đại dịch Covid-19 đến chuỗi cung ứng 

Từ khi xuất hiện vào cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã lan rộng 

trên toàn thế giới, gây ra những ảnh hưởng thảm khốc đến sức khỏe cộng đồng. 

Tính đến tháng 11 năm 2021, cả thế giới đã ghi nhận 250 triệu ca nhiễm và hơn 

5 triệu ca tử vong. Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động đến vấn đề sức khỏe 

mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người 

dân trên toàn thế giới. Đại dịch cũng làm nổi bật những mặt hạn chế của các 

chuỗi cung ứng toàn cầu, đó là tính dễ bị tổn thương và sự phụ thuộc vào nước 

ngoài của quá trình sản xuất. Khi nền kinh tế vận hành ổn định, các chuỗi cung 

ứng toàn cầu phát huy hiệu quả, giúp giảm chi phí cho các doanh nghiệp, đồng 

thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. Nhưng khi 

gặp phải một cú sốc khiến cho một bộ phận của chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thì 

nó gây nên sự gián đoạn ở tất cả các bộ phận khác, khiến cho tất cả nhà sản xuất, 

nhà cung cấp và nhà phân phối bị ảnh hưởng. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 cũng 

cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của chuỗi cung ứng toàn cầu vào Trung 

 
27 The Economist, 31/03/2021. “Global supply chains are still a source of strength, not weakness”. 
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Quốc. Tính tới năm 2020, Trung Quốc là quốc gia chiếm 24% tổng sản lượng 

sản xuất chế tạo và 13% tổng giá trị xuất khẩu của thế giới (Baldwin & Tomiura, 

2020).  

Không chỉ làm thay đổi cách nhìn nhận của các quốc gia về chuỗi cung ứng 

toàn cầu, đại dịch Covid-19 còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của các 

chuỗi này, thông qua việc tác động đến cung cầu, tăng chi phí vận tải và gây nên 

gián đoạn sản xuất. Trước hết, đại dịch Covid-19 đã làm rối loạn quan hệ cân 

bằng cung cầu trên thị trường thế giới. Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ và lan 

rộng trên phạm vi toàn cầu đã khiến cho tổng cầu của thế giới bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng. Cụ thể, thị trường dầu mỏ đã phải hứng chịu cú sốc kép trong 

năm 2020, đó là sốc giảm tổng cầu từ suy thoái kinh tế và sốc sụt giảm sản xuất 

do các biện pháp giãn cách trên thế giới. Điều này đã dẫn đến biến động mạnh 

trên thị trường dầu mỏ, có thời điểm (tháng 4 năm 2020) đưa giá chuẩn cho dầu 

thô của Mỹ (WTI) rơi xuống mức âm (dưới không). Đây là lần đầu tiên trong 

lịch sử điều này xảy ra. Dựa trên giá dầu bình quân 30 USD/thùng, ước tính 

doanh thu từ dầu và khí đốt của một số nhà sản xuất chính bị giảm từ 50 đến 

85% trong năm 2020.28 Tương tự, sụt giảm cầu về xe hơi do đại dịch đã khiến 

nhiều nhà sản xuất chíp bán dẫn bị ảnh hưởng, do các nhà sản xuất xe hơi giảm 

đơn đặt hàng mua chíp bán dẫn.29 Hơn nữa, tổng cung cũng bị ảnh hưởng nặng 

nề vì các biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều quốc gia trong năm 2020.  

Thứ hai, đại dịch Covid-19 đã gây nên sự mất cân bằng trong dòng di 

chuyển hàng hóa, khiến cho chi phí vận tải tăng lên. Sự vận hành của các chuỗi 

cung ứng toàn cầu phụ thuộc rất nhiều vào thương mại hàng hóa trung gian, vì 

vậy chi phí vận tải có tác động rất lớn đến hiệu quả của các chuỗi cung ứng. Tác 

động này thể hiện rất rõ đối với các hàng hóa vận tải qua đường hàng không để 

giảm thời gian giao hàng của các loại đầu vào trong gian quan trọng. Khi các 

chuyến bay thương mại chở khách bị giới hạn giữa các quốc gia do đại dịch 

Covid-19, đã khiến cho hình thức vận tải này bị trì hoãn hoặc tăng giá thành rất 

nhiều. 

Khi đại dịch Covid-19 mới nổ ra, nhiều người đã dự đoán về sự sụp đổ của 

dòng thương mại thế giới và dự báo nhu cầu về container vận tải sẽ sụt giảm 

 
28 OECD, 30/09/2020. “The impact of Coronavirus (COVID-19) and the global oil price shock on the fiscal 
position of oil-exporting developing countries”. 
29 Mark Ludwikowski, William Sjoberg, 22/06/2021. “Semiconductor shortage and the U.S. auto industry”. 
Reuters. 
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theo. Do đó trong thời kỳ đầu của đại dịch, nhiều container rỗng sau khi đã 

chuyển hàng từ Trung Quốc tới các điểm đến đã không được đưa trở về điểm 

xuất phát. Trên thực tế, dù thương mại quốc tế bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại 

dịch, nhưng sau từ cuối năm 2020 đã có sự phục hồi nhanh chóng, do sự gia 

tăng nhu cầu về các mặt hàng điện tử, các thiết bị y tế và các gói kích cầu. Khả 

năng kiểm soát dịch tốt cũng giúp cho năng lực sản xuất và xuất khẩu của Trung 

Quốc phục hồi. Điều này dẫn đến một điều trớ trêu là rất nhiều container rỗng 

đang nằm tại các cảng biến ở Bắc Mỹ và Châu Âu, trong khi các cảng biển 

Trung Quốc lại tràn ngập hàng mà không có container để vận chuyển. Thêm vào 

đó, thời gian bốc dỡ hàng tại cảng biển trên thế giới cũng phải kéo dài vì tình 

trạng thiếu lao động và xe tải chở hàng do các biện pháp chống dịch (UNCTAD, 

2021). Điều này dẫn đến việc chi phí vận tải trên thế giới tăng với mức chóng 

mặt trong năm 2021, khiến giá thành của sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu 

dùng cũng cao hơn. 

Thứ ba, đại dịch Covid-19 đã gây nên những gián đoạn trong sản xuất, 

khiến thời gian sản xuất kéo dài. Theo Harrigan và Venables (2006), các chuỗi 

cung ứng vận hành theo mô hình sản xuất “vừa đúng lúc”, tức là các sản phẩm 

trong chuỗi cung ứng phải đáp ứng yêu cầu là đúng sản phẩm, với đúng số 

lượng, tại đúng nơi và vào đúng thời điểm cần thiết. Trong mô hình vận hành 

này, các quy trình không tạo ra giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất hay cung 

ứng dịch vụ phải bị bãi bỏ. Và như vậy, hệ thống được tinh giản đến mức tối đa 

để chỉ sản xuất ra những cái mà khách hàng muốn. Nói cách khác, đây là hệ 

thống điều hành sản xuất trong đó các luồng nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa và 

sản phẩm lưu hành trong quá trình sản xuất và phân phối được lập kế hoạch chi 

tiết nhất trong từng bước, sao cho quy trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi 

quy trình hiện thời chấm dứt. Nhờ đó, không có hạng mục nào trong quá trình 

sản xuất rơi vào tình trạng để không, chờ xử lý, không có nhân công hay thiết bị 

nào phải đợi để có đầu vào vận hành. Nghĩa là cố gắng không gây ra bất cứ sự 

lãng phí nào về tài chính và thời gian. Khi các nguyên tắc của mô hình này bị vi 

phạm, sẽ khiến cho quá trình sản xuất của chuỗi cung ứng bị gián đoạn hoặc tắc 

nghẽn. 

Ngay từ khi Covid-19 mới chỉ lan rộng ở Trung Quốc vào đầu năm 2020, 

nền sản xuất thế giới đã phải hứng chịu những tác động lớn do những biện pháp 

chống dịch mạnh mẽ của nước này. Hầu hết các nước trên thế giới đều gặp phải 
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tình trạng thiếu thốn các thiết bị y tế, khẩu trang, hoặc thiếu linh kiện để sản 

xuất các mặt hàng điện tử, máy móc. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới bị ảnh 

hưởng, dù chi nhánh của họ tại Trung Quốc chỉ sản xuất một vài linh kiện bộ 

phận. Apple đã cảnh báo nhà đầu tư về sụt giảm doanh thu trong năm 2020. 

Huyndai đã phải ngừng sản xuất tại thị trường Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2020 

do thiếu linh kiện, và Volkswagen ở thị trường Mỹ và Châu Âu trong tháng 3 

năm 2020 vì lý do tương tự. 30 Các tập đoàn này đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ 

sự gián đoạn sản xuất trong chuỗi cung ứng của mình. 

Hơn 18 tháng sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, sự gián đoạn chuỗi cung 

ứng toàn cầu ngày càng tồi tệ hơn, đặc biệt là đối với các nước phương Tây. Sự 

gián đoạn sản xuất đã dẫn đến việc thiếu hụt nhiều sản phẩm tiêu dùng và khiến 

chi phí cho các công ty vận chuyển hàng hóa đắt đỏ hơn. Tại Mỹ và Châu Âu, 

Các công ty như Adidas, Crocs và Hasbro đã cảnh báo về tình trạng gián đoạn 

khi họ chuẩn bị cho giai đoạn Giáng sinh cuối năm, là giai đoạn rất quan trọng 

đối với hoạt động kinh doanh. Đối với người dùng, sự tắc nghẽn của chuỗi cung 

ứng cũng đồng nghĩa với việc giá cả sẽ tăng cao hơn. Ví dụ, nhà sản xuất đồ 

chơi Hasbro đang tăng giá để bù đắp chi phí vận chuyển và hàng hóa tăng lên. 

Theo ước tính của Hasbro, chi phí vận tải đường biển của công ty dự kiến sẽ cao 

hơn năm, trung bình khoảng 4 lần.31 

4. Đề xuất tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19 

Trước những tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 tới chuỗi cung ứng 

toàn cầu, các tập đoàn và quốc gia đều đặt vấn đề cần tổ chức lại hoạt động sản 

xuất để giảm thiểu các rủi ro. Một trong những đề xuất này là tăng cường khả 

năng chống chịu của chuỗi cung ứng bằng cách hạn chế các hoạt động phân 

mảnh sản xuất ra nước ngoài hoặc thuê ngoài. Nghĩa là rút ngắn các chuỗi cung 

ứng sản xuất, chia làm ít công đoạn hơn, hoặc nội địa hóa các chuỗi cung ứng 

nhiều hơn. Trong năm 2020, các công ty đa quốc gia có thể cắt giảm tới một 

phần ba đầu tư xuyên quốc gia của mình. Các nước phương Tây cũng có những 

điều chỉnh nhằm hạn chế các quỹ tài chính đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là 

Trung Quốc. Ước tính, trong năm 2020, các quốc gia đại diện cho khoảng 59% 

 
30 The Economist, 22/02/2020. “Covid-19 presents economic policymakers with a new sort of threat”. 

31 TTXVN, 26/08/2021. “Tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu: Mối đe dọa lớn cho mùa mua sắm cuối năm”. 

VTV News. 
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GDP thế giới đã có những biện pháp thắt chặt quy định về đầu tư ra nước 

ngoài.32 

Tuy nhiên, các biện pháp mang tính chất bảo hộ như vậy chủ yếu mang tính 

chính trị mà ít nhận được sự ủng hộ của các nhà kinh tế học. Chủ nghĩa bảo hộ 

sẽ không thể giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của những thách thức mà các 

chuỗi cung ứng gặp phải trong đại dịch Covid-19. Thay vì hạn chế thương mại 

và đầu tư, điều nên làm là làm sao để các dòng thương mại và đầu tư có khả 

năng chống chịu tốt hơn trước những cú súc. Thứ nhất, điều này có thể được 

thực hiện thông qua nâng cao năng lực dự báo thị trường. Một trong những 

nguyên nhân chính của sự mất cân bằng cung cầu trong đại dịch Covid-19 đến 

từ những dự báo sai lầm về nhu cầu của thị trường. Khi dịch bệnh mới phát ở 

Trung Quốc, các doanh nghiệp có phần coi nhẹ rủi ro thị trường, dẫn đến bị 

động khi dịch bệnh lan rộng hơn. Ngược lại, khi đại dịch lan ra toàn cầu, các 

doanh nghiệp đã không dự báo chính xác nhu cầu một số sản phẩm trong đại 

dịch, cũng như khả năng phục hồi tổng cầu khi thế giới bước vào trạng thái bình 

thường mới, khiến cho chi phí vận tải tăng cao và chuỗi cung ứng bị đứt gãy. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến sẽ phản bác rằng dù năng lực dự báo có tốt đến 

đâu, thì cũng không thể lường trước được những biến động của một đại dịch 

Covid-19 chưa có tiền lệ trong lịch sử. Do đó, biện pháp thứ hai để gia tăng khả 

năng chống chịu của các chuỗi cung ứng là tăng lượng dự trữ lưu kho của các 

loại đầu vào quan trọng. Một trong những nhược điểm của mô hình “vừa đúng 

lúc” là hiệu quả tối đa đồng nghĩa với hàng lưu kho dự trữ tối thiểu. Tuy nhiên, 

có một thực tế là trong cơn khủng hoảng chíp bán dẫn sản xuất xe hơi, Toyota là 

hãng sản xuất ít bị ảnh hưởng nhất. Tại thị trường Bắc Mỹ, trong khi các hãng 

xe hơi khác đều phải dừng hoặc cắt giảm sản xuất, Toyota đã duy trì sản xuất ở 

mức 90% trong suốt nửa đầu năm 2021. Đến quý II năm 2021, Toyota trở thành 

hãng xe hơi có doanh số bán hàng lớn nhất Bắc Mỹ, vốn là vị trí độc tôn của 

GM suốt từ năm 1998.33 Một trong những nguyên nhân giúp Toyota duy trì 

được năng lực sản xuất của mình là vì hãng đã yêu cầu các nhà cung ứng đảm 

bảo một lượng dự trữ lưu kho về chíp bán dẫn trong ít nhất sáu tháng cho hãng. 

Điều này không phải đến từ sự tình cờ hay may mắn, mà từ kinh nghiệm của 

Toyota sau thảm họa động đất và sóng thần ở Fukushima vào năm 2011. Trong 

 
32 The Economist, 14/05/2020. “Has covid-19 killed globalisation?”. 
33 Eamon Barrett, 02/08/2021. “How Toyota kept making cars when the chips were down”. Forbes. 
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thảm họa khi đó, hãng cũng bị ảnh hưởng lớn và nhận ra vai trò hết sức quan 

trọng của đầu vào chíp bán dẫn đối với chuỗi cung ứng của mình. Vì vậy, 

Toyota đã chuyển sang một mô hình hỗn hợp giữa “vừa đúng lúc” với tích trữ 

các đầu vào trọng yếu. Nhờ đó, bài học năm 2011 đã giúp cho Toyota có được 

sự chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với một cú sốc tương tự vào năm 2021. 

Thứ ba, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng còn được cải thiện bằng 

các biện pháp đa dạng hóa các nhà cung ứng. Khả năng chống chịu biểu hiện ở 

khả năng duy trì sản xuất trong khủng hoảng và phục hồi lại hoạt động bình 

thường sau khủng hoảng. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn 

của Trung Quốc đối với những kha năng này của chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chính cho các chuỗi sản 

xuất ở Châu Á và trên thế giới. Hầu hết các nhà phân tích kinh tế đều đồng tình 

rằng bài học lớn nhất từ đại dịch Covid-19 là phải thay đổi mô hình chuỗi cung 

ứng từ một nguồn cung ứng sang mô hình đa dạng hóa nguồn cung ứng.34 Nói 

cách khác, các chuỗi cung ứng cần có sự chuyển hướng để sử dụng nhiều hơn 

các nhà cung cấp ngoài Trung Quốc. Dù việc mở rộng các nhà cung cấp như vậy 

có thể làm tăng chi phí và giảm tính hiệu quả, nhưng nó sẽ cung cấp nhiều sự 

lựa chọn hơn cho chuỗi cung ứng khi gặp phải khủng hoảng. Những quốc gia 

được cho là phù hợp để tiếp nhận sự chuyển hướng này của chuỗi cung ứng toàn 

cầu là Việt Nam, Myanmar, Indonesia và Ấn Độ. Thực tế, một số tập đoàn điện 

tử đã thực hiện việc chuyển hướng này từ trước đại dịch và phần nào hạn chế 

được tác động tiêu cực khi đại dịch nổ ra. Samsung Electronics đã tổ chức chuỗi 

cung ứng của mình để sản xuất thế hệ điện thoại thông minh mới nhất tại Hàn 

Quốc, còn các thế hệ điện thoại cũ hơn được sản xuất ở nước ngoài như ở Trung 

Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Khi dịch Covid-19 nổ ra ở thành phố 

Daegu vào cuối tháng 2 năm 2020, trụ sở sản xuất chính của Samsung đã phải 

tạm dừng hoạt động một thời gian do phát hiện ca bệnh trong công nhân của 

mình. Ngay sau đó, Samsung đã quyết định chuyển một phần sản xuất điện thoại 

thông minh của mình sang Việt Nam, qua đó giảm thiểu được tác động của 

Covid-19 tới chuỗi cung ứng của mình (Miroudot, 2020). 

 
34 The Economist, 11/04/2020. “The changes covid-19 is forcing on to business”. 
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5. Kết luận 

Đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ nhiều điểm yếu của chuỗi cung ứng toàn 

cầu hiện nay. Tính dễ bị tổn thương của các chuỗi cung ứng toàn cầu đến từ sự 

phân tách của quá trình sản xuất, khiến cho quá trình sản xuất trở nên phụ thuộc 

nhiều hơn vào các nhà cung cấp nước ngoài. Đặc biệt, đại dịch cho thấy sự phụ 

thuộc rất lớn của chuỗi cung ứng sản xuất chế tạo của thế giới vào một quốc gia 

cụ thể, là Trung Quốc. Đứng trước vấn đề này đã có những quan điểm cho rằng 

đại dịch Covid-19 là dấu mốc quan trọng để các quốc gia đánh giá lại mô hình 

sản xuất của mình và cần phải trả lại sản xuất (reshoring) về thị trường nội địa.  

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan hơn, ta có thể thấy việc nội địa 

hóa hoàn toàn chuỗi cung ứng sẽ chỉ làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của quá 

trình sản xuất. Sự khác biệt duy nhất là quá trình sản xuất sẽ không còn phụ 

thuộc vào điều kiện bên ngoài, mà phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện kinh tế 

trong nước. Ngoài việc đánh mất đi những lợi thế so sánh có được từ việc phân 

tách quá trình sản xuất, việc nội địa hóa hoàn toàn các chuỗi cung ứng còn mang 

đến rủi ro khi quốc gia sở tại chịu một cú sốc lớn như thiên tai hay dịch bệnh. 

Khi đó, chuỗi cung ứng nội địa sẽ hoàn toàn bị tê liệt, gây thiệt hại không chỉ 

cho chính nước sở tại, mà còn cho tất cả các quốc gia khác tiêu thụ sản phẩm 

của chuỗi cung ứng này. Vì vậy, điều quan trọng hơn là phải hướng đến cách 

thức cải tổ các chuỗi cung ứng toàn cầu ra sao để có thể giảm thiểu được các tác 

động tiêu cực của sự mất cân bằng cung cầu, gia tăng chi phí sản xuất và gián 

đoạn chuỗi cung ứng. 
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TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC XU 

HƯỚNG DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 
 

TS Nguyễn Đoan Trang35 
 

1. Các mô hình, xu thế phát triển mới của chuỗi cung ứng toàn cầu  

Các xu hướng phát triển mới của chuỗi cung ứng toàn cầu đang được định 

hình ngày càng rõ nét. Trước khi chiến tranh thương mại và đại dịch Covid-19 

diễn ra, xu hướng đa dạng hóa đầu tư, dịch chuyển sản xuất đã được đẩy mạnh do 

chi phí sản xuất tại Trung Quốc tăng và sự hấp dẫn của các thị trường mới nổi. 

Sau chiến tranh thương mại, xu thế tháo chạy khỏi Trung Quốc của các hãng công 

nghệ được đẩy nhanh nhằm tránh thuế của Mỹ. Kể từ sau sự kiện chuyển giao 

quyền lực tại Mỹ, căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước lớn và những định 

hướng phát triển mới của Trung Quốc, xu hướng tách rời Mỹ-Trung đang ngày 

càng rõ nét, đáng chú ý là đã manh nha hình thành các chuỗi cung ứng mới bên 

ngoài Trung Quốc. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng làm gia tăng xu hướng 

củng cố khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng toàn cầu trước các biến động của 

thế giới. 

Đại dịch COVID-19 thúc đẩy xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng diễn 

ra mạnh hơn. UNCTAD (6/2020) đã xây dựng bốn khả năng/xu hướng tái định 

hình chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI sau dịch Covid-19 gồm: (1) Hồi hương 

hoạt động sản xuất về nước hoặc về gần nước mình (reshoring); (2) đa dạng hóa 

chuỗi cung ứng (diversification); (3) khu vực hóa chuỗi (regionalization); (4) 

nhân rộng chuỗi (replication).  

- Đưa hoạt động sản xuất về nước. Các chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ ít phân 

mảnh và phân tán hơn về mặt địa lý. Công nghệ tự động hóa sử dụng robot đóng 

vai trò then chốt vì giảm nhu cầu lao động dẫn đến giảm nhu cầu đầu tư ra nước 

ngoài. Xu hướng này có thể xảy ra với các ngành công nghệ cao, tham gia nhiều 

vào GVC như máy móc thiết bị, điện tử và công nghiệp ô tô. Xu hướng này 

cũng có thể diễn ra với các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ có giá trị gia tăng thấp 

hơn, như các bộ phận trong chuỗi giá trị bán lẻ và bán buôn, hoặc chuỗi giá trị 

vận tải và logistics.  

 
35 Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  
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- Đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng sẽ được đa dạng hóa để 

giúp tăng khả năng phục hồi. Trong bối cảnh rủi ro lớn, các công ty đa quốc gia 

sẽ ngày càng có xu hướng phân tán rủi ro, thay vì đặt tất cả trứng vào một giỏ 

nơi có chi phí thấp nhất. Mối đe dọa của các cuộc khủng hoảng trong tương lai 

sẽ buộc các công ty phải cơ cấu lại chuỗi cung ứng toàn cầu với mục tiêu tăng 

khả năng phục hồi, cũng như giảm rủi ro và chi phí, vì khả năng phục hồi là chìa 

khóa để có được lợi nhuận trước những gián đoạn đang diễn ra. 

- Khu vực hóa chuỗi cung ứng. Đây là kết quả của việc thu hẹp các chuỗi từ 

cấp độ toàn cầu về cấp độ khu vực hoặc thúc đẩy các chuỗi mới trong phạm vi 

khu vực. Lý do chính dẫn đến xu hướng này là phát triển của công nghệ số hóa 

cũng như khai thác vùng nguyên liệu địa phương và sự tương đồng hơn trong 

khu vực về trình độ phát triển. Xu hướng này sẽ xảy ra chủ yếu với các ngành 

công nghiệp tham gia vào nhiều các chuỗi giá trị toàn cầu GVC và có thể nhân 

rộng mô hình của họ ở cấp độ khu vực, ví dụ trong ngành công nghiệp ô tô. Bên 

cạnh đó, sự tăng trưởng của thị trường dành cho các sản phẩm tiêu dùng không 

đắt tiền ở các nước đang phát triển - như điện tử hoặc dệt may - cũng sẽ thúc đẩy 

GVC khu vực trong các ngành này.  

- Nhân rộng chuỗi cung ứng. Xu hướng này xảy ra chủ yếu với các chuỗi 

ngắn, sản xuất phân tán gần với điểm tiêu thụ và được hỗ trợ bởi các công nghệ 

sản xuất mới - sản xuất bồi đắp hoặc in 3D, ví dụ dược phẩm, dệt may, thực 

phẩm. 

Một số mô hình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu có mức độ ảnh 

hưởng lớn tới Việt Nam trong thời gian tới bao gồm: 

1.1. Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng theo chiến lược Trung Quốc + 1 

Trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc đóng vai trò là trung tâm sản xuất 

toàn cầu của các công ty đa quốc gia trong nhiều ngành như điện tử, dệt may, 

thiết bị y tế và ô tô. Tuy nhiên, các chuỗi cung ứng đã có xu hướng dịch chuyển 

ra khỏi Trung Quốc từ sau năm 2008 khi nền kinh tế toàn cầu chứng kiến sự tái 

cân bằng với một số nền kinh tế mới nổi trở thành động lực mới về nhu cầu và 

các công ty đa quốc gia di dời chuỗi cung ứng trong hoặc xung quanh các thị 

trường này. Việc mở rộng thương mại dịch vụ trong các ngành như viễn thông, 

công nghệ thông tin, dịch vụ kinh doanh và tài chính cũng tạo ra chuỗi cung ứng 

hoàn toàn mới. Chi phí lương tăng nhanh ở Trung Quốc sau năm 2008, sự leo 
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thang của cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sau năm 2018 càng 

thúc đẩy nhiều doanh nghiệp chuyển một phần đầu tư hiện có hoặc đầu tư mới 

mới vào các quốc gia bên ngoài Trung Quốc.  

Tình hình trên buộc các công ty đa quốc gia hoạt động tại Trung Quốc phải 

tìm cách chuyển cơ sở sản xuất của mình từ các tỉnh duyên hải về sâu trong nội 

địa -  nơi có chi phí sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên, việc di dời khỏi khu vực 

duyên hải cũng là một vấn đề nan giải, do đó, các công ty này tìm cách di 

chuyển cơ sở sản xuất của mình sang các nước châu Á khác, trong đó có Việt 

Nam, Indonesia, Thái Lan và Myanmar36. Chiến lược “Trung Quốc +1” đã ra 

đời trong bối cảnh như vậy và ngày càng trở nên phổ biến.  

“Trung Quốc + 1” là một chiến lược đa dạng hóa, chiến lược tối ưu của các 

nhà đầu tư tài chính37, ngoài ra các doanh nghiệp có thể đa dạng hóa các sản 

phẩm hoặc đa dạng hóa quốc tế bằng cách đầu tư vào một loạt các quốc gia bên 

ngoài. Chiến lược “Trung Quốc + 1” là một phương pháp các doanh nghiệp 

dùng để bảo hiểm rủi ro khi đầu tư vào Trung Quốc, đặc biệt là đối với các 

doanh nghiệp Nhật Bản. Nghĩa là, các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào 

Trung Quốc sẽ mở rộng, đặt chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất sang các nước châu 

Á khác như: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia hoặc Myanmar... Những lợi ích mà 

Chiến lược “Trung Quốc+1” đem lại cho doanh nghiệp gồm: Giảm chi phí, do 

chi phí nhân công tại các nước Đông Nam Á rẻ hơn so với chi phí nhân công tại 

Trung Quốc; Hạn chế rủi ro: sự đa dạng hóa sẽ giúp cho nhà sản xuất ít chịu rủi 

ro về gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá và rủi ro về thuế; Tiếp cận 

thêm nhiều thị trường mới, đang phát triển nhanh và sôi động. 

Chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng tăng tốc sau chiến tranh thương 

mại. Năm 2018, chiến tranh thương mại bắt đầu diễn ra, khiến các công ty đã có 

ý tưởng về đa dạng hóa sản xuất thực sự bắt tay vào khảo sát hoặc thực hiện ý 

định này. Theo đó, có tới 2/3 số doanh nghiệp Mỹ được khảo sát vào thời điểm 

chiến tranh thương mại diễn ra đều đang có ý định chuyển đi, hoặc đang tìm 

kiếm cơ hội để dịch chuyển. Các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan 

và Malaysia được đánh giá là những nước hưởng lợi lớn do xu hướng dịch 

chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Khoảng 40% các công ty được khảo sát đã 

 
36 Symington, 2013. 
37 Theo lý thuyết về đa dạng hóa đầu tư của Markowitz (1952), 



 

138 

dịch chuyển các cơ sở sản xuất bên ngoài Trung Quốc hoặc đang xem xét dịch 

chuyển. Trong số 40% các công ty đã hoặc có ý định di chuyển38. 

Hình 1: Điểm đến được lựa chọn theo kế hoạch dịch chuyển sản xuất 

khỏi Trung Quốc 

 

Nguồn: Khảo sát của Phòng thương mại và công nghiệp Hoa Kỳ tháng 

5/2019. 

Ghi chú: Một công ty có thể lựa chọn nhiều địa điểm để dịch chuyển cơ sở 

sản xuất.  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực sản xuất của khu vực Đông 

Nam Á đã tăng mạnh, trong đó đóng góp quan trọng là sự di chuyển của các 

công ty sản xuất từ Trung Quốc để tận dụng chi phí lao động thấp hơn trong khu 

vực. Với lợi thế về lực lượng lao động chất lượng cao và mức lương cạnh tranh, 

Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đang là những địa điểm được ưu tiên để dịch 

chuyển sản xuất, không chỉ từ Trung Quốc mà cả Hàn Quốc và Nhật Bản.  

1.2. Xu hướng dịch chuyển sản xuất về gần / hồi hương hoạt động sản xuất 

Trước đại dịch COVID-19, CMCN 4.0 đã thúc đẩy việc tổ chức lại các 

chuỗi cung ứng GVC liên quan đến việc việc dịch chuyển sản xuất về gần (hồi 

hướng về nước hoặc sang nước láng giềng)39. Đối với các công ty đứng đầu, 

CMCN 4.0, đặc biệt là công nghệ tự động hóa, đã mở ra các công nghệ tiết kiệm 

lao động mới, có khả năng giảm sự phụ thuộc vào lao động kỹ năng thấp trong 

sản xuất và do đó làm giảm lợi ích của việc gia công. Tự động hóa cũng có ý 

nghĩa quan trọng đối với việc phân bổ lại sản xuất về mặt địa lý, vì các chuỗi giá 

 
38 Một khảo sát năm 2019 của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc tháng 5/2019. 
39 UNCTAD (2020b). 
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trị sẽ trở nên mang tính khu vực hơn, tiến gần hơn đến thị trường tiêu dùng nơi 

các hệ sinh thái hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh.  

Các nhà quản lý chuỗi cung ứng đã cân nhắc việc dịch chuyển chuỗi cung 

ứng về gần từ rất lâu trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 xảy ra, và nhiều công ty 

đã bắt đầu nghĩa tới việc chuyển dịch hoạt động sản xuất về gần khi mức lương 

của Trung Quốc tăng và các mức thuế quan trong chiến tranh thương mại Mỹ-

Trung có hiệu lực. Chỉ số dịch chuyển sản xuất về gần đối với các công ty của 

Mỹ tăng khi xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Chính phủ Mỹ chỉ ra chi 

phí sản xuất thấp ở Mexico đang thấp hơn do mức lương gần đây có xu hướng 

tăng đều đặn ở Trung Quốc với sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu. Do vậy việc 

dịch chuyển sản xuất về Mexico có thể giúp các công ty của Mỹ đạt được giá 

thành sản phẩm thấp hơn cũng như gần hơn với thị trường. Tuy nhiên, nghiên 

cứu cũng nhấn mạnh rằng các công ty trong những lĩnh vực như dệt may có thể 

sẽ thực hiện chiến lược dịch chuyển “Trung Quốc+1”, nghĩa là dịch chuyển từ 

Trung Quốc sang các nước châu Á khác thay vì dịch chuyển về Bắc Mỹ.  

Mexico là nước được hưởng lợi lớn từ xu hướng dịch chuyển sản xuất do 

chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, do gần thị trường Mỹ, có hiệp định thương 

mại tự do với Mỹ, năng suất lao động tăng và năng lực chế biến chế tạo cải 

thiện. Mexico luôn là điểm đến hàng đầu của các công ty Mỹ trong tìm kiếm lao 

động rẻ hơn. Mexico, Mỹ và Canada năm 2019 đã ký một thỏa thuận thương 

mại mới  (USMCA) - được thiết kế để thay thế NAFTA. Trong thời gian từ 

tháng 4/2018-8/2019, đã có sáu nhà máy mới mở cửa tại Mexico trong một loạt 

các lĩnh vực gồm thiết bị điện, điện tử, và ô tô và linh kiện. Năm 2018 và 2019, 

Mexico đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ. Kết quả 

khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải vào tháng 5/2019 cũng cho 

thấy, trong số 40% số công ty có kế hoạch dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung 

Quốc, Mexico là địa điểm được lựa chọn thứ hai sau khu vực Đông Nam Á với 

10,5% số công ty hướng đến địa điểm này. 

1.3. Xu hướng khu vực hóa thay cho toàn cầu hóa 

Khi toàn cầu hóa mất đi sức hấp dẫn và quyền lực toàn cầu của Mỹ suy 

yếu, các quốc gia có thể sẽ quay sang hình thức khu vực hóa (sự liên kết giữa 

các nước trong khu vực) để bảo vệ lợi ích của chính mình. Trên mọi phương 

diện, Mỹ giờ đây đã không còn đủ khả năng để trở thành một cường quốc toàn 
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cầu không đối thủ cạnh tranh.  

Mỹ được hưởng lợi từ toàn cầu hóa kinh tế, tuy nhiên tỷ trọng GDP của Mỹ 

trong tổng GDP toàn cầu (theo ngang giá sức mua) lại đang giảm – từ 38% trong 

năm 1970 xuống còn 32% năm 2000, 28% trong năm 2008 và hiện nay chỉ còn 

22% (theo US Congressional Research Service). Sức mạnh suy giảm là nguyên 

nhân tại sao nước Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump đã áp dụng những 

chính sách ngoại giao co cụm. Nếu không có sự tham gia và khả năng của Mỹ 

để thực thi các quy tắc, các quốc gia trên toàn thế giới sẽ dễ đi vào các thỏa 

thuận khu vực. Ba khu vực đang nổi lên là: Tây bán cầu, Đông Á có thể mở rộng 

ra Châu Á, và Châu Âu cộng thêm “các nước xung quanh đó” (Joergen 

Oerstroem Moeller 2020)40.  

Hình 2: Tỉ trọng GDP của Mỹ và Trung Quốc trong tổng GDP toàn 

cầu từ năm 1980 đến nay (theo ngang giá sức mua PPP) 

 

Nguồn: US Congressional Research Service. 

Từ đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đang dần nhường chỗ cho chuỗi cung ứng 

khu vực, đặc biệt là ở châu Á. Ngân hàng Phát triển Châu Á đã công bố số liệu 

cho thấy rằng thương mại nội vùng của châu Á đã tăng trong năm 2016 lên 

57,3% tổng thương mại - từ mức trung bình là 55,9% trong giai đoạn 5 năm 

trước đó. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Á đã tăng lên 272 tỷ USD với tỷ 

trọng vốn FDI nội vùng tăng từ 48% năm 2015 lên 55% vào năm 2016.  Nghiên 

cứu nhấn mạnh thay vì chỉ dựa vào Mỹ hay nguồn cung ứng từ Trung Quốc như 

trước đây, trong xu hướng khu vực hóa này, một hoặc hai nền kinh tế lớn trong 

 
40 Joergen Oerstroem Moeller (2020), “From Globalization To Regionalization – Analysis”, Yale Global 

Online, truy cập tại https://www.eurasiareview.com/31102018-from-globalization-to-regionalization-

analysis/. 
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khu vực có thể thiết lập nền tảng cho các quốc gia nhỏ hơn để tạo ra các chuỗi 

cung ứng khu vực. 

Đối với Trung Quốc, lực lượng lao động đã đạt đỉnh trong năm 2015 và sẽ 

giảm xuống còn 825 triệu trong năm 2050. Chi phí lao động tăng sẽ khiến Trung 

Quốc mất đi ưu thế sản xuất thâm dụng lao động với giá thành rẻ. Các quốc gia 

khác đã khai thác hết cơ hội này, và trong tương lai, sẽ ngày càng nhiều nhà máy 

sản xuất dịch chuyển đến khu vực Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, nơi có lực lượng 

lao động sẽ tăng từ 800 triệu lên 1.1 tỷ trong năm 2050. 

2. Tác động đến chuỗi cung ứng, nền kinh tế Việt Nam 

2.1. Cơ hội cho Việt Nam từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu 

Cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng mới và đón nhận dòng vốn dịch 

chuyển khỏi Trung Quốc  

Sau khi cuộc chiến thương mại diễn ra, nhiều hãng công nghệ, mặc dù 

không rời bỏ hoàn toàn thị trường Trung Quốc, nhưng cũng dịch chuyển một số 

bộ phận sản xuất ra bên ngoài khiến tỷ trọng tại thị trường Trung Quốc giảm. 

Các hãng sản xuất hàng điện tử tiêu dùng lớn như HP, Dell, Microsoft và 

Amazon đang tìm cách chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc đến thị 

trường khác như Đài Loan, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á (trong đó có Việt 

Nam) để tránh thuế và giảm rủi ro lâu dài. Apple đã tuyên bố sẽ thử nghiệm việc 

sản xuất AirPods (tai nghe không dây) ở Việt Nam. Kể từ tháng 6/2019, Apple 

đã yêu cầu các nhà cung cấp lớn của mình đánh giá tính khả thi của việc di 

chuyển 15 đến 30% công suất sản xuất của họ từ Trung Quốc sang Đông Nam 

Á. Mặc dù Apple đã sản xuất EarPods ở Việt Nam được một thời gian, nhưng 

đây là lần đầu tiên Apple sản xuất tai nghe không dây ở ngoài Trung Quốc 

(được tung ra thị trường vào năm 2016). Samsung đã chuyển cơ sở sản xuất 

smartphone sang Việt Nam và Ấn Độ, đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh 

cuối cùng ở Trung Quốc trong năm 2019 và dự kiến sẽ đơn giản hóa cấu trúc 

công ty để khắc phục tình trạng thị phần đang suy giảm tại Trung Quốc. 

Foxconn - doanh nghiệp FDI của Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực điện tử, 

công nghệ thông tin và sản xuất máy tính hàng đầu thế giới – mới đây đã đề xuất 

xây 3 dự án nhà ở cho công nhân quy mô lớn ở Việt Nam gắn với các cơ sở sản 

xuất của chính tập đoàn này.  

Cơ hội tiếp nhận các ngành sản xuất trung bình 
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Trong khi các hiệu ứng tích tụ mạnh mẽ và nhu cầu tiêu dùng ngày càng 

tăng sẽ đảm bảo rằng Trung Quốc vẫn là một trung tâm hấp dẫn cho sản xuất 

trong nước và định hướng xuất khẩu, căng thẳng địa chính trị gia tăng và mối lo 

ngại ngày càng tăng của các công ty đa quốc gia về các lỗ hổng trong chuỗi 

cung ứng, đặc biệt là sau sự kiện Covid-19, sẽ thúc đẩy các công ty thực hiện đa 

dạng hóa chuỗi cung ứng. Các quốc gia đã có sẵn một số năng lực sản xuất và dễ 

dàng tiếp cận các thị trường tiêu dùng lớn sẽ có vị trí tốt nhất để tận dụng sự 

chuyển dịch này, trong đó Việt Nam cũng với Mexico, Ấn Độ, Trung và Đông 

Âu (CEE) và Maroc và có thể là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất.  

Ngoài chi phí lao động thấp và lợi thế nhờ tham gia các FTA, Việt Nam đã 

có năng lực sản xuất và xuất khẩu một số ngành hàng nhất định trong chuỗi 

cung ứng toàn cầu như dệt may, da giày, điện tử (lắp ráp), phụ tùng ô tô và máy 

móc thiết bị. Đây cũng là những ngành có động cơ dịch chuyển lớn và mức độ 

dịch chuyển dễ hơn các ngành khác trong chuỗi cung ứng. Việt Nam có thể tận 

dụng cơ hội từ dịch Covid-19, chiến tranh thương mại và xu hướng hội nhập 

quốc tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những ngành này trong những năm tới.  

Hình 3: Xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đối với một số ngành trong 

chuỗi cung ứng toàn cầu, động cơ và mức độ dễ dàng trong dịch chuyển  

Hình 3a: Động cơ và mức độ dễ dàng 

trong dịch chuyển chuỗi và XK của VN  
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Hình 3b: Động cơ và mức độ dễ dàng 

trong dịch chuyển chuỗi và NK của VN  
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Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu dựa trên phương pháp cho điểm và 

số liệu của TCHQ. 
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Cơ hội nâng cấp chuỗi cung ứng ngành dệt may, da giày 

Đối với ngành dệt may, da giày, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, chuỗi cung 

ứng toàn cầu đã bị “đứt gãy” do sự phụ thuộc của nhiều nước vào nguồn cung 

ứng từ Trung Quốc, khiến cho việc sản xuất giày dép bị ảnh hưởng nặng nề. 

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất nguyên phụ liệu giày da, sản xuất giày 

dép đang tính toán và sắp xếp lại nguồn cung để giảm ảnh hưởng khi xảy ra dịch 

bệnh và các vấn đề rủi ro khác. Các doanh nghiệp dự tính phân công lại chuỗi 

cung ứng theo cách giảm chuỗi cung ứng của Trung Quốc xuống còn 45-50% và 

sẽ dời 15-20% chuỗi cung ứng về Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Philippines, 

Myanmar, Bangladesh, Campuchia. 41 Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam đón dòng 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho ngành sản xuất nguyên phụ liệu giày da và 

sản xuất giày dép, túi xách. Khi chuỗi cung ứng giày dép, túi xách trên toàn cầu 

dịch chuyển, các nhà sản xuất sẽ ưu tiên chọn Việt Nam nhiều hơn. Việt Nam 

còn có thêm lợi thế là nước ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (RCEP, 

EVFTA, CPTPP) nên hàng hóa sản xuất, xuất khẩu từ Việt Nam vào nhiều thị 

trường lớn sẽ được ưu đãi về thuế. 

Theo dự báo của Hiệp hội dệt may Việt Nam, dòng dịch chuyển đầu tư 

ngành dệt may vào Việt Nam từ nay đến năm 2025 được dự báo sẽ tăng nhanh, 

đặc biệt là khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đài Loan và Trung Quốc đang giảm dần sản xuất ở lĩnh vực này. Trong khi Việt 

Nam là nước có nhiều FTA với các nước, tạo thuận lợi cho việc dịch chuyển đầu 

tư vào Việt Nam để được hưởng các ưu đãi. Sự dịch chuyển không chỉ đến từ 

các nước châu Á mà còn đến từ các nước châu Âu như Italia, Đức, Nga42. Điều 

này giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng hàm lượng giá trị gia tăng trong sản 

xuất, giảm phần làm thuần gia công.  

Cơ hội đón nhận đầu tư và tăng cường xuất khẩu hàng hóa trung gian và 

cuối cùng sang Mỹ 

Việt Nam được hưởng lợi lớn về thương mại và đầu tư sau cuộc chiến 

thương mại Mỹ-Trung. Các phân tích sử dụng số liệu thương mại của Ngân 

hàng Trung ương Singapore (MAS) cho thấy, trong danh mục hàng điện tử cuối 

 
41http://baodongnai.com.vn/tieu-diem/202007/chuoi-cung-ung-moi-va-co-hoi-cua-doanh-nghiep-giay-da-

3013532/.  
42 Nhà đầu tư Italia đã đầu tư vào cụm sản xuất quy mô lớn từ sợi- dệt – nhuộm – may ở huyện Phù Cát tỉnh 

Bình Định và dự án nhà máy dệt ở Khu công nghiệp Phố Nối (tỉnh Hưng Yên). 

http://baodongnai.com.vn/tieu-diem/202007/chuoi-cung-ung-moi-va-co-hoi-cua-doanh-nghiep-giay-da-3013532/
http://baodongnai.com.vn/tieu-diem/202007/chuoi-cung-ung-moi-va-co-hoi-cua-doanh-nghiep-giay-da-3013532/
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cùng, Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan của Mỹ, khiến thị phần 

nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc giảm mạnh 6,3%. Việt Nam có mức tăng thị 

phần lớn nhất, với 3,6% điểm, tiếp theo là Mexico với 2,2% điểm và Đài Loan, 

với 1,7% điểm. 

Hình 4: Thay đổi thị phần nhập khẩu vào thị trường Mỹ với hàng điện 

tử cuối cùng (a) và hàng điện tử trung gian (b) giai đoạn 2017-2019 

a. Hàng điện tử cuối cùng 

(điểm %) 

 

b. Hàng điện tử trung gian 

(điểm %) 

 

Nguồn: ITC Trade Map, Cơ quan Thống kê Mỹ và ước tính của EPG, MAS. 

Việt Nam là nước được hưởng lợi chính từ việc di dời sản xuất khỏi Trung 

Quốc, và dòng vốn FDI đã tăng mạnh vào lĩnh vực sản xuất của Việt Nam kể từ 

giữa năm 2018, với sự gia tăng đáng kể các dự án mới có nguồn gốc từ Trung 

Quốc. Mexico là nhà cung cấp các sản phẩm điện tử cuối cùng lớn thứ hai cho 

Mỹ sau Trung Quốc và cũng thu được lợi nhuận đáng kể từ chuyển hướng 

thương mại, nhờ vị trí gần Mỹ và thuế quan thuận lợi theo Hiệp định Mỹ-

Mexico-Canada (USMCA). Trong khi đó, Đài Loan đã được hưởng lợi từ việc 

nhanh chóng mua lại các dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc. 

Đối với thị trường hàng hóa trung gian, thị phần của Trung Quốc trên thị 

trường nhập khẩu của Mỹ đã giảm mạnh 17,2%, trong khi Malaysia và Đài Loan 

ghi nhận mức tăng lớn nhất, lần lượt là 7,4% và 5,3%. Sự chuyển hướng thương 

mại sang Đài Loan một lần nữa phản ánh việc mua lại các dây chuyền sản xuất, 

cũng như thế mạnh cạnh tranh của Đài Loan đối với các sản phẩm thượng nguồn 

có giá trị gia tăng cao hơn. Trong khi đó, Malaysia – nhà sản xuất quan trọng đối 

với các linh kiện và phụ kiện điện tử trung gian, đã đón nhận sự gia tăng đột 

biến trong dòng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành điện và điện tử trong hai năm 

qua. Mặc dù năng lực công nghệ của Malaysia vẫn kém so với các nền kinh tế 

châu Á tiên tiến hơn như Hàn Quốc và Đài Loan, nhưng khả năng mở cửa đối 
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với FDI, sự sẵn có tương đối của lao động có kỹ năng và mạng lưới giao thông 

tốt đã giúp Malaysia chiếm ưu thế trong các nền kinh tế ASEAN. Đáng chú ý là 

Mexico đã không giành được thị phần đáng kể trong nhập khẩu hàng hóa trung 

gian của Mỹ, ngược lại với sự gia tăng của nước này đối với xuất khẩu hàng hóa 

cuối cùng sang Mỹ. Mặc dù Mexico đã thành công đáng kể trong việc thu hút 

sản xuất có giá trị gia tăng thấp hơn, nhưng lại kém hiệu quả hơn trong việc thu 

hút đầu tư vào sản xuất điện tử thượng nguồn có giá trị gia tăng cao, một phần 

do lực lượng lao động thiếu kỹ năng và cơ sở hạ tầng yếu. 

Ngoài tác động trực tiếp, Việt Nam và các nước còn chịu tác động gián tiếp 

của việc tăng thuế đối với các nhà cung cấp đầu vào trung gian của các nhà sản 

xuất hàng hóa cuối cùng. Hàn Quốc và Malaysia hưởng lợi nhờ cải thiện thị 

phần trong nhập khẩu hàng điện tử trung gian của Mexico để sản xuất hàng xuất 

khẩu sang Mỹ, trong khi Nhật Bản, EU và Trung Quốc là những nước hưởng lợi 

lớn nhất nhờ nhập khẩu sản phẩm trung gian từ thị trường Việt Nam. Đài Loan 

cũng nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa trung gian hơn từ Trung Quốc, Malaysia và 

Việt Nam, giúp các quốc gia này tăng thêm từ 2,4–3,2% thị phần. Đáng chú ý là 

trái với dự kiến, Việt Nam, Đài Loan và Malaysia cũng ghi nhận mức tăng 0,8–

1,8% trong thị phần đối với nhập khẩu đầu vào điện tử trung gian của Trung 

Quốc, mặc dù xuất khẩu hàng điện tử cuối cùng sang Mỹ giảm. Điều này cho 

thấy tác động của việc Trung Quốc nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất trong 

nước để bù đắp những tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ. Nhìn chung, các 

nền kinh tế nhận được tác động tích cực lớn nhất đối với thương mại đầu vào 

trung gian là Việt Nam, Đài Loan và Malaysia. 

2.2. Những thách thức đặt ra 

Rủi ro các dòng vốn đầu tư dịch chuyển về nước hoặc sang các nước khác 

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ số hóa, tự động hóa và ứng dụng các 

công nghệ mới vào sản xuất sẽ có những tác động đáng kể đến dịch chuyển 

chuỗi cung ứng và thúc đẩy các doanh nghiệp đánh giá lại lực lượng lao động và 

chi phí tổng thể của việc tìm nguồn cung ứng, đặc biệt là trong các doanh nghiệp 

thích hợp với tự động hóa (như điện tử). Công nghệ này sẽ dẫn tới xu hướng đẩy 

mạnh dịch chuyển sản xuất về gần ở các nước công nghiệp phát triển. Mặc dù 

được hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa, dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung 
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Quốc, Việt Nam vẫn đối mặt với rủi ro từ xu hướng dịch chuyển sản xuất về 

gần, đặc biệt là các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày.  

Bên cạnh đó, do chi phí lao động có xu hướng tăng nhanh trong những năm 

gần đây, trong khi năng suất lao động thấp nên Việt Nam không tránh khỏi rủi 

ro dòng vốn đầu tư dịch chuyển sang các nước khác giống như thực trạng của 

Trung Quốc hiện nay.  

Cạnh tranh ngày càng tăng trong việc thu hút dòng vốn dịch chuyển khỏi 

Trung Quốc 

Mặc dù có nhiều lợi thế, Việt Nam vẫn đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ 

các nền kinh tế đang nổi khác trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư do xu 

hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng mới, đặc biệt là Ấn Độ. Việt Nam có lợi thế 

hơn Ấn Độ về ổn định kinh tế, chính trị, tham gia vào các FTA và sự sẵn có về 

các khu công nghiệp, tuy nhiên Ấn Độ sở hữu nhiều ưu thế để thu hút FDI công 

nghệ cao như nguồn lực lao động dồi dào, sức tiêu dùng lớn, sự phát triển của 

lĩnh vực IT và internet và đặc biệt là việc tham gia vào Bộ Tứ Quad cùng với 

Mỹ, Australia và Nhật Bản. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đối mặt với cạnh tranh 

từ các nước khác trong khu vực ASEAN như Indonesia, Thái Lan và Malaysia 

trong việc thu hút dòng vốn dịch chuyển khỏi Trung Quốc.  

3. Một số đề xuất để tăng cường khả năng thích ứng cho Việt Nam 

trước  xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu 

Việt Nam đã có nhiều chính sách giúp thu hút đầu tư từ xu hướng dịch 

chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, như khuyến khích đầu tư phát triển các khu 

công nghiệp, khu chế xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ, thu hút đầu 

tư vào các ngành công nghệ cao… Tuy nhiên, các chính sách hiện nay vẫn còn 

tồn tại một số bất cập, bao gồm: (1) Quy hoạch phát triển khu kinh tế và khu 

công nghiệp chưa phù hợp với nhu cầu kinh tế và nhu cầu phát triển các cụm 

công nghiệp. Các khu kinh tế và công nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các ưu đãi 

tài chính, ít tập trung vào môi trường kinh doanh tổng thể, nhu cầu về lao động; 

(2) Chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu làm 

giảm động lực đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ; và (3) Chính sách tăng lương tối 

thiểu chưa đi kèm với các biện pháp phù hợp để tăng năng suất lao động lên 

tương ứng, làm giảm tính cạnh tranh của lực lượng lao động ở Việt Nam. Do 

vậy, việc hoàn thiện chính sách liên quan đến thuế nhập khẩu, chính sách, quy 
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hoạch phát triển khu công nghiệp, chính sách nâng cao năng suất lao động là cần 

thiết để tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển vào 

Việt Nam và nâng cấp chuỗi giá trị. 

Thứ hai, do các nhà đầu tư luôn có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng 

để tránh chi phí cao, Việt Nam khó tránh khỏi nguy cơ dòng vốn dịch chuyển 

sang các nước khác khi thu nhập đạt mức trung bình. Do vậy, để giữ chân nhà 

đầu tư và thích ứng với tình hình mới, cần có giải pháp tăng cường đầu tư vào 

giáo dục, đào tạo và R&D để nâng cao năng suất, kỹ năng của người lao động, 

tăng cường áp dụng tự động hóa trong sản xuất, dịch chuyển dần từ việc tham 

gia vào các ngành thâm dụng lao động sang các ngành có giá trị gia tăng lớn hơn 

trong chuỗi giá trị toàn cầu.  

Đối với các ngành thâm dụng lao động như dệt may và da giày, để giảm 

thiểu nguy cơ tụt hậu trước cuộc CMCN 4.0 dẫn đến nguy cơ dòng vốn dịch 

chuyển về nước và thất nghiệp đối với lao động phổ thông, đồng thời đón đầu cơ 

hội thu hút dòng vốn đầu tư từ các nước phát triển vào các ngành này nhờ các 

FTA thế hệ mới, Việt Nam cần có giải pháp nâng cấp ngành dệt may, da giày, 

tăng cường tự động hóa và nâng cấp kỹ năng người lao động theo hướng sản 

xuất các sản phẩm cao cấp, có giá trị gia tăng cao hơn. 

Thứ ba, trước xu hướng thay đổi xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa thành 

phẩm và trung gian do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, 

Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để tăng cường năng lực xuất khẩu sang 

Mỹ hoặc các nước nhập khẩu linh kiện của Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ, 

đồng thời giảm sự phụ thuộc của Việt Nam đối với nhập khẩu đầu vào trung 

Gian từ nước ngoài.  
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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, cùng với bối cảnh thực thi các FTA thế 

hệ mới sẽ tác động mạnh mẽ, thậm chí làm thay đổi toàn bộ viễn cảnh ngành 

logistics toàn cầu. Lĩnh vực logistics thế giới sẽ chuyển dịch trọng tâm về các thị 

trường đang phát triển tại châu Á, trong đó Việt Nam được xác định là một trong 

những quốc gia Đông Nam Á có tiềm năng lớn trong phát triển ngành logistics. 

Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 200/QĐ-

TTg ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển 

dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Điều này thể hiện sự quan tâm của 

Chính phủ đối với một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, 

một trong những vấn đề bất cập, nan giải hiện nay của ngành logistic đó là hệ 

thống cơ sở hạ tầng. Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng thực tế cho thấy đến 

nay, năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam vẫn còn khá nhiều hạn 

chế. Cơ sở hạ tầng cả phần cứng và phần mềm đã được cải thiện nhưng vẫn cần 

được phát triển mạnh mẽ hơn nữa để bắt kịp trình độ phát triển của các nước đối 

tác và đối thủ cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Đây là những yếu tố mà các 

cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cần tính đến trong kế hoạch phát triển 

ngành logistics, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đa hạng hóa chuỗi cung ứng 

trong thời gian tới. 

NỘI DUNG 

1. Vài nét về ngành logistics  

 Logistics là hoạt động tối ưu hóa việc lưu trữ, vận chuyển hai chiều các 

tài nguyên (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, hàng hóa), tài chính, 

thông tin từ nơi cung cấp qua các khâu của chuỗi cung ứng đến người tiêu dùng. 

Trong nền kinh tế hiện đại, logistics ngày càng có vai trò quan trọng. Khi sản 

xuất ngày càng phát triển, các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm, logistics 

giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa mọi thao tác để tiết kiệm nguồn lực, tiết kiệm 

chi phí, tiết kiệm thời gian. Hơn thế nữa, trong cạnh tranh, khi máy móc thiết bị, 
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công nghệ sản xuất đạt đến một trình độ nhất định và phổ cập, thì người có chi 

phí cho hoạt động logistics thấp nhất và thỏa mãn được nhu cầu khách hàng 

nhanh nhất sẽ là người chiếm ưu thế. Cùng với đó, việc thực thi các FTA thế hệ 

mới trong quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa, việc sản xuất, kinh doanh và tiêu 

thụ sản phẩm có liên quan đến nhiều quốc gia, xa cách về không gian và thời 

gian thì logistics càng trở nên quan trọng vì hiệu quả của logistics trực tiếp ảnh 

hưởng tới giá bán và khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Đối với nền kinh 

tế, các nghiên cứu gần đây cho thấy, chỉ riêng hoạt động logistics đã chiếm 10-

15% GDP ở hầu hết các nước tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương. 

Vì vậy, cải thiện hiệu quả hoạt động logistics sẽ góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh tế - xã hội cho mỗi quốc gia. Việc phát triển hệ thống logistics sẽ đảm bảo 

giải quyết hợp lý các vấn đề về giao thông vận tải, dịch vụ kho bãi, trung 

chuyển, hải quan, thông quan và tăng khả năng cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ 

của nền kinh tế.  

Ở Việt Nam, logistics còn là lĩnh vực khá mới mẻ và phát triển một cách 

tự phát, hiệu quả khá thấp, nhiều bất cập và chi phí cao (trong khi chi phí 

logistics so với GDP của Mỹ chỉ là 7,7%; của Singapore là 8%; các nước châu 

Âu khoảng 10%; Nhật Bản là 11%; Trung Quốc là 18%, thì của Việt Nam chiếm 

tới 25% GDP). Chi phí logistics cao là một nguyên nhân quan trọng làm giảm 

sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nói riêng và cản trở sự 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung nhất là trong bối cảnh dịch chuyển 

chuỗi cung ứng do tác động của đại dịch Covid - 19. 

Đối với nền kinh tế quốc dân, logistics có vai trò thúc đẩy (cũng có khi 

cản trở) sự phát triển các ngành sản xuất và nền kinh tế; thúc đẩy lưu thông hàng 

hóa và mở rộng thị trường trong buôn bán quốc tế; gia tăng khả năng cạnh tranh 

của hàng nội địa trên thị trường quốc tế; là công cụ hữu hiệu để liên kết hoạt 

động của các mắt xích khác nhau trong chuỗi giá trị toàn cầu và góp phần giảm 

chi phí, hoàn thiện và tiêu chuẩn hóa chứng từ trong kinh doanh quốc tế. Phát 

triển logistics còn góp phần vào thực hiện các mục tiêu xã hội của một quốc gia 

như chuyển đưa hàng hóa tới vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai cần cứu trợ; 

tạo một lượng đáng kể công ăn, việc làm cho người lao động trong xã hội và 

mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia. 

Ở góc độ doanh nghiệp, logistics có vai trò tối ưu hóa chu trình lưu 

chuyển của sản xuất kinh doanh từ khâu đầu vào tới khi đến tay khách hàng sử 
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dụng; hỗ trợ cho các nhà quản lý ra quyết định chính xác; đảm bảo cung cấp 

đúng yếu tố, đúng thời gian, đúng địa điểm, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách 

hàng. Vì thế, logistics trở thành yếu tố quan trọng gia tăng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp và quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển bền 

vững. Trên thực tế, 98% nhà sản xuất cho rằng logistics quan trọng trong việc 

đáp ứng nhu cầu khách hàng, 85% cho rằng logistics là yếu tố chính trong lợi 

thế cạnh tranh của doanh nghiệp và 62% cho rằng logistics là lĩnh vực ưu tiên 

quản lý hàng đầu. 

2. Thực trạng cơ sở hạ tầng logistics ở Việt Nam 

Trong những năm qua, hệ thống logistics trong nền kinh tế đã được đầu tư, 

phát triển, góp phần đảm bảo nguồn cung hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế, đáp 

ứng yêu cầu của xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Điều này 

được thể hiện: Hàng hóa, dịch vụ lưu thông trên thị trường ngày càng phong 

phú, đa dạng về chủng loại, nâng cao về chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của 

người tiêu dùng; mạng lưới cung ứng hàng hóa cho nền kinh tế được mở rộng 

trên cả ba địa bàn là thành thị, nông thôn và miền núi, với sự tham gia của các 

chủ thể kinh doanh. Tổ chức và phương thức kinh doanh, phương thức mua bán 

ngày càng đổi mới, phong phú và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, chất lượng hệ thống 

cơ sở hạ tầng cho dịch vụ logistics chưa được đầu tư, nâng cấp tương xứng và 

phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, hiện đại của dịch vụ logistics hiện nay.  

Về cảng biển  

Việt Nam được coi là đất nước có vị trí thuận lợi cho phát triển mạng lưới 

cảng biển với bờ biển dài 3.260km, trải dài trên 15 vĩ tuyến, chạy dọc suốt 

chiều dài đất nước. Các vùng duyên hải Việt Nam có nhiều sông rộng đổ ra 

biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cảng biển. Mặc dù có lợi thế 

từ điều kiện tự nhiên, nhưng mạng lưới cảng biển Việt Nam còn bộc lộ nhiều 

hạn chế. Cơ cấu cảng biển còn nhiều bất hợp lí. Hầu hết các bến cảng đều là bến 

tổng hợp và bến container chiếm số lượng còn ít. Chính vì sự bất hợp lí này mà 

tình trạng thừa, thiếu vẫn diễn ra. Ngoài ra, trong số các cảng của Việt Nam thì 

cảng nhỏ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, số lượng cảng quốc tế chiếm số lượng ít. Các cảng 

chính là Sài Gòn, Hải Phòng và Đà Nẵng đều là cảng ở cửa sông, cách cửa biển 

khoảng 30km đến 90km. Điều này rất không thuận lợi cho các tàu lớn cập cảng, 

do đó, công suất các cảng này còn thấp. Hệ số khai thác của các cảng này còn 
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thấp với mức chỉ đạt khoảng 50-70% công suất thiết kế. Hầu hết các cảng đang 

trong quá trình nâng cấp lên để luân chuyển container nhưng chỉ có thể tiếp nhận 

các đội tàu nhỏ. Các cảng này mặt khác còn chưa được trang bị các trang thiết bị 

xếp dỡ container hiện đại và rất thiếu kinh nghiệm trong quản lý xếp dỡ 

container. Mặt khác, khả năng tiếp nhận của cầu bến với tàu có trọng tải lớn còn 

ít. Hơn nữa, cảng nước sâu còn ít nên việc tiếp nhận tàu có trọng tải lớn khi 

chuyên chở ra nước ngoài phải trung chuyển qua các cảng của nước ngoài và do 

đó làm tăng chi phí vận chuyển. 

Về hạ tầng đường bộ 

Nước ta có mạng lưới đường bộ với tổng chiều dài khoảng 256.000km với 

17,2 nghìn km đường quốc lộ và 23,5 nghìn km đường tỉnh lộ. Tuy nhiên, hầu 

hết đường bộ ở nước ta có mặt đường còn hẹp và chất lượng đường còn kém. 

Trên mạng lưới đường bộ có trên 7.000 cây cầu, trong đó cầu tốt chưa đến 80%. 

Về phân cấp đường bộ theo chức năng thì tỉ lệ giữa đường quốc lộ so với đường 

tỉnh lộ không có sự chênh lệch nhiều. Điều này khiến xe địa phương lưu thông 

đường quốc lộ quá nhiều nên đã gây nhiều ách tắc và tai nạn giao thông, đồng 

thời làm chất lượng đường nhanh chóng xuống cấp do lưu lượng tăng quá nhanh 

và nhiều. 

Về hạ tầng bến thủy nội địa 

Hiện nay nước ta có khoảng 2.360 con sông và kênh rạch với tổng chiều dài 

khoảng 220.000km, trong đó chỉ có khoảng 19% (tương đương 42.000km) là có 

khả năng khai thác về vận tải. Mạng lưới đường sông có trên 7.000 cảng và bến 

thủy nội địa các loại, trong đó có 126 cảng sông tổng hợp, trên 4.000 cảng bốc 

xếp hàng hóa, và 2.348 cảng bến khách sông. Nhìn chung các cảng thường có 

quy mô nhỏ với các thiết bị bốc dỡ hàng hóa lạc hậu, cũ kĩ, ít được bảo trì nên tỉ 

lệ cơ giới hóa còn thấp. Chất lượng đường thủy nội địa chưa được cải thiện, hạ 

tầng đi kèm các tuyến chưa đồng bộ như cầu đường bộ, đường sắt, hiện hữu có 

tĩnh không thấp và khẩu độ hẹp làm hạn chế khả năng lưu thông, chưa có tính 

kết nối giữa vận chuyển bằng đường thủy nội địa với đường biển. Đường thủy 

nội địa được đầu tư ít, chủ yếu tận dụng điều kiện tự nhiên. Do đó, hạ tầng 

đường thủy nội địa (cầu, bến cảng, luồng lạch) cũng như phương tiện vận tải và 

thiết bị xếp dỡ còn lạc hậu. 

Về hạ tầng đường sắt 
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Đường sắt là ngành yếu nhất trong quá trình phát triển hệ thống hạ tầng 

giao thông ở nước ta hiện nay. Cơ sở hạ tầng đường sắt còn lạc hậu, yếu kém so 

với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Việc hiện đại hóa ngành nhất là 

mở rộng khổ đường day lên đường đôi, khổ 1435mm chưa thực hiện được. Năng 

lực vận chuyển còn thấp do quy mô còn nhỏ và chưa được hiện đại hóa. Cùng 

với đó, hệ thống các kho tàng và bến bãi trên các tuyến đường sắt đều có quy 

mô nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng hóa. Hạ tầng quản lý và 

dịch vụ đường sắt chậm cải tiến nhất trong các phương thức vận tải, còn rất 

nhiều điểm giao cắt cùng mức giữa đường sắt và đường bộ cùng với sự vi phạm 

hành lang an toàn đường sắt nên thường xảy ra tình trạng mất an toàn giao 

thông. Kết nối với các ga chỉ là các tuyến đường nhỏ hẹp không đáp ứng được 

luồng hành khách và hàng hóa hàng ngày và quá tải nhất là trong những ngày 

cao điểm. Hầu hết các ga chưa xây dựng đường ke khách lên cao ngang sàn toa 

để tạo thuận lợi cho hành khách lên xuống tàu. 

Về hạ tầng hàng không 

Có thể nói cơ sở hạ tầng hàng không ở nước ta trong những năm qua được 

nỗ lực đầu tư phát triển, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà 

Nẵng...là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Những năm qua, các cảng 

hàng không này không ngừng được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nâng cấp 

cơ sở hạ tầng, góp phần cho công tác phục vụ hành khách ngày càng văn minh, 

lịch sự. Tuy nhiên, việc hiện đại hóa và nâng công xuất của những cảng hàng 

không lớn vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu và sự phát triển. Lượng hành 

khách và hàng hóa lưu thông bằng đường hàng không tăng rất nhanh, cộng với 

vị trí sân bay nằm giữa nội đô không thể mở rộng, cảng hàng không quốc tế Tân 

Sơn Nhất, Nội Bài đã quá tải về cơ sở hạ tầng cả trong và ngoài sân bay, tình 

trạng quá tải xảy ra rất nghiêm trọng cả trên đường bộ kết nối với sân bay, nhà 

ga, đường băng, đường lăn, sân đỗ và cả trên không. Quá tải về đường hàng 

không là một trong những bức xúc, điểm nghẽn lớn của giao thông vận tải vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong khi đó sân bay quốc tế Long Thành tiến độ 

còn chậm và thời gian tới chưa góp phần vào giải quyết quá tải cho cảng hàng 

không Tân Sơn Nhất. 
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3. Một số giải pháp phát triển bền vững hệ thống cơ sở hạ tầng 

ngành logistics cho Việt Nam 

Một là, tập trung nâng cao hiệu quả cơ sở hạ tầng giao thông vận tải hiện có 

Phát triển nhanh ngành hàng hải, xây dựng cảng nước sâu và cảng khu vực 

trên các vùng; tận dụng tốt đường sông ở cả đồng bằng sông Cửu Long và đồng 

bằng sông Hồng. Phát triển tuyến vận tải ven biển cùng với tăng năng lực hệ 

thống cảng, phát triển đội tàu đường thuỷ thích hợp bao gồm cả đội tàu pha sông 

biển để chở hàng hoá Bắc - Trung - Nam từ các trung tâm đồng bằng sông Hồng 

như Hà Nội đến đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại từ hai đồng bằng đến 

các tỉnh miền Trung. Đối với các vùng kinh tế trọng điểm, để giải toả nhanh 

hàng hoá qua cảng, hình thành các tổng kho trung chuyển đặt ở những vùng đầu 

mối giao thông thuận tiện cho việc chuyên chở từ các cảng đến và bốc dỡ đi các 

nơi khác. 

Về đường bộ, cần khắc phục sự xuống cấp, từng bước nâng cấp các tuyến 

đường bộ trọng yếu, đồng thời, nâng cấp các đường trục lớn quốc lộ, hình thành 

mạng giao thông đồng bộ tương đối hiện đại ở cả các vùng kinh tế trọng điểm. 

Nâng cấp các đoạn đường sắt xung yếu và hệ thống cầu đường sắt Thống nhất. 

Mở rộng và hiện đại hoá các đầu mối giao lưu quốc tế (cảng biển, cảng hàng 

không quốc tế). Phát triển các tuyến mới nối trục giao thông xuyên Á và với các 

nước láng giềng. 

Hai là, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải cần nhấn mạnh 

đến phát triển hệ thống cảng biển 

Do tầm quan trọng của hệ thống này trong kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 

ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, nhất là thực thi Hiệp định CPTPP và 

EVFTA. Hiện nay, trên 90% vận tải container đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

tập trung ở khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Đà Nẵng trong 

khi các cảng này còn hạn chế trong việc tiếp nhận tàu cỡ lớn do luồng vào cảng 

hạn chế về độ sâu. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa, cần xây dựng 

các cảng biển nước sâu ở các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam đất 

nước. Thêm vào đó, cần tiến hành nạo vét, cải tạo luồng lạch của hệ thống cảng 

để tăng công suất khai thác của các cảng biển trọng yếu của đất nước. Việc phát 

triển mạng lưới cảng biển cần được tiến hành chọn lọc dựa trên sự phân loại 

theo chức năng của các cảng thuộc mạng lưới này, chứ không nên phát triển một 
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cách dàn trải theo vùng địa lý. Theo đó, các cảng biển chính ở các khu vực kinh 

tế trọng điểm của 3 miền nên được cải tạo, nâng cấp để tiếp nhận hầu hết nhu 

cầu vận tải container, còn các cảng bổ trợ nên được khai thác để phục vụ nhu 

cầu vận tài hàng tổng hợp. Trong ngắn hạn, cần tận dụng và khai thác hết công 

suất của các cảng biển hiện có bằng cách thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các cảng, 

bến và các nhà cung cấp dịch vụ cảng; đổi mới trang thiết bị xếp dỡ hàng hóa, 

phối hợp với các phương thức vận tải khác bao gồm đường bộ, đường sắt và vận 

tải biển nội địa thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận cảng và các bến trong 

cảng của các phương tiện. Cần thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia 

tăng tại cảng như kiểm soát hàng hóa lưu kho bằng cách kết hợp các chức năng 

kho hàng hiện đại tại các cảng. 

Cần hiện đại hóa và mở rộng đội tàu do đội tàu hiện tại quá cũ, lạc hậu 

không đáp ứng được yêu cầu vận tải hàng container ngày càng tăng trong buôn 

bán quốc tế. Chính phủ có thể áp dụng các chương trình hỗ trợ tín dụng để hiện 

đại hóa và mở rộng đội tàu như cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay 

dài, cho thuê tàu với lãi suất ưu đãi... Công tác đổi mới đội tàu cần được thực 

hiện hài hòa với việc xây dựng và phát triển mạng lưới cảng biển, theo đó việc 

thiết kết cảng cần phải xem xét đến đặc thù về loại tàu mà từng cảng có khả 

năng tiếp nhận. 

Ba là, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông cần hướng vào giải quyết 

các “nút thắt” về kỹ thuật của hệ thống nhằm hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả 

và giảm chi phí logistics.  

Đối với hạ tầng đường biển, cần trung nâng cấp hệ thống cảng và đội tàu. 

Đối với hạ tầng đường sông, cần xác định các tuyến chính trên đó xây dựng các 

cảng và đầu tư phát triển phương tiện vận chuyển và trang thiết bị phù hợp. Xây 

dựng các tuyến đường sông phải liên thông với các tuyến đường bộ, đường biển, 

đường sắt để hình thành phương thức vận tải đi suốt. Có thể bố trí xây dựng các 

cảng sông gần cảng biển, cảng thông quan nội địa hay các trung tâm phân phối 

hàng hóa, đảm bảo cho sự liên kết các phương thức vận tải một cách thuận lợi. 

Đối với hạ tầng đường sắt, cần tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến vận tải hiện 

có, đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc - Nam đồng thời mở rộng các tuyến đường 

nhánh đến các khu vực, các trung tâm công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các 

tuyến đường nhánh có thể tiếp cận các cảng lớn của 3 miền để đáp ứng nhu cầu 

vận chuyển. Đồng thời cần tăng cường năng lực vận chuyển và bổ sung các 
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phương tiện vận chuyển như đầu máy, toa xe, đặc biệt là các toa xe chuyên dụng 

như toa chở hàng rời, hàng lỏng, hàng vận chuyển bằng container... Đối với hạ 

tầng đường bộ, cần tập trung nâng cấp chất lượng các tuyến đường hiện có, mở 

rộng mặt đường, tăng tỷ lệ đường được trải nhựa. Xây dựng thêm các trạm trung 

chuyển đường bộ, đặc biệt là trạm trung chuyển container để đáp ứng nhu cầu 

cao về vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ ở Việt Nam. 

Bốn là, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng giao thông vận tải nhằm giải quyết “nút thắt” về kinh tế đối với phát 

triển cơ sở hạ tầng logistics.  

Đây là vấn đề có tính đột phá để phát triển nhanh hệ thống cơ sở hạ tầng, bởi 

vốn là nguồn lực có vai trò quyết định quy mô, cơ cấu, trình độ và tốc độ phát 

triển hạ tầng giao thông của quốc gia. Nguồn vốn còn là công cụ quản lý để các 

cấp chính quyền điều tiết phát triển hạ tầng giao thông; đồng thời, thông qua 

việc thu hút và sử dụng các nguồn vốn nó cũng góp phần củng cố các mối quan 

hệ kinh tế. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, trong những năm tới mức vốn đầu tư vào cơ 

sở hạ tầng đòi hỏi phải chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP. Nước ta có nhiều cơ 

hội huy động đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. 

Cần khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài tham gia phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung các nguồn 

lực để ưu tiên cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao thông. Những 

thành tựu của nước ta trong tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sử dụng 

vốn ODA để phát triển cơ sở hạ tầng trong hơn 35 năm qua đã được quốc tế chú 

ý, tạo điều kiện để tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư quốc tế thông qua các 

dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, bán các loại trái phiếu phát triển hạ tầng của 

nước ta ra thị trường quốc tế và tiếp nhận các dự án trực tiếp nước ngoài trong 

lĩnh vực kết cấu hạ tầng. 

Tuy nhiên, có một thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt trong thời gian 

tới là khó khăn trong thu hút vốn ODA, trong thời gian qua, các nước Anh, Đan 

Mạch, Na Uy, Phần Lan, Tây Ban Nha,… đã dừng hoặc giảm dần cung cấp 

ODA cho Việt Nam. Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra dự kiến thời 

điểm dừng vốn ODA cho Việt Nam trong 1 đến 2 năm nữa. ADB cũng thông 

báo dừng vốn ODA cho Việt Nam trong thời gian tới. Vốn ODA hiện đang 
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chiếm trên 30% tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, cùng với vốn ngân sách 

(khoảng 11%), chủ yếu dùng làm vốn đối ứng cho vốn ODA, đã chiếm gần một 

nửa tổng vốn đó. Điều đó cho thấy vốn ODA hiện là nguồn vốn quan trọng để 

phát triển hạ tầng. Vốn ODA ưu đãi (không hoàn lại hoặc dài hạn và lãi suất 

thấp) chỉ áp dụng cho các nước nghèo. Hiện nay, nước ta ra khỏi ngưỡng nghèo 

(GDP khoảng gần 3.000USD bình quân đầu người) và gia nhập nhóm các nước 

đang phát triển thì vốn ODA sẽ giảm bớt rồi chấm dứt và chuyển sang nguồn 

vốn vay thương mại. Mặt khác nước ta đã bắt đầu trả nợ ODA ngày càng nhiều 

hơn, và rồi sẽ đến lúc tới lượt mình phải đóng góp vào quỹ ODA để giúp các 

nước nghèo khác. Mặc dù thời gian tới nguồn vốn ODA vẫn còn dồi dào nhưng 

chúng ta cần nhanh chóng làm chủ được cách huy động các nguồn vốn ngoài 

ODA và ngoài ngân sách, như thu hút các dự án BOT, BTO và BT, phát hành 

trái phiếu v.v... để khỏi lâm vào thế bị động. 

Năm là, Tăng cường bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển bền vững hệ 

thống cơ sở hạ tầng logistics 

Có thể nói, nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển 

bền vững hệ thống cơ sở hạ tầng logistics. Trong xu thế toàn cầu hoá, có sự hội 

nhập, mở cửa về kinh tế nói chung và kết nối hạ tầng giao thông nói riêng, điều 

đó cũng đòi hỏi phải đẩy nhanh tốc độ phát triển, hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ 

tầng logistics tương ứng với trình độ của khu vực và thế giới. Việc huy động và 

sử dụng nguồn nhân lực với những chính sách hợp lý sẽ bảo đảm được yếu tố 

nhân lực cho cả việc xây dựng, vận hành và tổ chức các hoạt động khai thác 

logistics phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy cần phải làm tốt công tác 

xây dựng kế hoạch bảo đảm nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng 

logistics. 

Việc dự báo, nắm chắc sự phát triển của logistics sẽ có cơ sở để dự báo nhu 

cầu về nhân lực trong từng giai đoạn cụ thể. Chính phủ và các địa phương cần 

phải nắm chắc số lượng quy mô các dự án, tốc độ gia tăng và mở rộng sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn, thực hiện tốt việc đối chiếu, thống nhất và kiểm soát 

chặt chẽ làm cơ sở để dự báo về tốc độ gia tăng nhu cầu nhân lực hàng năm. 

Quản lý thông qua phê duyệt dự án đầu tư, mở rộng ngành logistics. Chính 

quyền các địa phương cần bám sát “tín hiệu” về cung, cầu của thị trường sức lao 

động bao gồm cả số lượng, chất lượng và cơ cấu lao động mà doanh nghiệp cần 

đáp ứng cả nhu cầu trước mắt và một phần trong tương lai. Trình độ khoa học – 
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công nghệ mà doanh nghiệp đang sử dụng như thế nào thì đòi hỏi người lao 

động phải có khả năng tiếp thu và sử dụng nó. Chất lượng này được quy chuẩn 

thông qua cấp đào tạo, khả năng vận dụng và chất lượng thực tế của nhân lực 

được phân định theo tỷ lệ phần trăm. Cơ cấu trong tổng lượng cầu về nhân lực 

cần phải xác định ở đây là với số lượng và chất lượng nhân lực được xác định ở 

trên, trong từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp. Số lượng 

và chất lượng nhân lực của mỗi ngành cần bao gồm tổng nhân lực các doanh 

nghiệp kinh doanh trong ngành đó cần, cùng với chất lượng tương ứng…Trên 

cơ sở đó có chiến lược, kế hoạch đào tạo, phân bổ nhân lực cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. 

Cùng với đó cần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nhân lực đáp ứng 

nhu cầu phát triển logistics. Chất lượng nhân lực là tổng hợp, sự kết tinh của 

nhiều yếu tố và giá trị cùng tham gia tạo nên, trong đó gồm ba yếu tố cơ 

bản: Thể lực, trí lực và tâm lực. Giáo dục và đào tạo nhân lực được xác định là 

khâu then chốt, song việc nâng cao chất lượng nhân lực không phải chỉ đào tạo 

mỗi năng lực chuyên môn mà cần phải đặt mục tiêu giáo dục một cách toàn 

diện, từ mục tiêu, chương trình, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý đến phương pháp 

cần phải kết hợp chặt chẽ quá trình giáo dục với quá trình dạy học kiến thức 

chuyên môn để nâng cao cả trí lực và tâm lực. 

Để đáp ứng nhu cầu số lượng, yêu cầu chất lượng và cơ cấu nhân lực, các cơ 

sở đào tạo trong cần phải xác định đúng mục tiêu đào tạo nhân lực đủ về số 

lượng, đảm bảo về chất lượng trên cả các yếu tố cơ bản: Sức khỏe, kĩ năng nghề 

nghiệp, đạo đức và cơ cấu hợp lí. Chuyển từ việc trang bị kiến thức là chủ yếu 

sang phát triển toàn diện trình độ và kĩ năng mềm của nhân lực, chú trọng kĩ 

năng thực hành sát với thực tiễn nghề nghiệp. Chương trình đào tạo xây dựng 

theo hướng hiện đại, liên thông, dựa trên các tiếp cận mới là một trong những 

giải pháp quan trọng để cơ sở đào tạo có được những sản phẩm chất lượng, đáp 

ứng yêu cầu đa dạng về nhân lực để phục vụ ngành logistics. Trước yêu cầu mới 

về chất lượng nguồn nhân lực đòi hỏi chương trình đào tạo phải được chú ý đặc 

biệt với việc xác định chuẩn đầu ra phù hợp với mục tiêu để người học ra trường 

có thể bắt tay vào làm việc được ngay mà không phải đào tạo lại. Phát triển 

chương trình đào tạo nhân lực theo nhu cầu của phát triển ngành logistics là yếu 

tố then chốt, cầu nối để các cơ sở đào tạo hợp tác với các doanh nghiệp tổ chức đào 

tạo chuyên nghiệp, lựa chọn và đào tạo nhân lực ngay từ khi còn là sinh viên. 
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Bên cạnh đó, các địa phương, các cơ sở đào tạo cần mở rộng quy mô đào tạo 

nghề, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, phù hợp với thực tiễn các công nghệ 

tiên tiến mà lĩnh vực này đang sử dụng. Đồng thời có sự đầu tư đón đầu các 

công nghệ mới, tiên tiến mà nước ngoài đang sử dụng, vì hầu hết các doanh 

nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài khi tham gia đầu tư vào ngành này 

sẽ áp dụng những công nghệ mới của nước họ vào hoạt động này. Trong điều 

kiện hiện nay, cần xây dựng hệ thống trường trọng điểm chất lượng cao làm 

nòng cốt về chất lượng của hệ thống dạy nghề và từng bước tiếp cận với trình độ 

đào tạo tiên tiến trong khu vực và thế giới, các cấp học, ngành học cũng phải 

được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với yêu cầu về 

trình độ công nghệ hiện nay. 

Trong điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường, việc huy động nhân lực 

cho hoạt động này sẽ diễn ra theo cơ chế thị trường, như: Thầu khoán, thuê hoặc 

hợp đồng công nhân.v.v... Điều này thể hiện tính chất công bằng và bình đẳng 

về thực hiện cơ chế đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng logistics 

đang được thực hiện trên phạm vi cả nước. Hiện nay, nguồn nhân lực cho lĩnh 

vực này đang còn hạn chế. Do vậy, cần phải đẩy mạnh khâu đào tạo, nâng cao 

trình độ tay nghề, chuyên môn, đáp ứng với việc ứng dụng các thành tựu khoa 

học công nghệ mới trong xây dựng, vận hành các công trình kết cấu hạ tầng 

ngành logistics. 

KẾT LUẬN 

Logistics đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp, đời sống dân cư cũng như toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. 

Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng logistics ở Việt Nam hiện nay còn ở trình độ 

thấp, dưới tiềm năng cũng như chưa phát huy hết vai trò của nó như là một hoạt 

động để liên kết các chủ thể kinh tế, các hoạt động kinh tế trong hệ thống nền 

kinh tế quốc dân. Vì vậy, phát triển bền vững hệ thống cơ sở hạ tầng logistics là 

vấn đề cấp bách đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như các 

doanh nghiệp trong bối cảnh chúng ta xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn 

với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới. 
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GIẢI PHÁP KINH TẾ SỐ ĐỐI VỚI CÁC  

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THẾ THỚI VUCA 

ThS. Đặng Thanh Thủy, 

Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh 
 

TÓM TẮT 

Trong những năm gần đây, có thể thấy chuyển đổi số mà cụ thể là kinh tế 

số đang trở thành xu hướng ứng dụng dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Điều này càng trở nên rõ nét hơn khi Việt Nam nói riêng và thế giới nhìn chung 

đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Sự bùng phát của đại dịch 

Covid-19 vào cuối tháng 12/2019 khiến các doanh nghiệp không kịp đưa ra các 

phương án ứng phó. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ do giãn cách xã 

hội, sức mua người tiêu dung giảm mạnh, tình trạng thất nghiệp tăng. Bên cạnh 

đó, vào tháng 2/2022 vừa qua, cả thế giới đồng thời cũng chịu ảnh hưởng không 

nhỏ từ xung đột Nga-Ukraine, phần nào cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp 

của Việt Nam khi nguồn cung nguyên vật liệu tăng dẫn đến nguy cơ dẫn đến đứt 

gãy chuỗi cung ứng. Tất cả các tình trạng vừa liệt kê chính là các đặc điểm của 

thế giớ VUCA, một thế giới với nhiều sự biến động, không chắc chắn, phức tạp 

và mơ hồ. Vì vậy cần có giải pháp để thích ứng và tồn tại trong thế giới VUCA 

mà kinh tế số chính là giải pháp ưu tiên cần được lựa chọn để triển khai.  

Từ khóa: Kinh tế số; VUCA 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới nói riêng và Việt 

Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các quốc gia thực hiện giãn cách xã hội 

hoặc đóng cửa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Cho đến nay, đại dịch 

Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác 

động tiêu cực đến các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên 

minh Châu Âu... Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, Covid-19 tác động 

lên nền kinh tế và làm cho tăng trưởng kinh tế nước ta rơi xuống mức thấp nhất 

trong 10 năm qua. Điều này tiếp tục làm đe dọa đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, 

phát triển doanh nghiệp và thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, mặc dù 

nước ta có nền kinh tế và chính trị ổn định nhưng các quốc gia khác trong khu 

vực cũng có những chính sách rất hấp dẫn thu hút các doanh nghiệp đầu tư như 

Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia. Do đó, Việt Nam chưa thực sự chắc chắn là sự lựa 
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chọn ưu tiên mà chỉ là một lựa chọn đầu tư xem xét. Tất cả những điều trên cho 

thấy mọi trường kinh doanh của Việt Nam trong những năng gần đây có nhiều 

biến động và thiếu chắc chắc. Đó cũng chính là hai trong số bốn đặc điểm chung 

của trạng thái VUCA mà các các quốc gia khác cũng đang phải đối mặt. Với 

môi trường kinh doanh nhiều thay đổi như hiện nay, giải pháp giúp các doanh 

nghiệp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn trong hiện tại và sự bất ổn trong 

tương lai đó là cần nắm bắt cơ hội thúc đẩy kinh tế số phát triển. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Khái niệm thế giới VUCA 

Theo lý thuyết lãnh đạo của Warren Bennis và Burt Nanus, VUCA là một 

từ viết tắt được sử dụng để mô tả Sự biến động (Volatility), Không chắc chắn 

(Uncertainty), Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity) (Baran & 

Woznyj, 2020, pp. 1–11). Khái niệm VUCA được sử dụng đầu tiên năm 1987 để 

mô tả về thế giới đa cực xuất hiện sau Chiến tranh Lạnh. Kể từ đó, khái niệm 

này đã lan rộng trở thành khái niệm tham khảo được sử dụng trong các tổ chức 

kinh doanh vì nó cung cấp một khuôn khổ để hiểu các bất ổn mà doanh nghiệp 

đang phải đối mặt trong môi trường ngày nay và những thách thức mà nó đặt ra 

cho các nhà lãnh đạo. Theo khung VUCA trong kinh doanh được mô tả và giải 

thích với các khái niệm như sau: 

• Volatility (Biến động): Biến động là thành phần “V” trong 

VUCA. Nó đề cập đến tốc độ thay đổi trong một ngành, thị trường hoặc thế 

giới. Nó gắn liền với sự biến động của nhu cầu và sự hỗn loạn trên thị 

trường. Thế giới càng biến động, mọi thứ càng thay đổi nhanh chóng. Mọi 

người đều nhận thức như nhau, nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì dẫn đến sự 

biến động nhu cầu như vậy mặc dù thị trường / người mua / con người / điều 

kiện kinh tế xã hội gần như giống nhau?  

Các nhân tố quyết định sự biến động trong kinh doanh bao gồm:số hóa, 

cạnh tranh toàn cầu hoặc bất kỳ đổi mới nào trong mô hình kinh doanh 

(Bennett & Lemoine, 2014, pp. 310–312). 

• Uncertainty (Không chắc chắn): Sự không chắc chắn là thành 

phần “U” của VUCA. Do sự biến động phức tạp như vậy, nên chúng ta 

không thể dự đoán chính xác được các sự kiện trong tương lai, nhiều hoạch 

định bị đảo lộn trên thực tế trong khi đối thủ cạnh tranh có thể đột ngột xuất 

https://marketingtrips.com/news/doanh-nhan/nha-lanh-dao-nen-lam-gi-khi-nhung-nguoi-quan-ly-khinh-thuong-nhan-vien-cua-ho/
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hiện. Điều này dẫn đến sự không chắc chắn trong các quyết định của nhà 

lãnh đạo (Bennett & Lemoine, 2014, pp. 312–314). 

• Complexity (Phức tạp): Độ phức tạp là thành phần “C” của 

khung VUCA. Nó đề cập đến số lượng các yếu tố trong môi trường, sự đa 

dạng của các yếu tố và mối quan hệ giữa chúng. Càng nhiều yếu tố, chúng 

càng đa dạng và càng liên kết với nhau, môi trường càng phức tạp. Dưới độ 

phức tạp cao, doanh nghiệp bị bao vây bởi vô vàn thông tin nhiễu, dẫn đến 

nhầm lẫn lan rộng. Từ đó các doanh nghiệp không thể phân tích đầy đủ môi 

trường và đưa ra kết luận hợp lý. Thế giới càng phức tạp thì càng khó phân 

tích (Bennett & Lemoine, 2014, pp. 314–315).  

• Ambiguity (Sự mơ hồ): Sự mơ hồ là thành phần “A” của 

VUCA. Sự mơ hồ khác với Sự không chắc chắn. Tuy nhiên, Sự không chắc 

chắn là khi thông tin liên quan không có sẵn và không xác định, và sự mơ hồ 

khi thông tin liên quan có sẵn nhưng ý nghĩa tổng thể vẫn chưa được biết. 

Mất dần kiểm soát với các điều kiện và yếu tố trong môi trường kinh doanh 

phức tạp, khiến mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Doanh nghiệp vẫn giữ thái độ 

bảo thủ, bị động trong kinh doanh sẽ không thể thành công trong tương lai. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo mong muốn thay đổi, kiểm soát sự thay đổi nhưng 

không biết bắt đầu từ đâu và lựa chọn giải pháp nào… (Bennett & Lemoine, 

2014, pp. 315–316). 

Các đặc điểm của từng thành phần trong m6 hình VUCA được tổng hợp 

bảng sau (Bảng 1) cho thấy rõ sự khác biệt giữa các đặc điểm và trong các tình 

huống cụ thể: 

Bảng 1. Các thành phần trong mô hình VUCA 

Thành phần Đặc điểm Ví dụ 

Volatility 

(Sự biến 

động) 

Thay đổi tương đối không ổn 

định. Thử thách bất ngờ và có 

thể không rõ thời lượng, nhưng 

không nhất thiết là khó hiểu; 

kiến thức về nó thường có sẵn. 

Giá cả biến động sau thiên tai, 

chẳng hạn như khi hỏa hoạn, 

triều cường, hoặc hạn hán ảnh 

hưởng đến toàn bộ chuỗi cung 

ứng. 

Uncertainty 

(Sự không 

Thiếu kiến thức. Tuy nhiên, 

nguyên nhân và kết quả cơ bản 

Việc ra mắt sản phẩm dự kiến 

của đối thủ cạnh tranh có thể 
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chắc chắn) của tình huống đã được biết. thay đổi tương lai của doanh 

nghiệp và thị trường. 

Complexity 

(Sự phức 

tạp) 

Doanh nghiệp khó phân tích dự 

đoán được yếu tố nào đem đến 

sự phức tạp tác động đến doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp có 

thể dự đoán kết quả nhưng khó 

phán đoán các hậu quả khó 

lường trước được từ chính các 

yếu tố này 

Công ty hoạt động ở nhiều quốc 

gia, mỗi quốc gia có môi trường 

pháp lý, thuế quan và các giá trị 

văn hóa riêng. 

 

Ambiguity 

(Sự mơ hồ) 

Mối quan hệ nhân quả hoàn 

toàn không rõ ràng. Không có 

tiền lệ tồn tại; ban lãnh đạo 

phải đối mặt với những ẩn số 

không xác định. 

Công ty quyết định chuyển 

sang các thị trường đang phát 

triển hoặc tung ra các loại sản 

phẩm mới nằm ngoài kinh 

nghiệm trước đây của mình. 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Có thể thấy, các thành phần trong khung VUCA tạo thành một chuỗi 

nguyên nhân – kết quả tương tác lẫn nhau. Trong đó, một thành phần không tồn 

tại nếu không có thành phần kia.  

 

Hình 1. Mối liên hệ tương quan giữa các thành phần trong mô hình 

VUCA 

 

(Nguồn: Baran & Woznyj, 2020) 
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Tóm lại, từ viết tắt VUCA là viết tắt của bốn yếu tố biến động, không chắc 

chắn,phức tạp và mơ hồ. Bốn yếu tố này cũng có thể được coi là đặc điểm của 

môi trường VUCA. Hơn nữa, một công ty trong môi trường VUCA dựa vào các 

kỹ năng và năng lực của mình để chuẩn bị và thích ứng với hoàn cảnh của môi 

trường trong nỗ lực phát huy hết tiềm năng của nó. 

2.2 Khái niệm kinh tế số 

Thuật ngữ Kinh tế số (Digital Economy) đã xuất hiện từ khá lâu. Tuy 

nhiên, khi Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) xuất hiện thì khái niệm 

kinh tế số dần trở nên phổ biến và trở thành xu hướng trong mọi lĩnh vực do đặc 

thù của CMCN 4.0 chính là lấy công nghệ số làm trọng tâm. Đến nay có nhiều 

định nghĩa, khái niệm khác nhau về kinh tế số.  

Theo nhóm cộng tác kinh tế số Oxford, kinh tế số được hiểu là một nền 

kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử 

tiến hành thông qua Internet. Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh 

tế như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất, phân phối, lưu thông hàng 

hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng, …nơi mà công nghệ số 

được áp dụng. 

Còn theo R. Bukht và R. Heeks, kinh tế số là phạm vi hẹp nằm trong Kinh 

tế số hóa. Khung lý thuyết về phạm vi kinh tế số của cho rằng có 3 thành phần 

chính (hình) bao gồm: 

[1] Phạm vi rộng: Kinh tế số hóa (Digitalised Economy) bao gồm: 

Thương mại điện tử (e-Commerce), Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0), Nông 

nghiệp chuẩn xác (Precision Agriculture), Kinh tế thuật toán (Algorithmic 

economy); 

[2] Phạm vi hẹp: Kinh tế số (Narrow scope: Digital economy) bao 

gồm: Dịch vụ số (Digital service), Kinh tế hạ tầng (platform economy), Kinh 

tế chia sẻ (Sharing economy), Kinh tế gắn kết lỏng (gig economy); 

[3] Lõi: Thành phần số (Core: Digital sector) bao gồm chế tạo phần 

cứng (Hardware manufacture), Dịch vụ thông tin (Information service), Phần 

mềm và tư vấn công nghệ thông tin (Software and IT consulting), truyền 

thông (Telecommunications). 
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Hình 2. Khung lý thuyết về phạm vi kinh tế số 

 

(Nguồn: Bukht and Heeks, 2017) 

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019, kinh tế số được hiểu là 

toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số, và phát triển kinh tế số là sử 

dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Trong 

nền kinh tế số, các doanh nghiệp sẽ đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh 

truyền thống sang mô hình theo hệ sinh thái, liên kết từ khâu sản xuất, thương 

mại đến sử dụng và điều này sẽ làm tăng năng suất cũng như hiệu quả lao động. 

Nhìn chung, kinh tế số là là tất cả các hoạt động kinh tế diễn ra trong những 

lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp cho đến dịch vụ; từ sản xuất 

đến phân phối và lưu thông hàng hóa cho đến các hạ tầng hỗ trợ như giao thông 

vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, có sử dụng công nghệ số như là yếu tố 

chính trong sản xuất và kinh doanh.  

3. GIẢI PHÁP KINH TẾ SỐ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT 

NAM TRONG THẾ GIỚI VUCA 

3.1. Thực trạng doanh nghiệp trong thế giới VUCA 

Như đã trình bày, trong thế giới VUCA, các doanh nghiệp phải đối mặt với 

những thách thức vô cùng to lớn về sự bất ổn, không chắc chắn, phức tạp và mơ 

hồ. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên do như các vấn đề toàn cầu hóa, cạnh 

tranh chính trị, chiến tranh thương mại, dịch bệnh cùng những yếu tố bất thường 

khác. Và tại thời điểm hiện nay, theo tác giả phân tích, dịch bệnh Covid-19 với 

những tác động nặng nề và cuộc xung đột Nga-Ukraine đang đặt thế giới vào 
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trạng thái VUCA. Việt Nam cũng chịu tác động từ chính những tình trạng trong 

thế thới VUCA gây nên. 

Tình trạng 1: Đại dịch Covid-19 khởi phát tại Trung Quốc từ tháng 

12/2019 rồi lan ra hầu hết các nước đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã 

hội của toàn thế giới. Ở Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới 

các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Theo số liệu từ Tổng 

cục Thống kê năm 2021, mức tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 2,58% (trong đó 

quý 1 tăng 4,7%; quý 2 tăng 6,7%; quý 3 giảm 6,0% và quý 4 tăng 5,2. 

Hình 3. Tốc độ tăng/ giảm GDP của Việt Nam các Quý năm 2021 

Quý I Quý II Quý III Quý IV

GDP 4.72% 6.73% -6.02% 5.22%

4.72%

6.73%

-6.02%

5.22%

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm, 2021) 

COVID-19 diễn biến phức tạp từ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 

động thương mại và dịch vụ. Theo đó, một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn 

đã tăng trưởng âm và điều này làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ 

cũng như toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể, ngành bán buôn, bán lẻ giảm 0,2% so với 

năm trước, làm giảm 0,02 điểm phần trăm trong tốc độ tăng tổng giá trị tăng 

thêm của toàn nền kinh tế. Ngành vận tải kho bãi giảm 5,0%, làm giảm 0,3 điểm 



 

168 

phần trăm và ngành dịch vụ lưu trú-ăn uống giảm mạnh 20,8%, làm giảm 0,51 

điểm phần tram. Lượng khách du lịch nước ngoài giảm 96% trong năm 2021. 

Hình 4. Tốc độ tăng GDP năm 2021 theo khu vực kinh tế 

2.58%

2.90%

4.05%

1.22%

GDP Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản

Công nghiệp và xây 

dựng

Dịch vụ

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm, 2021) 

Thị trường lao động chịu những cú sốc nghiêm trọng từ cả phía cung và 

cầu khi nền kinh tế suy yếu và người lao động rời bỏ lực lượng lao động, dẫn tới 

giảm 2,0 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III so với quý trước. Theo số 

liệu từ Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020 có tổng cộng 

101,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động 

chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm 

trước. Trong đó, gồm 46,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời 

hạn, tăng 62,2%; gần 37,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục 

giải thể, giảm 13,8%; gần 17,5 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 

3,7%. Như vậy, tính trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui 

khỏi thị trường.  
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Hình 5. Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và 

hoàn tất giải thể 
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(Nguồn: Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2020) 

Tình trạng 2: Xung đột Nga – Ukraine làm kinh tế Việt Nam không tránh 

khỏi hệ lụy. Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thươn, trong năm 2021 

thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga trong năm 2021 đạt 7,1 tỷ USD 

tăng 26% so với năm 2020, chỉ chiếm hơn 1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

của Việt Nam và đứng thứ 21 trong số các đối tác thương mại chính của Nga. 

Còn đối với Ukraine, thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Ukraine trong năm 

2021 đạt 720 triệu USD, tăng 50% so với năm 2020, nhưng chỉ chiếm 0,1% tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong đó, Việt Nam nhập siêu từ 

Ukraine 30 triệu USD. Mặc dù thương mại giữa Việt Nam với Ukraine và Nga 

đều tăng trưởng mạnh trong năm 2021 nhưng hai thị trường này chỉ chiếm tỷ 

trọng khoảng 1,2 % (tương đương 7,8 tỷ USD) trong tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu của cả nước.  
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Hình 6. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 

 

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu, 2021) 

Mặc dù cả Nga và Ukraine chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong xuất nhập khẩu 

của Việt Nam nhưng trong một thới giới VUCA mọi thứ đềuu không chắc chắc 

thì về lâu dài nếu không có giải pháp sẽ để lại những hệ lụy khó lường trước 

được. Điều này có thể phân tích như sau: (1) Thứ nhất, thiếu hụt nguồn cung 

chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam; (2) Thứ hai, gia tăng áp lực lạm phát sản lượng sản xuất và thị phần 

xuất khẩu một số mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng 

như: Xăng dầu, khí đốt, lúa mì, nhôm, nickel, ngô… của Nga và Ukraine rất lớn; 

(3) Thứ ba, du lịch quốc tế phục hồi chậm do khủng hoảng Nga-Ukraine. Để 

đảm bảo an ninh, an toàn hàng không các hãng hàng không phải bay vòng khiến 

thời gian bay và giá vé tăng cao cũng là trở ngại và ảnh hưởng không nhỏ tới du 

lịch Việt Nam.  

3.2. Giải pháp kinh tế số cho các doanh nghiệp Việt Nam 

Từ những phân tích về các tình trạng đã và đang diễn ra trong thế giới 

VUCA, có thể thấy các doanh nghiệp Việt Nam cần đưa ra giải pháp phù hợp để 

thích nghi với môi trường VUCA hiện nay. Theo báo cáo thường niên "E-

Conomy SEA 2020" của Google, Temasek và Bain & Company, kinh tế số 

Singapore bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, đã giảm 24% từ 12 tỷ USD năm 

2019 xuống còn 9 tỷ USD vào năm 2020. Trong khi đó Việt Nam và Indonesia 

là những quốc gia duy trì mức tăng trưởng cao. Cụ thể, Việt Nam dẫn đầu về tốc 

độ tăng trưởng, với nền kinh tế số tăng trưởng 16% từ 12 tỷ USD năm 2019 lên 

14 tỷ USD trong năm nay. Dự báo Việt Nam sẽ đi đầu nền kinh tế kỹ thuật số 
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của ASEAN vào năm 2025. Từ số liệu báo cáo cho thấy Kinh tế số chính là một 

trong những giải pháp hàng đầu giúp các doanh nghiệp Việt Nam thích nghi và 

tồn tại trong thế giới đầy biến động như hiện nay.  

Hình 7. Tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế số tại các quốc gia Đông Nam Á 

 

(Nguồn: Google, Temasek, Bain & Company, 2020) 

Như vậy cần có những giải pháp như thế nào trong sự biến động khó lường 

của thế giới VUCA. Để thích nghi và tồn tại, tác giả đề xuất 2 nhóm giải pháp 

chính dành cho Nhà nước và Doanh nghiệp. 

• Nhóm giải pháp dành cho Nhà nước: 

Thứ nhất, theo khung lý thuyết kỹ thuật số, kinh tế số lõi được xem là hạt 

nhân của chuyển đổi số. Do đó thực hiện tốt phần này sẽ giúp các doanh nghiệp 

Việt Nam phát triển nhanh chóng. Trong kinh tế số lõi, cần chú trọng đến mạng 

lưới kết cấu hạ tầng viễn thông về chất lượng, tính khả dụng, hiệu quả và khả 

năng cạnh tranh cùng với sự hấp dẫn của các chính sách thu hút các doanh 

nghiệp nước ngoài. Đây sẽ được xem là yếu tố thuận lợi cho phát triển nền kinh 

tế số. Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông cần nâng cấp và đặc biệt phủ 

song rộng khắp đến các tỉnh thành phố ở Việt Nam với mục tiêu là tất cả mọi 

người dân, mọi doanh nghiệp đều có thể tiếp cận. Trong quá trình triển khai cần 

lưu ý đến những đặc thù của khu vực thành thị và nông thôn để có kế hoạch phát 

triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở hai khu vực này một cách cân bằng, đồng bộ. 

Bên cạnh đó các xu hướng công nghệ mới nhanh chóng phát triển bao gồm AI, 

IoT, điện toán đám mây. Do đó cần xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ 

theo hướng hỗ trợ và kết nối nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. 
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Thứ hai, Việt Nam cần có giải pháp cho việc xây dựng luật về an ninh 

mạng, các luật liên quan đến tinh tế số nhằm đảm bảo thông tin cá nhân, dữ liệu 

khi triển khai các hoạt động kinh tế số trong sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp. Từ đó có thể đảm bảo được quyền và lợi ích cho các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước.  

Thứ ba, Nhà nước cần tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp 

trong việc ứng dụng kỹ thuật số trong quá trình hoạt động kinh doanh. Điều này 

cần được thực hiện liên tục xuyên suốt và nhất quán ở tất cả cấp bậc quản lý. 

Cần tập trung phát triển các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu hoặc 

đang khó khăn trong việc ứng dụng kỹ thuật số trong công tác quản lý, trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thứ tư, lên kế hoạch cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

trong lĩnh vực công nghệ. Để có đội ngũ nhân lực giỏi, cần có kế hoạch phát 

triển từ nâng cao chất lượng giáo dụng trong nhà trường. Việc học hiểu về công 

nghệ khoa học nên được triển khai áp dụng không chỉ từ các cấp phổ thông hay 

đại học mà cần đưa vào các cấp học nhỏ hơn như mầm non hoặc tiểu học. Nên 

xem công nghệ là một kiến thức thường thức. Một số quốc gia hiện nay ở khu 

vực Châu Á đang thực hiện đưa công nghệ khoa học vào giảng dạy cho các cấp 

học thông qua mô hình STEM. STEM là mô hình có sự tích hợp và lồng ghép 

hài hòa từ bốn nhóm kỹ năng là: Kỹ năng khoa học, kỹ năng công nghệ, kỹ năng 

kỹ thuật và kỹ năng toán học đang được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như 

Mỹ, Canada, Úc, Trung Quốc… 

• Nhóm giải pháp cho doanh nghiệp: 

Theo Báo cáo chỉ số Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Việt Nam 2021 của 

Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) thì người dân mua sắm trực tuyến nhiều 

hơn, sản lượng chuyển phát tăng 47%. Điều này cho thấy các nền tảng thương 

mại điện tử đã góp phần mở ra cơ hội mua sắm phong phú, đa dạng cho những 

người sống ở các thành phố nhỏ, phụ cận và cả khu vực nông thôn; kết nối 

người tiêu dùng trẻ và sống tại những vùng ven đô đến với nhiều thương hiệu 

quốc tế. Báo cáo của Facebook hồi cuối tháng 6/2021 cho thấy mua sắm qua 

thương mại điện tử sẽ trở thành xu hướng tiêu dùng mới thay vì chỉ là hình thức 

đối phó trong thời dịch. Theo đó, 81% người tiêu dùng nói rằng họ đã thay đổi 

thói quen mua sắm từ khi đại dịch bùng phát, 92% trong số đó khẳng định sẽ 
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tiếp tục hành vi mới này dài hạn cả trong tương lai, dù còn dịch bệnh hay không. 

Điều này cho thấy TMĐT đang dần trở nên phổ biến. Đặc biệt dưới tác động của 

dịch Covid-19 TMĐT phát triển mạnh mẽ hơn.  Chính vì vậy, đề xuất đối với 

các doanh nghiệp đó chính là cần đẩy mạnh phát triển mô hình TMĐT tại các 

chính các doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cần 

chú trọng và tập trung đầu tư cho TMĐT do đây là nhóm các doanh nghiệp 

chiếm tỷ lệ cao (khoảng 785.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm hơn 98% tổng 

số doanh nghiệp trong năm 2022). Do đó, các doanh nghiệp này sẽ mức độ cạnh 

tranh cao. Đặc biệt, trong thế giới VUCA nhiều biến động và phức tạp của, việc 

thiếu giải pháp công nghệ đột phá sẽ khiến các SME không giải quyết được bài 

toán chi phí sản xuất, vận chuyển lưu kho và bán hàng.  

Một tính năng giúp việc mua hàng xuyên biên giới trên nền tảng kỹ thuật số 

trở nên dễ dàng hơn chính là sự hiện diện của các loại ví điện tử, có thể được sử 

dụng để mua bất kỳ một sản phẩm nào trên nền tảng. Chính vì vậy, khi đẩy 

mạnh TMĐT, các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư cho việc ứng dụng hiệu 

quả các loại ví điện tử như MoMo, Airpay, Zalopay… 

Theo Báo cáo chỉ số Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Việt Nam 2021 của 

Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), Năm 2020 kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ 

doanh nghiệp có lao động chuyên trách về thương mại điện tử lại giảm nhiều so 

với các năm trước, một phần cũng do tác động lớn của đại dịch và áp lực về tài 

chính nên việc cắt giảm biên chế và kiêm nghiệm nhiều vai trò được các công ty 

triển khai để duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Xét về quy mô doanh 

nghiệp thì nhóm các doanh nghiệp SME có tỷ lệ lao động chuyên trách về 

thương mại điện tử chỉ bằng một nửa so với nhóm các doanh nghiệp lớn.  
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Hình 8. Tỷ lệ doanh nghiệp có lao động chuyên trách về TMĐT qua 

các năm 

 

(Nguồn: Hiệp hội TMĐT Việt Nam, 2020) 

Chính vì vậy các SME nói riêng và doanh nghiệp nói chúng cần xây dựng 

chính sách thu hút đãi ngộ phù hợp nhằm lựa chọn đúng đối tượng lao động có 

chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ nói chung và thương mại điện tử riêng. 

5. KẾT LUẬN CHUNG 

Sự ổn định thường đi đôi với những điều vững chắc, nhưng trong trạng thái 

VUCA, linh hoạt lại giúp các doanh nghiệp thích nghi và dễ dàng thiết lập trang 

thái ổn định, tránh bị đào thải. Một trong những giải pháp linh hoạt chính là phát 

triển vai trò của kinh tế số trong sản xuất kinh doanh. Kinh tế số đóng vai trò 

qua trọng đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt khi các 

doanh nghiệp đang phải đối mặt với 2 tình trạng của thế giới VUCA. Đó chính 

là tác động của đại dịch Covid-19 và sự bùng nổ xung đột Nga Ukraine. Để có 

thể phát huy vai trò của kinh tế số một cách hiệu quả và thành công, cần có các 

nhóm giải pháp riêng biệt khuyến nghị dành cho Nhà nước và các doanh nghiệp. 

Đối với nhóm giải pháp dành cho nhà nước, cần tập trung nâng cao chất lượng 

cơ sở hạ tầng công nghệ và chất lượng nguồn lực cho phát triển công nghệ. Đối 

với nhóm giải pháp dành cho các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng các giải pháp 

cho doanh nghiệp SME là nhóm doanh nghiệp chiếm số đông. Các doanh nghiệp 

cần tiếp tục đầu tư cho thương mại điện tử vì đây chính là chìa khóa thành công 

giúp giải quyết khó khăn về mặt chi phí và thời gian trong sản xuất kinh doanh. 
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Có thể thấy, lợi ích mà kinh tế số đem lại chính là giúp các doanh nghiệp có thể 

dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận khách hàng hơn. Đồng thời kinh tế số giúp việc 

quản lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể đáp ứng đủ nguồn 

cung cần thiết với thời gian và quy trình ngắn hơn so với hoạt động kinh doanh 

truyền thống.  
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XU HƯỚNG MARKETING KỸ THUẬT SỐ TRONG NGÀNH DỊCH VỤ 

KHÁCH SẠN: CÁ NHÂN HOÁ BẰNG DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG 

 

Dương Bảo Trung 

Lê Nhân Ái Huyên 

Thái Hà My 

Lê Mỹ Anh 
 

Tóm tắt  

Marketing kỹ thuật số hay còn gọi là Digital Marketing là một thuật ngữ 

không mấy xa lạ với tất cả những người kinh doanh và các nhà kinh tế. Sự phát 

triển mạnh mẽ của Internet, cùng truyền thông mạng xã hội đã làm cho các công 

cụ Digital trở nên gần gũi và đời thường hơn bao giờ hết. Tiếp thị cá nhân hoá 

cho phép các khách sạn cung cấp nội dung cá nhân cho khách hàng mục tiêu 

thông qua việc sử dụng công nghệ tự động hóa và thu thập dữ liệu. Mục tiêu của 

tiếp thị cá nhân hóa là thu hút khách hàng tiềm năng bằng cách giao tiếp với họ 

với tư cách cá nhân. Đối với các khách sạn và nhà điều hành tour du lịch, điều 

quan trọng là cá nhân hoá dịch vụ của họ cho khách và khách hàng của họ thông 

qua các email được nhắm mục tiêu. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là với sự bùng nổ 

của mạng xã hội truyền thông và các công nghệ hiện đại khác thì đâu là hướng 

đi mới cho tiếp thị số trong lĩnh vực khách sạn. Câu trả lời được đưa ra để 

nghiên cứu đó chính là Tiếp thị số thông qua cá nhân hoá bằng dữ liệu người 

dùng. Bằng chứng cho thấy thông qua nghiên cứu định tính số liệu về Marketing 

thông qua Google. 

Từ khoá: Google, Marketing kỹ thuật số, Khách sạn, Tiếp thị cá nhân 

hoá, Tiếp thị nội dung. 

Mở đầu 

Một điều chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là Digital Marketing hiện nay 

đang tồn tại và hiện hữu như một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống đời 

thường. Điều đó làm cho chúng ta dần quên đi một khái niệm quan trọng trong 

chiến lược kinh doanh đó là Tiếp thị Kỹ thuật số - Digital Marketing. Trước đại 

dịch Covid-19, chúng ta có thể thấy được sự bùng nổ của truyền thông mạng xã 

hội với sự lớn mạnh của các công lớn trên thế giới như Facebook, Instagram, 

Youtube, Twitter, Zalo,... 
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Trang phân tích dữ liệu thị trường khách sạn toàn cầu STR vừa công bố 

một số dữ liệu đáng lo ngại, cho thấy rõ ràng rằng chi tiêu tiếp thị trong lĩnh vực 

khách sạn của Hoa Kỳ trong thời kỳ đại dịch đã giảm đáng kể so với năm 2019, 

giảm xuống mức thấp nhất là 50% vào năm 2020 và phục hồi nhẹ lên 54% vào 

năm 2021 so với mức trước đại dịch. Rắc rối không kém là việc giảm biên chế 

(lương và phúc lợi) cho nhân viên bán hàng và tiếp thị của khách sạn trong suốt 

đại dịch, kết thúc năm 2021 ở mức 58% của năm 2019. 

Ngày nay, người tiêu dùng du lịch trung bình dành gần 7 giờ trên các 

phương tiện kỹ thuật số mỗi ngày so với 19 phút trên các phương tiện in (báo và 

tạp chí). Nhìn chung, người tiêu dùng dành nhiều thời gian cho phương tiện kỹ 

thuật số hơn so với truyền hình, đài phát thanh và phương tiện in kết hợp (theo 

Hootsuite, 2022). Vì vậy, các doanh nghiệp khách sạn hãy quên việc chi tiêu số 

tiền tiếp thị quý giá của cho các tài liệu quảng cáo in ấn và tài sản thế chấp, 

quảng cáo in, thư trực tiếp. Điều đó cho thấy được rằng lĩnh vực tiếp thị số vẫn 

đang là một kênh đầu tư tiềm năng để mang về lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy 

nhiên câu hỏi đặt ra là với sự bùng nổ của mạng xã hội truyền thông và các công 

nghệ hiện đại khác thì đâu là hướng đi mới cho tiếp thị số trong lĩnh vực khách 

sạn. Câu trả lời được đưa ra để nghiên cứu đó chính là Tiếp thị số thông qua cá 

nhân hoá bằng dữ liệu người dùng. 

Ví dụ: email được nhắm một nhóm khách hàng cụ thể có thể được gửi bất 

cứ khi nào giảm giá sắp tới được cung cấp bởi công ty du lịch hoặc khách sạn. 

Tiếp thị cá nhân hóa là một trong những chiến lược tiếp thị khách sạn trực tiếp 

nhất mà bạn có thể sử dụng để thiết lập mối quan hệ thiết hơn với khách hàng 

của mình và khuyến khích họ thực hiện chuyến thăm trở lại. Theo Hootsuite 

(2022), Google kiểm soát 91,42% thị phần công cụ tìm kiếm toàn cầu. Google 

hiện “sở hữu” khách hàng du lịch và đã trở thành "người chăn dắt hành trình của 

khách hàng kỹ thuật số" bằng cách định vị và kiếm tiền dưới dạng phí giới thiệu, 

CPC, CPM, CPA và CPS từ mỗi giai đoạn trong số năm giai đoạn của Kỹ thuật 

số Hành trình của khách hàng: Các giai đoạn mơ ước, lập kế hoạch, đặt chỗ, trải 

nghiệm và chia sẻ. Với những tiềm năng sẵn có, Google hoàn toàn có thể là giải 

pháp tối ưu cho chiến lược Digital Marketing cho ngành khách sạn trong giai 

đoạn 2022 - 2030. 
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1. Cơ sở lý luận 

1.1 Tiếp thị kỹ thuật số - Digital Marketing 

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang lên ngôi như hiện nay, 

nhận thức được việc hướng đến tập trung đầu tư và áp dụng công nghệ kỹ thuật 

số là một lợi thế giúp nắm bắt xu hướng thị trường, đặc biệt, đó là công cụ đắc 

lực đối với các nhóm ngành dịch vụ. Đưa ra khái niệm một cách ngắn gọn, tiếp 

thị kỹ thuật số là hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá hình ảnh hay sản phẩm của 

công ty/tổ chức trên các kênh truyền thông kỹ thuật số. 

Theo báo điện tử Noron (2022), khi được áp dụng thành công, Digital 

Marketing có thể mang lại những lợi ích đáng kể. Đầu tiên, mức độ bao phủ vô 

cùng lớn của Mạng xã hội trên thị trường hiện nay trở thành một “địa bàn" tuyệt 

vời để các tổ chức doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh, sản phẩm của mình 

một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, nền tảng internet có sự phân bố các diễn 

đàn theo các lĩnh vực khác nhau, mỗi diễn đàn ứng dụng cho từng phân khúc 

khách hàng, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, những chuyên 

gia tiếp thị kỹ thuật số có thể tiếp cận khách hàng đa lĩnh vực. Không những thế, 

có thể nói chỉ có nền tảng kỹ thuật số mới có “đất" cho doanh nghiệp và khách 

hàng tương tác lẫn nhau một cách bền vững và lâu dài. Thế nên Digital 

Marketing chính là phương thức tiếp cận hiệu quả cho các doanh nghiệp để khảo 

sát và thăm dò phản hồi, ý kiến để đảm bảo rằng chiến lược đưa ra có hay không 

đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng. 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các đổi mới kỹ thuật 

số có thể đưa các quốc gia đến gần hơn với sự thịnh vượng bền vững. McKinsey 

liệt kê những đổi mới hàng đầu có tác động kinh tế đáng kể nhất, bao gồm 

Internet di động, tự động hóa công việc tri thức, Internet vạn vật, công nghệ đám 

mây, rô bốt tiên tiến và in 3-D, cùng nhiều thứ khác. Trong giai đoạn chuyển đổi 

và thích ứng với nền kinh tế kỹ thuật số này, cần phải có một phương pháp tiếp 

thị mới để hướng dẫn các nhà tiếp thị dự đoán và tận dụng các công nghệ đột 

phá. Trong sáu năm qua, các nhà tiếp thị đã yêu cầu phần tiếp theo của Tiếp thị 

3.0: Từ Sản phẩm đến Khách hàng đến Tinh thần Con người (Wiley, 2010). Bây 

giờ là đến thời kì của Marketing 4.0, Tiếp thị 4.0 là một phương pháp tiếp thị kết 

hợp tương tác trực tuyến và ngoại tuyến giữa công ty và khách hàng. Trong nền 

kinh tế kỹ thuật số, chỉ tương tác kỹ thuật số là không đủ. Trên thực tế, trong thế 
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giới ngày càng trực tuyến, cảm ứng ngoại tuyến thể hiện sự khác biệt hóa mạnh 

mẽ (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017).  

Muốn áp dụng thành công Digital Marketing thì ta phải tuân theo lộ trình 

của chiến dịch quảng bá này. Theo Báo điện tử Vietnix, kế hoạch Digital 

Marketing gồm 8 bước, với bước đầu tiên là Phân tích thị trường, mục tiêu 

xác định nhu cầu thị trường và khách hàng. Cụ thể hơn ở bước này là ta đang 

thực hiện khảo sát để hiểu vấn đề khách hàng thực sự quan tâm là gì? Trả lời 

cho các câu hỏi doanh nghiệp đã làm gì cho online marketing và đã thu được 

những kết quả gì? Mọi người đang nói gì về doanh nghiệp trên môi trường 

online? Buớc thứ hai là Thiết lập mục tiêu. Việc đặt ra mục tiêu cũng giống 

như vẽ ra một thước đo đo lường mức độ thành công của chiến lược tiếp thị kỹ 

thuật số. Mục tiêu thiết lập cũng cần theo nguyên tắc giúp cho doanh nghiệp và 

các chuyên gia Marketing ước lượng tính khả thi và tính hợp lý của các mục tiêu 

trong chiến lược. Bước thứ Ba, Xây dựng chân dung khách hàng; Người mua 

là bức chân dung khách hàng lý tưởng. Bước thứ tư, Xây dựng kế hoạch 

truyền tải, về content nên phác thảo loại nội dung sẽ tạo và cách phân phối nội 

dung đó cho khách hàng mục tiêu. Bước thứ năm, Từ khoá mục tiêu, từ khoá 

mục tiêu đối với doanh nghiệp đóng vai trò tuyên ngôn giá trị sản phẩm của 

doanh nghiệp trên thị trường. Bước thứ sáu, Lựa chọn công cụ truyền tải, các 

nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay là Google, Facebook, Youtube, 

Email…Bước thứ bảy, KPIs và đo lường chiến dịch, sau khi lập kế hoạch và 

triển khai chiến dịch Digital Marketing. Bước tiếp theo đóng vai trò vô cùng 

quan trọng : phân tích kết quả. Cần phải đo lường mức độ hiệu quả để giúp sửa 

chữa những gì chưa hiệu quả, cải thiện và cải tiến hơn những kế hoạch trong 

tương lai. Bước cuối cùng, Kế hoạch dự phòng, dự trù những kế hoạch dự 

phòng nếu chẳng may phải đối mặt với tình huống :” Điều gì sẽ xảy ra nếu 

không đạt được mục tiêu".  

1.2 Marketing trong ngành dịch vụ khách sạn 

Trong “cuộc chiến” cạnh tranh của các khách sạn, Marketing khách sạn là 

điều cần thiết, vì đó là cách các khách sạn có thể quảng bá sản phẩm dịch vụ của 

họ, làm nổi bật các tính năng độc đáo so với các đối thủ. Từ việc triển khai chiến 

lược Marketing, các nhà đầu tư có thể nhận ra những ưu nhược điểm của sản 

phẩm, dịch vụ của khách sạn. Từ đó, các chủ khách sạn có thể nhanh chóng đưa 
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ra những giải pháp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cũng như tìm hướng triển 

khai và phát huy thế mạnh của khách sạn. 

Chúng ta đã quen với những nền tảng Marketing B2B như OTA. Nhưng 

hãy nhìn xa hơn các OTA, vì họ đang gặp khó khăn với Google ngày hôm nay 

và hướng tới một lĩnh vực thậm chí còn khó khăn hơn vào ngày mai khi Airbnb, 

Amazon, Facebook và Alibaba lao vào cuộc cạnh tranh. Airbnb vừa mua lại 

HotelTonight. Booking.com đang tuyên bố có nhiều đơn vị cho thuê kỳ nghỉ 

hơn Airbnb, và Expedia’s Homeaway cũng không kém xa. Đó không phải là 

“cuộc chiến giữa OTA và khách sạn”; đó là cuộc chiến của nền tảng phân phối 

(Green, 2020). Google định nghĩa hành trình của khách hàng này là một chuỗi 

các giai đoạn được kết nối với nhau linh hoạt: Giai đoạn mơ ước, Lập kế hoạch, 

Đặt chỗ, Trải nghiệm và Chia sẻ, trong đó mọi giai đoạn đều ảnh hưởng và đang 

bị ảnh hưởng bởi các bước khác của hành trình (Starkov, 2020).  

Theo Linh Marketing Blog, Marketing khách sạn bắt đầu từ những khâu 

cơ bản nhất là nghiên cứu thị trường, lên danh sách khách hàng mục tiêu, xác 

định sức mạnh kinh doanh cũng như phân tích môi trường cạnh tranh cho đến 

việc xác định mục tiêu, chiếc lược, cách thức thực hiện. Tất cả các công việc đó 

đều nhằm tới việc đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh, đó là: 

thu hút được khách hàng và bán được sản phẩm, dịch vụ mà khách sạn có. 

Nhìn lại bức tranh tiền kỹ thuật số của ngành dịch vụ khách sạn, David 

Turnbull - Giám đốc điều hành Denizen cho rằng những khách sạn thành công 

hiện nay là những thương hiệu đã có từ lâu đời, họ tạo được sự khác biệt bằng 

cách tích cực tập trung vào chiến lược tối đa hoá trải nghiệm của khách hàng đối 

với dịch vụ của họ. Vậy trong thời đại kỹ thuật số và công nghệ mới phát triển 

như ngày hôm nay, ta có thể tận dụng và khai thác như thế nào? 

Điều quan trọng là phải theo kịp những thay đổi này và luôn đặt mình ở vị 

trí của khách hàng. Một vài gợi ý cho rằng, “trao quyền" cho khách hàng đại 

diện thương hiệu, cụ thể là sáng tạo nội dung một cách khôn khéo và thông 

minh trên các trang mạng xã hội giúp cho những khách hàng ủng hộ thương hiệu 

của doanh nghiệp đó có thể hồi tưởng lại trải nghiệm, cho khách hàng thấy họ ở 

một vị trí quan trọng để chia sẻ những điều này qua phương tiện truyền thông xã 

hội.  
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Khi công nghệ tiếp tục nâng cao mức độ kỳ vọng và trải nghiệm của người 

tiêu dùng trong mọi ngành hàng, các thương hiệu tồn tại và phát triển trong 

tương lai sẽ cần phải nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Cuộc cách mạng kỹ thuật số 

đã dẫn đến sự bùng nổ sự lựa chọn cho những vị khách có thông tin tốt hơn và 

sáng suốt hơn bao giờ hết. Đến năm 2025, doanh số du lịch kỹ thuật số được dự 

báo sẽ vượt quá một nghìn tỷ đô la trên toàn thế giới. Raghavan và Dev (2020) 

đã xây dựng mô hình thương hiệu khách sạn trên nền tảng kỹ thuật số : The four 

E's to success 

 

Hình 1: Mô hình xây dựng thương hiệu khách sạn trên nền tảng kỹ 

thuật số: The Four E's to success (Raghavan và Dev, 2020) 

Excite: Chiến lược quảng bá trên nhiều nền tảng của Marriott. Mang về 

$600,000 doanh thu chỉ trong vòng 60 ngày, khách sạn Marriott đã làm được 

thông qua một bộ phim ngắn Nụ hôn kiểu Pháp (French kiss) được trình chiếu 

trên Youtube. Để quảng bá ở Paris và nâng tầm mức độ quan tâm cho bộ phim, 

họ đã hợp tác với người có tầm ảnh hưởng Be Frassy. Cô đã chia sẽ sự kiện này 

với hơn 550 nghìn độc giả Blog của mình. Hãy tưởng tượng xem số lượt theo 

dõi của “công dân Youtube"  và sự quan tâm của các độc giả Be Frassy đang 

làm gì cho doanh nghiệp của họ. Bàn luận về phương pháp quảng bá này của 

Marriott, họ đã tận dụng sức mạnh của kỹ thuật số (âm thanh và hình ảnh), nắm 

bắt được tâm lý và kết nối được cảm xúc với khán giả, tạo nên một cộng đồng 



 

183 

(được định nghĩa tương tự một fandom của giới trẻ hiện nay), sau đó cộng đồng 

này trở thành đối tượng để thúc đẩy thương mại cho Marriott. 

Engage: Ứng dụng điện thoại Virgin Hotels thiết lập một tiêu chuẩn mới. 

Nghiên cứu gần đây của mạng quảng cáo di động BuzzCity cho thấy mức tăng 

50% trong việc sử dụng smartphone  đối với khách doanh nhân và khách du lịch 

trong năm 2013. Cụ thể là 30% khách hàng đã thực hiện đặt phòng qua 

smartphone vào những phút cuối, điều đó đã khiến cho phương thức đặt vé/ đặt 

phòng online trở nên được ưa chuộng. Bên cạnh đó, smartphone là một công cụ 

hữu hiệu để tìm kiếm các dịch vụ du lịch, với  (khoảng 24%) người dân sử 

dụng để tìm hiểu về thông tin du lịch, nhà hàng và điểm tham quan tại địa 

phương. 

Empower: Wynn đặt cược lớn vào lệnh thoại qua Alexa. Google cho biết  

lượt tìm kiếm được thực hiện trên nền tảng của mình là bằng giọng nói và con số 

này sẽ tăng lên chỉ trong vài năm ngắn ngủi bởi lẽ trên toàn cầu, Alexa đã có 

mặt trên 20.000 thiết bị, từ lò vi sóng đến ô tô. Với lĩnh vực dịch vụ Khách sạn, 

Wynn Las Vegas đã dẫn đầu. Gần đây, họ đã đưa ra một thông báo rằng là họ sẽ 

tích hợp Amazon Echo để số hoá 4.748 phòng của họ nhằm cung cấp cho khách 

hàng quyền kiểm soát các thiết bị nội thất trong phòng. Ví dụ như việc điều 

khiển ánh sáng phòng, nhiệt độ, TV, rèm,... 

Embrace: Airbnb dẫn đầu trong việc đề xuất các dịch vụ du lịch. Airbnb 

chỉ tập trung chủ yếu nghiên cứu về du lịch bằng đường hàng không. Tuy nhiên 

gần đây, Airbnb đã mở rộng tính năng để hỗ trợ khách hàng một cách tỉ mỉ. 

Bàng việc đề xuất cho khách hàng những dịch vụ cần thiết như chỗ ở, phương 

tiện đi lại, nhà hàng và các dịch vụ du ngoạn/khám phá. 

1.3 Google Marketing 

Tất cả những người bạn hỏi về Google đều có chung một câu trả lời, "Đó là 

trang Web nơi bạn tìm kiếm thứ gì đó." "Dịch vụ tìm kiếm của Google là hoạt 

động kinh doanh cốt lõi của nó. Đây cũng là hoạt động cho phép nhiều dịch vụ 

khác của nó hoạt động rất tốt. Cơ sở dữ liệu khổng lồ về nội dung trang Web do 

Google biên soạn và được sử dụng để trình bày kết quả tìm kiếm cũng được sử 

dụng để tìm kiếm trang của chính bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo 

AdSense có liên quan đến nội dung cụ thể của bạn. Quảng cáo AdWords hoạt 
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động vì chúng được đặt bên cạnh kết quả tìm kiếm của Google. Và các dịch vụ 

tìm kiếm đặc biệt như Tìm kiếm Sản phẩm của Google cũng sử dụng cùng một 

công nghệ (Holden, 2008).   

Ngày nay, khi khách hàng cần biết điều gì đó thì hầu như việc đầu tiên họ 

sẽ làm là tìm kiếm trên Google. Bằng việc tra cứu từ khóa trên thanh tìm kiếm, 

truy cập vào website, xem video hay lựa chọn những sản phẩm tiêu dùng trên 

siêu thị online mà Google có thể thống kê lại tần suất truy cập để nắm bắt được 

tâm lý và hành vi online của khách hàng. Chính vì vậy, Google đã trở thành một 

công cụ đắc lực cho các hoạt động tiếp thị quảng cáo, là một nền tảng Marketing 

tuyệt vời hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện chiến lược quảng bá sản phẩm 

của mình một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

Những công cụ mà Google đã cung cấp cho các hoạt động tiếp thị 

Marketing (4 giải pháp Marketing hiệu quả): Google Ads là một chương trình 

quảng cáo online có trả phí. Thông qua Google Ads, nhà quảng cáo có thể tạo ra 

các mẫu quảng cáo trực tuyến để tiếp cận chính xác đến khách hàng tiềm năng, 

những người yêu thích sản phẩm, dịch vụ mà họ nhìn thấy từ quảng cáo. Các 

hình thức quảng cáo của Google phổ biến:  

● Quảng cáo tìm kiếm (Keywords Search Ads): Quảng cáo 

hiển thị cho ngay khi tìm kiếm bằng một từ khóa bất kỳ trên Google và 

Google Maps.  

● Quảng cáo hiển thị (Google Display Ads): Thông qua các 

banner, hình ảnh, video về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, khi truy 

cập vào một website yêu thích, đang xem một video trên youtube, hay 

đang kiểm tra hộp thư Gmail,.. 

● Quảng cáo mua sắm (Google shopping): Rất phổ biến hiện 

nay trong lĩnh vực thương mại điện tử.  Sản phẩm của bạn sẽ được hiển 

thị ngay khi người dùng thực hiện tìm kiếm về sản phẩm mà họ đang cần. 

● Quảng cáo ứng dụng (Apps) : Đây là hình thức quảng cáo 

giúp doanh nghiệp có thật nhiều lượng cài đặt ứng dụng và thực hiện việc 

mua sắm trên mobile. Tăng mức độ nhận diện của thương hiệu, thúc đẩy 

doanh số qua việc điều hướng khách hàng chi tiêu nhiều hơn trên ứng 

dụng của mình. 



 

185 

Google My Business là một công cụ miễn phí từ Google, giúp doanh 

nghiệp có thể dễ dàng tạo và quản lý thông tin của một hay nhiều cửa hàng. 

Cách mà Google My Business có thể giúp tối ưu cho doanh nghiệp là : 

● Chia sẻ những thông tin mới nhất và hữu ích của doanh nghiệp 

● Tương tác với khách hàng 

● Khám phá cách mà khách hàng đã tìm thấy doanh nghiệp 

Google Analytics là công cụ (Miễn phí hoặc trả phí) từ Google,  hỗ trợ cho 

việc phân tích dữ liệu truy cập của người dùng trên website doanh nghiệp tại 

cùng 1 nơi, giúp các nhà quảng cáo có cái nhìn sâu hơn về hành vi của khách 

hàng trên website, từ đó đưa ra chiến lược tối ưu hóa marketing phù hợp. 02 loại 

dữ liệu chính mà nhà quảng cáo có thể thu thập từ Google Analytics là: 

● User Acquisition Data: Dữ liệu người dùng trước khi họ truy cập 

vào website. Bạn có thể thu thập những dữ liệu về nhân khẩu học của 

người dùng trước khi họ truy cập vào website như: Độ tuổi, giới tính, sở 

thích. Bạn cũng có thể thu thập dữ liệu về nơi đưa họ đến website, từ 

Facebook, các website khác hay thông qua tìm kiếm trên Google. Những 

dữ liệu này giúp các nhà quảng cáo nhận ra nhóm người dùng, kênh để 

nhắm mục tiêu tiếp cận. 

● User Behaviour Data: Dữ liệu người dùng khi họ truy cập website 

của doanh nghiệp. Đây là nhóm dữ liệu được thu thập trong suốt các 

phiên truy cập website của người dùng, bao gồm: Họ đã ở lại website bao 

lâu? Trang đầu tiên và cuối cùng họ truy cập là gì? Hành trình phổ biến 

nhất trên website của người dùng là gì? 

Những dữ liệu này giúp doanh nghiệp có thể tối ưu chất lượng, trải nghiệm 

trên website để tăng tỷ lệ chuyển đổi thông qua các hành động cụ thể và mang 

lại giá trị như: Mua hàng trên website, đăng ký nhận bản tin,... 

Google Tag Manager là công cụ miễn phí của Google cho phép bạn quản 

lý các thẻ (Tags) trên website (Đoạn code hoặc mã Pixel theo dõi) mà không cần 

phải điều chỉnh trực tiếp và mã nguồn, giảm sự phụ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật, 

giúp các nhà quảng cáo, người triển khai marketing có thể dễ dàng thực thi các 

hoạt động đo lường, phân tích dễ dàng, cũng như giúp tối ưu các chiến dịch 

quảng cáo một cách hiệu quả. 
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2. Thực trạng và thảo luận 

2.1 Rào cản về phương pháp Marketing truyền thống trong lĩnh vực 

khách sạn 

Chúng ta đã không còn quá xa lạ với những người cầm những xấp giấy dày 

cộp trên tay rồi phân phát cho những người đi đường, cũng không còn quá xa lạ 

với một bộ phim 45p nhưng quảng cáo đã chiếm hết 20p, hay lâu lâu trong hòm 

thư lại xuất hiện những thiếp cảm ơn, lời mời tham dự sự kiện,… Những hoạt 

động chúng ta thường thấy đó được gọi là phương pháp Marketing truyền thống. 

Có thể thấy ưu điểm của Marketing truyền thống là dễ dàng được tiếp thu và 

mang tính giải trí. Nhưng bên cạnh đó cũng sẽ không tránh khỏi một số rào cản 

nhất định. Cụ thể, phương pháp phát tờ rơi, tuy rằng sẽ tiếp cận được nhiều 

người song bên cạnh đó nó không thể truyền tải hết toàn bộ nội dung mà chúng 

ta muốn đề cập tới, và chưa chắc những người đi đường sẽ đọc nó. Đối với lĩnh 

vực dịch vụ, phương pháp Marketing truyền thống trở nên vô hiệu khi mặt hàng 

quảng cáo chính là sản phẩm vô hình. Khách hàng chỉ có thể trải nghiệm được 

sản phẩm khi tới khách sạn, hay tham gia một chương trình tour/ Phương pháp 

quảng cáo trên truyền hình, với phương thức này thì sẽ tiếp cận được với nhiều 

người như những người lớn tuổi có nhu cầu nghỉ dưỡng, những bạn trẻ muốn đi 

du lịch, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như không đảm bảo 

tính “thật” của dịch vụ, không thể tư vấn một cách chi tiết và làm hài lòng khách 

hàng. 

Theo Philip Kotler (2017), Theo truyền thống tiếp thị luôn bắt đầu bằng 

việc phân đoạn — một cách thực hành phân chia thị trường thành các nhóm 

đồng nhất dựa trên hồ sơ địa lý, nhân khẩu học, tâm lý học và hành vi của họ. 

Phân khúc thường được theo sau bởi nhắm mục tiêu — một phương pháp chọn 

một hoặc nhiều phân khúc mà thương hiệu cam kết theo đuổi dựa trên sự hấp 

dẫn và phù hợp với thương hiệu của chúng. Trong nền kinh tế kỹ thuật số, khách 

hàng được kết nối xã hội với nhau trong mạng lưới cộng đồng theo chiều ngang. 

Ngày nay, cộng đồng là một phân khúc mới. Không giống như các phân khúc, 

cộng đồng được hình thành một cách tự nhiên bởi khách hàng trong ranh giới 

mà họ tự xác định. 

Tóm tắt lại, chúng ta thường hay gặp một số hạn chế sau khi sử dụng 

phương pháp Marketing truyền thống. Thứ nhất là thiếu sự chú trọng vào khách 
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hàng sau giai đoạn mua hàng. Đây là hạn chế lớn nhất của mô hình Marketing 

truyền thống khi mà Hầu hết tất cả các phiên bản của mô hình Marketing truyền 

thống đều đặt trọng tâm vào các hành trình của khách hàng trước khi mua hàng. 

Trong khi đó, chi phí thu hút khách hàng mới có thể tốn kém hơn từ 5-10 lần so 

với chi phí giữ chân khách hàng. Điều này quả thực rất lãng phí đối với các 

doanh nghiệp nói chung, và doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng. Đặc 

biệt ngành dịch vụ cần phải được duy trì chất lượng trước, trong và sau khi 

khách hàng sử dụng. Có thể nói rằng, sau nhân viên, khách hàng hiện tại là 

nguồn tài sản lớn nhất của bất kì một doanh nghiệp nào. Bạn không thể phát 

triển doanh nghiệp mà không có sự ủng hộ, trung thành của những khách hàng 

thân thiết hiện tại. Và thật sự không dễ để một khách hàng trở thành người ủng 

hộ thương hiệu. Và cũng như những giai đoạn khách hàng trải qua trước khi đến 

bước mua hàng, một thương hiệu cũng cần tốn rất nhiều công sức và trải qua 

nhiều giai đoạn để có được các khách hàng thân thiết và những người ủng hộ 

thương hiệu. Thứ hai, thiếu sự chi tiết gây ra cản trở tới trải nghiệm khách hàng. 

Nếu bạn thiếu sự chi tiết cần thiết khi xem xét hành trình của khách hàng, sẽ rất 

khó để bạn có thể trả lời đúng những câu hỏi, đáp ứng đúng những nhu cầu, và 

loại bỏ đúng những rào cản của khách hàng. Khi bạn đơn giản chỉ suy nghĩ về 

hành trình của khách hàng thì đó là bạn đang nhìn hành trình của khách hàng 

dưới góc nhìn của một người làm nghề tiếp thị, chứ không phải là góc nhìn của 

khách hàng. Cuối cùng, đó là không xem xét đến những ảnh hưởng từ bên ngoài. 

Tất cả những mô hình này đều quên đi những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

mua hàng khác của khách hàng, ví dụ như đồng nghiệp, những người đồng trang 

lứa, hoặc thậm chí là mạng xã hội. Trong những năm gần đây, các thương hiệu 

gần như bắt buộc phải xây dựng sự hiện diện của họ trên các nền tảng mạng xã 

hội để có thể xây dựng tập khách hàng và tăng doanh thu. Sự kết nối mạnh mẽ 

thông qua mạng xã hội giúp khách hàng của chúng ta dễ dàng tham khảo ý kiến 

từ những người khác. Đây cũng là một ví dụ cho thấy khách hàng có thể dễ dàng 

bỏ qua nhiều giai đoạn của hành trình khách hàng, và đi thẳng đến giai đoạn 

mua hàng. 

Các đại lý du lịch trực tuyến bán các gói sản phẩm du lịch không tập trung 

vào khách hàng mà tập trung vào doanh thu - họ đang vất vả với điều này hơn cả 

khách sạn vì họ đang tổng hợp giá thông qua bên thứ ba và đặt phòng thông qua 

bên thứ tư. Đây được xem như là một phương án cầm chừng của các nhà kinh 
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doanh trực tuyến trong thời điểm hiện tại. Giá cả, phương thức thanh toán, và 

điều khoản hoàn huỷ là những điều mà các đại lý du lịch trực tuyến phải đối 

mặt. Martin Soler - đối tác tại Soler & Associates, cho rằng cơ hội lớn nhất hiện 

nay cho các doanh nghiệp đó là chuyển đổi sang chiến dịch đặt phòng trực tiếp, 

đó là phương thức an toàn và tốt nhất cho tình trạng hiện nay. Mặc dù sẽ gặp 

khá nhiều khó khăn trong tiếp cận khách hàng B2B và khó khăn trong thanh 

toán quốc tế, nhưng niềm tin của khách hàng sẽ được giữ vững, đó là điều quan 

trọng nhất trong thời điểm này, Martin nhấn mạnh thêm. 

Vậy nên vấn đề được đặt ra hiện tại là cần một phương pháp Marketing 

hoàn toàn mới để theo kịp thời đại và khiến khách hàng cảm thấy gần gũi nhất, 

từ đó đi đến sự hài lòng của khách hàng.  Những mô hình marketing  truyền 

thống cần được nâng cấp và kết hợp với nhau để tạo ra sự hiệu quả cao hơn 

trong việc tiếp cận khách hàng, đặc biệt là ngành dịch vụ trải nghiệm. Sự phát 

triển của ngành dịch vụ đã khiến cho trải nghiệm khách sạn 5 sao của khách 

hàng trở nên quen thuộc. Khi mà cách đây 10 năm, sự sang trọng và đẹp mắt của 

những khách sạn 5 sao được xem như là chìa khoá để thu hút khách hàng, thì 

giờ đây điều đó đã trở nên phổ biến. Khách hàng cần được tối ưu hoá trải 

nghiệm của mình từ khi đặt tay tìm kiếm giải pháp nghỉ dưỡng cho tới khi kết thúc 

cuộc hành trình. Marketing hiện đại đòi hỏi sự kết nối nhiều hơn và phân tích dữ 

liệu khách hàng nhiều chiều để có thể tối đa hoá sự thoã mãn của cá nhân. 

2.2 Đầu tư vào tiếp thị nội dung 

Thay vì những phương pháp marketing truyền thống, dễ gặp nhiều rào cản, 

chúng ta nên đầu tư hơn về phương thức tiếp thị nội dung. Nghĩa là tập trung 

vào việc tạo và phân phối nội dung có giá trị, phù hợp và nhất quán để thu hút 

và duy trì sự quan tâm của đối tượng cụ thể. Qua đó, nuôi dưỡng nhận thức, 

niềm tin, thiện cảm của khách hàng và tăng doanh số bán hàng. So với quảng 

cáo tìm kiếm hoặc những phương pháp Marketing truyền thống, tiếp thị nội 

dung lại mang về lượng khách hàng tiềm năng gấp 3 lần trên mỗi đồng đô la chi 

ra. Content cho doanh nghiệp có thể chứng minh được rằng nó ít tốn kém hơn 

bất kỳ mô hình marketing truyền thống nào. Đặc biệt là khi doanh nghiệp có thể 

tự làm content. Chi phí làm content marketing thường chỉ bằng ½ so với các 

chiến lược marketing truyền thống. Một nghiên cứu của DemandMetric tiết lộ 

rằng chi phí Content Marketing thấp hơn khoảng 62% so với các chiến lược 

marketing truyền thống. Ngạc nhiên hơn, nó còn tạo ra lượng khách hàng tiềm 
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năng gấp 3 lần. Điều này có ý nghĩa to lớn với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ 

muốn phát triển bền vững và lâu dài. (Theo HueVibe - Content Marketing đối 

với doanh nghiệp) 

Chi phí thấp, hiệu quả cao 

Tiếp thị nội dung với chi phí ít hơn 62% nhưng mang lại lượng lead gấp 3 

lần so với outbound marketing. Bởi vì tiếp thị nội dung là một chiến lược trực 

tuyến, chi phí thực hiện của nó thường thấp hơn so với hướng outbound (chiến 

lược bao gồm quảng cáo trên TV và radio, quảng cáo trên báo in, tiếp thị qua 

điện thoại, triển lãm thương mại, v.v. và các nỗ lực tốn kém khác). Trên thực tế, 

theo HubSpot, chi phí của các khách hàng tiềm năng của phương pháp 

Marketing này thấp hơn 62% so với chi phí của các khách hàng tiềm năng của 

outbound. Báo cáo của HubSpot cũng cho biết rằng các công ty chủ yếu sử dụng 

Inbound Marketing tiết kiệm hơn 14 đô la (10 bảng Anh) cho mỗi khách hàng 

mới có được. (Theo Ngoinhanho101 - Ưu điểm Inbound Marketing so với 

Outbound marketing) 

Thân thiện với người dùng, mang lại tín hiệu tích cực  

Năm 1984, một người trung bình xem 2,000 quảng cáo/ngày. Năm 2014, 

họ xem trung bình 5,000 mẫu. Với số lượng quảng cáo khổng lồ mà một người 

phải tiếp thu qua các năm như thế, chúng ta chỉ có thể thốt lên hai từ “Quá tải!”. 

Đối mặt với tình trạng bị “dội bom quảng cáo” mỗi ngày như thế, người dùng đã 

phản ứng lại bằng cách chặn quảng cáo. Và với thực trạng như vậy, Content 

Marketing đã ra đời như một “luồng gió mới” để giải quyết vấn đề khách hàng 

bị “khủng bố quảng cáo”. Content Marketing cung cấp cho khách hàng những 

thông tin giá trị, không xâm phạm người dùng và hướng đến mục tiêu mang lại 

lợi ích hơn là quảng cáo khuyến mãi. (Theo Levica - 9 thống kê khiến bạn phải 

đầu tư vào nội dung tiếp thị) 

Đa dạng hoá phương tiện truyền tải 

Gần 50% người tiêu dùng độ tuổi 18-49 cập nhật tin tức, thông tin online. 

Và con số này đang tiếp tục tăng trưởng. Thay vì quảng cáo trên truyền hình một 

cách bị động và nhàm chán, chúng ta có thể chuyển sang hình thức videos sinh 

động trên Google, Youtube, Facebook, hoặc Tiktok, kể về những dịch vụ và trải 

nghiệm ở khách sạn ra làm sao, như thế sẽ thu hút khách hàng hơn. Theo số liệu 

thống kê, Google hiện xử lý trung bình hơn 40.000 truy vấn tìm kiếm mỗi giây, 
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tương đương với hơn 3,5 tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày và 1,2 nghìn tỷ lượt tìm 

kiếm mỗi năm trên toàn thế giới. Và con số này không ngừng tăng lên theo các 

năm. (Theo Internet live stats - Thống kê tìm kiếm của Google).Một kết quả 

khảo sát khác đối với những người dùng trong độ tuổi từ 18 – 44 tuổi cho thấy, 

Facebook vẫn là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất đang được sử dụng tại Việt 

Nam. Theo đó, tỷ lệ người dùng đang sử dụng Facebook đạt 97%, trong đó 94% 

là người dùng hàng ngày, tăng 1% so với năm ngoái. Sau Facebook, 86% người 

dùng sử dụng YouTube, trong đó 81% người dùng hàng ngày, tương đương so 

với năm ngoái. Ứng dụng này có mức độ phổ biến cao hơn trong giới trẻ. Tik 

Tok là ứng dụng có mức tăng trưởng tốt nhất khi tỷ lệ người dùng đang sử dụng 

tăng từ 49% lên 62%. Lượng người dùng ứng dụng này hàng ngày là 74%, tăng 

lên 8% so với trước đó. (Theo VOV – “Tiktok đang ‘dành’ người dùng của 

Facebook”, 2022). Từ đó có thể thấy được, việc tiếp cận khách hàng thông qua 

các ứng dụng mạng xã hội là phương pháp khá hiệu quả. 

Thu hút khách hàng truy cập bằng nội dung hấp dẫn 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) có nội dung bài viết trên website (blog) 

thu về 126% lead hơn các SME không viết blog. (Ecomedia - Content 

Marketing). Blog mang đến cho bạn cơ hội tạo nội dung phù hợp cho khách 

hàng mục tiêu. Khi bạn viết các nội dung hấp dẫn, hữu ích và lôi cuốn sẽ thu hút 

và giữ chân khách hàng ở lại website của bạn. Khi kết hợp với công cụ tìm kiếm 

như Google, Cốc Cốc, Bing… bài viết trên blog của bạn xuất hiện trước mắt 

khách hàng, từ đó tăng lượng truy cập đến website. Vì thế Blog là chiến thuật 

tiếp thị để thu hút lưu lượng truy cập, traffic trở lại trang web của bạn. Viết Blog 

cũng giúp bạn được khám phá qua mạng xã hội. Mỗi khi bạn viết một bài đăng 

trên Blog, bạn đang tạo ra nội dung mà mọi người có thể chia sẻ trên các mạng 

xã hội – Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest – giúp hiển thị doanh nghiệp của 

bạn với một đối tượng mới có thể chưa biết đến bạn. Ngoài ra bạn có lôi kéo 

lượng traffic và truy cập từ mạng xã hội như Facebook vào website bằng cách 

đăng các bài viết trên Blog lên Fanpage của công ty bạn. Từ đó có thể lôi kéo 

người xem trên Fanpage nhấn vào liên kết để vào trang website của bạn. (Theo 

Blog.Gosell - Blog là gì? Vì sao cần Blog trong kinh doanh?)  

Thực tế cho thấy. Content marketing mang về tỷ lệ chuyển đổi khách hàng 

(conversion rate) cao gấp 6 lần so với các phương pháp khác. Content marketing 

cần nhiều thời gian, kiên nhẫn và nỗ lực lâu dài nhưng phần thưởng thì trên cả 
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tuyệt vời. Ngoài khả năng nuôi dưỡng lead, content marketing còn đem về tỷ lể 

chuyển đổi khách hàng cao hơn nhiều lần so với các phương pháp khác. (Theo 

Levica - 9 thống kê khiến bạn phải đầu tư vào nội dung tiếp thị). Có các phương 

pháp SEO hiệu quả như sau: Quản lý danh sách doanh nghiệp, chú trọng nội 

dung bài viết, đẩy mạnh từ khoá, tạo liên kết, xem xét sử dụng các URL ngắn 

hơn, liên kết mạng xã hội để quảng cáo website, đo lường hiệu suất SEO. (Theo 

Toponseek - Các phương pháp SEO hiệu quả nhất bạn nên biết). 

Nhưng trong số những phương pháp đó thì Content Creation (tạo dựng nội 

dung) lại thu về hiệu quả nhất, bởi vì mục đích của một chiến dịch Marketing là 

mong muốn sự hài lòng, thu về những mối quan hệ làm ăn, mà nội dung 

Marketing lại chiếm phần quan trọng để giúp mục đích đó được hoàn thành. Dù 

cho chúng ta quản lý danh sách doanh nghiệp giỏi đến đâu, từ khoá đầy đủ và dễ 

kiếm như thế nào, nhưng nội dung không đạt yêu cầu thì cũng coi như bằng 

không. “Content is King” là câu nói quá nổi tiếng trong lĩnh vực SEO. Chỉ nâng 

cao chất lượng bài viết thôi thì vẫn chưa đủ, cần phải kết hợp các kỹ thuật SEO 

vào nữa mới thành công. Không những thế, nội dung bài viết phải ngắn gọn, xúc 

tích và hữu ích thì mới thuyết phục được người đọc. (Theo Toponseek - Các 

phương pháp SEO hiệu quả nhất bạn nên biết). Doanh nghiệp sản xuất trên 16 

bài post mỗi tháng có lượt truy cập gấp 3.5 lần so với doanh nghiệp sản xuất từ 

0- 4 bài viết. 

Một nghiên cứu gần đây của Backlinko đã kết luận rằng: Nội dung càng dài 

thì khả năng xếp hạng của nó ở đầu SERPs càng cao. Tuy nhiên, viết hơn 2.000 

từ cho mỗi bài đăng trên blog không dành cho tất cả mọi người. Đó là một quá 

trình chuyên sâu và tốn thời gian – nhưng đôi khi không cần thiết, chúng ta chỉ 

cần nội dung đáp ứng ý định của người dùng là đủ. Do vậy để làm content hay, 

chúng ta cần phải hiểu cái hay này dưới góc nhìn của khách hàng. Muốn vậy, bắt 

buộc phải nắm bắt được tâm lý hành vi của họ. (Theo Toponseek - 9 cách seo 

web đưa từ khóa lên TOP 1 Google hiệu quả) 

2.3 Cá nhân hoá dữ liệu người dùng  

Cá nhân hóa (Personalization) là việc sử dụng nội dung chi tiết mà công ty 

đã tìm hiểu và thu thập được về người tiêu dùng – để sản sinh ra các hoạt động 

quảng bá nhắm đến đối tượng. Trước hết, cá nhân hoá giúp công ty thiết lập 

thông điệp và phương thức hội thoại đúng đắn để tiếp cận người tiêu dùng mục 

https://www.toponseek.com/blogs/quy-trinh-dich-vu-content-viet-chuan-seo-10-buoc/
https://www.toponseek.com/blogs/quy-trinh-dich-vu-content-viet-chuan-seo-10-buoc/
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đích: Vì chỉ khi thông điệp mang tính cá nhân hóa với từng người tiêu dùng 

chúng mới trở nên hấp dẫn. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền bạc: Thông điệp đi 

thẳng vào từng tập khách hàng cụ thể, nhắm đúng insight khách hàng, sản sinh 

ra đạt kết quả tốt mua hàng cao nhất. Giúp doanh nghiệp trả lời được câu hỏi 

“Tại sao người sử dụng lại phải bắt đầu sử dụng sản phẩm của mình?”. 

Hiện nay, trong các công cụ thì Google là công cụ có dữ liệu cá nhân lớn 

nhất. Bởi nó chứa gmail, youtube, maps, các công cụ tìm kiếm,...Chưa kể đến, 

Google hiện xử lý trung bình hơn 40.000 truy vấn tìm kiếm mỗi giây (trực quan 

hóa chúng ở đây), tương đương với hơn 3,5 tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày và 1,2 

nghìn tỷ lượt tìm kiếm mỗi năm trên toàn thế giới.  

Cơ hội lớn nhất trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số cho khách sạn trong năm 

tới, theo Frederic Gonzalo - Chuyên gia Du lịch & Khách sạn cho rằng đó chính 

là Google Business Manager - công cụ trước đây được gọi là Google Doanh 

nghiệp  - để đảm bảo họ đã hoàn thành hồ sơ, sản phẩm và dịch vụ của mình. Số 

liệu thống kê cho thầy 92% tìm kiếm trực tuyến thông qua Google, trên toàn thế 

giới (Báo cáo của WeAreSocial & Hootsuite, 2021) Các tìm kiếm với "Gần tôi" 

trong truy vấn đã tăng 100% vào năm 2020 và 61% khác vào năm 2021 

(SearchEngineLand, 2021) 49% người dùng không nhấp chuột sau khi tìm kiếm 

trên Google! (SparkToro, 2019). Chỉ số cuối cùng này có lẽ là đáng nói nhất, 

còn được gọi là "Zero-click", hiện tượng này ngụ ý rằng một trang web khách 

sạn có lẽ quan trọng, nhưng không bao giờ bằng việc đảm bảo người dùng nhận 

được nhiều thông tin trước khi truy cập trang web đó. Và thông tin này được tìm 

thấy trên Google, trong Sơ đồ tri thức (hộp hiển thị ở phía bên phải) được quản 

lý thông qua Trình quản lý doanh nghiệp. Đây là nơi mà các nhà tiếp thị khách 

sạn sẽ muốn đảm bảo một số khía cạnh sau: Có một hồ sơ đầy đủ, với mô tả, 

nhiều hình ảnh, giờ mở cửa, tiện nghi, v.v. Kích hoạt chức năng nhắn tin để 

người dùng có thể đến khách sạn bằng các truy vấn (và đặt phòng) Quản lý đánh 

giá, trả lời câu hỏi và đảm bảo danh tiếng trực tuyến lành mạnh. Tất nhiên, 

chúng ta có thể nói về Quảng cáo khách sạn của Google và các khả năng khác, 

nhưng quản lý tốt sự hiện diện tự nhiên trên Google là điều bắt buộc trước bất 

kỳ hoạt động trả phí nào khác. 

Theo Max Starkov - Trợ lý Giáo sư NYU Tisch Trung tâm Nhà hàng và 

Khách sạn & Tư vấn Công nghệ Du lịch Trực tuyến, cũng cho rằng cơ hội lớn 

nhất trong tiếp thị kỹ thuật số cho khách sạn vào năm 2022 là người bạn cũ của 
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khách sạn - Google. Ngày nay, người tiêu dùng du lịch trung bình dành gần 7 

giờ trên các phương tiện kỹ thuật số mỗi ngày so với 19 phút trên các phương 

tiện in (báo và tạp chí). Nhìn chung, người tiêu dùng dành nhiều thời gian cho 

phương tiện kỹ thuật số hơn so với truyền hình, đài phát thanh và phương tiện in 

kết hợp (Hootsuite). Vì vậy, hãy quên việc chi tiêu số tiền tiếp thị quý giá của 

bạn cho các tài liệu quảng cáo in ấn và tài sản thế chấp, quảng cáo in, thư trực 

tiếp, v.v. Google kiểm soát 91,42% thị phần công cụ tìm kiếm toàn cầu (tháng 1 

năm 2022, Hootsuite) 

Google thường xuyên tuyên bố rằng họ đang sử dụng hơn 200 "tín hiệu" 

xếp hạng chính với hàng nghìn tín hiệu phụ và các biến thể. Đảm bảo trang web 

của bạn có bản sao duy nhất, có liên quan và cấp biên tập khác biệt đáng kể so 

với bản sao bạn đã sử dụng trong mô tả tài sản trên OTA, hướng dẫn du lịch và 

thư mục, v.v. và được tối ưu hóa hoàn toàn cho ba danh mục SEO chính: trên 

trang SEO, liên kết trong nước, SEO kỹ thuật. Đảm bảo đại lý SEO của bạn có 

thể xử lý các yêu cầu SEO kỹ thuật rất phức tạp của Google, bao gồm đánh dấu 

lược đồ tự động, Trang di động được tăng tốc của Google (AMP), XML Sơ đồ 

trang web của Google, quản lý bảng điều khiển của Google Search Console, v.v. 

Đảm bảo tốc độ tải trang web của bạn trên thiết bị di động dưới 2,5 giây để tránh 

trang web của bạn bị Google phạt và giảm tỷ lệ thoát và bỏ trang. Core Web 

Vitals của Google hiện sử dụng tốc độ tải dưới 2,5 giây như một trong những 

phép đo chính để lập chỉ mục một trang web, yêu cầu khắt khe hơn so với điểm 

chuẩn 3 giây chỉ vài năm trở lại đây. 

3. Kết luận và khuyến nghị 

3.1.  Kết luận 

Thật vậy, đại dịch đã thúc đẩy người tiêu dùng áp dụng công nghệ, đặc biệt 

là đối với các dịch vụ tự phục vụ không cần cảm ứng. Theo đó, người tiêu dùng 

để lại dấu ấn kỹ thuật số có thể truy cập trong các lộ trình dịch vụ. Dữ liệu người 

tiêu dùng thời gian thực khổng lồ được thu thập trên thị trường mạng có thể trở 

thành cơ hội tiếp thị kỹ thuật số lớn nhất. Câu hỏi đặt ra là liệu các doanh nghiệp 

có thể “thu hoạch” chúng kịp thời và biến chúng thành những hiểu biết sâu sắc 

về kinh doanh hay không. Để tận dụng cơ hội như vậy trong tiếp thị kỹ thuật số, 

các khách sạn phải tìm ra những cách hiệu quả để xác định thông tin kinh doanh 

tức thời thông qua phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực. 



 

194 

Cơ hội lớn nhất duy nhất trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số cho khách sạn 

nằm trong việc thu thập và ứng dụng dữ liệu. Để thực sự thúc đẩy các nỗ lực tiếp 

thị kỹ thuật số của khách sạn, các doanh nghiệp cần sử dụng tất cả dữ liệu khách 

theo ý mình. Điều này sẽ cho phép bạn tạo ra trải nghiệm đáng nhớ, được cá 

nhân hóa cho mọi khách, giảm chi phí vận hành và thu hút khách hàng, đồng 

thời thúc đẩy giá trị lâu dài và tổng doanh thu của khách. Vậy làm cách nào để 

bạn đưa dữ liệu khách của mình trở nên sống động thông qua chiến lược tiếp thị 

kỹ thuật số. 

Qua bài báo cáo, chúng mình cũng muốn đề cập tới một số xu hướng phát 

triển số hóa trong du lịch hiện nay trên thế giới, đặc biệt là marketing du lịch, 

nhưng chưa được khai thác hiệu quả ở Việt Nam. Điều này cho thấy chuyển đổi 

số chưa được tận dụng được thực sự triệt để trong ngành du lịch nước ta. Nếu 

văn hóa kinh doanh khách sạn không bắt kịp nhịp độ, chắc chắn đó sẽ là một sự 

trì trệ, không chỉ đối với sự phát triển của doanh nghiệp về mảng du lịchlịch mà 

còn đối với quá trình hội nhập của ngành du lịch Việt Nam vào các xu hướng 

công nghệ mới trên thế giới. Vì vậy, các doanh nghiệp du lịch cần chấp nhận sự 

thay đổi đến từ sự chuyển đổi số và nhanh chóng bắt kịp xu hướng bằng cách 

kiểm tra lại mô hình kinh doanh, xem xét lại cơ cấu, mô hình quản lý công ty và 

đầu tư nhiều hơn vào công nghệ để quảng bá hiệu quả hơn. 

3.2 Khuyến nghị 

Xã hội của chúng ta ngày càng phát triển vì thế mà nhu cầu của mỗi con 

người chúng ta cũng đều có nhu cầu cao hơn. Như chúng ta có thể thấy đối với 

các cá nhân, từ đầu,tóc, da mặt cho đến đôi chân, ai ai trong chúng ta cũng đều 

muốn chân diện cho chính mình. Và do đó ngành du lịch cũng vậy, kể từ sau đại 

dịch Covid 19, thì nhu cầu của các đối tượng khách du lịch cũng ngày một tăng 

cao. Cá nhân tiêu dùng nên cung cấp thông tin chính xác và đủ độ tin cậy hơn 

khi giao tiếp qua mạng xã hội. Những đánh giá và phản hồi dịch vụ sẽ rất cần độ 

tín nhiệm cao để tạo ra kết quả chính xác cho người tiêu dùng cũng như doanh 

nghiệp nhận biết được chất lượng dịch vụ. 

Ngành du lịch cần chú trọng đầu tư và phát triển các lĩnh vực công nghệ 

ứng dụng trong việc phân tích dữ liệu người dùng. Từ các nhu cầu và sự đòi hỏi 

của bên phía khách du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn cũng phải 

cập nhật kiến thức về công nghệ, nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin để 
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chạy theo kịp với những nhu cầu của khách hàng, cập nhật những xu hướng thay 

đổi và tăng tương tác với khách hàng trên mạng xã hội. 
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SO SÁNH KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỚI TP. HỒ CHÍ MINH VỀ 

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THIẾT 

YẾU TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 
 

ThS. Thái Vĩnh Phúc43 

ThS. Đoàn Ngọc Khanh  
 

TÓM TẮT 

Năm 2021, TP. HCM đã trải qua 4 tháng giãn cách xã hội nghiêm ngặt 

nhằm đối phó với dịch Covid-19. Để thực hiện thành công chính sách “zero-

Covid” trong thời gian đầu giãn cách, việc quản trị chuỗi cung ứng lương thực 

thực phẩm thiết yếu (LTTPTY) là rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy 

TP đã trải qua 4 tháng chống dịch với nhiều vấn đề bất ổn, mà một trong những 

nguyên nhân gây bất ổn là khủng hoảng về cung ứng LTTPTY để người dân “ai 

ở đâu thì ở đó”. Việc quản trị chuỗi cung ứng LTTPTY của TP nằm hoàn toàn 

trong tay chính quyền địa phương và Trung ương. Trong bối cảnh khủng hoảng, 

đây là giải pháp tối ưu và thể hiện nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền. Tuy 

nhiên, kết quả thực tế đã cho thấy mô hình này chưa hiệu quả. Việc so sánh với 

các quốc gia cùng theo đuổi mục tiêu “zero-Covid” như Việt Nam sẽ giúp chỉ ra 

nguyên nhân tại sao một số nước vẫn đảm bảo được mục tiêu này trong khi 

không gặp khủng hoảng về chuỗi cung ứng LTTPTY, từ đó đưa ra một số 

khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu định tính dựa trên khung phân tích thực thi chính sách từ trên 

xuống của Birkland (2015) để nhận định xu hướng ra quyết định chính sách giãn 

cách xã hội của các cấp chính quyền, đồng thời lý giải tại sao từ lựa chọn chính 

sách ban đầu đã dẫn tới kết quả như đã xảy ra trong thực tế. Mô hình SCOR với 

4 bước P-S-M-D, kết hợp với Sơ đồ dòng hàng đề xuất của GLI được chia theo 

tỉ lệ phần trăm các kênh phân phối, để tìm ra quan hệ nhân quả trước và trong 

thời gian áp dụng các cấp độ giãn cách xã hội đã tác động đến chuỗi cung ứng 

 
43 Học viên Trường Chính sách công và quản lý Fulbright và hội viên Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực 

logistics Việt nam (Valoma). Bài tham luận không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trường Chính sách công 

và Quản lý Fulbright và Hiệp hội Valoma. Tác giả nhận phản hồi: Email: 

mpp22.phucthai@student.fulbright.edu.vn 
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LTTPTY tại TP.HCM. Cuối cùng, phương pháp so sánh kinh nghiệm quốc tế 

giữa TP.HCM với các nước cùng theo đuổi mục tiêu “zero-Covid”, để tìm ra 

đâu là các nguyên nhân chính dẫn tới việc mặc dù cùng lựa chọn một mục tiêu 

chính sách, song kết quả giữa các quốc gia lại khác nhau. Từ đó đưa ra các kết 

luận và khuyến nghị chính sách phù hợp. 

Từ khoá: Covid-19, thực thi chính sách từ trên xuống, chuỗi cung ứng 

lương thực thực phẩm thiết yếu 

1. Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng hàng thiết yếu trong đại dịch 

Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh  

1.1. Bối cảnh 

Tháng 5/2021, ổ dịch tại Hội truyền giáo Phục Hưng được phát hiện, đánh 

dấu sự bùng phát mạnh mẽ trở lại của dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh. Kể từ ngày 31/5 đến 30/9, thành phố đã trải qua 4 tháng giãn cách xã hội 

theo hướng ngày càng siết chặt hơn, tương ứng với việc thực hiện các CT (CT) 

15 của Thủ tướng Chính phủ, CT 10 của Chủ tịch UBND Thành phố và CT 16 

của Thủ tướng Chính phủ, sau đó tiếp tục thực hiện CT 16 tăng cường. Cùng với 

việc dịch bệnh lan rộng, cấp độ giãn cách xã hội ngày càng nghiêm ngặt hơn tại 

TP và các tỉnh, thành phố khác, khiến chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm, 

hàng hoá thiết yếu bắt đầu đứt gãy. Ba chợ đầu mối lớn nhất của thành phố, 

cùng hàng trăm chợ dân sinh bị đóng cửa; việc thực thi chính sách giãn cách 

cũng khiến xe vận chuyển hàng hoá không thể lưu thông…  

Tình hình trở nên nghiêm trọng trong tháng 7/2021, khi giá thực phẩm 

tăng cao, người dân đặc biệt bức xúc trước hiện tượng tăng giá bán sản phẩm 

của một số DNbán lẻ. Về phía DN, họ trần tình rằng đó là việc không thể đặng 

đừng do hàng hoá khan hiếm, chi phí vận chuyển tăng cao. Trong khi đó, nông 

dân ở một số địa phương không thể tiếp tục tiêu thụ nông sản tại thị trường TP. 

Hồ Chí Minh đã phải đổ bỏ hoặc bán rẻ. Một số Hiệp hội thuộc ngành hàng sản 

xuất đồ uống (nước giải khát, sữa, bia, nước ngọt…) phản ánh tới Bộ Công 

thương về việc sản phẩm của họ không được xếp vào nhóm hàng hoá thiết yếu 

nên không được lưu chuyển đến đại lý bán hàng, khiến tình trạng khan hiếm 

hàng hoá trên thị trường càng trầm trọng hơn. Cho tới thời điểm giữa tháng 

9/2021, giải pháp vận chuyển nông sản ra vào thành phố vẫn chưa được tháo gỡ 

hoàn toàn, tình trạng hàng hoá khan hiếm vẫn tiếp diễn.  



 

199 

1.2. Hành động của các cấp chính quyền 

Ngay sau khi bắt đầu thực hiện chính sách giãn cách xã hội vào cuối 

tháng 5, UBND TP.HCM đã giao Sở Công thương chỉ đạo các hệ thống siêu thị 

trên địa bàn thành phố, nhất là Sài Gòn Co.op, cung cấp đầy đủ hàng hóa, thực 

hiện bình ổn giá trong thời gian giãn cách. Khi tình trạng khan hiếm hàng hoá 

chưa được giải quyết triệt để, TP phản ánh lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (NN&PTNT) về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng, rau, củ, quả… 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM kiến nghị khẩn gửi Tổ Công tác đặc 

biệt của Chính phủ, Bộ GTVT về việc tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển 

hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng CT 16. 

Ngày 4/7, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 TP.HCM, Nguyễn Thành Phong đã phân công nhiệm vụ các Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo, với 9 lãnh đạo phụ trách 9 nhóm công việc cụ thể. Trong 

đó giao bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chuyên trách chỉ đạo 

công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa, hoạt động các chợ đầu mối, các hệ thống 

siêu thị nhằm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.  

Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng có văn bản khẩn gửi Sở Công Thương TP, 

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các hệ thống siêu thị về việc tăng 

cường thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm cung ứng hàng hoá, lương thực, 

thục phẩm thiết yếu trên địa bàn. Cấp thực thi chính sách là Sở Công thương 

TP.HCM đã thực hiện một loạt các giải pháp kỹ thuật. Đó là bố trí các điểm 

trung chuyển hàng hoá ở khu vực ngoại ô; đề xuất tiểu thương điều hành qua 

điện thoại; kết nối tiểu thương bán hàng trực tiếp qua các kênh thương mại điện 

tử; huy động DN ở nhiều lĩnh vực khác nhau (bưu chính, nhà hàng, mỹ phẩm, 

đồ trẻ em…) chuyển đổi tạm thời công năng, sử dụng các kho sẵn có để bổ trợ 

trong các khâu thu mua, vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng thiết yếu… Mặc 

dù đã bổ sung khoảng hơn 1.000 điểm trung chuyển và các điểm bán hàng lưu 

động tới từng quận, huyện, nhưng việc cung ứng hàng hóa đến tay người dân là 

không hề dễ dàng.  

Trong khoảng 1 tuần, từ ngày 23/8 - 31/8, sau khi ông Nguyễn Thành 

Phong miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo chưa kịp sắp 

xếp trở lại, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã trực tiếp đóng vai trò chỉ đạo 

công tác phòng chống dịch, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp lương thực, 
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thực phẩm, hàng thiết yếu. Lực lượng quân đội được điều động vào TP.HCM để 

phối hợp thực hiện công tác an dân và trực tiếp cung ứng hàng hoá. Sự vào cuộc 

của quân đội trong giai đoạn ngắn này có thể xem là giải pháp kỹ thuật tăng 

cường từ phía Trung ương đối với TP, song thực tế đã cho thấy tình trạng “đói” 

hàng vẫn tiếp diễn.  

Tại buổi làm việc ngày 23/8/2021 với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại 

TP.HCM, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã tuyên bố “Đây là trận 

chiến, không thắng không về” thể hiện rõ ý chí và sự quyết tâm cao độ vào công 

tác chống dịch lần này của quân đội. Không thể phủ nhận rằng lực lượng quân 

đội đã có những đóng góp quan trọng trong công tác hỗ trợ y tế, bệnh viện dã 

chiến. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề LTTPTY bằng mô hình “đi chợ hộ” lại 

không hiệu quả như kỳ vọng, đặc biệt là khi vẫn sử dụng cách truyền thống 

(phát phiếu đi chợ) thay vì áp dụng công nghệ.  

Ngày 1/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký quyết định kiện 

toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tiếp tục phân công bà 

Phan Thị Thắng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa 

thiết yếu. Trong suốt thời gian này, các giải pháp kỹ thuật cả từ phía TP, sau đó 

là Trung ương, đều không thể giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt LTTPTY. 

Sở Công Thương TP. HCM thừa nhận tình hình giao thương hàng hóa thiết yếu 

trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với hoạt động cung ứng, phân phối 

LTTP đến với người dân. 

1.3. Nhận định mô hình quản trị chuỗi cung ứng LTTPTY tại 

TP.HCM dưới góc độ thực thi chính sách công 

Quá trình thực thi chính sách giãn cách xã hội tại TP.HCM có những đặc 

điểm phù hợp với cách tiếp cận từ trên xuống như Birkland (2015) mô tả. Theo 

đó, (i) Mục tiêu và Tiêu chuẩn chính sách phải tuân thủ hoặc chịu nhiều sự ràng 

buộc từ các văn bản và chỉ đạo của cấp trên; (ii) Nguồn lực, gồm cả vật chất và 

con người, chủ yếu từ khu vực Nhà nước; (iii) Truyền thông về chính sách được 

tiến hành theo cách thức diễn giải từ Mục tiêu và Tiêu chuẩn thành các thông 

điệp, rồi truyền đạt xuống cho người dân và các cấp thực thi phía dưới. Các yếu 

tố tác động tới quá trình thực thi và kết quả chính sách được kết hợp và thể hiện 

theo mô hình như dưới đây: 

 



 

201 

Hình 1.1. Khung phân tích thực thi chính sách từ trên xuống 

Chính

sách

Mục tiêu

và Tiêu chuẩn 

Các điều kiện kinh tế, 

xã hội và chính trị 

Đặc điểm và hoạt động 

chế tài của các 

tổ chức thực thi

Truyền thông

Quyền định đoạt và 

khuynh hướng 

của người thực thi 

Kết quả

Nguồn lực

Nguồn: Tác giả vẽ lại theo Van Meter & Van Horn (1975)
 

Trong toàn bộ quá trình thực thi chính sách giãn cách xã hội, việc cung 

ứng LTTPTY là một trong những yếu tố quan trọng nhất (cùng với y tế, quản lý 

di chuyển …) quyết định tới sự thành công của chính sách. Vì vậy, việc thực thi 

chính sách giãn cách xã hội theo hướng từ trên xuống, cũng đã tác động tới toàn 

bộ quá trình quản trị chuỗi cung ứng LTTP trong làn sóng dịch thứ 4 tại 

TP.HCM.  

Do điều kiện kinh tế, xã hội và chính trị, nên chính sách do Trung ương 

giao và địa phương chịu nhiều áp lực từ phía Trung ương trong quá trình thực 

thi, nhưng việc cụ thể hoá và thực hiện lại hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của 

địa phương. Điều này dẫn tới 2 hệ quả: (i) địa phương không thể tự giải quyết 

các vấn đề về hoạt động chế tài, đặc biệt là các vấn đề cần phối hợp liên ngành, 

liên vùng; (ii) địa phương không thể huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân 

tham gia chống dịch.  

Thứ nhất, về hoạt động chế tài, việc cung cấp hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật 

thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là trong việc quy định hàng hoá thiết yếu, các 

trường hợp được di chuyển nội thành,… Các quy định về lưu thông hàng hoá, 

quy định về hàng thiết yếu không được các Bộ quản lý chuyên ngành như Bộ 

Giao thông vận tải hay Bộ Công thương làm rõ, gây lúng túng cho các cấp thực 

thi của TP. Trong giai đoạn cao điểm dịch, các địa phương bên cạnh TP.HCM 

cũng chịu sức ép chính trị phải đảm bảo mục tiêu zero-Covid, nên họ đặt ra 
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chính sách chống dịch thiếu liên kết với TP. Điển hình là việc hạn chế tối đa xe 

vận chuyển hàng hoá đi vào nội thành. Điều đó dẫn tới chuỗi cung ứng hàng 

LTTPTY  của TP.HCM bị đứt gãy, giá cả leo thang, người dân bị thiếu các nhu 

yếu phẩm cần thiết.  

Thứ hai, quy mô của cơ quan thực thi lớn và rộng chưa từng có, vận động 

xuống từ quận, xã, tổ dân phố, huy động cả lực lượng hội phụ nữ, thanh niên… 

cùng tham gia. Tuy nhiên qua thực tế đã cho thấy việc sử dụng bộ máy chính 

quyền các cấp là không đủ. Trong khi đó nguồn lực từ khu vực tư nhân sẵn có 

nhưng lại chưa được sử dụng hiệu quả. 

Như vậy, trong suốt 4 tháng giãn cách xã hội tại TP.HCM, việc quản trị 

chuỗi cung ứng LTTPTY nằm hoàn toàn trong tay chính quyền địa phương và 

Trung ương. Các động thái của lãnh đạo thành phố để giải quyết vấn đề này là 

kiến nghị giải pháp lên trung ương, hoặc yêu cầu DN cung cấp đầy đủ hàng hoá; 

các cấp chính quyền phía dưới cùng DN tự tìm giải pháp phù hợp để tổ chức các 

điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu. Khi thành phố gặp khủng hoảng và 

Trung ương phải điều động lực lượng vào hỗ trợ, giải pháp từ phía Trung ương 

cũng tập trung vào việc bổ sung thêm nguồn lực Nhà nước (quân đội) để cung 

ứng LTTP tới tận tay người dân. Trong bối cảnh khủng hoảng, đây là giải pháp 

tối ưu và thể hiện nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, kết quả 

thực tế đã cho thấy mô hình quản trị chuỗi cung ứng trong khủng hoảng như đã 

diễn ra tại TP.HCM là chưa hiệu quả.  

2. Mô hình chuỗi cung ứng LTTP thiết yếu tại TP.HCM trước và 

trong gian đoạn giãn cách xã hội do làn sóng dịch Covid-19 thứ 4  

2.1. Mô hình chuỗi cung ứng trước dịch  

Để hiểu rõ về tình hình chuỗi cung ứng LTTPTY tại TP.HCM trước khi 

phong toả, tác giả sử dụng sơ đồ dòng hàng đề xuất của GLI44, kết hợp với mô 

hình tham chiếu hoạt động cuỗi cung ứng (SCOR)45 với 04 bước P-S-M-D 

(Plan: Lập kế hoạch, Source: Tìm nguồn cung ứng, Make: Thực hiện/Sản xuất, 

Deliver: Phân phối) theo tỉ lệ phần trăm 03 kênh phân phối (GT: Kênh truyền 

 
44 GLI: Global Logistics Institute –Viện Quản trị Logistics Toàn cầu (xem sơ đồ dòng hàng bản gốc tại Phụ lục 

1) 

45 SCOR: Supply Chain Operations Reference Model – Mô hình tham chiếu hoạt độngchuỗi cung ứng (Phụ lục 

6) 
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thống, MT: Kênh hiện đại, Kênh online) của Kantar46 để mô tả chuỗi cung ứng 

LTTPTY tại TP.HCM như sau: 

Hình 2.1 - Sơ đồ dòng hàng trước khi giãn cách xã hội 

 

Nguồn: Tác giả bổ sung và vẽ lại từ GLI. 

Sơ đồ ở Hình 2.1 cho thấy chuỗi cung ứng hàng hoá trước khi phong tỏa 

chạy xuyên suốt từ nguồn cung cấp cho đến khách hàng rất nhịp nhàng giữa các 

bên liên quan thông qua 03 chợ đầu mối. Đầu tiên bước P+S (Lập kế hoạch + 

Tìm nguồn hàng) sẽ do thương lái dựa vào mùa vụ, cung cầu từng loại để định 

giá sản phẩm, tiến hành thu mua, quản lý lưu kho, xử lý hàng theo qui chuẩn. 

Tiếp theo bước M (Thực hiện) vận chuyển hàng về 03 chợ đầu mối Bình Điền, 

Thủ Đức và Củ Chi, để từ đó tiểu thương phân phối hàng trực tiếp hoặc gián tiếp 

cho các đơn hàng từ các Kênh truyền thống, Kênh hiện đại và Online. Cuối 

cùng, là bước D (Phân phối) có nhiệm vụ quản lý đơn hàng, lập lịch giao hàng 

đến các nơi theo qui định. 

Mặt khác, trong sơ đồ dòng hàng Kênh hiện đại (siêu thị) luôn muốn chủ 

động nguồn hàng, mua giá tận gốc, cũng thiết lập nguồn cung ứng riêng cho 

mình, thông qua thu mua trực tiếp tại các nhà vườn hay nhà nhập khẩu. Nhưng 

dù chủ động, với hàng ngàn mã hàng và sản lượng yêu cầu tiêu thụ mỗi 

 
46 Kantar Worldpanel là một công ty đa quốc gia, chuyên tư vấn -  nghiên cứu thị trường hàng đầu trên thế giới, 

có mặt trên hơn 55 quốc gia từ Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á đến Châu Úc. Tại Việt Nam, Kantar Worldpanel hiện 

có văn phòng ở 14 tỉnh thành trên toàn quốc, từ Bắc đến Nam (Phụ lục 5) 
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ngày/tuần/tháng phải đủ lớn để nhận được giá sỉ, siêu thị vẫn phải lấy một phần 

hàng hoá từ 03 chợ đầu mối (xem thêm Phụ lục 7).  

2.2. Mô hình chuỗi cung ứng trong giai đoạn giãn cách xã hội 

Ngày 26/06/2021 ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc 

Môn thông báo tạm dừng các hoạt động bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/06/2021 khi 

phát hiện 19 ca bệnh Covid-19 tại chợ đầu mối Hóc Môn. Tiếp theo đó là đóng 

cửa chợ Bình Điền ngày 6/7 và chợ đầu mối cuối cùng Thủ Đức là ngày 

07/07/2021. Sau khi đóng cửa 3 chợ đầu mối này, sơ đồ dòng hàng đã thay đổi 

như sau: 

Hình 2.2 - Sơ đồ dòng hàng áp dụng CT16++ tại Tp. HCM 

 

Nguồn: Tác giả bổ sung và vẽ lại từ GLI. 

Như Hình 2.2, bước P và S vẫn tiếp diễn, nông sản đã đến mùa vụ thu 

hoạch, nhưng hàng hoá sẽ bị mua dưới giá thành hoặc phải đổ bỏ, vì lượng hàng 

đến bước M (chợ đầu mối) đã hoàn toàn bị chặn đứng. Người nông dân thất thu, 

mất vốn trong khi đó người dân thành phố không có hàng hoặc phải mua với giá 

cao gấp 2 đến 3 lần so với trước khi phong tỏa. Khi bước M đã không còn vận 

hành trong chuỗi cung ứng, kết hợp với việc chính quyền thành phố cấm shipper 

giao hàng, dẫn đến 77% lượng hàng tiêu thụ hàng ngày của TP (67% thông qua 

Kênh truyền thống và 10% qua kênh Online) bị chặn đứng hoàn toàn. Chỉ còn 

23% lượng hàng hoá của Kênh hiện đại là còn hoạt động. Bên cạnh đó, các đại 

siêu thị như LotteMart, BigC, AONE, MM Mega Market… cũng không được 
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mở cửa. Chính quyền chỉ cho phép Bách Hoá Xanh, Masan, Coopmart, Vinmart 

hoạt động và cố gắng tăng sản lượng để “gánh” phần thiếu hụt.  

Nguồn hàng từ Kênh hiện đại chỉ chiếm 23%. Vì vậy mặc dù các bước P 

+ S và D của kênh này dù vẫn được phép hoạt động để duy trì LTTPTY cho 

thành phố, nhưng do 03 chợ đầu mối đóng cửa, nguồn cung từ đây hoàn toàn bị 

đứt gãy, nên Kênh hiện đại cũng thiếu hụt nguồn cung từ 03 chợ đầu mối này và 

chỉ còn đáp ứng khoảng 17-20% nhu cầu LTTPTY của toàn thành phố. Theo 

Tổng cục Thống kê (2019), dân số TP.HCM là 10 triệu người. Như vậy, lúc này 

nguồn cung LTTPTY chỉ còn đáp ứng cho khoảng 2 đến 3 triệu người. 

Giai đoạn áp dụng CT 16+, người dân vẫn được phép tiếp cận LTTPTY 

một chiều, tức đến xếp hàng tại siêu thị và vào mua theo lượng người qui định. 

Chính quyền đã dùng nhiều phương cách để bổ sung phần thiếu hụt như: siêu thị 

tăng cường hoạt động 24/7, phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn/lẻ, được mua hàng 

hoá khan hiếm theo số lượng qui định. Thời điểm này dù không có nhiều lựa 

chọn hàng hoá, giá có tăng cao nhưng không đứt gãy nặng nề vì người dân vẫn 

tiếp cận được nguồn hàng “một chiều”, vẫn đến mua trực tiếp tại các siêu thị 

được chỉ định tại địa phương. 

Giai đoạn CT16 tăng cường (CT16++), mức độ giãn cách nghiêm ngặt 

hơn, các phương tiện vận chuyển bị buộc dừng toàn bộ, ngoại trừ các trường 

hợp có giấy phép đặc biệt. Đặc biệt, người dân không còn được đến siêu thị xếp 

hàng hay đi chợ ngày chẵn/lẻ, mũi tên chiều tiếp cận nguồn lương thực đã được 

thay thế bằng bộ đội, công an khu vực, hoặc công chức tăng cường tại địa 

phương. Mũi tên cung cấp hàng hoá lúc này chỉ còn một chiều từ bộ đội đến 

người dân. 

Tuy nhiên, soi chiếu dưới mô hình SCOR, chuỗi cung ứng thay thế bằng 

lực lượng quân đội sẽ có các trục trặc. Thứ nhất, lực lượng vũ trang không có 

chuyên môn nghiệp vụ để cung ứng hàng hoá, nên việc lập kế hoạch cung cầu, 

tiến hành thu mua, thực hiện và phân phối hàng sẽ ùn tắc. Thứ hai, shipper với 

phương tiện xe gắn máy cơ động, là người thông thạo địa hình và quen với áp 

lực đáp ứng đơn hàng nên luôn sẵn sàng hoạt động hết công suất, lại không được 

trưng dụng. Thứ ba, mục đích của CT16+ để hạn chế tiếp xúc gần, song với cách 

làm trên thực tế thì lực lượng quân đội vẫn có nguy cơ gây lây nhiễm khi giúp 
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dân giao nhận hàng hoá, khi tập trung đến siêu thị để mua hàng và khi tập hợp 

đông người tại một địa điểm đóng quân. 

3. So sánh kinh nghiệm quốc tế 

Tính tới giai đoạn làn sóng dịch thứ 4 tại Việt Nam, trên thế giới có 7 

quốc gia theo đuổi chính sách “zero-Covid”, gồm Trung Quốc, New Zealand, 

Úc, Đài Loan, Singapore, Hongkong và Việt Nam. Trong số này, 3 quốc gia 

được lựa chọn để so sánh với Việt Nam gồm Trung Quốc, Singapore và New 

Zealand. Trong đó, Trung Quốc tương đồng với Việt Nam hơn cả, do cùng áp 

dụng biện pháp đóng cửa chợ, siêu thị, áp đặt điều kiện nghiệm ngặt đối với các 

hoạt động vận chuyển và dùng bộ máy, nguồn lực nhà nước thay cho thị trường. 

Singapore và New Zealand trong giai đoạn Covid-19 vẫn tiếp tục duy trì mô 

hình quản trị chuỗi cung ứng đã áp dụng lâu nay và để thị trường tự điều tiết, 

vận hành, nhưng bổ sung thêm các giải pháp kỹ thuật để duy trì chuỗi cung ứng.   

3.1. Trung Quốc:  

Trung Quốc đã phong toả nghiêm ngặt TP. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, 

quy mô hơn 11 triệu dân từ ngày 23/01/2020 để ngăn dịch lan rộng khắp đất 

nước. Kết quả chỉ hai tháng rưỡi phong tỏa đã mang đến sự hồi sinh cho Vũ 

Hán, người dân vui mừng được mở cửa trở lại. Trong 76 ngày phong tỏa theo 

Zhong, Crush, Si & Scott (2021), chính quyền Vũ Hán đã thực hiện các bước 

nhằm đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng LTTPTY. 

Đầu tiên, lập kế hoạch và tìm nguồn hàng. Chính quyền trung ương thành 

lập đội công tác đảm bảo lương thực Vũ Hán, với nhiệm vụ lên kế hoạch liên kết 

đảm bảo cung ứng lương thực giữa 9 tỉnh, giúp đảm bảo nguồn hàng LTTPTY 

ổn định cho thành phố. Đồng thời mạnh tay trấn áp các thương nhân có hành vi 

tích trữ hoặc đầu cơ để ngăn vật giá leo thang. 

Thứ hai, đặt hàng. Hệ thống phân phối được tạm thời tái cấu trúc với mục 

tiêu đảm bảo khả năng tiếp cận thực phẩm cho hơn 11 triệu cư dân, chính sách 

cung cấp thực phẩm “mua theo nhóm cộng đồng” và mua “combo” được thiết 

lập. Hai cách đặt hàng này nhằm tiết kiệm nhân lực vận chuyển đến các cộng 

đồng dân cư. Thanh toán cũng thông qua bên thứ ba, hạn chế tiếp xúc. Người 

dân bị cấm tuyệt đối ra đường, chỉ đại diện khu phố hai ngày một lần được ra 

ngoài mua nhu yếu phẩm.  
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Thứ ba, quản lý và giao hàng. Bước này đối mặt với hai thách thức: khả 

năng vận chuyển và thiếu lao động để phân phối. Chính quyền Vũ Hán đã sử 

dụng xe bus và trưng dụng một số phương tiện cá nhân để giải quyết thách thức 

đầu tiên. Các tình nguyện viên được trả lương và không được trả lương được 

tuyển dụng để giải quyết thách thức thứ hai; các tình nguyện viên không được 

phép về nhà, tập trung ở khu riêng để tránh lây nhiễm cho cộng đồng và gia 

đình.  

Riêng xe giao hàng được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi tối đa thông 

suốt hàng hoá như thiết lập “luồng xanh” và giấy thông hành do chính quyền 

tỉnh Hồ Bắc cấp. Với giấy phép này, tài xế không phải dừng xe, trả phí, hay bị 

kiểm tra. Tại các chốt kiểm soát dịch nhân viên chỉ hỗ trợ khử trùng phương 

tiện. Khi xe đến chợ đầu mối, hay điểm tập kết hàng, giới chức đo thân nhiệt tài 

xế, ghi lại lịch trình, khử trùng phương tiện một lần nữa trước khi cho phép 

xuống hàng ở nơi qui định. Tài xế giao hàng của các hệ thống bán lẻ, nền tảng 

công nghệ vẫn được phép hoạt động, với đồng phục và logo đã đăng ký, để nói 

với các công chức trạm kiểm dịch họ được phép lưu thông mà không bị dừng 

kiểm tra. Người mua nhận hàng qua các tủ khoá không tiếp xúc bằng mã QR 

hoặc địa điểm do người mua chỉ định nhằm hạn chế tiếp xúc. Shipper được xem 

là “huyết mạch quan trọng”, được kiểm tra thân nhiệt hai lần một ngày và ưu 

tiên tiêm vaccine (Phiên An, 2021). 

Thứ tư, đảm bảo an ninh lương thực qua các chính sách như trợ giá lương 

thực tạm thời cho cư dân dễ bị tổn thương; không ngừng/ngắt, cung cấp điện, 

khí đốt và nước cho những người nợ hoặc hết tín dụng; không ngừng/ngắt dịch 

vụ internet giúp người dân tiếp cận mua thực phẩm trực tuyến.  

Thứ năm, sự tham gia của "Ủy ban Cộng đồng" (Shequ) có từ thời Mao 

Trạch Đông. Các Shequ là cơ quan giám sát cấp khu phố, giải quyết các tranh 

chấp và duy trì trật tự xã hội cơ bản. Trong giai đoạn phong tỏa, các Shequ đảm 

nhận các nhiệm vụ hành chính, cung cấp các dịch vụ cộng đồng (như điều phối 

mua hàng tạp hóa, giao hàng và phân phối) và hỗ trợ y tế các nhóm dân cư dễ bị 

tổn thương. Việc thực thi chính sách từ trên xuống, do chính quyền lãnh đạo với 

sự tham gia của tổ chức xã hội và người dân, kết hợp với sự trưởng thành kỹ 

thuật số và chuỗi cung ứng được hỗ trợ kỹ thuật số, đã đem đến thành công cho 

Vũ Hán khi cần áp dụng chính sách “zero-Covid” (Phiên An, 2021). 
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Theo Kantar (2021) cơ cấu kênh phân phối của Trung Quốc gồm: Kênh 

hiện đại chiếm tỷ lệ 47%, Kênh online 40% và Kênh truyền thống chỉ chiếm 

13% (Phụ lục 2). Kênh MT và Online chiếm tỉ trọng chi phối, đã giúp chính 

quyền TP.Vũ Hán kết hợp nhuần nhuyễn giữa 05 bước trên để có thể duy trì sự 

ổn định chuỗi cung ứng thông qua đặt hàng trên ứng dụng và các siêu thị chủ 

động được đơn đặt hàng gửi cho các nhà cung cấp thông qua thống kê đặt hàng 

của người tiêu dùng. 

3.2. Singapore:  

Năm 2020, Singapore đặt mục tiêu là “làm phẳng đường cong dịch Covid-

19” khái niệm mà một số nước áp dụng để đưa số ca Covid-19 tiệm cận 0. Trong 

gần một năm, số ca nhiễm theo ngày ở Singapore đứng ở mức một con số. Tính 

đến 29/9/2021, số ca tử vong tại Singapore cũng chỉ là 78 người. Lợi thế của 

Singapore là có dân số nhỏ, tiềm lực kinh tế vững mạnh; thói quen, khả năng sử 

dụng công nghệ để mua hàng và thanh toán thành thạo, và người dân có ý thức, 

trách nhiệm cao (Hoàng Phạm, 2021). 

Cách thức chính quyền tiến hành các bước để đảm bảo nguồn lương thực 

như sau: Thứ nhất, nhà nước lập kế hoạch duy trì và mở rộng nguồn cung; là 

quốc gia 90% thực phẩm nhập khẩu từ 170 nơi khắp thế giới, nên nhà nước 

nhanh chóng miễn/giảm hàng rào thuế quan cho thực phẩm thiết yếu (Gov.sg, 

2020). 

Thứ hai, việc tìm kiếm nguồn cung là trách nhiệm của doanh nghiệp, 

nhưng công chức được phân công cũng chủ động tiến hành nhiều cuộc họp từ 

cấp chính phủ với các nước có liên quan đến nguồn hàng xuất khẩu vào 

Singapore. Theo The Straits Times, Bộ trưởng Thương Mại và Công Nghiệp 

Chan Chun Sing tiến hành họp trực tuyến với Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực 

phẩm của Pháp Didier Guillaume, trong cuộc họp bộ trưởng Didier cam kết đảm 

bảo nguồn cung lương thực thiết yếu từ Pháp sẽ luôn được duy trì trong giai 

đoạn C-19 cho Singapore (Zhuo, 2021). 

Thứ ba, đối với thị trường nhà nước kết nối cung cầu LTTPTY thông qua 

chuyển đổi số cho các tiểu thương, tập huấn số hoá cho các đối tượng. Năm 

2020, Singapore đã phân bổ hơn 500 triệu SGD hỗ trợ chương trình thanh toán 

điện tử, hoá đơn điện tử cũng như các công cụ số nâng cao. Dịch bệnh đã tạo cơ 

hội thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, giúp giảm thời gian đi lại, giảm tiếp xúc 



 

209 

trực tiếp, giảm thanh toán tiền mặt, tăng cường khả năng cung ứng lương thực 

(Thương vụ Việt Nam tại Singapore, 2021). 

Thứ tư, đảm bảo khâu giao hàng không bị đứt gãy, chính quyền ưu tiên 

tiêm vắc-xin cho nhân viên tuyến đầu tiếp theo đó là shipper. Nhân viên làm 

công tác giao nhận hàng hoá đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lưu thông 

vận chuyển hàng hoá, giúp giảm thiểu tác động của đại dịch, giúp hệ thống xã 

hội và nền kinh tế được vận hành bình thường.  

Thứ năm, tiến hành hỗ trợ công dân thông qua trang điện tử “Smart 

Nation Singapore – www.smartnation.gov.sg”, trong đó có mục giúp đỡ người 

dân có thu nhập thấp được nhận các gói hỗ trợ tài chính tạm thời nhằm đảm bảo 

có được nguồn LTTPTY. Mặc dù Singapore là một quốc gia giàu có, xếp hạng 

36 GDP đầu người trên thế giới, nhưng mỗi khi chính quyền thông báo về 

những hạn chế mới do Covid-19, các tổ chức từ thiện lại nhận được hàng loạt 

yêu cầu hỗ trợ thức ăn. Điều đó đồng nghĩa có rất nhiều người dễ bị tổn thương 

và không thể tự kiếm ăn. Lúc này xuất hiện nhiều tổ chức xã hội như “Food 

from the Heart”, “FoodBank” được tài trợ bởi các tập đoàn, các nhà hảo tâm; 

các tổ chức này cũng góp phần đưa ra nhiều sáng kiến để giúp cho các suất ăn từ 

thiện, tem phiếu thực phẩm, hàng hoá thiết yếu đến được những người cần nhất 

(Ming, 2021). 

Theo MarketLine47 Limited (2021), cơ cấu kênh phân phối của Singapore 

gồm Kênh truyền thống 10%, Online 2%, và Kênh hiện đại đến 88% (Phụ lục 

3). Tỉ trọng Kênh hiện đại chi phối đã giúp chính quyền và nhà phân phối kiểm 

soát được an ninh lương thực thông qua các chỉ số bán hàng, bằng cách ưu tiên 

cho các mã hàng liên quan đến LTTPTY. 

3.3. New Zealand  

Khi cả nước chỉ có đúng 1 ca Covid-19 mới, Thủ tướng New Zealand bà 

Jacinda Ardern đã áp dụng “zero-Covid”, phong tỏa khẩn cấp toàn quốc từ ngày 

18/08/2021. New Zealand là một trong số ít những nước đưa được số ca về 0 

trong năm 2020 và phần lớn thời gian sạch bóng Covid-19 cho đến khi bùng 

phát đợt dịch do biến thể Delta vào giữa tháng 8/2021.  

 
47 MarketLine là hãng uy tín chuyên xuất bản thông tin kinh doanh toàn cầu; thường cung cấp các dữ liệu thứ 

cấp cho sinh viên các trường đại học danh tiếng như RMIT, có trụ sở tại Anh. 

http://www.smartnation.gov.sg/


 

210 

Theo MarketLine Limited (2021) tại New Zealand, Kênh phân phối hiện 

đại chiếm đến 95,1%, Kênh truyền thống 4,7% và Online 0,2% (Phụ lục 4). Như 

vậy, hầu hết người dân tiếp cận LTTPTY thông qua Kênh hiện đại.  

Theo Oshri & Kotlarsky (2020), ngày 28/2/2020 khi trường hợp Covid-19 

đầu tiên được báo cáo ở New Zealand các siêu thị đã thấy xuất hiện tình trạng 

mua hàng hoảng loạn. Khi số lượng người bệnh tăng lên, hiện tượng quầy kệ 

không kịp bổ sung hàng hoá lại gây thêm căng thẳng. Mặc dù Chính phủ và siêu 

thị lên tiếng không cần tích trữ thực phẩm, nhưng các báo cáo, báo chí và hình 

ảnh truyền thông không chỉ xảy ra tại New Zealand, mà còn dẫn chứng về Mỹ 

và Anh nơi các quầy kệ hết hàng, không đáp ứng được các cam kết về dịch vụ 

giao hàng và trong một số trường hợp dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đã phải 

đóng cửa. Từ đó dẫn đến hành vi tất yếu trong khủng hoảng, chuỗi cung ứng 

LTTPTY không kịp thời thích ứng và hiện tượng Thiên nga đen48 đã xuất hiện 

tại New Zealand. Ngay sau khi chính quyền và siêu thị nhận thức được các 

khiếm khuyết, họ đã khắc phục bằng nhiều biện pháp. 

Thứ nhất, Chính phủ nhanh chóng hỗ trợ thông qua website: 

www.covid19.govt.New Zealand: access to food or essential items, hướng dẫn 

về cách thức giao/nhận hàng an toàn khi bệnh, hoặc đăng ký gói hỗ trợ an 

sinh/tài chính. Thứ hai, các siêu thị quảng cáo giảm giá hào phóng khi mua sắm 

trực tuyến và nhanh chóng phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ giao hàng 24/7 

cho người mua sắm online. Từ dữ liệu mua hàng trực tiếp và online được ghi lại 

và chia sẻ cho các nhà cung cấp đã giúp lập kế hoạch và tìm kiếm nguồn hàng 

được tổ chức tốt hơn, giúp tập trung và ưu tiên nguồn lực vào các mặt LTTPTY, 

đây là kỹ thuật có tên gọi là VMI (Vendor Managed Inventory -  Quản lý tồn 

kho bởi nhà cung cấp, để đối phó với hiệu ứng Bullwhip49). Thứ ba, tăng cường 

khai thác các kênh giao hàng đang có như Uber Eats và Zoomy, cũng như các 

nhà cung cấp vận tải và hậu cần tiềm năng khác. Với các biện pháp thích ứng 

kịp thời trên, New Zealand đã nhanh chóng thiết lập lại được chuỗi cung ứng 

LTTPTY. 

 
48 Hiện tượng thiên nga đen (Black Swan) là hiện tượng kinh tế cực kì hiếm khi xảy ra và không thể dự đoán 

trước, mang lại những hậu quả xấu cho nền kinh tế. 

49 Theo Logistics4vn (2017), Hiệu ứng Bullwhip (roi da) là hiện tượng thông tin về nhu cầu thị trường cho một 

sản phẩm bị bóp méo hay khuếch đại lên qua các khâu chuỗi cung ứng, dẫn đến sự dư thừa tồn kho, ảnh hưởng 

đến chính sách giá và tạo ra phản ánh không chính xác trong nhu cầu thị trường. 

http://www.covid19.govt.nz/
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4. Kết luận và khuyến nghị chính sách  

4.1. Kết luận 

Kết quả phân tích theo khung thực thi chính sách từ trên xuống cho thấy 

chuỗi cung ứng LTTPTY tại TP.HCM trong giai đoạn phong tỏa để phòng 

chống Covid-19 đã đứt gãy, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện CT16++ từ tháng 

7 đến hết tháng 9/2021.  

Nguyên nhân đầu tiên là do các địa phương và bộ, ngành thực thi các 

chính sách chống dịch thiếu liên kết với nhau, dẫn tới tình trạng nguồn cung 

hàng hoá đứt gãy ngay từ bên ngoài phạm vi TP.HCM. Bên cạnh đó, các dòng 

chảy hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn nhất đã bị chặn đứng bằng việc đóng cửa 03 

chợ đầu mối (như đã thể hiện trong sơ đồ dòng hàng trước dịch và trong thời 

gian giãn cách xã hội), khiến các kênh phân phối còn lại trong chuỗi cung ứng 

LTTPTY tắc nghẽn. Hàng hoá tại nhà vườn có đầy đủ nhưng phải đổ bỏ; trong 

khi người dân không có hàng, giá cả leo thang, thiếu niềm tin đã ảnh hưởng đến 

việc chung tay hợp tác với chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Kênh 

phân phối truyền thống chiếm tỉ trọng trên 67%, cùng với 10% Kênh online 

hoàn toàn bị chặn đứng, làm tê liệt nguồn cung ứng lương thực cấp cho thành 

phố. Kênh hiện đại còn lại với tỉ lệ chưa đến 23% đã không đủ năng lực để thay 

thế. 

Trong 03 quốc gia được lựa chọn để so sánh kinh nghiệm với trường hợp 

của TP.HCM, có thể thấy các hành động và lựa chọn chính sách của TP.Vũ Hán 

(Trung Quốc) là giống với TP.HCM hơn cả. Mặc dù có quy mô dân số tương 

đương TP.HCM (hơn 11 triệu người so với 10 triệu người), song trong suốt quá 

trình thực thi các chính sách giãn cách xã hội nghiêm ngặt, TP.Vũ Hán chưa 

từng xảy ra tình trạng khủng hoảng LTTPTY. Đó là nhờ hiện trạng phân bổ 

kênh phân phối LTTPTY của Trung Quốc ưu việt hơn Việt Nam, với tỷ lệ Kênh 

hiện đại áp đảo so với Kênh truyền thống.  

Chính tỉ lệ Kênh hiện đại của 03 nước Trung Quốc, New Zealand và 

Singapore chiếm áp đảo so với Kênh truyền thống và Online, là nguyên nhân 

chính giúp nhà nước và DN tại các quốc gia này thích ứng kịp thời, nhanh chóng 

thay đổi chính sách để đáp ứng nhu cầu LTTPTY của người dân trong khi vẫn 

đảm bảo hạn chế tối đa các hoạt động tiếp xúc gần để hạn chế sự lây lan của 

dịch. Với số liệu thống kê chính xác từ Kênh hiện đại sẽ là kim chỉ nam để định 
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hướng, đề ra phương hướng hành động và ban hành các phương án/chính sách 

phù hợp, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận LTTPTY cho toàn dân. 

Hình 4.1. So sánh kênh phân phối Việt Nam, Trung Quốc,  New 

Zealand và Singapore 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo Kantar và MarketLine 

4.2. Khuyến nghị chính sách 

Các vấn đề khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng trong quản trị chuỗi 

cung ứng LTTPTY tại TP.HCM trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 năm 

2021, xảy ra do ngay từ ban đầu các cấp quản lý trung ương và chính quyền địa 

phương đã lúng túng và thiếu liên kết trong lựa chọn chính sách chống dịch. Vì 

vậy, trong tương lai trước các tình huống khủng hoảng, cần tạo môi trường tâm 

lý an toàn cho các cấp thực thi chính sách để họ lắng nghe phản ánh từ thực tiễn 

và liên kết với nhau và cùng đề ra các chính sách ứng phó phù hợp. Bên cạnh 

đó, các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương cần đánh giá đúng 

thực trạng chuỗi cung ứng bằng các số liệu thực tế, để thiết kế chính sách và 

hình thành chuỗi cung ứng mới cho phù hợp với năng lực, hiện trạng của bộ 

máy.  

Diễn biến của chuỗi cung ứng LTTPTY cho thấy, dù Nhà nước có huy 

động toàn bộ nguồn lực vào chống dịch, cũng không thể thay thế hoàn toàn vai 
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trò thị trường trong việc đảm bảo nhu cầu LTTPTY cho người dân. Hiện nay, 03 

chợ đầu mối tại TP. HCM là nguồn cung ứng LTTPTY chiếm tỉ trọng lớn, đáp 

ứng được yêu cầu của kênh phân phối truyền thống và thói quen tiêu dùng của 

người dân. Chính quyền cần cố gắng duy trì bằng cách trao quyền, năng lực cho 

các đơn vị phân phối lớn, có kinh nghiệm, nhằm bổ sung thêm các giải pháp kỹ 

thuật phù hợp, không nên cắt nguồn hàng khi các kênh phân phối hiện đại và 

online chưa đủ sức thay thế. 

Kênh hiện đại thông qua kỹ thuật Hàng tồn kho nhà cung cấp quản lý 

(VMI) sẽ giúp nhà nước thống kê chính xác để tập trung nguồn lực vào các mặt 

hàng LTTPTY. Do vậy, nhà nước cần ưu tiên bằng chính sách và lộ trình cụ thể 

để nâng dần tỉ trọng của hai kênh phân phối hiện đại và online lên mức cao nhất 

có thể, dần thay thế cho Kênh truyền thống./. 
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thế giới”, VnExpress.net, truy cập ngày 31/03/22 tại địa chỉ:  

https://Việt Namexpress.net/cach-vu-han-ap-lenh-phong-toa-nghiem-ngat-

bac-nhat-the-gioi-4330470.html  

Tiếng Anh 

12. APICS (2017), “Supply Chain Operations Reference Model, SCOR 

Version 12.0”, APICS.org, truy cập ngày 31/03/2021 tại địa chỉ:  

https://logistics4vn.com/hieu-ung-bullwhip-la-gi
https://vnexpress.net/cach-vu-han-phan-phoi-thuc-pham-khi-nguoi-dan-o-nha-4347321.html
https://vnexpress.net/cach-vu-han-phan-phoi-thuc-pham-khi-nguoi-dan-o-nha-4347321.html
https://thanhnien.vn/tphcm-xuat-hien-19-ca-nhiem-covid-19-cho-dau-moi-hoc-mon-ngung-hoat-dong-truc-tiep-post1082769.html
https://thanhnien.vn/tphcm-xuat-hien-19-ca-nhiem-covid-19-cho-dau-moi-hoc-mon-ngung-hoat-dong-truc-tiep-post1082769.html
https://vovgiaothong.vn/shipper-mua-dich-doi-mat-nhieu-rui-ro-nhung-phuc-loi-chua-tuong-xung
https://vovgiaothong.vn/shipper-mua-dich-doi-mat-nhieu-rui-ro-nhung-phuc-loi-chua-tuong-xung
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/chuyen-doi-so-de-ung-pho-voi-dich-covid-tai-singapore.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/chuyen-doi-so-de-ung-pho-voi-dich-covid-tai-singapore.html
https://vnexpress.net/cach-vu-han-ap-lenh-phong-toa-nghiem-ngat-bac-nhat-the-gioi-4330470.html
https://vnexpress.net/cach-vu-han-ap-lenh-phong-toa-nghiem-ngat-bac-nhat-the-gioi-4330470.html


 

215 

http://www.apics.org/docs/default-source/scor-training/scor-v12-0-

framework-introduction.pdf?sfvrsn=2 

13. Gov.sg (2020), “Food security: It’s not just about the eggs”, Goverment of 

Singapore, truy cập ngày 04/12/2021 tại địa chỉ:  

https://www.gov.sg/article/food-security-its-not-just-about-the-eggs  

14. Kantar (2021), “ASIA Pulse #4 - November 2021”, Kantarworldpanel, truy 

cập ngày 18/03/2022 tại địa chỉ:  

https://www.kantarworldpanel.com/Việt Nam/news/ASIA-Pulse-Q3-

2021#download  

15. Llupià, Anna và cộng sự (2020). “What Is a Zero- COVID Strategy and 

How Can It Help Us Minimise the Impact of the Pandemic?”, ISGlobal 

Barcelona Institute for Global Health, truy cập ngày 18/03/22 tại địa chỉ: 

https://www.isglobal.org/documents/10179/7943094/26_ISGlobal+COVID

19+y+COVIDCero+o+Maxima+Supresion+EN/0a4e83bb-6257-4f5d-

8960-16c323b464b2 

16. MarketLine Limited (2021), “Food & Grocery Retail in New Zealand”, 

MarketLine database.  

17. MarketLine Limited (2021), “Food & Grocery Retail in Singapore”, 

MarketLine database. 

18. Minten, B., & Reardon, T. (2008). Food prices, quality, and quality's 

pricing in supermarkets versus traditional markets in developing 

countries. Review of Agricultural Economics, 30(3), 480-490. 

19. Ming, Toh Eh (2021), “As COVID-19 rages, more in Singapore go 

hungry”, Aljazeera News, truy cập ngày 04/12/2021 tại địa chỉ:  

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/10/as-covid-19-rages-more-in-

singapore-go-hungry  

20. Oshri, Ilan & Kotlarsky, Julia (2020), “How COVID-19 is disrupting the 

food supply chain in New Zealand”, CIO.com, truy cập ngày 05/12/2021 

tại địa chỉ: 

https://www.cio.com/article/193184/how-covid-19-is-disrupting-the-food-

supply-chain-in-new-zealand.html  

21. 28. Zhong, T., Crush, J., Si, Z., & Scott, S. (2021). Emergency food 

supplies and food security in Wuhan and Nanjing, China during the 

http://www.apics.org/docs/default-source/scor-training/scor-v12-0-framework-introduction.pdf?sfvrsn=2
http://www.apics.org/docs/default-source/scor-training/scor-v12-0-framework-introduction.pdf?sfvrsn=2
https://www.gov.sg/article/food-security-its-not-just-about-the-eggs
https://www.kantarworldpanel.com/vn/news/ASIA-Pulse-Q3-2021#download
https://www.kantarworldpanel.com/vn/news/ASIA-Pulse-Q3-2021#download
https://www.isglobal.org/documents/10179/7943094/26_ISGlobal+COVID19+y+COVIDCero+o+Maxima+Supresion+EN/0a4e83bb-6257-4f5d-8960-16c323b464b2
https://www.isglobal.org/documents/10179/7943094/26_ISGlobal+COVID19+y+COVIDCero+o+Maxima+Supresion+EN/0a4e83bb-6257-4f5d-8960-16c323b464b2
https://www.isglobal.org/documents/10179/7943094/26_ISGlobal+COVID19+y+COVIDCero+o+Maxima+Supresion+EN/0a4e83bb-6257-4f5d-8960-16c323b464b2
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/10/as-covid-19-rages-more-in-singapore-go-hungry
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/10/as-covid-19-rages-more-in-singapore-go-hungry
https://www.cio.com/article/193184/how-covid-19-is-disrupting-the-food-supply-chain-in-new-zealand.html
https://www.cio.com/article/193184/how-covid-19-is-disrupting-the-food-supply-chain-in-new-zealand.html


 

216 

COVID‐19 pandemic: Evidence from a field survey. Development Policy 

Review. 

22. Zhuo, Tee (2020), “Covid-19: Singapore and France agree to keep supply 

chains for essential food open and connected”, The Straits Times, truy cập 

ngày 04/12/2021 tại địa chỉ: 

https://www.straitstimes.com/singapore/covid-19-singapore-france-agree-

to-keep-supply-chains-for-essential-food-open-and 

https://www.straitstimes.com/singapore/covid-19-singapore-france-agree-to-keep-supply-chains-for-essential-food-open-and
https://www.straitstimes.com/singapore/covid-19-singapore-france-agree-to-keep-supply-chains-for-essential-food-open-and


 

217 

PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1 – “Sơ đồ dòng hàng đề xuất” gốc của GLI & VLA 

 

 

Nguồn: GLI và VLA. 
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Phụ lục 2 – Kênh phân phối của Trung Quốc 

 

 

 

 

 

Nguồn: Kantar (2021) và tác giả tổng hợp 

 



 

219 

 

 

Phụ lục 3 – Kênh phân phối của Singapore 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: MarketLine Limited (2021) và tác giả tổng hợp
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Phụ lục 4 – Kênh phân phối của New Zealand 

 

 

 

  

 

Nguồn: MarketLine Limited (2021) và tác giả tổng hợp 
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Phụ lục 5 – Kênh phân phối của Việt Nam 

 

 

 

Theo số liệu công ty Kantar Worldpanel50, một công ty chuyên về nghiên 

cứu thị trường tại 04 thành phố lớn của Việt Nam. Trong báo cáo 03 kênh phân 

phối: Truyền thống + Hiện đại + Online, được phân bổ tỉ lệ phần trăm cụ thể cho 

từng Kênh. Cụ thể, theo báo cáo Asia Pulse số 04, tháng 11/2021, tỉ lệ phần trăm 

Quý 3/2021 ba kênh phân phối tại Việt Nam làm tròn số, như sau: Kênh truyền 

thống 67%, Kênh hiện đại 23% và 10% Online/khác. 

 

 
50 Kantar Worldpanel là một công ty đa quốc gia, chuyên tư vấn -  nghiên cứu thị trường hàng đầu trên thế giới, 

có mặt trên hơn 55 quốc gia từ Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á đến Châu Úc. Tại Việt Nam, Kantar Worldpanel hiện 

có văn phòng ở 14 tỉnh thành trên toàn quốc, từ Bắc đến Nam.  
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Hình Tỉ lệ phần trăm kênh phân phối tại Việt Nam 

 

 

Nguồn: Kantar (2021) và tác giả tổng hợp. 

 

Theo Minten & Reardon (2008) cho rằng ở các nước đang phát triển trong 

đó có Việt Nam, các siêu thị (Kênh hiện đại) thường tập trung cạnh tranh vào 

chất lượng với phân khúc người có thu nhập cao. Giá của siêu thị luôn cao hơn 

giá của chợ truyền thống từ 10-20% với thịt heo, gạo; với một số loại rau sạch 

cao hơn đến 50%. Nghiên cứu này đã giúp cho thấy Việt Nam vẫn đang là nước 

đang phát triển, phần lớn người dân thu nhập còn thấp và thói quen vẫn thích đi 

chợ truyền thống.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 

 

Phụ lục 6 – SCOR: Định nghĩa và quyền sở hữu 

APICS (Association for Supply Chain Management - Hiệp hội Quản lý 

Chuỗi Cung ứng, Mỹ) là tổ chức sở hữu bản quyền mô hình SCOR. APICS 

được thành lập vào năm 1957 tại Hoa Kỳ là hiệp hội hàng đầu thế giới về đổi 

mới và lãnh đạo trong tổ chức chuỗi cung ứng. Với lịch sử hơn 64 năm, đây là 

hiệp hội phi lợi nhuận lớn nhất về chuỗi cung ứng trên thế giới. 

Mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (Supply Chain Operation 

Reference - SCOR) thuộc quyền sở hữu của APICS sau sự hợp nhất giữa Hội 

đồng chuỗi cung ứng (Supply Chain Council, US) và APICS vào năm 2014. Mô 

hình SCOR được lập vào năm 1996, đến nay đã có hơn 12 phiên bản và được 

cập nhật thường xuyên để thích ứng với những thay đổi trong thực tiễn kinh 

doanh chuỗi cung ứng. SCOR là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá và so sánh 

các hoạt động và hiệu suất của chuỗi cung ứng.  

Mô hình SCOR được sử dụng để mô tả chuỗi cung ứng từ rất đơn giản 

hoặc rất phức tạp, các ngành khác nhau có thể được liên kết với nhau để mô tả 

chiều sâu và chiều rộng của hầu hết mọi chuỗi cung ứng. Các hoạt động kinh 

doanh gắn liền với tất cả các giai đoạn cung ứng, cung cấp cơ sở cho việc cải 

tiến nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đạt hiệu quả kinh doanh cao 

nhất. Theo đó, mô hình được tổ chức xung quanh năm quy trình quản lý chính 

gồm P-S-M-D-R, với: Lập kế hoạch – Plan, Tìm nguồn cung ứng – Source, Sản 

xuất/Thực hiện – Make, Phân phối – Deliver, và Trả hàng – Return (APICS 

2017). 

Hình 2.1 – Mô hình SCOR với 5 bước P-S-M-D-R 

 

Nguồn: Tác giả vẽ lại dựa trên tài liệu SCOR phiên bản 12.0, APICS. 
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Phụ lục 7 - Mạng lưới chợ, siêu thị TP.HCM trong thời gian phong 

tỏa qua Infographic 

 

 

Nguồn: Hà My và Lan Anh (2021). 
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QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ SỐ: THÁCH THỨC VÀ CƠ 

HỘI SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 

TS. Trần Trung Kiên, 

 Đại học Kinh tế TP.HCM 

 

Tóm tắt: Xu hướng chuyển đổi số đang dần làm thay đổi văn hóa tiêu dùng của 

người tiêu dùng và cách thức kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là sau đại 

dịch COVID-19. Mặc dù đã có những bước cải cách đầu tiên, mô hình quản lý 

thuế hiện nay ở Việt Nam chưa thật sự hiệu quả trong việc kiểm soát, quản lý 

thuế đối với sự biến chuyển này. Theo đó, bài viết xem xét các bằng chứng học 

thuật lẫn thực tiễn để đánh giá một cách toàn diện những thách thức cũng như cơ 

hội trong quản lý thuế đối với nền kinh tế số. Nâng cao hiệu quả quản lý thuế 

đối với nền kinh tế số không chỉ giúp nhà nước khai thác được nguồn thu thuế 

tiềm năng mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hình thức kinh doanh, 

tạo cơ sở cho mục tiêu tang trưởng và phát triển bền vững. Từ cơ sở phân tích 

này, tác giả đề xuất các khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

thuế đối với nền kinh tế số. 

Từ khóa: Quản lý thuế, nền kinh tế số, Việt Nam. 

Abstract: The trend of digital transformation is gradually changing the 

consumption culture of consumers and the way entrepreneurs do business, 

especially after the COVID-19 pandemic. Although there have been significant 

reform steps, the current tax management model in Vietnam is not really 

effective in controlling and managing taxes for digital economy. Accordingly, 

this study examines both academic and practical evidence to comprehensively 

assess the challenges and opportunities in tax management for the digital 

economy. Improving tax management efficiency in the digital economy not only 

helps the state exploit potential tax revenue but also creates fair competition 

among business forms, creating a basis for economic growth and sustainable 

development. Based on this analysis, the author proposes appropriate 

recommendations to improve tax management efficiency for the digital 

economy. 

Keyword: Tax management, digital economy, Vietnam. 

1. Tổng quan nghiên cứu 

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu (Bukht 

& Heeks, 2017). Theo Olbert & Spengel (2019) nhận định, số hóa đã trở thành 



 

226 

 

xu hướng phát triển hàng đầu trên thế giới kể từ cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 được khởi xướng. Vì vậy, sự phát triển của nền kinh tế số là tất yếu và đang 

tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội tại nhiều quốc 

gia (Bukht & Heeks, 2017; Cassar & cộng sự, 2010). Xu hướng chuyển đổi số 

đang dần làm thay đổi văn hóa tiêu dùng của người tiêu dùng và cách thức kinh 

doanh của doanh nghiệp (Cassar & cộng sự, 2010). Đứng trước sự phát triển 

nhanh chóng của nền kinh tế số, các doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược, quy 

trình sản xuất và mô hình kinh doanh phù hợp để tồn tại và phát triển, đặc biệt là 

sau đại dịch COVID-19 (Sturgeon, 2021). 

Xu hướng này đang đặt ra nhiều thách thức đối với cách thức quản lý thuế hiện 

hành tại nhiều quốc gia (Olbert & Spengel, 2019). Tuy nhiên, trước bối cảnh xu 

hướng số hóa đang ngày càng phát triển, mô hình quản lý thuế truyền thống ở 

Việt Nam dần bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập (Nguyễn Văn Thức, 2017; Phạm 

Việt Dũng, 2020; Phạm Trang, 2020). Mặc dù đã có những bước cải cách đầu 

tiên song nhìn chung công tác quản lý thuế hiện nay ở nước ta vẫn vẫn chưa 

kiểm soát, quản lý hiệu quả đối với các mô hình kinh doanh đặc trưng của nền 

kinh tế số (Phạm Trang, 2020). Tuy nhiên, nếu vượt qua thách thức này, đây là 

cơ hội lớn để khai thác nguồn thu, bởi xu hướng phát triển tất yếu và mạnh mẽ 

của nền kinh tế số và những thỏa thuận mới về quy tắc thuế quốc tế. 

Về mặt lý thuyết, đây là chủ đề đang được nhiều học giả, nhà kinh tế quan tâm 

bởi sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng số hóa trên phạm vi toàn cầu 

(Garkushenko & Thiel, 2018; Moreno & Brauner, 2019; Olbert & Spengel, 

2017, 2019). Tuy nhiên, các nghiên cứu về chủ đề này vẫn còn rất khiêm tốn, 

đặc biệt là ở Việt Nam. Ở bài viết này, tác giả chú trọng phân tích quản lý thuế 

đối với nền kinh tế số ở Việt Nam một cách toàn diện nhằm đưa ra cái nhìn tổng 

quan về quản lý thuế đối với nền kinh tế số.  

Theo đó, mục tiêu nghiên cứu của bài viết là phân tích những thách thức và cơ 

hội về quản lý thuế đối với nền kinh tế số tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu 

nghiên cứu này, ngoài phần tổng quan nghiên cứu, bài viết được cấu trúc như 

sau: Phần 2 trình bày cơ sở lý luận; Phần 3 phân tích thực trạng và Phần 4 là kết 

luận và khuyến nghị. 

 

2. Cở sở lý luận  

2.1 Kinh tế số 
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Lược khảo nghiên cứu cho thấy có nhiều định nghĩa khác nhau về “Kinh tế số” 

(Digital Economy). Một cách khái quát, nền kinh tế số có thể được hiểu theo 

định nghĩa của từ điển Oxford (Oxford University Press – OUP): Nền kinh tế số 

là nền kinh tế hoạt động chủ yếu bằng kỹ thuật công nghệ số, đặc biệt là các 

giao dịch điện tử được thực hiện thông qua Internet.  

Sự phát triển của nền kinh tế số đang dần thay đổi cách thức kinh doanh và tiêu 

dùng của doanh nghiệp và người tiêu dung, đặc biệt là sau dại dịch COVID-19. 

Nền kinh tế số đang dần đánh đổ các quan niệm thông thường về cách các doanh 

nghiệp được cấu trúc; cách các công ty tương tác; và cách người tiêu dùng mua 

sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ và trao đổi thông tin (Cassar & cộng sự, 2010). 

Theo Sturgeon (2021), xu hướng số hóa đang tạo ra những thay đổi trong cấu 

trúc và địa lý kinh tế đã được hình thành trong nhiều thập kỷ của nhiều ngành 

nghề, lĩnh vực. Vì vậy, các doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược, chính sách và 

mô hình kinh doanh để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế số. Tương tự, 

Phạm Việt Dũng (2020) nhận định, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động 

đổi mới cách thức sản xuất, mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng số hóa 

của nền kinh tế.  

2.2 Quản lý thuế 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quản lý thuế. Quản lý thuế được hiểu là quá 

trình nhà nước sử dụng hệ thống các công cụ và phương pháp thích hợp nhằm 

đảm bảo sự tuân thủ của đối tượng quản lý thuế nhằm đạt được mục tiêu đặt ra 

(Dương Thị Bình Minh, 2005; Lê Xuân Trường, 2016). Trong khi đó, theo 

Phạm Văn Khoan (2009), quản lý thuế là một phần quan trọng của quản lý tài 

chính công, là quá trình nhà nước hoạch định, xây dựng chính sách, chế độ; sử 

dụng hệ thống các công cụ và phương pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhất cho 

việc thực hiện các chức năng do Nhà nước đảm nhận. Theo đó, khái niệm về 

quản lý thuế có thể hiểu theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng.  

Ở phạm vi bài viết này, khái niệm quản lý thuế được hiểu theo nghĩa rộng. Theo 

quan điểm của tác giả, thách thức lớn nhất trong quản lý thuế đối với nền kinh tế 

số ở Việt Nam chính là chưa có một quy định cụ thể, rõ ràng về lĩnh vực này. 

Nguyên tắc quan trọng nhất trong quản lý thuế cũng là tuân thủ pháp luật (Luật 

quản lý thuế, 2019). Vì vậy, hạn chế này không chỉ gây khó khăn cho công tác 

quản lý thuế mà còn cả người nộp thuế khi tuân thủ thuế. 

2.3 Quản lý thuế đối với nền kinh tế số 
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Nền kinh tế số đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý thuế trên 

nhiều khía cạnh (Garkushenko & Thiel, 2018; Moreno & Brauner, 2019; Olbert 

& Spengel, 2019). Lược khảo và tổng hợp từ các nghiên cứu trước (Gruber, 

2013; Lucas-Mas & Junquera-Varela, 2021; Moreno & Brauner, 2019; OECD, 

2015; Olbert & Spengel, 2017, 2019) cho thấy những thách thức trong quản lý 

thuế đối với nền kinh tế số chủ yếu xuất phát từ những đặc trưng của chính nó. 

Đầu tiên, các yếu tố kỹ thuật số làm tăng tính phức tạp của các hoạt động quản 

lý thuế và tuân thủ thuế (Lucas-Mas & Junquera-Varela, 2021). Kỹ thuật số đề 

cập đến công nghệ mã hóa dữ liệu để truyền tải thông tin thông qua nền tảng 

trực tuyến. Một giao dịch phát sinh được cho là giao dịch kỹ thuật số nếu nó sử 

dụng công nghệ mã hóa dữ liệu, cho phép truyền dữ liệu trên toàn thế giới trong 

thời gian thực tế với chi phí biên gần như bằng không. Theo đó, các yếu tố kỹ 

thuật số này gây ra sự khó khăn cho cơ quan quản lý thuế trong việc xác thực, 

kiểm soát, giám sát cách thức các giao dịch được thực hiện. Do đó, cơ quan 

quản lý thuế khó có thể đánh thuế theo cách truyền thống.  

Thứ hai, sự phổ biến của nền kinh tế số không chỉ làm thay đổi các mô hình kinh 

doanh truyền thống mà còn tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các mô hình kinh 

doanh kỹ thuật số mới ra đời (Lucas-Mas & Junquera-Varela, 2021; OECD, 

2015). Các mô hình này đặt ra nhiều thách thức đối với cách thức quản lý thuế 

truyền thống như thương mại điện tử, phầm mềm trực tuyến hay dịch vụ trực 

tuyến. Theo Lucas-Mas & Junquera-Varela (2021) các mô hình kinh doanh mới 

này tiềm ẩn các yếu tố kỹ thuật số có thể phá vỡ hay khó xác định cơ sở đánh 

thuế theo cách truyền thống. Các yếu tố kỹ thuật số dạng này rất đa dạng như 

cách xác định số lượng giao dịch, loại nội dung kỹ thuật số, chiến lược kiếm tiền 

được áp dụng, phạm vi hoạt động, chức năng và vai trò của các bên trong giao 

dịch.  

Thứ ba, trên phạm vi quốc tế, sự phát triển của các mô hình kinh doanh kỹ thuật 

số nói chung đã dẫn đến việc các công ty không cư trú có thể hoạt động trên thị 

trường của một quốc gia (OECD, 2015). Theo đó, một quốc gia sẽ gặp khó khăn 

trong nỗ lực đánh thuế thu thập của các công ty dạng này bởi sự không hiện diện 

một cách hữu hình của họ trên lãnh thổ của quốc gia đó (Moreno & Brauner, 

2019). Hơn nữa, việc xác định quốc gia nào được quyền đánh thuế cũng còn 

nhiều tranh luận bởi về cơ bản, nó khác với các quy tắc thuế quốc tế được thiết 

kế.  
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Có thể nhận định, những đặc trưng kể trên của nền kinh tế số làm cho cách thức 

quản lý thuế truyền thống không còn phù hợp. Vì vậy, cơ quan thuế cần có có 

những bước cải cách phù hợp mà trước tiên là ở khâu xây dựng, dự thảo, ban 

hành các văn bản pháp luật về thuế. Theo đó, bên cạnh lược khảo lý thuyết, bài 

viết thực hiện phân tích thực trạng về quản lý thuế đối với nền kinh tế số ở Việt 

Nam cũng như bài học kinh nghiệm từ các quốc gia OECD, từ đó, đề xuất các 

khuyến nghị phù hợp.  

3. Phân tích thực trạng 

3.1 Thực trạng quản lý thuế đối với nền kinh tế số ở Việt Nam 

Trước sự phát triển của nền kinh tế số, Việt Nam đã có những bước cải cách 

nhằm quản lý thuế đối với nền kinh tế số hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh 

những thành tựu đáng ghi nhận, công tác quản lý thuế đối với nền kinh tế số ở 

Việt Nam nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế. Vì quản lý thuế có nhiều nội dung 

và phạm vi nghiên cứu của bài viết, tác giả tập trung phân tích những nội dung 

liên quan đến quản lý thuế đối với nền kinh tế số.  

3.1.1 Về soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật về thuế 

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cải cách về quản lý thuế mà Luật 

Quản lý thuế 2019 được ban hành chính thức là một bước ngoặt lớn. Việc sửa 

đổi luật quản lý thuế tạo hành lang pháp lý cho hiện đại hóa hoạt động quản lý 

thuế, áp dụng rộng rãi quản lý thuế điện tử, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền 

kinh tế thị trường (Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, 2019).  

Trong đó, nhiều quy định mới giúp quản lý thuế đối với nền kinh tế số hiệu quả 

hơn. Đáng chú ý, việc quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương 

mại (NHTM) trong công tác quản lý thuế và quy định việc khấu trừ thuế thay 

đối với nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam là 

những thay đổi quan trọng, tạo nền tảng cho việc kiểm soát thu nhập của các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh tốt hơn, đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh tế số. Những 

bước cải cách này tạo ra triển vọng khai thác nguồn thu thuế lớn cho NSNN. 

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Việt Nam, cho biết 

số tiền thuế thu được từ hoạt động kinh doanh qua nền tảng số năm 2019 và 

2020 đạt khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm và nhận định “Chắc chắn thu từ lĩnh 

vực này sẽ là nguồn thu phát triển mạnh trong thời gian tới” (Tổng Cục Thuế 

Việt Nam, 2021). Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi các thông lệ thuế quốc 

tế đang dần thay đổi mà cột mốc đầu tiên là nhóm các quốc gia G7 đã đạt được 

một thỏa thuận thuế chung về quyền đánh thuế một phần lợi nhuận mà các công 
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ty đa quốc gia tạo ra dựa trên doanh thu họ kiếm được từ một quốc gia (The 

Guardian, 2021). Đây sẽ là cơ hội lớn để khai thác nguồn thu thuế lớn từ lợi 

nhuận của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tại Việt Nam khi thỏa thuận 

này có hiệu lực trên toàn cầu. 

Dù vậy, các văn bản pháp luật hiện hành vẫn còn một số hạn chế trong việc tạo 

hành lang pháp lý toàn diện để quản lý thuế hiệu quả đối với nền kinh tế số. 

Hiện nay, Việt Nam chưa có một văn bản pháp luật quy định riêng về quản lý 

thuế đối với nền kinh tế số. Các quy định có liên quan được trình bày đan xen 

trong nội dung của luật quản lý thuế và chưa đầy đủ. Điều này không chỉ gây 

khó khăn cho cơ quan quản lý thuế mà còn cho cả doanh nghiệp khi muốn tuân 

thủ thuế đúng quy định. Cụ thể, các văn bản pháp luật hiện hành văn chưa quy 

định thống nhất về nền kinh tế số và các hoạt động dựa trên kỹ thuật số là như 

thế nào, từ đó, công tác quản lý thuế phát sinh nhiều bất cập trong thực tế. 

Vì vậy, với những đặc trưng rất khác biệt của nền kinh tế số, việc sớm thống 

nhất, soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật quy định cụ thể về quản lý 

thuế đối với nền kinh tế số là rất cần thiết.  

3.1.2 Về đăng ký thuế 

Như đã phân tích, sự phát triển của nền kinh tế số không chỉ làm thay đổi các 

mô hình kinh doanh truyền thống mà còn tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các 

mô hình kinh doanh kỹ thuật số mới ra đời. Khó khăn này liên quan đến nội 

dung đầu tiên trong công tác quản lý thuế là đăng ký thuế. Theo Tổng Cục Thuế 

Việt Nam, việc cấp phép kinh doanh gặp nhiều bất cập bởi các hoạt động kinh 

doanh kỹ thuật số chưa có trong danh mục “các ngành nghề kinh doanh”. Tuy 

nhiên, quy định pháp luật hiện hành cho phép kinh doanh trong các lĩnh vực, 

ngành nghề mà pháp luật không cấm (Tạp chí tài chính Online, 2019). Bất cập 

này gây nhiều khó khăn cho việc quản lý thuế, đặc biệt là ở khâu phân loại đúng 

ngành nghề, xác định loại thu nhập và mức thu nhập để xác định nghĩa vụ thuế. 

3.1.3 Về xác thực chủ thể giao dịch và giao dịch phát sinh 

Để phù hợp với các đặc trưng của giao dịch trực tuyến cũng như hạn chế các 

trường hợp gian lận hóa đơn, chính phủ quy định chi tiết việc xuất hóa đơn điện 

tử để xác thực giao dịch. Cụ thể, Luật Quản Lý Thuế 2019 quy định các trường 

hợp doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hoá, 

cung cấp dịch vụ và ban hành các nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hoá đơn; 

áp dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ; cơ sở dữ liệu về hoá đơn 

điện tử, chứng từ điện tử. Điều này góp phần khắc phục những gian lận trong 
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việc sử dụng hoá đơn giấy, giảm chi phí cho người nộp thuế, nâng cao tính cạnh 

trạnh của toàn nền kinh tế, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoá đơn, phục vụ xây dựng 

quản lý thuế điện tử. Hóa đơn điện tử còn có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký 

số nên khó làm giả hóa đơn (Vụ Pháp Chế - Bộ Tài Chính, 2019). 

Vì vậy, việc sử dụng hóa đơn điện tử đang được ngành thuế đẩy mạnh. Theo báo 

cáo của Tổng Cục Thuế Việt Nam (2021), số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng 

trong năm 2020 là khoảng 2,3 tỷ hoá đơn, chiếm 50% tổng số hóa đơn sử dụng 

trong năm 2020.  

Kết hợp cùng hóa đơn điện tử, chữ ký số trong giao dịch trực tuyến cũng như 

trong khai, nộp thuế điện tử đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam (Tổng Cục 

Thuế Việt Nam, 2018). Chữ ký số được xác định là giải pháp quan trọng để đảm 

bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Các giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số mang tính 

pháp lý và được pháp luật bảo hộ. Sau hơn 10 năm triển khai, chữ ký số đã trở 

thành một dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng và ngày càng phổ 

biến trong lĩnh vực khai, nộp thuế qua mạng, hóa đơn điện tử, ngân hàng điện 

tử... Theo số liệu từ Tổng cục thuế Việt Nam (2018), thị trường cung cấp dịch 

vụ chứng thực số trên cả nước đang cung cấp cho khoảng 600.000 doanh nghiệp 

sử dụng dịch vụ chứng thực số với trên 70.000 chứng thư số đang hoạt động. 

Tuy nhiên, hạn chế hiện nay nằm ở xác thực chủ thể giao dịch và giao dịch phát 

sinh đối với dịch vụ xuyên biên giới. Rất khó xác định chủ thể giao dịch và giao 

dịch phát sinh để xác định các nghĩa vụ thuế trong trường hợp này. Một mặt, 

trong những năm gần đây, Việt Nam đã hình thành các doanh nghiệp và cá nhân 

cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã 

hội. Các khoản thu nhập này được chuyển về Việt Nam thông qua các NHTM 

(Tổng Cục Thuế Việt Nam, 2021).  Theo số liệu từ Tổng Cục Thuế Việt Nam 

(2021), tính đến tháng 12/2020, Cục Thuế TPHCM đã tiến hành rà soát 4.573 tổ 

chức, cá nhân cư trú tại Việt Nam cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh 

thu nhập tại Việt Nam. Trong đó, qua tuyên truyền, 3.630 doanh nghiệp và cá 

nhân đã tự giác khai bổ sung với số thuế tự kê khai và số tiền chậm nộp 35,2 tỷ 

đồng. Qua kiểm tra, cơ quan quan thuế đã truy thu và phạt vi phạm hành chính 

đối với 103 trường hợp với tổng số tiền là 13 tỷ đồng. Mặc khác, các mô hình kỹ 

thuật số mà các công ty công nghệ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam như quảng 

cáo trực tuyến hay game online ngày càng phổ biến và gây khó khăn cho công 

tác quản lý thuế vì không cần có sự hiện diện hữu hình tại Việt Nam. Trong 

nhiều trường hợp, máy chủ (server) còn đặt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các giao 
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dịch và các khoản thanh toán của các tổ chức, cá nhân Việt Nam cho những 

công ty này (ví dụ như quảng cáo online)  khó có thể xác minh chính xác được 

(Báo Người Lao Động, 2021).  

3.1.4 Về quản lý khai thuế và nộp thuế  

Trong những năm gần đây, ngành thuế đẩy mạnh triển khai rộng rãi các dịch vụ 

thuế điện tử như khai thuế và nộp thuế điện tử. Các ứng dụng CNTT này giúp 

người nộp thuế thuận tiện hơn khi tuân thủ thuế và tạo nền tảng cho việc quản lý 

thuế đối với nền kinh tế số hiệu quả hơn. Hiện nay, ngành thuế đã triển khai dịch 

vụ thuế điện tử (Etax), tích hợp cả 2 chức năng khai thuế và nộp thuế điện tử. 

Cùng với sự hỗ trợ của hệ thống NHTM, hình thức khai và nộp thuế điện tử 

ngày càng trở nên phổ biến. Từ nền tảng này, Tổng Cục Thuế Việt Nam (2021) 

kỳ vọng sẽ sớm xây dựng được cơ sở dữ liệu về thuế và hóa đơn điện tử trên 

phạm vi toàn quốc. 

Dù vậy, khai thuế và nộp thuế điện tử trong thực tế vẫn còn một số hạn chế, đặc 

biệt là đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Các hạn chế này liên 

quan đến hai nhóm đối tượng chính sau đây: 

Thứ nhất là các công ty công nghệ số không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. 

Nắm bắt được đặc trưng của nền kinh tế số, sự chưa phù hợp trong thông lệ quốc 

tế về quyền đánh thuế và hạn chế trong việc trao đổi dữ liệu giữa các quốc gia, 

các công ty này không khai và nộp thuế hoặc kê khai rất ít nhằm giảm nghĩa vụ 

thuế. Theo Báo Người Lao Động (2021), các mạng xã hội như Google, 

Facebook… đều đặt máy chủ ở nước ngoài. Các nhà mạng này tạo nền tảng cho 

các cá nhân đăng tải thông tin và nếu có lượt xem cao sẽ được họ trả tiền. Đổi 

lại, các nhà mạng lồng ghép quảng cáo vào các sản phẩm này để thu phí dịch vụ 

từ các đơn vị có nhu cầu. Thông qua việc phối hợp thông tin từ các NHTM, cơ 

quan thuế có thể xác minh được số tiền mà nhà mạng này đã chi trả cho các tổ 

chức, cá nhân ở Việt Nam để tính thuế thu nhập đối với các đơn vị, cá nhân nhận 

thu nhập. Trong khi đó, các khoản thanh toán tiền quảng cáo của các tổ chức, cá 

nhân Việt Nam cho những nhà mạng này là bao nhiêu và đã khấu trừ thuế nhà 

thầu chưa thì cơ quan thuế chưa thể xác minh chính xác được.  

Thứ hai là nhóm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trực 

tuyến trên các nền tảng trực tuyến, các sàn thương mại điện tử. Lợi dụng những 

đặc trưng của nền kinh tế số là khó xác định chủ thể giao dịch và giao dịch phát 

sinh, các cá nhân này không thực hiện khai và nộp thuế. Một số trường hợp còn 
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thỏa thuận với đơn vị vận chuyển để thu tiền mặt nhằm tránh giao dịch qua hệ 

thống NHTM (Tổng Cục Thuế Việt Nam, 2021). 

3.1.5 Về kiểm tra thuế và trao đổi thông tin người nộp thuế xuyên biên giới 

Để góp phần chống thất thu thuế và tăng cường quản lý thuế đối với nền kinh tế 

số, ngành thuế đã tiến hành các biện pháp kiểm tra, thanh tra để phát hiện các tổ 

chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; bán sản phẩm trên các sản 

TMĐT, trên các trang website bán hàng, trên các trang mạng xã hội để truy thu 

thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo số liệu của Tổng Cục Thuế 

Việt Nam (2021), tính đến tháng 12/2020, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện rà 

soát 14.951 trang web. Từ đó xác định 1.092 chủ trang web thuộc đối tượng chịu 

thuế. Trong quá trình làm việc, 56 cá nhân tự giác kê khai với số thuế khai bổ 

sung và tiền chậm nộp là 1,83 tỷ đồng. Cục thuế đã xử lý qua kiểm tra đối với 

580 trường hợp với tổng số thuế truy thu, phạt và tiền chậm nộp là 18,5 tỷ đồng.  

Theo nhận định của Tổng Cục Thuế Việt Nam (2021), việc tăng cường trao đổi 

thông tin với hệ thống ngân hàng thương mại và các đơn vị liên quan đóng vai 

trò quan trọng trong quản lý thuế đối với nền kinh tế số. Trong khi đó, việc trao 

đổi thông tin xuyên biên biên giới vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.  

Có thể nhận định, Việt Nam ngày càng chú trọng nhiều hơn đến công tác quản 

lý thuế đối với nền kinh tế số và đã có những thành tựu đáng ghi nhận. Dù vậy, 

phân tích thực trạng cho thấy quản lý thuế đối với lĩnh vực này vẫn còn nhiều 

hạn chế. Để có những khuyến nghị phù hợp, tác giả thực hiện phân tích thực 

trạng quản lý thuế tại các quốc gia OECD nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam. 

3.2 Bài học kinh nghiệm về quản lý thuế đối với nền kinh tế số tại các quốc gia 

OECD 

Với sự phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế số là trọng tâm chính của các cuộc tranh 

luận về thuế tại nhiều quốc gia trên thế giới. Từ các báo cáo của OECD về quản 

lý thuế và các nghiên cứu có liên quan, thực trạng quản lý thuế đối với nền kinh 

tế số tại các quốc gia OECD có thể được tóm tắt như sau: 

3.2.1 Về soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật về thuế 

Theo Bunn & cộng sự (2020), hầu hết các quốc gia OECD đã thực hiện hoặc cân 

nhắc việc thực hiện đánh thuế VAT hoặc GST đối với phần lớn các sản phẩm và 

dịch vụ kỹ thuật số. Mặc dù có sự khác biệt giữa các quốc gia, một cách khái 

quát, các giao dịch Business To Business (B2B) thường áp dụng cơ chế "tính 

thuế ngược" (“reverse charge” mechanism), nghĩa là người mua kê khai thuế. 
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Trong khi đó, cơ chế người bán kê khai thuế được áp dụng khi các giao dịch là 

Business-To-Consumer (B2C). Nhiều quốc gia đang yêu cầu người bán (không 

có hiện diện thực tế ở quốc gia của người mua) đăng ký và nộp thuế nếu doanh 

số hàng năm của họ ở quốc gia này vượt quá một ngưỡng nhất định. Theo báo 

cáo của OECD (2019), ngưỡng này dao động từ 5.681$ ở Na Uy đến 100.604 $ 

ở Thụy Sĩ, trong khi các quốc gia như Mexico, Hàn Quốc hoặc Thổ Nhĩ Kỳ 

không quy định ngưỡng tối thiểu.  

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, ngày càng có nhiều lo ngại về việc hệ thống 

thông lệ thuế quốc tế hiện hành không nắm bắt được đúng mức quá trình số hóa 

nền kinh tế (Bunn & cộng sự, 2020; OECD, 2015; Olbert & Spengel, 2017). 

Theo các quy tắc thuế quốc tế hiện hành, các công ty đa quốc gia thường trả thuế 

thu nhập doanh nghiệp tại nơi hoạt động sản xuất diễn ra hơn là nơi người tiêu 

dùng tiêu thụ. Theo thông lệ này,  thông qua nền kinh tế kỹ thuật số, các doanh 

nghiệp có được thu nhập từ người dùng ở nước ngoài nhưng không có sự hiện 

diện thực tế thì không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài. Điều 

này đang gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt đối với lĩnh vực kỹ thuật số.  

Để giải quyết những tranh luận này, OECD đã tổ chức các cuộc đàm phán với 

hơn 130 quốc gia nhằm điều chỉnh hệ thống thuế quốc tế. Theo đó, vào tháng 06 

năm 2021, nhóm các quốc gia G7 đã đạt một thỏa thuận thuế lịch sử để giải 

quyết vấn đề tranh luận của các quốc gia và việc tránh thuế của các công ty đa 

quốc gia bằng cách thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu (The 

Guardian, 2021). Thỏa thuận này gồm hai trụ cột chính. Thứ nhất, các quốc gia 

cho phép một quốc gia có quyền đánh thuế một phần lợi nhuận mà các công ty 

đa quốc gia tạo ra dựa trên doanh thu họ kiếm được từ quốc gia đó (thay vì nơi 

mà họ đặt trụ sở hoặc nơi sản xuất). Các quốc gia nơi doanh nghiệp tạo ra doanh 

thu sẽ lấy chuẩn biên lợi nhuận là 10%. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận vượt 

chuẩn này thì quốc gia đó có quyền đánh thuế thêm ít nhất là 20% cho phần lãi 

vượt chuẩn đó. Thứ hai, nhóm các quốc gia G7 thống nhất đặt ra mức thuế suất 

tối thiểu cho các công ty đa quốc gia toàn cầu là 15%. Tuy nhiên, để thỏa thuận 

có hiệu lực thì còn phải trải qua nhiều đàm phán. 

Theo Bunn & cộng sự (2020), bất chấp các cuộc đàm phán đa phương đang diễn 

ra, một số quốc gia đã quyết định đơn phương thiết lập một hình thức đánh thuế 

dịch vụ kỹ thuật số (Digital Services Taxes- DST) như một phương thức khác 

của việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp. Thay vì điều chỉnh các quy tắc thuế 

quốc tế hiện hành, các quốc gia này áp thuế dịch vụ kỹ thuật số DST để đánh 
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thuế các doanh nghiệp dựa trên doanh thu tạo ra từ một số dịch vụ kỹ thuật số 

cung cấp cho người dùng tại các quốc gia này. Cụ thể, năm 2018, Liên minh 

Châu Âu (EU) áp mức thuế dịch vụ kỹ thuật số DST 3% đối với doanh thu từ 

quảng cáo kỹ thuật số, thị trường trực tuyến và bán dữ liệu người dùng trong 

phạm vi Châu Âu (Bunn & cộng sự, 2020). 

3.2.2 Về đăng ký thuế 

Cơ quan thuế ở các quốc gia OECD giải quyết hầu hết các đăng ký thuế của 

doanh nghiệp và cả cá nhân (OECD, 2019). Về các phương thức người nộp thuế 

có thể thực hiện đăng ký thuế, hầu hết các quốc gia OECD đều cung cấp nhiều 

hơn một kênh để người nộp thuế sử dụng. Báo cáo của OECD (2019) cho thấy 

80% các cá nhân đăng ký trực tuyến hoặc thông qua ứng dụng dành cho thiết bị 

di động.  

3.2.3 Về xác thực chủ thể giao dịch và giao dịch phát sinh 

Việc xác thực dữ liệu người nộp thuế ở các quốc gia OECD qua môi trường kỹ 

thuật số tương đối hiệu quả với nhiều phương thức đa dạng. Phần lớn các quốc 

gia OECD đều ban hành các quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo người mà người 

đang giao dịch thực sự là người nộp thuế. Để xác định vị trí của khách hàng, một 

số quốc gia quy định người bán phải thu thập thông tin về địa chỉ thanh toán, địa 

chỉ IP của thiết bị được sử dụng, chi tiết ngân hàng hoặc mã quốc gia theo số 

điện thoại. Cuối cùng, khi đã đăng ký, doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế. Ở 

các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Mexico, các nhà cung cấp phải báo cáo hàng 

tháng về thuế VAT thu được. Một số quốc gia OECD hiện đang mở rộng hình 

thức xác thực nhiều bước, sử dụng thông tin sinh trắc học của người nộp thuế để 

nhận dạng, xác thực và bảo đảm tính bảo mật.  

Theo OECD (2019), phương thức xác thực thông qua chữ ký điện tử đang là 

phương thức phổ biến ở Châu Âu. Phương pháp cung cấp cho người nộp thuế sự 

đảm bảo có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến của họ bằng cách xác thực 

bản thân một cách an toàn và bảo mật. Ngoài ra, nó còn đảm bảo tính toàn vẹn 

của dữ liệu được trao đổi và cho phép người nộp thuế ký các tài liệu thuế điện tử 

chính thức (ví dụ: tờ khai thuế thu nhập) cũng như các giao dịch ngân hàng. 

Đáng chú ý, việc xác thực các cá nhân và pháp nhân được thực hiện thông qua 

bởi bên thứ ba đáng tin cậy và được giám sát bởi cơ quan cấp giấy chứng nhận 

hoạt động theo quy định của Electronic Identification, Authentication and trust 

Services (eIDAS). Đây là khung pháp lý về các dịch vụ nhận dạng và ủy thác điện 

tử cho các giao dịch điện tử trong Liên minh Châu Âu được ban hành từ năm 2014.  



 

236 

 

3.2.4 Về khai thuế và nộp thuế 

Các quốc gia OECD cung cấp phương thức nộp tờ khai và nộp thuế điện tử ở các 

cấp độ cao hướng đến sự thuận tiện và bảo mật cho người nộp thuế cũng như giảm 

chi phí cho cơ quan hành chính. Hai điểm tiến bộ đáng chú ý ghi nhận nỗ lực của 

chính quyền các quốc gia OECD trong quản lý thuế nói chung và quản lý thuế đối 

với nền kinh tế số nói riêng là: (1) Trao đổi dữ liệu tự động (2) cơ chế “ điền trước” 

cho người nộp thuế cá nhân và doanh nghiệp. 

Một ví dụ điển hình về chế độ trao đổi dữ liệu tự động là cơ quan quản lý thuế của 

Áo với chiến lược cung cấp các dịch vụ thuế “đơn giản, điện tử, hiệu quả”. Bắt đầu 

từ năm tài chính 2017, chế độ trao đổi dữ liệu tự động đã được thiết lập giữa các tổ 

chức nhận một số khoản thanh toán nhất định và cơ quan thuế nhằm loại bỏ yêu 

cầu người nộp thuế phải cung cấp dữ liệu về một số khoản chi phí trong kê khai 

thuế của họ.  

Trong khi đó, theo báo cáo của OECD (2019), cơ chế điền trước được áp dụng ở 12 

quốc gia. Sự sẵn có của hệ thống hóa đơn điện tử hiệu quả cho phép cơ quan quản 

lý thuế không chỉ “điền trước” tờ khai thuế thu nhập cá nhân mà còn hướng đến 

“điền trước” (đầy đủ) các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT. Nhiều cơ 

quan hành chính báo cáo các chiến lược để mở rộng phạm vi “điền trước” ra ngoài 

lĩnh vực thuế. Ví dụ, cơ chế “điền trước” ở Bồ Đào Nha hiện nay thực hiện với cả 

các khoản thuế và phúc lợi như chi phí chăm sóc sức khỏe và giáo dục. 

Về thanh toán nghĩa vụ thuế, các quốc gia của OECD cũng đưa nhiều phương thức 

thanh toán thuế đa dạng. Ở Canada, công dân có nhiều lựa chọn khác nhau về cách 

thức nộp thuế (ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ hoặc 

thẻ tín dụng, thiết lập ghi nợ ủy quyền trước, thanh toán tại các tổ chức tài chính 

hoặc gửi séc qua thư). Trong đó, điều thú vị là thanh toán thuế cũng được thực hiện 

bằng cách sử dụng mã phản hồi nhanh được cá nhân hóa (QR).  

3.2.5 Về kiểm tra, thanh tra thuế và  trao đổi thông tin người nộp thuế xuyên biên 

giới 

Báo cáo của OECD (2019) ghi nhận, mặc dù các hình thức kiểm tra thuế thực tế 

vẫn là hoạt động kiểm tra chính ở các quốc gia OECD, các mô hình đánh giá rủi ro 

hiện đại và chất lượng nguồn dữ liệu tốt đang cung cấp cho các cơ quan thuế những 

cách thức hiệu quả hơn trong việc thực hiện một số nghiệp vụ chuyên ngành.  

Theo đó, nguồn dữ liệu bên ngoài (trao đổi thông tin quốc tế) đóng vai trò quan 

trọng (OECD, 2019). Cơ chế eIDAS hiện đã được thống nhất, hài hòa vào khung 

pháp lý chung nên chữ ký số được xác thực có giá trị pháp lý trên toàn châu Âu, tạo 
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điều kiện cho thông tin về thuế dễ dàng được chia sẻ. Điều này giúp nâng cao khả 

năng quản lý thuế cũng như đáp ứng sự phát triển hoạt động xuyên biên giới, đặc 

biệt là cách quản lý thông tin và chia sẻ thông tin về thuế xuyên biên giới ở các 

quốc gia Châu Âu. Tiến bộ này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với 

các tập đoàn đa quốc gia mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), cá nhân kinh 

doanh. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, ngày càng nhiều SMEs và cá 

nhân kinh doanh có nguồn thu nhập từ bên ngoài quốc gia cư trú.  

4. Kết luận và hàm ý chính sách 

Như vậy, bên cạnh những thành tựu, quản lý thuế đối với nền kinh tế số ở Việt 

Nam phải đối diện với nhiều thách thức. Dù vậy, vượt qua thách thức là cơ hội. 

Ở góc độ quản lý thuế, chúng ta cần nhìn nhận nền kinh tế số vừa là thách thức 

vừa là cơ hội. Phân tích cho thấy xu hướng phát triển của kinh tế số là tất yếu và 

đang bùng nổ ở Việt Nam. Hơn nữa, như đã phân tích, thông lệ thuế quốc tế 

đang dần thay đổi khi các quốc gia G7 đã đạt được một thỏa thuận thuế chung 

về quyền đánh thuế một phần lợi nhuận mà các công ty đa quốc gia tạo ra tại 

một quốc gia. Đây sẽ là cơ hội lớn để khai thác nguồn thu thuế lớn từ các tập 

đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tại Việt Nam nếu chúng ta có những bước 

chuẩn bị phù hợp. Từ nhận định này, tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp về 

quản lý thuế đôi với nền kinh tế số như sau: 

(1) Hoàn thiện và ban hành văn bản pháp luật quy định toàn diện, cụ thể các nội 

dung liên quan quản lý thuế đối với nền kinh tế số nhằm tạo hành lang pháp lý 

cho các cơ quan thuế thực thi và người nộp thuế thực hiện tuân thủ thuế đúng 

quy đinh.  

Thách thức lớn nhất hiện nay là các nội dung quản lý thuế về đối với nền kinh tế 

số vẫn chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Vì vậy, 

các nội dung của quản lý thuế đối với nền kinh tế số cần phải được quy định rõ 

ràng, công khai, minh bạch để đảm bảo sự thống nhất, toàn diện. Việc chưa quy 

định rõ các nội dung về quản lý thuế đối với nền kinh tế số gây ra rất nhiều khó 

khăn bất cập cho cả các bộ quản lý thuế và cả người nộp thuế.  

Trong đó, việc quy định rõ cách hiểu về nền kinh tế số, các hoạt động nào thuộc 

lĩnh vực này là rất cần thiết và cấp bách. Từ đó, cơ quan thuế có thể phân loại 

đúng ngành nghề, có cách quản lý phù hợp cũng như hạn chế được những bất 

đồng giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.  
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(2) Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế và nâng cấp 

cở sở hạ tầng CNTT đủ khả năng giám sát, kiểm soát và quản lý thuế hiệu quả 

đối với các mô hình kinh doanh kỹ thuật số.   

Như Lucas-Mas & Junquera-Varela (2021) luận giải, các đặc điểm của nền kinh 

tế có những “yếu tố phá vỡ thuế” như nội dung được mã hóa, giao dịch môi 

trường internet và phương thức thanh toán đa đạng. Vì vậy, để quan lý thuế đối 

với nền kinh tế số hiệu quả, cách thức quản lý thuế cũng phải được “số hóa”, 

hiện đại hóa hơn nữa để bắt kịp xu hướng này.  

Về chữ ký số, như đã phân tích, đây là phương thức xác thực thông dụng ở các 

quốc gia phát triể và đang dần phổ biến ở Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp 

tục đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong giao dịch trực tuyến, giao dịch với cơ 

quan thuế, từ đó, mở rộng ra các lĩnh vực khác. Đúc kết từ kinh nghiệm của các 

quốc gia Châu Âu, các nhà lãnh đạo có thể xem xét đến việc đàm phán với các 

quốc gia trong khu vực nhằm chấp nhận chữ ký số đã được chứng thực của 

nhau, tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin và đáp ứng nhu cầu ngày càng 

tăng của các giao dịch xuyên biên giới.   

Về hóa đơn điện tử, sự ra đời và luật hóa việc sử dụng hóa đơn điện tử là một 

bước tiến lớn trong công cuộc hiện đại hóa mô hình quản lý thuế. Tuy nhiên, 

thực tế cho thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa sử dụng nhiều hóa đơn 

điện tử. Lý do chủ yếu liên quan đến chi phí và cách thức vận hành hóa đơn 

(Trần Trung Kiên, 2019). Vì vậy, cơ quan thuế cần đẩy mạnh hơn nữa việc áp 

dụng hóa đơn điện tử, để loại hình này trở thành cách thức phổ biến, tiến đến 

loại bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy truyền thống. Để làm được điều này, nhà nước 

có thể quy định các hình thức hỗ trợ như ưu đãi thuế hay miễn giảm thuế cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi sử dụng hóa đơn điện tử. Ngoài ra, cơ quan 

thuế có thể kết hợp với các doanh nghiệp được phép cung cấp hóa điện tử, các 

trường đại học để dẩy mạnh việc tuyên truyền các lợi ích cũng như hướng dẫn 

trực tiếp cách thức sử dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

(3) Tiếp tục cải cách hành chính theo đơn giản hóa và tận dụng kỹ thuật số như 

kê khai, nộp thuế trực tuyến, cổng thông tin trực tuyến để các tổ chức, cá nhân 

(bao gồm các doanh nghiệp nước ngoài). Từng bước nghiên cứu và ứng dụng cơ 

chế “điền trước” nhằm tạo sự thuận tiện cho người nộp thuế tuân thủ thuế. 

Về ứng dụng kê khai và nộp thuế, cách thức nộp tờ khai điện tử và nộp thuế điện 

tử đang dần được áp dụng rộng rãi ở nước ta trong những năm gần đây. Tuy 

nhiên, đây vẫn là bước đầu tiên và thực tế cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế như 
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chỉ có phiên bản tiếng Việt, phát sinh các lỗi khi số lượng kết nối tăng nhanh, 

các sự cố kỹ thuật,… Vì vậy, Tổng cục thuế Việt Nam cần hoàn thiện hơn trang 

điện tử này mà trước tiên là xây dựng phiên bản tiếng Anh, để người nộp thuế là 

người nước ngoài có thể hiểu và tuân thủ thuế. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cần 

được nâng cấp hiệu quả hơn, tránh phát sinh các lỗi kỹ thuật để người nộp thuế 

nhận thấy sự thuận tiện của phương thức này và thường xuyên sử dụng.  

Đút kết kinh nghiệm từ các quốc gia OECD, Việt Nam có thể xem xét và từng 

bước áp dụng chế độ “điền trước” các tờ khai thuế. Điều này giúp hạn chế việc 

người nộp thuế phải tự kê khai các thông tin cũng như giúp giảm tải công việc 

của cán bộ thuế trong việc xác minh lại các thông tin mà người nộp thuế kê khai. 

(4) Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên trách vừa 

có chuyên môn về thuế vừa có chuyên môn về công nghệ thông tin, tiến đến 

thành lập các bộ phận chuyên trách quản lý các loại hình này. 

Một chính sách chỉ thực sự tốt khi nó được thực thi một cách hiệu quả 

(Rosengard, 2012). Để các cải cách được thực thi hiệu quả, nguồn lực con người 

đóng vai trò rất quan trọng. Thực tế hiện nay cho thấy, cán bộ công chức thuế 

các cấp đa phần được tào tạo chuyên môn về tài chính. Vì vậy, để quản lý thuế 

hiệu quả đối với các loại hình kinh doanh kỹ thuật số, cơ quan thuế cần chú 

trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nền tảng số, thương mại điện tử 

cho các cán bộ thuế, tiến đến thành lập các bộ phận chuyên trách quản lý các 

loại hình này. Về công tác tuyển dụng, thi tuyển công chức thuế mới cần chú 

trọng mảng kiến thức này để tuyển dụng được nhân sự phù hợp.  

(5) Đẩy mạnh đàm phán với các quốc gia trong khu vực và quốc tế nhằm tăng 

cương trao đổi thông tin xuyên quốc gia, thống nhất các quy tắc chung về quản 

lý thuế, xác định quyền đánh thuế đối với các giao dịch, thu nhập phát sinh từ 

các mô hình kinh doanh kỹ thuật số. 

Như đã phân tích, các quy ước thuế quốc tế hiện nay chưa bắt kịp sự thay đổi 

phát sinh từ các mô hình kinh doanh kỹ thuât số. Haines (2018) nhận định, các 

quốc gia lựa chọn các giải pháp đơn phương của riêng mình có nguy cơ tăng chi 

phí tuân thủ và đánh thuế hai lần. Việc các quốc gia G7 đạt được thỏa thuận 

chung về quyền đánh thuế một phần lợi nhuận mà các công ty đa quốc gia tạo ra 

dựa trên doanh thu họ kiếm được một quốc gia là bước tiến lớn trong việc thay 

đổi các quy tắc thuế phù hợp với nền kinh tế số. Để có bước chuẩn bị tốt, Việt 

Nam cần đẩy mạnh đàm phán với các quốc gia trong khu vực và quốc tế nhằm 

đẩy mạnh trao đổi thông tin xuyên quốc gia, đề ra thỏa thuận chung về quản lý 
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thuế, xác định quyền đánh thuế đối với các giao dịch, thu nhập phát sinh từ các 

mô hình kinh doanh này trên phạm vi quốc tế. Từ cơ sở quy tắc chung được 

đồng thuận này, nhà nước ban hành các quy định pháp luật cụ thể về quản lý 

thuế đối với các mô hình này một cách toàn diện và thống nhất trên phạm vi 

quốc tế.  

(6) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm chống thất thu thuế và nâng 

cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế 

Khi mức độ tuân thủ thuế của một bộ phận các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên 

nền tảng kỹ thuật số chưa cao (phản ánh qua số lượng người nộp thuế bị xử lý 

khi thanh tra, kiểm tra còn rất lớn) thì việc tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm 

tra đối với lĩnh vực này là điều cần thiết. Điều này không chỉ giúp nhà nước 

chống thất thu thuế mà còn nâng cao ý thức tuân thủ thuế của người nộp thuế. 

Đúc kết từ phân tích thực trạng và kinh nghiệm từ các quốc gia OECD cho thấy, 

chất lượng cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong công tác này. Vì vậy, cơ 

quan thuế cần đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin với các ngân hàng thương mại, 

các đơn vi có liên quan cũng như tăng cường chia sẻ thông tin xuyên biên giới 

nhắm giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối hoạt động 

kinh doanh kỹ thuật số. 
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PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH Ở  

CÁC NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

 

TS Nguyễn Thị Mai51 

 Nguyễn Hoàng Khương Duy52 

Nguyễn Lê Trung Dũng 
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Nguyễn Thị Thu Hà 

 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ trên toàn thế giới, ứng dụng công nghệ 

vào nhiều khía cạnh khác nhau đang được đẩy mạnh, trong đó, không thể 

không kể đến sự xuất hiện của FinTech - ứng dụng công nghệ trong dịch vụ tài 

chính. FinTech mang đến nhiều cơ hội mới cho những người được trao quyền, 

tăng tính minh bạch, giảm chi phí, cắt giảm người trung gian và thông tin dễ 

dàng được tiếp cận. Tuy thế, tính đến thời điểm hiện tại, việc đưa FinTech vào 

các khía cạnh khác nhau của cuộc sống ở Việt Nam vẫn còn đối diện với nhiều 

khó khăn, và một trong những khó khăn đó là sự chấp nhập đổi mới công nghệ 

tài chính của khách hàng. Trên nền tảng lý thuyết và các nghiên cứu ở các 

nước, nhóm tác giả rút ra các bài học cho Việt Nam trong việc phát triển công 

nghệ tài chính. 

Từ khóa: FinTech, công nghệ tài chính, phát triển công nghệ tài chính, 

Việt Nam. 

DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGY AROUND THE 

WORLD AND LESSONS FOR VIETNAM 

Abstract 

In the context of the technology boom around the world, the application of 

technology in many different aspects is being promoted, in which, it is 

impossible not to mention the emergence of FinTech - the application of 

technology in financial services. FinTech offers new opportunities for 

empowered people, increasing transparency, reducing costs, dimishing 
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middlemen, and easily accessing information. However, up to the present time, 

the introduction of FinTech into different aspects of life in Vietnam still faces 

many obstacles, one of which is the customer’s acceptance of financial 

technology innovation. On the grounds of theory and studies in other countries, 

the authors draw lessons for Vietnam in the development of financial 

technology. 

Keyword: FinTech, financial technology, development of financial 

technology, Vietnam. 

 

1. Đặt vấn đề 

Những tiến bộ vượt bậc về mặt công nghệ đã dẫn đến sự đổi mới trong dịch 

vụ tài chính, gần đây nhất chính là sự xuất hiện của FinTech – sự tích hợp giữa 

công nghệ và tài chính nhằm cung cấp các dịch vụ thanh toán hữu ích cho người 

dùng (Chang et al., 2016). Đồng thời sự phát triển không ngừng đó khiến việc 

ứng dụng FinTech vào mọi hoạt động của đời sống trở thành một điều thiết yếu. 

Kết hợp với bối cảnh đại dịch Covid 19, đã thúc đẩy các doanh nghiệp phải 

chuyển mình, thay đổi cách vận hành bằng cách áp dụng những sản phẩm và 

dịch vụ của FinTech vào hoạt động kinh doanh của họ (Osman et al., 2020).  

Mặc dù những chuyển biến tích cực, người dùng tại Việt Nam vẫn còn 

nhiều nghi ngại về việc sử dụng FinTech. Theo Hoàng & cộng sự (2018), 

FinTech có 4 khó khăn chính: pháp lý, cơ sở hạ tầng công nghệ, mô hình kinh 

doanh và ý thức của người dùng. Bên cạnh đó, còn nhận thấy một số thách thức 

khác như: giáo dục, vốn, nhà đầu tư. Ở Việt Nam, tài năng trong lĩnh vực 

FinTech rất ít được nhắc đến. Các tổ chức công nghệ có xu hướng thiên về 

những hoạt động mang tính lý thuyết nhưng hầu hết hoạt động này đều chưa có 

mối liên hệ trực tiếp với thực tế (Anh, 2018). Ngoài ra, lĩnh vực Fintech tại Việt 

Nam cũng đang là một mảng hoạt động tương đối mới mẻ, do vậy cũng không ít 

ngân hàng không muốn bắt tay hợp tác để đảm bảo tính bảo mật hệ thống do sợ 

tiết lộ thông tin khách hàng (Thông et al., 2018). Theo Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (2018), có khoảng 90% giao dịch của người dân vẫn là giao dịch tiền 

mặt. Bên cạnh đó, sự thay đổi của các luật pháp có liên quan đến hoạt động của 

FinTech chưa bắt kịp với tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Trên đây 

là một vài trong số những thách thức mà các công ty FinTech phải giải quyết 

triệt để để giúp lĩnh vực phát triển ở mức độ mới hơn. 
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Từ những cơ sở nghiên cứu và thách thức trên, nhóm tác giả tin rằng Việt 

Nam có thể tận dụng kinh nghiệm phát triển công nghệ tài chính ở các nước 

khác để ứng dụng vào việc phát triển công nghệ tài chính ở Việt Nam. Theo đó, 

các yếu tố liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội, mức độ tiếp cận công nghệ, 

trình độ học vấn và tâm lý của người dân có tác động đến khả năng áp dụng 

công nghệ tài chính ở Việt Nam. 

2. Cơ sở lý thuyết về công nghệ tài chính 

2.1. Tổng quan về công nghệ tài chính 

Một số nhà khoa học đề cập tới FinTech như các dịch vụ và sản phẩm tài 

chính mang tính sáng tạo và được cá nhân hóa (Lee & Teo, 2015) hay là toàn bộ 

những dịch vụ và sản phẩm tài chính được cung cấp một cách truyền thống bởi 

những định chế tài chính (Arner et al., 2015). Ngoài ra, ngân hàng trung ương 

Indonesia năm 2017 lại cho rằng công nghệ tài chính là việc sử dụng công nghệ 

trong hệ thống tài chính dẫn đến những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và mô 

hình kinh doanh mới và có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tiền tệ, sự ổn định hệ 

thống tài chính và/hoặc hiệu suất, tính trơn tru, tính bảo mật và độ tin cậy của hệ 

thống thanh toán. Tương đồng với quan điểm trên, Abdillah (2019) định nghĩa 

công nghệ tài chính là sự áp dụng những tiến bộ trong công nghệ thông tin vào 

ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. 

Ngày nay, việc giải thích về công nghệ tài chính đã mở rộng bao gồm bất 

kỳ sự đổi mới công nghệ trong lĩnh vực tài chính, bao gồm đổi mới về giáo dục 

và đào tạo tài chính, ngân hàng bán lẻ, đầu tư hoặc cải tiến hoạt động. Gomber 

& cộng sự (2017) cho rằng công nghệ tài chính đã trở thành từ đồng nghĩa với 

sự kết nối những thứ hiện đại liên quan đến internet, công nghệ (như điện toán 

đám mây, mạng điện thoại) với những hoạt động kinh doanh điển hình của 

ngành công nghiệp dịch vụ tài chính (như cho vay, thanh toán, chuyển tiền và 

các hoạt động ngân hàng đa dạng khác). Arner & cộng sự (2015) đã miêu tả sự 

phát triển của công nghệ tài chính như một quá trình diễn ra giữa tài chính và 

công nghệ cùng nhau phát triển dẫn đến nhiều đổi mới đổ phá như: ngân hàng 

internet, thanh toán di động, gây quỹ cộng đồng, cho vay ngang hàng, nhận dạng 

trực tuyến, … 

Trong đề tài này, FinTech được định nghĩa là các dịch vụ tài chính được 

cung cấp bởi các công ty khởi nghiệp hoặc bởi các định chế tài chính hiện tại 

như ngân hàng, và người sử dụng các dịch vụ tài chính của FinTech như: thanh 
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toán, vay tiền, chuyển tiền, trả nợ, mua bảo hiểm, quản trị tài sản tài chính và ra 

quyết định đầu tư như mua cổ phiếu, trái phiếu. 

2.2. Đặc điểm công nghệ tài chính 

2.2.1. Đối tượng của FinTech 

Theo nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (2018), khác với thị trường 

tài chính truyền thống bao gồm các định chế tài chính và khách hàng, đối tượng 

của FinTech gồm 3 bên tác động qua lại lẫn nhau, bao gồm: 

Các định chế tài chính: Bao gồm các ngân hàng thương mại, tổ chức tín 

dụng hợp tác sâu rộng với các công ty FinTech do nhận thấy tầm quan trọng của 

công nghệ. Các định chế này cũng trực tiếp đầu tư vào các công ty FinTech hay 

các hoạt động nghiên cứu để chủ động nắm giữ công nghệ mới và chiếm giữ thị 

trường. 

Các công ty FinTech: Các công ty độc lập hoạt động trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực tài chính. 

Khách hàng của các công ty này có thể là người sử dụng cuối cùng và cũng có 

thể là các định chế tài chính. 

Khách hàng: Người sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính nói chung. Với các 

ứng dụng công nghệ mới, khách hàng là những người được hưởng lợi nhiều nhất 

từ sự cạnh tranh giữa các công ty, định chế tài chính cũng như từ những tiện ích 

mà công nghệ mới mạng lại. 

2.2.2. Lĩnh vực hoạt động của FinTech 

Lĩnh vực thanh toán: các sản phẩm thanh toán do FinTech cung cấp như 

thanh toán di động, ví điện tử, phương thức chuyển tiền ngang hàng, … là 

những phương thức thanh toán hiện đại, được xử lý trong thời gian thực giúp 

đẩy nhanh tốc độ giao dịch và tăng bảo mật. 

Lĩnh vực cho vay: các sản phẩm cho vay ngang hàng khác của FinTech với 

hoạt động cho vay truyền thống ở chỗ nó dựa trên nền tảng trực tuyến để kết nối 

giữa người đi vay và người cho vay với mục tiêu tăng lợi suất cho người vay và 

giảm chi phí với người đi vay thông qua việc giảm bớt các chi phí trung gian tài 

chính. 

Lĩnh vực tiết kiệm, đầu tư và kế hoạch tài chính, quản lý tài sản: các công 

ty FinTech chủ yếu cung cấp giải pháp Robot tư vấn nhằm mục đích cung cấp 

lời khuyên, tư vấn cho khách hàng, nhà đầu tư về phương án đầu tư tài chính với 
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mức phí phù hợp và rẻ hơn so với các nhà tư vấn tài chính và quản lý đầu tư 

truyền thống dựa trên các thuật toán qua mạng Internet. 

FinTech còn được ứng dụng trong một số lĩnh vực như: huy động vốn, bảo 

hiểm, chăm sóc khách hàng, blockchain. 

3. Thực trạng phát triển công nghệ tài chính ở các nước và bài học cho 

Việt Nam 

3.1. Tình hình phát triển công nghệ tài chính ở các nước 

Có nhiều nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của độ tuổi đến sự ứng dụng 

FinTech như nghiên cứu của Karsh & cộng sự (2020), Brodmann & cộng sự, 

(2018). Kết quả nghiên cứu cho thấy 2 thế hệ Millennials và Gen Z là động lực 

chính để các công ty FinTech và Ngân hàng số hoá các dịch vụ tài chính trên các 

thiết bị kĩ thuật số như điện thoại thông minh, cung cấp các dịch vụ trên các 

kênh kỹ thuật số như ngân hàng điện tử và ngân hàng di động.  

Một nghiên cứu điển hình của Jouda (2020) về mô hình TAM mở rộng và 

điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Mobile banking của người tiêu 

dùng cho thấy giới tính cũng là 1 yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng FinTech. 

Theo kết quả khảo sát thì sau khi khách ngân hàng hoàn thành 612 bảng câu hỏi 

hợp lệ về Mobile banking, tỉ lệ nam giới chiếm 64,1 % và tỉ lệ nữ giới chiếm 

35,9 %. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Mohamed và Mohammed (2012) thì 

tỉ lệ nam giới là 72.9%.  

Gulamhuseinwala & cộng sự (2015) nhấn mạnh rằng FinTech đang được 

sử dụng nhiều ở những người có thu nhập cao. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 

việc sử dụng FinTech là thấp (6%) đối với những người có thu nhập dưới 30000 

đô la Mỹ, mức sử dụng là cao hơn (44,1 %) đối với những người có thu nhập từ 

150000 đô la Mỹ trở lên. Tỉ lệ này phản ánh sự quan tâm lớn của những người 

có thu nhập cao hơn đối với các sản phẩm đầu tư và chuyển tiền, các đề xuất 

FinTech được nhóm này quan tâm nhất. 

Wang & cộng sự (2003) đã chỉ ra rằng, những cản trở chính đối với sự đổi 

mới và áp dụng FinTech là các vấn đề bảo mật dữ liệu, giao diện thiết kế người 

dùng kém và sự thiếu tin tưởng của khách hàng. Khách hàng sẵn sàng khám phá 

các sản phẩm hấp dẫn và đáp ứng tiêu chuẩn về khả năng sử dụng. Nghiên cứu 

của Egger, Donahue, Berger và Sasse (được trích dẫn bởi Stewart & Jürjens, 

2018) cho thấy khả năng sử dụng, tính hấp dẫn và nhận thức là các yếu tố quyết 

định yếu tố của niềm tin trong mô hình và nhiều nhà nghiên cứu khác cũng nhấn 
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mạnh điều này như Donahue & cộng sự (1999), Kim & Moon (1998), Berger & 

Sasse (2001), Egger (2003). 

Theo nghiên cứu của Niu & cộng sự (2020), bằng cách khai thác sự thay 

đổi của Luật Giáo dục bắt buộc Trung Quốc trong những năm 1980 và ảnh 

hưởng đến hướng sử dụng các dịch vụ FinTech khác nhau tại hộ gia đình theo 

bộ dữ liệu CHFS, kết quả chỉ ra rằng trình độ giáo dục ở Trung Quốc có ảnh 

hưởng quan trọng về mặt thống kê và kinh tế đến việc sử dụng các dịch vụ 

FinTech khác nhau, bao gồm ngân hàng kỹ thuật số, thanh toán qua điện thoại di 

động, quản lý tài sản số và tín dụng tiêu dùng số.    

Theo Dahlberg & cộng sự (2008), thanh toán qua di động là thanh toán cho 

những sản phẩm, dịch vụ và hoá đơn với một thiết bị di động (như là điện thoại 

di động, điện thoại thông minh, trợ lý kĩ thuật số cá nhân) bằng ứng dụng thành 

tựu trong công nghệ truyền thông không dây và các công nghệ giao tiếp khác. 

Theo Liébana-Cabanillas & cộng sự (2020), thanh toán di động và ứng dụng ví 

điện tử như Apple Pay có tác động tích cực đến 5 lĩnh vực kinh doanh chính là: 

khách hàng, cạnh tranh, dữ liệu, tính đổi mới và giá trị. Cũng theo Garrett & 

cộng sự (2014), sau khi khảo sát 15060 người tiêu dùng Mỹ, những người trẻ 

tuổi, nam giới, dân tộc thiểu số, có thu nhập cao hơn mức trung bình có xu 

hướng sử dụng thanh toán qua di động cao. Sự ứng dụng công nghệ này ở Mỹ đã 

trở nên thấp hơn so với các quốc gia khác.  

Theo Saeidipour & cộng sự (2013), những người áp dụng đổi mới sớm có 

những đặc điểm như trình độ học vấn, địa vị xã hội, lòng tự trọng và thu nhập 

cao. Vì vậy, chính phủ, các ngân hàng, người quản lí nên có các chiến lược hợp 

lí để tiếp cận các nhóm khách hàng dựa trên giới tính, độ tuổi và trình độ giáo 

dục để từ đó thúc đẩy việc áp dụng Internet banking dựa trên trải nghiệm dịch 

vụ Internet tốt, những chương trình nâng cao hiểu biết và kĩ năng về máy tính, 

mạng Internet dành cho khách hàng. Theo Tan & Teo (2000), ý định áp dụng 

Internet banking có thể được dự đoán bởi các yếu tố kiểm soát hành vi từ cơ sở 

nhận thức nhưng không phải là các yếu tố chủ quan, các yếu tố cơ bản có thể 

đánh giá bao gồm: lợi thế tương đối, khả năng tương thích với các giá trị, kinh 

nghiệm và nhu cầu của khách hàng. Thêm vào đó, việc kiểm soát hành vi nhận 

thức chỉ thật sự hiệu quả khi dựa vào yếu tố cá nhân và sự hỗ trợ của chính phủ 

trong khi sự hỗ trợ công nghệ lại không có ảnh hưởng quan trọng. 
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3.2. Tình hình phát triển công nghệ tài chính ở Việt Nam 

3.2.1. Tình hình ứng dụng công nghệ tài chính ở Việt Nam 

Theo Hiền & Hương (2019), việc ứng dụng FinTech trong kinh doanh ngân 

hàng đã hiện diện trên thế giới và hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng không 

phải ngoại lệ. Kết quả trong nghiên cứu trên chỉ ra rằng, việc áp dụng FinTech ở 

Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Tuy 

nhiên, một số yếu tố như thiếu hành lang pháp lý đồng bộ, sự phát triển không 

đồng đều về công nghệ giữa các ngân hàng, hạn chế về hạ tầng thanh toán, an 

ninh bảo mật và nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đã khiến 

cho việc ứng dụng FinTech vào lĩnh vực ngân hàng bị giới hạn.  

Linh & Nga (2018) phân tích định chế tài chính truyền thống ở Việt Nam 

với làn sóng FinTech, cơ hội và thách thức của FinTech ở Việt Nam. Các định 

chế tài chính truyền thống ở Việt nam thấy rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của 

FinTech trong dịch vụ tài chính. Hầu hết các ngân hàng Việt Nam đều có 

internet banking, mobile banking đã và đang dần hoàn thiện. Các công ty cung 

cấp dịch vụ thanh toán tại Việt Nam đang coi FinTech là cơ hội nhiều hơn là 

thách thức. Bài nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng các định chế truyền thống ở 

Việt Nam và các công ty FinTech cần phối hợp để khắc phục những khiếm 

khuyết của 2 bên để tăng trưởng. 

Trong báo cáo “Ổn định tài chính quốc gia trong bối cảnh cách mạng công 

nghệ 4.0 thông qua sự hơp tác ngân hàng – FinTech”, Dương & cộng sự (2020) 

phân tích sâu hơn về sự hợp tác của ngân hàng và các công ty FinTech, ổn định 

tài chính tại Việt Nam và nhấn mạnh sự hỗ trợ từ chính phủ đối với quá trình 

hợp tác ngân hàng - FinTech nhằm ổn định an ninh quốc gia. Hiện nay, ứng 

dụng FinTech đã được phát triển trong năm lĩnh vực, ở cả phạm vi bán lẻ và bán 

buôn, bao gồm thanh toán và thanh toán bù trừ, tiền gửi, cho vay và huy động 

vốn, bảo hiểm, quản lý đầu tư và các hoạt động hỗ trợ thị trường (FSB, 2017). 

Việc sử dụng FinTech trong các hoạt động tài chính cho phép các bên tham gia 

giao dịch trực tiếp mà không cần thông qua các định chế trung gian tài chính 

truyền thống, qua đó, góp phần gia tăng ổn định tài chính (Weller, 2013; 

Schimel, 2016; Velde, 2016; FSB, 2017; CGFS, 2017; Carney, 2017).  

Theo Vietnam FinTech Report (2020), vào năm 2019, Việt Nam đứng thứ 

hai trong ASEAN về nguồn vốn tài trợ cho FinTech, thu hút 36% tổng vốn đầu 

tư vào FinTech của khu vực. Sự lạc quan được nhận thấy khi Việt Nam đang trải 
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qua sự bùng nổ trong thanh toán kỹ thuật số và hoạt động thương mại điện tử 

trong bối cảnh COVID-19 bị hạn chế và lo ngại lây nhiễm. Trong quý 1 2020, 

thanh toán điện tử tăng 76% với tổng giá trị giao dịch tăng 124% so với quý 1 

2019. Người tham gia không gian này ghi nhận sự tăng trưởng chưa từng có, với 

thanh toán trên ví di động Momo tăng gấp đôi kể từ tháng 2. Hoạt động thương 

mại điện tử cũng tăng đáng kể trong năm nay, với tổng lượt truy cập vào các ứng 

dụng mua sắm đạt 12,7 tỷ trong quý 2 năm 2020 và tăng 43% theo quý. Trong 

vài năm trở lại đây, bối cảnh thị trường khởi nghiệp FinTech đã phát triển từ 44 

công ty vào năm 2017 lên hơn 120 công ty. Các công ty này hoạt động trên 

nhiều lĩnh vực khác nhau, mặc dù thanh toán vẫn là phân khúc thống trị với các 

công ty chiếm 30% tổng số FinTech tại Việt Nam. 

 

 

Hình 1. Các dịch vụ FinTech tại Việt Nam năm 2020 

           Nguồn: Vietnam FinTech Report 2020 

Theo Lin & cộng sự (2015), Internet banking – Ngân hàng điện tử đang 

phát triển nhanh hơn so với các lĩnh vực thương mại điện tử khác và đã nổi lên 

như một sự tiến hoá trong công nghệ ngân hàng ứng dụng. Tuy nhiên Dinh & 

cộng sự (2015) cho rằng Internet banking tuy được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tác 

động lớn đến hoạt động của các ngân hàng nhưng quy mô của Internet banking 

còn tương đối nhỏ. Tính đến năm 2014, tổng số người dùng dịch vụ này ở Việt 

Nam chỉ đạt 6 triệu người, tương đương 17% tổng số người dùng Internet, thậm 

chí còn thấp hơn mức trung bình của Châu Á – Thái Bình Dương.  
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Theo nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam trong giai đoạn từ 2014-

2016, số lượng người có tài khoản đã tăng đáng kể từ 36,77 triệu người năm 

2014 lên 41,41 triệu người năm 2016 nâng tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản 

thanh toán tại ngân hàng từ 53% lên 59%. Xét trên tổng dân số Việt Nam, đến 

năm 2016, đã có 45% dân số có tài khoản ngân hàng để sử dụng trong các giao 

dịch tài chính. Trong giai đoạn vừa qua, với chủ trương phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt của Chính phủ, thẻ thanh toán ngân hàng tiếp tục phát 

triển, số lượng thẻ phát hành, số lượng và giá trị giao dịch thẻ tăng khá nhanh. 

Số lượng khách hàng sử dụng Ví điện tử đang có sự gia tăng và tiếp tục phát 

triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Nhìn chung, mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính của Việt Nam cũng đã được 

cải thiện trong những năm qua. Điển hình, số lượng người trưởng thành có tài 

khoản thanh toán có xu hướng tiếp tục gia tăng. Số lượng các kênh giúp khách 

hàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài chính cũng liên tục gia tăng trong giai đoạn từ 

2014-2016 như số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, số lượng máy ATM, POS. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn như:  sự phân bố mạng lưới của các tổ 

chức tín dụng đang không đồng đều, các sản phẩm, dịch vụ tài chính vẫn đang 

được thiết kế chung cho mọi khu vực, chưa có sự chuyên biệt để phù hợp với 

đặc thù dân cư ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ... 

Bên cạnh đó, FinTech ngày càng thu hút các nhà đầu tư, các chuyên gia về 

lĩnh vực công nghệ quan tâm và chú ý phát triển sâu rộng và mạnh mẽ. Trong 

giai đoạn 2017-2020, số lượng các công ty FinTech tham gia chuỗi cung ứng 

trên thị trường Việt Nam đã tăng 179% trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 

dịch vụ thanh toán là phân khúc lớn nhất với 31% (Innotech, 2020). Ngân hàng 

thương mại cũng dần chuyển đổi và vận hành hệ thống ngân hàng trên các nền 

tảng hiện đại nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thống 

kê của NHNNVN cho thấy rằng tính đến năm 2019, có 4,2 triệu người dùng ví 

điện tử trên tổng số 100 triệu dân. Số liệu này thể hiện cơ hội cho các Startup và 

các nhà đầu tư tiềm năng vào việc phát triển công nghệ tài chính cũng như khả 

năng áp dụng FinTech tại Việt Nam là rất lớn. 

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, tỷ lệ sử dụng điện thoại của 

giới trẻ Việt Nam lên đến hơn 70% - cao hàng đầu thế giới với mức tăng trưởng 

120% thanh toán thông qua mã QR cùng số lượng các điểm giao dịch chấp nhận 

thanh toán QR code tăng lên tới gần 5000 điểm trong suốt 9 tháng đầu năm 2017 

(Lân, 2017). Giao dịch qua di động tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng tới 400% 
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vào năm 2025 nhờ sự bùng nổ của kinh tế số theo nội dung từ báo cáo FinTech 

và Ngân hàng số 2025. Theo khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Asia 

Plus về sử dụng ứng dụng thanh toán di động tại Việt Nam công bố đầu năm 

nay, 70% người dùng thanh toán di động ít nhất một lần một tuần, trong đó 21% 

sử dụng mỗi ngày, trong đó hoạt động thanh toán qua ứng dụng di động phổ 

biến nhất là nạp thẻ điện thoại với hơn 50% người dùng thực hiện. Một số dịch 

vụ khác được nhiều người sử dụng thanh toán thông qua ứng dụng như: hóa đơn 

(Internet, điện, nước (41%), chuyển tiền đến bạn bè hoặc người thân (40%) và 

vé tại rạp chiếu phim (35%), … 

Như vậy thông qua thiết bị điện thoại di động và mạng Internet việc tiếp 

cận và áp dụng công nghệ tài chính ở Việt Nam trở nên dễ dàng và có tính khả 

thi cao. Trong bài báo cáo này, nhóm tác giả đánh giá khả năng áp dụng công 

nghệ tài chính thông qua điện thoại và Internet nếu người được hỏi sử dụng điện 

thoại di động để nhận lương, nhận kiều hối, nhận chuyển khoản của chính phủ, 

nhận thanh toán nông nghiệp và thực hiện thanh toán hóa đơn trực tuyến bằng 

Internet. 

3.3. Bài học cho Việt Nam 

Những phân tích về tình hình phát triển công nghệ tài chính ở các nước trên 

thế giới và ở Việt Nam cho thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức 

lớn trong việc phát triển công nghệ tài chính trong bối cảnh Cách mạng công 

nghệ 4.0. Để phát triển quốc gia toàn diện hơn, việc đầu tư phát triển của 

Fintech là một yếu tố không thể bỏ qua. Tuy nhiên, thúc đẩy Fintech tại Việt 

Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Để tận dụng được cơ hội đến từ làn sóng Fintech 

trên toàn cầu, các tổ chức tài chính và chính phủ Việt Nam cần chú ý một số 

điểm sau:   

3.3.1. Đối với các tổ chức tài chính 

Khách hàng có sở hữu thẻ, tài khoản tại tổ chức tài chính  

Trong bối cảnh thế giới hội nhập, việc có sở hữu thẻ, tài khoản tại tổ chức 

tài chính giúp cho con người dễ dàng thực hiện những giao dịch lớn, phức tạo 

với thao tác đơn giản, chi phí thấp. Chính vì thế, việc có sở hữu thẻ, tài khoản tại 

tổ chức tài chính trở nên ngày càng phổ biến, phủ rộng khắp đất nước Việt Nam. 

Tuy nhiên, ở một số vùng cao hay vùng dân tộc thiểu số, vì một số lý do như: 

chưa có điều kiện tiếp xúc, chưa được phổ cập kiến thức về việc sử dụng, thiếu 

sự tiện lợi trong việc sử dụng,... Các công ty FinTech có thể liên kết với ngân 
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hàng cung cấp miễn phí thẻ, tài khoản tại các vùng có nhiều người chưa sở hữu 

thẻ, tài khoản như vùng sâu vùng xa, vùng miền núi,... để khách hàng có nhiều 

hơn cơ hội áp dụng công nghệ tài chính. Và cũng thông qua quá trình đó, các 

định chế tài chính có thể giới thiệu các sản phẩm của mình đến khách hàng để 

họ biết và in dấu nhãn hiệu.  

Ngoài ra, khách hàng có sở hữu thẻ, tài khoản tại tổ chức tài chính có xu 

hướng được giới thiệu về việc sử dụng công nghệ tài chính bởi những người 

xung quanh và ngay cả bởi các tổ chức tài chính. Vì thế, các định chế tài chính 

có thể cân nhắc áp dụng áp dụng những chương trình hưởng lợi cho người giới 

thiệu để tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm của công nghệ tài chính của khách 

hàng.  

Mức độ tiếp cận tài chính của khách hàng  

Với sự cải thiện trong mọi lĩnh vực của đời sống, khách hàng đã có nhiều 

hơn cách tiếp cận đến các nguồn tài chính khác nhau nhất là cách tiếp cận thông 

qua không gian mạng internet. Mức độ tiếp cận tài chính ảnh hưởng trực tiếp 

đến khả năng phát triển công nghệ tài chính. Mức độ tiếp cận tài chính càng cao 

thì khách hàng càng dễ dàng thực hiện những giao dịch liên quan đến tài chính. 

Chính vì thế, các định chế tài chính cần chú ý nhiều đến mức độ tiếp cận tài 

chính của khách hàng và từ đó, phát triển những công nghệ tài chính tiện dụng, 

linh hoạt, sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

 Tuy nhiên, những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp thường có 

khả năng tiếp cận tài chính ở mức thấp hơn so với nhóm khách hàng còn lại. Để 

tăng khả năng áp dụng tài chính, các định chế tài chính cần cung cấp cho khách 

hàng có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp những sản phẩm công nghệ tài chính 

có ưu đãi cao hơn. Ngoài ra, cần nghiên cứu, học tập, phát triển một số ứng dụng 

phát triển công nghệ của nước ngoài về việc cung cấp các phương tiện thích hợp 

để đẩy mạnh tiếp cận đối tượng khách hàng này. 

3.3.2. Đối với chính phủ  

Thứ nhất, Nhà nước cần cân nhắc tạo điều kiện, ban hành các chính sách hỗ 

trợ cho các tổ chức tài chính có cơ hội được phát triển, mở rộng công nghệ tài 

chính FinTech thông qua việc đầu tư vào các dự án truyền thông cho FinTech, 

các dự án tiếp cận nhóm đối tượng tiềm năng - người được hỏi có trình độ học 

vấn đại học hoặc cao hơn và các đối tượng sẽ sử dụng FinTech trong tương lai - 

người được hỏi có trình độ thấp hơn đại học hoặc không có. Ngày 19/2/2020, 

Thủ tướng đã ký Quyết định số 283/QĐ-TTg phê duyệt đề án Kế hoạch cơ cấu 
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lại ngành dịch vụ đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, đề xuất trong phần 

mục tiêu cụ thể về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt 

động giáo dục, khuyến khích mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo 

dục.  

Thứ hai, Nhà nước là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy nền tảng kỹ 

thuật. Tập trung phát triển, mở rộng các mô hình ứng dụng các phương tiện và 

hình thức thanh toán mới, hiện đại, đơn giản phục vụ cho người cao tuổi. Cũng 

trong đề án số 283/QĐ-TTg năm 2020 đề xuất đẩy mạnh phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo cơ sở 

nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, đưa ra cơ chế quản lý thử nghiệm 

đối với việc phát triển các loại hình dịch vụ công nghệ tài chính, xây dựng 

khuôn khổ thử nghiệm cho các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng trên nền tảng 

công nghệ thông tin như ví điện tử, định danh điện tử, gọi vốn cộng đồng trên 

Internet.  

Thứ ba, Nhà nước cần ban hành khuôn khổ pháp lý hoàn thiện về công 

nghệ tài chính trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ trên mảng thanh toán điện tử 

để thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, 

đáp ứng nhu cầu cao của thị trường FinTech Việt Nam. Bằng chứng là các công 

ty như Grab, Moca, Lazada Việt Nam đã có sự hợp tác để khai thác tiềm năng 

của thanh toán điện tử và mở rộng thị trường (Vietnam FinTech Report 2020) 

nhưng việc rủi ro khi sử dụng các dịch vụ mạng về thông tin cá nhân người 

dùng, các cuộc tấn công mạng đang tạo tâm lý e ngại cho người sử dụng các 

dịch vụ tài chính. Vì vậy, cần có luật hoàn chỉnh về công nghệ tài chính để định 

hướng và hỗ trợ các định chế tài chính truyền thống, các công ty khởi nghiệp 

FinTech và khách hàng.  

4. Kết luận và hạn chế nghiên cứu 

Sự phát triển nhanh chóng của Fintech tác động tới dịch vụ tài chính ở 

nhiều khía cạnh, đòi hỏi sự áp dụng, đổi mới để phát triển kinh tế toàn diện hơn. 

Các yếu tố về giới tính, độ tuổi, thu nhập, vấn đề bảo mật, trình độ học vấn, khả 

năng tiếp cận công nghệ tài chính đều ảnh hưởng đến sự phát triển công nghệ tài 

chính. Từ thực tiễn tình hình phát triển tài chính của các quốc gia trên thế giới, 

có thể thấy ở Việt Nam, nếu các định chế tài chính và chính phủ có các biện 

pháp, chính sách phù hợp về điều kiện kinh tế - xã hội, mức độ tiếp cận công 
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nghệ, trình độ học vấn và tâm lý của người dân thì Việt Nam hoàn toàn có thể 

tận dụng cơ hội và lợi thế sẵn có để phát triển tốt công nghệ tài chính. 

Vì thời gian nghiên cứu còn hạn chế, nghiên cứu chưa thể đưa ra chi tiết 

tình hình phát triển công nghệ trên thế giới để đưa ra được bài học bao quát cho 

các tổ chức tài chính tại Việt Nam. Ngoài ra, do hiện tại, vẫn còn hạn chế về số 

lượng bài viết chuyên sâu liên quan đến phát triển công nghệ tại Việt Nam, vì 

thế, nghiên cứu chưa thu nhập được đầy đủ dữ liệu liên quan đến phát triển công 

nghệ tài chính tại Việt Nam nên chưa thể đưa ra cái nhìn khái quát nhất cho các 

tổ chức tài chính về thực trạng tình hình phát triển công nghệ tài chính tại Việt 

Nam.  
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CÔNG NGHỆ 4.0 TRỞ THÀNH PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC MỚI: TIỀM 

NĂNG VÀ THÁCH THỨC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC 

 

TS. Phan Trần Minh Khuê 

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Mở TP. HCM 

Email: khue.ptm@ou.edu.vn 

 

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ, trực 

tiếp dẫn đến nhiều dự án Chuyển đổi số của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại 

Việt Nam, Chương trình Chuyển đổi số Quốc Gia đã được phê duyệt với mục 

tiêu chính phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Giáo dục, cùng với Y 

tế là hai lĩnh vực ưu tiên hàng đầu cho Chuyển đổi số. Các công nghệ được phát 

triển trong cuộc cách mạng Công nghiệp này có rất nhiều tiềm năng để sử dụng 

như một thế hệ phương tiện dạy học mới, đồng thời bổ trợ cho các phương tiện 

dạy học truyền thống, giúp tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế, nâng cao 

chất lượng dạy và học trong giáo dục.   

Từ khóa: công nghiệp 4.0, IoT, AR,VR, Serious Game, phương tiện dạy học 

I. TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC 

Chuyển đổi số (CDS) là một chủ đề toàn cầu thu hút được nhiều sự quan 

tâm trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, câu chuyện về CDS đã bắt đầu từ hơn 

30 năm về trước với các quy trình máy tính hoá và các hệ thống tự động hoá 

trong các nhà máy và các công ty sản xuất. Trong suốt thời gian phát triển, CDS 

luôn gắn liền với sự ra đời liên tục của những công nghệ kỹ thuật mới ở từng 

giai đoạn. Năm 1970 và 1980 là hai cột mốc quan trọng với sự ra đời của máy 

tính gia đình và World Wide Web xuất hiện. Các công ty / doanh nghiệp đã 

nhanh chóng nhận ra lợi ích vô cùng to lớn mang lại của việc ứng dụng các công 

nghệ mới vào mô hình kinh doanh và quản lý. Từ dó, việc đầu tư vào CDS luôn 

là một trong những trọng điểm được chú ý nhất của các công ty. 

Có nhiều khái niệm về CDS nhưng khái niệm gắn liền với doanh nghiệp có 

lẽ được xác nhận nhiều nhất, vốn dĩ CDS xuất phát từ nhu cầu cải tiến và nâng 

cao chất lượng của các doanh nghiệp. Một cách tổng quát, CDS là việc “sử dụng 

các công nghệ để cải thiện triệt để hiệu suất hoặc phạm vi tiếp cập của doanh 

nghiệp”. Chi tiết hơn, là đổi mới mô hình vận hành, tối ưu các quy trình có ảnh 
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hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng và xây dựng năng lực cơ bản để 

hỗ trợ trọn vẹn các sáng kiến kinh doanh tổng thể. 

Đôi khi CDS và số hoá hay bị coi là một. Trên thực tế, cả hai đều có vai trò 

khác nhau. Số hoá là “việc chuyển đổi văn bản hình ảnh hay âm thanh thành 

dạng kỹ thuật số mà máy tính có thể xử lý được”. Ví dụ như việc scan một giáo 

án giấy in thành một giáo án điện tử dạng pdf. Số hoá quy trình là khái niệm áp 

dụng số hoá vào trong các quy trình vận hành, giúp cho quá trình xử lý thông tin 

trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Chữ ký điện tử là một ví dụ điển hình. CDS 

lại là một quá trình ứng dụng số hoá quy trình vào trong toàn bộ vận hành của 

doanh nghiệp. 

Năm 2020, chương trình Chuyển đổi số quốc gia được phê duyệt bởi Thủ 

tướng chính phủ trong đó Y tế và Giáo dục là hai lĩnh vực cần được ưu tiên thực 

hiện chuyển đổi số trước tiên. Hàng loạt các chính sách đã được ban hành nhằm 

hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình CDS được 

thực hiện tốt nhất. Về tổng quát, CDS trong giáo dục sẽ tập trung ở ba mảng 

chính: Công tác giảng dạy, quản lý giáo dục và vận hành và quản lý doanh 

nghiệp giáo dục. Như vậy, tương đương với CDS trong một doanh nghiệp, các 

đối tượng chính trong CDS trong giáo dục sẽ là các cơ sở doanh nghiệp giáo 

dục, các mô hình vận hành quản lý cũng như bao gồm các giảng viên / giáo viên 

và học sinh / sinh viên. Đã có nhiều kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn gần 

đây, như việc số hoá và gắn mã định danh cho hơn 53000 cơ sở giáo dục, 1,4 

triệu giáo viên và 24 triệu học sinh sinh viên, phát triển cơ sở học liệu chung với 

khoảng 5000 bài giảng online, 2000 video bài giảng trên truyền hình, 200 thí 

nghiệm ảo hay 35000 câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, còn khá 

nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo chưa hoặc chỉ mới triển khai rời rạc một số ứng 

dụng vì những lý do khách quan và chủ quan. Song song đó, đại dịch Covid còn 

làm bộc lộ rõ nhiều hạn chế trong công tác đào tạo và quản lý.  

Bài viết này tập trung bàn luận về những hạn chế cụ thể và đề xuất việc 

ứng dụng các công nghệ 4.0 để tạo ra các giải pháp ứng phó. IoT, Serious Game, 

AR/VR là các công nghệ được đề xuất để tạo ra một thế hệ mới của các phương 

tiện giảng dạy.  Những kết quả khả thi tác động đến chất lượng giảng dạy cũng 

như những thách thức về vấn đề phổ biến sử dụng đến các đối tượng chính 

(giảng viên và sinh viên) cũng sẽ được bàn luận.  
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II. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 VÀO QUÁ TRÌNH DẠY HỌC 

      Nguyên nhân và Mục tiêu. Người viết tập trung vào hai nguyên nhân 

cụ thể làm giảm chất lượng dạy và học, một nguyên nhân khách quan và một 

nguyên nhân chủ quan:  ảnh hưởng của các đại dịch (Covid) và tính “lạc hậu” 

của những phương tiện giảng dạy truyền thống trong thời kỳ công nghệ phổ biến 

như hiện nay. 1) Đại dịch Covid vừa qua đã làm bộ lộ nhiều hạn chế trong công 

tác quản lý và vận hành ở hầu hết các cơ sở và doanh nghiệp giáo dục đào tạo. 

Tuy rằng đại dịch diễn ra dồn dập và bất ngờ, nhưng cũng chỉ rõ ra điểm chưa 

sẵn sàng ứng phó của các đơn vị này. Việc số hoá các tài liệu giảng dạy để 

người học có thể truy cập từ xa, cũng như các nền tảng dạy trực tuyến đã phần 

nào ứng phó với tình huống khẩn cấp, nhưng vẫn chưa phải là một giải pháp 

toàn diện và hiệu quả. Trường hợp điển hình là các môn học có phần thực hành 

trong phòng thí nghiệm hay cần phải thực nghiệm trong môi trường bên ngoài. 

Các lớp học trực tuyến chưa thể hỗ trợ các trường hợp này. Công nghệ Sinh học, 

Xây dựng, hay Kiến trúc là những ví dụ cụ thể. Nội dung của các ngành học này 

cần có một khối lượng tương tác lớn với các thiết bị trong phòng thực hành hay 

ở môi trường bên ngoài. 2) Với sự phát triển ào ạt của các công nghệ mới hiện 

nay, thế hệ học sinh / sinh viên ngày nay tiếp cận và sử dụng thành thạo các 

công nghệ từ rất sớm so với các thế hệ trước. Máy tính để bàn, máy tính bảng 

hay xách tay, điện thoại thông minh, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh là 

các phụ kiện số hay thường thấy sử dụng ở thế hệ trẻ hiện nay. Trao đổi trên các 

mạng xã hội ảo, sử dụng các ứng dụng có tích hợp công nghệ AI, lưu trữ dữ liệu 

trên Cloud, tham gia các nền tảng giáo dục trực tuyến, chơi game trực tuyến, sử 

dụng các công cụ số như đồ họa, thiết kế hay media có thể là những công việc 

khá phức tạp với các thế hệ trước nhưng lại thường trực và quen thuộc với thế hệ 

hiện nay. Chính vì thế, yêu cầu về tính tương tác cũng như khả năng trực quan 

hơn khi sử dụng một đồ vật/thiết bị/công cụ cũng được đòi hỏi khắt khe hơn. Có 

thể dễ dàng nhận thấy các phương tiện giảng dạy truyền thống đã không còn 

thoả mãn các nhu cầu trên một cách trọn vẹn. Các dạng tài liệu như sách, tranh, 

video hay các mô hình thô trong phòng thí nghiệm không có tính tương tác qua 

lại cao, cũng như không thể  hoàn toàn thoả mãn tính tò mò của người học. Ví 

dụ: với môn Lịch Sử ở cấp 2, sẽ rất khó để cho người học có thể hình dung ra 

trận địa, lực lượng quân đội và diễn biến của trận chiến Điện Biên Phủ bằng 

những phương tiện giảng dạy truyền thống. Ngay cả các video mô phỏng cũng 



 

264 

 

chỉ mang tính tạm thời và hoàn toàn không cho phép  người học tương tác trực 

tiếp với nội dung. Như vậy, để có một kết quả chuyển đổi số thành công trong 

giáo dục, bên cạnh những chiến lược lâu dài, còn rất cần quan tâm đến những 

hạn chế cụ thể như trên. Do đó, nhu cầu về các giải pháp bổ trợ cụ thể là rất thiết 

yếu. Người viết chọn các công nghệ sau đây được cho là phù hợp để sử dụng 

như những công cụ hỗ trợ / phương tiện giảng dạy mới trong giáo dục: IoT, 

AR/VR và Serious Game 

      Ứng dụng IoT. Hay còn được gọi dưới nhiều cái tên như Internet vạn 

vật hay Mạng lưới thiết bị kết nối Internet. IoT có thể hiểu tổng quát là một 

mạng lưới trong đó “things" là các thiết bị/phương tiện/cơ sở hạ tầng được tăng 

cường thêm các bộ phận điện tử, phần mềm hay cảm biến có khả năng kết nối 

vào mạng máy tính để tự động liên kết, truyền tải, trao đổi thông tin lẫn nhau mà 

không cần sự can thiệp của con người. Theo tổ chức Global Standards Initiative 

on Internet of Things (IoT-GSI), IoT là “ cơ sở hạ tầng toàn cầu cho xã hội 

thông tin, mở ra các dịch vụ nâng cao bằng cách kết nối liên thông mọi thứ (vật 

lý và ảo) dựa trên các công nghệ thông tin hiện có và đang phát triển". Ứng dụng 

các thiết bị hay hệ thống IoT trong môi trường giáo dục có thể nâng cao chất 

lượng quản lý trường học, thu thập dữ liệu, hỗ trợ quá trình học tập cá nhân, giải 

quyết mối lo ngại về an toàn trong trường học. Một vài ứng dụng tiêu biểu như: 

＋ Hệ thống camera giám sát và các cảm biến IoT có thể giảm thiểu 

các mối lo ngại về nạn trộm cắp, chống báo cháy nổ. 

＋ Các thiết bị IoT được kết hợp với Big Data và các công cụ phân 

tích để thu thập thông tin và phân tích dự báo về tình hình hiện tại của sinh viên 

nhằm tránh xảy ra ba trường hợp: vắng mặt, lưu ban và nghỉ học. Ví dụ: sự vắng 

mặt của sinh viên có thể đo lường và dự đoán dựa trên các yếu tố như: thái độ 

học tập, động lực, tâm lý và tài chính. 

＋ Các hệ thống IoT có thể được sử dụng trong lĩnh vực Khoa học 

Máy tính để mô phỏng diễn giải các khái niệm căn bản như mạng lưới, giao thức 

kết nối, server / client …  

＋ Các ứng dụng IoT là một phần quan trọng trong mô hình về ‘smart 

campus", “smart university"  

      Ứng dụng AR/VR. Hay còn được gọi là Thực tế tăng cường và Thực 

tế ảo. Thực tế ảo là công nghệ cho phép người dùng có thể đắm chìm vào một 
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thế giới số ảo nhân tạo. Thực tế tăng cường là kỹ thuật chồng hình ảnh số lên 

tầm nhìn của người sử dụng thông qua một thiết bị số như điện thoại thông 

minh, máy tính bảng hay mắt kính ảo. Điều đó sẽ tạo nên cảm giác một đồ vật 

ảo đang tồn tại bên ngoài thế giới thật. Điểm mạnh của hai công nghệ này là khả 

năng mô phỏng lại sự vật, sự kiện ở thế giới bên ngoài và cho phép người dùng 

tương tác đa dạng qua lại giữa thế giới ảo và thế giới thật. Lợi ích mang lại của 

hai công nghệ này là rất đáng kể. Đầu tiên phải kể đến là tiết kiệm chi phí. Thật 

vậy, mô phỏng lại một hệ thống dây chuyền sản xuất sẽ rẻ hơn rất nhiều so với 

chi phí mua hay sản xuất ra. Kế tiếp là tính sáng tạo không giới hạn. Người dùng 

có thể dễ dàng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, các mô hình kiến trúc trong VR 

mà không phải mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tiếp đến là tính tiện lợi trong 

sử dụng. Người dùng AR/VR có thể không bị giới hạn về không gian và thời 

gian, đồng thời có thể sử dụng theo nhóm để tăng tính tương tác tập thể. Cuối 

cùng là tính an toàn trong tương tác. Người dùng tiến hành một thí nghiệm ảo sẽ 

an toàn hơn khi thao tác trong phòng thí nghiệm thật. Trong mảng giáo dục, 

AR/VR hoàn toàn có thể trở thành một phương tiện giảng dạy mới. Với điểm 

mạnh về khả năng mô phỏng, AR/VR có thể sử dụng như một phương tiện minh 

họa trực quan cho người  học. Ví dụ, mô phỏng về chiến trường Điện Biên Phủ 

sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về bài học liên quan đến chiến dịch Điện Biên 

Phủ. Với các sinh viên ngành xây dựng, AR kết hợp với các sản phẩm từ BIM sẽ 

rất có ích cho việc ra công trường giám sát thi công hay nghiệm thu công trình. 

Với các môn học cần khối lượng lớn thực hành trong phòng thí nghiệm, AR/VR 

có thể sử dụng như một phòng thí nghiệm ảo. Người học có thể tự thực hành 

thêm ngoài giờ lên lớp. Điều đó sẽ giúp tăng tính hiệu quả hơn khi thực hành với 

phòng thí nghiệm thật. Hơn nữa, trong giai đoạn mà người học không thể đến cơ 

sở đào tạo vì dịch bệnh, những ứng dụng dùng AR/VR sẽ cho phép người học 

tiếp tục thực hành mà không bị gián đoạn. 

      Ứng dụng Serious Game. Serious Game là một khái niệm thiết kế 

những trò chơi có mục tiêu chính không phải là tính giải trí. Tính từ “Serious" 

chỉ đến những trò chơi được sử dụng bởi các ngành công nghiệp như quốc 

phòng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, marketing, quản trị, kỹ thuật và chính trị. 

Điểm mạnh của khái niệm này là khả năng thiết kế kịch bản tương tác linh hoạt 

cho phù hợp với mục tiêu chính. Bên cạnh đó, Serious Game vẫn là một trò chơi 

nên yếu tố giải trí vẫn còn đó, và sẽ luôn làm người chơi cảm thấy thoải mái vui 
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vẻ khi sử dụng. Trong giáo dục, Serious Game có thể sử dụng như một phương 

tiện mô phỏng tình huống/sự kiện, thông qua việc tương tác với trò chơi, người 

dùng có thể hiểu được những thông điệp truyền tải, những kiến thức và kỹ năng 

cần nắm bắt. Ví dụ, một Serious Game về kinh tế được thiết kế để giúp người 

chơi hiểu rõ hơn về các khái niệm kinh tế vi mô và vĩ mô trong xã hội. Một 

Serious Game về sức khoẻ được thiết kế để người chơi hiểu được nguồn gốc của 

một số căn bệnh và cách thức phòng ngừa hữu ích. Một Serious Games về xã 

hội được thiết kế giúp người chơi hiểu rõ hơn về bình đẳng giới tính. 

III. THÁCH THỨC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG 

GIÁO DỤC  

Tuy rằng nhận được rất nhiều điều kiện thuận lợi từ các chính sách ưu tiên 

của chính phủ, cũng như sự sẵn có của các công nghệ hiện nay, thế nhưng việc 

sử dụng các công nghệ mới như những phương tiện giảng dạy trong giáo dục 

còn rất nhiều khó khăn và thách thức xoanh quanh hai yếu tố cơ bản: con người 

và máy móc. Các công nghệ mới yêu cầu người quản lý và sử dụng trực tiếp 

phải có những kỹ năng sử dụng công nghệ phù hợp. Do đó cần phải gấp rút thực 

hiện các lớp nâng cao trình độ kỹ thuật của các giáo viên. Bên cạnh đó, việc 

nâng cấp các hạ tầng công nghệ trong các đơn vị giáo dục là vô cùng cấp thiết. 

Để toàn bộ hoạt động giáo dục và quản lý có thể tích hợp các công nghệ mới cần 

phải có các thiết bị phần cứng hiện đại, các ứng dụng quản lý, các phần mềm 

giáo dục hay các nền tảng số … Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến tính hiệu quả 

thiết thực của việc ứng dụng các công nghệ mới. Sử dụng các thiết bị hay nền 

tảng IoT, các ứng dụng AR/VR hay các trò chơi Serious Game như các phương 

tiện giảng dạy mới cần phải được thông qua một mô hình chuẩn để đảm bảo 

rằng những phương tiện kia sẽ luôn đạt được mục tiêu chính mong muốn. Bởi 

lẽ, người học là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ những phương tiện mới.  

IV. KẾT LUẬN 

 Lợi ích mang lại từ việc áp dụng những công nghệ mới vào trong giáo dục 

là rất tiềm năng. Các phương tiện giảng dạy mới này hoàn toàn có thể mang lại 

những trải nghiệm mới về dạy và học cho các đối tượng chính có liên quan, 

đồng thời trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và sẵn sàng hỗ trợ 

các đơn vị giáo dục  đối phó với những tình huống đặt biệt, giúp cho quá trình 

giảng dạy và đào tạo không bị gián đoạn. Bên cạnh đó cũng còn những hạn chế 
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và thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, người viết tin rằng sẽ có những chuyển 

biến tích cực từ các bộ phận có liên quan nhằm giảm thiểu các hạn chế này. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CƠ HỘI THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ 

TOÀN CẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 
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TS. Nguyễn Anh Duy54  
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Tóm tắt: 

Trong 2 năm 2020-2021, Covid-19 là sự kiện thu hút được sự quan tâm bậc 

nhất của thế giới bởi những ảnh hưởng nặng nề mà nó mang lại. Các biên giới 

lần lượt đóng cửa, tình hình giãn cách xã hội được thiết lập nhằm tránh lây lan 

virus đã gây ra áp lực rất lớn lên dòng lưu chuyển hàng hóa, khả năng sản xuất 

và chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó càng thúc đẩy vị thế của ngành công nghiệp 

logistics trở nên quan trọng hơn. Chính vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số được xem là giải pháp cấp bách đối với các doanh nghiệp logistics 

để nâng cao năng lực cạnh tranh và đề phòng những rủi ro kinh tế có thể gặp 

phải. Bài viết với mục tiêu nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ số của 

ngành logistics tại Việt Nam, so sánh với những kinh nghiệm từ các quốc gia 

khác, từ đó đưa ra một số giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt nhanh chóng 

tham gia vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. 

Từ khóa: Covid-19, chuyển đổi số, chuỗi giá trị toàn cầu, logistics Việt Nam. 

Abstract: 

For more than 2 years, Covid-19 has been the most mentioned event 

because of the heavy effects that it brought. Borders are closed one by one, 

social distancing has been established to avoid the spread of the virus that has 

put enormous pressure on goods flows, production capacity and global supply 
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chains thereby promoting the position of the logistics industry to become more 

important. In such context, information technology application and digital 

transformation are considered urgent solutions for logistics firms to improve 

competitiveness and prevent possible economic risks. This article studies the 

application of digital technology in the logistics industry in Vietnam, compares 

it with lessons learned from other countries, thereby offering solutions to help 

businesses quickly engage in digital transformation. 

Keywords: Covid-19, digital transformation, global value chain, logistics 

Vietnam. 

Đặt vấn đề 

Đại dịch Covid-19 với làn sóng thứ 4 diễn ra một cách mạnh mẽ vào tháng 

5/2021 đã gây nên những ảnh hưởng vô cùng nặng nề cho toàn nền kinh tế Việt 

Nam nói chung và đặc biệt đã khiến những kết quả ấn tượng của ngành logistics 

Việt đạt được trong nửa đầu năm 2021 gần như bị “bốc hơi”. Các biên giới lần 

lượt đóng cửa, tình hình giãn cách xã hội đồng loạt được thực thi tại các tỉnh 

thành nhằm hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Hàng loạt các lĩnh vực, ngành 

nghề, doanh nghiệp (DN) lao đao tìm đường sống, hay nói một cách khác đại 

dịch đã gây ra những tổn thất nặng nề về văn hóa, du lịch, đời sống con người và 

làm suy kiệt nền kinh tế. Dây chuyền chuỗi cung ứng toàn cầu bị trì hoãn và đứt 

gãy nghiêm trọng, dẫn đến các hoạt động của ngành logistics gặp nhiều khó 

khăn, khiến các DN luôn phải đối mặt với các vấn đề mang tính chất sống còn, 

như: thiếu nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, nhân công không đủ đáp ứng 

yêu cầu sản xuất, giá cước vận tải biển tăng cao đột biến do tình trạng thiếu 

container trầm trọng để vận chuyển hàng hóa,...  

Có thể nói “bóng đen” Covid-19 gần như là nổi ám ảnh của thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, nếu xét về một góc độ rộng, đại dịch 

vừa là rủi ro nhưng cũng là thời cơ để Việt Nam phát triển tối đa tiềm năng 

logistics nước nhà và đây cũng là động lực để các DN logistics Việt thúc đẩy 

mạnh mẽ hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và tham gia sâu 

vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Thực vậy, tầm quan trọng của chuỗi cung 

ứng nói chung và ngành công nghiệp logistics nói riêng là không thể phủ nhận, 

và việc ứng dụng công nghệ số là một phần không thể thiếu trong quá trình hội 

nhập hóa quốc tế. Song, hiện quá trình chuyển đổi số tại các DN Việt Nam và 
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đặc biệt là các DN logistics được đánh giá là vẫn còn gặp rất nhiều hạn chế, bởi 

để tìm được công nghệ phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của DN là điều 

không hề dễ dàng.  

Chính vì vậy, bài viết với mục tiêu phân tích sâu về nhu cầu chuyển đổi số 

và sự lựa chọn công nghệ của các DN logistics Việt Nam trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19. Cụ thể, phần đầu sẽ giới thiệu về công nghệ số và một vài ứng dụng 

công nghệ phổ biến đã và đang được áp dụng trong ngành logistics, phần tiếp 

theo nói về tình hình ngành trong nước cũng như bài học kinh nghiệm áp dụng 

từ các quốc gia khác trên thế giới, từ đó làm cơ sở để đưa ra một số giải pháp 

cho các DN logistics Việt nói riêng và ngành logistics của Việt Nam nói chung 

để có thể “chuyển mình” và có cơ hội tham gia sâu và rộng hơn vào chuỗi giá trị 

toàn cầu.  

1. Cơ sở lý luận về chuyển đổi số, lợi ích và một số ứng dụng trong hoạt 

động logistics 

1.1. Khái niệm về chuyển đổi số 

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ 

thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một DN hay nói cách khác là tận dụng đầy 

đủ các công nghệ để thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh nhằm 

nâng cao hiệu quả, quản lý tốt rủi ro, cung cấp các giá trị mới cho khách hàng 

cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh hoặc khám phá các cơ hội kiếm tiền 

mới. Nói một cách cụ thể, các mô hình kinh doanh truyền thống trước kia lần 

lượt được nâng cấp bởi các công nghệ mới có thể kể đến như: dữ liệu lớn (Big 

Data), điện toán đám mây (Cloud) hay mô hình Internet vạn vật (IoT - Internet 

of Things), trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence),…  

Dù đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng chỉ đến khi cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 (CMCN 4.0) bùng nổ, chuyển đổi số mới dần trở nên phổ biến. Tuy 

nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều nhầm lẫn giữa khái niệm“chuyển đổi số” và “số 

hóa”. Nói một cách cụ thể, số hóa là việc biến đổi các giá trị thực sang dạng số 

trong khi đó quá trình chuyển đổi số thì nằm ở một bậc cao hơn. Cụ thể, sau khi 

dữ liệu đã được số hóa, các công nghệ tiên tiến, như: AI, Big Data, IoT,…sẽ lần 

lượt được sử dụng để phân tích dữ liệu, biến đổi nó và tạo ra các giá trị mới, 

mang tính ứng dụng cao hơn. 
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Theo số liệu của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, hiện 

nay mới có khoảng 40% DN đang ứng dụng các loại hình công nghệ khác nhau 

tùy theo quy mô và tính chất dịch vụ bởi để thực hiện chuyển đổi số thì thông 

thường các DN cần phải chi từ 200 triệu tới hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, đây rõ 

ràng là khó khăn lớn đối với các DN logistics vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các 

chuyên gia công nghệ cho rằng, vẫn có thể áp dụng các phần mềm công nghệ 

với các khoản chi phí không quá lớn, giúp các DN nhỏ và vừa (DNNVV) có thể 

thực hiện chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các DN này có thể học hỏi kinh nghiệm 

từ các DN logistics lớn để từng bước thay đổi, áp dụng công nghệ số vào hoạt 

động của mình. Ngoài ra, các DN này cũng cần thay đổi tư duy, chiến lược về 

chuyển đổi số để có bước đi vững chắc, theo lộ trình phù hợp với khả năng. 

Nắm rõ những vướng mắc mà các DN gặp phải, Chủ tịch Hiệp hội các DN 

dịch vụ logistics Việt Nam đã nhấn mạnh trong một hội thảo nằm đưa ra các giải 

pháp nâng cao năng lượng cạnh tranh của các DN logistics Việt rằng: “Nhà 

nước cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc chuyển đổi số, có chính 

sách hỗ trợ cụ thể, dễ tiếp cận cho các doanh nghiệp logistics, đặc biệt các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó tập trung cải cách các thủ tục hành chính, 

hỗ trợ doanh nghiệp logistics về nguồn vốn, nhất là những doanh nghiệp đi đầu 

trong chuyển đổi số…”. 

1.2. Lợi ích của chuyển đổi số đem lại cho các doanh nghiệp logistics tại 

Việt Nam 

Một số lợi ích mà công cuộc chuyển đổi số có thể mang lại cho các DN 

logistics Việt có thể kể đến, như: 

• Tối ưu hoá chi phí 

 

Một trong những vấn đề đau đầu nhất đối với những DN logistics Việt 

Nam đó chính là làm sao để cắt giảm các chi phí bên trong mà vẫn đem lại hiệu 

quả tối đa cho DN bởi hiện chi phí logistics ở Việt Nam còn khá cao so với mặt 

bằng chung ở các nước Đông Nam Á 
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Hình 1: Phần trăm (%) chi phí logistics trên GDP ở một số quốc gia 

trên thế giới 

(Nguồn: số liệu của Ngân hàng Thế giới - WB) 

Số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Thế giới (WB) vào năm 2020 cho thấy chi 

phí logistics của Việt Nam chiếm 25% GDP (hình 1) và lớn hơn nhiều so với 

một số các nước phát triển, như: Mỹ, Nhật Bản,... Do đó, việc áp dụng công 

nghệ vào các hoạt động logistics như các nước phát triển đã và đang thực hiện 

chắc chắn sẽ giúp cho các DN tại Việt Nam có thể cắt giảm đi các chi phí bên 

trong mà vẫn đảm bảo được hiệu quả trong suốt quá trình vận hành. Một số ứng 

dụng có thể nhắm đến để đạt được mục tiêu kể trên, gồm: (1) áp dụng công nghệ 

dữ liệu lớn (Big data) nhằm tìm ra các phương thức vận tải, tuyến đường nào 

phù hợp để giảm chi phí khi giao hàng hóa cho khách hàng hoặc (2) áp dụng các 

công nghệ giám sát, theo dõi kho, container nhằm giúp giảm bớt lượng nhân 

công không cần thiết, giảm thiểu đi một phần chi phí lao động,… 

• Sử dụng thời gian hiệu quả thông qua tự động hóa 

Một trong những yếu tố có giá trị nhất trong ngành logistics không thể 

không kể đến đó chính là thời gian. Vì vậy, mọi quy trình trong chuỗi cung ứng 

đều cần phải được lên kế hoạch một cách hoàn hảo nhằm đảm bảo công tác giao 

hàng được diễn ra đúng hạn mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào. Bởi bất cứ sự 

chậm trễ nào diễn ra trong quá trình cung ứng cũng sẽ gây ra các chi phí bổ 

sung, như: phí lưu trữ hàng tồn, chi phí đầu vào,… Chính vì vậy, khi áp dụng 

các biện pháp chuyển đổi số phù hợp, các hoạt động phức tạp trong chuỗi cung 

ứng sẽ được tăng hiệu suất đáng kể, hạn chế tối đa rủi ro, đảm bảo giao hàng 

đúng hẹn, tạo được uy tín cũng như nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 
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• Khả năng theo dõi thời gian thực của quá trình vận chuyển  

Việc theo dõi thời gian thực giúp DN có thể nắm được các sự cố có thể xảy 

ra và nhờ đó DN có thể đề ra những giải pháp linh hoạt, kịp thời khi có sự cố 

gây ra các gián đoạn trong chuỗi cung ứng cũng như lập kế hoạch dự báo chính 

xác để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng. Điều này sẽ góp phần làm tăng sự hài 

lòng của khách hàng và giảm sự phàn nàn của họ khi hàng được giao không kịp 

tiến độ. Một lợi thế quan trọng khác của khả năng hiển thị chi tiết toàn bộ quá 

trình vận chuyển chính là “định tuyến động”. Nói một cách cụ thể, việc chia sẻ 

dữ liệu sẽ góp phần làm giảm tối đa tỉ lệ giao hàng chậm trễ nhờ vào việc tối ưu 

hóa tuyến đường, khả năng chọn ra các tuyến đường thuận lợi nhất. Điều này sẽ 

giúp tiết kiệm thời gian trong trường hợp xảy ra một số các gián đoạn do tắc 

nghẽn giao thông hoặc thiếu phương tiện vận chuyển.   

• Tối ưu hóa hoạt động nội bộ 

Với sự phát triển đa dạng trong ngành logistics hiện nay, các hoạt động 

giữa các bên liên quan cũng dần trở nên phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau nhiều 

hơn. Thêm vào đó, nhu cầu khách hàng ngày càng cao buộc các DN logistics 

phải thay “bộ áo mới” cho quy trình hoạt động nếu muốn tồn tại trong thị trường 

mà tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt. Chính vì vậy, việc ứng dụng các tiến 

bộ của công nghệ số sẽ giúp các DN logistics có thể minh bạch thông tin, tối ưu 

được chi phí và thời gian hoạt động, nhanh chóng xử lý những sự cố bất ngờ 

diễn ra trong quá trình vận chuyển. 

1.3. Một số công nghệ đang được ứng dụng trong hoạt động logistics Việt Nam 

Một số công nghệ chuyển đổi số đã và đang được vận dụng tại các DN 

logistics Việt có thể kể đến, gồm: 

• Hệ thống quản lý giao nhận (Forwarding Management System - 

FMS) 

FMS là phần mềm quản lý được thiết kế chuyên dụng cho các DN giao 

nhận quốc tế. Phần mềm này có đầy đủ các chức năng có thể bao phủ nghiệp vụ 

của tất cả các phòng ban, từ bộ phận sales cho đến nghiệp vụ chứng từ, nghiệp 

vụ giao nhận - hải quan - vận chuyển, đến kế toán nội bộ, kế toán thuế, lập báo 

cáo tài chính,… Vì vậy, có thể nói FMS giúp tạo ra một môi trường tổng thể, 

phối hợp một cách nhịp nhàng và hiệu quả giữa các bộ phận, chức năng và đồng 
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thời giảm thiểu sai sót có thể có giữa các bộ phận, tránh được các quy trình bị 

lặp lại giữa các khâu và từ đó, giúp tiết kiệm chi phí quản lý của toàn bộ hệ 

thống. 

• Hệ thống quản lý đơn đặt hàng (Order Management System - 

OMS) 

OMS là hệ thống các phần mềm máy tính hoạt động có liên kết với nhau 

cho mục đích chung là nhập dữ liệu và xử lý các đơn đặt hàng đa kênh. OMS sẽ 

tự động hóa toàn bộ quy trình đặt hàng cho DN có nghĩa là nó giúp xử lý tất cả 

các chức năng liên quan đến việc hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng. 

Ngoài ra, OMS còn cho phép nhân viên và khách hàng có thể theo dõi từng đơn 

hàng từ đầu đến cuối của chuỗi, đồng thời giúp người quản lý có thể phân tích 

hiệu quả toàn bộ quy trình bán hàng. 

• Hệ thống quản lý kho hàng (Warehousing Management System - 

WMS) 

WMS giúp kiểm soát và quản lý hoạt động của kho từ khâu nhập nguyên 

vật liệu đầu vào cho đến khi hoàn thành thành phẩm, giúp theo dõi mức tồn kho, 

đơn đặt hàng, bán hàng và giao hàng. Ngoài ra, WMS còn giúp sắp xếp các kiện 

hàng nhằm tiết kiệm diện tích kho và tối ưu hóa không gian di chuyển trong kho. 

• Hệ thống quản lý vận tải (Transport management system - TMS) 

TMS cho phép người dùng lên kế hoạch, thực hiện và theo dõi các đơn 

hàng. Các đối tượng sử dụng hệ thống này rất đa dạng, có thể là nhà sản xuất, 

nhà phân phối, công ty thương mại điện tử, DN bán lẻ, các công ty cung cấp 

dịch vụ hậu cần,... Những người dùng này có thể so sánh giá cả của các bên vận 

chuyển có sẵn, lựa chọn nhà vận chuyển phù hợp, theo dõi lộ trình đơn hàng,... 

Nói cách khác, TMS giúp khách hàng có thể chủ động quản lý đơn hàng, giúp 

tối ưu hóa lộ trình từ đó giảm được chi phí vận chuyển và nhiên liệu. 

• Hệ thống quét mã vạch (Barcode scanning) 

Barcode scanning là hệ thống tự động nhận dạng, phân tích dữ liệu trên ứng 

dụng và phản hồi thông tin đã được mã hoá một cách chi tiết từ đó giúp giảm 

đáng kể tình trạng sai sót, nhầm lẫn trong việc theo dõi hàng hóa và đồng thời 

giúp các nhân viên tiết kiệm được nhiều thời gian kiểm kê lại kho hàng và 

chứng từ. 
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• Hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động (Automated Storage & 

Retrieval Systems - AS/RS) 

AS/RS là hệ thống phân loại, cất giữ, lưu kho và truy hồi hàng hóa một 

cách hoàn toàn tự động với mật độ lớn, tốc độ cao và linh hoạt. Hệ thống này sẽ 

giúp DN tối ưu hóa hiệu suất hoạt động trong suốt quá trình vận hành kho, khai 

thác được tối đa mặt bằng và không gian lưu trữ. 

• Xe lấy hàng tự động (Automatic Guided Vehicle - AGV) 

AGV là loại xe không người lái, sử dụng các công nghệ dẫn đường để vận 

chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đến những địa điểm đã được định sẵn một 

cách tự động mà không cần đến sự can thiệp của con người. Do đó, AGV giúp 

giảm chi phí lao động, tăng tính an toàn, độ chính xác và nâng cao năng suất lao 

động trong quản lý kho hàng. 

2. Tình hình chuyển đổi số trong ngành Logistics của Việt Nam và các 

quốc gia khác và cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 

2.1. Tình hình ứng dụng chuyển đổi số trong Logistics  

2.1.1. Tại Việt Nam  

Trong những năm gần đây, logistics trở thành ngành công nghiệp trọng 

điểm của nền kinh tế Việt Nam, là nền tảng cho quá trình phát triển thương mại 

và giao thương quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy 

nhiên, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, chi phí logistics tính trên GDP của 

Việt Nam hiện vẫn còn khá cao, chiếm khoảng 20,9-25% GDP. Mức chi phí này 

cao hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12%, và cao hơn gấp 3 lần so với Singapore 

(Vilas, 2020). Nguyên nhân của hiện trạng này chủ yếu đến từ hệ thống cơ sở hạ 

tầng, khung pháp lý còn nhiều khó khăn, vướng mắc, các trung tâm logistics 

hoạt động chưa thật sự hiệu quả,… Do đó, việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi 

số được đánh giá là phương án tất yếu để cắt giảm chi phí logistics quốc gia nói 

chung và các DN Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh mà đại dịch Covid-

19 còn chưa hoàn toàn chấm dứt. 

Thật vậy, xu hướng chuyển đổi số là mục tiêu được chú trọng và nhấn 

mạnh thực hiện của Hiệp hội các DN logistics Việt Nam (VLA) trong giai đoạn 

2021-2024. Với mục tiêu “chuyển đổi số - sáng tạo - đổi mới”, VLA đã thành 

lập Ban Chuyển đổi số với mục đích hỗ trợ định hướng và thiết lập kế hoạch 
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hành động cho các DN hội viên, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc áp dụng 

CNTT vào hoạt động quản lý và sản xuất. (VLA, 2021).  

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt 

Nam (VLI) thực hiện trong năm 2021 (hình 2), có tới 38,24% DN được khảo sát 

cho rằng nhu cầu chuyển đổi số là thực sự cần thiết trong và sau đại dịch. Ngoài 

ra, Covid-19 cũng được xem là chất xúc tác làm thay đổi nhu cầu của khách 

hàng (chẳng hạn như ưa chuộng giao dịch điện tử hơn giao dịch trực tiếp, tiếp 

cận nhiều hơn với các sàn thương mại điện tử,…) cũng như thay đổi cả quan 

niệm điều hành, quản lý của các DN nhằm thích ứng với các biến động do đại 

dịch gây ra (khả năng làm việc từ xa,…). 

 

Hình 2: Covid-19 đã hình thành những xu hướng mới trên thị trường 

dịch vụ logistics 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam - VLI 2021) 

Có thể thấy, tầm quan trọng và sức mạnh của chuyển đổi số là rất lớn, tuy 

nhiên, việc áp dụng công nghệ tại các DN Việt hiện vẫn còn gặp phải nhiều rào 

cản có thể kể đến như: (i) sự tương thích công nghệ giữa DN và đối tác; (ii) kinh 

phí đầu tư vào quá trình chuyển đổi số còn khá cao hoặc do (iii) các DN chưa 

tìm được công nghệ phù hợp,… Ngoài ra, tính an toàn và bảo mật thông tin của 

các nền tảng trực tuyến cũng là một trở ngại không nhỏ trong suốt quá trình vận 

dụng chuyển đổi số của các DN (hình 3). 
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Hình 3: Những khó khăn đang gặp phải khi áp dụng chuyển đổi số tại 

các DN Việt Nam 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam - VLI 2021) 

Tuy còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình ứng dụng 

công nghệ số tại các DN Việt Nam nhưng thực tế cho thấy các DN này hiện vẫn 

đang rất nỗ lực đầu tư ứng dụng CNTT và chuyển đổi số vào quá trình vận hành 

và sản xuất với mục tiêu nhằm tối ưu hóa chi phí. Theo khảo sát của VLI được 

thực hiện vào năm 2021 (hình 4), có tới 75% DN được khảo sát cho biết đang sử 

dụng công nghệ FMS (phần mềm quản lý giao nhận), 63,89% DN đang sử dụng 

công nghệ OMS và WMS (phần mềm quản lý đơn hàng và kho hàng), 61,11% 

DN đang sử dụng TMS (phần mềm quản lý vận tải). Các công nghệ khác có thể 

tối ưu hóa vận hành như VRP (hệ thống định tuyến phương tiện) hay AS/RS (hệ 

thống lưu trữ và lấy hàng tự động) vẫn đang được các DN đầu tư phát triển để sử 

dụng.  

 

Hình 4: Các ứng dụng CNTT và xu hướng phát triển tại các DN dịch 

vụ logistics Việt Nam 
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(Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam - VLI 2021) 

Một số ví dụ cụ thể ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp Việt Nam có thể 

kể đến, như: 

• Công ty Cổ phần giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog 

Smartlog là một trong những DN tiên phong trong việc ứng dụng công 

nghệ số vào quản lý hoạt động của chuỗi cung ứng, giúp các DN logistics tự 

động hóa, tối ưu hóa quy trình vận hành dựa trên nền tảng dữ liệu số toàn vẹn. 

Giải pháp của Smartlog đang được sử dụng rộng rãi ở các DN sản xuất, thương 

mại và dịch vụ logistics. 

Năm 2020, Smartlog bắt đầu triển khai hợp tác giai đoạn 1 với hãng tàu 

CMA CGM và 1 năm sau đó, DN này đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển 

đổi số với tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) với mục tiêu thúc 

đẩy và phát huy hiệu quả quá trình chuyển đổi số quốc gia (Smartlog, 2021). 

Cũng trong năm 2021, Smartlog được trao giải thưởng Sao Khuê cho giải pháp 

tối ưu container (Container Optimization Solutions - COS). 

COS là nền tảng giúp kết nối các DN dịch vụ logistics với các hãng tàu 

Việt Nam nhằm tối ưu hóa container rỗng và giảm thiểu chi phí trong vận tải 

thông qua 3 giải pháp chính: (1) MT - REUSE: là giải pháp giúp khách hàng tiết 

kiệm thời gian và chi phí khi có thể tái sử dụng container nhập khẩu (trả rỗng) 

để tiếp tục xuất khẩu với sự phối hợp của hãng tàu; (2) MT - MOVE: thay vì 

mang một container đến một depot hoặc kho chỉ định, khách hàng có thể yêu 

cầu đổi depot để lấy hoặc đổi trả container rỗng tùy nhu cầu, giúp giảm thời gian 

kẹt xe nhất là ở các khung giờ cao điểm và (3) MT - RENTAL: khách hàng có 

thể tăng khả năng vận chuyển hàng hóa bằng container rỗng qua việc thuê 

container với chi phí cạnh tranh trên nền tảng sàn giao dịch. 

• Công ty Cổ phần Abivin Việt Nam 

Một DN khác trong lĩnh vực cung cấp giải pháp logistics dựa trên nền tảng 

số không thể không kể đến là Abivin, DN này đã vượt qua 40 DN quốc tế khác 

để đạt giải thưởng cao nhất trong Cuộc thi World Cup khởi nghiệp quốc tế tại 

Hoa Kỳ 2019 (Vũ Thuỷ, 2019). Thuật toán của Abivin giúp tạo ra lộ trình nhanh 

và tiết kiệm chi phí nhất cho hàng trăm xe giao hàng chỉ trong vài giây, từ đó 

làm tăng hơn 30% khả năng giao hàng và cải thiện được độ mượt của chuỗi 
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cung ứng. Việc sử dụng vRoute do Abivin phát triển đã giúp các DN có thể tối 

ưu được chi phí vận hành, tiết kiệm đáng kể thời gian điều phối hàng và tỷ lệ 

đầy xe (Vehicle Fill Rate). 

• Công ty Cổ phần Gemadept 

Công ty Cổ phần Gemadept luôn định hướng cải tiến, cập nhật các công 

nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ tối đa tiện ích khách hàng. Ngày 

12/5/2021, Gemadept chính thức triển khai ứng dụng SmartPort, là phần mềm 

tiên phong trong việc đồng bộ hóa các nghiệp vụ trong các bộ phận ở cảng, kết 

nối cảng với ICD, depot, kết nối giữa hãng tàu, cảng và hải quan,… Từ đó giúp 

tốc độ xử lý các nhu cầu của khách hàng được trở nên thống nhất, nhanh và 

chính xác hơn. Khách hàng hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát hàng hóa của 

mình, tương tác với bất kỳ cảng, depot, ICD nào và ở bất kỳ đâu. Việc kết nối 

cụm cảng lên một hệ sinh thái chung cũng sẽ giúp cho tập đoàn có thể kiểm soát 

các chi nhánh dễ dàng và hiệu quả hơn. (CEH, 2020) 

• Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện có hơn 90% thị phần XNK hàng hóa 

vận chuyển container đường biển khu vực phía Nam, khối lượng giao nhận trung 

bình đạt gần 21,000 lượt container/ngày. Tân Cảng Sài Gòn là một trong những 

điểm sáng tiên phong trong việc ứng dụng CNTT để hiện đại hóa quy trình thủ 

tục, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tiến trình hiện đại hóa các cảng biển tại Việt 

Nam. 

Tân Cảng đã áp dụng thành công hệ thống cảng điện tử (E-Port) từ năm 

2016. E-Port giúp khách hàng chủ động khai báo thông tin giao nhận cho các lô 

hàng thông qua kết nối dịch vụ trực tuyến với các hệ thống ngân hàng. E-Port 

giúp khách hàng và hãng tàu giảm được các công đoạn di chuyển, nhận chứng 

từ, quản lý giấy tờ thủ công; điện tử hóa quy trình làm việc, kiểm soát chặt chẽ 

hồ sơ, chứng từ giao nhận cũng như thanh toán, giảm ách tắc giao thông khi sản 

lượng hàng hóa giao nhận tăng cao cũng như tiết kiệm chi phí cho chủ hàng, 

hãng tàu và cảng. 

E-Port cũng giúp làm giảm 2/3 số lượng nhân viên làm việc tại khu thủ tục 

bởi hầu hết các hãng tàu đã thực hiện lệnh giao hàng điện tử eDO với cảng dẫn 

đến loại bỏ lệnh giao hàng thủ công và dần thay đổi tập quán trong quá trình 

giao nhận hàng hóa, góp phần thực hiện thành công giao dịch điện tử trong hoạt 
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động thương mại, giảm thiểu lượng giấy sử dụng trong giao nhận và góp phần to 

lớn vào công cuộc bảo vệ môi trường (Bộ Công Thương, 2020). 

2.1.2. Bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới 

Logistics và cuộc CMCN 4.0 đã thật sự phát triển mạnh mẽ và ghi dấu ấn ở 

các quốc gia Châu Âu. Bởi lẽ đó, họ có tầm nhìn sớm hơn về việc đưa công 

nghệ vào hoạt động logistics. Chi phí logistics của EU vào năm 2013 khoảng 

1,500 tỷ USD chiếm 10-15% giá trị cuối cùng của sản phẩm (Statista, 2021) . 

Tuy nhiên, chi phí này đã giảm đi một nửa trong thời điểm hiện tại nhờ vào việc 

loại bỏ một số các rào cản, như: (i) thủ tục hành chính rườm rà, (ii) cơ sở hạ tầng 

giao thông chưa hỗ trợ nhiều và (iii) sự chưa thống nhất giữa các phương thức 

vận tải. Ngoài ra, để hỗ trợ quá trình loại bỏ các rào cản trên, EU ban hành một 

loạt các chính sách chuyển đổi số cụ thể.  

Đầu tiên là về việc thành lập Diễn đàn về logistics và vận tải kỹ thuật số 

(Digital Transport and Logistics Forum - DTLF) vào năm 2015, với mục đích 

tập trung giải quyết những vấn đề có khả năng tương tác bằng kỹ thuật số toàn 

diện và trao đổi thông tin trên một không gian dữ liệu. DTLF giúp EU giải quyết 

bài toán “Vận tải không giấy tờ” bằng eFIT (Electronic Freight Transport 

Information Regulation - Quy định về thông tin vận tải hàng hóa điện tử). Lợi 

ích đầu tiên mà eFIT mang lại là về giảm bớt chi phí hành chính khi họ dự tính 

tiết kiệm được 27 tỷ euro trong vòng 20 năm (EU, 2020). Ngoài ra, việc sử dụng 

giấy tờ điện tử còn giúp cho hiệu quả của chuỗi cung ứng được nâng cao, giúp 

cho việc trao đổi thông tin dễ dàng giữa các chủ thể. Bên cạnh đó, khi dữ liệu 

được cập nhật trên một không gian chung, các nhà quản lý sẽ có được nhiều 

thông tin hơn cũng như chất lượng thông tin được nâng cao hơn và chuẩn hóa 

hơn nhằm thuận lợi cho việc thống kê dữ liệu.  

Song song với việc tinh giảm các quy trình thủ tục rườm rà, một số các 

chính sách khác hỗ trợ về mặt cơ sở hạ tầng cũng được ban hành. Cụ thể, chính 

sách TEN-T (Trans-European Transport Network - Mạng lưới giao thông xuyên 

Châu Âu) được thành lập nhằm phát triển mạng lưới các phương thức vận tải 

trên toàn Châu Âu. Ngoài việc xây dựng và phát triển cơ hạ tầng, TEN-T còn hỗ 

trợ việc áp dụng công nghệ mới và giải pháp kỹ thuật số cho tất cả các phương 

thức vận tải. Đơn cử như giao diện TEN-T Interactive Viewer, cho phép người 

dùng tìm lộ trình di chuyển một cách thuận lợi nhất bằng tất cả các phương thức 
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vận tải. Nói cái khác, trong trường hợp gặp khó khăn trong phương thức vận tải 

này, họ có bài toán thay thế bằng một phương thức vận tải khác. 

Các DN hay các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực logistics thường sử dụng 

nhiều phần mềm, ứng dụng để quản lý thông tin có thể kể đến, như: hệ thống 

ERP, TMS, Shipper, Forwarder, Carrier, Agent,... Điều này gây cản trở trong 

việc liên kết các thông tin giữa các nền tảng công nghệ, khó khăn trong việc 

quản lý. Vì thế, dự án FEDeRATED được xem là chìa khóa để giải quyết vấn đề 

nêu trên khi cho ra đời nền tảng Federated - nền tảng kết hợp thông tin từ các 

phần mềm quản lý logistics khác nhau. 

Cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, nhưng ngành logistics của 

Singapore lại phát triển vượt trội khi xuất hiện trong top 5 các nước đứng đầu về 

chỉ số LPI (Logistics Performance Index), vượt qua mặt các ông lớn khác, như: 

Anh, Mỹ và Nhật (World Bank, 2018) và đặc biệt, không thể phủ nhận lí do 

thành công đến thời điểm này của Singapore là nhờ có sự đóng góp to lớn của 

công cuộc chuyển đổi số. 

Ý thức về chuyển đổi số của Singapore xuất hiện từ rất sớm, từ năm 2014, 

và dần trở nên quen thuộc với công cuộc xây dựng “quốc gia thông minh” với 3 

trụ cột chính, gồm: kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Từ đó, các trung tâm 

hỗ trợ chuyển đổi số trong ngành logistics lần lượt được thành lập nhằm hỗ trợ 

các DN đẩy nhanh quá trình số hóa. Cụ thể, các trung tâm hỗ trợ này sẽ giúp các 

DN logistics số hóa hệ thống liên lạc, quản lý vận tải và lập hóa đơn một cách 

nhanh chóng cũng như giúp các nhân viên lên kế hoạch và làm việc trực tuyến 

một cách hiệu quả trên các thiết bị di động. Một trong số đó có thể kể đến là 

Trung tâm đổi mới quản lý chuỗi cung ứng - The Centre of Innovation for 

Supply Chain Management (COI-SCM). Ví dụ cụ thể, COI-SCM đã hỗ trợ một 

DN phân phối thực phẩm và đồ uống lâu đời tại Singapore phát triển trung tâm 

chứng nhận halal bằng ứng dụng no-code và nhờ đó mà việc lưu trữ, giám sát và 

truy xuất hồ sơ sản phẩm đạt chứng nhận halal trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh 

đó, hệ thống này cũng phù hợp và được thử nghiệm thành công tại các DNNVV. 

Ngoài ra, số hóa còn tạo ra cơ hội hợp tác kinh doanh giữa các DN trong cùng 

lĩnh vực. Nói một cụ thể, nếu cả hai DN đều giao hàng cho các khách hàng trong 

cùng một khu vực, họ sẽ tổng hợp việc giao hàng cho một công ty để xử lý đơn 

hàng trong cùng một chuyến đi. 
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Trong bối cảnh căng thẳng mà đại dịch Covid-19 mang lại, Singapore đang 

tập trung phát triển dự án “SMEs go digital” nhằm giúp các DNNVV có thể tiến 

đến quá trình chuyển đổi số một cách nhanh chóng hơn nữa. Trong đó trọng tâm 

là hướng dẫn các DNNVV trong ngành logistics có thể từng bước phát triển giải 

pháp chuyển đổi số cần thiết thông qua logistics IDP (Kế hoạch chuyển đổi số 

cho ngành logistics). 

2.2. Cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam 

Thời gian qua, mặc dù Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã đề ra nhiều 

giải pháp nhằm khắc phục những yếu kém, hạn chế trong quá trình tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu nhưng vẫn cần phải tiếp tục có thêm những nỗ lực, giải 

pháp nhằm có thể tham gia một cách sâu và hiệu quả hơn nữa. Bởi, chuỗi giá trị 

toàn cầu đã được chứng minh là kênh quan trọng để chuyển giao công nghệ giữa 

các quốc gia cũng như là cơ hội để đổi mới quy trình. Thực vậy, thông qua đó, 

các DN có thể tiếp cận được với các công nghệ tiên tiến mới được tích hợp trong 

các đầu vào nhập khẩu và đồng thời có thể hưởng lợi từ các loại hàng hóa trung 

gian mới bằng cách mở rộng hàng hóa đầu vào. 

Trong thời kỳ 2011-2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa 

của Việt Nam tăng 2,7 lần, từ 203,6 tỷ USD năm 2011 tăng lên 545,3 tỷ USD 

năm 2020. Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân đạt 

14,6%/năm. Nếu xét riêng về quy mô xuất khẩu, nếu như trong năm 2011, Việt 

Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 41 thì đến năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ 32 và đến 

năm 2020 ở vị trí thứ 22.  

Chính vì vậy, có thể thấy chiến lược XNK cho giai đoạn mới của Việt Nam 

đã thật sự có được sự quan tâm đúng mức đến chất lượng tăng trưởng và tính 

bền vững. Trên thực tế, chiến lược XNK hàng hóa đến năm 2030 (gọi tắt là 

Chiến lược) được ban hành tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/04/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ nhằm quán triệt chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - 

xã hội của Đảng trong giai đoạn mới mà trong đó đặc biệt quan tâm đến những 

xu hướng mới trong kinh tế - thương mại quốc tế, như: kinh tế xanh, kinh tế số, 

kinh tế tuần hoàn,… Nói một cách cụ thể, Chiến lược đặt mục tiêu tổng quát là 

“Xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi 

thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng 

cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng 



 

284 

 

kinh tế nhanh và bền vững”. Có thể thấy, so với Chiến lược XNK thời kỳ 2011-

2020, mục tiêu Chiến lược mới này không đặt chỉ tiêu thông qua các con số cụ 

thể mà đặc biệt tập trung xác định mục tiêu phát triển XNK một cách bền vững 

và là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 

Do đó, trong thời gian tới, các hoạt động xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tiếp 

tục khởi sắc nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và các cam kết về thuế 

quan ưu đãi trong các hiệp định thương mại tự do song và đa phương mà Việt 

Nam tham gia được thực thi một cách đầy đủ hơn. Cùng với đó, làn sóng chuyển 

dịch đầu tư để tái cơ cấu chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước ngoài với quy 

mô sản xuất lớn và mạng lưới khách hàng rộng khắp thế giới sẽ là động lực mới 

cho các hoạt động XNK. Song song đó, gói phục hồi kinh tế với các chính sách 

hỗ trợ từ phía Chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thuế, phí chắc chắn sẽ giúp 

cộng đồng các DN và đặc biệt là các DN thuộc những ngành chịu ảnh hưởng 

nặng nề bởi đại dịch Covid-19 có thể nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

Vì vậy, việc gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành logistic và đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi số là 1 trong 6 ưu tiên trong nhóm các giải pháp trọng tâm 

của Chiến lược này bởi cùng với dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics phát triển 

chính là yếu tố then chốt thúc đẩy cho “dòng chảy” hàng hóa xuất khẩu được 

diễn ra một cách thông suốt. Tuy nhiên, đây hiện vẫn đang là “điểm yếu” của 

Việt Nam bởi những bất cập về hạ tầng giao thông, kho bãi, các quy định pháp 

lý, cơ chế chính sách và quy hoạch phát triển ngành,… và phần nào khiến ngành 

logistics trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Nói cách khác, các DN 

Việt Nam cần tập trung huy động và sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn 

lực cho phát triển xuất khẩu đồng thời cũng cần nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận 

nhằm giảm chi phí logistics.  

3. Thảo luận và đề xuất giải pháp 

Rất nhiều nghiên cứu, các buổi toạ đàm đã chỉ ra nhiều lợi ích khác nhau 

mà chuyển đổi số có thể mang lại, như: (i) cắt giảm chi phí hoạt động, (ii) tiếp 

cận được nhiều khách hàng hơn và trong thời gian dài hơn cũng như (iii) hỗ trợ 

các cấp lãnh đạo đề ra các quyết định một cách nhanh chóng và chính xác hơn, 

qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của DN,... Vì vậy có 

thể nói, thông qua chuyển đổi số, các DN cung cấp dịch vụ logistics sẽ có thể 
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thay đổi tư duy trì trệ, tạo sự đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi 

phí logistics, tăng trưởng, có thêm khách hàng và đạt lợi nhuận hơn. 

Theo số liệu của VLA, hiện nay, các DN logistics Việt Nam đang cung cấp 

từ 2 đến 17 dịch vụ logistics khác nhau mà trong đó chủ yếu là dịch vụ giao 

nhận, vận tải, kho hàng, chuyển phát nhanh và khai báo hải quan. Có khoảng 

50%-60% DN đang ứng dụng các loại hình công nghệ khác nhau và tùy theo 

quy mô và tính chất dịch vụ của từng DN. Hơn nữa, trong bối cảnh cạnh tranh 

khốc liệt và bùng nổ của nền kinh tế số, cùng với tốc độ phát triển của ngành 

thương mại điện tử ngày càng nhanh và mạnh, đặc biệt trước áp lực của đại dịch 

Covid-19, các DN logistics đã phần nào nhận thức được cần phải đẩy nhanh quá 

trình chuyển đổi số và ứng dụng những thành tựu công nghệ vào hoạt động kinh 

doanh nhằm tăng cường hiệu quả kinh tế, cũng như tối ưu hóa trong các dây 

chuyền, cung ứng sản phẩm. Thực tế cho thấy hoạt động này được thúc đẩy và 

phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn khi làn sóng Covid-19 xuất hiện.  

3.1. Nguyên nhân thực trạng của ngành logistics Việt Nam 

Sau khi phân tích tình hình chuyển đổi số tại Việt Nam và các quốc gia đã 

đề cập ở trên, nhóm tác giả đề ra một số những nguyên nhân chính dẫn đến 

khoảng cách giữa ngành logistics của Việt Nam và một số các quốc gia phát 

triển, như sau: 

Thứ nhất, thời gian nhận thức về chuyển đổi số giữa Việt Nam và các quốc 

gia kể trên là khác nhau. Trong khi các quốc gia Châu Âu tăng cường đưa công 

nghệ 4.0 vào hoạt động của các DN từ năm 2011, Singapore đặt ra chính sách 

kinh tế số là trọng tâm đổi mới từ năm 2014, thì Việt Nam mới chỉ chú trọng 

vào chuyển đổi số và đưa ra các chính sách phát triển chuyển đổi số từ năm 

2020. Lúc này, dưới tác động của đại dịch Covid-19 và tầm quan trọng của 

chuyển đổi số, Chính phủ Việt Nam mới phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, có hiệu lực từ tháng 

6/2020. Mặc dù chuyển đổi số là quá trình dài, trong quá trình này các quốc gia 

sẽ đề ra các chính sách, chiến lược khác nhau để sớm về đích nhưng thời điểm 

bắt đầu là yếu tố then chốt để xác định quốc gia nào sẽ về đích sớm hơn trong 

cuộc đua chuyển đổi số. Điều này có ý nghĩa và đóng góp to lớn vào quá trình 

nỗ lực và phát triển của mỗi quốc gia. 
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Thứ hai, liên quan đến vấn đề về năng lực tài chính. Vì chuyển đổi số là 

một quá trình lâu dài và tốn kém nên muốn chuyển đổi một cách nhanh chóng và 

hiệu quả, DN cần có một tiềm lực về tài chính đủ mạnh. Giám đốc công ty 

Masindo Logistics tại Singapore cho biết, DN này đã đầu tư “hàng trăm nghìn 

đô la” vào việc số hóa hơn 80% quy trình kinh doanh của mình kể từ năm 2013 

và đặt ra một khoản ngân sách từ 50,000 - 100,000 đô la Singapore mỗi năm để 

cải thiện hệ thống của mình (Leila Lai, 2020). Thêm vào đó, Giám đốc trung 

tâm COI-SCM của Singapore cũng cho rằng chuyển đổi số thôi là chưa đủ, các 

DN phải có năng lực để duy trì sự cải tiến đó. Trong khi đó, phần lớn các DN 

logistics Việt Nam là các DNNVV, nguồn lực về tài chính còn hạn chế. Lý do 

này dẫn đến quá trình chuyển đổi số dường như trở nên khó khăn hơn đối với 

ngành logistics Việt Nam.  

Thứ ba, mức độ hiệu quả của chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics phải 

được đánh giá trên yếu tố phát triển đồng đều giữa các DN. Thực vậy, các DN 

có quy mô lớn thường áp dụng công nghệ vào hoạt động nhanh hơn nhờ có 

nguồn lực dồi dào và phong phú về tài chính và con người. Còn về phía các 

DNNVV, vì hạn chế về các nguồn lực kể trên cũng như quy mô ứng dụng, nên 

quá trình chuyển đổi số sẽ mất nhiều thời gian và xuất hiện nhiều thách thức. Tại 

Châu Âu, hiện, đã và đang xây dựng các hệ thống kết nối dữ liệu với nhau, tức 

là chuyển đổi số của từng DN đã không còn là vấn đề trở ngại. Với Singapore, 

để đẩy nhanh quá trình này, họ tập trung vào hướng dẫn các DNNVV chuyển 

đổi số nhanh chóng. Trong khi đó nếu xét về quy mô thì các DN logistics Việt 

Nam đa phần chưa đủ lớn, nên quá trình chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn và 

tốn nhiều thời gian hơn.  

Cuối cùng, thành công của chuyển đổi số không chỉ đến từ sự nỗ lực của 

bản thân các DN mà còn cần phải có sự hỗ trợ của Chính phủ. Đối với EU hay 

Singapore, họ thành lập ra hàng loạt các trung tâm hỗ trợ, quy tụ các chuyên gia 

kỹ thuật hàng đầu để phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số ngay khi chính sách 

chuyển đổi số quốc gia được thi hành. Không những vậy, xét riêng về ngành 

logistics, họ thành lập ra một bộ phận với mục đích chỉ tập chuyên môn nhằm hỗ 

trợ chuyển đổi số trong ngành logistics như DTLF của EU và COI-SCM của 

Singapore. Cụ thể, Ủy ban Châu Âu còn trực tiếp phát động các dự án chuyển 

đổi số cụ thể trong lĩnh vực logistics để yêu cầu DTLF hỗ trợ. Còn về phía đảo 

quốc sư tử thì hiệp hội các doanh nghiệp Singapore (ESG) đã hỗ trợ phát triển 
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Kế hoạch kỹ thuật số ngành logistics bằng cách hướng dẫn các DNNVV áp dụng 

các giải pháp kỹ thuật số và đào tạo kiến thức, đồng thời cung cấp các khoản tài 

trợ cho những đối tượng cần hỗ trợ tài chính. Tại Việt Nam, Hiệp hội các doanh 

nghiệp Việt Nam (VLA) vẫn đang ra sức thực hiện chính sách chuyển đổi số 

quốc gia. Tuy nhiên, vì chính sách này mới có hiệu lực 2 năm trở lại đây, nên 

VLA chưa thật sự đưa ra được các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ cho ngành 

logistics. Chính vì thế, có thể thấy việc thiếu đi các mục tiêu cụ thể để từng bước 

chuyển đổi số thành công, cộng với tiềm lực tài chính chưa đủ mạnh, khiến các 

DN Việt Nam rơi vào trạng thái khó khăn chồng chất khó khăn. 

3.2. Một số kiến nghị mang hàm ý chính sách và quản trị 

Nhìn nhận được thực trạng cũng như những khó khăn mà ngành logistics 

Việt Nam nói chung và các DN logistic Việt đang gặp phải, nhóm tác giả xin đề 

xuất một số kiến nghị chính sách, như sau:  

Đầu tiên, liên quan đến cơ sở hạ tầng, Chính phủ cần đầu tư nâng cấp, mở 

rộng cơ sở hạ tầng phục vụ lưu thông hàng hóa, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao 

thông vận tải và hệ thống logistics. Ngoài ra, cũng cần tập trung phát triển hạ 

tầng số để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu và cụ 

thể là cần hình thành, hoàn thiện và cung cấp các giải pháp nhằm giám sát mạng 

lưới và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, cũng cần nghiên cứu và ứng 

dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật trong công tác quản lý, vận hành, đào 

tạo về chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics.  

Tiếp theo, cần có các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích quá trình 

chuyển đổi số, ví dụ như hỗ trợ về vốn vay và lãi vay ưu đãi cho các DN thực 

hiện chuyển đổi số cũng như cho các DN khởi nghiệp liên quan đến các giải 

pháp công nghệ số. Trên cơ sở đó, các DN logistics có thể mua hoặc thuê giải 

pháp từ các DN cung cấp phần mềm khi họ chưa có đủ khả năng tài chính để tự 

phát triển hệ thống số hóa cho riêng mình. Hơn nữa, Nhà nước cũng cần khuyến 

khích, hướng dẫn các DN trong một số ngành cụ thể áp dụng mô hình quản trị 

chuỗi cung ứng tiên tiến trong quá trình sản xuất, kinh doanh và trong đó cần 

đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động logistics trên nền tảng ứng dụng 

CNTT và các công nghệ tiên tiến mới trong logistics. Song song với đó, Chính 

phủ, các Bộ, Ban ngành có liên quan cũng có thể đề ra một số các chính sách, cơ 

chế đặc thù nhằm hỗ trợ, khuyến khích xây dựng các DN lớn về logistics cũng 
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như thúc đẩy các hoạt động “mua bán - sáp nhập” giữa các DN trong cùng lĩnh 

vực để từ đó có thể ngày càng chiếm lĩnh và khẳng định vị thế của các DN 

logistics Việt Nam trên thị trường.  

Cuối cùng, cần nghiêm túc hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh về 

logistics nhằm: (i) xây dựng, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động 

logistics theo hướng tương thích với quốc tế; (ii) đẩy mạnh các hoạt động khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ, 

hình thành nên hệ sinh thái logistics; (iii) xây dựng hệ thống các chỉ tiêu nhằm 

thống kê và thu thập dữ liệu, phát triển bộ cơ sở dữ liệu logistics theo hướng 

điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; (iv) thiết lập các bộ chỉ số đánh 

giá để làm cơ sở tiến hành xếp hạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành nói 

chung và các DN logistics nói riêng và từ đó (v) xây dựng báo cáo thường niên 

về thực trạng phát triển ngành logistics quốc gia. 

Tựu chung, chuyển đổi số đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình 

phát triển của ngành logistics Việt Nam tuy nhiên để có thể chuyển đổi số một 

cách nhanh chóng và hiệu quả thì ngoài những chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

từ phía Chính phủ cũng như các Bộ, Ban ngành có liên quan thì tự bản thân các 

DN cần phải có các chính sách cụ thể cũng như biết áp dụng các giải pháp công 

nghệ phù hợp với quy mô, đặc điểm cũng như khả năng của đơn vị mình. Song 

song đó, ban lãnh đạo của DN cũng cần phải có sự thống nhất trong các hướng 

dẫn chỉ đạo, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng 

được các yêu cầu về kỹ thuật và chuyên môn ngày càng một phức tạp. Ngoài ra, 

DN cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia công nghệ để có các chính 

sách chuyển đổi số một cách đồng bộ và chính xác. Cuối cùng, về phía các cơ 

quan quản lý Nhà nước và Hiệp hội cần đưa ra chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp 

các DN chuyển đổi số đồng đều, tạo ra sân chơi chung cho ngành logistics với 

mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.  

Kết luận 

Đại dịch Covid-19 mang lại cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt 

Nam nói riêng cũng như ngành logistics Việt không ít bất lợi tuy nhiên, đây lại 

được xem là đòn bẩy giúp quá trình công nghệ hóa, số hóa được diễn ra một 

cách nhanh chóng dựa trên sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu 

dùng. Thời điểm trước đại dịch, chuyển đổi số thường được đánh giá là một quá 
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trình lâu dài khiến các quốc gia trên thế giới phải mất đến vài thập kỷ để thực 

hiện, nhưng khi đại dịch xuất hiện đã khiến quá trình này buộc phải rút ngắn lại 

chỉ còn vài tháng với mục tiêu giúp các DN có thể đáp ứng được các biến đổi 

trên thị trường một cách nhanh chóng nhất có thể. Thế nên, Covid-19 được ví 

như một tác nhân tích cực giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách công nghệ với 

các quốc gia khác và để từ đó, chuyển đổi số sẽ hỗ trợ một cách tích cực vào 

ngành logistics, giúp cải thiện thứ tự xếp hạng của Việt Nam trên bản đồ thế giới 

./. 
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XUẤT KHẨU VÀ DỰ BÁO XUẤT KHẨU  

NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 

 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh  
 

 

Tóm tắt: Mục đích của bài nghiên cứu này nhằm đánh giá xuất khẩu và dự 

báo xuất khẩu ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2022-2030, nghiên cứu cũng 

đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt 

Nam. Sử dụng mô hình SARIMA với dữ liệu nghiên cứu là giá trị xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam từ tháng 01/2004 đến tháng 01/2022, tác giả dự báo giá trị 

xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giai đoạn từ tháng 06/2022 đến tháng 

12/2030. Kết quả phân tích bằng phần mềm SAS cho thấy, giá trị dự báo khá 

gần vói giá trị xuất khẩu thực tế. Cụ thể trong năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu 

hàng thủy sản có tình trạng giảm và tương tự tình trạng này tại 6 tháng đầu năm 

2021. Kết quả phân tích cũng cho thấy, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 

2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chưa trở lại bình thường, đặc biệt vào 

tháng 2/2021 có tình trạng sụt giảm giá trị xuất khẩu đáng kể, giá trị xuất khẩu 

bị giảm mạnh hơn các thời kỳ trước đó. Tuy nhiên, sau đó trong khoảng từ 

tháng 3 đến tháng 6 của năm 2021, giá trị xuất khẩu thuỷ sản có dấu hiệu gia 

tăng trở lại. Đến đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi và kết 

quả dự báo cũng cho thấy giá trị này có chiều hướng tăng trưởng đều cho cả 

giai đoạn 2022-2030. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với các 

doanh nghiệp thuỷ sản nên tiết giảm chi phí, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và 

lực lượng lao động, để sau đại dịch có thể phục hồi ngay sản xuất và xuất khẩu, 

tận dụng tốt các ưu đãi từ các hiệp định FTA (nhất là hiệp định CPTPP và 

EVFTA), hình thành các vùng chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản để chủ động 

nguyên liệu trong khâu sản xuất, chế biến phục vụ xuất khẩu trong giai đoạn 

2022-2030. 

Từ khoá: SARIMA; xuất khẩu, ngành thuỷ sản, Việt Nam. 

1. GIỚI THIỆU 

Giá trị xuất khẩu của ngành thuỷ sản của Việt Nam hiện nay chiếm tỷ trọng 

lớn tổng giá trị xuất khẩu của cả nước, theo Hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản 
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Việt Nam55từ 1997-2020 xuất khẩu tăng gấp 11 lần, tăng trưởng trung bình hàng 

năm 10% từ 758 triệu USD lên 8.5 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang 

hơn 160 thị trường trên thế giới. Trong đó top 10 thị trường gồm: Mỹ, EU, Nhật 

Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Australia, Anh, Canada, Nga, chiếm 

khoảng 92-93% tổng XK thủy sản của Việt Nam. Trong top 6 thị trường lớn 

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN), trong những năm gần 

đây, xuất khẩu sang EU chững lại, sang ASEAN, Hàn Quốc ổn định, trong khi 

xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất, XK sang Mỹ và Nhật Bản 

cũng duy trì tăng trưởng khả quan. Đại dịch Covid-19 đã tác động đến hầu hết 

mọi khía cạnh của nền kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu, và xuất khẩu ngành 

thuỷ sản cũng là một lĩnh vực không thể nằm ngoài sự ảnh hưởng của đại dịch, 

cụ thể giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam năm 2019 và 2020 có dấu hiệu 

giảm so với ba năm trước đó (hình 1). 

 

 

Nguồn: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (2020). 

Hình 1: Giá trị xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 1997-2020 

Trong kinh tế, các dữ liệu thường là các chuỗi thời gian, nên mang trong 

mình các yếu tố chu kỳ, xu thế, thời vụ. Giá trị của kỳ nghiên cứu cũng có thể 

chịu ảnh hưởng của nhiều thời kỳ trước đó nữa. Vì vậy, việc chỉ sử dụng giá trị 

của kỳ trước để so sánh với kỳ nghiên cứu, điều này vô tình đã loại bỏ yếu tố xu 

thế và chu kỳ khỏi chuỗi số thời gian dẫn đến kết quả đánh giá có phần hạn chế. 

Để khắc phục hạn chế của các nghiên cứu trước, tác giả sử dụng giá trị xuất 

khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam trong giai đoạn chưa có đại dịch Covid-19, 

bằng mô hình hồi quy tích hợp trung bình trượt có yếu tố thời vụ (SARIMA) để 

 
55 https://vasep.com.vn/gioi-thieu/tong-quan-nganh 
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dự báo giá trị xuất khẩu hàng thuỷ sản cho giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 

01/2022 tức giai đoạn xảy ra đại dịch. Giá trị dự báo này sẽ được coi như giá trị 

xuất khẩu hàng thuỷ sản có thể đạt được nếu như không có đại dịch. Sử dụng giá 

trị dự báo này, so sánh với giá trị thực tế đạt được trong giai đoạn có đại dịch để 

có ước lượng chính xác hơn về con số thiệt hại đối xuất khẩu hàng thuỷ sản của 

việt Nam do đại dịch Covid-19 gây ra cũng như dự báo giá trị xuất khẩu hàng 

thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Số liệu nghiên cứu 

Số liệu nghiên cứu là giá trị xuất khẩu theo tháng mặt hàng thủy sản của 

Việt Nam từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 1 năm 2022 (VietstockFinance). 

2.2 Xây dựng hàm dự báo 

Phương pháp dự báo: Để phân tích và dự báo chuỗi giá trị xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam, tác giả sử dụng mô hình SARIMA, với các bước phân tích 

như sau: 

Bước 1: Kiểm định tính dừng của dãy số giá trị xuất khẩu thủy sản 

Bước 2: Nhận dạng mô hình ARIMA 

Với phần mềm SAS phiên bản University, tác giả thực hiện kiểm định tính 

dừng của dãy số; Sử dụng Phương pháp tiêu chí thông tin tối thiểu (MINIC) 

được đề suất bởi Hannan và Rissanen (1982) và Phương pháp tương quan chuẩn 

(SCAN) nhỏ nhất được đề suất bởi Tsay và Tiao (1985). 

Bước 3: Ước lượng các tham số của mô hình 

Tác giả thực hiện ước lượng mô hình SARIMA dãy số thời gian giá trị xuất 

khẩu thủy sản của Việt nam với biến độc lập là biến giả Covid. Covid = 0 nếu 

giá trị xuất khẩu thuộc thời kỳ từ tháng 12 năm 2019 trở về trước, Covid = 1 nếu 

giá trị xuất khẩu thuộc thời kỳ từ tháng 1 năm 2020 trở về sau. Do số liệu được 

thể hiện theo tháng, nên giá trị mùa vụ được chọn bằng 4, 6, 9, 12. Hàm 

ARIMAX được tác giả ước lượng bằng phương pháp hợp lý cực đại (Maximum 

Likelihood Estimation). 

Bước 3: Kiểm định tính ổn định của mô hình. 

Bước 4: Sử dụng mô hình để dự báo. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Kiểm tra tính dừng  

Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt 

Nam cho thấy chuỗi dừng ở sai phân bậc 1 (Bảng 1). 
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Bảng 1. Kết quả kiểm tra tính dừng của chuỗi số thuỷ sản 

Null Hypothesis: D(THUY_SAN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.184983  0.0000 

Test critical 

values: 1% level  -3.462412  

 5% level  -2.875538  

 10% level  -2.574309  

Nguồn: Kết quả phần tích từ Eviews, 2022 

3.2 Nhận dạng mô hình 

Kết quả phân tích MIMIC và SCAN (bảng 2) cho thấy dựa trên giá trị BIC, 

và đặc điểm chuỗi dữ liệu là số liệu theo tháng, tác giả xác định mô hình 

SARIMA (p, d, q) (P, D, Q) cho chuỗi dữ liệu như sau: SARIMA (2,1,2) (1,0,1) 

12. 

Bảng 2. Kết quả Phân tích MIMIC và SCAN 

ARMA(p+d,q) Tentative Order Selection Tests 

SCAN ESACF 

p+d q BIC p+d q BIC 

2 2 8.433155 2 2 8.433155 

1 5 8.392012    

Nguồn: Kết quả phần tích từ SAS, 2022 

Trong mô hình: p = 2 là bậc tự hồi quy; d = 1 là sai phân bậc 1 của chuỗi 

dữ liệu; q = 2 là bậc trung bình trượt; P = 1 là bậc tự hồi quy của yếu tố mùa vụ 

tại độ trễ 12; Q = 1 là bậc trung bình trượt của yếu tố mùa vụ tại độ trễ 12. 

3.3 Ước lượng mô hình 

Kết quả ước lượng cho thấy yếu tố Covid, yếu tố tự hồi quy AR (1), yếu tố 

mùa vụ với độ trễ bằng 4, 6, và 9 không có ý nghĩa thống kê nên được loại ra và 

ước lượng lại. Mô hình trở thành SARIMA. 
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Kết quả ước lượng mô hình SARIMA (2,1,2) (1,0,1) 12 như Bảng 3 dưới 

đây. 

Bảng 3. Kết quả ước lượng của dãy số xuất khẩu thủy sản 

Dependent Variable: D(THUY_SAN)  

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.686609 0.300329 8.945548 0.0000 

AR(1) -0.404589 0.054780 -7.385681 0.0000 

AR(2) 0.591952 0.071253 8.307787 0.0000 

MA(2) -0.985845 0.049086 -20.08419 0.0000 

SMA(12) 0.512105 0.052249 9.801183 0.0000 

SIGMASQ 4147.087 341.6656 12.13785 0.0000 

R-squared 0.425639     Mean dependent var 3.495370 

Adjusted R-squared 0.411963     S.D. dependent var 85.16998 

F-statistic 31.12468     Durbin-Watson stat 2.055639 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Nguồn: Kết quả phần tích từ Eviews, 2022 

Bảng 3 cho thấy các hệ số ước lượng đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý 

nghĩa 5%. 

3.4 Đánh giá mô hình 

Kiểm định mô hình: Kiểm định tính phù hợp của mô hình được thực hiện 

thông qua kiểm định tính ngẫu nhiên của phần dư bằng giản đồ tự tương quan. 

Kết quả kiểm định như hình 2 dưới đây. 
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Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.120 0.120 3.1418 0.076

2 -0.037 -0.052 3.4420 0.179

3 0.046 0.058 3.9134 0.271

4 -0.008 -0.023 3.9264 0.416

5 -0.001 0.008 3.9266 0.560

6 0.064 0.061 4.8535 0.563

7 -0.027 -0.042 5.0198 0.658

8 0.058 0.075 5.7757 0.672

9 0.022 -0.005 5.8900 0.751

10 -0.010 -0.001 5.9138 0.822

11 0.113 0.112 8.8464 0.636

12 0.083 0.050 10.436 0.578

 

Nguồn: Kết quả phần tích từ Eviews, 2022 

Hình 2. Giản đồ tự tương quan của phần dư 

Giản đồ tự tương quan của phần dư (hình 2) cho thấy phần dư là chuỗi 

ngẫu nhiên. Từ đó có cơ sở để kết luận, mô hình dự báo phù hợp với chuỗi dữ 

liệu. 

So sánh giá trị dự báo: Sử dụng mô hình để dự báo giá trị xuất khẩu các 

tháng của hàng thủy sản Việt Nam năm 2020 là giai đoạn chưa chịu ảnh hưởng 

của dịch Covid-19; So sánh giá trị xuất khẩu dự báo các tháng năm 2020 với giá 

trị xuất khẩu thực của các tháng năm 2020. Kết quả so sánh được thể hiện trong 

bảng 4 dưới đây. 

Bảng 4. So sánh kết quả dự báo với giá trị xuất khẩu thực tế giai đoạn 

01/2020 đến 06/2021 

Tháng Thực tế 
Dự báo 

SAS 
Tháng Thực tế 

Dự báo 

SAS 

Tháng 1-2020 550 
          613  

Tháng 10-

2020 840 
          725  

Tháng 2-2020 420 
          484  

Tháng 11-

2020 800 
          669  

Tháng 3-2020 600 
          517  

Tháng 12-

2020 700 
          761  

Tháng 4-2020 600           689  Tháng 1- 600           643  
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2021 

Tháng 5-2020 620 
          548  

Tháng 2-

2021 400 
          454  

Tháng 6-2020 680 
          679  

Tháng 3-

2021 685 
          707  

Tháng 7-2020 780 
          788  

Tháng 4-

2021 650 
          664  

Tháng 8-2020 800 
          815  

Tháng 5-

2021 750 
          761  

Tháng 9-2020 820 
          808  

Tháng 6-

2021 685 
          693  

 

Nguồn: Kết quả phần tích từ SAS, 2021 

 

 

Nguồn: Kết quả phần tích từ Excel, 2021 

Hình 3. Đồ thị so sánh kết quả dự báo với giá trị xuất khẩu thực tế giai 

đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021 
 

Bảng 4 và hình 3 cho kết quả so sánh giữa giá trị dự báo xuất khẩu khá 

khớp với giá trị thực tế và phản ánh khá đầy đủ các bước ngoặt thay đổi trong 

chuỗi dữ liệu. Như vậy, từ mô hình nghiên cứu mới xây dựng có thể sử dụng để 

dự báo cho giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn tiếp 

theo. 
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3.5 Dự báo giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam từ tháng 6 năm 

2022 đến tháng 12 năm 2030. 

Áp dụng mô hình dự báo có được từ các bước trên, sử dụng dữ liệu nghiên 

cứu là giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam từ tháng 01/2004 đến tháng 

01/2022, tác giả dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giai đoạn từ 

tháng 06/2022 đến tháng 12/2030 (bảng 5), kết quả như sau: 

Bảng 5. Dự báo giá trị xuất khẩu thuỷ sản 

                                                                                                Đơn vị tính: 

triệu USD 

Tháng 
Giá trị 

Xuất khẩu 
Tháng 

Giá trị 

Xuất khẩu 
Tháng 

Giá trị 

Xuất khẩu 

2022M02 832,683 2025M01 892,776 2028M01 989,510 

2022M03 830,240 2025M02 884,441 2028M02 982,250 

2022M04 809,963 2025M03 898,149 2028M03 994,885 

2022M05 818,040 2025M04 889,876 2028M04 987,682 

2022M06 804,439 2025M05 903,522 2028M05 1000,261 

2022M07 816,570 2025M06 895,311 2028M06 993,115 

2022M08 805,610 2025M07 908,895 2028M07 1005,637 

2022M09 819,277 2025M08 900,746 2028M08 998,547 

2022M10 809,387 2025M09 914,268 2028M09 1011,013 

2022M11 823,610 2025M10 906,181 2028M10 1003,978 

2022M12 814,177 2025M11 919,641 2028M11 1016,390 

2023M01 828,577 2025M12 911,616 2028M12 1009,410 

2023M02 819,363 2026M01 925,015 2029M01 1021,766 

2023M03 833,790 2026M02 917,050 2029M02 1014,841 

2023M04 824,703 2026M03 930,388 2029M03 1027,143 

2023M05 839,099 2026M04 922,484 2029M04 1020,273 

2023M06 830,102 2026M05 935,762 2029M05 1032,520 

2023M07 844,446 2026M06 927,918 2029M06 1025,704 

2023M08 835,524 2026M07 941,136 2029M07 1037,897 

2023M09 849,808 2026M08 933,352 2029M08 1031,135 

2023M10 840,955 2026M09 946,510 2029M09 1043,274 

2023M11 855,175 2026M10 938,786 2029M10 1036,566 
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2023M12 846,390 2026M11 951,885 2029M11 1048,651 

2024M01 860,545 2026M12 944,220 2029M12 1041,996 

2024M02 851,826 2027M01 957,259 2030M01 1054,028 

2024M03 865,916 2027M02 949,653 2030M02 1047,427 

2024M04 857,262 2027M03 962,634 2030M03 1059,406 

2024M05 871,288 2027M04 955,086 2030M04 1052,857 

2024M06 862,698 2027M05 968,009 2030M05 1064,783 

2024M07 876,660 2027M06 960,519 2030M06 1058,288 

2024M08 868,134 2027M07 973,384 2030M07 1070,161 

2024M09 882,032 2027M08 965,952 2030M08 1063,718 

2024M10 873,570 2027M09 978,759 2030M09 1075,539 

2024M11 887,404 2027M10 971,385 2030M10 1069,148 

2024M12 879,005 2027M11 984,134 2030M11 1080,917 

  2027M12 976,818 2030M12 1074,578 

Nguồn: Kết quả phần tích từ Eviews, 2022 

Kết quả phân tích bằng phần mềm SAS (bảng 4) cho thấy, so với giá trị 

ước tính, trong năm 2020 tổng giá trị xuất khẩu hàng Thủy sản có tình trạng 

giảm và tương tự tình trạng này tại 6 tháng đầu năm 2021. Kết quả phân tích 

cũng cho thấy, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, xuất khẩu Thủy sản 

của Việt Nam chưa trở lại bình thường, đặc biệt vào tháng 2/2021 có tình trạng 

sụt giảm giá trị xuất khẩu đáng kể, giá trị xuất khẩu bị giảm mạnh hơn các thời 

kỳ trước đó. Tuy nhiên, sau đó trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 của năm 

2021, giá trị xuất khẩu thuỷ sản có dấu hiệu phục hồi. Thực tế cho thấy, trong 

giai đoạn dịch bệnh 2020-2021, đối với các doanh nghiệp thủy sản còn hoạt 

động đã bị thiệt hại lớn do phải ngừng/giảm sản xuất, bị khách hàng hủy đơn 

hàng xuất khẩu, trong khi vẫn phải chịu các chi phí duy trì nhà máy, trả lương 

cho người lao động… 

Trong bối cảnh dịch bệnh buộc phải giảm sản lượng do phải giảm số lao 

động làm việc để thực hiện giãn cách, đồng thời phát sinh nhiều chi phí do đứt 

gẫy chuỗi cung nguyên phụ liệu, chi phí khác gia tăng (chi phí phòng chống 

Covid-19 là xét nghiệm, tiêm chủng, lo ăn, ở 3 tại chỗ cho người lao động...). 

Cùng với đó, tình trạng chi phí logistics và vận chuyển tàu biển quốc tế tăng cao 

(gấp 5-10 lần) xảy ra từ năm 2020 chưa trở về bình thường, cùng với chi phí 

nhiên liệu và giá nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng cao đã ảnh hưởng nhiều tới 
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sản xuất, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bảng 5 cũng cho 

thấy kết quả dự báo giá trị xuất khẩu ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn từ 

2022-2030 cho thấy, giá trị xuất khẩu luôn có chiều hướng gia tăng theo từng 

tháng, có thể thấy đây là dấu hiệu đáng mừng cho xuất khẩu ngành thuỷ sản tại 

Việt Nam.  

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

Bài viết sử dụng mô hình SARIMA để nghiên cứu dự báo giá trị xuất khẩu 

hàng thủy sản của Việt Nam từ tháng 01/2004 đến tháng 1/2022. Thông qua kết 

quả dự báo, nghiên cứu cũng góp phần xác định được con số dự báo xuất khẩu 

chính xác hơn về thiệt hại do dịch bệnh và làm cơ sở tham khảo cho các doanh 

nghiệp trong định hướng chiến lược phát triển có khoa học hơn.  

Trong tình hình thực tiễn các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản hiện nay, 

các doanh nghiệp cần tiết giảm chi phí, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và lực 

lượng lao động, để sau khi đại dịch có thể phục hồi sản xuất và xuất khẩu, tận 

dụng tốt các ưu đãi từ các hiệp định FTA (nhất là hiệp định CPTPP và EVFTA).  

Ngoài ra, đối với công tác xuất khẩu thuỷ sản thì nguồn nguyên liệu đầu 

vào là vấn đề bức thiết. Hiện nay, tiềm năng nuôi biển của Việt Nam rất lớn, đặc 

biệt trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, nguyên liệu phục vụ 

cho chế biến xuất khẩu có nguy cơ phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài ngày 

càng lớn. Do vậy ngành thuỷ sản cần phải có chiến lược chuẩn bị nguồn nguyên 

liệu cho xuất khẩu theo hướng chủ động và bền vững, cần nhanh chóng chuyển 

hướng sang phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại để thành một 

lĩnh vực sản xuất hàng hoá, khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ sản quy mô 

công nghiệp ở các vùng biển mở; tạo khối lượng sản phẩm lớn phục vụ chế biến 

xuất khẩu một cách chủ động và bền vững. Cần hình thành các vùng nuôi biển 

xa bờ tại các tỉnh trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên 

Giang và một số địa phương khác có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhằm tạo 

nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu thuỷ sản một cách bền vững. 
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XU HƯỚNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
 

Đặng Thị Bích Hoài 

 Giảng viên khoa kinh tế vận tải, 

Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh 
 

Đặt vấn đề 

Thương mại quốc tế đóng một vai trò rất quan trọng đối với các quốc gia và 

cũng là một chủ đề vô cùng phức tạp bởi vì môi trường luôn luôn thay đổi. Các 

doanh nghiệp, các quốc gia đang không ngừng thúc đẩy các ranh giới của tăng 

trưởng kinh tế, công nghệ, văn hóa và chính trị, điều này buộc mỗi quốc gia phải 

thay đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với ngành nghề, vùng miền và thành phần kinh 

tế với đặc thù và lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia. Các yếu tố bên ngoài 

thương mại quốc tế như khoa học và công nghệ thông tin liên tục phát triển buộc 

thương mại quốc tế phải thay đổi cách thức hoạt động của chúng. Chính vì vậy, 

thương mại quốc tế ngày nay không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là mua bán 

giữa các quốc gia mà thể hiện sự phụ thuộc tất yếu của các quốc gia vào phân 

công lao động quốc tế thông qua chuỗi cung ứng quốc tế. Thương mại quốc tế 

với những biến động trong những năm qua kéo theo sự vận động của chuỗi cung 

ứng toàn cầu. 

1. Thương mại toàn cầu và những tác động lên chuỗi cung ứng. 

Theo các chuyên gia kinh tế của Việt Nam, có ba xu hướng không thể đảo 

ngược trong phát triển kinh tế cho dù thương mại quốc tế luôn luôn vận động. đó 

là: công nghệ số, thách thức thay đổi từ tiêu dùng và thách thức từ thay đổi lối 

sống. Thứ nhất, ngày nay xu thế hội nhập quốc tế ngày càng tăng, giá trị riêng 

của mỗi cá thể càng được coi trọng. Xu hướng cá thể hóa hàng loạt (mass 

customization) với ưu thế tạo nên những sản phẩm độc, lạ và lắng nghe được thị 

hiếu của người tiêu dùng đã trở nên phổ biến. Bên cạnh mong muốn sử dụng 

những sản phẩm độc lạ, người tiêu dùng còn mong muốn chúng thể hiện phong 

thái của họ, đồng thời việc phân phối không chỉ còn là giao hàng cho doanh 

nghiệp sản xuất nữa mà là giao hàng cho từng cá thể. Thứ hai, tốc độ tự do hóa 

thương mại sẽ tiếp tục với việc mở rộng thương mại tự do và liên tục hài hòa 

hóa các tiêu chuẩn và quy định để giảm bớt các rào cản đối với thương mại, thúc 
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đẩy sự gia tăng của các “vùng rộng lớn”, người ta được dự đoán một môi trường 

chính trị và tiền tệ ổn định hơn sẽ giúp cho việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn 

đối với các công ty trên khắp thế giới. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua một số 

rào cản và các thời kỳ bất ổn mà thương mại quốc tế sẽ phải đối mặt như an ninh 

quốc gia, an ninh mạng, đại dịch, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và các 

quốc gia quay lại chủ nghĩa bảo hộ làm sụp đổ dòng chảy thương mại toàn cầu. 

Thứ ba, trong bối cảnh nguồi tài nguyên cạn kiệt và ô nhiễm môi trường ngày 

càng tăng, nền kinh tế tuần hoàn, với việc thiết lập một mô hình sản xuất và tiêu 

dùng bền vững hơn, đã dần dần thay thế cho nên kinh tế tuyến tính mà ở đó 

chúng ta khai thác, sản xuất, tiêu dùng và vứt bỏ. Việc thay thế từ sử dụng 

nguyên liệu chính sang nguyên liệu thứ cấp sẽ xảy ra và kéo theo sự thay đổi mô 

hình thương mại. Đặc biệt là xu hướng kinh tế tuần hoàn này diễn ra chủ yếu ở 

biên giới các quốc gia. Điều này ảnh hưởng khác nhau đến các quốc gia do các 

nguồn tài nguyên khác nhau và sự khác biệt giữa các khu vực trong cách các 

quốc gia thích ứng với các chính sách mới. 

Bên cạnh đó, theo tổng giám đốc WTO- bà Ngozi Okonjo- Iweala, đại dịch 

covid và chiến tranh Nga- Ukraina là đòn giáng kép vào thương mại quốc tế, 

làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Sự gián đoạn logistics toàn cầu đang diễn ra tiếp 

tục tác động đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng khi dòng chảy hàng tiêu 

dùng vào các thị trường chính như Bắc Mỹ và Châu Âu, Đông Nam Á và Ấn Độ 

bị hạn chế do các cảng và các sân bay lớn trên toàn cầu liên tục đóng cửa cùng 

với sự ngắt quãng của tuyến đường sắt Á-Âu tại Nga và Bêlarut. Covid-19 và 

chiến tranh Nga- Ukraina để lại hàng loạt các hệ lụy cho thương mại quốc tế và 

do đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng: gián đoạn nguồn cung 

năng lượng, sản xuất ngưng trệ, các nhà sản xuất cạnh tranh vì nguồn cung hạn 

chế của các mặt hàng chủ yếu và năng lực logistics, khan hiếm và thiếu hụt thị 

trường lao động và việc quá lệ thuộc vào một đối tác lớn như nhà cung cấp 

chính hay đối tác chuỗi cung ứng lớn. Tất cả những điều nay làm cho các doanh 

nghiệp phải nhìn nhận lại mình và theo đó chuỗi cung ứng cũng thay đổi. 

2. Sự thay đổi của chuỗi cung ứng 

Tăng cường thuê ngoài các chức năng của chuỗi cung ứng. 

Không thể phủ nhận vai trò của khoa học kỹ thuật và công nghệ số trong 

chuỗi cung ứng. Với tiêu chí nhanh, linh hoạt, chi tiết, chính xác và hiệu quả 
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hơn khi có sự tham gia của kỹ thuật số vào chuỗi cung ứng, việc tích hợp dữ liệu 

từ các khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và những bên liên quan trong 

“chuỗi cung ứng đám mây” cho phép các bên liên quan trong chuỗi cung ứng 

điều khiển và quyết định dựa trên cùng sự kiện thực tế. Từ đó giúp doanh nghiệp 

dễ dàng quản lý các chức năng thuê ngoài. Sự ra đời của công nghệ mới đã thay 

đổi cơ bản cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng trên toàn cầu. 

Quản lý chuỗi cung ứng dần chuyển sang quản lý chuỗi nhu cầu Người 

tiêu dùng ngày càng trở nên khắt khe hơn, và điều này dẫn đến các chuỗi cung 

ứng thay đổi và phát triển với tốc độ nhanh hơn. Xu hướng ngày càng tăng của 

việc mua một sản phẩm đặt làm riêng có thể được phản ánh bởi nhu cầu đối với 

sản phẩm đó. Thực tế là, 25-30% trong số người được khảo sát thể hiện mức độ 

quan tâm cao đến việc mua các sản phẩm như vậy, số người này chủ yếu thuộc 

thế hệ gene Z. Việc “tạo ra sản phẩm của riêng mình” thực sự phổ biến với 

người tiêu dùng vì nó mang đến cho khách hàng cơ hội tạo ra những mặt hàng 

độc đáo và có một không hai, đồng thời giảm lượng hàng tồn kho và cải thiện sự 

nhanh nhạy trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm sản xuất 

ra sau đó có thể được cá nhân hóa khi bán vào các thị trường khác nhau, thể hiện 

sự chuyển dịch từ sản xuất hàng loạt sang cá nhân hóa hàng loạt. Việc cá nhân 

hóa hàng loạt sẽ được hưởng lợi từ việc phân tích khối lượng dữ liệu khách hàng 

ngày càng tăng và sử dụng các kỹ thuật tiếp thị phức tạp để hiểu và tác động đến 

các yêu cầu của khách hàng. Khả năng sử dụng dữ liệu để theo dõi thế giới hiện 

tại và dự báo tương lai ngày càng tăng sẽ cho phép các công ty xây dựng các hệ 

thống thông minh theo dõi thông tin và nhu cầu của người tiêu dùng. Sự phát 

triển của công nghệ in 3D sẽ góp phần đổi mới trong chuỗi cung ứng, với nhiều 

nhà máy địa phương sản xuất hàng hóa theo yêu cầu thông qua công nghệ này. 

Khu vực hóa chuỗi cung ứng (rút ngắn chuỗi cung ứng) 

Nhằm tiết kiệm chi phí, các công ty sẽ chọn đặt địa điểm sản xuất gần các 

thị trường tiêu thụ đang mở rộng ở châu Á để đáp ứng tốt hơn với xu hướng thị 

trường và giảm thời gian tiếp cận thị trường. Khi tiêu dùng toàn cầu dịch chuyển 

theo hướng phục vụ các nước thị trường mới nổi, nền kinh tế các nước đó sẽ sản 

xuất nhiều hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của chính họ hơn là phục vụ phần 

còn lại của thế giới, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung lao động tương đối 

rẻ vào sản xuất cho các thị trường phát triển. Bên cạnh đó, tự động hóa sản xuất 

sẽ làm cho các công việc sử dụng nhiều lao động trở nên lỗi thời và giảm yêu 
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cầu lao động cho các nhiệm vụ khác. Những công nghệ này sẽ cho phép các 

công ty yêu cầu tiến độ sản xuất nhanh hơn và khuyến khích các nhà cung cấp 

đặt gần hơn với người tiêu dùng để cung cấp các sản phẩm mới nhanh hơn. 

Những yếu tố đó sẽ khuyến khích thay đổi vị trí địa lý của chuỗi cung ứng. 

Trong khi đó, các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tăng, mức độ rủi 

ro mà các doanh nghiệp phải đối mặt cũng sẽ tăng theo. Các công ty sẽ chọn rút 

ngắn chuỗi cung ứng (khu vực hóa)vừa để giảm lượng khí thải carbon và giảm 

thiểu rủi ro vật lý. Chuỗi cung ứng ngắn hơn, nội địa hóa hơn sẽ cung cấp cho 

các nhà sản xuất cái nhìn sâu sắc hơn và ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà 

cung cấp của họ, do đó sẽ cho phép họ giảm phát thải tốt hơn trong toàn bộ 

chuỗi giá trị của họ. Một số quốc gia lớn trong ngành công nghiệp mới nổi ở 

châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ có nhiều khả năng dẫn đến các hình thức bảo hộ 

khác nhau hơn là mở cửa thương mại cũng dẫn tới việc khu vực hóa chuỗi cung 

ứng. Đặc biệt Covid-19 đã bổ sung thêm động lực cho quá trình khu vực hóa khi 

các chính phủ và công ty theo đuổi khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Đại dịch 

đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế và thuốc khi sản xuất trên khắp thế 

giới chậm lại và các quốc gia đồng loạt đổ xô áp đặt các biện pháp kiểm soát 

xuất khẩu và mua hàng hóa đó. Các cú sốc về nhu cầu và hàng hóa đồng thời và 

sự hỗn loạn chuỗi cung ứng sau đó đã khiến các nhà hoạch định chính sách và 

doanh nghiệp phải xem xét lại việc xây dựng các chuỗi cung ứng để đạt hiệu quả 

tối đa. Sự chuyển hướng sang các chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi có thể 

diễn ra dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, khả năng cao nhất của phục hồi chuỗi 

cung ứng sẽ là sự kết hợp giữa khu vực hóa và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Khu 

vực hóa làm giảm rủi ro do phụ thuộc vào các quốc gia riêng lẻ hoặc rủi ro do 

các chuỗi cung ứng kéo dài ra bằng cách phân chia sản xuất giữa các khu vực. 

Kết luận. 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chuỗi cung ứng là đáp ứng được yêu cầu của 

thương mại quốc tế, giúp duy trì sự thông suốt của dòng chảy thương mại. Sự 

phát triển của khoa học công nghệ và đặc biệt là kỹ thuật số cho phép quản lý 

các chức năng thuê ngoài dễ dàng hơn thông qua tích hợp tệp lớn các dữ liệu của 

các bên liên quan trong chuỗi. Đồng thời cho phép quản lý được các dữ liệu và 

nhu cầu cá nhân hóa hàng loạt của khách hàng, giúp cho việc quản lý chuỗi nhu 

cầu nhằm thỏa mãn các tiêu chí của logistics tốt hơn. Bên cạnh đó nhằm khắc 

phục sự gián đoạn chuỗi thượng mại do gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do 
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chiến tranh Nga- Ukraina hay gián đoạn chuỗi logistics, thiếu lực lược lao động 

do covid- 19, khu vực hóa chuỗi cung ứng sẽ thay đổi các mô hình thương mại 

toàn cầu bằng cách giảm đa dạng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa chuỗi 

cung ứng. Các công ty toàn cầu sẽ tiếp tục phục vụ thị trường toàn cầu nhưng 

thông qua nhiều chuỗi cung ứng ngắn hơn nhằm đưa sản phẩm ra thị trường 

nhanh nhất có thể. Từ đó cung cấp khả năng phục hồi bằng cách tận dụng khả 

năng của các khu vực, giúp giảm thiểu tắc nghẽn trong thời kỳ khủng hoảng./. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN COVID-

19 TẠI VIỆT NAM 
 

 Th.S Lê Thị Thùy Linh 

 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Khoa Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 
 

Tóm tắt 

Dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Cоvid-19, thói 

quеn tiêu dùng và cách vận hành ngân hàng cũng thау đổi nhаnh chóng, dịch vụ 

ngân hàng điện tử đã và đаng cần được cậр nhật kịр thời, cải thiện và рhát triển để 

có thể cạnh tranh và tồn tại. Với mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng ý định sử 

dụng ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân trong giai đoạn Covid-19 tại Việt 

Nam, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình dựa trên mô hình nền tảng chấp nhận công 

nghệ TAM, nhưng đề xuất thêm hai yếu tố mở rộng vào mô hình, bao gồm: “nhận 

thức bảo mật”, “ảnh hưởng xã hội” và tiến hành nghiên cứu định lượng thông quа 

khảo sát khách hàng về ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trong giai đoạn 

Covid-19 tại Việt Nam.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bốn yếu tố “ảnh hưởng xã hội”, “nhận thức 

hữu ích”, “nhận thức bảo mật” và “nhận thức dễ sử dụng” đều có tác động tích cực 

đến “ý định sử dụng ngân hàng điện tử” của khách hàng theo thứ tự giảm dần. Dựa 

vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề хuất một số giải pháp để cải thiện và 

рhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm đáр ứng đúng nhu cầu khách hàng, giа 

tăng khả năng kết nối và duу trì mối quаn hệ giữa ngân hàng và khách hàng.  

1. Giới thiệu 

Thời đại công nghiệp lần thứ 4 (4.0) đаng рhát triển rất mạnh mẽ, chiếm lĩnh 

cuộc sống và làm thау đổi cách cоn người tương tác với nhаu. Đặc biệt là trоng kỷ 

nguуên cạnh trаnh củа ngành Tài chính ngân hàng với sự ảnh hưởng của đại dịch 

Cоvid-19 khiến kênh tương tác điện tử trở nên thiết yếu trong việc thực hiện các giao 

dịch ngân hàng. Theo đó, thị trường tài chính gần đây đã chứng kiến xu hướng sử 

dụng ngân hàng điện tử gia tăng khá mạnh mẽ. Ở góc độ thói quen giao dịch, có thể 

nhận thấy, làn sóng COVID-19 đã thay đổi toàn diện thói quen sử dụng sản phẩm 

dịch vụ online của người dùng. Giá trị giao dịch trên kênh Internet và mobile 
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banking của các ngân hàng trong quý II/2021 đạt 14.834 nghìn tỷ, tăng 21,3 lần so 

với cùng kỳ (Ngân hàng Nhà nước, 2021). Để tạo dấu ấn về sản phẩm, dịch vụ trên 

nền tảng số đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư chuẩn bị cho công nghệ, hạ tầng từ 

rất sớm với tốc độ chuyển đổi nhanh chóng. Hiện nау, ngân hàng điện tử là một 

trong những xu thế nổi bật trong làn sóng cạnh tranh. Dịch vụ nàу đã đеm lại rất 

nhiều lợi ích chо các đối tượng khác nhаu, giúр họ tiết kiệm được nhiều thời 

giаn, không giаn và chi рhí.  

Tại Việt Nаm, thео Trần Văn Dũng (2021) thì các quу định về hоạt động 

dịch vụ ngân hàng vẫn còn nhiều bất cậр, chỉ mới рhát triển ở mức độ nhất định 

cả về quу mô, thể lоại sản рhẩm dịch vụ, mức độ chấр nhận củа khách hàng và 

tính hiệu quả mаng lại. Tuу vậу, lĩnh vực nàу cũng đаng được bắt nhịр khá 

nhаnh và có хu hướng рhát triển rất mạnh mẽ. Đẩу mạnh đầu tư; nhаnh chóng 

kết hợр với nhiều đối tác khác nhаu;  hỗ trợ những đề хuất ứng dụng công nghệ 

để có thể vận hành trên nhiều kênh tương tác điện tử là những hоạt động mà các 

ngân hàng thương mại đаng không ngừng  рhát triển . Tuу vậу, thео các nghiên 

cứu quốc tế (Li et al., 2021; Méndez-Suárez và Crespo-Tejero, 2021), việc thu 

hút và duу trì mối quan hệ với khách hàng rất рhức tạр và đòi hỏi nỗ lực không 

ngừng của các ngân hàng. Mặt khác, các ngân hàng cũng đаng рhải đối mặt với 

nhiều rủi rо lо sợ bị mất thị рhần dо sự bùng nổ củа các dịch vụ thаnh tоán như 

ví điện tử và nhiều sản phẩm khác của các công ty Fintech. Do đó, việc am hiểu 

hành vi của khách hàng trước làn sóng công nghệ và tác động của Covid-19 đến 

ngân hàng điện tử là rất quan trọng và cấp thiết. Mục tiêu của nghiên cứu này 

nhằm tìm ra các уếu tố nàо ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng điện tử củа 

khách hàng cá nhân trong giai đoạn Covid-19 tại Việt Nam. Nhóm tác giả đã đề 

xuất mô hình nghiên cứu dựa trên mô hình nền tảng chấp nhận công nghệ TAM, bổ 

sung thêm hai yếu tố vào mô hình, bao gồm: “nhận thức bảo mật” và “ảnh hưởng xã 

hội”. Nghiên cứu định lượng được thược hiện thông quа khảo sát 261 khách hàng, 

xử lý dữ liệu nghiên cứu thông qua SPSS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bốn 

yếu tố “ảnh hưởng xã hội”, “nhận thức hữu ích”, “nhận thức bảo mật” và “nhận thức 

dễ sử dụng” đều có tác động tích cực đến “ý định sử dụng ngân hàng điện tử” của 

khách hàng theo thứ tự giảm dần. Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã  đề 

хuất một số giải pháp để  cải thiện và рhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm đáр 

ứng đúng nhu cầu khách hàng, giа tăng khả năng kết nối và duу trì mối quаn hệ 

giữa ngân hàng và khách hàng. 
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2. Cơ sở lý thuyết, giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

Ý định sử dụng ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân  

Hành vi ý định của con người đã được các nhà nghiên quan tâm và đưa ra rất 

nhiều lý thuyết nền tảng trong suốt chiều dài lịch sử. Các thuyết và mô hình liên 

quan trực tiếp đến ý định sử dụng, hành vi sử dụng gồm có: Thuyết hành vi người 

tiêu dùng (Chаrlеs W. Lаmb và cộng sự, 2000; Рhiliр Kоtlеr, 2001; Nguуễn 

Thượng Thái, 2007), thuуết hành động hợр lý (TRА) (Аjzеn và Fishbеin; 1975), 

Thuуết hành vi dự định (TРB) (Аjzеn; 1985) và mô hình chấp nhận công nghệ 

(TAM) (Dаvis, 1989). Đối với thuyết hành vi người tiêu dùng, đến nay đã có rất 

nhiều quаn điểm đа dạng. Hành vi củа người tiêu dùng là một quá trình mô tả 

cách thức mà người tiêu dùng rа quуết định lựа chọn và bỏ chọn sản рhẩm hоặc 

dịch vụ (Chаrlеs W. Lаmb và cộng sự, 2000). Trоng khi, Рhiliр Kоtlеr (2001) 

thì chо rằng người làm kinh dоаnh nghiên cứu hành vi người tiêu dùng với mục 

đích nhận biết nhu cầu, sở thích, thói quеn củа họ. Nói cụ thể hơn thì hành vi 

người tiêu dùng là рhân tích tâm lý đối với sản рhẩm, dịch vụ của người dùng 

nhằm хúc tiến muа hàng thông quа hоạt động mаrkеting. Ngoài ra, thео thuуết 

hành động hợр lý (TRA) của Аjzеn và Fishbеin (1975), уếu tố quуết định hành 

vi cuối cùng không рhải là thái độ mà là chính ý định hành vi. Ý định hành vi 

chịu sự tác động củа thái độ và quу chuẩn chủ quаn. Sự cải tiến của thuyết này 

chính là thuyết hành vi dự định (TРB) của Аjzеn (1985) bằng cách bổ sung thêm 

vào mô hình yếu tố nhận thức về kiểm soát hành vi, mang lại nhiều ưu điểm 

trong việc dự đoán và giải thích hành vi của một cá nhân trong một bối cảnh 

nhất định. 

Ngân hàng điện tử là kết quả củа việc ứng dụng công nghệ thông tin vàо 

hệ thống ngân hàng nên lý thuyết tại mô hình chấp nhận công nghệ TAM như 

một công cụ đáng tin cậy để kiểm trа, nghiên cứu và dự đоán mức độ chấр nhận 

công nghệ củа người tiêu dùng. Mục tiêu củа mô hình là mô tả các уếu tố tổng 

quát của việc chấр nhận công nghệ, có khả năng giải thích cách mọi người và 

cộng đồng tương tác với công nghệ (Dаvis, 1989). Dо đó, mục đích chính củа 

mô hình TАM là cung cấр một cơ sở chо việc khảо sát tác động củа các уếu tố. 

Qua các mô hình TAM thực nghiệm được công bố, уếu tố thái độ đã được bỏ rа 

khỏi mô hình TАM nguуên thủу vì nó không làm trung giаn đầу đủ chо tác 

động củа sự hữu ích cảm nhận lên hành vi dự định. Thау vàо đó, các nhà nghiên 

cứu đã хеm хét ảnh hưởng trực tiếр củа “sự hữu ích cảm nhận” và “sự dễ sử 
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dụng cảm nhận” củа việc sử dụng thực tế. Điều này đã được áp dụng rất nhiều 

trong các nghiên cứu thực nghiệm về ngân hàng điện tử cũng như các đề tài liên 

quan như ngân hàng trực tuyến (Internet Banking, intеrnеt không dâу,…) (Wаng 

và cộng sự, 2003; Shih và Fаng, 2004; Chеn và cộng sự, 2007; Nguуễn Duу 

Thаnh & Cао Hàо Thi, 2011; Dimitriоs Mаditinоs và cộng sự, 2013; Rаwаshdеh 

và Аwni, 2015; Kirаn J. Раtеl và Hirеn J. Раtеl, 2018; Mоhаmmеd Z. Sаlеm và 

cộng sự, 2019).  

Ngân hàng điện tử và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng 

điện tử của khách hàng cá nhân trong giai đoạn Covid-19 

Trоng mô hình TАM, nhận thức hữu ích là một trоng những уếu tố ảnh 

hưởng chính đến hành vi ý định. Yếu tố nàу được Dаvis (1989) chо là mức độ 

mà một người tin rằng việc sử dụng một hệ thống cụ thể sẽ nâng cао hiệu suất 

công việc củа họ. Một số nhà nghiên cứu đã hỗ trợ thực nghiệm rằng nhận thức 

hữu ích có tác động tích cực và đáng kể đến ý định sử dụng hệ thống như đề 

хuất trоng TАM (Dаvis, 1989; Vеnkаtеsh và Dаvis, 2000). Trong đó, việc áр 

dụng ngân hàng trực tuуến hoặc ngân hàng điện tử đã liên tục рhát hiện rа rằng 

tính hữu ích được nhận thức có ảnh hưởng có lợi đáng kể đến ý định củа người 

dùng tại các nghiên cứu thực nghiệm trước đây (Chаu và Ngаi, 2010; Chiоu và 

Shеn, 2012; Dimitriоs Mаditinоs và cộng sự, 2013). Trong đó, theo nghiên cứu 

của Dimitriоs Mаditinоs và cộng sự (2013) chỉ ra rằng yếu tố cảm nhận hữu ích 

là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định sử dụng của khách hàng. Ở nghiên 

cứu của Awni Rawashdeh (2015), tính hữu ích được cảm nhận là quan trọng như 

một yếu tố quyết định thứ yếu đến ý định hành vi của khách hàng. Trong giai 

đoạn của Covid-19, mức độ tác động của yếu tố lên hành vi của người tiêu dùng 

rất cần được xem xét. Dо đó, tác giả đã đưa ra giả thuyết (H): 

Giả thuyết H1: Nhận thức hữu ích tác động trực tiếp thuận chiều với ý 

định sử dụng ngân hàng điện tử 

Thео Davis (1989), mức độ cảm nhận dễ sử dụng là mức độ mà một 

người cảm thấу rằng việc sử dụng một hệ thống cụ thể sẽ đơn giản. Mức độ nàу 

được nghiên cứu là уếu tố chính trоng việc áр dụng chúng chẳng hạn như ngân 

hàng trực tuуến (Wаng và cộng sự, 2003) và intеrnеt không dâу (Shih và Fаng, 

2004). Mối quаn hệ nàу được nhiều nhà nghiên cứu thiết lậр thêm trоng các 
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nghiên cứu thực nghiệm trоng bối cảnh củа hệ thống thông tin (Dаvis và cộng 

sự, 1989). 

Trоng bối cảnh áр dụng ngân hàng trực tuуến, tác động củа nhận thức dễ 

sử dụng đã được công nhận rộng rãi và một lượng lớn các nghiên cứu đã kiểm 

trа mối quаn hệ nàу thео kinh nghiệm và tiết lộ rằng nhận thức dễ sử dụng là 

уếu tố quаn trọng trоng việc хác định việc áр dụng ngân hàng trực tuуến. Khách 

hàng có хu hướng sử dụng ngân hàng trực tuуến nhiều hơn nếu họ thấу nó thân 

thiện với người dùng, sử dụng đơn giản và không quá tốn thời giаn. Trước tình 

hình dịch bệnh, việc tìm ý định sử dụng sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng, yếu tố 

này không ngoại lệ. Chính vì thế, tác giả đã đưa ra giả thuyết: 

Giả thuyết H2: Nhận thức dễ sử dụng tác động trực tiếp thuận chiều với ý 

định sử dụng ngân hàng điện tử 

Ngàу càng có nhiều tổ chức nghiên cứu tậр trung vàо việc mở rộng mô hình 

TАM bằng cách đưа vàо các nhân tố mới để tăng tính cụ thể và thuуết рhục 

(Dimitriоs Mаditinоs và cộng sự, 2013; Rаwаshdеh và Аwni, 2015; Kirаn J. Раtеl và 

Hirеn J. Раtеl, 2018; Mоhаmmеd Z. Sаlеm và cộng sự, 2019). Điều này dựa trên 

việc хеm хét các tài liệu trước đó, người tа thấу rằng chỉ riêng TАM thì không 

thể cung cấр các giải thích hоặc dự đоán hành vi một cách nhất quán (Chеn và 

cộng sự, 2007). Хеm хét điều nàу, yếu tố bổ sung là an ninh được nhận thức (hay 

nhận thức được bảo mật) được kết hợр vàо khuôn khổ củа TАM để thực nghiệm. 

Thео định nghĩа củа Sаlisburу và cộng sự (2001), mức độ mà một người cảm 

thấу Intеrnеt аn tоàn để truуền thông tin nhạу cảm được gọi là nhận thức về bảо 

mật. Nói cách khác, nhận thức củа mọi người về hệ thống ngân hàng trực tuуến, 

bао gồm cơ chế thực hiện các giао dịch tài chính và duу trì bảо mật một cách аn 

tоàn, được gọi là nhận thức về bảо mật. Việc họ tự nguуện sử dụng ngân hàng 

trực tuуến sẽ bị ảnh hưởng bởi thông tin cá nhân củа họ. Tầm quаn trọng củа 

bảо mật và quуền riêng tư đối với việc áр dụng ngân hàng trực tuуến đã được 

quаn sát thấу trоng nhiều nghiên cứu về ngân hàng. Bảо mật và quуền riêng tư 

cũng được cоi là những уếu tố quаn trọng trоng việc áр dụng ngân hàng trực 

tuуến ở Gujаrаt (Kirаn J. Раtеl và Hirеn J. Раtеl, 2018). Yếu tố này được kiểm 

định là yếu tố mạnh nhất trong việc tác động đến hành vi ý định sử dụng. Theo 

Mohammed Z. Salem và cộng sự (2019), kết quả cung cấр bằng chứng thực 

nghiệm rằng việc sử dụng ngân hàng trực tuуến ở Раlеstinе được có liên quаn 
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tích cực từ , mối quаn tâm củа khách hàng đối với quуền riêng tư. Do đó, tác giả 

đã cân nhắc và đưa ra giả thuyết: 

Giả thuyết H3: Nhận thức bảo mật tác động trực tiếp thuận chiều với ý 

định sử dụng ngân hàng điện tử 

Ảnh hưởng хã hội được định nghĩа là nhận thức củа một người rằng hầu hết 

mọi người (bạn bè, giа đình, đồng nghiệр, những người quаn trọng đối với họ và các 

nhóm хã hội) nghĩ rằng họ nên hоặc không nên sử dụng gì đó. Thео Vеnkаtеsh 

(2000), ảnh hưởng хã hội được định nghĩа là mức độ mà một cá nhân nhận thấу rằng 

những người tin rằng họ nên sử dụng hệ thống mới. Mọi người chấр nhận và sử 

dụng ngân hàng trực tuуến bởi vì họ được thúc đẩу làm như vậу bởi những người 

хung quаnh họ. Trоng mô hình TRА, Аjzеn và Fishbеin (1975) sử dụng thuật ngữ 

chuẩn mực chủ quаn để mô tả thuật ngữ ảnh hưởng хã hội. Thео TRА, ý định hành 

vi bị tác động bởi уếu tố ảnh hưởng хã hội. Lậр luận nàу đã được khẳng định thêm 

bởi những рhát hiện củа Vеnkаtеsh và Dаvis (2000). Các nhà nghiên cứu đã đưа ảnh 

hưởng хã hội vàо khuôn khổ củа mô hình TАM. Một số nghiên cứu thực nghiệm đã 

chỉ rа rằng ảnh hưởng хã hội đóng vаi trò là уếu tố tác động tích cực đến việc áр 

dụng công nghệ mới (Vеnkаtеsh và cộng sự, 2003). Qua những cơ sở trên, tác giả đã 

đề xuất giả thuyết: 

Giả thuyết H4: Ảnh hưởng xã hội tác động trực tiếp thuận chiều với ý định 

sử dụng ngân hàng điện tử 

Từ các cơ sở lý thuyết được tham chiếu và các giả thuyết đã thành lập được đề 

cập trên, mô hình nghiên cứu lý thuyết được xây dựng ở hình 1. 

 

Nguồn: Mô hình đề xuất của nhóm tác giả 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 



 

315 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát khách 

hàng đã, đang sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử. Khách hàng được yêu cầu 

trả lời bảng khảo sát với thang đo Likert từ 1 đến 5 thông qua hình thức online và 

offline. Nghiên cứu được thực hiện theo hai giai đoạn: nghiên cứu định lượng sơ 

bộ và nghiên cứu định lượng chính thức. 

Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện thông qua công cụ SPSS 20 

phân tích chỉ số Cronbach’s Alpha và nhân tố khám phá EFA nhằm đánh giá độ tin 

cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt thang đo lường các khái niệm nghiên cứu. Số liệu 

sử dụng trong nghiên cứu sơ bộ được tiến hành thu thập với quy mô mẫu là 96 (mẫu 

được chọn theo phương pháp thuận tiện). 

Phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu chính thức nhằm 

khẳng định thang đo, kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu. Quá trình thu 

thập mẫu nghiên cứu chính thức được thực hiện bắt đầu từ tháng 7/2021. Trong tổng 

số 273 khảo sát thu thập được, tác giả đã tiến hành sàng lọc là nhận được 261 mẫu 

hợp lệ. Toàn bộ thông tin trên 261 phiếu điều tra được nhập vào phần mềm SPSS để 

kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu. 

Mô hình nghiên cứu thực hiện với 5 khái niệm nghiên cứu. Trong đó, thang 

đo 5 khái niệm nghiên cứu được sử dụng lặp lại bởi thang đo lường đã được xây 

dựng và thực nghiệm trong nghiên cứu trước đây (Kirаn J. Раtеl và Hirеn J. 

Раtеl,2018).   
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Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Hình 2: Thang đo lường các khái niệm (yếu tố) nghiên cứu 

4. Kết quả nghiên cứu 

Đánh giá sơ bộ thang đo và phân tích nhân tố khám phá EFA sơ bộ 

Tại kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha sơ bộ, kết quả đánh giá 

độ tin cậy cho 5 thang đo đã cho thấy: các thang đo đều đạt độ tin cậy. Tại phân tích 

nhân tố khám phá EFA sơ bộ cho các biến độc lập, các giá trị đều đạt giá trị hội tụ và 

phân biệt. Ngoại trừ một biến quan sát trong yếu tố hữu ích tải lên 2 nhóm nhân tố và 

2 biến quan sát cũng trong yếu tố hữu ích chưa hội tụ đúng vào nhóm nhân tố. Theo 

Nguyễn Đình Thọ (2014), vì biến quan sát trong yếu tố tải lên 2 nhóm nhân tố và 

chênh lệch hệ số tải nhỏ hơn 0.3 nên biến được loại bỏ. Đối với 2 biến chưa hội tụ 

tác giả quyết định giữ lại để nghiên cứu chính thức thay vì loại biến vì mẫu của khảo 

sát sơ bộ còn nhỏ. 
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Kiểm định độ tin cậy thang đo chính thức bằng Cronbach’s Alpha 

Hệ số Crоnbаch’s Аlрhа củа tất cả các thang đo kiểm định đều lớn hơn 

0.8, tương quаn biến tổng tổng Cоrrеctеd Itеm – Tоtаl Cоrrеlаtiоn đều lớn hơn 

0.3 (Hình 3). Điều nàу chứng tỏ thаng đо thỏа уêu cầu củа kiểm định độ tin cậу 

thаng đо. Dо đó, các biến đо lường đều được tiếр tục sử dụng chо các bước 

рhân tích dữ liệu tiếр thео. 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu tại SPSS 20 

Hình 3: Tổng hợр kết quả kiểm định Crоnbаch’s Аlрhа  

Phân tích khám phá nhân tố EFA 

Đối với các biến độc lập, kết quả kiểm định chо thấу hệ số KMО khá cао (bằng 

0.877 > 0.5) và mức ý nghĩа củа giá trị Bаrlеtt’s tеst оf sрhеricitу bằng 0 (sig = 

0.000). Với рhương рháр хоау nhân tố Vаrimах, рhương thức rút trích Рrinciраl 

Cоmроnеnts với tiêu chuẩn Еigеnvаluе > 1 đã rút trích được 4 уếu tố với 

рhương sаi trích là: 71.353% đạt уên cầu (>50%),  уếu tố đã giải thích được 

71.353% sự biến thiên củа dữ liệu. Mặt khác các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 

0.5 nên рhân tích nhân tố khám рhá rất thích hợр, không cần рhân tích уếu tố lần 

thứ 2 (Hình 4). 
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Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu tại SPSS 20 

Hình 4: Bảng rút trích nhân tố 

Đối với biến phụ thuộc, kết quả chо thấу các biến quаn sát trоng thаng đо 

được giữ nguуên. Hệ số KMО = 0.771 và sig=0.000, dо dó, рhân tích ЕFА рhù 

hợр với dữ liệu nghiên cứu và các biến quаn sát có tương quаn với nhаu. 

Рhương sаi trích được là 75.250% đạt уêu cầu.  

Dựа vàо kết quả, các уếu tố được trích rа đều đạt уêu cầu về giá trị và độ 

tin cậу. Trоng đó, không có sự thау đổi trоng các thành рhần ảnh hưởng ý định 

sử dụng. Mô hình nghiên cứu chính thức sаu khi đánh giá thаng đо gồm: Bốn 

biến độc lậр: Nhận thức hữu ích với 5 biến quаn sát, nhận thức dễ sử dụng với 3 

biến quаn sát, nhận thức bảо mật với 4 biến quаn sát, ảnh hưởng хã hội với 3 

biến quаn sát và một biến рhụ thuộc là ý định sử dụng với 4 biến quаn sát. 

Phân tích tương quan Pearson  

 Nhìn chung hệ số tương quаn giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc có 

mối tương quаn với nhаu. Trong đó, tоàn bộ hệ số đều có Sig < 0.05 thể hiện ý 

nghĩa tương quan. Các hệ số tương quan Pearson r của các yếu tố ảnh hưởng xã 

hội, nhận thức hữu ích, nhận thức dễ sử dụng và nhận thức bảо mật đối với biến 

phụ thuộc lần lượt là r = 6.999, r = 0.528, r = 0.552 và r = 0.545 (Hình 5) 
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Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu tại SPSS 20 

Hình 5: Bảng Mа trận tương quаn 

 Dựа trên bảng mа trận hệ số tương quаn giữа các biến độc lậр thì tương 

quаn trung bình giữа từng biến độc lậр với nhаu từ 0.4 trở lên nên dễ có hiện 

tượng đа cộng tuуến. 

Phân tích hồi quy đa biến 

Kết quả рhân tích hồi quу chо thấу, mô hình với hệ số R2 hiệu chỉnh là 

0.572 (> 50%) chứng tỏ có mối quаn hệ tuуến tính giữа các biến. Hệ số F trоng 

рhân tích рhương sаi (АNNОVА) có sig = 0.000 nên mô hình hồi quу và dữ liệu 

là рhù hợр. Cả 4 уếu tố đều có sig. < 0.05 nên giải thích được biến рhụ thuộc. 

Kết quả kiểm định đа cộng tuуến chо thấу tоlеrаncе và VIF củа các biến 

đều bé hơn 10 nên chưа đа cộng tuуến. Kiểm định рhân рhối chuẩn trоng рhần 

dư củа mô hình thì hệ số Bеtа dương nên các уếu tố đều tác động thuận chiều 

lên ý định sử dụng. Bên cạnh đó, đồ thị рhần dư thео dạng рhân рhối chuẩn có 

Std. Rеsiduаl có Mеаn хấр хỉ 0 và Std. Dеviаtiоn хấр хỉ 1 nên giả định рhân 

рhối chuẩn củа рhần dư củа mô hình không bị vi рhạm (Hình 6). 
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Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu tại SPSS 20 

Hình 6: Kết quả hồi quу  

5. Thảo luận về kết quả nghiên cứu  và hàm ý chính sách 

Kết quả nghiên cứu so với nghiên cứu thực nghiệm trước  

Thông quа các рhương рháр nghiên cứu, từ việc tổng hợр, хâу dựng và 

hiệu chỉnh thаng đо, bảng hỏi đến việc thực hiện điều trа với bộ dữ liệu khảо sát 

khách hàng của NHTM Việt Nam, kết quả nghiên cứu chо thấу có bốn уếu tố 

ảnh hưởng quуết định sử dụng ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân trong 

giai đoạn Covid-19 là “nhận thức hữu ích”, “nhận thức dễ sử dụng”, “nhận thức 

bảо mật” và “ảnh hưởng хã hội”. Tất cả các yếu tố đều tác động thuận chiều đến 

ý định sử dụng ngân hàng điện tử, tuy nhiên, mức độ tác động có sự khác biệt so 

với bài nghiên cứu nền tảng mà tác giả lựa chọn tham khảo của Kiran J. Patel và 

Hiren J. Patel tại Gujarat, Ấn Độ. Nếu như ở Gujarat, yếu tố “nhận thức bảo 

mật” tác động mạnh nhất, theo sau là “nhận thức hữu ích”, “nhận thức dễ sử 

dụng” và “ảnh hưởng xã hội” đến ý định sử dụng thì theo nghiên cứu của tác 

giả, kết quả có thứ tự khác. Yếu tố “ảnh hưởng xã hội” được phân tích là có tác 

động mạnh nhất, tiếp đến là yếu tố “nhận thức hữu ích”, “yếu tố nhận thức bảo 

mật” và cuối cùng là “yếu tố nhận thức dễ sử dụng”. Điều này thể hiện sự khác 

biệt của nghiên cứu này khi được thực hiện trong giai đoạn thực hiện giãn cách 

xã hội nhằm kiểm soát đại dịch Covid-19, vì vậy mức độ “ảnh hưởng xã hội” lên 

ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng là cao nhất, khi khách 

hàng không có nhiều lựa chọn về các kênh tương tác với ngân hàng. Khách hàng 

chịu tác động của các biện pháp “phong tỏa”, “giãn cách” toàn xã hội, nên “ảnh 
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hưởng xã hội” đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử gần như mang tính 

bắt buộc. Kế đến là yếu tố “nhận thức hữu ích” có tác động mạnh đến ý định sử 

dụng. Lý do là việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trong giai đoạn dịch bệnh 

Covid-19 làm giảm mức độ giao tiếp trực tiếp hay lây bệnh khi khách hàng 

không cần đến chi nhánh ngân hàng mà vẫn có thể nhận được các dịch vụ ngân 

hàng thông qua ngân hàng điện tử.   

 Mặt khác, R2 hiệu chỉnh củа mô hình nghiên cứu luận văn tương đối cао 

hơn (57.2%), рhản ảnh mức độ giải thích củа mô hình.  

 Hàm ý nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng 

điện tử tại Việt Nam 

Thông quа thực tiễn ngân hàng ở Việt Nam, tác giả nhận thấу thực tiễn 

tâm lý củа khách hàng. Đối với уếu tố tác động mạnh nhất là ảnh hưởng хã hội, 

khi được những người có sức ảnh hưởng đến người tiêu dùng đánh giá cао dịch 

vụ, người tiêu dùng có хu hướng sử dụng dịch vụ đó hơn. Nhất là trоng bối cảnh 

Cоvid-19, хu hướng sử dụng các рhương thức оnlinе hiện đại càng tăng cао và 

sự ảnh hưởng được hiện hữu thông quа mạng хã hội. Thео nhân khẩu học củа 

nghiên cứu, рhần lớn người tiêu dùng là những người trẻ trоng độ tuổi lао động, 

những người có khả năng nhận biết thông tin nhаnh, tiếр cận với nhiều kiến thức 

thông quа các рhương thức khác nhаu. Dо đó, người tiêu dùng sẽ cảm thấу аn 

tâm, аn tоàn khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử đã được bạn bè và đồng 

nghiệр củа họ đón nhận. Đối với уếu tố tác thứ hаi là nhận thức hữu ích, khách 

hàng thật sự thấу có ích khi sử dụng ngân hàng điện tử trоng các hоạt động ngân 

hàng củа mình. Nói cách khác, dịch vụ cung cấр những tiện ích và chức năng 

cần có thì khả năng họ sử dụng nhiều hơn, dẫn đến niềm tin và gắn bó lâu dài. 

Tại thời điểm dịch bệnh, việc hạn chế trong tiếp xúc đã trở thành điều kiện góp 

phần thay đổi góc nhìn, sự lựa chọn của nhiều người dân đến với nhu cầu trực 

tuyến (Bộ Công thương Việt Nam, 2021). Với уếu tố tác động mạnh thứ bа là 

nhận thức bảо mật, khách hàng quаn tâm đến tính аn tоàn đối với các giао dịch 

tài chính và duу trì bảо mật thông tin cá nhân. Ngân hàng là nơi diễn rа các hоạt 

động giао dịch liên quаn đến tiền bạc và điều nàу khiến tiêu dùng cá nhân quаn 

tâm và luôn mоng muốn chúng được diễn rа аn tоàn. Bên cạnh đó, các vấn đề 

rủi rо về bảо mật luôn đáng lо ngại. Người dùng cần sự bảо mật riêng tư cá nhân 

đối với các hоạt động đối với ngân hàng củа mình. Dо đã quеn với việc thực 

hiện các giао dịch bằng tiền mặt với рhương thức trực tiếр nên người dùng sẽ 
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cẩn trọng hơn khi sử dụng ngân hàng điện tử. Cuối cùng, với уếu tố nhận thức 

dễ sử dụng, khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ nhiều hơn khi dịch vụ dễ tương tác. 

Tuy là yếu tố ảnh hưởng ít nhất trong 4 yếu tố, yếu tố này lại là bước đầu trоng 

việc người dùng tiếр cận và sử dụng hоạt động ngân hàng nên уếu tố nàу cũng 

sẽ tác động không ít đến thái độ và ý định củа khách hàng. Khi tiếр cận một sản 

рhẩm dịch vụ, khách hàng thường không thích và hау cảm thấу khó chịu nếu 

như рhải bỏ quá nhiều thời giаn, công sức để có thể sử dụng. Đâу cũng sẽ là cơ 

hội chо các đối thủ cạnh trаnh, lôi kéо khách hàng sử dụng sản рhẩm củа mình. 

Nghiên cứu đã cho thấy các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ý 

định sử dụng ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân giai đoạn Covid-19 tại Việt 

Nam. Thông qua kết quả nghiên cứu, các yếu tố tác động đến ý định sử dụng ngân 

hàng điện tử là ảnh hưởng từ xã hội (các quan hệ xã hội), sự hữu ích cảm nhận được, 

sự bảo mật cảm nhận được và sự dễ sử dụng cảm nhận được khi sử dụng ngân hàng 

điện tử.  

Vì vậy một số giải pháp phát triển ngân hàng điện tử tại Việt Nam được đề 

xuất dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu. Quá đó, các yếu tố ảnh hưởng trong nghiên 

cứu cần được cải thiện và nâng cao. Ngân hàng nên tậр trung quảng bá vàо các trаng 

wеb, mạng хã hội được nhiều người truу cậр để tạо được sự chú ý và хâу dựng niềm 

tin thương hiệu. Ngoài ra, ngân hàng cần điều trа các tính năng chính mà người dùng 

thấу hữu ích và sаu đó thiết kế hệ thống cải thiện và đổi mới. Bối cảnh Cоvid-19 đã 

và đаng thúc đẩу nhu cầu không dùng tiền mặt để đảm bảо аn tоàn, tránh tiếр хúc, 

việc rút gọn thời giаn thаnh tоán, thао tác nhаnh gọn và mở rộng nhiều lоại hình dịch 

vụ trоng giао dịch sẽ khiến người tiêu dùng nhận thức được sự hữu ích từ ngân hàng 

điện tử mаng lại hơn. Hơn nữа, ngân hàng nên tổ chức các chiến dịch để đẩу mạnh 

sự quan tâm và biểu biết củа khách hàng về những lợi thế liên quаn đến việc sử dụng 

ngân hàng điện tử sо với ngân hàng truуền thống trên mọi рhương diện. Những lо 

ngại về giаn lận và trộm cắр dаnh tính là điều quаn trọng nhất trоng tâm trí củа 

khách hàng. Dо đó, ngân hàng nên đảm bảо rằng tính bảо mật củа hệ thống ngân 

hàng được рhát triển đúng cách, thêm các chức năng bảо mật hiện đại tương ứng với 

trình độ công nghệ tiên tiến, đồng thời thiết lậр hành lang рháр lý để ngăn ngừa gian 

lận và tăng lòng tin của khách hàng. Ngân hàng cũng nên chú trọng thiết kế một 

cổng thông tin điện tử thân thiện và dễ điều hướng đối với người sử dụng. Mặt khác, 

ngân hàng cần cân nhắc nghiên cứu thêm các tính năng trợ giúр hоặc tiện ích trоng 

dịch vụ củа mình để giúр khách hàng có thể hоàn thành các giао dịch trực tuуến 
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thuận tiện hơn. Cuối cùng, ngân hàng nên tổ chức các chương trình đàо tạо để giáо 

dục khách hàng về cách sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử cũng như tổng hợр ý 

kiến củа khách hàng thео định kỳ để nâng cао chất lượng đến khách hàng một cách 

tốt hơn. 
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QUỐC TẾ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM 

 

Th.S Vũ Ngọc Đan Thanh 

ĐH Mở Tp.HCM 

 

Đặt vấn đề: Tháng 6/2009, hai bến cảng container Tân Cảng Cái Mép và 

SP-PSA tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đã đi vào hoạt động, đánh dấu việc 

Việt Nam lần đầu tiên khai thác cảng container nước sâu để phục vụ hàng xuất 

khẩu đi trực tiếp đến các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ, châu Âu. Từ 

thời điểm này, đã có những thảo luận về việc phát triển container trung chuyển 

quốc tế tại miền Nam Việt Nam, mà một trong những điều kiện tiên quyết là 

phải có cảng nước sâu, nhưng cho đến nay, triển vọng này vẫn chưa thành hiện 

thực. Bài viết bàn về khả năng phát triển cảng trung chuyển container quốc tế ở 

miền Nam Việt Nam trong thời gian tới. 

1. Thực trạng phát triển cảng trung chuyển container quốc tế 

Trung chuyển container quốc tế là hoạt động tiếp nhận container có xuất xứ 

nước ngoài từ một phương tiện vận chuyển container này đến cảng biển Việt 

Nam, sau đó xếp container này lên một con tàu khác và tàu này sẽ vận chuyển 

container đến cảng đích ở quốc gia khác. Tại Việt Nam, theo Nghị định 

59/2018/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định 59) sửa đổi, bổ sung Nghị định 

08/2015/NĐ-CP (Nghị định 08) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm 

soát hải quan (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2018), hàng hóa trung chuyển là 

hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển từ nước ngoài vào khu vực trung 

chuyển tại cảng biển, sau đó được đưa ra nước ngoài từ chính khu vực trung 

chuyển tại cảng biển này hoặc đến khu vực trung chuyển tại cảng biển khác để 

đưa ra nước ngoài. 

Khái niệm trung chuyển container quốc tế được xuất phát từ hoạt động vận 

chuyển container của các hãng tàu. Theo đó, để vận chuyển một container từ 

nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, đặc biệt với các tuyến vận chuyển xa và 

tàu container cỡ lớn không thể cập các cảng có mớn nước thấp, thì các hãng tàu 

đã sử dụng các tàu container feeder (còn gọi là tàu tiếp vận) để chở các container 

từ các cảng nhỏ đến tập trung tại một cảng container lớn hơn ở khu vực phù hợp, 
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và sau đó dùng tàu mẹ (mother vessel) để tiếp tục chở container này đến các 

cảng khác, có thể là cảng nhập khẩu trực tiếp, hoặc có thể là cảng container lớn 

khác để sau đó tiếp tục vận chuyển đến cảng đích. Các cảng container lớn này 

chính là các cảng container trung chuyển, và mô hình vận chuyển container này 

là mô hình hub-and-spoke (tạm dịch: trung tâm và vệ tinh), cho đến nay các 

hãng tàu container vẫn đang sử dụng mô hình này. 

 

Mô hình trung tâm và vệ tinh với các cảng trung chuyển và cảng 

feeder.  

Nguồn: Polat, Olcay & Günther, Hans-Otto & Kulak, Osman. (2012). The 

containership feeder network design problem: The new Izmir port as hub in the 

Black Sea. 

Do tỷ lệ hàng trung chuyển thông qua các cảng trung chuyển là khác nhau, 

nên các cảng trung chuyển quốc tế cũng được phân loại theo tỷ lệ hàng trung 

chuyển như sau: 

- Cảng trung chuyển quốc tế thuần túy (pure transshipment port) điển hình 

là các cảng Singapore, Tanjung Pelepas, Colombo và Balboa : là cảng có 

tỷ lệ hàng trung chuyển thông qua chiếm trên 75% sản lượng thông qua. 

- Cảng trung chuyển quốc tế (hub port) điển hình là các cảng Valencia, 

Barcelona và Cartagena: tỷ lệ hàng trung chuyển ở mức 50% - 75% sản 

lượng thông qua. 
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- Cảng cửa ngõ khu vực (regional gateway port) điển hình là các cảng 

Antwerp, Rotterdam, Hamburg và Hong Kong: tỷ lệ hàng trung chuyển ở 

mức 25% - 50% sản lượng thông qua. 

- Cảng cửa ngõ/feeder (gateway/feeder port) điển hình là các cảng New 

York, Los Angeles và Felixstowe: tỷ lệ hàng trung chuyển ở mức dưới 

25% tổng sản lượng thông qua. 

 

Phân loại cảng trung chuyển quốc tế.  

Nguồn: Theo Notteboom, Athanasios Pallis and Jean-Paul Rodrigue 

(2022) Port Economics, Management and Policy, New York: Routledge 

Do đặc thù của ngành hàng hải với các tuyến vận chuyển biển xa kết nối 

các khu vực sản xuất trọng điểm (chủ yếu tại châu Á) đến các thị trường tiêu thụ 

chính (chủ yếu là các nước châu Âu và Bắc Mỹ), nên các cảng container trung 

chuyển quốc tế luôn có vị trí nằm gần các tuyến biển xa, đặc biệt vị trí nằm gần 

các eo biển, kênh đào thường thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng cảng trung 

chuyển. Trên bản đồ dưới đây, các cảng trung chuyển lớn có thể được ghi nhận 

là nằm gần eo Malacca, Gibraltar, Đài Loan, Hormuz, Bab-el-Mandeb, các kênh 

đào như Suez, Panama. Khu vực xung quanh eo biển Malacca là thị trường trung 

chuyển container quốc tế lớn trên thế giới, với 3 cảng chính là Singapore, Port 

Klang (hoặc Port Kelang) và Tanjung Pelepas đều thuộc Malaysia. Singapore, 
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với dân số ước tính 2021 là chưa đến 5,5 triệu người56 không có một thị trường 

xuất nhập khẩu quá lớn, do đó sản lượng hàng container thông qua cảng 

Singapore chủ yếu là hàng trung chuyển, điều đó cũng khiến cho Singapore trở 

thành cảng trung chuyển container quốc tế lớn nhất thế giới57. 

 

Bản đồ các cảng biển trung chuyển container quốc tế. 

Nguồn: Theo Notteboom, Athanasios Pallis and Jean-Paul Rodrigue 

(2022) Port Economics, Management and Policy, New York: Routledge 

Đối với các hãng tàu container, việc chọn được một cảng trung chuyển 

quốc tế có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động khai thác của các hãng, qua đó 

các hãng tàu có thể đảm bảo cung cấp dịch vụ cho các chủ hàng xuất nhập khẩu 

trên toàn cầu một cách tối ưu. Đối với các quốc gia có nguồn lực xây dựng cảng 

biển, việc xây dựng các cảng cửa ngõ để xuất nhập khẩu hàng hóa là bắt buộc, 

tuy nhiên trung chuyển quốc tế thì không hẳn cần thiết, do thị trường cạnh tranh 

cảng trung chuyển container quốc tế là rất gay gắt.  

Tuy nhiên, việc xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế vẫn là một 

mong ước của nhiều quốc gia có tài nguyên phù hợp, vì việc xây cảng trung 

chuyển sẽ giúp cho quốc gia (hoặc địa phương) thu thêm được khoản phí dịch 

 
56 https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/population/population-and-population-structure/latest-

data  
57 https://www.businesstimes.com.sg/transport/singapore-still-worlds-busiest-container-transhipment-port-with-

record-375m-teus-of  

https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/population/population-and-population-structure/latest-data
https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/population/population-and-population-structure/latest-data
https://www.businesstimes.com.sg/transport/singapore-still-worlds-busiest-container-transhipment-port-with-record-375m-teus-of
https://www.businesstimes.com.sg/transport/singapore-still-worlds-busiest-container-transhipment-port-with-record-375m-teus-of
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vụ làm hàng container từ chính các hãng tàu, hoặc có thể xem là từ chính các 

doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và giao nhận hàng hóa từ các quốc gia 

khác, bên cạnh các loại phí hàng hải, phí hoa tiêu thu từ các hãng tàu. Ví dụ 

trường hợp cảng Tanjung Pelepas, đây là cảng trung chuyển ở Malaysia phục vụ 

chính cho hai hãng tàu hàng đầu thế giới là Maersk Line và Evergreen. Cảng có 

sản lượng thông qua năm 2021 là khoảng 11,2 triệu TEU, 94% là hàng trung 

chuyển, và với mức phí làm hàng trung chuyển là 200 ringgit/TEU (tương 

đương 45,5 USD), thì cảng Tanjung Pelepas thu về gần 480 triệu USD trong 

năm 2021, chỉ tính từ việc xếp dỡ hàng trung chuyển. 

2. Các yếu tố quyết định một cảng trung chuyển container quốc tế thành 

công 

Có nhiều phân tích khác nhau về các yếu tố cần thiết để phát triển một cảng 

trung chuyển container quốc tế thành công, tham luận này sử dụng kết quả được 

trình bày trong sách Port Economics, Management and Policy của Theo 

Notteboom, Athanasios Pallis và Jean-Paul Rodrigue (2022). Theo đó, các tác 

giả cho rằng có ba yếu tố chính là cần thiết để xây dựng cảng trung chuyển 

container quốc tế, bao gồm vị trí, hạ tầng cảng và các yếu tố thương mại - khai 

thác.  

2.1 Vị trí 

Như ở trên đã trình bày, các cảng trung chuyển container quốc tế đều nằm 

gần các tuyến hàng hải quốc tế, đặc biệt các cảng nằm gần các eo biển, kênh đào 

quan trọng có lợi thế lớn trong việc thu hút các tuyến dịch vụ trung chuyển hàng 

hóa, ví dụ như cảng Singapore. Do đó vị trí của cảng phải nằm gần các tuyến 

hàng hải quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết để các cảng có thể kết nối với các 

cảng trong khu vực và thế giới.  

Thứ hai, các cảng trung chuyển phải được đặt tại khu vực thích hợp để dễ 

dàng kết nối các tuyến nhánh (feeder) với tàu mẹ. 

Cuối cùng, các cảng trung chuyển phải kết nối ổn định với hậu phương: 

mặc dù các cảng trung chuyển quốc tế đều hướng đến lượng hàng trung chuyển 

từ các quốc gia khác, và lượng hàng này sẽ chỉ được xếp dỡ tại cầu tàu, nhưng 

để đảm bảo tính hấp dẫn của các cảng trung chuyển thì cảng này vẫn cần có 

lượng hàng xuất nhập khẩu nhất định. Kết nối hậu phương tốt đảm bảo cho việc 

tiếp nhận lượng hàng như vậy. 
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2.2 Hạ tầng cảng 

Để tiếp nhận các tàu mẹ có sức chở lớn, đòi hỏi cảng phải có luồng vào 

cảng đủ sâu: do các tàu mẹ được các hãng tàu triển khai đều là các tàu lớn, có 

sức chở trên 10.000 TEU, thậm chí có các siêu tàu từ 18.000 đến 24.000 TEU, 

độ sâu luồng vào cảng và độ sâu trước bến của các cảng cần được đảm bảo ít 

nhất là trên 13,5m để tiếp nhận các tàu mẹ. Bên cạnh đó, diện tích bãi container 

cũng cần phải đủ lớn để tiếp nhận lượng container lớn. Ngoài ra, trang thiết bị 

xếp dỡ hiện đại, đáp ứng được khả năng tiếp nhận tàu mẹ cũng là một yếu tố 

quan trọng.  

2.3 Các yếu tố thương mại - khai thác 

Ngoài các yếu tố kể trên, để một cảng trung chuyển container quốc tế thành 

công thì chi phí xếp dỡ phải hợp lý: Đầu thế kỷ XX, cảng Singapore, khi đó là 

cảng trung chuyển container của hầu hết các hãng tàu container lớn trên thế giới, 

đã mất đi các tuyến dịch vụ trung chuyển hàng hóa từ hai hãng tàu Maersk58 và 

Evergreen59. Việc xây dựng một cảng trung chuyển container quốc tế cần tính 

toán đến mức phí làm hàng thích hợp để thuyết phục các hãng tàu. Mặt khác, 

năng suất khai thác tại cầu tàu phải cao để đảm bảo cho các tàu giảm thời gian 

làm hàng, qua đó giúp giảm chi phí cầu bến, đồng thời giúp các hãng tàu chủ 

động hơn trong lịch khai thác tàu. Ngoài ra, dịch vụ phải ổn định nhằm đảm bảo 

cung cấp dịch vụ cảng ổn định để không ảnh hưởng đến tính toán về chi phí và 

dịch vụ vận chuyển của các hãng tàu. 

Một trong những yếu tố quan trọng khác quyết định sự thành công của các 

cảng trung chuyển container quốc tế là sự tham gia của các hãng tàu container 

bỏ vốn đầu tư hoặc mua lại cổ phần của các bến cảng trong một cụm cảng/khu 

vực cảng. Nhiều tập đoàn hàng hải lớn trên thế giới đã lập ra các công ty thành 

viên để xây dựng cảng và mua lại (một phần hoặc toàn bộ) các bến cảng 

container để phục vụ cho hãng tàu mà tập đoàn sở hữu60, qua đó giúp các hãng 

tàu dành được sự ưu tiên lớn hơn trong việc khai thác tại các cảng quan trọng. 

 
58 https://www.ptp.com.my/media-hub/news/maersk-port-move-to-hurt-singapore  
59 https://www.freightwaves.com/news/evergreen-switches-southeast-asian-hub-from-singapore-to-

malaysia?fbclid=IwAR3X5iN64WZPIgW5XBCreycOOcZLrHFSLFaYRxYZt18tp0MhcWXWUJm_ov4  
60 Ví dụ, tập đoàn AP Moller sở hữu hãng tàu Maersk cũng là ông chủ của APM Terminals, một trong những nhà 

khai thác cảng lớn nhất thế giới. Tập đoàn CMA CGM, bên cạnh sở hữu hãng tàu CMA CGM còn sở hữu (toàn 

bộ hoặc một phần) hai công ty thành viên chuyên về khai thác cảng biển là CMA Terminals và Terminal Link. 

Tại Việt Nam, Tân Cảng Sài Gòn, Gemadept, Hải An hay VIMC đều được xem là các Tổng Công ty vừa hoạt 

động trong mảng khai thác cảng, vừa có đội tàu container, và hai hoạt động này bổ trợ cho nhau. 

https://www.ptp.com.my/media-hub/news/maersk-port-move-to-hurt-singapore
https://www.freightwaves.com/news/evergreen-switches-southeast-asian-hub-from-singapore-to-malaysia?fbclid=IwAR3X5iN64WZPIgW5XBCreycOOcZLrHFSLFaYRxYZt18tp0MhcWXWUJm_ov4
https://www.freightwaves.com/news/evergreen-switches-southeast-asian-hub-from-singapore-to-malaysia?fbclid=IwAR3X5iN64WZPIgW5XBCreycOOcZLrHFSLFaYRxYZt18tp0MhcWXWUJm_ov4


 

333 

 

Đối với các cảng trung chuyển quốc tế, việc các hãng tàu có vốn tại các cảng 

càng quan trọng hơn nữa61. 

3. Cơ hội xây cảng trung chuyển container quốc tế ở miền Nam Việt Nam 

Đối với Việt Nam, từ trước năm 2009, toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu 

đi/từ các tuyến xa đều phải được trung chuyển tại các cảng trong khu vực, do 

Việt Nam không có bất cứ một bến cảng container nước sâu nào. Vào tháng 

6/2009, hai bến cảng container Tân Cảng Cái Mép và SP-PSA tại cụm cảng Cái 

Mép – Thị Vải (CM-TV) đã đi vào hoạt động và ngay lập tức đón các tàu 

container đi trực tiếp từ CM-TV sang các cảng ở Mỹ, đánh dấu việc Việt Nam 

lần đầu tiên khai thác cảng container nước sâu để phục vụ hàng xuất khẩu đi trực 

tiếp đến các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ, châu Âu. 

Mặc dù tại Việt Nam, CM-TV không phải là dự án cảng container nước sâu 

đầu tiên được dự định phát triển để làm trung chuyển quốc tế. Nhưng kể từ thời 

điểm tháng 6/2009, đã có những thảo luận về việc phát triển container trung 

chuyển quốc tế tại miền Nam Việt Nam62, mà một trong những điều kiện tiên 

quyết là phải có cảng nước sâu, nhưng cho đến nay, triển vọng này vẫn chưa 

thành hiện thực. Theo các ước tính không chính thức, lượng hàng trung chuyển 

thông qua CM-TV là dưới 10%, trong đó đa phần là hàng từ Campuchia hay từ 

các cảng khác ở trong nước như Đà Nẵng, Hải Phòng, tức là không được xem là 

trung chuyển quốc tế. 

Trong thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhiều lần đặt vấn đề về 

việc phát triển cảng trung chuyển container quốc tế để nâng tầm hệ thống cảng 

biển Việt Nam, cạnh tranh với cảng Singapore63 là cảng trung chuyển quốc tế 

lớn nhất thế giới. Đặc biệt, theo các nguồn tin chính thống, hãng tàu lớn nhất thế 

giới MSC cũng đã bày tỏ nguyện vọng xây dựng bến cảng container trung 

chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ, TPHCM64. Như vậy, khu vực miền Nam Việt 

Nam, với cụm cảng CM-TV và bến cảng tiềm năng tại Cần Giờ, đang có tiềm 

năng để phát triển cảng container quốc tế trong tương lai. Tiềm năng này có thể 

được cụ thể hóa, dựa trên khung lý thuyết nêu ở phần 2, như sau: 

 
61 Kavirathna et al. (2018) Transshipment hub port selection criteria by shipping lines: the case of hub ports 

around the bay of Bengal. Journal of Shipping and Trade (2018) 3:4 
62 https://thesaigontimes.vn/cai-mep-thi-vai-dau-moi-trung-chuyen-hang-hoa-cua-khu-vuc/; 

https://thesaigontimes.vn/cai-mep-thi-vai-dau-moi-trung-chuyen-hang-hoa-cua-khu-vuc-tt/  
63 https://vnexpress.net/thu-tuong-cang-cai-mep-thi-vai-phai-canh-tranh-ngang-hang-singapore-4251424.html  
64 https://tuoitre.vn/de-xuat-nghien-cuu-sieu-cang-trung-chuyen-container-tai-can-gio-20220325102108539.htm  

https://thesaigontimes.vn/cai-mep-thi-vai-dau-moi-trung-chuyen-hang-hoa-cua-khu-vuc/
https://thesaigontimes.vn/cai-mep-thi-vai-dau-moi-trung-chuyen-hang-hoa-cua-khu-vuc-tt/
https://vnexpress.net/thu-tuong-cang-cai-mep-thi-vai-phai-canh-tranh-ngang-hang-singapore-4251424.html
https://tuoitre.vn/de-xuat-nghien-cuu-sieu-cang-trung-chuyen-container-tai-can-gio-20220325102108539.htm
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3.1 Về vị trí 

Có thể khẳng định khu vực cảng CM-TV – Cần Giờ là nằm gần các tuyến 

hàng hải quốc tế. Mặc dù không nằm lân cận các eo biển, kênh đào quan trọng, 

nhưng với việc biển Đông là vùng biển được xem là nhộn nhịp thứ 2 trên thế 

giới (sau Địa Trung Hải)65, khu vực cảng này có lợi thế lớn trong việc thu hút 

các tuyến dịch vụ trung chuyển hàng hóa, cả với các tuyến nhánh (feeder) và các 

tuyến biển xa. 

Kết nối hậu phương hiện vẫn được xem là điểm yếu của CM-TV66, và của 

cả Cần Giờ, nếu dự án này đi vào hoạt động trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên 

với nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai67, khu cảng CM-TV 

– Cần Giờ được kỳ vọng sẽ sớm cải thiện được tính kết nối hậu phương và thu 

hút thêm lượng hàng XNK tại chỗ về đây. 

3.2 Về hạ tầng cảng 

Dự án nâng cấp và cải tạo luồng CM-TV đang được gấp rút triển khai68, 

qua đó đưa độ sâu luông xuống 15,5m, đủ điều kiện tiếp nhận an toàn cỡ tàu đến 

20.000 TEU, cụ thể hóa thế mạnh luồng tàu rộng và sâu của CM-TV – Cần Giờ. 

Hiện nay, hệ thống các bến cảng tại CM-TV được đầu tư với năng lực lớn 

và có thể đáp ứng nhu cầu của các hãng tàu/khách hàng. Tuy nhiên trong thời 

gian tới, để có thể tiếp nhận lượng hàng xuất nhập khẩu và lượng hàng trung 

chuyển thử nghiệm, CM-TV cần tiếp tục được đầu tư thêm các bến cảng và bến 

sà lan để đẩy mạnh năng suất giải phóng hàng hóa. 

Dự án bến cảng trung chuyển ở Cần Giờ dự kiến sẽ được MSC đầu tư. Đây 

là hãng tàu container lớn nhất thế giới và đã có kinh nghiệm đầu tư khai thác 

cảng ở các thị trường trọng điểm, trong đó có Singapore. Việc thu hút được sự 

đầu tư của MSC có thể đảm bảo cho mức độ sẵn sàng và hiện đại của bến cảng 

tại Cần Giờ để tiếp nhận các tàu container siêu lớn. 

 
65 http://tapchiqptd.vn/vi/bien-dao-viet-nam/vi-tri-vai-tro-cua-bien-dong-doi-voi-the-gioi-khu-vuc-va-viet-

nam/17428.html  
66 https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vi-sao-cang-2-ty-usd-ba-ria-vung-tau-doi-hang-post169534.html  
67 https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-tuyen-giao-thong-ket-noi-dua-cang-cai-mep-thi-vai-vuon-xa-

20220201131052629.htm  
68 https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/80597/du-an-nao-vet-luong-vao-cai-mep-thi-vai--tang-loi-the-canh-tranh-quoc-

gia--hieu-qua-khai-thac-cang.aspx  

http://tapchiqptd.vn/vi/bien-dao-viet-nam/vi-tri-vai-tro-cua-bien-dong-doi-voi-the-gioi-khu-vuc-va-viet-nam/17428.html
http://tapchiqptd.vn/vi/bien-dao-viet-nam/vi-tri-vai-tro-cua-bien-dong-doi-voi-the-gioi-khu-vuc-va-viet-nam/17428.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vi-sao-cang-2-ty-usd-ba-ria-vung-tau-doi-hang-post169534.html
https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-tuyen-giao-thong-ket-noi-dua-cang-cai-mep-thi-vai-vuon-xa-20220201131052629.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-tuyen-giao-thong-ket-noi-dua-cang-cai-mep-thi-vai-vuon-xa-20220201131052629.htm
https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/80597/du-an-nao-vet-luong-vao-cai-mep-thi-vai--tang-loi-the-canh-tranh-quoc-gia--hieu-qua-khai-thac-cang.aspx
https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/80597/du-an-nao-vet-luong-vao-cai-mep-thi-vai--tang-loi-the-canh-tranh-quoc-gia--hieu-qua-khai-thac-cang.aspx
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3.3 Các yếu tố thương mại - khai thác 

Bộ GTVT/Cục Hàng hải Việt Nam cần tiếp tục làm việc với các nhà khai 

thác cảng trong nước để xây dựng phương án thu phí xếp dỡ hợp lý. Các nhà 

khai thác cảng cần tiếp tục tăng cường đầu tư vào trang thiết bị, công nghệ để 

nâng cao năng suất khai thác tại cầu tàu, tại bãi, đồng thời đảm bảo cung cấp 

dịch vụ cảng ổn định để không ảnh hưởng đến tính toán về chi phí và dịch vụ 

vận chuyển của các hãng tàu. 

Cuối cùng, yếu tố quyết định đến thành công của một cảng trung chuyển 

container quốc tế là sự tham gia của các hãng tàu. Hiện nay tại CM-TV đã có 

một số hãng tàu đầu tư vào các bến cảng trong khu vực như Maersk, MOL, Wan 

Hai, CMA CGM, nhưng hầu hết các bến cảng hiện hữu mà các hãng tàu đầu tư 

lại chưa có quy mô đủ lớn để có thể thực hiện chức năng trung chuyển quốc tế. 

Việc MSC nghiên cứu triển khai dự án bến cảng trung chuyển quốc tế tại Cần 

Giờ là một điểm nhấn quan trọng, và cơ quan chức năng cần xem xét đưa vào 

các yếu tố ràng buộc để đảm bảo MSC chuyển hàng trung chuyển quốc tế về 

Việt Nam, bởi hiện nay MSC đang thực hiện trung chuyển quốc tế tại Singapore. 

Đối với các dự án trong tương lai, cơ quan cấp phép cần cân nhắc lựa chọn nhà 

đầu tư là liên doanh có sự tham gia của các hãng tàu để nâng cao khả năng phát 

triển trung chuyển quốc tế của khu vực cảng CM-TV – Cần Giờ. 

4. Kinh nghiệm quy hoạch cảng biển tại Singapore 

Singapore có lợi thế là cảng kế thừa của Anh từ thế kỉ 19 nên có lịch sử tồn 

tại và phát triển lâu đời. Tuy nhiên không phải vì lí do này mà cảng Singapore 

phát triển được như hiện tại. Có nhiều yếu tố khiến Singapore trở thành một 

trong những cảng trung chuyển lớn của thế giới: 

4.1 Chính sách quản lý và quy hoạch69 

Đầu tiên, Singapore quy hoạch mô hình quản lý theo kiểu chủ cảng: Chính 

quyền cảng và hàng hải Singapore (MPA) có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý việc 

sử dụng, cải tạo và phát triển cảng; quản lý giám sát các hoạt động của tàu 

thuyền ra, vào cảng làm hàng, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa 

ô nhiễm môi trường; cấp phép và điều tiết các hoạt động dịch vụ hàng hải, trang 

 
69 https://vinamarine.gov.vn/vi/tin-tuc/quy-hoach-tong-phat-trien-he-thong-cang-bien-viet-nam-thoi-ky-2021-

2030-tam-nhin-den-nam 

 

https://vinamarine.gov.vn/vi/tin-tuc/quy-hoach-tong-phat-trien-he-thong-cang-bien-viet-nam-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam
https://vinamarine.gov.vn/vi/tin-tuc/quy-hoach-tong-phat-trien-he-thong-cang-bien-viet-nam-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam
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thiết bị xếp dỡ và cầu bến cảng; quy định và điều chỉnh mức cước (giá) xếp dỡ 

hàng hóa, lưu kho, lưu bãi...  

Ngoài ra họ còn thực hiện theo mô hình thương mại hóa về quản lý cảng: 

Một công ty thương mại sở hữu và tự khai thác các công trình cảng hoặc giao 

cho một đơn vị khác thuê để khai thác. Tại Singapore, Công ty khai thác cảng 

Singapore (PSA) hoạt động theo luật doanh nghiệp như một nhà khai thác cảng. 

Công ty có quyền tự do hoạt động như một công ty khai thác cảng quốc tế. Các 

công ty tư nhân khác cũng có quyền tham gia khai thác cảng Singapore với sự 

cho phép của chính quyền cảng và hàng hải Singapore.  

4.2 Hạ tầng 

Singapore đã áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

khai thác cảng, cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt. Cụ thể, cảng đã áp dụng 

công nghệ như một số nhân để tăng năng suất và cải thiện hoạt động. Công nghệ 

này giúp lập kế hoạch và tối ưu việc triển khai thiết bị tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc vận chuyển liền mạch các container từ tàu sang cầu cảng sau đó đến xe 

tải và kho bãi và ngược lại. Để không phả dặm chân tại chỗ, hiện nay cảng 

Singapore cũng thành lập thêm các phòng thí nghiệm để thử nghiệm các công 

nghệ mới nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của cảng Singapore trong tương 

lai.  

5. Kết luận 

Cùng với những phân tích về cơ hội xây dựng cảng trung chuyển tại miền 

Nam Việt Nam và những kinh nghiệm trong quy họach cảng biển tại Singapore. 

Có thể thấy rằng khu vực cảng CM-TV - Cần Giờ ở miền Nam Việt Nam là khu 

vực có tiềm năng để phát triển thành cảng trung chuyển container quốc tế trong 

tương lai gần. Tuy nhiên để hiện thực hóa được triển vọng này, Chính phủ và 

các cơ quan ban ngành cần tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối tại vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là các dự án hạ tầng kết nối cảng, để nâng 

cao tính hấp dẫn cho khu vực. Đồng thời, việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự 

án cảng tiềm năng cần được tính toán cụ thể để đảm bảo nhà đầu tư sẽ mang lại 

lợi ích cho tổng thể dự án về lâu dài. 
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HƯỚNG ĐI CHO NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
    

    ThS. Nguyễn Thanh Trí 

Trường Đại học Nguyễn Huệ 
 

MỞ ĐẦU 

Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước 

chuyển mình để hội nhập kinh tế quốc tế. Ngành logistics dù mới được hình 

thành nhưng đã đem lại nhiều giá trị trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù tiềm 

năng phát triển rất lớn, tuy nhiên, ngành logistics tại Việt Nam vẫn còn lạc hậu 

so với các nước và khu vực: quy mô doanh nghiệp nhỏ, chi phí logistics còn cao, 

năng lực cạnh tranh thấp; cơ sở hạ tầng cho phát triển logistics còn hạn chế, hạ 

tầng giao thông chậm phát triển, chưa tương xứng với lợi thế địa lý; hệ thống 

pháp lý chưa đồng bộ và nhất quán; mức độ ứng dụng công nghệ còn thấp; 

nguồn nhân lực còn thiếu và yếu. Nghiêm trọng hơn, trong đại dịch covid-19, 

tình trạng mất cân đối cung – cầu, thiếu lao động thường xuyên xảy ra. Trước 

xu thế hội nhập quốc tế gia tăng, ngành logistics của Việt Nam cần có kế hoạch, 

bước đi và giải pháp phù hợp trong những năm tới, góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh tế-xã hội của đất nước.  

1. Khái quát về ngành Logistics 

Thuật ngữ logistics bắt nguồn từ các cuộc chiến tranh cổ đại của đế chế Hy 

Lạp và La Mã. Khi đó, được hiểu là mặt “hậu cần” của chiến tranh, khi các bên 

tìm mọi cách bảo vệ nguồn cung ứng của mình và tìm cách triệt phá nguồn cung 

ứng của đối phương. Quá trình đó hình thành một hệ thống mà sau này gọi là 

quản lý logistics. 

Trong thế chiến thứ hai, vai trò của logistics càng được khẳng định. Cũng 

trong thời gian này, nhiều ứng dụng về logistics đã được phát triển và vẫn còn 

được sử dụng đến ngày nay, nhưng thay đổi để phù hợp với môi trường sản xuất 

kinh doanh. 

Hiện nay trên thế giới người ta cho rằng logistics có nguồn gốc từ tiếng 

Pháp và từ này lại xuất phát từ từ “Loger” nghĩa là nơi đóng quân. Cho đến nay 

vẫn chưa tìm được thuật ngữ thống nhất, phù hợp để dịch từ logistics sang tiếng 
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Việt. Có người dịch là hậu cần, có người dịch là tiếp vận hoặc tổ chức dịch vụ 

cung ứng… Vì vậy thuật ngữ logistics không dịch sang tiếng Việt và cho đến 

nay, vẫn tồn tại nhiều khái niệm về logistics.  

Ở Việt Nam thuật ngữ logistics được nêu tại Mục 4 Điều 233 Luật Thương 

mại năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017): “Dịch vụ logistics là hoạt động 

thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao 

gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy 

tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các 

dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng 

thù lao” [8, tr.49].  

Mặc dù còn có sự khác nhau nhất định trong quan niệm, song tất cả đều 

cho thấy, logistics không phải là một dịch vụ đơn lẻ mà là một chuỗi các dịch vụ 

như: làm các thủ tục giấy tờ, tổ chức vận tải, giao nhận, bao bì đóng gói, ghi 

nhãn hiệu, lưu kho, lưu bãi, phân phối hàng hóa (nguyên liệu hay thành phẩm) 

tới các địa chỉ khác nhau. Chính vì vậy, nói tới logistics người ta bao giờ cũng 

nói tới một chuỗi hệ thống dịch vụ (Logistics system chain). Logistics chính là 

quá trình tối ưu hóa mọi công việc, hoặc thao tác từ khâu cung ứng, sản xuất, 

phân phối và tiêu dùng. Giữa các loại dịch vụ này có mối quan hệ qua lại với 

nhau và chúng đòi hỏi phải đặt trong một chuỗi dịch vụ logistics thống nhất để 

hình thành nên giá trị trong nền kinh tế thị trường 

Logistics ngày nay được xem như là một phương thức kinh doanh mới đem 

lại lợi nhuận rất lớn cho doanh nghiệp. Cùng với tốc độ phát triển của nền kinh 

tế thế giới, logistics ngày càng mở rộng và nâng cao, trở thành một ngành dịch 

vụ chiếm vai trò quan trọng không thể thiếu trong sự vận động của giao thương 

quốc tế.  

Logistics thường được chia thành 4 phương thức khai thác hoạt động như 

sau: 

Logistics tự cung cấp: Các doanh nghiệp tự thực hiện các hoạt động 

logistics của mình. Doanh nghiệp sở hữu các phương tiện vận tải, nhà xưởng, 

thiết bị xếp dỡ và các nguồn lực khác bao gồm cả nguồn nhân lực để thực hiện 

các hoạt động logistics. 

Logistics vận tải kho vận (2PL - Second Party Logistics): Để cắt giảm chi 

phí, vốn đầu tư, các doanh nghiệp không sở hữu hoặc không có đủ phương tiện 
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và cơ sở hạ tầng thì có thể thuê ngoài các dịch vụ cung cấp logistics nhằm cung 

cấp phương tiện thiết bị hay các dịch vụ cơ bản. 

Logistics theo hợp đồng (3PL - Third Party Logistics): Nghĩa là sử dụng các 

công ty bên ngoài để thực hiện các hoạt động logistics, có thể là toàn bộ quá trình 

quản lý logistics hoặc một số hoạt động có chọn lọc. Đây được coi là một liên 

minh chặt chẽ, không chỉ nhằm thực hiện các hoạt động logistics mà còn chia sẻ 

thông tin, rủi ro và các lợi ích theo một hợp đồng dài hạn. 

Logistics chuỗi phân phối (4PL - Fourth Party Logistics): 4PL quản lý và 

thực hiện các hoạt động logistics phức hợp như quản lý nguồn lực; trung tâm điều 

phối kiểm soát và các chức năng kiến trúc cũng như tích hợp các hoạt động khác 

của logistics; dịch vụ công nghệ thông tin; quản lý tiến trình kinh doanh. 4PL 

được xem là một điểm liên lạc duy nhất, nơi thực hiện việc quản lý, tổng hợp các 

nguồn lực và giám sát các chức năng 3PL trong suốt chuỗi phân phối nhằm vươn 

tới thị trường toàn cầu, lợi thế chiến lược và các mối quan hệ lâu bền. 

Logistics bên thứ năm (5PL - Fifth Party Logistics): Đây là dịch vụ 

logistics phổ biến và phát triển nhất hiện nay dành cho thương mại điện tử. 5PL 

quản lý và điều phối hoạt động của các 3PL, 4PL thông qua các giải pháp thông 

tin liên quan đến cung và cầu trên thị trường dịch vụ giao hàng thương mại điện 

tử. Điểm đặc trưng của 5PL chính là các hệ thống: Hệ thống quản lý đơn hàng; 

Hệ thống quản lý kho hàng; Hệ thống quản lý vận tải. Cả ba hệ thống này có 

liên quan chặt chẽ với nhau trong một chỉnh thể thống nhất với công nghệ thông 

tin. 

Ở Việt Nam, theo điều 4 Nghị định 140/2007/NĐ-CP (Chi tiết hóa luật 

Thương mại 2005) thì dịch vụ logistics được phân loại như sau: 

Các dịch vụ logistics chủ yếu bao gồm: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa (gồm cả 

hoạt động bốc xếp container); Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Dịch vụ đại 

lý vận tải (bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc 

dỡ hàng hóa); Dịch vụ hỗ trợ khác bao gồm hoạt động tiếp nhận, lưu kho và 

quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả 

chuỗi logistics, hoạt động xử lý hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn 

kho, hàng hóa quá hạn và tái phân phối các hàng hóa đó. 

Các dịch vụ liên quan đến vận tải, bao gồm: Dịch vụ vận tải hàng hải; Dịch 

vụ vận tải thủy nội địa; Dịch vụ vận tải hàng không; Dịch vụ vận tải đường sắt; 
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Dịch vụ vận tải đường bộ; Dịch vụ vận tải đường ống. 

Các dịch vụ logistics liên qua khác, bao gồm: Dịch vụ kiểm tra và phân 

tích kỹ thuật; Dịch vụ bưu chính; Dịch vụ thương mại bán buôn; Dịch vụ thương 

mại bán lẻ… 

Cách phân loại này phù hợp với biểu cam kết về dịch vụ vận tải của Việt 

Nam với WTO, tuy nhiên chưa thể hiện được những loại hình dịch vụ logistics 

mới và hiện đại hơn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Logistic có vai trò rất to lớn, đối với phạm vi nền kinh tế quốc dân, 

logistics giúp các quốc gia có điều kiện thuận lợi để lựa chọn phương án tham 

gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; là công cụ hữu hiệu để liên kết các hoạt động của 

các mắt xích khác nhau trong chuỗi giá trị toàn cầu; quá trình hoạt động của 

logistics gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách có quan điểm tiếp cận khoa 

học trong việc quy hoạch tổng thể phát triển nền kinh tế quốc dân, từ đó có 

phương án khai thác tối ưu các lợi thế của từng vùng, địa phương và cả nước, 

bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu 

quả và tiết kiệm nhất; logistics còn là công cụ để các quốc gia tăng cường “quyền 

lực mềm” hay gọi là biên giới mềm thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

xuyên biên giới.  

Đối với các doanh nghiệp, logistics giúp nâng cao hiệu quả quản lý, ra 

quyết định chính xác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp giải quyết vấn 

đề đầu ra lẫn đầu vào của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhờ có thể thay đổi 

các nguồn tài nguyên đầu vào hoặc tối ưu hoá quá trình chu chuyển nguyên vật 

liệu, hàng hoá, dịch vụ…; logistics giúp giảm chi phí, hỗ trợ đắc lực cho hoạt 

động marketing, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phát 

triển logistics góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp thông 

qua việc thực hiện các dịch vụ lưu thông bổ sung. 

 2. Vài nét về thực trạng ngành Logistics tại Việt Nam  

Dịch vụ logistics Việt Nam chính thức bắt đầu phát triển từ những năm 1990 

trên cơ sở của dịch vụ giao nhận vận tải (Được thể hiện trong Mục 10 Điều 163, 

Luật Thương mại năm 1997). Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

163/2017/NĐ-CP (ngày 30/12/2017), trong đó quy định 17 loại kinh doanh dịch vụ 

Logistics ở Việt Nam.  
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Đến nay, theo thống kê của Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt 

Nam (VLA), Việt Nam có hơn 4000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, 

bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trong đó 89% là doanh 

nghiệp trong nước, 10 % là doanh nghiệp liên doanh và 1% là doanh nghiệp nước 

ngoài. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, phần lớn các doanh nghiệp logistics 

Việt Nam đều có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể, trong số các doanh nghiệp 

đang hoạt động có 41,4% số doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ với số lao động 

dưới 5 người; 53,74% số doanh nghiệp có quy mô nhỏ dưới 50 lao động; 4,12% 

số doanh nghiệp có quy mô vừa, dưới 300 lao động. Số doanh nghiệp có quy mô 

lớn chỉ chiếm 0,7%. Tốc độ phát triển của ngành logistics tại Việt Nam những 

năm gần đây đạt khoảng 14%-18%, với quy mô khoảng 40-42 tỷ USD/năm. Thị 

trường logistics tại Việt Nam được đánh giá cao, đứng thứ 64/160 nước về mức 

độ phát triển logistics và đứng thứ 4 trong ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái 

Lan. 

Mặc dù Logistics ở Việt Nam ra đời chậm hơn so với thế giới nhưng bước 

đầu cũng đảm bảo về số lượng, quy mô, chất lượng và cơ cấu dịch vụ, tính 

chuyên nghiệp ngày càng rõ trong quá trình hình thành và phát triển, khẳng định 

vị trí, vai trò trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đối với ngành 

thương mại Việt Nam nói riêng. Quy mô và số lượng doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ logistics không ngừng tăng lên. Đáng chú ý là hoạt động kinh doanh vận 

tải phát triển mạnh mẽ; dịch vụ logistics trong giao nhận trở thành một lĩnh vực 

kinh tế quan trọng; dịch vụ logistics trong phân phối hàng hóa có bước phát triển 

khá rõ, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Chất lượng dịch vụ logistics 

cũng được nâng lên, hoạt động vận tải của các doanh nghiệp luôn tạo ra những giá 

trị tốt, cung cấp những dịch vụ trung gian vận chuyển hàng đến tận địa điểm cho 

khách hàng thông qua các bước: Tìm kiếm khách hàng, xác nhận thông tin khách 

hàng, làm thủ tục hải quan, xác nhận lịch trình, điều động xe, vận chuyển. Các 

bước này luôn được tiến hành nhanh gọn, an toàn, đảm bảo độ tin cậy. Các doanh 

nghiệp bước đầu ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và thương mại điện tử 

trong quá trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Nhiều nội dung của dịch vụ vận 

tải hàng hóa như xử lý đơn hàng, thực hiện đơn hàng, giao hàng, thanh toán… 

được thực hiện trong môi trường thương mại điện tử. Hoạt động này được hỗ trợ 

rất nhiều thông qua sự phát triển của khoa học công nghệ như hệ thống quản trị 

dây truyền cung ứng toàn cầu, công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến điện. 
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Hoạt động giao nhận hàng hóa đã ứng dụng khá tốt hệ thống công nghệ thông tin 

hải quan hiện đại trên nền tảng tập trung hóa xử lý dữ liệu, tích hợp được các 

chức năng, xử lý hồ sơ hải quan điện tử, thanh toán điện tử, giấy phép điện tử, xây 

dựng được cổng thông tin điện tử kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan liên 

quan, bước đầu đang triển khai tổ chức thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc 

gia và một cửa khu vực ASEAN. Trong phân phối hàng hóa về cơ bản cũng đã có 

sự liên kết với nhau nhằm tập trung nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Các doanh nghiệp phân phối đã có sự quan tâm nhiều đến việc tổ chức hậu cần 

logistics phục vụ cho hoạt động của các điểm bán lẻ chứ ít dựa vào khả năng giao 

hàng của các nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa. Bước đầu cũng đã đầu tư xây 

dựng được hệ thống kho bảo quản, xe chuyên dùng đồng bộ, xây dựng được vùng 

cung cấp tạo nguồn hàng phong phú và ổn định. Hạ tầng thương mại, dịch vụ 

logistics trong kinh doanh kho bãi không ngừng tăng trưởng qua các năm. Cơ cấu 

dịch vụ logistics của Việt Nam có sự dịch chuyển theo hướng phù hợp. Trong 

dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng chủ yếu, ngành đường 

sắt đang tích cực đổi mới để có thể khai thác được hết tiềm năng. Vận tải hàng 

không đã có đóng góp tích cực vào vận chuyển hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 

Các doanh nghiệp lớn có thế mạnh trong việc cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng 

hoá có khối lượng lớn, hàng theo kế hoạch, hàng siêu trường, siêu trọng, còn các 

doanh nghiệp nhỏ lại có lợi thế trong cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng thông 

thường như hàng bách hoá, hàng rời, hàng container có khối lượng nhỏ và đặc 

biệt là thầu việc phân phối các sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong nội 

địa cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc vận chuyển máy móc, thiết bị, 

hàng công trình ra vào các cảng Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng.   

Bên cạnh những nỗ lực đáng ghi nhận đó, nhìn một cách toàn diện, ngành 

logistics ở Việt Nam còn bộc lộ không ít hạn chế, bất cập cần được khắc phục, đó 

là: 

Số lượng, quy mô dịch vụ logistics ở Việt Nam còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu 

đồng bộ. 

Các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân chưa có khả năng cung cấp dịch vụ 

logistics chất lượng cao, vì thế mà khả năng cạnh tranh thấp hơn so với các doanh 

nghiệp nước ngoài và yếu thế trước xu hướng hội nhập quốc tế và khu vực. Hầu 

hết các doanh nghiệp logistics chưa thực sự phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp, 

hiện đại về quy mô, chưa tạo được sự liên minh, liên kết trong một chỉnh thể 
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thống nhất, chỉ dựa vào năng lực sẵn có nên khả năng cạnh tranh thấp, có cả cạnh 

tranh không lành mạnh. Bức tranh chung của thị trường phân phối vẫn manh mún 

do có nhiều loại hình mua bán và thương nhân nhỏ lẻ, không được tổ chức thành 

hệ thống. Có rất ít doanh nghiệp phân phối đủ mạnh để kiểm soát và chi phối thị 

trường, nhất là trong thời điểm nhạy cảm. Hệ thống phân phối chưa có mối liên 

kết chặt chẽ từ sản xuất, nhập khẩu đến người tiêu dùng; khả năng kiểm soát giá 

cả của doanh nghiệp đối với đại lý yếu, làm giảm hiệu quả can thiệp của Nhà 

nước khi cần thiết. Các doanh nghiệp logistics kho bãi vẫn còn thiếu tính chuyên 

nghiệp trong việc giao nhận, phân phối hàng hóa theo đơn hàng. Doanh thu từ 

kho bãi tăng nhanh nhưng chi phí phải trả cho tiền thuê đất, kho tương đối cao 

nên đã giảm bớt hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, hầu hết hệ thống kho bãi được 

xây dựng khá lâu nên chất lượng kho xuống cấp, xe tải, xe chuyên dùng đã cũ, chi 

phí sửa chữa lớn, các thiết bị phục vụ lạc hậu, thô sơ, còn sử dụng nhiều lao động 

thủ công trong xếp dỡ nên năng suất thấp, không đảm bảo an toàn. Việc quản lý 

kho bãi chưa thực sự khoa học, chưa áp dụng các kỹ thuật khoa học hiện đại, đặc 

biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào điều phối và quản lý kho bãi. Kho CFS 

(kho chứa hàng hóa lẻ) chưa có khả năng nối mạng thông tin với khách hàng để 

phục vụ công tác kiểm tra, lưu trữ và theo dõi từng lô hàng từ kho đến bất kỳ nơi 

nào trong nước trước khi đến tận người tiêu dùng, chưa ứng dụng kỹ thuật quản 

trị kho hàng bằng các phần mềm chuyên dùng, kỹ thuật mã vạch như các nước 

tiên tiến đang sử dụng...  

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho logistics còn nhiều bất cập. 

Hạ tầng giao thông, hạ tầng kho bãi, hạ tầng công nghệ chậm cải tiến. Hạ 

tầng cảng biển cơ cấu còn bất hợp lý. Hầu hết các bến cảng đều là bến tổng hợp 

và bến container chiếm số lượng rất ít. Hầu hết là cảng nhỏ, cảng quốc tế chiếm 

số lượng rất ít (khoảng 20 cảng). Hạ tầng giao thông đường bộ cũng có những 

khúc mắc tương tự, theo chức năng thì tỉ lệ giữa quốc lộ so với tỉnh lộ không có 

sự chênh lệch nhiều. Điều này khiến xe địa phương lưu thông đường quốc lộ quá 

nhiều nên đã gây nhiều ách tắc và tai nạn giao thông, đồng thời làm chất lượng 

đường nhanh chóng xuống cấp do lưu lượng tăng quá nhanh và nhiều. Kết cấu hạ 

tầng đường sắt còn lạc hậu, yếu kém so với các quốc gia trong khu vực và trên thế 

giới. Năng lực vận chuyển còn thấp do quy mô còn nhỏ và chưa được hiện đại 

hóa. Ngoài ra, đối với đường hàng không chưa đủ phương tiện chở hàng cho việc 

vận chuyển vào thời gian cao điểm. Hạ tầng kho bãi trong tình trạng “chỗ ăn 
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không hết, chỗ lần chẳng ra”. Những chỗ có nhu cầu kho bãi cao thì luôn luôn 

thiếu trong khi có những khu vực dù đã được quy hoạch để làm kho bãi, thì mặt 

bằng thì lại luôn “ế”. Các dự án về Logistics lại luôn được đặt sau dự án phát triển 

của hạ tầng đô thị. 

Mặc dù, hạ tầng công nghệ hiện nay ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh 

mẽ với đa số các ứng dụng công nghệ thông tin được đưa vào vận hành và có kết 

quả tốt như giải pháp tự động hóa kho hàng thương mại điện tử, hệ thống điều 

hành kết hợp tự động hóa sản xuất với các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, hoạt 

động hiệu quả, và một số ít nhà bán lẻ trong nước đang triển khai ứng dụng kết 

hợp giữa hệ thống thông tin - tự động hóa - trí tuệ nhân tạo trong quản lý chuỗi 

cung ứng từ khâu thu mua tới khâu phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. Tuy 

nhiên, không nhiều doanh nghiệp Logistics nội địa chịu đầu tư nghiên cứu và ứng 

dụng công nghệ mới trong hoạt động của mình. Trình độ ứng dụng công nghệ của 

các doanh nghiệp Logistics Việt Nam đang ở mức độ thấp, đặc biệt trong lĩnh vực 

vận tải đường bộ. Việc ứng dụng công nghệ vào giải bài toán tối ưu của ngành 

logistics còn hạn chế, còn ít doanh nghiệp nghiên cứu, cung ứng dịch vụ này nên 

chi phí logistics còn cao, làm giảm khả năng cạnh tranh với nước ngoài.  

Khung khổ pháp lý liên quan đến hoạt động logistics còn bất cập. 

Luật Thương mại chưa cụ thể hóa quy chế của người chuyên chở không có 

tàu (NVOCC - Non vessel operating of common canifer) trong pháp luật về 

logistics. Việc cấp phép hoạt động cho các công ty kinh doanh logistics tư nhân 

của chính quyền địa phương thực hiện đại trà mà không xem xét kỹ khả năng tài 

chính, cơ sở vật chất của đơn vị xin phép hoạt động. Các quy định về dịch vụ 

chuyển phát nhanh hiện nay còn coi là dịch vụ bưu điện chứ chưa được coi là một 

loại hình dịch vụ logistics và còn chịu sự điều tiết của các nghị định, thông tư về 

bưu chính viễn thông. Đây là điều rất bất hợp lý. Thủ tục thông quan còn nhiều 

khó khăn, phức tạp, mất nhiều thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp đặc biệt 

là chi phí lưu kho, bãi. 

Vấn đề tổ chức quản lý còn chồng chéo.  

Hiện nay đã có quy định giao Bộ Công thương chịu trách nhiệm chung trước 

Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ 

logistics. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao 

thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng không trong 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_giao_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_ray
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0ng_h%E1%BA%A3i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_kh%C3%B4ng
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phạm vi cả nước; Cục Hàng hải Việt Nam quản lý vận tải biển; Cục Hàng không 

dân dụng quản lý vận tải đường không; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm 

hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định hiện hành của 

pháp luật. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Công thương trong công tác quản lý nhà nước về kinh 

doanh dịch vụ logistics. Tuy nhiên cơ chế phối hợp và việc thực hiện chưa có hiệu 

quả nên chưa phối hợp thực sự thống nhất và vì vậy cũng chưa giải quyết được 

những khó khăn nảy sinh và chưa thể hiện được hiệu lực của bộ máy quản lý. 

Cùng với đó, đội ngũ và trình độ cán bộ kinh doanh dịch vụ logistics cũng như 

cán bộ quản lý nhà nước về logistics vừa thiếu vừa thiếu chuyên nghiệp, kiến thức 

về thị trường logistics còn hạn chế. Việc đào tạo nhân lực logistics cũng chưa 

được quan tâm đúng mức. 

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, cả về 

phía Nhà nước và doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cần giải quyết mâu thuẫn giữa nhu 

cầu phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam ngày càng cao với khả năng huy động 

các nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế; cùng với đó là việc giải bài toán 

mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ logistics với khả năng đáp 

ứng của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này.  

3. Một số đề xuất 

Xu thế tất yếu của thời đại ngày nay là toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. 

Toàn cầu hoá làm cho giao thương giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới 

phát triển mạnh mẽ và đương nhiên sẽ kéo theo những nhu cầu mới về vận tải, 

giao nhận hàng hóa, phân phối hàng hóa, kho bãi, các dịch vụ phụ trợ… Xu thế 

mới của thời đại sẽ dẫn đến bước phát triển tất yếu của logistics toàn cầu. Mạng 

thông tin toàn cầu đã, đang và sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới. Ứng 

dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử như: hệ thống thông tin quản trị 

dây truyền cung ứng toàn cầu, công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến… 

đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong kinh doanh kéo theo những thay đổi 

trong phương thức kinh doanh của ngành logistics. Toàn cầu hoá nền kinh tế càng 

sâu rộng thì tính cạnh tranh dịch vụ logistics lại càng gay gắt việc đi thuê các dịch vụ 

logistics ở bên ngoài ngày càng trở nên phổ biến hơn. 

Để tiếp tục phát triển logistics ở Việt Nam một cách đồng bộ, thành một 

ngành mũi nhọn, có giá trị gia tăng cao hướng vào thực hiện có hiệu quả các mục 
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tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập, cần thực hiện một số 

giải pháp sau: 

 Một là, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở Việt 

Nam. 

Việt Nam cần chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dịch vụ 

logistics, không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển 

dịch vụ logistics. Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa các chính sách về 

phát triển dịch vụ logistics, ban hành bổ sung các văn bản pháp luật cho hoạt động 

logistics và các lĩnh vực hỗ trợ như vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, 

thủ tục hải quan. Chuẩn hóa các quy trình dịch vụ logistics, thống kê báo cáo 

logistics, các định chế có liên quan như thuế, bảo hiểm, ngân hàng, môi trường, 

chuẩn hóa các quy định về cấp phép, điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn, vận tải đa 

phương thức, thống nhất hóa và tiêu chuẩn hóa tên hàng và mã hàng hóa. Điều 

này đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ về chính sách, đồng bộ hóa về tiêu chuẩn kỹ 

thuật, khung pháp lý cũng như quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng của 

các nước khác trong khu vực. Cùng với đó, chủ động thành lập cơ quan liên 

ngành quản lý các dịch vụ logistics. Hiện nay, các hiệp hội ngành liên quan tới 

dịch vụ logistics gồm có Hiệp hội các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 

(VLA), Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA), Hiệp hội Đại lý - Môi giới hàng hải 

Việt Nam (VISABA), Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), Hiệp hội Vận tải 

ôtô. Cơ quan quản lý nhà nước về logistics đang do nhiều Cục, Sở, Ban ngành 

như giao thông vận tải, thương mại, tài chính, hải quan đảm nhiệm theo phạm vi 

được phân công. Điều này đòi hỏi sớm thành lập cơ quan quản lý nhà nước về 

logistics. Cơ quan này là cầu nối giữa các Hiệp hội, các ngành có liên quan. Từ 

đó, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin có liên quan tới các hoạt động vận tải, 

thương mại, xếp dỡ hàng hóa, các thủ tục giao nhận hàng hóa của cảng, các loại 

giá dịch vụ cảng, thời gian tàu đến, rời cảng, việc điều động phương tiện vận tải 

giao nhận hàng hóa nhằm tránh ùn tắc tại cảng, các thông tin về hàng hóa và 

giao nhận kho vận, thông tin về các cảng biển và các công ty giao nhận kho 

vận... Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo 

mô hình một cửa liên thông; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận 

đầu tư nhanh gọn, tạo cơ chế thông thoáng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 

triển khai thực hiện các dự án phát triển dịch vụ logistics. Đặc biệt, cần phải đơn 

giản hóa thủ tục trong thẩm định, phê duyệt, đổi mới quy trình giải quyết hồ sơ, 
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thủ tục; cần tiếp tục mở rộng việc thực hiện hệ thống hải quan một cửa, thông 

quan điện tử với danh mục thuế suất hài hòa, minh bạch… có như vậy thì các 

nhà đầu tư, các doanh nghiệp mới yên tâm và tin tưởng tham gia kinh doanh 

dịch vụ logistics.  

Hai là, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng logistics trong nước.  

Việt nam cần đầu tư cho các cảng, sân bay, cảng thông quan nội địa, đường 

bộ, đường sắt, đường sông, kho bãi, trang thiết bị... theo một kế hoạch tổng thể và 

đồng bộ, nhất là phải xúc tiến triển khai đầu tư xây dựng các trung tâm logistics 

có quy mô lớn theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa 

bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, cần sớm 

hoàn thiện hệ thống đường trên cao theo mô hình như các thành phố ở Trung 

Quốc, Thái Lan... Chú trọng xây dựng nhà ga hàng hóa chuyên dụng kết nối với 

các trung tâm logistics để giao hàng, tiếp nhận, chuyển tải... tại các sân bay quốc 

tế theo quy trình nghiệp vụ như các nước trong khu vực. Tiến hành nâng cấp, hiện 

đại hóa và xây dựng thêm kho tàng, bến bãi, trang thiết bị xếp dỡ hàng hóa, 

container ở các điểm giao nhận. Theo đó, cần nhanh chóng cập nhật, bổ sung quy 

hoạch nhằm định hướng và có lộ trình rõ ràng trong thực hiện quy hoạch các lĩnh 

vực kết cấu hạ tầng logistics. Cụ thể: Đối với vận tải đường bộ: cần cải tạo, mở 

rộng các tuyến đường hướng tâm; Xây dựng các tuyến đường cao tốc song hành 

với các quốc lộ có lưu lượng lớn; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đường vành 

đai; Tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các trục giao thông 

hướng tâm; Đầu tư xây mới và nâng cấp, cải tạo các bến xe, bãi đỗ đáp ứng nhu 

cầu vận chuyển; Đối với vận tải đường sắt: tập trung cải tạo, nâng cấp và mở rộng 

các tuyến đường đặc biệt là tuyến đường Bắc Nam nhằm đảm bảo tốc độ chạy, 

phát triển các dịch vụ văn minh tại ga, cảng. Mở rộng các tuyến đường sắt tới các 

khu vực, các trung tâm công nghiệp, khu chế xuất, để đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển. Đầu tư mới các phương tiện vận chuyển để có thể vận chuyển nhanh hơn 

và tiết kiệm chi phí; Đối với vận tải hàng không: đầu tư mua sắm máy bay chở 

hàng cỡ lớn, các phương tiện xếp dỡ vận chuyển hàng hiện đại; Thiết lập thêm 

các tuyến bay chở hàng tới các điểm có nhu cầu vận chuyển hàng hoá đi và đến 

Việt Nam; Cho phép các doanh nghiệp logistics được phép hoạt động và cung cấp 

các dịch vụ tại sân bay...Đối với vận tải đường sông: Triển khai xây dựng các 

tuyến đường vận tải đường sông phải kết nối được với các tuyến đường biển, 
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đường sắt, đường ôtô để tạo thành tuyến vận tải thông suốt, liên hoàn và đa 

phương thức; Cải tạo, nâng cấp và khơi thông, bảo trì luồng lạch để mở rộng 

mạng lưới kết nối của vận tải đường thủy; Nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng cảng, 

bến và cơ giới hóa hệ thống bốc xếp hàng hóa để đáp ứng được yêu cầu của vận 

tải bằng container; Phát triển đội tàu theo hướng đa dạng, có cơ cấu hợp lý để 

nâng cao năng lực hàng hóa thông qua cảng…  

Ba là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại trong phát triển dịch vụ 

logistics.  

Nhà nước cần đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử - 

công nghệ đang áp dụng trong kinh doanh. Cần chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử 

trong thương mại khai quan điện tử (Electronic data interchange - EDI). Đẩy 

mạnh hiện đại hoá hệ thống truyền thông, gia tăng tốc độ đường truyền... đảm 

bảo thông tin được truyền đi nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ 

logistics nâng cao hiệu quả cung ứng. Các doanh nghiệp logistics cần tiếp tục 

đầu tư, xây dựng cấu trúc và triển khai ứng dụng rộng rãi tin học trong quản trị 

logistics. Các doanh nghiệp cần làm quen với việc sử dụng những phần mềm hỗ 

trợ trong việc phát hành chứng từ vận chuyển hàng hóa, theo dõi quá trình vận 

chuyển hàng hóa, quản lý container, tiến tới sử dụng vận đơn điện tử… tăng độ 

chính xác của thông tin, không tốn giấy tờ. Sử dụng hệ thống định vị toàn cầu 

GPS giúp nắm được thời hạn về địa điểm nguồn hàng hóa, qua đó nâng cao hiệu 

quả của việc gửi hàng và tính chính xác trong việc kiểm kê hàng hóa. Bên cạnh 

đó, Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 

với những bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; theo hướng tích hợp trí tuệ 

nhân tạo với mạng lưới kết nối internet vạn vật (IoT) và các công cụ hiện đại 

hoá để thay đổi phương thức dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hoá, kết nối 

những thiết bị truyền thông: Pallet, xe cần cẩu, thậm chí xe rơ-mooc chở hàng 

với mạng internet. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có liên quan đến lĩnh vực logistics ở Việt 

Nam. Cần tăng cường hoạt động thương mại điện tử và sử dụng các nền tảng kỹ 

thuật số. Sử dụng giải pháp công nghệ số để nâng cao hiệu quả và cung cấp 

những dịch vụ mới cho khách hàng. Khi áp dụng công nghệ số, doanh nghiệp có 

thể cung cấp khả năng hiển thị và truy xuất nguồn gốc hàng hóa cũng như giao 

tiếp với khách hàng trực tuyến. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp logistics phải 

đầu tư vào công nghệ như Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, tự động 
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hóa và phân tích dữ liệu. Ngoài ra, cần tiếp cận công nghệ mũi nhọn như robot, 

máy bay không người lái và phương tiện tự hành để làm tăng hiệu quả dịch vụ 

logistics. 

Bốn là, tích cực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics. 

Cần phải thay đổi mạnh mẽ nhận thức của các cấp, các ngành, các chủ doanh 

nghiệp về lợi ích và vai trò của dịch vụ logistics, khi đó doanh nghiệp sẽ quan tâm 

nhiều hơn đến việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm 

trước mắt là phải cập nhật những kiến thức luật pháp trong nước và quốc tế về 

vận tải đa phương thức, các hoạt động chính của logistics và kỹ năng vận hành 

dịch vụ logistics cho nguồn nhân lực hiện có. Đồng thời với việc đào tạo nghiệp 

vụ chuyên môn là phải nâng cao trình độ ngoại ngữ, đảm bảo được việc giao dịch, 

thủ tục và lập chứng từ nghiệp vụ. Việc đào tạo nguồn nhân lực phải được tiến 

hành ở cả ba cấp độ cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ quản lý và người thực 

hiện nghiệp vụ cụ thể của từng ngành. Cùng với đó, phải gắn chính sách đào tạo 

nguồn nhân lực ngành logistics vào chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Cần tiếp 

tục thiết lập ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong các trường đại học 

kinh tế, ngoại thương, thương mại cũng như sau đại học. Có các ưu đãi trong các 

chương trình đào tạo nước ngoài bằng ngân sách của Nhà nước… Bên cạnh đó, 

cần tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế cho các chương 

trình đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước. Phối hợp và tranh thủ hợp tác với các 

tổ chức FIATA, IATA và các tổ chức phi chính phủ khác để có nguồn kinh phí 

đào tạo thường xuyên hơn. Phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội và Các doanh nghiệp 

logistics để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực. 

Năm là, huy động có hiệu quả các nguồn lực cho ngành logistics. 

Bằng cơ chế, chính sách, Chính phủ cần tạo ra môi trường hấp dẫn để thu 

hút các nguồn lực bên ngoài và phải biến ngoại lực thành nội lực để phát triển. 

Theo đó, cần hoàn thiện chính sách đầu tư, ưu đãi để phát triển cơ sở hạ tầng 

logistics cả "phần cứng" và "phần mềm". Ban hành các chính sách khuyến khích 

đầu tư như: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng logistics, tạo cơ sở vật chất cho hệ 

thống logistics, ưu đãi về thuế đối với dịch vụ logistics và người kinh doanh 

dịch vụ logistics, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế xuất nhập khẩu 

cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp logistics 

Việt Nam. Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư tư nhân, chủ 
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động đầu tư của doanh nghiệp và áp dụng rộng rãi các mô hình PPP (Public 

Private Partnerships). Đây là phương thức đầu tư khả thi áp dụng cho các dự án 

cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và tại các đô thị lớn, trong bối cảnh ngành giao thông 

muốn tăng cường huy động vốn từ khu vực tư nhân nhằm giảm bớt gánh nặng 

cho ngân sách. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics cần chú trọng 

quảng bá hình ảnh thông qua xây dựng các website với các nội dung cụ thể, vì 

phần lớn website của các doanh nghiệp logistics Việt Nam chỉ đơn thuần giới 

thiệu về bản thân và dịch vụ của mình, thiếu các tiện ích như công cụ theo dõi 

đơn hàng, theo dõi lịch trình tàu, booking, theo dõi chứng từ... Trong khi đó, đây 

lại là những yếu tố được các chủ hàng đánh giá rất cao khi họ lựa chọn nhà cung 

cấp dịch vụ logistics vì website là nơi nắm bắt, công bố, trao đổi những thông tin 

cần thiết để các doanh nghiệp trao đổi, hợp tác làm ăn với nhau.  

4. Kết luận 

Việt Nam mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội cũng như 

thách thức cho ngành dịch vụ logistics của cả nước. Tuy còn khá mới mẻ nhưng 

phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay là một tất yếu khách quan, một 

chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Với tiềm năng rất lớn nhưng năng lực 

ngành logistics Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Để nắm bắt, khai thác cơ hội, 

khắc phục những trở ngại, thách thức, phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt các giải 

pháp nêu trên. Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ logistics là vấn đề còn mới mẻ ở 

nước ta và cũng là một vấn đề lớn có nhiều khó khăn và phức tạp. Đề xuất của 

tác giả chỉ là những gợi mở, còn nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung 

từ thực tiễn mới đem lại hiệu quả. 
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ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG PHÁT TRIỂN E-LOGISTICS: 

THỰC TIỄN TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KHUYẾN NGHỊ  

CHO VIỆT NAM 

 

ThS.NCS. Nguyễn Quang Trung, 

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 

 

TÓM TẮT 

Blockchain là một hệ thống cơ sở dữ liệu dạng chuỗi – khối cho phép lưu 

trữ và truyền tải thông tin một cách an toàn được liên kết với nhau nhờ các thuật 

toán mã hóa – mật mã phức tạp (Narayanan & cộng sự, 2016), trong sự phát 

triển của thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số, blockchain ngày càng thể 

hiện rõ tầm quan trọng không thể thay thế của nó. Sử dụng nghiên cứu định tính 

bằng phương pháp phân tích mô tả, tổng hợp dữ liệu thứ cấp, báo cáo này giới 

thiệu khái quát về blockchain và các ứng dụng của nó trong phát triển logistics 

điện tử (e-logistics) ở Hoa Kỳ, Liên bang Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cuối 

cùng, báo cáo nêu lên các khuyến nghị như cần có sự ưu tiên cho ứng dụng 

blockchain và e-logistics nói chung trong chiến lược phát triển logistics quốc 

gia, cần quan tâm phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng công nghệ thông tin làm nền 

tảng phát triển blockchain, đầu tư phát triển hệ thống e-logistics là cấp thiết, cần 

kiến tạo các cơ chế, chính sách, môi trường đón đầu ứng dụng công nghệ mới vào 

ngành logistics nói chung cho sự phát triển e-logistics ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: blockchain, logistics, e-logistics  

1. Mở đầu  

Ngày nay, khi tính cạnh tranh của thị trường logistics vô cùng quyết liệt, nhu 

cầu của khách hàng không ngừng tăng lên thì e-logistics đã trở thành một giải 

pháp khả dụng và ưu tiên của các nhà sản xuất trong mạng lưới toàn cầu, các 

ứng dụng công nghệ mới như blockchain đã mang đến một loạt đổi mới cho quy 

trình logistics truyền thống trở nên tiên tiến nhất có thể. Nền tảng chuỗi cung 

ứng toàn cầu bắt đầu được hình thành trong thập niên 1990 trên cơ sở mong 

muốn thành lập các trung tâm nhập khẩu (import center) và trung tâm giao hàng 

(delivery center) riêng biệt của các DN (DN) bán lẻ, nhưng từ sau năm 2000, 

mạng lưới phân phối điện tử (e-fulfillment distribution network) bắt đầu được 
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các nhà bán lẻ chú trọng, trong bối cảnh thị trường mới thì logistics không 

những phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa mà còn đáp ứng thị trường 

nội địa và ở một tầm cao hơn, e-logistics sẽ là nền tảng quan trọng của TMĐT, 

khi đó kinh nghiệm quốc tế cho thấy ứng dụng blockchain trong logistics hiện 

đại đang và vẫn sẽ là xu hướng được ưu tiên lựa chọn. 

2. Khái quát về ứng dụng lockchain trong e-logistics  

Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, logistics ngày càng quan trọng vì 

sự sẵn sàng có của các nguồn lực cần thiết bảo đảm khơi thông dòng chảy hàng 

hóa từ điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng để đáp ứng các nhu cầu của 

khách hàng. Theo Jonsson & Mattsson (2005) thì tiến trình từ việc thiết lập kế 

hoạch, tổ chức, kiểm soát tất cả các hoạt động trong dòng nguyên vật liệu, từ 

nguyên liệu thô cho đến khâu tiêu thụ cuối cùng và các dòng chảy ngược lại của 

sản phẩm được sản xuất để cung cấp dịch vụ tốt, chi phí thấp, vốn ràng buộc 

thấp, các hạn chế về môi trường nhỏ là nhiệm vụ trọng tâm của logistics. 

Internet toàn cầu đã làm thay đổi đáng kể diện mạo nền kinh tế xã hội của các 

quốc gia. Đặc biệt Internet đã khai sinh ra lĩnh vực kinh doanh điện tử gồm các 

quy trình kinh doanh kéo dài toàn bộ chuỗi giá trị từ mua hàng, quản lý chuỗi 

cung ứng, tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng và mối quan hệ kinh doanh 

(electronic business, e-business), TMĐT (electronic commerce) là một mắc xích 

quan trọng của kinh doanh điện tử (e-business), đây là những hoạt động mua 

hoặc bán sản phẩm bằng phương pháp điện tử trên các dịch vụ trực tuyến hoặc 

qua Internet, các công nghệ như thương mại di động, thanh toán điện tử, quản lý 

chuỗi cung ứng, tiếp thị qua Internet, xử lý giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu 

điện tử (EDI), hệ thống quản lý hàng tồn kho và hệ thống thu thập dữ liệu tự 

động…, tất cả đã mang lại nhiều thay đổi trong tất cả các lĩnh vực đời sống hàng 

ngày của con người, nhất là đối với việc thay đổi mô hình vận hành của các DN, 

trong đó đáng kể là các công ty logistics. 

E-Logistics theo Joseph & cộng sự (2004) là một quy trình giao hàng hỗ trợ để 

hoàn thành các đơn đặt hàng TMĐT trực tuyến, đồng thời e-logistics còn là việc 

sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông để hỗ trợ việc cung cấp và thực hiện 

một loạt các hoạt động logistics như nhìn nhận của Gunasekaran & cộng sự 

(2007) trong các mô hình trực tuyến với khách hàng (B2C) hoặc DN với DN 

(B2B). So với logistics truyền thống, e-logistics có nhiều điểm khác biệt như các 

công ty truyền thống tập trung vào chiến lược logistics tự lực, thủ công bằng 
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việc sở hữu hệ thống nhân lực, sổ sách và vật lực vận hành đội phương tiện vận 

tải, kho bãi còn e-logistics quan tâm đến việc vận hành hệ thống hoạch định 

nguồn lực (Enterprise Resource Planning – ERP), hệ thống quản lý mối quan hệ 

nhà cung cấp (Supplier Relationship Management – SRM) cùng với Internet và 

công nghệ blockchain. 

Blockchain là một hệ thống cơ sở dữ liệu dạng chuỗi – khối cho phép lưu trữ và 

truyền tải thông tin một cách an toan, nó được liên kết với nhau nhờ các thuật 

toán mã hóa – mật mã (cryptography) phức tạp (Narayanan & cộng sự, 2016). 

Trong thương mại và logistics truyền thống, các giao dịch nhiều rủi ro vì phụ 

thuộc hoàn toàn vào chứng từ giấy cũng như sự bất định về khả năng chuyển 

giao sản phẩm, chất lượng sản phẩm cũng như thanh toán chi phí. Công nghệ sổ 

cái phân tán (Distributed Ledger Technology - DLT) có thể hình dung như một 

sổ cái được chia sẻ, bất biến, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ghi lại các 

giao dịch, theo dõi tài sản trong một mạng lưới kinh doanh (Iansiti & Lakhani, 

2017).  

 

Nguồn: Ming Li & cộng sự (2019) 

Mô hình blockchain trong một cấu trúc e-logistics 

Blockchain có ưu thế trong e-logistics bởi tính minh bạch vì dữ liệu trên các 

khối (block) không thể thay đổi hoặc giả mạo (Ming Li & cộng sự, 2019), bằng 

cách áp dụng hợp đồng thông minh (smart contracts) việc phê duyệt, thông quan 

có thể nhanh chóng, hiệu quả hơn, giảm thời gian xử lý hàng hóa tại các cửa 
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khẩu hải quan. Blockchain đảm bảo dữ liệu đáng tin cậy trên toàn hệ sinh thái e-

logistics (Iansiti & Lakhani, 2017) vì toàn bộ mạng đóng góp vào việc xác thực 

dữ liệu. Các hợp đồng thông minh (Smart contracts) dựa trên chuỗi khối là các 

hợp đồng được đề xuất có thể được thực thi hoặc thực thi một phần hoặc toàn bộ 

mà không cần sự tương tác của con người, một tính năng chính của hợp đồng 

thông minh là chúng không cần bên thứ ba đáng tin cậy (chẳng hạn như người 

được ủy thác) để làm trung gian giữa các thực thể ký hợp đồng - mạng 

blockchain tự thực thi hợp đồng, điều này có thể làm giảm xung đột giữa các 

thực thể khi chuyển giao giá trị và sau đó có thể mở ra cánh cửa cho mức độ tự 

động hóa giao dịch cao hơn. 

3. Thực tiễn ứng dụng blockchain trong phát triển logistics trên thế giới 

Nếu như mục tiêu e-logistics là tính hiệu quả cùng với tiết kiệm chi phí thì 

blockchain đáp ứng đầy đủ, thậm chí đây chính là sự lựa chọn hiệu quả hơn từ 

tốc độ, sự minh bạch và tin cậy, blockchain giúp đặt hàng trực tiếp với các nhà 

phân phối, nhà sản xuất, có thể tiếp cận nhiều người bán hơn trên toàn cầu trong 

khi truyền thống việc này chủ yếu được thực hiện cơ học bằng fax hay thư giấy 

nên tốn kém chi phí, thời gian… từ đó phát triển đáng kể hoạt động logistics, 

dưới đây giới thiệu ứng dụng blockchain trong phát triển logistics ở một số quốc 

gia có nền dịch vụ hậu cần tiên tiến như Hoa Kỳ, Liên bang Đức, Hàn Quốc, 

Trung Quốc: 

Tại Hoa Kỳ, có rất nhiều bằng chứng chứng tỏ tính ưu việt của công nghệ 

blockchain trong phát triển e-logistics, điển hình như Liên minh chuỗi khối 

trong vận tải (Blockchain in Transport Alliance - BiTA) là một diễn đàn để 

ngành logistics thảo luận và phát triển kế hoạch triển khai công nghệ sổ cái 

trong vận chuyển, BiTA đang làm việc trên các tiêu chuẩn và thông lệ chung 

cho ngành với nổ lực khẳng định lợi ích của blockchain trong đó có các công ty 

logistics khổng lồ như UPS, FedEx, Uber Freight, Union Pacific Railroad và 

Project 44…; Chronicled là người dẫn đầu trong ngành khoa học đời sống Hoa 

Kỳ với Mạng MediLedger được hỗ trợ bởi chuỗi khối blockchain giúp thu hẹp 

khoảng cách giữa các đối tác thương mại, hệ sinh thái hoàn toàn phi tập trung 

của nó giúp các ngành công nghiệp bao gồm dược phẩm, hàng hóa và các ngành 

khác theo dõi mọi hành động mà lô hàng của họ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo 

sự riêng tư hoàn toàn bằng cách cho phép toàn quyền kiểm soát dữ liệu cũng 

như chia sẻ dữ liệu đó mà không liên quan đến bên trung gian thứ ba, 
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Chronicled kết hợp chuỗi khối với các thiết bị AI và IoT để tự động hóa khả 

năng truy xuất nguồn gốc và phê duyệt ngay lập tức các giao dịch tài chính trong 

ngành vận chuyển, các thiết bị IoT hỗ trợ blockchain của Chronicled cung cấp 

cho các công ty hậu cần những hiểu biết sâu sắc hơn về các điều kiện môi 

trường và quy trình chuyển quyền giám sát, nhờ đó các DN có thể di chuyển sản 

phẩm của mình trên toàn thế giới một cách an toàn và hiệu quả; Slync (Slync.io 

là một nền tảng vận hành SaaS dành cho các chủ hàng toàn cầu và các nhà cung 

cấp dịch vụ hậu cần nhằm mang lại năng suất và hiệu quả quy trình cao hơn 

thông qua Tự động hóa Thông minh) kết hợp chuỗi khối và AI để cung cấp cho 

các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và nhà cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian 

thực về tất cả các lô hàng địa phương và toàn cầu của họ, nền tảng này cho phép 

người gửi hàng tự động hóa quy trình làm việc đơn điệu, dự đoán các nút thắt cổ 

chai hoặc thách thức trong quy trình logistics và có thể hoạt động vận chuyển 

tổng quan theo thời gian thực.   

Tại Liên bang Đức, Thành phố Frankfurt là một minh chứng tiên phong phát 

triển e-logistics phục vụ TMĐT ở Đức – quốc gia có nền logistics dẫn đầu thế 

giới. Hướng đi của Frankfurt tập trung vào việc thiết lập hệ thống kho vận hiện 

đại trên diện tích 650.200 m2 dẫn đầu nước Đức. Với diện tích 40.000 m2 Felix 

Waschulewski là một trong những nhà kho phục vụ TMĐT hiện đại nhất của 

thành phố, nó có khả năng gửi tới 50.000 bưu kiện mỗi ngày nhờ ứng dụng 

Blockchain (block storage) giúp tối ưu hóa lực lượng lao động cũng như năng 

lực quản trị kho. Một ví dụ khác là trường hợp Trung tâm Logistics Frankfurt 

của Lufthansa Cargo bằng các ứng dụng eTracking (dễ dàng truy xuất trực tuyến 

thông tin về lô hàng hoặc tình trạng chuyến bay, đặt cảnh báo để theo dõi các lô 

hàng); dịch vụ eServices dành cho thiết bị di động xác định vị trí lô hàng, gửi 

các khiếu nại; eFreight thay thế các tài liệu giấy quen thuộc đã được sử dụng 

trong ngành vận tải hàng không trong nhiều thập kỷ bằng các thông điệp điện tử 

được tiêu chuẩn hóa, trao đổi dữ liệu được quy định và tối ưu hóa ngành vận tải 

hàng không; Quick drop-off / Quick pick-up cho phép bạn tạo danh sách lô hàng 

với lô hàng xuất, nhập để trả hoặc nhận hàng nhanh hơn… những công nghệ này 

giúp xử lý khoảng 80% khối lượng hàng hóa vận tải hàng không toàn cầu, dẫn 

đầu về hàng dược phẩm cùng với các sản phẩm khoa học đời sống yêu cầu khắt 

khe về thời gian lẫn nhiệt độ, đây cũng là đơn vị đảm trách chủ yếu việc phân 

phối vắc xin Covid-19 trên phạm vi toàn cầu. 
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Tại Hàn Quốc, công nghệ blockchain bắt đầu gây được sự chú ý từ sau 2018 

với việc áp dụng hàng loạt trong các ngành như tài chính, logistics, thương mại 

và y tế. Blockchain đã góp phần mang đến thành công cho thị trường TMĐT tại 

Seoul bằng hệ thống kiểm soát tiên tiến (cutting-edge controlling system), giải 

pháp AI của LG CNS (thuộc tập đoàn LG) tự động phân loại các gói hàng thành 

các gói theo kích thước, tỷ lệ chính xác 99,8%, các ứng dụng dựa trên phân tích 

dữ liệu lớn một cách hiệu quả giúp giải pháp tối ưu trong triển khai vận tải đa 

phương thức, nhân lực cần thiết. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đầu tư 

khoảng 9 triệu USD để hỗ trợ sự phát triển của công nghệ blockchain trong 

nước. Ứng dụng blockchain cho container tại cảng Busan (cảng biển lớn thứ 5 

trên thế giới, xử lý 40% tổng cước phí vận tải biển xuất khẩu, 80% cước vận 

chuyển container và 42% sản lượng thủy sản của Hàn Quốc) năm 2019 được 

khởi động bởi Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp và Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn 

Quốc là một dự án tiêu biểu trong ứng dụng blockchain phát triển logistics của 

Hàn Quốc. Ban đầu việc di chuyển các container giữa các tàu là một quy trinh 

phức tạp gồm rất nhiều bước, các nhân viên tác nghiệp dựa trên một số lượng 

lớn các hồ sơ giấy tờ, email, danh sách container được trao cho người giao nhận 

vận tải, người chuẩn bị kế hoạch điều động… bằng cách giữ cho tất cả các bên 

được cập nhật từ một sổ cái phân tán và bất biến, các bộ giả định blockchain là 

giải pháp cho sự di chuyển của các container một cách nhịp nhang và hiệu quả 

thông qua việc chia sẻ một cách an toàn và minh bạch các tài liệu có liên quan, 

ngoài ra việc kiểm tra số lượng và chất lượng có thể được thực hiện trong thời 

gian thực với tất cả các thông tin có sẵn trên sổ cái phân tán tại mọi thời điểm. 

Tại Trung Quốc, là quốc gia sở hữu nhiều cảng biển thuộc hàng lớn nhất thế 

giới như cảng Thượng Hải, cảng Thâm Quyến, cảng Ningbo-Zhoushan, cảng 

Hongkong… nên việc tiếp cận công nghệ blockchain nhận được nhiều sự quan 

tâm của Chính phủ nước này, Trung Quốc có kế hoạch Mạng dịch vụ dựa trên 

chuỗi khối (Blockchain-based Service Network – BSN) từ tháng 4/2020 như 

một khuôn khổ toàn cầu để triển khai và vận hành một loạt các ứng dụng 

blockchain, BSN được coi là công nghệ cơ sở hạ tầng cho kết nối liên hoàn toàn 

Trung Quốc, nếu thành công nó có thể cung cấp một cách thuận tiện để chia sẻ 

dữ liệu, giá trị và tài sản kỹ thuật số, việc sử dụng blockchain để cải thiện khả 

năng truy xuất nguồn gốc trong logistics là một trong những xu hướng mới nổi 

quan trọng trong thị trường hậu cần bên thứ ba ở Trung Quốc, blockchain là một 
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chuỗi thông tin tuần tự và có các bản ghi về các sự kiện không thể thay đổi hoặc 

giả mạo, hệ thống blockchain là một chuỗi các bản ghi được bảo vệ bằng mật 

mã, nhiều người dùng có thể truy cập hoặc thêm dữ liệu vào chuỗi mà không thể 

thay đổi hoặc xóa thông tin đã có và việc sử dụng blockchain loại bỏ sự cần thiết 

của một cơ quan trung ương để duy trì hồ sơ, công nghệ blockchain được đề cao 

tại Trung Quốc vì nó tăng cường bảo mật, giảm gian lận, tự động hóa luồng dữ 

liệu, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và khả năng theo dõi, giảm thủ tục 

giấy tờ và tăng tính minh bạch. 

Nhìn chung, các giải pháp blockchain sẽ lập tài liệu và ghi lại việc chuyển giao 

tất cả các hàng hóa được sử dụng trong suốt một chuyến hàng, mỗi khi một 

pallet di chuyển, một thùng chứa đầy hoặc cố gắng giao hàng, nó sẽ tạo ra một 

bản ghi rõ ràng, blockchain cũng ghi lại các giao dịch và có thể lưu trữ bản sao 

kỹ thuật số của các thủ tục giấy tờ quan trọng như đơn đặt hàng, vận đơn, chứng 

từ hải quan, giúp cập nhật nó một cách nhanh chông, cho phép các hãng vận tải 

cập nhật cho người gửi hàng và người nhận của họ về bất kỳ sự chậm trễ nào 

của hàng hóa hoặc những thay đổi về thời gian đến dự kiến trong suốt quá trình 

di chuyển. Blockchain ghi lại các vùng nhiệt độ cho các hoạt động của chuỗi 

cung ứng kho lạnh, không chỉ cung cấp bản ghi kỹ thuật số mà còn cải thiện 

chuyển động an toàn của các vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ, làm giảm khả năng 

lây lan vi khuẩn hoặc các bệnh do thực phẩm, ngoài ra blockchain cũng cung 

cấp một liên kết kỹ thuật số giữa phần mềm theo dõi và các công cụ phần cứng 

như số sê-ri (Serial No), mã vạch (barcode), thẻ RFID và chính sản phẩm, ứng 

dụng blockchain trong phát triển e-logistics không dừng lại ở phạm vi DN hay 

địa phương, mà nó đã trở thanh một chiến lược tầm quốc gia của nhiều nước 

logistics tiên tiến. 

4. Một số khuyến nghị cho Việt Nam 

Qua tổng quan về blockchain và ứng dụng blockchain trong phát triển e-logistics 

ở một số quốc gia có nền dịch vụ hậu cần điện tử phát triển như Hoa Kỳ, Liên 

bang Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, báo cáo này có một số khuyến nghị với Việt 

Nam, cụ thể: 

Đầu tiên, cần có sự ưu tiên cho ứng dụng blockchain nói riêng và e-logistics nói 

chung trong chiến lược phát triển logistics quốc gia. Trên thực tế, tùy theo năng 

lực, nguồn lực mà mỗi DN có thể thực hành e-logistics khác nhau từ thấp đến 
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cao theo cấp độ như (1) logistics tự cấp, (2) thuê một phần dịch vụ logistics, (3) 

logistics thuê ngoài, (4) cung cấp chuỗi dịch vụ logistics và (5) logistics trên nền 

tảng TMĐT, mỗi cấp độ e-logistics sẽ có các cấp độ ứng dụng blockchain tương 

ứng với nó, tuy blockchain ban đầu cần nguồn đầu tư lớn nhưng hiệu quả mà nó 

mang lại cho nhanh dịch vụ logistics thông qua liên kết, tiết kiệm, minh bạch, 

hiệu quả là thiết thực và to lớn. Ứng dụng blockchain trong phát triển e-logistics 

không còn là vấn đề riêng của DN hay địa phương nào, mà nó cần trở thành một 

chiến lược tầm quốc gia. 

Kế đến, cần quan tâm phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng công nghệ thông tin 

làm nền tảng phát triển blockchain. Cơ sở hạ tầng logistics (hệ thống giao thông 

thông minh đường biển, đường sông, đường bộ, đường sắt, đường không, hệ 

thống kho vận…) là điều kiện cần của e-logistics, hạ tầng công nghệ thông tin 

(hệ thống đường truyền, trạm phát, thiết bị tính toán, thiết bị kết nối mạng, an 

ninh an toàn, bảo mật, thiết bị phụ trợ, công nghệ internet) là nền tảng phát triển 

TMĐT - điều kiện đủ cho blockchain, cơ sở hạ tầng logistics, hạ tầng công nghệ 

thông tin tương ứng vững mạnh là nền tảng cho các ứng dụng blockchain và e-

logistics mạnh mẽ, không thể ứng dụng blockchain nếu khập khiễng nền tảng 

này. 

Song song đó, đầu tư phát triển hệ thống e-logistics (e-logistics system) là cấp 

thiết. Muốn phát triển e-logistics thì từng mắc xích trong hệ thống cần được hiện 

đại hóa như hệ thống ngân hàng điện tử, Hải quan điện tử, nhà sản xuất, kho bãi, 

nhà phân phối, công nghệ chuyển phát nhanh, điều này đòi hỏi sự quyết tâm, 

đồng bộ cao độ của các cấp, các ngành và DN, nó không dễ thực hiện được 

trong một thời gian ngắn nếu không có sự quyết tâm đầu tư cũng như hỗ trợ 

nguồn lực từ phía Nhà nước. 

Cuối cùng, cần kiến tạo các cơ chế, chính sách, môi trường đón đầu ứng dụng 

công nghệ mới vào ngành logistics nói chung. Kỷ nguyên toàn cầu, Internet và 

kinh tế số hoàn toàn cho phép những bước đi đón đầu công nghệ thay vì qua 

từng lộ trình thứ tự, để đón đầu được công nghệ thì rất cần triển khai giải pháp 

kiến tạo cụ thể như chiến lược đón đầu công nghệ logistics, đề xuất hoàn thiện 

khung pháp lý về logistics, tạo lập quỹ tài trợ đón đầu công nghệ e-logistics, 

nhất là cần sớm tăng cường hợp tác quốc tế và quốc tế hóa nền kinh tế logistics 

nước ta hiện nay để tập hợp các nguồn lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển. 
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3. Kết luận 

Blockchain ngày nay đã vượt ra ngoài tác dụng chuỗi khối ban đầu của nó mà 

trở thanh một ứng dụng tiên quyết trong e-logistics hiện đại, nó là canh tay đắc 

lực trong các quy trình, hoạt động logistics (Gunasekaran & cộng sự, 2007). 

Blockchain đã mang đến những thay đổi diện mạo to lớn cùng với năng suất 

vượt trội cho hoạt động logistics đã được thực chứng trên thế giới, trong bối 

cảnh Internet, TMĐT đang và sẽ làm biến đổi cơ bản diện mạo kinh tế hàng hóa 

thông qua các mô hình kinh doanh trực tuyến thì ứng dụng blockchain và e-

logistics nói chung ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế là 

điều chắc chắn, trong xu hướng đó, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến ứng 

dụng này trong chiến lược đầu tư phát triển logistics, trong đó có e-logistics 

thành ngành kinh tế quan trọng hàng đầu của đất nước. 
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TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN CHUỖI CUNG ỨNG 

TOÀN CẦU VÀ SỰ ĐỘT PHÁ CỦA VIỆT NAM 

 

ThS. Lâm Thị Thu Hiền  

Đại học Văn Lang 

TÓM TẮT 

Đại dịch COVID-19 đã làm rung chuyển mọi thứ trên toàn cầu trong tất cả 

các ngành, đặc biệt là lĩnh vực vận tải hàng hóa toàn cầu, dẫn đến những tác 

động đáng kể đến nền kinh tế thế giới. Đại dịch đã bộc lộ những lỗ hổng của 

nhiều công ty, đặc biệt là những công ty phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn 

cầu, quá phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất và các thị trường lớn. 

Bài viết phân tích xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu 

đang thể hiện mạnh mẽ, đưa đến cho Việt Nam nhiều cơ hội lẫn thách thức để 

vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu mới. 

Từ đó, làm rõ việc “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi 

cung ứng là xu thế phổ biến và là quá trình thay đổi sâu sắc các hoạt động sản 

xuất công nghiệp” tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

I. Tác động của đại dịch COVID-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu  

1. Chuỗi cung ứng toàn cầu là gì? 

Chuỗi cung ứng toàn cầu là một mạng lưới giữa các công ty và các nhà 

cung cấp trên toàn cầu, bao gồm các hoạt động, con người, thực thể, thông tin và 

những tài nguyên khác nhau, thực hiện một quy trình cần thiết từ cung cấp 

nguyên liệu thô đến sản xuất và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. 

2. Tác động của đại dịch COVID-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu 

Đại dịch Covid-19 đã tấn công thương mại và đầu tư toàn cầu với tốc độ và 

quy mô chưa từng có. Các công ty đa quốc gia phải đối mặt với cú sốc nguồn 

cung nguyên liệu, lao động, tiếp đến là cú sốc về nhu cầu khi ngày càng nhiều 

quốc gia áp lệnh cách ly và giãn cách xã hội. Kể từ khi bùng phát đại dịch 

COVID-19, thế giới đang trải qua cuộc suy thoái mạnh nhất kể từ sau Chiến 

tranh Thế giới thứ hai và nền kinh tế toàn cầu giảm khoảng 3% vào năm 2020. 

Theo phân tích của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), chuỗi cung ứng toàn 

cầu có sự thay đổi lớn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thời kỳ khủng 
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hoảng này cho thấy sự mong manh của chuỗi cung ứng hiện đại. Ảnh hưởng của 

Covid-19 khiến kinh tế các nước kiệt quệ, thương mại toàn cầu giảm sút, trong 

đó các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu cũng chao đảo vì khủng 

hoảng. 

Khác với các thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo hoặc đại dịch truyền nhiễm 

khác, COVID-19 không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng địa phương mà còn 

ảnh hưởng sâu sắc đến các chuỗi cung ứng toàn cầu ở tất cả các khâu, từ nguồn 

cung ứng đến khách hàng cuối cùng.  

Theo dữ liệu từ Tradeshift - một nền tảng toàn cầu giúp hỗ trợ quản lý 

chuỗi cung ứng, đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của đại dịch đối với hoạt động 

thương mại và sức mua. Tại Trung Quốc, từ giữa tháng 2/2020, số lượng giao 

dịch thương mại trong nước và quốc tế đã giảm 56% mỗi tuần. Mỹ, Vương quốc 

Anh và châu Âu xếp sau với mức giảm ban đầu là 26% vào đầu tháng 4 và tiếp 

tục giảm 17% vào cuối tháng 4. Hơn nữa, hoạt động thương mại ở tất cả khu vực 

áp lệnh phong tỏa đều gần như “đóng băng”. Theo Tradeshift, thương mại đã đi 

ngang ở mọi khu vực bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa, giãn cách. Tổng thể giao 

dịch hàng tuần trên nền tảng Tradeshift kể từ ngày 9/3/2021 giảm trung bình 

9,8%, so với số liệu trước khi bùng phát Covid-19. 

Theo một báo cáo của nhóm tác giả: Zhitao Xu, Adel Elomri, Laoucine 

Kerbache và Abdelfatteh El Omri, khối lượng thương mại toàn cầu ước tính của 

các khu vực kinh tế lớn được thể hiện trong Hình 1. Các mối đe dọa của sự bùng 

phát Tác động của đại dịch COVID-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở 

rộng đã làm dấy lên mối quan tâm trên toàn thế giới về thiệt hại và sự phục hồi 

của chuỗi cung ứng toàn cầu (GSC). 
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Hình 1: Khối lượng thương mại toàn cầu năm 2020 và 2021 

 

Nguồn: Zhitao Xu và ctg. 

Trong khi đó, báo Nikkei Asia Review (Nhật Bản) dẫn kết quả khảo sát của 

Câu lạc bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ở Thượng Hải cho thấy: 

COVID-19 đã ảnh hưởng tới các chuỗi cung ứng của 54% doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, chỉ có 23% doanh nghiệp cho biết có các kế hoạch sản xuất hoặc mua 

sắm thay thế trong trường hợp nhà máy ở Trung Quốc bị đóng cửa lâu dài. 

Meiko Electronics là doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất các bảng mạch ô 

tô, hiện có cơ sở sản xuất lớn nhất ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Công ty này từng cân 

nhắc sản xuất linh kiện tại các cơ sở đã có các giấy chứng nhận cần thiết như 

Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản hoặc Việt Nam. Đối với các sản phẩm chỉ 

có thể sản xuất tại nhà máy ở Vũ Hán, Meiko Electronics đã đề nghị khách hàng 

tìm các nhà cung ứng khác. 

II. ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUỖI CUNG ỨNG 

LÀ XU THẾ BẮT BUỘC 

1. Việt Nam tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu 

Việt Nam với vị trí địa lý chiến lược nằm ở vị trí huyết mạch của nền kinh 

tế khu vực nơi có các nền kinh tế phát triển mạnh và năng động; là cầu nối giữa 

hai vùng kinh tế biển và kinh tế lục địa của các nước Đông Nam Á và châu Á đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và 

phát triển trong khu vực.  

Sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, điều hành quyết 
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liệt, linh hoạt của chính phủ và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, 

Việt Nam từ một quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất thế giới đã trở thành quốc gia 

có thu nhập trung bình thấp và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế 

giới, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng 

cao. Chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế 

giới, đặc biệt với các nước lớn ngày càng có vị thế quan trọng. Việt Nam hiện đã 

thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2020, 

Việt Nam đã phê chuẩn và triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); tham gia ký Hiệp định Đối tác 

Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)… 

Hình 2: Chuỗi cung ứng 

  

                 Nguồn: internet  

Sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, Việt Nam vẫn là 

mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả khi chuỗi cung ứng 

gặp khó khăn và nhiều nhà máy phải đóng cửa, Việt Nam vẫn làm tốt và ngày 

càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.  

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng 11 năm 2021 

tiếp tục khởi sắc, khi các địa phương trên cả nước thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 

ước tính tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với 

cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,8%; ngành sản xuất 
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và phân phối điện tăng 3,8%. 

Trong tháng 11/2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính 

đạt 59,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ 

năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng 

hóa vẫn duy trì tốc độ tăng cao, đạt 599,12 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ 

năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD. Bộ Công 

Thương dự báo xuất khẩu cả năm 2021 ước đạt 313 tỷ USD, tăng khoảng 10,7% 

so với năm 2020, vượt mục tiêu Chính phủ giao (4-5%). 

Việt Nam có sự ổn định về chính trị, xã hội, cam kết tạo mọi thuận lợi về 

thể chế, thủ tục hành chính, quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước 

ngoài tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động tại thị trường Việt 

Nam.  

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/11/2021, tổng vốn đầu tư nước 

ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều 

chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ 

USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn 

đăng ký đạt 6,28 tỷ USD, chiếm 44,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trong số 68 

quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam 

trong 11 tháng năm 2021, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 5,35 tỷ USD, 

chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản 2,71 tỷ USD, 

chiếm 19,3%; Trung Quốc 1,63 tỷ USD, chiếm 11,6%; Đặc khu hành chính 

Hồng Công (Trung Quốc) 1,56 tỷ USD, chiếm 11,1%; Hàn Quốc 1,06 tỷ USD, 

chiếm 7,5%; Hoa Kỳ 371,6 triệu USD, chiếm 2,6%. 

Mặt khác với việc nhanh nhạy, tận dụng tốt những lợi thế từ các hiệp định 

FTA mà Việt Nam đã ký kết trong thời gian qua, thị trường xuất khẩu của Việt 

Nam đã được mở rộng, doanh nghiệp nhiều ngành hàng lớn đã khai thác tốt thị 

trường có FTA để tận dụng ưu đãi thuế quan. Nếu năm 2020, có 31 mặt hàng đạt 

kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, 

trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%; 

thì 11 tháng năm 2021, đã có 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 

USD, chiếm 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu 

trên 10 tỷ USD, chiếm 66,4%. Việc tham gia nhiều liên kết kinh tế quan trọng 
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trên thế giới đã tạo nên sự đa dạng trong chuỗi cung ứng của Việt Nam, giúp 

giảm thiểu tác động từ các rủi ro thương mại quốc tế. 

Ngoài ra, lực lượng lao động cũng giúp củng cố vị thế cạnh tranh của Việt 

Nam so với thị trường lao động trong khu vực. Việt Nam hiện có lực lượng lao 

động trẻ, dồi dào, có kỹ năng và khả năng nắm bắt các tiến bộ công nghệ, mức 

chí phí cho lao động thấp. Theo Tổng cục Thống kê, quý III năm 2021, lực 

lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 49,1 triệu người; tỷ lệ tham gia lực lượng lao 

động là 65,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 26,1%. 

Theo ông Frederick R.Burke, chuyên gia kinh tế Mỹ, Giám đốc Công ty 

Baker&Mckenzie Việt Nam, nhìn nhận, trong bối cảnh ảm đạm của kinh tế toàn 

cầu, Việt Nam dù chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch nhưng các chỉ số kinh tế vĩ 

mô vẫn cho thấy có nhiều dư địa để làm tốt hơn nữa. Với việc 13 hiệp định 

thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương đã có hiệu lực, hiệp định 

RCEP mới được ký kết, đang đàm phán 2 FTA, Việt Nam là một trong những 

nền kinh tế mở nhất thế giới, tạo ra cơ hội lớn để phát triển chuỗi cung ứng mới. 

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế bị chao đảo bởi đại dịch Covid-19, Việt 

Nam vẫn đang vươn lên trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho các 

nhà sản xuất xuất khẩu. 

2. Chuyển đổi số - chìa khóa khai mở tiềm năng doanh nghiệp khôi 

phục chuỗi cung ứng 

         Chính cơn bão COVID-19 đã mang lại động lực và xung lực mạnh 

mẽ cho quá trình chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khắc 

phục những đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa con người kết nối gần 

nhau hơn và làm xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, việc làm, an sinh mới trong 

thế kỷ XXI. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức cho mọi quốc gia trên thế giới 

trong vấn đề huy động và sử dụng các nguồn lực, đào tạo kỹ năng, chuẩn bị hạ 

tầng công nghệ số để bắt kịp những thay đổi lớn lao do đại dịch COVID-19. 

Với chủ trương “Chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền 

tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số...", kinh 

tế số đang dần được hình thành, phát triển nhanh tại Việt Nam. Đây chính là 

chìa khóa thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa 

chuỗi cung ứng tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và còn nhiều dư địa cho 

phát triển. 
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Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-

TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030"; Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ 

doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Cần đẩy mạnh triển khai các 

hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tái cấu trúc doanh nghiệp và đổi 

mới mô hình sản xuất kinh doanh gắn với chuyển đổi số; đầu tư hơn nữa cho 

công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để biến thách thức thành cơ hội; tạo 

chuẩn giá trị mới, quan tâm hơn đến phục vụ người dân và nhu cầu thị trường 

trong nước; mở rộng thị trường, tiến tới tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn 

cầu; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, nhất là 

trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, nông nghiệp, chế biến, chế tạo…; 

chú trọng hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 

nghiệp công nghiệp, hỗ trợ, dịch vụ…       

Năm 2020 với gần 70% thị phần điện thoại tại Việt Nam, Samsung là một 

trong những công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. 

Việt Nam có một trong những cơ sở sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất của 

Samsung bên ngoài Hàn Quốc. Đến năm 2022, Samsung dự kiến sẽ hoàn thành 

trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá 220 triệu USD tại Việt Nam. Từ năm 

2020 - 2026, thị trường dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) của Việt Nam sẽ tăng 

trưởng với tốc độ hằng năm kép là 5%. Với lĩnh vực chế tạo tăng trưởng theo 

cấp số nhân cùng với nhu cầu nội địa và xuất khẩu ngày càng tăng, chủ yếu 

trong lĩnh vực điện tử và ô tô, doanh nghiệp EMS dự kiến sẽ mở rộng quy mô 

lên tầm cao mới. Nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nhà cung cấp EMS 

toàn cầu như Samsung, LG và Foxconn (nhà sản xuất theo hợp đồng cho Apple) 

đang đầu tư vào sản xuất bảng mạch in, mô-đun máy ảnh, máy in, máy chủ, điện 

thoại, thiết bị mạng, tivi và các thiết bị điện tử khác trong nước. 

Để tiếp tục nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của thế giới, 

cần tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cơ sở 

tái cơ cấu mạnh mẽ từng ngành, từng lĩnh vực và khai thác triệt để thành tựu của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện số hóa, công nghệ hóa phương 

thức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và tăng năng suất, chất lượng lao động 

trong sản xuất công nghiệp; tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu; kết nối, 

hợp tác để tăng cơ hội kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số như: 
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Thương mại điện tử, tài chính số..., tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 

và khu vực, tham gia hệ sinh thái số. 

III. KẾT LUẬN 

Việt Nam đang đứng trước những thời cơ to lớn để đón đầu làn sóng dịch 

chuyển và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu. Làn sóng này không chỉ tạo 

cho chúng ta cơ hội thâm nhập sâu hơn vào các mắt xích có giá trị gia tăng cao 

trong chuỗi cung ứng, mà còn giúp chúng ta thu hút những dòng vốn FDI công 

nghệ cao, từ đó giúp cải thiện nền sản xuất trong nước và phát triển kinh tế quốc 

dân. Việt Nam cần phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu bằng 

những biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tận dụng tối đa những thời cơ này, 

đưa nước ta tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như 

khẳng định một vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới. 

Hơn lúc nào hết, nhu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số đang trở nên 

cấp thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh, hiệu quả sản xuất và sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới trong nỗ lực 

đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. 
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ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC  

NGÀNH LOGISTIC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP  

KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY 

 

                                  Đinh Kiệm 

 Phước Minh Hiệp 

 Nguyễn Thái Toàn  

Tóm tắt:  

  Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi để xây dựng các trung tâm trung 

chuyển của khu vực Đông Nam Á với cơ sở hạ tầng kho bãi, hệ thống giao 

thông, cảng biển, cảng hàng không... Nhìn chung, cùng với sự gia tăng hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa quy mô ngày càng gia tăng, dịch vụ logistics của 

Việt Nam hiện nay có điều kiện mở rộng ra tầm khu vực và quốc tế.Theo Ngân 

hàng Thế giới (WB) năm 2021, Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 

2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu bảng Chỉ số Logistics 

thị trường mới nổi 2021. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có hiệu suất dịch 

vụ logistics tốt hơn hẳn các thị trường có mức thu nhập tương đương. Theo dự 

báo,trong thập niên đến, sự phát triển của ngành logistic sẽ giúp Việt Nam 

nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực, có tiềm lực 

và năng lực để đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển nền kinh tế thương mại trên 

quy mô lớn. Đứng trước cơ hội to lớn để phát triển vững mạnh hoạt động 

Logistic VN, nhưng cũng gặp không ít thách thức đó là đáp ứng yêu cầu về 

nguồn nhân lực. Nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích những cơ hội và thách thức 

về nguồn nhân lực ngành logistic của nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

TỪ KHÓA: Nguồn nhân lực, Logistic, hội nhập. 

Abstract: 

   Vietnam has a favorable geographical position to build transshipment 

centers of Southeast Asia with warehousing infrastructure, transportation 

systems, seaports, airports ... In general,  the increase in scale of import and 

export of goods is increasing, Vietnam's logistics services are now able to 

expand to regional and international levels. According to the World Bank (WB) 

in 2021, Vietnam has increased 3 rankings compared to 2020, ranked 8th in the 

top 10 countries topping the Emerging Market Logistics Index 2021. Vietnam is 

considered as a country which is better logistics service performance than other 
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markets with similar income equivalent. It is predicted that in the coming 

decade, the development of logistics industry will help Vietnam quickly become 

a new production center in the region, having the potential and capacity to boost 

exports and develop the trade on a large scale. Facing a great opportunity to 

develop Vietnamese logistics activities, there are many challenges that meet the 

requirements of human resources. This study will deeply analyze the 

opportunities and challenges of our country's logistics human resources in the 

context of international integration. 

Giới thiệu 

    Theo nhận định của WB, Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế sâu rộng, với vận dụng chính sách kinh tế mở, nước ta hiện đang có nhiều lợi 

thế để phát triển ngành vận tải và logistics như: khối lượng trao đổi thương mại 

toàn cầu gia tăng, xúc tiến ký kết thành công các hiệp định thương mại tự do 

(FTA), gần đây nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). 

Thêm vào đó trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung (2018), ngoài những 

tác động bất lợi còn có mặt thuận lợi đó là chuỗi cung ứng toàn cầu đã có sự 

chuyển dịch một số địa chỉ sản xuất,cung ứng đến VN với khối lượng đáng kể. 

Bên cạnh đó, Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi để xây dựng các trung tâm trung 

chuyển của khu vực Đông Nam Á với cơ sở hạ tầng kho bãi, hệ thống giao 

thông, cảng biển, cảng hàng không... được cải thiện. Nhìn chung, hoạt động 

logistics của Việt Nam hiện nay đang mở rộng, cùng với sự gia tăng hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa quy mô ngày càng gia tăng. Theo công bố của Ngân 

hàng Thế giới (WB) trong năm 2020, Việt Nam đang xếp ở vị trí 39/160 nước 

với điểm số LPI (Chỉ số Năng lực quốc gia về logistics) được cải thiện đáng kể 

(đạt 3,27,điểm) – đứng thứ 3 trong khối ASEAN, chỉ sau Singapore (hạng 7) và 

Thái Lan (hạng 32). Về quản lý vận hành, Việt Nam được đánh giá là quốc gia 

có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn hẳn các thị trường có mức thu nhập tương 

đương. Trong thập niên đến, sự phát triển của ngành logistics sẽ tạo điều kiện để 

Việt Nam nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực, có 

tiềm lực và năng lực để đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển nền kinh tế thương 

mại trên quy mô lớn. Bài Nghiên cứu này nhóm tác giả đi sâu phân tích những 

cơ hội và thách thức dưới góc nhìn về nguồn nhân lực VN trên cơ sở đó gợi ý 

một số giải pháp phát triển. 
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   Theo Tổng cục Thống kê (năm 2021), Việt Nam đang vào thời kỳ “dân 

số vàng” nên lực lượng lao động của Việt Nam khá dồi dào, từ 15 tuổi trở lên 

đạt 50,5 triệu người. Chiếm gần 58% trong tổng dân số. Trong số này tham gia 

hoạt động kinh tế là 49 triệu người. Mặc dù tiến trình đô thị hóa ở Việt Nam đã 

và đang diễn ra mạnh mẽ nhưng đến nay lao động phân bố ở nông thôn vẫn 

được xem là đông đảo, hiện chiếm khoảng 66,1% lực lượng lao động. Cơ cấu 

lao động trong các ngành kinh tế vẫn còn phân bố bất hợp lý: lao động ngành 

nông nghiệp hiện chiếm 28,9% trong tổng lực lượng lao động, lao động ngành 

công nghiệp xây dựng chiếm 33,2% và ngành dịch vụ chiếm 37,9%. Các thập 

niên vừa qua, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động đã có những 

cải thiện nhất định đặc biệt đối với các ngành kỹ thuật và dịch vụ, nhưng nhìn 

chung cung lao động chất lượng còn thấp, tồn tại nhiều bất cập. Theo Tổng cục 

Thống kê, Quý VI/2021 lực lượng lao động đã qua đào tạo có văn bằng, chứng 

chỉ chỉ chiếm 26,1% (lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 10,82 %; cao 

đẳng chiếm 3,82%; trung cấp chiếm 4,65% và sơ cấp chiếm 3,08% trong tổng 

lực lượng lao động). Số lượng lao động đã qua đào tạo chỉ bằng 1/3 Hàn Quốc, 

Đài Loan, Singapore, trong khi nhiều nước, tỷ lệ đào tạo của lao động đã đạt 

trên 50%. 

Bảng 1: Số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật 

tham gia hoạt động kinh tế thời kỳ 2010-2019 

 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

1.Quy mô (triệu người) 

Trong đó: 

Sơ cấp nghề 

Trung cấp 

Cao đẳng 

Đại học, trên ĐH 

1.Tỷ lệ so với tổng lực 

lượng LĐ (%) 

Sơ cấp nghề 

Trung cấp 

Cao đẳng 

Đại học, trên ĐH 

7,44 

 

0,91 

2,48 

0,95 

2,73 

 

14,63 

1,89 

5,12 

1,97 

5,65 

10,96 

 

1,66 

2,74 

1,53 

4,38 

 

20,29 

3,27 

5,39 

3,01 

8,62 

12,36 

 

1,91 

2,98 

2,05 

5,43 

 

21,5 

3,25 

5.32 

3,33 

9,60 

12,70 

 

1,93 

2,59 

2,05 

5,91 

 

22,37 

3,08 

4,65 

3,82 

10,82 

13,20 

 

2,585 

2,420 

2,090 

6,105 

 

24,00 

4,70 

4,40 

3,80 

11,10 

13,32 

 

3,082 

2,144 

1,781 

8,845 

 

26,10 

6,04 

4,20 

3,49 

17,34 

Nguồn:Kỷ yếu HTKH quốc tế, Năng suất và đổi mới sáng tạo của nền Kinh tế 

VN,(2017); TCTK (2020,2021) 
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 Thực trạng về cơ cấu lao động tại Việt Nam: nhìn chung cơ cấu lao động 

theo bằng cấp Việt Nam đang thiếu trầm trọng, nhất là đội ngũ lao động chuyên 

môn kỹ thuật có trình độ cao đẳng và trung cấp. Nói cách khác, Việt Nam đang 

thừa một lượng lớn lao động trình độ cao (từ đại học trở lên), điều này phản ánh 

mức độ trầm trọng của thực trạng "thừa thầy thiếu thợ" và sự mất cân đối về cơ 

cấu lao động qua đào tạo giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ở Việt 

Nam hiện nay.Chất lượng nguồn nhân lực lao động Việt Nam còn rất nhiều hạn 

chế; trong đó tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp, thiếu hụt lao 

động có tay nghề cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và 

hội nhập; Khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao 

động ngày càng lớn. Khi xem xét vấn đề thất nghiệp theo góc độ trình độ chuyên 

môn kỹ thuật thì tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng gia tăng trong số lao động 

có trình độ cao.  Khi đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay, 

Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ 

tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao.Trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam 

chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập. Theo nghiên cứu của 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2016) cũng cho thấy, mức độ đáp ứng về 

kỹ năng do thay đổi công nghệ của lao động trong các doanh nghiệp còn rất 

thấp. Khả năng làm việc theo nhóm, tính chuyên nghiệp, năng lực sử dụng ngoại 

ngữ trong giao tiếp và làm việc của nguồn nhân lực còn hạn chế. Các năm qua, 

dù lực lượng lao động tăng khá nhanh nhưng quy mô lao động trình độ chuyên 

môn kỹ thuật cao vẫn còn rất nhỏ so với yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, 

thậm chí nhóm có trình độ chuyên môn cao có khuynh hướng hiểu biết lý thuyết 

khá, nhưng lại kém về năng lực thực hành và khả năng thích nghi trong môi 

trường cạnh tranh công nghiệp. Thêm vào đó các chương trình giáo dục chuyên 

môn và đào tạo nghề hiện nay còn nhiều bất cập. Chất lượng chương trình giảng 

dạy của các trường còn thấp, chưa đào tạo được lao động có kỹ năng làm việc 

đáp ứng thực tế.  



 

375 

 

 

Nguồn:Nhóm tác giả vẽ dựa trên số liệu:Kỷ yếu HTKH quốc tế, Năng suất và 

đổi mới sáng tạo của nền Kinh tế VN, (2017) 

Hình 1: Sơ đồ so sánh chỉ số chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của VN với 

một số nước Đông Á và Đông Nam Á năm 2017 

     Thực tế hiện nay, với chương trình đào tạo của các trường ĐH, sinh viên 

tốt nghiệp tại Việt Nam thường thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng mềm và nội 

dung đào tạo chưa gắn liền trực tiếp với yêu cầu của doanh nghiệp. Về chương 

trình đào tạo, phương thức và nội dung giảng dạy vẫn còn lạc hậu, chưa cập nhật 

các công nghệ hiện đại mới đang được thế giới sử dụng. Trong nhà trường, xây 

dựng nội dung chương trình giảng dạy còn thiếu các chương trình thực tế, dẫn 

đến thiếu cơ hội cho HS, SV áp dụng những kiến thức được học vào các vấn đề 

cụ thể và thực tiễn của xã hội. 

2-Thực trạng nguồn nhân lực ngành logistic nước ta  

     Ngành Logistic ở nước ta những năm vừa qua, do phát triển nóng nên 

nguồn nhân lực của hoạt động này đang gặp nhiều bất cập. Doanh nghiệp dịch 

vụ logistics trong nước còn non trẻ, năng lực hoạt động vừa yếu về chất lượng 

và thiếu về số lượng doanh nghiệp. Nguyên nhân chính do đây là một lĩnh vực 

hoạt động còn khá mới mẽ, nên hạn chế hiều mặt: về quy mô doanh nghiệp, vốn, 

kinh nghiệm và trình độ quản lý, hầu hết các doanh nghiệp logistic khả năng áp 

dụng công nghệ thông tin cũng như trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu 

cầu của hoạt động tầm mức quốc tế. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, năng 

lực của các doanh nghiệp logistic không đồng đều, thiếu tính chuyên nghiệp, 
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hoạt động còn phân tán, không có tính hệ thống nên chưa thuyết phục được chủ 

hàng chọn mua dịch vụ cung ứng logistics.Thực tế cũng cho thấy, hiện nay 

ngành Logistic đang đứng trước vấn đề nan giải chính là nguồn nhân lực, do 

phát triển mạnh và nhanh trước yêu cầu hội nhập của nền kinh tế, nên nguồn 

nhân lực chưa chuyển biến kịp theo yêu cầu phát triển của ngành. Sự khó khăn 

về nguồn nhân lực của ngành này càng được bộc lộ khi gần đây Việt Nam gia 

nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tham gia các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới (FTA).Theo các nhà quản lý, nguồn nhân lực logistics của Việt Nam 

không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng.  

    Việt Nam với lợi thế có bờ biển dài trên 3260 km chạy dọc theo biển 

Đông, gắn liền với hệ thống cảng biển phân bố từ Vân Đồn cho đến Phú Quốc 

thuận lợi giao lưu hàng hải quốc tế, VN có đầy đủ các điều kiện thuận lợi để trở 

thành trung tâm logistics của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, vấn đề VN đang 

phải đối mặt đó chính là nguồn nhân lực logistics thiếu về số lượng, yếu về trình 

độ chuyên môn kỹ thuật, tính chuyên nghiệp không cao và cùng với đó là các 

chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành này vẫn còn mang 

tính tự phát chắp vá, chưa được chú trọng phát triển bài bản.Theo một khảo sát 

mới đây của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM khảo sát đánh giá về những 

hạn chế về nguồn nhân lực ngành logistic VN, ý kiến từ các chuyên gia,nhà 

quản lý và các doanh nghiệp đã đưa ra đánh giá: 

 + Có 24,21% cho rằng đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao 

 + 35,28% đánh giá tính chuyên nghiệp của NNL ngành Logistic chưa cao 

 + 18,96% cho rằng các trường đại học chưa có chuyên ngành đào tạo về 

nghiệp vụ logistic 

    Cũng qua kết quả khảo sát nhưng đối với lãnh đạo các doanh nghiệp 

logistic tại VN về khả năng đáp ứng và chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực 

logistic cũng ghi nhận, đánh giá như sau: 

 + 30,0% các doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên 

 + 53,3% doanh nghiệp thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và 

kiến thức về logistic  + Chỉ có 18,7% doanh nghiệp cảm thấy hài lòng với 

chuyên môn của nhân viên. 

      Một nghiên cứu khác từ Viện Nghiên cứu và Phát triển của trường đại 

học Kinh tế Quốc dân, cho thấy hiện nay có tới 80,26% nhân lực trong các DN 

logistics được đào tạo thông qua các công việc hàng ngày; 23,6% lao động tham 

gia các khóa đào tạo trong nước; 6,9% thuê các chuyên gia nước ngoài đào tạo 
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và tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài là 3,9%. Có đến 80,26% nhân lực 

ngành logistics được đào tạo chuyên môn không chính thống thông qua việc trực 

tiếp thực hiện công việc hàng ngày. 

 

Hình 2: Phân bồ nhân lực và doanh nghiệp Logistics theo vùng địa lý 

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2021 

     Đánh giá về trình độ và chất lượng nhân lực logistics: Theo Bộ Công 

Thương, thông qua hai cuộc khảo sát trực tuyến bằng phiếu điều tra đối với hai 

nhóm đối tượng được tiến hành trong tháng 8/2021, bao gồm: 128 doanh nghiệp 

sử dụng nhân lực logistics và 63 trường đại học, cao đẳng có đào tạo 

ngành/chuyên ngành/nghề logistics trong cả nước. Qua Kết quả khảo sát DN 

Loistics ở VN  , cho thấy nhân lực logistics với những nhân sự cấp cao luôn đòi 

hỏi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn nhằm đáp ứng được yêu cầu công 

việc. Cụ thể, đối với nhân sự quản trị - điều hành, có tới 67,5% số nhân sự có 

trình độ đại học; 15,1% có trình độ trên đại học; đồng thời có 3,2% nhân sự của 

cấp này đạt được chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Tuy nhiên qua khảo sát cho 

thấy, cũng có 14,3% số nhân sự quản trị điều hành có trình độ từ cao đẳng trở 

xuống. Phần lớn họ là chủ các doanh nghiệp tư nhân hoặc có thăng tiến nhờ bề 

dày kinh nghiệm trong nghề. Đối với nhân sự điều phối - giám sát, đa số được 

đào tạo từ trình độ đại học trở lên với 61,1% trình độ đại học và 3,2% trình độ 

sau đại học. Có 0,8% số nhân sự điều phối giám sát tại các doanh nghiệp khảo 

sát đạt được các chứng chỉ quốc tế trong nghề. Số lượng nhân sự điều phối giám 

sát có trình độ từ cao đẳng trở xuống lớn hơn nhiều so với nhân sự quản trị điều 

hành với 34,9%. Nhân viên hành chính - văn phòng tại các doanh nghiệp 

logistics hiện nay phân bố đều ở trình độ trung cấp, cao đẳng và trình độ đại học 
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với 48,4%. Một số ít có trình độ sơ cấp (2,4%) và trình độ sau đại học (0,8%). 

Nhân viên kỹ thuật - nghiệp vụ hiện trường chủ yếu có trình độ trung cấp 

(41,3%) và cao đẳng (25,4%); số còn lại có trình độ sơ cấp (19,8%) và trình độ 

đại học (13,5%). Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam 

(VLA), hiện nguồn nhân lực logistic mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu 

của ngành. Thực vậy, Theo Cục Hàng hải VN, năm 2014, VN có khoảng 1.200 

DN đang hoạt động trong lĩnh vực logistics trong tổng số 300.000 DN cung ứng 

dịch vụ liên quan tới logistics, đa phần các DN đều thuộc nhóm DN vừa và nhỏ, 

trừ các DN quốc doanh và cổ phần có quy mô tương đối lớn (từ 100 - 300 nhân 

viên), số còn lại trung bình từ dưới 50 nhân viên, hoạt động còn nhiều hạn chế. 

Ước tính sơ bộ, chỉ có khoảng 6.000 nhân viên chuyên nghiệp trong tổng số gần 

1 triệu người hoạt động trong lĩnh vực logistic tại Việt Nam hiện nay. Về chất 

lượng nguồn nhân lực, vì ngành logistic là ngành kinh tế gắn với chuyên môn kỹ 

thuật đặc thù, đa dạng nên rất cần nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cao và sâu. Yêu cầu cần đáp ứng về đào tạo các khóa ngắn hạn cho nhân 

viên logistics, theo VLA,các công ty rất chú trọng đến các mảng như chuỗi cung 

ứng (38,3%), vận tải quốc tế (36,7%), quản lý hệ thống thông tin (35%) . 

   Bên cạnh đó, kinh nghiệm thế giới cho thấy nguồn nhân lực hoạt động 

logistics đa phần được đào tạo từ các trường đại học, các học Viện chuyên về 

logistics, nhưng ở nước ta việc đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau. Nhiều cán bộ 

quản lý được đào tạo và tái đào tạo và chủ yếu tích lũy kiến thức từ kinh nghiệm 

kinh doanh từ các chuyên ngành đào tạo khác chuyển sang, do đó  thiếu bài bản 

và chất lượng, hiệu quả công việc gặp nhiều ảnh hưởng. Đội ngũ nhân viên 

nghiệp vụ thực hiện trực tiếp các công việc liên quan tới logistics, phần lớn tốt 

nghiệp đại học với các chuyên ngành ngoài logistics.  

    Về công tác đào tạo lực lượng lao động chuyên ngành logistics từ nhà 

trường, hiện nay chỉ tập trung ở một số Trung tâm lớn như Hà Nội (Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh 

Tế Quốc Dân, trường Đại học GTVT Hà Nội…) và TPHCM (Trường Đại học 

GTVT TP. Hồ Chí Minh, đại học Kinh tế TPHCM, Đại học RMIT Việt Nam,…) 

chủ yếu các nội dung về vận tải đa phương thức, bảo hiểm trong ngoại thương, 

giao nhận vận tải biển, quản trị logistics và chuỗi cung ứng… Còn hầu hết được 

đào tạo cấp tốc, ngắn hạn ở các trung tâm đào tạo về logistics. Nhưng do chưa 

có chiến lược thống nhất, cụ thể, nên số lượng đào tạo hàng năm mỗi cơ sở cũng 

chỉ cung cấp cho thị trường lượng học viên tốt nghiệp cũng rất ít ỏi. Bên cạnh 
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đó, đối với các chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề logistics ở VN hiện nay 

cũng chưa bài bản và chưa chuyên sâu. Một số trường đại học nếu có chương 

trình đào tạo về logistics thì đa số chỉ cung cấp các kiến thức cơ bản về nghiệp 

vụ ngoại thương, giao nhận vận tải, quản trị cung ứng hàng hóa. Ngay cả các 

chuyên gia được đào tạo hệ thống và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này vẫn còn 

quá ít so với yêu cầu phát triển của ngành. 

 

Hình 3: Các hình thức đào tạo nhân lực Logistics của doanh nghiệp 

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2021 

   Theo đánh gía của Bộ Công thương, với tốc độ tăng trưởng ngành trung 

bình 30% mỗi năm, nhân sự ngành logistics vẫn là bài toán đau đầu của các DN 

trong ngành. Trước một ngành dịch vụ được đánh giá có quy mô hoạt động lên 

đến 22 tỷ USD, chiếm 20,9% GDP của cả nước, tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 

20-25% (số liệu của World Bank, 2015) thì việc cân đối đáp ứng nguồn nhân lực 

cho logistic đang gặp vấn đề hết sức nan giải đối với thị trường lao động nước 

ta. 

3- Những cơ hội đối với nguồn nhân lực ngành logistic VN 

- Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2021,  đánh giá Chỉ số Năng 

lực hoạt động logistics (LPI) của Việt Nam được xếp hạng 39/160 nước tham 

gia nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2018 và vươn lên trong bậc xếp hạng so 

với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu bảng Chỉ số 

Logistics thị trường mới nổi 2021. Đây là kết quả tốt nhất của Việt Nam kể từ 

khi WB thực hiện việc xếp hạng LPI từ năm 2007 đến nay. Ngoài ra theo 

Techinasia.com, khi xem xét các yếu tố lợi thế nội tại và xu hướng vận động của 

thị trường quốc tế cùng với vị trí địa kinh tế, đã đưa ra đánh giá Việt Nam là 1 
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trong 4 quốc gia của khu vực Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả cơ sở hạ 

tầng và hệ thống logistics. Qua đánh giá tổng quát , có thể thấy rằng lĩnh vực 

logistics Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển và có thể tham gia sâu hơn lĩnh 

vực logistics thế giới trong thời gian sắp tới.  

- Hiện có lợi thế phát triển theo chiều rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ 

của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, hoạt động logistics xuyên 

suốt từ sản xuất tới tiêu dùng ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với 

năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất, dịch vụ và của toàn nền kinh tế Việt 

Nam.Trong khi đó, theo Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), tốc độ 

phát triển của ngành logistics tại Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14-

16%, có quy mô khoảng 40-42 tỷ USD/năm. Với lợi thế nằm trên trục giao 

thương hàng hải thuận tiện, Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để có thể trở 

thành trung tâm trung chuyển hàng hóa vận tải đường biển quốc tế. Để phát huy 

các lợi thế, nhiều các cảng biển Việt Nam đã được đầu tư, xây dựng quy mô lớn, 

có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng trên 100.000 tấn; có 70 đường bay quốc 

tế… rất có lợi thế để phát triển hoạt động dịch vụ logistics. 

- Qua thực tế cho thấy sự can thiệp của công nghệ thông tin (CNTT) vào 

trong cơ cấu hoạt động của các DN đã nói lên rằng chính CNTT đã tạo ra những 

thay đổi to lớn trong cách thức tổ chức quản lý DN. Những biến đổi này đã làm 

thay đổi hoàn toàn các quan niệm kinh doanh truyền thống, đặt khách hàng vào 

vị trí trung tâm của DN và tìm kiếm sự khác biệt từ các hoạt động cung cấp dịch 

vụ. Dưới tác động này kéo theo đó là sự gia tăng nhanh chóng của cơ sở vật chất 

hạ tầng, sự tăng trưởng của sức ép cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực và sự rút 

ngắn vòng đời sản phẩm. Sự phát triển nhanh và diễn ra trên quy mô rộng khắp 

của thương mại điện tử đã thúc đẩy nhu cầu giao nhận hàng hóa không chỉ gia 

tăng về số lượng mà còn cả về chất lượng. Thống kê của Công ty Armstrong & 

Associates (Hoa Kỳ) cho thấy, dự kiến trong thập niên tới, thương mại điện tử sẽ 

chiếm khoảng 7,2 - 7,5% tổng doanh thu logistics thế giới.Ngoài ra, các chuyên 

gia cũng dự báo rằng, thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ có quy mô 1.000 tỷ 

USD vào năm 2020; khoảng 1 tỷ người trên giới sẽ trở thành "người tiêu dùng 

quốc tế" nhờ mua hàng nước ngoài qua Internet. Tất yếu của xu thế này sẽ đem 

đến cơ hội cho logistics điện tử xuyên biên giới (CBEL). 

-  Ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 200/2017/QĐ-

TTg về “Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 

logistics Việt Nam đến năm 2025”. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Chính 
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phủ đối với một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế hướng đến để tận dụng 

các lợi thế, cơ hội hiện có để đưa lĩnh vực logistics trở thành một ngành kinh tế 

mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam.Bên cạnh đó, gần đây tại Nghị quyết số 

02/2020/NQ-CP  ngày 01/01/2020  của Thủ Tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, đã đề ra một trong những mục 

tiêu cơ bản là nâng xếp hạng hiệu quả logistics thời gian tới lên 5 - 10 bậc, Đây 

cũng là cơ hội để ngành Logistic có bước chuyển mình nhảy vọt nâng tầm hoạt 

động dịch vụ của mình trong thời gian sắp đến. 

- Theo dự báo của hiệp hội DN dịch vụ Logistic VN, trong 3 năm tới để 

duy trì tốc độ phát triển bình quân 15%/năm, Về nguồn nhân lực,các DN dịch vụ 

logistics cần thêm khoảng 18.000 lao động, các DN sản xuất, thương mại, dịch 

vụ cần trên một triệu nhân sự có chuyên môn về logistics. Các công ty dịch vụ 

logistics ở Việt Nam đều đang thiếu nhân lực trình độ cao. Trong khi đó, hiện 

nay, nguồn cung cấp lao động cho ngành dịch vụ logistics chỉ đáp ứng được 

khoảng 40% nhu cầu thực tế. Đây là một yếu tố tích cực về cầu lao động thúc 

đẩy thị trường lao động nước ta phát triển. 

4-Những thách thức đối với nguồn nhân lực logistic VN 

- Theo VLA, Các doanh nghiệp logistics Việt Nam được hình thành chủ 

yếu ở quy mô nhỏ, tới 90% doanh nghiệp khi đăng ký có vốn dưới 10 tỷ đồng 

(thấp hơn mức vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp cả nước), 1% có mức 

vốn trên 100 tỷ đồng, 1% có mức vốn từ 50 đến 100 tỷ đồng, 3% có mức vốn từ 

20 đến 50 tỷ đồng, và 5% có mức vốn từ 10 đến 20 tỷ . Có tới 2.000 doanh 

nghiệp logistics là công ty TNHH MTV quy mô nhỏ bé, trong đó chỉ có khoảng 

10% tham gia Hiệp hội DN dịch vụ Logistic, điều này cũng cho thấy sự liên kết 

hỗ trợ hệ thống còn hạn chế, thiếu hẵn sự liên kết để xây dựng chiến lược đào 

tạo nguồn nhân lực chung của ngành một cách bài bản và ổn định lâu dài. 

- Do ngành dịch vụ logistic thời gian gần đây phát triển nhanh, Các DN 

logistics VN thiếu sự chuẩn bị cho tổ chức bố trí nguồn nhân lực một cách bài 

bản, mang tính dài hạn, thiếu chủ động trong quá trình tiếp cận thị trường lao 

động.  Công tác nhân sự hiện nay còn nặng tính đối phó tình huống, chưa có kế 

hoạch tuyển dụng định kỳ và thường chỉ tuyển dụng khi nào cần, yêu cầu công 

việc chưa rõ và chưa đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu, chưa có chế độ lương 

thưởng, đãi ngộ phù hợp dẫn đến ngành logistic chưa thu hút được nhiều nguồn 
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nhân lực chất lượng cao. Điều này khiến lực lượng lao động trong ngành chưa 

thực sự vững mạnh, chất lượng chuyên môn còn hạn chế, thiếu tính cạnh tranh. 

Quy mô nhân lực logistics theo loại hình dịch vụ và khu vực địa lý Theo số liệu 

của Tổng cục Thống kê, xét về quy mô nhân lực, các doanh nghiệp logistics Việt 

Nam đại đa số có quy mô siêu nhỏ và nhỏ với 40,22% số doanh nghiệp có quy 

mô dưới 5 lao động; 31,67% số doanh nghiệp có quy mô 5 - 9 lao động; 24,42% 

số doanh nghiệp có quy mô 10 - 49 lao động và 3,17% số doanh nghiệp có quy 

mô 50 - dưới 300 lao động. Số doanh nghiệp có quy mô lớn chỉ chiếm 0,52% 

trong tổng số hơn 29.694 doanh nghiệp trong ngành. 

- Nguồn nhân lực hiện nay được đào tạo và đến từ nhiều nguồn khác nhau. 

Đội ngũ lao động nghiệp vụ phần lớn đã tốt nghiệp đại học nhưng từ những 

chuyên ngành ngoài logistics. Đội ngũ tham gia quản lý  kinh nghiệm còn thiếu 

đang được các doanh nghiệp đào tạo và tái đào tạo để đáp ứng nhu cầu quản 

lý. Phần lớn trong số họ thiếu kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh, ít được cập 

nhật tri thức quản lý và công nghệ mới, phong cách lãnh đạo và quản lý chưa 

đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, lực lượng lao động trực tiếp như bốc vác, xếp 

dỡ, lái xe, kiểm đếm hàng kho bãi đa số có trình độ học vấn thấp, chưa được đào 

tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, chỉ có 1 - 2 % lực lượng nhân công này 

được ghi nhận có qua đào tạo bài bản, chuyên nghiệp . 

 -Bối cảnh toàn xã hội đang tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác 

động khá mạnh mẽ vào hoạt động cung ứng dịch vụ logistic. Theo nhận định của 

các chuyên gia quốc tế, dưới tác động của cách mạng công nghệ 4.0, hoạt động 

logistics ở thập niên thứ ba của thế kỷ 21 sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ 

hơn nữa, đặc biệt sẽ tập trung vào một số xu thế như big data, blockchain, 

logistics đô thị, trung tâm logistics, chuỗi cung ứng toàn cầu, trung tâm logistics, 

dịch vụ giá trị gia tăng (VAS - Valued Added Service) ... Cuộc cách mạng này 

sẽ dẫn tới những thay đổi rất lớn trong cơ cấu việc làm của lĩnh vực logistics, 

đòi hỏi nhân lực logistics cần đáp ứng được những yêu cầu mới của doanh 

nghiệp. Gắn với chuyển đổi nền kinh tế số, tạo ra những thay đổi lớn trong cách 

tiếp thị sản phẩm và quản lý vận chuyển ở thị trường Việt Nam cũng như toàn 

cầu. Trước đây hầu như các sản phẩm muốn đi vào thị trường đều dựa trên chuỗi 

cung ứng, nhưng hiện tại với kỹ thuật Blockchains, tương tác IoT và Big Data, 

các doanh nghiệp có mạng lưới cung ứng dựa trên kỹ thuật số với nhiều kênh 

tích hợp.Trong xu hướng này, tính minh bạch, quản lý linh hoạt và ứng dụng 
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công nghệ sẽ là tất yếu. Trong đó, minh bạch có nghĩa hệ thống thông tin vận 

chuyển từ kho gửi hàng đến kho nhận được tích hợp, cho phép tất cả các bên 

liên quan nắm bắt thông tin về chi phí và kiểm soát nhanh tình trạng hàng hóa. 

Theo các chuyên gia quốc tế tại Hội thảo Quốc tế Vận tải biển và Logistics châu 

Á (ICASL 2019- do Đại học RMIT Việt Nam đăng cai tổ chức), nhận định: 

“Công nghệ tạo động lực cho sự thay đổi trong hoạt động logistic, do đó Việt 

Nam cần gấp rút đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ số trong lĩnh vực logistics, 

đồng thời nhanh chóng chuẩn bị tốt về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để 

thích ứng nếu thực sự muốn phát triển ngành logistic lên tầm khu vực và thế 

giới”. 

- Theo báo cáo của Bộ Công Thương và VLA, ngành logistics có mức tăng 

trưởng cao khoảng 15-16%. Số lượng các doanh nghiệp vận tải và logistics hiện 

nay là khoảng 3.000 doanh nghiệp, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường 

biển, đường thủy nội địa, đường hàng không... Nhân lực logistics đang gặp 

nhiều bất cập khi vừa thiếu, vừa yếu, nhất là về ngoại ngữ, nghiệp vụ kỹ thuật 

sâu và năng lực quản lý. Trong giai đoạn 2015- 2030, cả nước cần tới 200.000 

nhân sự, nhưng các Bộ đang đào tạo nhân sự logistics ở 3 cấp độ đại học, cao 

đẳng và trung cấp, chủ yếu là cao đẳng và trung cấp, chỉ có quy mô đáp ứng 

hàng năm từ 3.500 - 5.000 học viên và khoảng 10.000 - 15.000 lượt người ở các 

trình độ sơ cấp và đào tạo ngắn hạn dưới 1 tháng. 

- Theo VLA, hiệu quả trong hoạt động cung ứng dịch vụ logistic của VN so 

với các nước trong khu vực còn nhiều hạn chế, mức chi phí logistics ở Việt Nam 

cao gần gấp hai lần so với các nước phát triển và cao hơn mức bình quân toàn 

cầu là 14%. Tỷ lệ chi phí logistics trên GDP của Việt Nam chiếm đến 20,9%, 

cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, 

Philippines, Thái Lan và Singapore. Với mức chi phí dịch vụ còn chưa cạnh 

tranh tốt, chất lượng một số dịch vụ chưa cao, trong điều kiện của Việt Nam 

hiện nay nên năng suất lao động trong ngành còn thấp và sự cạnh tranh trên thị 

trường lao động còn yếu. Trước sự chuyển dịch lao động quốc tế và khu vực 

Asean như hiện nay, đang xãy ra tình trạng cạnh tranh về thu hút nguồn nhân lực 

cao, dẫn đến tình trạng biến động thị trường nguồn cung. Việc chuyển dịch lao 

động xãy ra ngay thị trường trong nước và cả thị trường khu vực. Hiện nay có 

xu hướng nguồn lao động chất lượng cao có khuynh hướng tìm kiếm các môi 

trường làm việc tốt hơn, nơi chính sách đãi ngộ, an sinh xã hội hấp dẫn hơn trên 
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thị trường lao động trong và ngoài nước, trong đó thị trường hẹp nhân lực ngành 

logistic cũng không là ngoại lệ.Nhiều chuyên gia lo ngại về nguy cơ “chảy máu 

chất xám” do xu hướng này đang là nguy cơ đối với nhân lực ngành logistic vốn 

đã thiếu lại phải đối mặt với  nguy cơ dịch chuyển đối với nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Doanh nghiệp muốn phát triển mạnh và bền vững phải có chính sách 

thu hút người tài và có cơ chế đãi ngộ tương xứng để “giữ chân” họ.   

5- Gợi ý một số giải pháp 

-Thứ nhất, các doanh nghiệp cần phải chủ động đào tạo nhân lực theo 

hướng nâng cao kỹ năng để theo kịp những thay đổi nhanh chóng đang diễn ra, 

chủ yếu là do những tiến bộ trong công nghệ và sự hội nhập ngày càng tăng của 

nền kinh tế toàn cầu.Ngoài ra, các cơ sở đào tạo quốc tế cần được đầu tư nhiều 

hơn, nâng cao nhận thức trong giới lao động trẻ về các kỹ năng cần thiết trong 

ngành công nghiệp logistics. Về nội dung đào tạo, chú trọng hơn về hướng dẫn 

cách tiếp cận thị trường, tạo cơ hội công việc thực tế để các sinh viên đang học 

hay mới ra trường có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh 

trong nước và quốc tế  để các em được đào tạo thêm, chia sẻ và hỗ trợ kiến thức, 

có thêm kinh nghiệm thực tế. 

Ngoài ra bỗ trợ thêm nội dung trong chương trình đào tạo tiếng Anh trực 

tuyến vì logistics là một ngành công nghiệp toàn cầu và tiếng Anh là ngôn ngữ 

kinh doanh toàn cầu.  

-Thứ hai, về Chính sách phát triển, cần chú trọng đổi mới công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ logistic, cần khơi thông và hoàn thiện hệ thống 

pháp quy, phát triển thị trường đối với ngành logistics, tạo điều kiện để doanh 

nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam nhanh chóng vươn lên, bắt kịp trình độ phát 

triển của thế giới. Cụ thể, cần có các định hướng phát triển thích hợp đồng bộ 

cho khu vực dịch vụ logistic, trong đó có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; bổ 

sung thêm các văn bản dưới luật nhằm cụ thể hóa khái niệm dịch vụ logistics 

trong Bộ Luật Thương mại. Bên cạnh đó, Nhà nước cần xây dựng các bộ tiêu 

chuẩn nghề đối với lĩnh vực logistics, hỗ trợ các trường đầu tư về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị thuộc lĩnh vực logistics... đổi mới tổ chức, hoạt động và cơ chế, 

chính sách về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, hạ tầng 

công nghệ thông tin tương xứng và phù hợp với thực tiễn yêu cầu của hoạt động 

logistic hiện nay. Trong đó cần rà soát quy hoạch, xây dựng các trung tâm 

logistics kết nối hiệu quả với các hệ thống cảng biển, đường giao thông trong 
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nước và khu vực, tạo thành những tuyến, luồng vận chuyển hàng hóa thuận lợi, 

hiệu quả cao.Trên một nền tảng phát triển cao và ổn định về kinh tế chuyên 

ngành sẽ gắn kết hữu cơ việc phân bố nguồn nhân lực hợp lý cả quy mô cũng 

như tỷ trọng góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ logistic phát triển bền vững 

trong thời gian tới. 

- Thứ ba, Tập trung đầu tư, hỗ trợ một số trường đại học, cao đẳng và trung 

cấp nghề, cácViện, các cơ sở đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo chuyên ngành logistics. Cần tiếp tục phát huy vai trò của các chương trình 

đào tạo trung và ngắn hạn được thực hiện bởi các viện, trung tâm, hiệp hội và 

các công ty đào tạo có sự liên kết quốc tế,.... Ngoài ra đã tăng cường liên doanh, 

liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và hợp tác với các công ty logistics 

quốc tế trao đổi kinh nghiệm về quản lý và đào tạo. Đồng thời, thống nhất với 

các nước ASEAN khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tiến tới công nhận 

các văn bằng, chứng chỉ nghề về logistics nhằm vừa góp phần phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao tại chổ vừa có thể tham gia trao đổi, phân công lao động 

quốc tế phục vụ ngành logistics trong nước nói riêng và khu vực nói chung.  

-Thứ tư, các DN cần có kế hoạch chủ động phát triển nguồn nhân lực cho 

đơn vị mình, Ngoài nội dung đào tạo trong nước, tổ chức đưa người đi tham 

quan, học hỏi ở nước ngoài, có chính sách đãi ngộ tốt và xứng đáng với các 

nhân viên giỏi chuyên môn, kỹ thuật. Đặc biệt, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan chuyên trách với doanh nghiệp nhằm xác định chính xác nhu cầu 

lao động, đào tạo và tuyển dụng. Kết hợp với các cơ sở đào tạo, xây dựng kế 

hoạch tuyển dụng sớm và định kỳ nhằm tuyển dụng được người có năng lực phù 

hợp với nghiệp vụ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần. Gắn việc tổ chức 

sinh viên thực tập tại công ty, các công ty dịch vụ logistics lớn cần có chương 

trình hỗ trợ sinh viên thực tập để hấp dẫn sinh viên vào công ty mình từ đó để có 

nhiều sự lựa chọn về nhân sự phù hợp. 

-Thứ năm, người lao động cũng nên xác định rõ vị thế công việc, có định 

hướng công việc ngay từ khi đang trong quá trình đào tạo, cần năng động trong 

quá trình tìm kiếm và tiếp cận việc làm tại các công ty dịch vụ logistics. Để 

nhanh chóng thích ứng công việc, ngoài việc tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, cần 

tích cực học hỏi trau dồi nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để có thể đáp ứng yêu 

cầu công việc chuyên môn. Đối với đối tượng là lao động trực tiếp, gắn trách 

nhiệm của đơn vị quản lý, hướng đào tạo không chỉ kỹ năng làm việc mà còn 
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phải được đào tạo cả tinh thần, thái độ làm việc cũng như thái độ chấp hành kỷ 

luật lao động. 

Kết luận: 

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để đạt được mục tiêu 

phát triển của ngành Logistics Việt Nam với tốc độ tăng trưởng 15-20%, tỷ 

trọng đóng góp vào GDP từ 8-10%, xếp hạng chỉ số năng lực quốc gia từ 50 trở 

lên… đến năm 2025 như nội dung tại Quyết định số 200/2017/QĐ-TTg của 

Chính phủ đã đề ra. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra 

mạnh mẽ với những bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tích hợp trí tuệ nhân 

tạo với các công cụ quản lý hiện đại đang thay đổi toàn bộ viễn cảnh ngành 

Logistics thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngành dịch vụ logistic của 

nước ta có thể vận dụng kinh nghiệm của các nước để “đi tắt đón đầu” nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh và đạt vị thế kinh doanh tương xứng trong chuổi 

cung ứng logistic toàn cầu. Bài học kinh nghiệm thành công vượt trội của 

Singapore cho thấy là cần phải chú trọng đầu tư vào công nghệ và con người. 

Với bài nghiên cứu phân tích dưới góc nhìn từ cung ứng nguồn nhân lực trên 

đây nhóm tác giả mong muốn chia sẻ một vài ý kiến nhỏ trong sự nghiệp phát 

triển bền vững ngành dịch vụ logistic ở nước ta trong giai đoạn sắp tới.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ HỘI NHẬP CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 

ĐẾN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 

The impact of global value chain integration on Vietnam's exports 
 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

 Trần Quang Cảnh 

Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Tóm tắt:  

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu 

đến xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 1990 – 2018. Nghiên cứu sử dụng cách tiếp 

cận phân tích thành phần cấu trúc tổng quát (Generalized Structured Component 

Analysis) bằng phần mềm GSCA Pro 1.1, với thang đo GVC gồm các biến chỉ 

báo: DVX, FVA, DVA. Mô hình cấu trúc được sử dụng nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của GVC đối với EXPORT. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ 

đồng biến giữa mức độ hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu và giá trị xuất khẩu của 

Việt Nam. Khi Việt Nam càng hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, giá trị xuất 

khẩu càng gia tăng. Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy mức độ ảnh hưởng 

của mức độ hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu đối với giá trị xuất khẩu của Việt 

Nam chỉ ở mức chưa cao. Do đó, Kết quả cho thấy, để gia tăng giá trị xuất khẩu, 

ngoài vấn đề hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam cần nâng cao giá trị gia 

tăng nội địa được tích hợp trong hàng xuất khẩu của các quốc gia khác (DVX), 

để hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trở thành đầu vào của cho hàng hóa xuất 

khẩu từ các quốc gia khác. 

Từ khoá: Chuỗi giá trị toàn cầu (GVC), giá trị xuất khẩu, Việt Nam 

 

GIỚI THIỆU 

Trong giai đoạn chiến lược 10 năm qua 2011-2020, Việt Nam đã hình 

thành được một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như khai thác, chế 

biến dầu khí; điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; luyện kim, sắt thép; xi 

măng và vật liệu xây dựng; dệt may, da giày; cơ khí chế biến chế tạo, ô tô, xe 

máy... tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn, cũng như thúc đẩy quá 

trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Trong đó, công nghiệp là ngành có 
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tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân với đóng góp xấp 

xỉ 30% vào GDP và trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước, góp phần 

đưa Việt Nam từ vị trí thứ 50 (năm 2010) lên vị trí thứ 22 (năm 2019) trong các 

quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. 

Theo World Development Report của  World Bank (World Development 

Report 2020, 2020) đa phần các nước trên thế giới đã tham gia vào chuỗi giá trị 

toàn cầu liên quan đến giao dịch xuyên biên giới và giao dịch với người mua và 

các công ty quốc tế. Trên toàn cầu, hơn 2/3 thương mại thế giới diễn ra thông qua 

chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó sản xuất xuyên qua ít nhất một biên giới trước khi 

tới công đoạn lắp ráp cuối cùng.  

Tại Việt Nam, cán cân thương mại hàng hóa giai đoạn 2016-2020 liên tục 

xuất siêu từ 1,6 tỷ USD năm 2016 lên đến gần 20 tỷ USD năm 2020. Năm 2020, 

giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 282,63 tỷ USD, nhập khẩu hàng hóa đạt 

262,69 tỷ USD năm 2020; xuất siêu đạt 19,94 tỷ USD (Firmani, không ngày). 

Theo số liệu sơ bộ từ Chính phủ Việt Nam, lĩnh vực chế tạo góp phần rất lớn 

vào việc mở rộng cán cân thương mại, với mức xuất siêu công nghiệp lần đầu 

tiên vượt 10 tỷ USD vào năm 2019. Việt Nam là nước nhập khẩu ròng dịch vụ, 

năm 2018 nhập khẩu đạt 18,2 tỷ USD, trong khi xuất khẩu là 14,9 tỷ USD.  

Động lực trong sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp của Việt 

Nam hiện nay vẫn đang chủ yếu được thúc đẩy bởi khu vực FDI, chiếm xấp xỉ 

70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đây là hệ quả của mối liên kết yếu 

giữa doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước trong chuỗi cung ứng, 

cho thấy năng lực cạnh tranh còn hạn chế của các doanh nghiệp trong nước để có 

thể tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu thể hiện qua giá trị gia tăng có nguồn 

gốc nước ngoài (FVA) và giá trị gia tăng nội địa được tích hợp trong hàng xuất 

khẩu của các quốc gia khác (DVX)  (Hình 1). 
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Hình 1:  Giá trị chuỗi giá trị toàn cầu (gồm DVX, FVA) và giá trị xuất khẩu 

của Việt Nam 

Nguồn: World Development Indicators (2019)  

Bài viết này được thực hiện nhằm nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các 

thành phần cấu thành mức độ hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu (gồm DVX, FVA, 

DVA) ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 1990 – 2018 nhằm 

nhận biết và đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các thành phần này đến giá 

trị xuất khẩu của Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao mức 

độ hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu của nền kinh tế Việt Nam. Kết cấu của nghiên 

cứu tiếp theo này gồm: Phần 2 Cơ sở lý thuyết; Phần 3 là phương pháp nghiên 

cứu; Phần 4 là kết quả nghiên cứu: Phần 5 là kết luận và hàm ý chính sách. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1 Chuỗi giá trị và chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) 

Chuỗi giá trị mô tả toàn bộ những hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm 

hay dịch vụ từ yếu tố đầu vào khái niệm, đi qua các công đoạn sản xuất khác 

nhau (liên quan đến việc kết hợp giữa chuyển hóa vật chất và đầu vào các dịch 

vụ sản xuất khác nhau), đưa đến người tiêu dùng sau cùng, và dịch vụ sau sử 

dụng.  

Theo nghiên cứu của Michael Porter vào giữa thập niên 80. Porter phân 

biệt hai yếu tố quan trọng của phân tích chuỗi giá trị hiện đại gồm các hoạt động 

khác nhau được thực hiện trong những mắt xích cụ thể trong chuỗi giá trị. Ở 

đây, ông rút ra sự phân biệt giữa các công đoạn khác nhau trong quá trình cung 
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ứng (logistics hướng nội, hoạt động, logistics hướng ngoại, tiếp thị và bán hàng, 

và dịch vụ hậu mãi), việc chuyển hóa các đầu vào này thành đầu ra (các quá 

trình sản xuất, kho vận, chất lượng và cải tiến liên tục), và các dịch vụ hỗ trợ mà 

doanh nghiệp bố trí để hoàn tất nhiệm vụ này (lập kế hoạch chiến lược, quản lý 

nguồn nhân lực, phát triển công nghệ và thu mua). 

Theo World Bank (2020) thì chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) là việc thể hiện 

sự phân chia sản xuất giữa các quốc gia. Nếu các nước tham gia chuỗi giá trị là 

thuận chiều khi xuất khẩu đầu vào tới các nước khác để sản xuất hàng xuất khẩu 

của họ. Và chiều ngược lại là là nhập khẩu đầu vào nước ngoài để chế biến và 

tiếp tục xuất khẩu. (Hình 2). 

 

Hình 2. Chuỗi giá trị toàn cầu 

Nguồn: World Development Report, World Bank (2020)  

Theo UNCTAD (2013) thì các chỉ số chuỗi giá trị toàn cầu chính bao gồm:  

- Giá trị gia tăng có nguồn gốc nước ngoài (FVA): FVA cho biết 

phần nào trong tổng xuất khẩu của một quốc gia bao gồm các yếu tố đầu 

vào đã được sản xuất ở các quốc gia khác.Tỷ trọng FVA là tỷ trọng xuất 

khẩu của quốc gia không cộng vào GDP của quốc gia đó.  

- Giá trị gia tăng nội địa (DVA): DVA là phần xuất khẩu được tạo ra 

trong nước, tức là phần xuất khẩu đóng góp vào GDP.  

- Giá trị gia tăng nội địa được tích hợp trong hàng xuất khẩu của các 

quốc gia khác (DVX): Chỉ số này cho biết mức độ mà hàng hóa xuất khẩu 

của một quốc gia được sử dụng làm đầu vào cho hàng hóa xuất khẩu từ 

các quốc gia khác.  
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Chỉ số mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu xác định tỷ trọng tham 

gia vào hàng xuất khẩu của một quốc gia trong quy trình thương mại nhiều giai 

đoạn, bằng cách thêm vào FVA được sử dụng trong hàng xuất khẩu của quốc gia 

đó giá trị gia tăng được đưa vào trong hàng xuất khẩu của các quốc gia khác. 

Mặc dù mức độ hàng hóa xuất khẩu được các quốc gia khác sử dụng để làm 

hàng xuất khẩu có thể ít liên quan hơn đối với các nhà hoạch định chính sách, vì 

nó không thay đổi đóng góp DVA của thương mại, nhưng tỷ lệ tham gia là một 

chỉ số hữu ích cho biết mức độ tích hợp xuất khẩu của một quốc gia vào mạng 

lưới sản xuất quốc tế.  

2.2  Xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) 

Xuất khẩu của một quốc gia có thể được chia thành giá trị gia tăng được 

sản xuất trong nước và giá trị gia tăng nhập khẩu (nước ngoài) được tích hợp 

vào hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của quốc gia đó. Hơn nữa, hàng xuất khẩu ra 

thị trường nước ngoài có thể là hàng tiêu dùng cuối cùng hoặc làm đầu vào để 

sản xuất hàng xuất khẩu trở lại các nước thứ ba (hoặc trở lại nước ban đầu). 

Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu có tính đến cả giá trị gia tăng nước ngoài trong 

xuất khẩu (quan điểm thượng nguồn) và giá trị gia tăng xuất khẩu được tích hợp 

trong xuất khẩu của nước thứ ba (quan điểm hạ nguồn).  

Các quy trình sản xuất ngày nay được cấu trúc theo nhiều giai đoạn, thường 

diễn ra ở nhiều quốc gia. Để sản xuất sản phẩm cuối cùng, các công ty tìm 

nguồn đầu vào trung gian từ một số nhà cung cấp và trong nhiều trường hợp, các 

nhà cung cấp này nằm ở nước ngoài. Giá trị được gia tăng ở mỗi giai đoạn của 

quá trình sản xuất và các sản phẩm có thể vượt qua biên giới nhiều lần trước khi 

được tiêu thụ ở nơi cuối cùng.  

Động cơ hiệu quả và việc cân nhắc chi phí là những nhân tố được xem xét 

đằng sau các quyết định sử dụng đầu vào nước ngoài hoặc xác định địa điểm các 

công đoạn sản xuất - bao gồm cả khâu lắp ráp cuối cùng - ở nước ngoài. Ví dụ, 

việc nghiên cứu và phát triển điện thoại thông minh có thể diễn ra trong một nền 

kinh tế có những lợi thế cạnh tranh cụ thể, trong khi sản phẩm cuối cùng được 

lắp ráp ở nơi chi phí lao động tương đối thấp và các linh kiện được cung cấp bởi 

các quốc gia chuyên sản xuất chúng. Mỗi quốc gia tham gia vào quá trình sản 

xuất đều đóng góp - mặc dù với tỷ lệ khác nhau - vào tổng giá trị gia tăng của 

sản phẩm cuối cùng.  
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Chuỗi giá trị toàn cầu đã được chứng minh là kênh quan trọng để chuyển 

giao công nghệ giữa các quốc gia. Cơ hội để chuyển giao bí quyết, công nghệ và 

đổi mới quy trình thông qua việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là rất lớn: 

các doanh nghiệp có thể tiếp cận công nghệ mới được tích hợp trong các đầu vào 

nhập khẩu và hưởng lợi từ các loại hàng hóa trung gian mới bằng cách mở rộng 

hàng hóa đầu vào.  

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận Phân tích thành phần cấu trúc tổng quát 

(Generalized Structured Component Analysis) bằng phần mềm GSCA Pro 1.1, 

với thang đo GVC gồm các biến chỉ báo: DVX, FVA, DVA. Mô hình cấu trúc 

được sử dụng nhằm đánh giá ảnh hưởng của GVC đối với EXPORT. Để đảm 

bảo tính dừng, các biến qua sát được lấy sai phân bậc 1 trước khi đưa vào phân 

tích mô hình cấu trúc. 

Nhằm đạt được độ tin cậy cần thiết đối với kết quả nghiên cứu, các kiểm 

định sau được thực hiện: 

Chất lượng biến quan sát (chỉ báo) 

Hệ số tải ngoài outer loading của các biến quan sát. Đây là chỉ số thể hiện 

mức độ liên kết giữa biến quan sát với biến tiềm ẩn mẹ. Về bản chất, outer 

loading chính là căn bậc hai trị tuyệt đối giá trị R2 phép hồi quy tuyến tính từ 

biến tiềm ẩn mẹ lên biến quan sát con. Hair và cộng sự (Hair và c.s., 2017) cho 

rằng hệ số tải ngoài outer loading cần lớn hơn hoặc bằng 0.708 biến quan sát đó 

là chất lượng. Bởi vì 0.7082 = 0.5, nghĩa là biến tiềm ẩn đã giải thích được 50% 

sự biến thiên của biến quan sát. Theo quan điểm của Hair và cộng sự, có thể 

thấy rằng các nhà nghiên cứu này đánh giá một biến quan sát con là chất lượng 

nếu biến tiềm ẩn mẹ giải thích được tối thiểu 50% sự thay đổi của biến quan sát 

đó. Để dễ dàng ghi nhớ hơn, các nhà nghiên cứu làm tròn thành ngưỡng 0.7 thay 

vì số lẻ 0.708. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra khi đánh giá 

chất lượng biến quan sát qua chỉ số outer loading. Kết quả ở các nghiên cứu đó 

đưa ra những ngưỡng outer loading khác nhau, tuy nhiên, ngưỡng 0.7 là ngưỡng 

được dùng phổ biến nhất ở đại đa số các trường hợp. Một biến quan sát có outer 

loading dưới 0.7 nên được loại bỏ và phân tích lại mô hình. 

Outer Loading ≥ 0.7 (Hair và cộng sự, 2017) 

Độ tin cậy thang đo Reliability 
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Độ tin cậy thang đo được đánh giá qua Cronbach’s alpha và rho_A. Nếu 

một thang đo không đạt ngưỡng độ tin cậy, cần loại lần lượt từng biến quan sát 

có outer loading thấp nhất để cải thiện độ tin cậy. Nếu đã loại hết biến không đủ 

điều kiện nhưng thang đo vẫn không đạt ngưỡng độ tin cậy, chúng ta sẽ kết luận 

thang đo không đảm bảo độ tin cậy và không sử dụng thang đo đó cho các phân 

tích định lượng phía sau. Trong nghiên cứu này ngưỡng đánh giá được các tác 

giả sử dụng như sau: 

Cronbach's Alpha ≥ 0.7 (DeVellis, 2016) 

Rho ≥ 0.7 (Wong, 2019) 

Ước lượng các tham số 

Nếu Z đại diện cho ma trận biến số chuẩn hóa (kích thước n x j), trong đó n 

đại diện cho số lần quan sát và j là số biến chỉ báo. GSCA có thể được xem như 

SEM dựa trên thành phần trong đó biến tiềm ẩn được xác định là thành phần 

hoặc tổ hợp có trọng số của chỉ báo với phương trình (Hwang & Takane, 

2004):𝜸 = 𝒁𝑾  

Trong đó γ là ma trận của các biến tiềm ẩn (có kích thước n x t) và W là ma 

trận trọng số thành phần của biến thành phần (kích thước j x t), trong đó t là số 

biến tiềm ẩn.  

GSCA cũng bao gồm một mô hình đo lường mô tả mối quan hệ giữa các 

biến thành phần và cấu trúc cũng như một mô hình cấu trúc kết nối giữa các 

thang đo. Mô hình đo lường có thể được viết một cách hệ thống như sau (Hwang 

& Takane, 2004):   𝒁 = 𝜸𝑪 + 𝜺  

Trong đó C là ma trận tải giữa các biến tiềm ẩn và biến thành phần của 

chúng (có kích thước t x j), ε là ma trận sai số (có kích thước n x j) cho mô hình 

đo lường (Hwang & Takane, 2004).  

Các tham số của GSCA là V, W và A cần được ước lượng sao cho tổng 

bình phương của tất cả các phần dư E = ZV-ZWA = Ψ-τA càng nhỏ càng tốt. 

Điều này có nghĩa là giảm thiểu tiêu chí tối ưu Least Square (Hwang & Takane, 

2004):  

f = trace ((ZV-ZWA) '(ZV-ZWA))  

f = trace ((Ψ-τA)' (Ψ-τA))  
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Với V, W và A Các thành phần trong Ψ và τ được chuẩn hóa cho mục đích 

nhận dạng, ví dụ 𝛾′𝛾1 = 1. Bình phương tối thiểu thay thế (ALS) được sử dụng 

để thu nhỏ phương trình này (Young và c.s., 1976). Phương pháp ALS là một 

cách tiếp cận chung để ước lượng tham số bao gồm việc nhóm một tham số 

thành một số tập hợp con và sau đó thu được các bình phương nhỏ nhất cho một 

trong các tập hợp con tham số với giả định rằng tất cả các tham số còn lại là 

không đổi. Thuật toán ALS được sử dụng trong GSCA bao gồm 2 giai đoạn, cụ 

thể là A được dự đoán với V, và W được cố định và V và W được dự đoán với 

A là cố định.  

Thuật toán ALS được lặp lại ở cả hai giai đoạn cho đến khi nó hội tụ. 

GSCA sử dụng phương pháp bootstrap do (Efron, 1982) phát triển để ước tính 

các tham số sai số chuẩn sẽ được sử dụng để kiểm tra mức ý nghĩa của thống kê.  

Mức độ phù hợp của mô hình  

Mức độ phù hợp của mô hình hướng đến tính hợp lệ và độ tin cậy của công 

cụ nghiên cứu. Các thước thước đo về mức độ phù hợp của mô hình được sử 

dụng trong nghiên cứu này gồm: FIT, AFIT, GFI và SRMR (Cho và c.s., 2020) 

với GFI ≥ 0.9, SRMR ≤ 0.85. FIT, AFIT đo lường mức độ giải thích bởi mô 

hình và giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (Hwang & Takane, 2004).  

FIT cho biết tổng phương sai của tất cả các biến (chỉ số và thành phần) 

được giải thích bởi mô hình. Giống như R bình phương trong hồi quy tuyến tính, 

các giá trị của FIT nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị này càng lớn, thì càng 

có nhiều phương sai trong các biến được tính theo mô hình được chỉ định. Ví dụ, 

FIT = 0.50 chỉ ra rằng 50% tổng phương sai của tất cả các biến được giải thích 

bởi mô hình. Không có quy tắc kinh nghiệm về ngưỡng tối thiêu đối với FIT nào 

để đánh giá sự phù hợp của mô hình có thể chấp nhận được. 

AFIT (FIT điều chỉnh) tương tự như FIT nhưng có tính đến độ phức tạp của 

mô hình. Giống như điều chỉnh R bình phương trong hồi quy tuyến tính, AFIT 

không thể được giải thích theo cách giống như FIT (nghĩa là tỷ lệ của tổng 

phương sai được giải thích). Thay vào đó, nó chỉ có thể được sử dụng để so sánh 

các mô hình. Mô hình có giá trị AFIT lớn nhất có thể được chọn trong số các mô 

hình cạnh tranh. 
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FITS cho biết tổng phương sai tích lũy của tất cả các thang đo được giải 

thích bởi mô hình cấu trúc. Các giá trị của FITS nằm trong khoảng từ 0 đến 1. 

Giá trị này càng lớn, phần phương sai được giữ lại trong mô hình càng lớn. 

FITM cho biết tổng phương sai của tất cả các biến quan sát được giải thích 

bởi mô hình đo lường. Các giá trị của FITM nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá 

trị này càng lớn, phần phương sai được giữ lại trong mô hình càng lớn. 

GFI (goodness-of-fit index) và SRMR (standardized root mean squared 

residual). Cả hai đều tỷ lệ với sự khác biệt giữa hiệp phương sai mẫu và hiệp 

phương sai được tái tạo bởi các ước lượng tham số của GSCA. Một nghiên cứu 

gần đây đã đề xuất các tiêu chí giới hạn quy tắc kinh nghiệm cho GFI và SRMR 

trong GSCA (Cho và c.s., 2020). Khi kích thước mẫu = 100, GFI ≥ .89 và 

SRMR ≤ 0.09 cho thấy sự phù hợp có thể chấp nhận được. Mặc dù cả hai chỉ 

mục đều có thể được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của mô hình, nhưng sử 

dụng SRMR với giá trị ngưỡng ở trên có thể tốt hơn so với sử dụng GFI với giá 

trị ngưỡng 14 được đề xuất. Ngoài ra, nếu SRMR ≤ .09, thì giá trị ngưỡng GFI ≥ 

.85 có thể vẫn là dấu hiệu của sự phù hợp có thể chấp nhận được. Khi kích thước 

mẫu> 100, GFI ≥ .93 hoặc SRMR ≤ 0.08 cho thấy sự phù hợp có thể chấp nhận 

được. Trong trường hợp này, không có ưu tiên cho một chỉ mục hơn chỉ mục 

kia, hoặc sử dụng kết hợp các chỉ mục hơn là sử dụng chúng riêng lẻ. Giá trị giới 

hạn được đề xuất của mỗi chỉ mục có thể được sử dụng độc lập để đánh giá sự 

phù hợp của mô hình. 

PVE (Tỷ lệ phương sai được giải thích) là giá trị trung bình của tổng 

phương sai của các chỉ số được giải thích theo thành phần tương ứng của chúng, 

như trong phân tích các thành phần chính. Nếu một thành phần duy nhất giải 

thích 70% hoặc cao hơn tổng phương sai của một thang đo, thì điều này có thể là 

dấu hiệu của tính đơn hướng của thang đo (Jolliffe & Cadima, 2016). Alpha cho 

biết Cronbach’s alpha. Rho là Dillon-Goldstein’s rho hoặc độ tin cậy tổng hợp 

không phù hợp với GSCA.  

Hệ số f bình phương cho biết mức độ ảnh hưởng của biến độc lập lên biến 

phụ thuộc là mạnh hay yếu. Cohen (Cohen, 2013) đã đề xuất bảng chỉ số f 

Square để đánh giá tầm quan trọng của các biến độc lập như sau: 

f Square < 0.02 : mức tác động là cực kỳ nhỏ hoặc không có tác 

động. 
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0.02 ≤ f Square < 0.15 : mức tác động nhỏ. 

0.15 ≤ f Square < 0.35:  mức tác động trung bình. 

f Square ≥ 0.35 : mức tác động lớn. 

Dữ  liệu nghiên cứu 

Số liệu nghiên cứu DVX, FVA, DVA từ Tổ chức Thương mại Thế giới 

WTO. Trong đó giá trị gia tăng từ nước ngoài (FVA), giá trị gia tăng trong nước 

(DVA) và giá trị gia tăng gián tiếp (DVX). 

DVX: giá trị gia tăng gián tiếp - Giá trị gia tăng nội địa được tích hợp 

trong hàng xuất khẩu của các quốc gia khác 

FVA: giá trị gia tăng có nguồn gốc từ nước ngoài 

DVA: giá trị gia tăng có nguồn gốc từ trong nước 

Giá trị xuất khẩu của Việt Nam EXPORT, từ Tổng cục Thống kê Việt 

Nam  

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1 Chất lượng biến quan sát 

Bài nghiên cứu sử dụng thang đo là GVC trong đó, biến quan sát D_DVX 

có hệ số tải lớn nhất bằng 0.938 (SE = 0.045, 95%CI = 0.829 - 0.985), D_DVA 

có hệ số tải lớn thứ hai bằng 0.912 (SE = 0.031,  95%CI = 0.865 - 0.979), 

D_FVA có hệ số tải nhỏ nhất bằng 0.841 (SE = 0.16, 95%CI = 0.478 - 0.962), 

như vậy các biến đều có hệ số tải lớn hơn 0.7 (Bảng 1) và có ý nghĩa thống kê, 

do đó có thể kết luận các biến quan sát có mối liên hệ tốt với thang đo. 

Bảng 1. Hệ số tải thang đo GVC 

 Estimate  SE  95%CI  

GVC      

D_DVA  0.912  0.031  0.865  0.979  

D_DVX  0.938  0.045  0.829  0.985  

D_FVA  0.841  0.16  0.478  0.962  

Nguồn: Kết quả phân tích GSCA 



 

399 

 

4.2 Tính hợp lệ và độ tin cậy  

Các chỉ số PVE, Alpha, Rho đều > 0.7 (Bảng 2), thang đo xậy dựng hợp lệ. 

Bảng 2. Tính hợp lệ thang đo GVC 

 GVC 

PVE  0.806  

Alpha  0.884  

Rho  0.926  

Nguồn: Kết quả phân tích GSCA 

4.3 Mức độ phù hợp của mô hình 

Kết qủa phân tích cho thấy chỉ số FIT = 0.607, AFIT = 0.573, GFI = 0.992 

> 0.93, SRMR = 0.057 < 0.8 (Bảng 3). Qua  các chỉ số trên, nhóm tác giả có cơ 

sở để kết luận: mô hình  phù hợp với dữ liệu phân tích và giải thích được 60.7% 

sự thay đổi phương sai của các biến. 

Bảng 3. Giá trị phù hợp của mô hình 

FIT AFIT FITs FITm GFI SRMR 

0.607 0.573 0.113 0.854 0.992 0.057 

Nguồn: Kết quả phân tích GSCA 

Bên cạnh đó, giá trị FITS = 0.113, FITM = 0.854 (Bảng 3), mô hình cấu trúc 

giải thích được 11.3% sự thay đổi của phương sai, và mô hình đo lường giải 

thích được 85.4% sự thay đổi của phương sai của biến tiềm ẩn. 

Kết quả phân tích mô hình đường dẫn cho thấy GVC có mức độ tác động 

cùng chiều ở mức trung bình đối với EXPORT (β = 0.475, SE = 0.141, 95%CI = 

0.182 - 0.699, f2 = 0.291) (Bảng 4). 

Bảng 4. Giá trị phù hợp của mô hình 

 Estimate  SE  95%CI  f2 

GVC→EXPORT  0.475 0.141 0.182 0.699 0.291 

Nguồn: Kết quả phân tích GSCA 



 

400 

 

4.4 Thảo luận kết quả phân tích 

Kết quả phân tích cho thấy có mối quan hệ đồng biến giữa mức độ hội nhập 

chuỗi giá trị toàn cầu và giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Khi Việt Nam càng hội 

nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, càng gia tăng được giá trị xuất khẩu của mình.  

Thông qua kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) 

có tác động tích cực đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, biến DVX có 

tác động lớn nhất đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam, tiếp theo là biến DVA và 

biến FVA. Có thể thấy, việc gia tăng mức độ mà hàng hóa xuất khẩu của Việt 

Nam được sử dụng làm đầu vào cho hàng hóa xuất khẩu từ các quốc gia khác 

(DVX) là điều phù hợp xu hướng hiện nay, chuyển đổi Việt Nam từ nước tham 

gia chuỗi giá trị ngược chiều thành nước tham gia chuỗi giá trị thuận chiều. 

Trong đó, quan trọng nhất là cần nâng cao giá trị gia tăng nội địa được tích hợp 

trong hàng xuất khẩu của các quốc gia khác (DVX), để hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam trở thành đầu vào cho hàng hóa xuất khẩu từ các quốc gia khác. 

Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy mức độ ảnh hưởng của mức độ hội 

nhập chuỗi giá trị toàn cầu đối với giá trị xuất khẩu của Việt Nam chỉ ở mức 

trung bình (f2 = 0.291). Như vậy, để gia tăng giá trị xuất khẩu, ngoài vấn đề hội 

nhập chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam cần quan tâm đến nhiều vấn đề khác cũng 

không kém phần quan trọng. 

5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự tác động tích cực giữa mức độ hội nhập 

chuỗi giá trị toàn cầu và giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Điều này cho thấy mức 

độ nhập vào chuỗi sản xuất ở tầm quốc tế của Việt Nam cần được gia tăng hơn 

nữa, sẽ góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, nâng tầm vị thế thương mại trong 

khu vực của Việt Nam.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam cần tập trung vào Giá trị gia tăng 

nội địa được tích hợp trong hàng xuất khẩu của các quốc gia khác (DVX), điều 

này sẽ tác động tích cực đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời sẽ thúc 

đẩy Việt Nam dần trở thành nước thượng nguồn trong chuỗi giá trị toàn cầu, 

nghĩa là nước xuất khẩu hàng hoá cho các nước khác chế biến. Tuy nhiên, cần 

nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu Việt Nam thì mới tạo được giá trị 

xuất khẩu cao. 
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Ngoài ra, một thực tế cần được nhìn nhận là mức độ tác động tích cực giữa 

mức độ hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu và giá trị xuất khẩu của Việt Nam chưa 

cao và tương xứng với giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Thực tế cho thấy, theo số 

liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam70,  sự tham gia của các 

doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu là rất thấp so với các nền 

kinh tế có quy mô tương tự trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, chỉ có 36% 

doanh nghiệp Việt tham gia vào mạng lưới sản xuất, bao gồm cả việc xuất khẩu 

trực tiếp và gián tiếp, trong khi tỷ lệ này ở Malaysia, Thái Lan là 60%. Các 

doanh nghiệp Việt Nam đang bị phân tán và ít khả năng được hưởng lợi từ hiệu 

ứng lan tỏa vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến 

thức và nâng cao năng lực sản xuất. 

Nguyên nhân chính của thực trạng trên là do Việt Nam chỉ có khoảng 4% 

doanh nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Các doanh nghiệp trong nước hầu như đứng ngoài chuỗi giá trị toàn cầu mà các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang sản xuất tại Việt 

Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam thường không được đánh giá cao trong việc 

tuân thủ những quy định quốc tế. Trong khi những công ty đa quốc gia thường 

có những yêu cầu khắt khe theo chuẩn quốc tế khi đầu tư và hợp tác kinh doanh. 

Đây được coi là một yêu cầu khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong 

giai đoạn hiện tại làm cho các doanh nghiệp khó có thể chen chân vào chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 

Do đó, để gia tăng giá trị xuất khẩu thì vấn đề cốt lõi cần nâng cao năng lực 

cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước cần có sự phối hợp chặt chẽ của các 

bên liên quan, bao gồm: Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương 

trong việc xác định các ưu tiên chiến lược, tạo ra các khung chính sách, cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn 

cầu của Việt Nam còn đến từ các cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc 

nâng cao môi trường kinh doanh thông qua việc cải thiện các chỉ số quan trọng 

như gia nhập thị trường, tiếp cận điện năng, sở hữu trí tuệ... Do vậy, các nhà 

hoạch định chính sách phải linh hoạt và có kế hoạch tốt để Việt Nam luôn là một 

điểm đến đầu tư hấp dẫn. Đặc biệt, để có thế bắt kịp sự gia tăng của thị trường 

và gia tăng giá trị xuất khẩu trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

 
70 https://diendandoanhnghiep.vn/chu-tich-vcci-pham-tan-cong-duong-den-vinh-quang-bao-gio-cung-nhieu-
chong-gai-208311.html 

https://diendandoanhnghiep.vn/07-10-phat-trien-chuoi-cung-ung-ben-vung-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-207937.html
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KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG  

CHUỖI CUNG ỨNG 

 

 ThS. Chu Thanh Giang, 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

 

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến cơ sở lý thuyết để xác định các khái niệm của 

rủi ro và sự bất định trong chuỗi cung ứng, kéo theo đó là sự xuất hiện của một 

số lượng lớn những rủi ro, mà trong giai đoạn hiện nay ít được giới khoa học 

nghiên cứu. Mô tả các phương pháp tiếp cận của các nhà khoa học quốc tế đối 

với việc xem xét khái niệm của rủi ro và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng. 

The article discusses the theoretical foundations for defining the concept of 

risk and uncertainty in supply chains, which entail the emergence of a 

significant number of risks, which at the present stage have been little studied in 

the scientific field. The approaches of foreign scientists to the consideration of 

the concept of risk and risk management in the supply chains are described. 

Từ khoá: Rủi ro, sự bất định, chuỗi cung ứng, quản lý, quản trị rủi ro 

Những biến động xảy ra trên thị trường trong thập niên 1970-1980 đã dẫn 

tới sự ra đời của khái niệm «Quản lý chuỗi cung ứng» (Supply Chain 

Management - SCM). Theo khái niệm này, các doanh nghiệp trong chuỗi cung 

ứng phải hoạt động một cách tích hợp và phối hợp, và các quyết định được đưa 

ra phải tối ưu từ quan điểm của toàn bộ chuỗi cung ứng. Nguyên mẫu của chuỗi 

cung ứng tích hợp chính là những cấu trúc Keiretsu của Nhật Bản, mà sở hữu 

một cách độc lập một đơn vị điều phối trung tâm - một doanh nghiệp. 

Trong thực tiễn hoạt động kinh tế hiện nay, việc hội nhập với các đối tác 

thương mại đang trở thành một nhu cầu cấp thiết, trong các nghiên cứu thường 

có thể tìm thấy những khẳng định về việc hiện nay cạnh tranh không phải là sự 

ganh đua giữa các doanh nghiệp riêng lẻ với nhau, mà là sự ganh đua của toàn 

bộ các chuỗi cung ứng. Khái niệm quản lý chuỗi cung ứng giúp đạt được sự kết 

hợp hợp lý giữa tính hiệu quả và tính linh hoạt và nhờ đó gia tăng được năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông qua các giả định của mình, điều này cũng 

tạo điều kiện để quản lý rủi ro được hiệu quả hơn và loại bỏ được tác động tiêu 

cực của sự bất định và những hậu quả của các sự kiện không mong muốn. 
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Rủi ro trong kinh doanh ngày càng trở thành vấn đề quan trọng, chủ yếu là 

do quá trình toàn cầu hóa của hoạt động kinh doanh và nhận thức cũng như yêu 

cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đáng tiếc, bất chấp tầm quan trọng rất 

lớn của vấn đề này và sự phát triển năng động của một lĩnh vực quản lý khá mới 

mẻ - quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (SCRM - Supply Chain Risk Management), 

trong lĩnh vực này vẫn còn thiếu vắng sự hỗ trợ phù hợp về khía cạnh phương 

pháp luận. Các nghiên cứu được thực hiện chủ yếu tập trung nhất vào quản lý rủi 

ro từ quan điểm của một doanh nghiệp riêng lẻ, chứ không phải từ quan điểm 

của toàn bộ một hệ thống phức tạp là chuỗi cung ứng. 

Từ «rủi ro» (tiếng Anh là «risk») bắt nguồn từ từ «risicare» trong tiếng Ý 

có nghĩa là «dám». Việc nghiên cứu rủi ro được bắt đầu vào thế kỷ XVII. Công 

việc này được thực hiện bởi hai nhà toán học người Pháp, ông Blaise Pascal và 

ông Pierre de Fermat, mà đã cố gắng áp dụng các quy tắc của toán học vào 

những trò chơi đỏ đen. Công việc của họ đã dẫn tới sự phát triển của lý thuyết 

xác suất, mà nằm chính ở trung tâm của khái niệm «rủi ro», trong nhiều năm 

«rủi ro» chỉ gắn liền với các trò chơi đỏ đen. Vào đầu thế kỷ XIX, thuật ngữ này 

đã được áp dụng trong ngành bảo hiểm ở Anh, và trong những thập niên 1950 và 

1960, ngành công nghiệp bắt đầu quan tâm đến khái niệm «rủi ro» xuất phát từ 

sự gia tăng cạnh tranh trên thị trường và sự cần thiết phải tính đến khả năng xảy 

ra những rối loạn khi đưa ra các quyết định71. 

Rủi ro là một khái niệm khó xác định và không thống nhất, do đó không có 

một định nghĩa chung duy nhất. Mặc dù nó có thể gắn liền với cả khả năng thất 

bại, lẫn khả năng đạt được mục tiêu, nhưng các doanh nghiệp và giới khoa học 

chủ yếu tập trung vào những hậu quả tiêu cực và không mong muốn của nó. Vì 

vậy, rủi ro trong chuỗi cung ứng được định nghĩa là sự kiện, có ảnh hưởng tiêu 

cực đến hoạt động của toàn bộ chuỗi cung ứng và các chỉ số hiệu quả mong 

muốn của nó (ví dụ, mức độ phục vụ khách hàng, thời gian đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng, các chi phí)72. 

Trong lý thuyết về rủi ro, hai thước đo quan trọng hơn cả của rủi ro được 

 
71 Khan О., Bumes B. “Risk and supply Chain management: creating a research agenda”. The Intem. J. of Logist. 

Manag. 2007. Vol. 18, No 2. p. 197-216. 
72 Khan О., Bumes B. “Risk and supply Chain management: creating a research agenda”. The Intem. J. of Logist. 

Manag. 2007. Vol. 18, No 2. p. 197-216; Tummala R., Schoenherr T. “Assessing and managing risks using the 

Supply Chain Risk Management Process (SCRMP)”. R. Tummala, T. Schoenherr. Supply Chain Manag. : An 

Intem. J. 2011. Vol. 16, No 6. p. 474-483. 
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cho là xác suất của việc xuất hiện mối đe dọa (rủi ro), cũng như những tổn thất 

tiềm ẩn và các hậu quả của sự xuất hiện mối đe doạ (rủi ro) đó73. Quan điểm 

quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng hai chỉ số 

khác của rủi ro74: 

- Tốc độ của rủi ro, mà có thể được chia thành tốc độ xuất hiện sự kiện mang 

tính đe dọa, tốc độ xuất hiện những hậu quả tiêu cực và tốc độ phát hiện sự kiện 

mang tính đe dọa. Đây là những chỉ số có ảnh hương rất lớn đến quản lý rủi ro 

trong chuỗi cung ứng và phần nhiều phụ thuộc vào cấu trúc của chính chuỗi cung 

ứng (ví dụ, vị trí của các cấu phần riêng lẻ của chuỗi và khoảng cách vật lý giữa 

chúng), chất lượng hoạt động của các cấu phần riêng lẻ của chuỗi cung ứng (ví 

dụ, thời gian hoàn thành các đơn đặt hàng) và những quyết định được đưa ra trong 

các hệ thống (ví dụ, liên quan đến mức độ dư địa an toàn, sự lựa chọn của ngành 

vận tải). 

- Tần suất của rủi ro, mà xác định rủi ro xảy ra thường xuyên như thế nào. 

Tần suất quá lớn có thể là tín hiệu để đưa ra các thay đổi chiến lược trong chuỗi 

cung ứng (ví dụ như thay đổi nhà cung cấp, thay đổi địa điểm cung ứng), điều 

chỉnh quá trình hoặc thay đổi các thuật toán phục vụ việc ra quyết định. 

Thông thường, khi xác định rủi ro, các phương pháp tiếp cận sau đây được 

sử dụng trong các nghiên cứu về liệu kinh tế75: 

- Rủi ro được xem xét trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện tiêu cực nào 

hoặc xác suất gặp phải bất kỳ hình thức tổn thất hoặc thiệt hại nào, mà kéo theo 

đó có thể thực sự gây ra khả năng đánh mất hoàn toàn hoặc một phần doanh thu. 

- Rủi ro được đồng hóa với các giá trị thống kê ước tính (xác suất đánh mất 

một phần giá trị lợi nhuận kế hoạch, chịu thiệt hại hoặc tổn thất). 

- Rủi ro là mọi sai lệch so với kịch bản được dự đoán của diễn biến sự việc. 

- Rủi ro gắn liền với sự bất định của môi trường, mà trong đó các quyết 

định quản lý phải được đưa ra, mà trong trường hợp thiếu thông tin, các quyết 

định này có thể dẫn đến những hậu quả bất lợi. 

 
73 Khan О., Bumes B. “Risk and supply Chain management: creating a research agenda”. The Intem. J. of Logist. 

Manag. 2007. Vol. 18, No 2. p. 197-216; Manuj I., Mentzer J. “Global supply Chain risk management 

strategies”. I. Manuj, J. Mentzer. Intem. J. of Physical Distr. & Log. Manag. 2008. Yol. 38, No 3. p. 192-223. 
74 Manuj I., Mentzer J. “Global supply Chain risk management strategies”. I. Manuj, J. Mentzer. Intem. J. of 

Physical Distr. & Log. Manag. 2008. Yol. 38, No 3. p. 192-223. 
75 Bereznaya G.G. «Bản chất và các loại rủi ro trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp xây dựng». Tạp chí 

Brest, Đại học Kỹ thuật Quốc gia, 2019, số 3, trang 6-9. 
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- Rủi ro mang bản chất hai mặt và được thể hiện bằng cả những sai lệch 

mang tính tiêu cực, lẫn tích cực nảy sinh từ các đánh giá không thống nhất về 

hiện trạng và sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. 

- Rủi ro là sự cân bằng nào đó giữa doanh thu và thua lỗ trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

Trong các nghiên cứu có đề cập tới việc rủi ro có phải là một hiện tượng 

khách quan hay chủ quan hay không. Quan điểm kỹ thuật coi rủi ro là khách 

quan và có thể đo lường được, còn quan điểm xã hội học - đó là chủ quan, mà 

được xác định bởi kinh nghiệm và quan điểm chính trị và xã hội76. Tuy nhiên, 

những nghiên cứu về quản lý các chuỗi cung ứng không giải quyết được tình thế 

lưỡng nan này, thế nhưng căn cứ vào các nguồn gốc của rủi ro và đặc thù của 

hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, rủi ro trong quản lý chuỗi cung ứng mang cả 

những đặc điểm khách quan (rủi ro chậm giao hàng, hư hỏng thiết bị sản xuất) 

lẫn chủ quan (ví dụ như hành vi của người tiêu dùng, hành vi mang tính cơ hội 

của các đối tác trong chuỗi cung ứng hoặc đánh mất niềm tin vào các đối tác).  

Khái niệm về «sự bất định» có liên quan rất chặt chẽ với khái niệm «rủi 

ro». Những khái niệm này, mặc dù rất tương đồng, nhưng về bản chất là khác 

nhau. Rủi ro có thể đo lường được, vì những đánh giá về các tham số của nó có 

thể thực hiện được với xác suất các kết quả nhất định. Mặt khác, sự bất định 

không thể đo lường được và xác suất của các kết quả có thể xảy ra là không xác 

định77. Tình huống ra quyết định liên quan tới rủi ro nằm giữa tình huống ra 

quyết định trong điều kiện xác định và tình huống ra quyết định trong điều kiện 

bất định, bởi vậy rủi ro được gọi cách khác là mức độ chắc chắn mang tính tham 

số78. Trong quản lý chuỗi cung ứng, tồn tại cả rủi ro lẫn sự bất định. 

Quản lý rủi ro có thể được xác định như quá trình ra quyết định, góp phần 

thúc đẩy việc đạt được mục tiêu đặt ra bằng nhưng chi phí tối ưu, với việc sử 

dụng các quy trình thích hợp để loại bỏ hoàn toàn hoặc hạn chế đến mức có thể 

chấp nhận được bất kỳ rủi ro nào đe dọa đến thành quả của nó. Quản lý rủi ro 

cần được thực hiện một cách có hệ thống hoá và chính thức hoá. Quá trình quản 

 
76 Khan О., Bumes B. “Risk and supply Chain management: creating a research agenda”. The Intem. J. of Logist. 

Manag. 2007. Vol. 18, No 2. p. 197-216. 
77 Khan О., Bumes B. “Risk and supply Chain management: creating a research agenda”. The Intem. J. of Logist. 

Manag. 2007. Vol. 18, No 2. p. 197-216. 
78 Vilko J. “On uncertainty in supply Chain risk management”. J. Vilko, P. Ritala, J. Edelmann. The Intem. J. of 

Log. Manag. 2014. vol. 25, No 1. p. 3-19. 
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lý rủi ro có thể được chia thành các giai đoạn, mà số lượng sẽ dao động tùy 

thuộc vào các nghiên cứu. Một số tác giả, khi xem xét quá trình quản lý rủi ro, 

phân chia thành 5 giai đoạn: Giai đoạn xác định rủi ro, đo lường, đánh giá, giám 

sát và kiểm soát nó79. Các tác giả khác lại phân chia thành 3 giai đoạn (giai đoạn 

xác định, phân tích và đánh giá rủi ro)80. Dù số lượng có được phân chia thành 

bao nhiêu giai đoạn, nhưng vẫn có sự thống nhất trong các nghiên cứu về quá 

trình quản lý rủi ro chung, mà trong đó phải bao gồm các hoạt động, như xác lập 

mục tiêu quản lý rủi ro, phân tích rủi ro, lựa chọn các phương pháp tác động lên 

rủi ro và phân tích hiệu quả của các quyết định được đưa ra và điều chỉnh các 

mục tiêu quản lý rủi ro. 

Trong quá trình quản lý rủi ro, có thể sử dụng nhiều công cụ và phương 

pháp quản lý. Thường xuyên được sử dụng nhất là các công cụ quản lý chất 

lượng (ví dụ như sơ đồ Ishikawa, phương pháp thẩm cứu-nguyên nhân), các 

phương pháp heuristic81 để giải quyết các vấn đề (ví dụ: Kích động não - 

brainstorming, phương pháp Delphi, thảo luận nhóm), các danh sách kiểm tra, 

v.v. Những công cụ này hữu ích cả ở giai đoạn xác định rủi ro, lẫn khi xây dựng 

các chiến lược giảm thiểu xác suất xảy ra rủi ro hoặc giảm bớt những hậu quả 

tác động. Khi đánh giá rủi ro và xây dựng các chiến lược để ngăn ngừa rủi ro 

và/hoặc giảm thiểu những hậu quả của nó, cần phải tính đến các chỉ số được lựa 

chọn chính xác, giúp cả đánh giá rủi ro, lẫn hình thành bảng xếp hạng rủi ro, 

cũng như đánh giá các biện pháp thay thế để giảm thiểu rủi ro và sửa chữa 

những rối loạn đã xảy ra. 

Các vấn đề quản lý rủi ro được nghiên cứu khá tốt về mặt lý thuyết. Vấn đề 

quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng cũng không phải là mới, vì các nghiên cứu 

đã được thực hiện nhiều năm trong lĩnh vực này, mà chủ yếu tập trung vào các 

lĩnh vực tiếp thị, hành vi của khách hàng, quản lý chiến lược, quản lý cung ứng 

và quản lý hoạt động82. Các vấn đề được nghiên cứu chủ yếu tập trung vào rủi ro 

của cầu, cung ứng và độ tin cậy của môi trường sản xuất, còn các nhà cung cấp 

và người thu nhận không được xem xét như các cấu phần của hệ thống, mà là 

 
79 Tummala R., Schoenherr T. “Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process 

(SCRMP)”. R. Tummala, T. Schoenherr. Supply Chain Manag. : An Intem. J. 2011. Vol. 16, No 6. p. 474-483. 
80 Khan О., Bumes B. “Risk and supply Chain management: creating a research agenda”. The Intem. J. of Logist. 

Manag. 2007. Vol. 18, No 2. p. 197-216. 
81 https://phamthongnhat.com/phuong-phap-heuristic/. 
82 Khan О., Bumes B. “Risk and supply Chain management: creating a research agenda”. The Intem. J. of Logist. 

Manag. 2007. Vol. 18, No 2. p. 197-216. 
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những cấu phần của môi trường vi mô của nó. 

Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường buộc các doanh nghiệp 

phải tiếp tục tìm kiếm những khả năng để giảm chi phí sản xuất và mua sắm. 

Bởi vậy, họ thường mua những hàng hóa cần thiết trên thị trường thế giới và đưa 

các nhà máy sản xuất sang các nước có chi phí nhân công thấp (gia công), kết 

quả là chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ngày càng dài và phức tạp hơn, và 

các thị trường cung ứng ngày càng xa. Tình trạng này giúp giảm thiểu được chi 

phí, nhưng đồng thời làm gia tăng xác suất không đạt được các mục tiêu đặt ra 

(những hậu quả tiêu cực của việc loại bỏ một cách cơ học các nhà cung cấp đã 

được những doanh nghiệp tiên phong Nhật Bản lưu ý từ nhiều năm trước khi áp 

dụng các tiền đề của khái niệm quản lý chuỗi cung ứng). Như vậy, sẽ hình thành 

mối quan hệ mang tính điển hình, có nghĩa là việc cắt giảm chi phí hoạt động 

xảy ra đồng thời cùng với sự gia tăng rủi ro của các loại hỏng hóc. Do đó, điều 

quan trọng là các doanh nghiệp đã ở giai đoạn xây dựng chuỗi cung ứng của 

mình hiểu được những sự phụ thuộc hiện hữu, xác định được các yếu tố rủi ro 

tiềm ẩn và phân tích xác suất xảy ra và những hậu quả của chúng. Vì thế, cần 

hoạt động quản lý rủi ro thích hợp để tránh những rủi ro đã được công nhận và 

nếu không thể, thì ít nhất cũng phải giảm thiểu, kiểm soát và xây dựng các kế 

hoạch dự phòng thích hợp trong trường hợp xảy ra những tình huống bất ngờ. 

Những hậu quả của việc thiếu quản lý rủi ro hoặc quản lý rủi ro không đầy đủ 

trong chuỗi cung ứng có thể là rất tiêu cực đối với các doanh nghiệp. 

Quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng không chỉ là vấn đề cấp bách hiện nay, 

mà còn là vấn đề ngày càng phức tạp83. Toàn cầu hóa đang làm cho thị trường 

cung ứng và phân phối ngày càng trở nên xa hơn, và các chuỗi cung ứng càng 

trở nên dài hơn, phức tạp hơn và thu hút nhiều đối tác hơn. Tích hợp hoạt động 

và hợp tác thường giúp chúng ta hiểu được và tham số hóa phạm vị nhất định 

của sự bất định, điều mà khi biến sự bất định thành rủi ro và tạo ra tác động tổng 

hợp đối với hiệu quả quản lý rủi ro, theo quan điểm của quản lý chuỗi cung ứng, 

cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro đó là tăng cường sự tin cậy, hội nhập, hợp tác 

và phối hợp quản lý rủi ro./. 

_________________________ 
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NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG TRONG KHẢ NĂNG 

THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG 

VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Nguyễn Thanh Hoàng 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 

 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Tóm tắt: Bài báo này này nhằm đánh giá năng lực nội tại của doanh 

nghiệp địa phương đặt trong khả năng tham gia chuỗi cung ứng với các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thông qua khảo sát ý kiến của 308 

quản lý doanh nghiệp địa phương và phỏng vấn sâu 19 quản lý của doanh 

nghiệp FDI; nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết doanh nghiệp FDI đã có sẵn chuỗi 

cung ứng; trong khi doanh nghiệp địa phương chưa đủ năng lực và cũng như 

chưa sẵn sàng trở thành đối tác của doanh nghiệp FDI. Nghiên cứu này đóng 

góp vào lý thuyết lợi ích của FDI và năng lực thẩm thấu FDI tại các quốc gia 

đang phát triển. Ở trình độ phát triển thấp hơn, năng lực cạnh tranh yếu hơn; 

doanh nghiệp địa phương không thể thực hiện sứ mệnh là kênh chuyển giao lợi 

ích của FDI cho quốc gia tiếp nhận đầu tư. 

Keyword: năng lực doanh nghiệp địa phương, liên kết doanh nghiệp FDI, 

năng lực hấp thụ lợi ích FDI 

1. Giới thiệu 

Năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp không chỉ là vấn đề quan 

tâm của các nhà nghiên cứu mà còn là các nhà quản trị đất nước và quản trị 

doanh nghiệp. Từ điển Tiếng Việt thông dụng (Nguyễn Như Ý và ctg, 1996) 

định nghĩa năng lực của một tổ chức được hiểu là khả năng, điều kiện chủ quan 

hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó. Morash (2001) cho 

rằng năng lực là những thuộc tính, khả năng, quy trình tổ chức, kiến thức và kỹ 

năng cho phép một công ty đạt được hiệu suất cao và duy trì lợi thế cạnh tranh 

so với đối thủ cạnh tranh. 

Trong mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng 

kinh tế, doanh nghiệp trong nước (doanh nghiệp địa phương - DNĐP) đã được 

xác định như một kênh tiếp nhận sự chuyển giao lợi ích của FDI bao gồm tác 

động tràn về công nghệ, về đào tạo chất lượng nguồn lao động, về kỹ năng quản 
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lý, về kinh nghiệm kinh doanh quốc tế. Do đó, quá trình hấp thụ phụ thuộc vào 

kỹ năng và năng lực của các công ty địa phương (Kalotay 2000). 

Ở khía cạnh khác, trong sự kết nối này, DNĐP không chỉ có thêm khách 

hàng là DN FDI mà còn là xây dựng hay tham gia được vào chuỗi cung ứng 

quốc tế, tiến vào một thị trường rộng lớn hơn. Để DNĐP có thể trở thành kênh 

chuyên chở, chuyển giao và thẩm thấu lợi ích từ FDI cũng như tham gia được 

vào chuỗi cung ứng trước hết đòi hỏi DNĐP phải có khả năng kết nối được với 

DN FDI. Lấy ví dụ từ Azerbaijan, trong một cuộc khảo sát của (OECD 2019) 

năm 2018, mẫu là các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị 

toàn cầu (GVC). Kết quả cung cấp bằng chứng về mối quan hệ thương mại giữa 

các công ty trong nước và nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước là nhà cung 

cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài ở nước ngoài và nhà nhập khẩu từ các 

doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, chưa đến 10% các công ty được khảo sát 

có liên kết với các công ty đa quốc gia đang hoạt động trong nước. 

Không kết nối được thì không thể tiếp nhận được lợi ích FDI một cách trực 

tiếp. Nói cách khác, sự yếu kém về năng lực nội tại của DNĐP phản ánh mức độ 

thẩm thấu lợi ích FDI thấp của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Trong trường hợp này, 

thu hút nhiều FDI không đem lại lợi ích thiết thực cho địa phương và quốc gia. 

Thật vậy, (Chudnovsky, Lopez, and Rossi 2008) và (Kolasa 2007) nhận thấy 

rằng các công ty trong nước có khả năng hấp thụ cao hơn nhận được tác động 

lan tỏa tích cực từ các công ty nước ngoài, trong khi những công ty có khả năng 

hấp thụ thấp có nhiều khả năng nhận được lợi ích lan tỏa tiêu cực hoặc thấp hơn. 

Cho đến thời điểm hiện tại, trong hạn hẹp kiến thức mà chúng tôi có được, 

chưa có nghiên cứu khoa học nào tại Việt Nam và trên thế giới đưa ra đánh giá 

năng lực của doanh nghiệp địa phương đặt trong khả năng hợp tác với doanh 

nghiệp FDI tại địa phương đó nhằm tạo ra chuỗi cung ứng quốc tế. Nghiên cứu 

sẽ xác định mức độ năng lực nội tại của doanh nghiệp địa phương, đưa ra bằng 

chứng liệu DNĐP có đủ khả năng hợp tác với DN FDI hay không từ quan điểm 

của các nhà quản lý DNĐP và DN FDI tại tỉnh Bến Tre, một địa phương thuộc 

Việt Nam. 

Bài báo này có 6 phần. Phần 2 trình bày Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên 

cứu. Phần 3 là Phương pháp nghiên cứu; Phần 4 ghi nhận kết quả nghiên cứu; 



 

415 

 

Phần 5 sẽ thảo luận kết quả này cùng với hàm ý nghiên cứu và kết thúc với Kết 

luận ở phần 6. 

2. Lý thuyết về năng lực của doanh nghiệp 

Có nhiều lý thuyết hay cách tiếp cận khác nhau về năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

Tiếp cận theo chuỗi giá trị, (Porter Michael 1985) cho rằng năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp thể hiện qua việc điều hành hoạt động của tổng thể các 

hoạt động từ sản xuất đến tiêu thụ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Trong 

chuỗi giá trị diễn ra quá trình tương tác giữa các yếu tố cần và đủ để tạo ra một 

hoặc một nhóm sản phẩm. Tiếp cận dựa trên định hướng thị trường, các tác giả 

điển hình như (Deshpandé and Farley 1998); (Baker and Sinkula 1999) cho rằng 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được phát triển và đánh giá dựa trên hiệu 

quả thoả mãn nhu cầu khách hàng. 

Trường phái nguồn lực doanh nghiệp (Resource-Based View, RBV) xem 

xét xây dựng chiến lược kinh doanh từ việc phân tích các yếu tố nội bộ doanh 

nghiệp (các nguồn lực hữu hình và vô hình). (Wernerfelt 1995) đã chỉ ra rằng 

cho dù trong cùng ngành công nghiệp thì giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác 

biệt và nguồn lực bên trong (internal attributes) giữ vai trò quan trọng cho thành 

quả của doanh nghiệp. Sự khác biệt này đến từ sự khác nhau về chính sách chất 

lượng sản phẩm, kênh phân phối, định vị cạnh tranh, đòn bẩy tài chính (Foss 

1993). Chính những yếu tố riêng biệt của doanh nghiệp (firm-specific) này cho 

phép các công ty đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững, chuyển thành hiệu suất 

cao trên thị trường (Barney, 1991, 1997; Day, 1994; Wernerfelt, 1984; trích từ 

(Lee and Rugman 2012). 

Theo (Barney 1991), một nguồn lực tạo nên lợi thế cho doanh nghiệp trong 

cạnh tranh phải thỏa mãn 4 điều kiện sau: (1) giá trị, (2) hiếm, (3) khó bắt 

chước, (4) không thể thay thế, được gọi tắt là VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, 

Non-substitutable). Dưới góc nhìn của Rugman (2005) thì firm-specific 

advantage chính là những nhân tố duy nhất mà chỉ có doanh nghiệp sở hữu được 

xây dựng dựa trên sản phẩm hoặc quy trình công nghệ, kỹ năng tiếp thị hoặc 

phân phối. Do đó, FSA bao gồm sức mạnh thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, 

bí quyết công nghệ và năng lực đổi mới (Lee and Rugman 2012). 
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Trong khi đó, trường phái lý thuyết năng lực (competence-based view), thì 

cho rằng năng lực của doanh nghiệp thể hiện qua khả năng nhận biết tiềm năng 

sản xuất của doanh nghiệp để từ đó khai thác và mở rộng hoạt động của doanh 

nghiệp (Carlsson-Eliasson, 1991, trích từ (Kállay 2012). Hơn nữa, đó là khả 

năng xác định các cơ hội thị trường chưa được khám phá cũng như nắm lấy các 

cơ hội tương ứng mà quá trình thị trường mang lại (Freiling and Verlag 2004). 

Trong khi Sanchez và Heene (1997) gọi quan điểm năng lực là quan điểm hệ 

thống, nhận thức, tổng thể và năng động (trích từ (Freiling and Verlag 2004); thì 

Pelikan (1988) định nghĩa năng lực là một thông tin kinh tế, dựa vào đó khả 

năng chuyển nhượng của các nguồn lực khan hiếm khác, nhưng bản thân nó 

không thể được chuyển giao hoặc đo lường một cách đáng tin cậy (trích từ 

(Kállay 2012). Năng lực này thể hiện mạnh mẽ ở các cấp quản lý của doanh 

nghiệp nhất là cấp quản lý cao nhất thông qua cái gọi là “the competence 

endowment of firms”. Đó là các đặc điểm như ý thức định hướng (trực giác), táo 

bạo (sẵn sàng mạo hiểm), hiệu quả trong việc xác định và sửa chữa sai lầm, hiệu 

quả trong việc học hỏi từ những người thuyết phục được hỏi han (Eliasson, 

1990a, p.238, trích từ Foss, 1993). 

Mặc dù có sự nhấn mạnh cụ thể trong cách tiếp cận tương ứng, các nguồn 

lực có thể được coi là gốc rễ của sự tồn tại, khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt 

động của công ty (về mặt duy trì lợi thế cạnh tranh tương ứng là khả năng sinh 

lời) (Freiling and Verlag 2004). Trong một số trường hợp cụ thể, trường phái 

RBV cho rằng so với nguồn lực bên ngoài thì nguồn lực bên trong doanh nghiệp 

giữ vai trò nền tảng trong việc xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

Tổng hợp từ nhiều tác giả, (Islami, Mulolli, and Skenderi 2018) đã ghi lại 

các năng lực bên trong căn bản của một doanh nghiệp là chất lượng của lực 

lượng lao động bao gồm kiến thức, kỹ năng được tích luỹ thông qua hoạt động 

đào tạo tại doanh nghiệp (Song et al., 2003), kinh nghiệm (Hoffman et al., 

1998), khả năng làm việc nhóm (Cooper, 1990); trình độ công nghệ thể hiện qua 

hoạt động nghiên cứu và phát triển (Bhattacharya & Bloch, 2004); và năng lực 

quản lý (Webster, 2004). (Ahmedova 2015) cũng tổng hợp từ lý thuyết được 5 

nhóm yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, bao gồm: tài 

chính, các hoạt động đổi mới; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, quốc tế 

hoá và thực hiện bằng những giải pháp tối ưu. 
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Báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) được viết bởi (Jordaan, Douw, and 

Qiang 2020) đã liệt kê những hạn chế năng lực khiến DNĐP khó trở thành nhà 

cung cấp cho DN FDI như không có đủ nguồn cung ứng, quy mô sản xuất, chất 

lượng và giá cả sản phẩm. Bên cạnh đó một số năng lực khác của DNĐP có thể 

dự báo cho tiềm năng liên kết như kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, kinh nghiệm 

làm nhà cung cấp cho DN FDI, sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia 

nghiên cứu và phát triển, khoảng cách công nghệ với DN FDI, và quy mô doanh 

nghiệp. Tóm lại, các nhân tố năng lực nội tại của một doanh nghiệp có thể kể 

đến như chất lượng của nguồn nhân lực, trình độ công nghệ, năng lực quản lý, 

năng lực tài chính, cũng như khả năng cung ứng sản phẩm dịch vụ. 

Thực tế tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp trong nước đủ yêu cầu để 

liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn rất hạn chế. Do những hạn chế 

về công nghệ, quản trị, nhân lực và tài chính nên các doanh nghiệp trong nước 

thường gặp rất nhiều khó khăn trong liên kết với các tập đoàn xuyên quốc gia 

thông qua chuỗi cung ứng (Nguyễn Minh 2018). Ngoài ra, các doanh nghiệp 

trong nước thiếu thông tin về năng lực của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước tạo nên sự chần chừ cho những cân nhắc liên kết theo kiểu dọc và ngang 

(Thúy Hiền 2016). Đồng thời, các chủ doanh nghiệp cũng thiếu sự đánh giá 

công bằng về nội lực của chính doanh nghiệp mình. Họ ngần ngại và từ chối 

tham gia vào các cụm liên kết với doanh nghiệp khác để hình thành một chuỗi 

cung ứng (Minh Xuân 2018). 

Nghiên cứu này nhằm chỉ ra khả năng hợp tác giữa doanh nghiệp địa 

phương với doanh nghiệp FDI. Khả năng này chịu tác động chủ yếu từ năng lực 

nội tại của doanh nghiệp địa phương; do vậy, chúng tôi khoanh phạm vi đánh 

giá các năng lực nội tại của doanh nghiệp địa phương (DNĐP) với các giả thuyết 

rằng nếu năng lực của DNĐP về quản trị, nhân lực, tài chính, công nghệ, và khả 

năng cung ứng sản phẩm và dịch vụ cao thì khả năng hợp tác với DN FDI cao và 

tạo ra được chuỗi cung ứng quốc tế; hay nói cách khác DNĐP có đủ năng lực 

tham gia thị trường toàn cầu thông qua cầu nối của DN FDI. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Địa bàn nghiên cứu 

Nghiên cứu này tiến hành ở tỉnh Bến Tre. Bến Tre thuộc miền Tây Nam 

Bộ, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre là thủ phủ của dừa, các loại 
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cây công nghiệp như ca cao, mía đường; cây ăn quả như xoài, bưởi; và cây cảnh. 

Bến Tre cũng phát triển mạnh về nuôi trồng thủy sản. Xét về tổng sản phẩm nội 

địa trên địa bàn (GRDP), Bến Tre đứng thứ 57/63 tỉnh thành của Việt Nam; 

nhưng tốc độ tăng trưởng rất cao, ước đạt 8,7% vào năm 2020. Bến Tre là điểm 

đến đầu tư lý tưởng của các doanh nghiệp FDI khi chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 7 và thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 35 cả nước vào 

năm 2019. Chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 80km, trung tâm kinh tế lớn nhất 

của Việt Nam, Bến Tre được hưởng rất nhiều lợi ích từ vị trí địa lý này. 

3.2. Mẫu và thu thập dữ liệu 

Mối liên kết giữa doanh nghiệp địa phương và DN FDI có thể diễn ra theo 

chiều ngang và / hoặc chiều dọc. Trong nghiên cứu này, các doanh nghiệp địa 

phương được lựa chọn là những doanh nghiệp tham gia vào các ngành mà họ có 

thể trở thành nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của các doanh nghiệp FDI. Ngoài 

ra, tất cả các công ty siêu nhỏ đều được loại trừ để giảm thiểu mức độ nhiễu cho 

các tính toán liên kết với DN FDI. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, có 

824 doanh nghiệp thuộc nhóm mẫu nêu trên. Theo gợi ý của (Krejcie and 

Morgan 1970), kích thước mẫu phải ở khoảng 280 với độ tin cậy 95% và sai số 

sai số là 5%. 

Dữ liệu do Phòng Quản lý Doanh nghiệp của Sở KH & ĐT phối hợp với 

Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh thu thập từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 4 năm 

2020 (bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020). Cuối cùng, 308 

bản đủ điều kiện để sử dụng. Con số 300 là một đảm bảo tốt cho sức mạnh mẫu 

(Gudgeon, Comrey và Lee, 1994). 

Theo đó, 30,84% doanh nghiệp địa phương hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 

22,40%; Sản xuất và phân phối điện, nước là 7,79%; và 38,96% trong các ngành 

khác như xây dựng, bán buôn và dịch vụ. 

Đối với quy mô công ty, có tới 89,3% và 91,9% doanh nghiệp địa phương 

có quy mô vừa và nhỏ về vốn và số lượng nhân viên. Trong khi đó, FDI có quy 

mô vừa và lớn về vốn và lao động lần lượt là 70,37% và 63,16%. Bảng 1 dưới 

đây mô tả giá trị trung bình và sai số. 
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Bảng 1. Mô tả mẫu 

3.3. Đo lường mẫu 

Nghiên cứu này sử dụng thang đo mức độ sẵn sàng được phát triển bởi 

(Nguyen Thanh Hoang 2021). Thang đo đã được kiểm định tính ổn định và 

chuẩn xác. Với đánh giá độ chuẩn xác của cấu trúc thang đo về lý thuyết (Face 

và Content validity) thông qua hội đồng gồm bốn chuyên gia và sáu đại diện 

doanh nghiệp, chỉ số giá trị nội dung của biến quan sát - Item Content validity 

Index I-CVI đạt thấp nhất là 0.9 và S-CVI (chỉ số giá trị nội dung của toàn thang 

đo - whole Scale Content validity Index) đạt 0.98, lớn hơn giá trị chuẩn là 0.8 

(Davis 1992, trích từ (Polit, Beck, and Owen 2007). Với đánh giá độ tin cậy của 

thang đo (Reliability), hệ số CA có giá trị từ 0.601 đến 0.862 đáp ứng điều kiện 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation G1 308 1 4 2.81 0.749 

G2 308 2 4 2.56 0.740 

G3 308 2 4 2.67 0.722 

G4 308 2 4 2.61 0.768 

G5 308 2 4 2.65 0.735 

H1 308 1 4 2.21 1.171 

H2 308 1 4 2.29 0.862 

H3 308 1 4 1.42 0.886 

F1 308 1 4 2.36 0.845 

F2 308 1 4 2.38 0.810 

F3 308 1 4 2.36 0.833 

T1 308 2 4 2.41 0.612 

T2 308 1 4 2.35 0.771 

T3 308 1 4 2.60 0.714 

T4 308 2 4 2.50 0.723 

T5 308 1 4 2.51 0.729 

S1 308 2 4 2.49 0.671 

S2 308 2 4 2.05 0.780 

S3 308 2 4 2.01 0.701 

S4 308 2 4 1.61 0.780 

L1 308 1 4 2.51 0.687 

L2 308 1 4 2.48 0.668 

L3 308 1 4 2.46 0.726 

L4 308 1 4 2.39 0.708 

L5 308 1 4 2.38 0.693 

Valid N 

(listwise) 

308     
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mà (Hoang and Chu 2008) phân loại thang đo rất tốt nếu hệ số CA từ 0.8 đến 

gần bằng 1; thang đo sử dụng tốt: 0.7 - 0.8; thang đo đủ điều kiện: từ 0.6 trở lên. 

Với đánh giá độ chuẩn xác của thang đo (Validity), hệ số KMO phải thuộc 

khoảng 0.5 < KMO < 1 và kiểm định Bartlett có Sig. <0,05 (Hoang and Chu 

2008); thang đo này có KMO là 0.814; Bartlett’s tương đương 0.000; ở hệ số 

eigenvalues 1.061 cho sáu nhân tố; total variance explained đạt 62.785%. CFA 

cũng cho kết quả tương đồng khi factor loading estimates (SLE) were from 0.5 

to 0.9 được chấp nhận (Hair et al. 2010). Điều này cho thấy thang đo có tính ổn 

định, nhất quán và chuẩn xác. 

Bảng câu hỏi thể hiện một thang đo có 5 cấp độ từ thấp đến cao: 

Mức độ 1 = năng lực rất thấp / sẵn sàng liên kết rất thấp, phạm vi địa 

phương (Local)  

Mức độ 2 = năng lực thấp / sẵn sàng liên kết thấp, phạm vi vùng 

(Regional/Provincial)  

Mức độ 3 = năng lực tương đối cao / sẵn sàng liên kết khá cao, phạm vi 

toàn quốc (National) 

Mức độ 4 = năng lực cao / sẵn sàng liên kết cao, phạm vi liên quốc gia 

(International)  

Mức độ 5 = năng lực rất cao / sẵn sàng liên kết rất cao, phạm vi toàn cầu 

(Global) 

Có tất cả 25 biến quan sát đo lường năng lực quản trị (5 biến, từ G1-G5), 

Nhân lực (3 biến, từ H1-H3), Tài chính (3 biến, từ F1-F3), Công nghệ (5 biến, từ 

T1-T5), Cung ứng (4 biến, từ S1-S4) và Nhận thức & sẵn sàng liên kết (5 biến, 

từ L1-L5). 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Đánh giá mức độ năng lực nội tại 

Mục đích đầu tiên của nghiên cứu này là chỉ ra được mức độ vật lý về năng 

lực nội tại của doanh nghiệp địa phương cũng như mức độ sẵn sàng liên kết với 

doanh nghiệp FDI. Chúng tôi tham khảo công thức tính mức độ “trưởng thành” 

(maturity) của các tiêu chí đo lường mức độ công nghệ của doanh nghiệp của 

Schumacher (2015). 
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R D  =  XỊ=1 Rpii * dpn 

ZỈ=1 9DIÌ 

R: Mức độ sẵn sàng (Readiness), D: Các nhân tố chính (Dimension), I: 

Tiêu chí (Item), Ii: Tiêu chí thứ i, n: Số lượng các tiêu chí trong cùng một nhân 

tố chính (number of items within one dimension). 

RDIÌ là giá trị mean hoặc trung bình của tiêu chí thứ i dựa trên ý kiến của 

308 DNĐP trả lời bản hỏi; gDit là giá trị mean hoặc trung bình của tiêu chí thứ i 

dựa trên ý kiến của hội đồng 10 chuyên gia . Hội đồng cho ý kiến đánh giá tầm 

quan trọng của từng tiêu chí theo thang likert-4 điểm: 1=rất không quan trọng 

đến 4=rất quan trọng. Ví dụ về cách tính nhân tố “Quản trị doanh nghiệp” 

(Corporate Governance) ở Bảng 2 dưới đây. 

 

Bảng 2. Ví dụ về tính mức độ sẵn sàng 

Quản trị doanh nghiệp  RDIÌ gDit RDIÌ * 

Năng lực điều hành công việc thường xuyên G1 2.81 3.9 10.953 

Năng lực quảng bá sản phẩm dịch vụ (SPDV) G2 2.56 3.8 9.710 

Năng lực quản trị sản xuất SPDV G3 2.67 4.0 10.675 

Năng lực quản trị chuỗi cung ứng G4 2.61 3.9 10.181 

Năng lực quản trị chiến lược G5 2.65 4.0 10.610 

Cộng   19.60 52.13 

ta có: 

Năng lực về Nhân lực (H-Human Resource): Rh = 1.986  

Năng lực về Tài chính (F-Finance): Rf = 2.366  

Năng lực về Công nghệ (T-Technology): Rt = 2.474  

Năng lực về Cung ứng (S-Supply): Rs = 2.039  

  Nhận thức và sẵn sàng liên kết (L-Linkage): Rl = 2.444. 

Năng lực Quản trị (G-Corporate Governance): Rg = 52.13/19.60 = 2.66.  

Tính tương tự, 
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Quản trị doanh 

nghiệp 

Nhân lực 

Tài chính 

Biểu đồ radar 1 thể hiện mức độ về năng lực nội tại của DNĐP đặt trong 

mối liên kết với DN FDI. 

Biểu đồ 1. Năng lực nội tại của doanh nghiệp địa phương 

Biểu đồ 1 cho thấy năng lực của doanh nghiệp địa phương khá thấp, tất cả 

đều dưới 3 và trên 2, thể hiện năng lực nội tại chỉ ở cấp độ vùng (regional) và 

trong nước (national), chưa có dấu hiệu của năng lực mạnh hơn cho các liên kết 

liên quốc gia, liên kết toàn cầu càng không có. 

4.2 Nhân tố tác động đến nhận thức và mức độ sẵn sàng liên kết 

Nghiên cứu này tiếp tục xác định những nhân tố tác động đến khả năng gia 

tăng sự liên kết của doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp FDI. Do vậy, 

hồi quy tuyến tính được áp dụng. 

Kết quả cho thấy đây là một mô hình có ý nghĩa thống kê: Sig. < 0.000, 

không bị đa cộng tuyến (VIF < 10). Giá trị R2, R2 điều chỉnh và F-value lần lượt 

là 0.414, 0.405 và 42.749. Điều này có nghĩa sự thay đổi của biến phụ thuộc 

được giải thích bởi 41,4% sự thay đổi trong biến độc lập. 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 
1 .644a .414 .405 1.68826 

a. Predictors: (Constant), F_H, F_F, F_T, F_G, F_S 
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Trong mô hình này, năng lực “Quản trị doanh nghiệp” (F_G), “Công nghệ” 

(F_T) và “Tài chính” (F_F) có mối quan hệ tích cực với “Nhận thức & Sẵn sàng 

liên kết” (F_L) o sig <0,05; trong khi “Cung ứng” (F_S) có mối quan hệ cùng 

chiều với F_LFL o sig <0,1. “Quản trị Nhân lực” (F-H) không có quan hệ thống 

kê với F_LFL. Kết quả chỉ ra rằng nếu các doanh nghiệp địa phương tự tin hẳn 

vào năng lực quản trị doanh nghiệp của mình thì khả năng liên kết với FDI sẽ 

tăng thêm 0,332 đơn vị. Tương tự, nếu các doanh nghiệp trong nước mạnh hẳn 

về năng lực và công nghệ, chất lượng và nguồn cung ứng, thì khả năng liên kết 

với FDI sẽ tăng tương ứng 0,269 đơn vị và 0,24 đơn vị. Dựa trên giá trị của beta, 

F_G (0,370) có ảnh hưởng mạnh nhất đến F_LFL. Thứ tự ảnh hưởng như sau: 

F_LFL = .002 + 0.370 F_G + 0.269 F_T + 0.161 F_F + 0.099 F_S + .0919 

Kết quả này đã hỗ trợ cho kết quả từ biểu đồ radar cũng như thực trạng 

hiện nay của doanh nghiệp Việt Nam nói chung.  

Anovaa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 609.223 5 121.845 42.749 .000b 

1 Residual 860.764 302 2.850   
Total 1469.987 307    

a. Dependent Variable: F_LFL 

b. Predictors: (Constant), F_H, F_F, F_T, F_G, F_S 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficient 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

Constant 1.289 .919  1.404 .161   

F_G .332 .046 .370 7.272 .000 .750 1.334 

1 F_T .241 .042 .269 5.766 .000 .890 1.124 

F_S .103 .055 .099 1.895 .059 .708 1.412 

F_F .186 .057 .161 3.275 .001 .799 1.252 

F_H .075 .053 .063 1.420 .157 .998 1.002 

a. Dependent Variable: F_LFL 
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5. Thảo luận và các hàm ý nghiên cứu  

Mức độ năng lực nội tại công ty địa phương tương đồng với mức độ tác 

động của chúng đến khả năng liên kết với doanh nghiệp FDI. Năng lực nội tại 

của quản trị doanh nghiệp có giá trị cao nhất (2.66) cùng có mức độ tác động 

mạnh nhất (0.37) đến LFL. Tương tự như vậy theo thứ tự đối với năng lực cộng 

nghệ (2.47 và 0.27), năng lực tài chính (2.36 và 0.16), năng lực cung ứng (2.04 

và 0.1). Riêng năng lực về nhận lực có mức độ thấp nhất (1.98) và cũng là yếu 

tố không có mối liên hệ thống kê với LFL. 

Chất lượng và số lượng của lực lượng lao động là một vấn đề lớn đối với 

doanh nghiệp. Những ngành nghề đang phát triển tại Bến Tre về nông nghiệp và 

thủy sản lại rất cần lực lượng lao động. Tuy nhiên, vấn đề này lại vượt quá tầm 

kiểm soát của doanh nghiệp, trở thành một rào cản lớn cho sự phát triển của 

doanh nghiệp. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt 

Nam (GSO 2019), tổng số người di cư khỏi vùng đồng bằng sông Mekong là 

1,31 triệu người, 73% số người di cư thuộc lực lượng lao động. Trong đó, Bến 

Tre là tỉnh có tỷ lệ di cư thuần cao. Di cư cao làm suy giảm dân số và nguồn lực 

lao động. Đây cũng là một trong những lý do khiến doanh nghiệp địa phương 

không thể mở rộng quy mô trong khi họ còn bị sự cạnh tranh thu hút lao động 

vốn đã khan hiếm từ các doanh nghiệp FDI. Thêm vào đó, chất lượng lao động 

cũng là vấn đề khiến năng lực về nhân lực của doanh nghiệp thấp và không có ý 

nghĩa thống kê với LFL. Cũng theo thống kê của (GSO 2019), 80,8% dân số 

Việt Nam từ 15 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ thuật; lực lượng 

lao động đã tốt nghiệp THPT trở lên chiếm 39,1%; đã được đào tạo có bằng, 

chứng chỉ (từ sơ cấp trở lên) chiếm 23,1%; tỷ lệ này chỉ đạt 13,6% tại vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, thấp nhất cả nước. Còn theo đánh giá của Ngân 

hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đạt mức 3,79 điểm (trong 

thang điểm 10), yều về chất lượng, thiếu năng động và sáng tạo, tác phong công 

nghiệp (Minh Ngọc 2019). 

Nguồn nhân lực cấp cao cũng không khấm khá hơn. 

Với 55,63% chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trình độ học vấn từ trung cấp 

trở xuống (tức chưa có bằng đại học), trong đó 43,3% chủ doanh nghiệp có trình 

độ học vấn từ sơ cấp và phổ thông các cấp (Minh Ngọc, 2019) thì việc thiếu tầm 
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nhìn, thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn, chưa chú trọng đào tạo nâng cao kỹ 

năng quản trị là điều gần như hiển nhiên. 

Mặc dù quản trị doanh nghiệp được các lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá 

cao nhất trong các năng lực nội tại của công ty, nhưng vẫn dưới mức 3 (cấp toàn 

quốc), đúng ra chỉ hơn mức trung bình của cấp độ 2 (vùng) một chút. Đa số 

doanh nghiệp địa phương tham gia nghiên cứu có quy mô nhỏ (53.9%) và là 

doanh nghiệp gia đình. Chủ doanh nghiệp không chịu nhiều (thậm chí không có) 

áp lực của các bên liên quan ngoài các thành viên gia đình; chưa bận tâm đến 

cấu trúc doanh nghiệp mà sử dụng cơ cấu ban quản lý do người chủ doanh 

nghiệp đề ra; cũng như chưa quản lý doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. 

Theo STEP Project 2019 Family Business report (Calabrò Andrea and Valentino 

Alfredo 2019) tìm thấy rằng các doanh nghiệp gia đình thích sử dụng cơ cấu 

quản trị gia đình hơn là cơ cấu quản trị công ty. Các công cụ quản trị gia đình 

thường sử dụng tư vấn chuyên nghiệp bên ngoài, chính sách làm việc cho gia 

đình và các cuộc họp gia đình chính thức. Khi chúng tôi hỏi hội đồng chuyên gia 

(target pannel) về vấn đề này, các thành viên đồng ý doanh nghiệp họ cũng thực 

hiện những hoạt động như vậy, nhưng không thường xuyên. Các công cụ như 

lập kế hoạch hay xây dựng chiến lược thường chỉ thực hiện bài bản ở những 

doanh nghiệp có quy mô lớn. Thực trạng này phù hợp với đánh giá của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về trình độ quản trị doanh nghiệp của Việt Nam nói chung còn 

thấp.Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Sở Giao dịch chứng khoán Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì ngay các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn 

chứng khoán chỉ đạt khoảng 20% yêu cầu về năng lực quản trị (Hoàng Yến 

2019) và còn cách xa năng lực quản trị ch uẩn mực quốc tế (Dương Trọng Thủy 

2019). 

Vấn đề này đặt ra liệu cách thức quản trị doanh nghiệp nào là phù hợp cho 

loại hình doanh nghiệp gia đình có quy mô nhỏ, đang hoạt động tại khu vực 

không phải là trung tâm kinh tế của một đất nước đang phát triển. 

Nói đến năng lực tài chính của doanh nghiệp, các nhà quản lý nhà nước lẫn 

doanh nghiệp đều có tiếng nói chung: yếu về vốn, không đủ vốn để mở rộng quy 

mô, khó tiếp cận vốn vay. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình 

không ghi nhận đầy đủ và minh bạch về thông tin tài chính, tình hình sản xuất 

kinh doanh, tài sản thế chấp nên ngân hàng khó chấp nhận cho vay. Tình trạng 

này cũng được ghi nhận tại 24 SMEs trên thế giới trong báo cáo của ngân hàng 
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thế giới năm 2018 về Investigating the Financial Capabilities (World Bank 

Group 2018). Khi mà bị hạn chế tiếp cận về vốn vì cùng những lý do vừa nêu, 

các chủ doanh nghiệp có xu hướng dựa vào vốn tự có. 

Tuy nhiên có một thực trạng khác cần nghiên cứu và có giải pháp phù hợp. 

Một thực tế là “tiền trong dân” tại Việt Nam là rất cao. Chuyên gia từ 

World Bank cho rằng, nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân cao, tới 

khoảng 60 tỷ USD (Phuong Dung 2018). Tuyên bố này của WB không đi kèm 

với phương pháp tính toán để bảo đảm tính chính xác, nhưng theo nhận định của 

ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 

ương thì tổng tiết kiệm trong nước (gross domestic savings % of GDP) lớn hơn 

tổng đầu tư hàng năm tính theo GDP. Điều này thể hiện một lượng lớn tiền đang 

được cất giữ trong dân dưới nhiều hình thức, nhưng không đưa vào sản xuất 

kinh doanh tạo ra giá trị gia tăng (BBC 2018). Điều này phần nào phản ánh rằng 

không phải tất cả các doanh nghiệp trong nước đều thiếu năng lực tài chính; 

không phải tất cả các công ty đều cần tiếp cận các khoản vay. Trong cuộc phỏng 

vấn, khi chúng tôi hỏi một nữ CEO: nếu chính phủ đưa ra gói hỗ trợ bao gồm 

cả tàiVị CEO nói với chúng tôi giá trị tài sản hiện có và trả lời rằng cô ấy không 

cần hỗ trợ tài chính. Lý do là doanh nghiệp có vốn, nhưng doanh nghiệp không 

muốn mở rộng kinh doanh. 

Trình độ công nghệ sẽ đi đôi với năng lực vốn. Nâng cao trình độ công 

nghệ đòi hỏi phải có vốn. Các nhà quản lý công ty địa phương đã nhận thức rằng 

nâng cao năng lực công nghệ là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; 

tuy nhiên tốc độ đổi mới công nghệ diễn ra khá chậm, chỉ tập trung ở một số 

doanh nghiệp lớn, có khả năng và nguồn lực đầu tư. Đánh giá trình độ công 

nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm của Sở Khoa học và Công nghệ 

Tỉnh năm 2019 cho kết quả: 96,9% (31/32) doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ 

chung là trung bình, chỉ có 01 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình 

tiên tiến, không có doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ lạc hậu. Trước đó, vào 

năm 2015 Sở cũng tiến hành đánh giá trình độ công nghệ một số ngành chủ lực, 

thì có 06 ngành đạt trình độ công nghệ trung bình và 01 ngành trình độ công 

nghệ trung bình tiên tiến. Với trình độ công nghệ này thật khó có được mối liên 

kết với doanh nghiệp FDI. Mối liên kết này chỉ diễn ra thuận lợi khi khoảng 

cách thu hẹp giữa năng suất lao động của doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp 



 

427 

 

nước ngoài (Falk 2015) cũng như tính sáng tạo sản phẩm của doanh nghiệp nội 

địa (Gỏrg and Seric 2016). 

Tuy nhiên, vốn không phải là yếu tố quyết định đổi mới công nghệ. Bộ 

Công Thương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 

khảo sát mức độ sẵn sàng tiếp cận với CMCN 4.0 của 2659 DN thuộc 18 nhóm 

ngành công nghiệp; kết quả xác định có đến 82% doanh nghiệp đang ở vị trí mới 

nhập cuộc và 61% còn đứng ngoài cuộc (Bộ Công thương 2020). Các doanh 

nghiệp có tâm lý chần chờ, chưa muốn thay đổi công nghệ ngay; chỉ khi nào 

doanh nghiệp đứng trước thách thức bị dần mất thị phần, chi phí sản xuất dần 

tăng do công nghệ lỗi thời thì lúc đó doanh nghiệp mới “buộc” thay đổi. Điều 

này cho thấy, năng lực công nghệ hạn chế không chỉ do thiếu vốn mà còn vì 

quyết định của người đứng đầu doanh nghiệp. 

Theo ông Mike Dickinson, Tổng giám đốc Diễn đàn Công nghiệp của Hiệp 

hội các nhà sản xuất và kinh doanh động cơ (SMMT, Vương quốc Anh); Cố vấn 

cấp cao Chương trình phát triển nhà cung cấp tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp 

Việt Nam có hệ thống máy móc, công nghệ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 

Nhật Bản, Hàn Quốc ... do mới đầu tư, nhưng không phát huy được do thiếu 

năng lực quản trị, từ chiến lược dài hạn, xây dựng kế hoạch thực hiện (Quynh 

Chi 2018). Một lần nữa có thể thấy cho dù có công nghệ hiện đại nhưng thiếu 

năng lực quản trị thì vẫn yếu kém về năng lực tham gia chuỗi cung ứng. Nhận 

định của bà Elisa Mallis - Giám đốc điều hành và Phó Chủ tịch châu Á - Thái 

Bình Dương của Trung tâm Phát triển lãnh đạo chiến lược (CCL) đã tô đậm 

thêm vấn đề quản trị. Theo Bà, việc xây dựng các quy định chặt chẽ về quản trị 

chỉ giải quyết được 10% vấn đề; các yếu tố còn lại là các kỹ năng như kỹ năng 

dự báo, phân tích, và kỹ năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó, bà Mallis còn đề cập 

đến yếu tố con người, văn hoá, sự tận tâm và nhất là xây dựng niềm tin (Hoàng 

Yến 2019). 

Con số thấp thứ hai là khả năng cung ứng (2.039) cho thấy năng lực cung 

ứng nói chung chỉ đáp ứng được phạm vi hạn hẹp trong vùng và liên vùng. Đơn 

cử như trái dừa (Bến Tre được gọi là xứ dừa, đủ thấy sản phẩm này có rất nhiều 

ở Tỉnh), hầu hết trái dừa tươi cung cấp loanh quanh trong Tỉnh và các vùng lân 

cận. Có một nhà máy chế biến nước dừa đóng hộp thì cũng bán trong thị trường 

nội địa. 
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Với mục đích nghiên cứu khả năng liên kết giữa doanh nghiệp địa phương 

và doanh nghiệp FDI, chúng tôi đã đặt ra hai câu hỏi với các nhà quản lý doanh 

nghiệp FDI: 

1) . Doanh nghiệp của quý vị có đang liên kết với doanh nghiệp địa 

phương hoặc doanh nghiệp địa phương đang là nhà cung ứng hoặc phân 

phối cho doanh nghiệp bạn hoặc các kênh phân phối sản phẩm của doanh 

nghiệp bạn? 

2) . Nếu có, thì hoạt động đó là gì? ở quy mô nào?Nếu không, cho biết lý 

do? 

Câu trả lời chung nhất là “gần như không”. Hầu hết doanh nghiệp FDI có 

chuỗi cung ứng và phân phối của họ. Đơn cử như chuỗi doanh nghiệp Hàn quốc 

trong ngành may mặc bao gồm doanh nghiệp cung cấp sợi, nhuộm, vải và may 

thành phẩm, kể cả bao bì đóng gói. Công ty C.P từ Thái Lan cũng có chuỗi cung 

ứng từ con giống đến chăn nuôi, chế biến và hệ thống phân phối sản phẩm vào 

thị trường. Những doanh nghiệp FDI làm sản phẩm gia công cho các doanh 

nghiệp khác thì nhập khẩu nguyên vật liệu theo yêu cầu của doanh nghiệp đặt 

hàng gia công. Doanh nghiệp nội địa chỉ có thể chen chân làm nhà cung ứng 

thay thế khi họ có năng lực hơn các doanh nghiệp đang là nhà cung ứng hiện 

hữu của doanh nghiệp FDI này. 

Tuy nhiên, những doanh nghiệp FDI kinh doanh trong lĩnh vực chế biến 

sản vật địa phương như dừa, ca cao thì rất có nhu cầu hợp tác với nhà cung cấp 

là doanh nghiệp địa phương. Nhưng sự hợp tác này giống như “mua bán lẻ” hơn 

là ký hợp đồng dài hạn. Có nhiều lý do như giá cả thay đổi theo cung cầu của thị 

trường, sản lượng và chất lượng sản phẩm không ổn định; doanh nghiệp địa 

phương không muốn ràng buộc vào một hợp đồng cố định khiến họ mất đi tính 

linh hoạt theo thời giá và nguy cơ cao đền hợp đồng khi không cung ứng đủ sản 

lượng và chất lượng. Một lần nữa điều này thể hiện tư duy ngắn hạn, năng lực 

quản trị yếu cùng với mức độ không sẵn lòng mở rộng quy mô kinh doanh đã 

tạo ra hạn chế trong các khả năng hợp tác với doanh nghiệp FDI. 

Thực trạng này không chỉ ở Bến Tre. Ông Tomaso Andreatta - Phó Chủ 

tịch Eurocham nhận định các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô quá nhỏ, quá 

thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm chất 

lượng hàng đầu với mức giá hợp lý và bán sản phẩm cho các khách hàng có thị 
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trường toàn cầu; do vậy, doanh nghiệp FDI phải tìm đối tác nước ngoài có đủ 

năng lực đáp ứng (Quỳnh Trung - Lê Thanh 2018). Báo cáo của WB 2020 cũng 

xác định những đặc trưng của doanh nghiệp nội địa có ảnh hưởng đến mối liên 

kết các MNE là thiếu các yếu tố đầu vào sẵn có; chất lượng đầu vào; khả năng 

cạnh tranh về chi phí; độ tin cậy của nguồn cung cấp; quy mô hạn chế của quy 

trình sản xuất (Jordaan, Douw, and Qiang 2020). 

Bộ Công Thương (2016) cho biết, ba yếu tố cản trở lớn nhất đối với doanh 

nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là vốn, trình độ nguồn 

nhân lực và công nghệ. Bên cạnh đó, nhận thức về hội nhập còn chưa đầy đủ, 

không có tính hệ thống (Ha Linh 2016). Con số 2.44 biểu hiện rằng doanh 

nghiệp địa phương chưa nhận thức được tính cần thiết phải liên kết với doanh 

nghiệp khác cũng như chưa chưa sẵn sàng cho các mối liên kết. Ngay như điều 

kiện “dễ có nhất”, không đòi hỏi điều kiện vật chất là “nhận thức” và “sự sẵn 

lòng” thì đã thấp. (Diyamett and Mutambla 2014) chỉ ra rằng những mối liên kết 

giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI không diễn ra tự động mà nó 

phụ thuộc vào quy mô kinh tế của quốc gia tiếp nhận đầu tư, năng lực công nghệ 

của doanh nghiệp nội địa và chất lượng của nguyên liệu đầu vào tại địa phương. 

Nghiên cứu của chúng tôi bổ sung thêm một nhân tố đó là ý muốn của doanh 

nghiệp địa phương. Indeed, (Bilici, Ta, and Carcamo 2017) khi nghiên cứu về 

những rào cản trong thiết lập LFL tại Việt Nam đã tìm thấy khoảng 1/3 doanh 

nghiệp chưa nghĩ đến và không quan tâm đến xây dựng mối quan hệ này. (St-

Jean and Tremblay 2020) đã chứng minh rằng những mối hợp tác này sẽ giúp 

doanh nghiệp xây dựng mạng lưới từ đó có được những ích lợi từ bên ngoài như 

thông tin, trao đổi kinh nghiệp, giới thiệu nhân lực và thậm chí khả năng vay 

vốn. Những lợi ích tài chính và phi tài chính sẽ hấp dẫn các chủ doanh nghiệp 

(Holland and Garrett 2015). 

Tất cả những ích lợi đó các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương đều nhìn 

thấy. Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều muốn mở rộng kinh doanh 

hoặc muốn hợp tác với doanh nghiệp khác, nhất là DN FDI. 

Nhận thức và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp địa phương không cao 

chính là hệ quả từ hiện trạng: năng lực quản trị thấp, kiến thức và kinh nghiệm 

kinh doanh của lãnh đạo không cao, rất nhiều người không biết ngoại ngữ; trong 

khi đó nguồn nhân lực lao động thấp về chất lượng thiếu hụt về số lượng; trình 

độ công nghệ ở mức trung bình thì tất nhiên lãnh đạo doanh nghiệp không đủ tự 
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tin ứng biến với những biến đổi không lường của thương trường, không tự tin 

cho việc bước ra thế giới bên ngoài thông qua liên doanh, liên kết, mở rộng thị 

trường. 

Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với nhóm chuyê gia là chủ doanh nghiệp. 

Hơn phân nửa người đứng đầu doanh nghiệp trả lời rằng doanh nghiệp của họ 

không cần thiết hợp tác với doanh nghiệp khác (kể cả doanh nghiệp trong nước) 

bởi vì không có nhu cầu. Chúng tôi nhận ra rằng nếu tư duy chưa “mở” hay vẫn 

muốn đóng thì không thể có các hành động tiếp nối được. 

Ngoài ra, còn do đặc điểm tính cách của người dân vùng Tây Nam bộ Việt 

Nam. Họ có xu hướng lựa chọn sự an toàn, không muốn bị áp lực hay ràng buộc 

bởi các hợp đồng cung ứng, không cần kiếm quá nhiều tiền và chuộng lối sống 

yên ả như cánh đồng lúa và dòng sông hiền hòa của vùng đồng bằng phì nhiêu. 

Chúng tôi ngạc nhiên khi nghiên cứu của the STEP Project 2019 cũng chỉ ra 

những điều tương tự: các CEO của các doanh nghiệp gia đình thuộc thế hệ Z dự 

định nghỉ hưu trước sinh nhật lần thứ 50 và hơn 1/3 CEO không có kế hoạch 

dành thời gian cho các hoạt động kinh doanh sau khi nghỉ hưu. 

Các con số của từng nhân tố tùy rời rạc nhưng lại hài hòa với nhau, phản 

ánh khá chân thật về thực trạng năng lực nội tại của doanh nghiệp địa phương. 

Nếu quản lý doanh nghiệp đã không muốn mở rộng kinh doanh vì nhiều lý do 

trong đó có những hạn chế về năng lực quản trị và nhân sự thì chắc chắn sẽ 

không muốn có sự hợp tác với bên ngoài. 

6. Kết luận 

Nghiên cứu này đã cung cấp được những bằng chứng khoa học và thức tiễn 

về mức độ năng lực nội tại của doanh nghiệp địa phương đặt trong mối liên kết 

với doanh nghiệp FDI. Hầu hết năng lực nội tại của doanh nghiệp địa phương 

đều ở mức độ trong nước (domestic) dưới mức 3 (national) và trên mức 2 

(regional/ provincal). Đầu tiên hết phải tô đậm rằng doanh nghiệp địa phương 

chưa đánh giá cao về sự cần thiết phải hợp tác với doanh nghiệp FDI vì vậy mức 

độ sẵn sàng để hợp tác cũng không cao. Việc này có hệ quả từ mức độ chưa cao 

của năng lực về quản trị doanh nghiệp, về công nghệ, về tài chính, về nhân lực 

và tất nhiên kéo theo là năng lực cung ứng sản phẩm dịch cụ của doanh nghiệp 

địa phương. 
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Doanh nghiệp địa phương là một trong những kênh chính yếu để chuyển 

tải lợi ích của FDI về chuyển giao công nghệ, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý, 

đào tạo tay nghề lao động; nhưng nếu doanh nghiệp địa phương có năng lực yếu 

kém hoặc không muốn mở cánh cửa hợp tác thông qua nâng cao năng lực của 

mình thì chính doanh nghiệp địa phương đã góp phần đóng van chuyển giao lợi 

ích từ FDI. Hay nói cách khác, lợi ích từ FDI là không được thẩm thấu để trở 

thành lợi ích phát triển kinh tế cho địa phương tiếp nhận đầu tư. 

Cái việc mà làm cho doanh nghiệp địa phương nhận thức rằng mình cần 

phải phát triển, cần phải hợp tác với doanh nghiệp FDI để trở thành kênh chuyển 

giao lợi ích của FDI cho địa phương, đóng góp vào sự phát triển của địa phương 

là không thể bằng những lời kêu gọi mang tính tinh thần được. Lúc này đây đòi 

hỏi sự hiện diện của chính phủ trong vai trò kiến tạo: tạo ra môi trường kinh 

doanh mà doanh nghiệp có thể tin tưởng dốc công sức và của cải vào sản xuất 

kinh doanh tạo ra giá trị gia tăng. Môi trường này không thể khác đi những tính 

chất của sự minh bạch, ổn định và thông thoáng cạnh tranh. Bên cạnh đó, điểm 

yếu thực sự của doanh nghiệp không nằm ở vốn, ở trình độ công nghệ vì tiền có 

thể mua công nghệ, mà ở năng lực quản trị doanh nghiệp. Chính phủ cần “phổ 

cập bắt buộc” kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các nhà quản lý 

doanh nghiệp địa phương. Cần có lực đẩy thậm chí là những quy định mang tính 

mệnh lệnh hành chính để “bẩy” các nhà quản lý doanh nghiệp địa phương nhất 

là những doanh nghiệp nhỏ ra khỏi sức ỳ cố hữu từ tư duy đến hành động. Đồng 

thời giúp họ nhận ra việc quản lý doanh nghiệp sẽ hiệu quả khi áp dụng công 

nghệ và trí tuệ nhân tạo. Một khi họ có năng lực phân tích tình hình, dự báo, 

quản lý rủi ro, thì họ có niềm tin để dấn thân vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 

cũng như làm tăng khả năng cạnh tranh. 

Đối với vấn đề nhân lực khan hiếm tại vùng đồng bằng. Sự khan hiếm này 

đến từ nhiều lý do như dịch chuyển lao động đến các trung tâm công nghiệp, 

biến đổi khí hậu khiến người dân mất đi việc làm từ nông nghiệp, và cả sự cạnh 

tranh thu hút lao động của các doanh nghiệp FDI với mức lương cao hơn. Doanh 

nghiệp địa phương mất lợi thế trong tuyển dụng lao động. Nói một cách nào đó, 

việc thu hút các doanh nghiệp FDI sử dụng lao động là không đem lại lợi ích 

thực sự cho địa phương. Thay vào đó, chính quyền địa phương cần chú trọng thu 

hút đầu tư vào nông nghiệp sạch, xây dựng địa phương thành “thủ phủ” hay một 

hub của sản vật địa phương (như thủy hải sản, cây ăn trái, dừa, và ca cao tại Bến 
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Tre) đủ sức cạnh tranh và dẫn dắt thị trường trong nước và thế giới. Điều này 

đồng nghĩa với không hy sinh hệ sinh thái đồng bằng cho phát triển công 

nghiệp. 

Đến đây, chúng ta đều nhận ra rằng việc kêu gọi nhiều FDI nhưng năng 

lực thẩm thấu lợi ích FDI không có hoặc yếu thì địa phương hay quốc gia tiếp 

nhận đầu tư không nhận được nhiều lợi ích như mong đợi. Vấn đề nâng cao 

năng lực thẩm thấu cần phải hết sức coi trọng và có nhiều biện pháp cải thiện và 

nâng cao. Hãy cố thu hút FDI mà ở hệ sinh thái đó doanh nghiệp địa phương có 

thể làm tròn vai trò chủ nhà, có thể cùng chơi với doanh nghiệp FDI thay vì 

mạnh ai nấy chơi. 

Mặc dù số lượng mẫu của nghiên cứu này đủ tính đại diện, nhưng chỉ là 

đại diện của một địa phương. Để đánh giá được mức độ năng lực nội tại của 

doanh nghiệp Việt Nam cần tiến hành thêm một vài nghiên cứu ở một số vùng 

điển hình khác như Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, đồng bằng Bắc bộ, và 

miền núi phía Bắc. 
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Phụ lục 

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NỘI TẠI VÀ 

 MỨC ĐỘ SẴN SÀNG LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP FDI CỦA 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

PHẦN A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP 

Vui lòng đánh dấu/chọn vào ô tương ứng: 

1. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp: 

• Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

• Công nghiệp chế biến, chế tạo 

• Sản xuất và phân phối điện 

• Cung cấp nước sạch và xử lý nước thảy 

• Kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống 

• Thông tin và truyền thông 

• Khác 

2. Số năm doanh nghiệp đi vào hoạt động: 

• Từ 3 năm trở xuống 

• Trên 3 - 5 năm 

• Trên 5- 10 năm 

• Trên 10- 15 năm 

• Trên 15- 20 năm 

• Trên 20- 25 năm 

• Trên 25 năm 

3. Vốn đăng ký của doanh nghiệp: 

• Không quá 3 tỷ đồng 

• Trên 3 tỷ - không quá 20 tỷ đồng 

• Trên 20 tỷ - không quá 50 tỷ đồng 

• Trên 50 tỷ - không quá 200 tỷ đồng 
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• Trên 200 tỷ đồng 

4. Số lượng lao động hiện tại của doanh nghiệp: 

• Không quá 10 người 

• 11 - không quá 50 người 

• 51 - không quá 100 người 

• 101 - không quá 200 người 

• Trên 200 người 

5. Số năm ông/bà giữ vị trí quản lý tại doanh nghiệp 

• Dưới 5 năm 

• Trên 5 năm 

PHẦN B. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

Thang đo này có 20 tiêu chí đánh giá 5 năng lực nội tại của doanh nghiệp về 

quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, tiềm lực tài chính, trình độ công nghệ và 

quan điểm cũng như mức độ sẵn sàng liên kết với doanh nghiệp FDI. 

Cấp độ 1 đạt khoảng 25%, doanh nghiệp có hoạt động ở tầm liên thôn, xã 

Cấp độ 2 đạt khoảng 50%, doanh nghiệp có hoạt động ở tầm liên vùng 

(huyện/tỉnh) 

Cấp độ 3 đạt khoảng 75%, doanh nghiệp có hoạt động ở tầm quốc gia 

Cấp độ 4 đạt khoảng 90%, doanh nghiệp có hoạt động ở tầm quốc tế (ở một số 

quốc gia) 

Cấp độ 5 đạt 100% của mức hoàn hảo/doanh nghiệp có hoạt động ở tầm toàn 

cầu 

B1. NĂNG LỰC 

QUẢN TRỊ 

1 

Không cao 

2 

Vừa phải 

3 

Cao 

4 

Rất cao 

5 

Hoàn hảo 

 (đạt 0 ~ 

25%) 

(đạt ~ 

50%) 

(đạt ~ 

75%) 

(đạt ~ 

90%) 

(100%) 

G1. Năng lực điều 

hành 
1 2 

3 4 5 
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G2. Năng lực quảng bá 

sản phẩm dịch vụ 

(SPDV) 

1 2 
3 4 5 

G3. Năng lực quản trị 

chuỗi cung ứng 
1 2 

3 4 5 

G4. Năng lực quản trị 

sản xuất SPDV 
1 2 

3 4 5 

G5. Năng lực quản trị 

chiến lược 
1 2 

3 4 5 

      

B2. NĂNG LỰC VỀ 

NHÂN LỰC 

1 

Không cao 

2 

Vừa phải 

3 

Cao 

4 

Rất cao 

5 

Hoàn hảo 

H1. Chất lượng nhân 

sự quản lý: Trình độ 

học vấn, trình độ 

chuyên môn, kinh 

nghiệm làm việc 

1 2 

3 4 5 

H2. Chất lượng người 

lao động: Trình độ học 

vấn, trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm làm 

việc 

1 2 

3 4 5 

H3. Khả năng tham gia 

các hoạt động liên kết 

với doanh nghiệp nước 

ngoài 

1 2 

3 4 5 

B3. NĂNG LỰC VỀ 

TÀI CHÍNH 

1 

(Qui mô 

         nhỏ) 

2 

(nhỏ 

        vừa) 

3 

(lớn) 

4 

(rất lớn) 

5 

Không 

giới hạn 

F1. Khả năng đảm bảo 

nguồn lực tài chính 
1 2 

3 4 5 

F2. Tiềm lực tài chính 

vốn tự có 
1 2 

3 4 5 



 

440 

 

F3. Khả năng hấp thụ 

vốn (triển khai và sử 

dụng) 

1 2 
3 4 5 

B4. NĂNG LỰC VỀ 

CÔNG NGHỆ 

1 

Không cao 

2 

Vừa phải 

3 

Cao 

4 

Rất cao 

5 

Hoàn hảo 

T1. Ứng dụng công 

nghệ thông tin vào 

quản lý, điều hành hoạt 

động kinh doanh 

(Smart operations) 

1 2 

3 4 5 

T2. Ứng dụng công 

nghệ vào sản 

xuất/trồng trọt/chăn 

nuôi/cung cấp dịch 

vụ... (Smart factory) 

1 2 

3 4 5 

T3. Ứng dụng công 

nghệ vào quản trị chuỗi 

cung ứng 

1 2 

3 4 5 

T4. Năng lực nghiên 

cứu và Phát triển 
1 2 

3 4 5 

T4. Năng lực hấp thụ 

công nghệ 
1 2 

3 4 5 

B5. NĂNG LỰC 

CUNG ỨNG SPDV 

1 

Không cao 

2 

Vừa phải 

3 

Cao 

4 

Rất cao 

5 

Hoàn hảo 

S1. Chất lượng, giá 

cạnh tranh 
1 2 

3 4 5 

S2. Số lượng lớn, ổn 

định 
1 2 

3 4 5 

S3. SPDV đa dạng 
1 2 

3 4 5 

S4. Kinh nghiệm cung 

ứng cho các DN lớn, 

nước ngoài 

1 2 

3 4 5 
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B6. NHẬN THỨC VÀ 

NĂNG LỰC LIÊN 

KẾT 

1 

Không cao 

2 

Vừa phải 

3 

Cao 

4 

Rất cao 

5 

Hoàn hảo 

L1. Nhận thức sự cần 

thiết liên kết 
1 2 

3 4 5 

L2. Năng lực liên kết 

tiềm năng 
1 2 

3 4 5 

L3. Hiện trạng liên kết 
1 2 

3 4 5 

L4. Mức độ sẵn sàng 

liên kết 
1 2 

3 4 5 

L5. Thành viên các 

hiệp hội nghề nghiệp 
1 2 

3 4 5 

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Chúng tôi hân hạnh tiếp nhận ý kiến 

đóng góp ghi vào dưới đây. 



 

442 

 



 

443 

 

ÍCH LỢI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHỆP 

 

Trần Thanh Toàn 

               Trường Đại Học Văn Lang 

 

Tóm tắt 

Trong thời đại hiện nay, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với cụm từ 

“chuyển đổi số” nữa. Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

4 (CN4.0), chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn 

đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế 

giới. 

Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ để thay đổi mô hình kinh 

doanh của doanh nghiệp, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội và giá trị mới, giúp 

doanh nghiệp gia tăng tốc độ tăng trưởng và đạt doanh số tốt hơn, chuyển đổi 

số chính là tái cấu trúc tư duy trong phối hợp giữa dữ liệu, quy trình và con 

người nhằm tạo ra nhiều giá trị mới. 

Chuyển đổi số có những lợi ích dễ nhận biết đối với doanh nghiệp như 

cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian 

dài, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo 

cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên… 

những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, 

doanh nghiệp được nâng cao. 

Từ khóa: chuyển đổi số, ích lợi chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 

Summary 

We are practically all familiar with the phrase "digital transformation" in 

today's social era. With the success of the fourth industrial revolution (CN4.0), 

digital transformation has become an unavoidable trend for countries, 

organizations, corporations, and consumers all over the world. 

Digital transformation is the use of technology to modify a company's 

business model, resulting in more new prospects and values, as well as 

assisting firms in growing and improving sales. To develop new values, the 
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goal is to restructure thinking using a combination of data, procedures, and 

people. 

Businesses gain from digital transformation in a variety of ways, 

including lower operating expenses, longer consumer reach, and faster and 

more accurate decision making thanks to the reporting system. Organizations 

and corporations can improve their operational efficiency and competitiveness 

by implementing timely transparency and optimizing staff productivity . 

Keywords: digital transformation, benefits of digital transformation 

in business. 

1. Chuyển đổi số 

Chuyển đổi số (digital transformation) là việc sử dụng công nghệ số hay 

ứng dụng công nghệ số trên cơ sở các dữ liệu số hoặc dữ liệu đã được số hóa để 

thay đổi mô hình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra nhiều cơ hội và 

giá trị mới, cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, tính cạnh tranh của tổ 

chức, cơ quan, doanh nghiệp. Doanh nghiệp chuyển đổi số là việc tích hợp, áp 

dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao 

năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới. 

Trong thời đại xã hội hiện nay, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với 

cụm từ “chuyển đổi số” nữa. Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 (CN4.0), chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống 

còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn 

thế giới. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, trải nghiệm của 

người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai 

trò và tác động to lớn trong cuộc sống xã hội hiện nay của chuyển đổi số, nó 

tác động đến mọi ngành nghề, như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và 

dịch vụ kinh doanh…. 

Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ để thay đổi mô hình kinh 

doanh của doanh nghiệp, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội và giá trị mới, giúp 

doanh nghiệp gia tăng tốc độ tăng trưởng và đạt doanh số tốt hơn, chuyển đổi 

số chính là tái cấu trúc tư duy trong phối hợp giữa dữ liệu, quy trình và con 

người nhằm tạo ra nhiều giá trị mới. 

Chuyển đổi số là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang 

trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ số 
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vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ 

thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả 

hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng. 

Chuyển đổi số là sự tích hợp đầy đủ các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả 

các lĩnh vực của một doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ để thay đổi cách 

thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những giá trị mới cho khách 

hàng của doanh nghiệp. 

Chuyển đổi số còn là sự thay đổi về văn hóa của doanh nghiệp, đòi hỏi 

doanh nghiệp cần liên tục cập nhật, thay đổi theo những cái mới, và thoải mái 

chấp nhận những điều thất bại. 

Đối với Việt Nam, chuyển đổi số còn được hiểu theo nghĩa là quá trình 

thay đổi mô hình doanh nghiệp từ dạng truyền thống sang dạng doanh nghiệp 

số. Dựa trên những ứng dụng công nghệ mới, Internet vạn vật, điện toán đám 

mây…. Để thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, qui trình thực hiện, văn 

hóa của doanh nghiệp. Không chỉ giữ vai trò quan trọng ở các doanh nghiệp 

mà chuyển đổi số còn có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác của xã 

hội như: Chính phủ, y học khoa học, truyền thông đại chúng…. 

Chính vì chuyển đổi số có những lợi ích dễ nhận biết đối với doanh 

nghiệp như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn 

trong thời gian dài, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ 

hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của 

nhân viên… những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh 

của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao. 

Chuyển đổi số còn góp phần gia tăng năng suất lao động. Nghiên cứu của 

Microsoft cho thấy, năm 2017, tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng 

năng suất lao động ở vào khoảng 15%, đến năm 2020, con số này là 21%. 

Chuyển đổi số có thể dễ bị nhầm lẫn với khái niệm Số hóa.  

Để phân biệt hai khái niệm này, có thể hiểu rằng:  

- Số hóa là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang 

hệ thống kỹ thuật số (chẳng hạn như chuyển từ tài liệu dạng giấy sang các file 

mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng analog sang phát 

sóng kỹ thuật số…);  
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- Chuyển đổi số là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa, rồi 

áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá 

trị mới hơn. Có thể xem Số hóa như một phần của quá trình Chuyển đổi số.  

Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số mang rất nhiều lợi ích như: 

- Thu hẹp khoảng cách giữa các phòng ban trong doanh nghiệp: Khi ứng 

dụng chuyển đổi số, sự liên kết thông tin giữa các phòng ban trong doanh 

nghiệp được kết nối với một nền tảng hệ thống công nghệ đồng nhất nhanh 

chóng. Mỗi phòng ban vẫn có các phần mềm riêng để phục vụ cho nghiệp vụ 

chuyên môn nhưng vẫn có thể giao tiếp với các bộ phận khác thông qua hệ 

thống giao tiếp nội bộ. Điều này giúp cho các vấn đề phát sinh trong doanh 

nghiệp được giải quyết ngay khi xảy ra, giúp cho sự vận hành trong doanh 

nghiệp không bị tắc nghẽn không rõ nguyên nhân, gây tác động xấu đến doanh 

nghiệp, như: phục vụ khách hàng bị chậm trễ, lượng hàng bán được giảm 

sút,… 

- Tăng sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị doanh nghiệp: 

Tham gia quá trình chuyển đổi số, CEO của doanh nghiệp có thể chủ động và 

dễ truy xuất báo cáo về các hoạt động của doanh nghiệp. Mọi hoạt động của 

doanh nghiệp, như: CBCNV ghi nhận doanh số, biến động nhân sự, khách 

hàng tìm hiểu sản phẩm…. được thể hiện trên các phần mềm quản trị doanh 

nghiệp, điều này giúp giảm sự chậm trễ, giúp CEO quản lý doanh nghiệp hiệu 

quả và minh bạch hơn so với khi không áp dụng chuyển đổi số. 

- Tối ưu hóa năng suất CBCNV: Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp khai 

thác được tối đa năng lực làm việc của CBCNV trong công ty, bởi những công 

việc có giá trị gia tăng thấp, hệ thống có thể tự động thực hiện mà doanh 

nghiệp không cần tốn chi phí trả lương cho CBCNV, đồng thời cũng giúp 

CBCNV có thêm thời gian để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các 

công việc quan trọng khác.  

Chuyển đổi số cũng giúp người quản lý dễ dàng đánh giá chất lượng công 

việc của từng CBCNV qua số liệu báo cáo nhận lại cuối ngày, cuối tuần, cuối 

tháng hoặc cuối quý. 

- Nâng cao khả năng cạnh tranh: Nếu doanh nghiệp sở hữu nền tảng 

chuyển đổi số sẽ có thể triển khai và vận hành doanh nghiệp hiệu quả, chính 

xác và chất lượng. Bởi các giải pháp quản trị và vận hành chuyển đổi số sẽ 
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tăng tính hiệu quả và chính xác trong các quyết định của doanh nghiệp. Đồng 

thời, chuyển đổi số cũng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh với 

các doanh nghiệp khác trong việc tương tác nhanh chóng với khách hàng, 

chính sách chăm sóc và phục vụ khách hàng,… 

Những lợi ích dễ dàng nhận biết nhất của chuyển đổi số với doanh nghiệp 

đó là giảm chi phí vận hành, tiếp cận khách hàng trong thời gian dài, lãnh đạo 

dễ dàng báo cáo kịp thời và tối ưu hóa được năng suất công việc cho 

CBCNV… Những điều này làm tăng tính hiệu quả cũng như sự cạnh tranh tổ 

chức, doanh nghiệp được nâng cao. 

Một số lợi ích chính của chuyển đổi số: 

- Làm giảm chi phí nhờ tiết kiệm thời gian trong các qui trình. 

- Phân cấp sản xuất bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển 

và liên lạc từ xa. 

- Cải thiện hiệu quả hoạt động và năng suất. 

- Tạo điều kiện tốt cho các cơ hội kinh doanh và doanh thu mới, cho phép 

tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới 

- Làm tăng tốc độ phản ứng với những thay đổi của nhu cầu trên thị 

trường 

- Tạo ra một lợi thế cạnh tranh cho công ty bằng cách nâng cao chất 

lượng của các sản phẩm/dịch vụ được sản xuất 

- Thúc đẩy văn hóa đổi mới, chuẩn bị cho công ty để lường trước bất kỳ 

sự gián đoạn nào 

- Cải thiện sự tích hợp và hợp tác nội bộ bằng cách tạo điều kiện giao tiếp 

giữa các bộ phận 

- Hỗ trợ cho việc ra quyết định bằng cách phân tích dữ liệu - Thu hút tài 

năng mới, thúc đẩy sự công nhận của các hệ thống và đánh thức sự quan tâm 

của các chuyên gia chuyên ngành 

2.Vai trò của chuyển đổi số 

 Chuyển đổi số là tổng thể công nghệ số hóa dữ liệu và ứng dụng dữ liệu 

dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Công nghệ ở đây được hiểu là một hệ thống, 

trong đó có trang thiết bị kỹ thuật số, có các chương trình kỹ thuật số, có dữ liệu 
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đầu vào ở dạng số, có con người, có phương thức tổ chức hoạt động… liên kết, 

tác động qua lại lẫn nhau và cho kết quả đầu ra những sản phẩm có hiệu suất 

lớn về giá trị sản xuất. 

 Về vị trí, có thể thấy chuyển đổi số là nội dung cơ bản trong trụ cột kỹ 

thuật số của cuộc cách mạng CN 4.0, chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng 

trong cuộc cách mạng CN 4.0. Hiện nay, khái niệm chuyển đổi số trở nên phổ 

biến, rộng khắp trên toàn xã hội. Trong đó, doanh nghiệp và cơ quan quản lý 

nhà nước là những tổ chức tiên phong và xem chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, 

tất cả là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và thực hiện 

thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông 

minh trong thời kỳ cách mạng CN 4.0. 

 Chuyển đổi số đối với doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước 

giúp xây dựng nên những cơ sở dữ liệu từ giá trị thực (biến đổi giá trị nghe, 

nhìn, cảm nhận được từ thế giới thực) sang dạng số (dạng điện toán được lưu 

trữ trên máy tính), nên rất thuận lợi cho việc quản lý, khai thác sử dụng. Dữ liệu 

số hóa đã trở thành tài sản của các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà 

nước. Dữ liệu ngành càng được bổ sung, liên kết, tích hợp với nhau đã giảm 

được nhiều kinh phí xây dựng dữ liệu đơn lẻ, không đồng bộ như trước đây. 

 Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước không 

những giải quyết công việc hiện tại hiệu quả mà quan trọng hơn là hoạch định 

được tầm nhìn chiến lược để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

có hiệu quả nhất. Một nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng doanh nghiệp chuyển 

đổi số có năng suất và lợi nhuận cao gấp đôi so với doanh nghiệp chưa chuyển 

đổi số. 

3. Chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên thế giới 

Theo báo cáo của CISCO & IDC năm 2020 về mức độ chuyển đổi số của 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại 14 quốc gia thuộc khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương, chỉ có khoảng 3% các doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số 

chưa thực sự quan trọng đối với hoạt động của mình, thấp hơn nhiều so với mức 

22% năm 2019. Có tới 62% doanh nghiệp kỳ vọng chuyển đổi số giúp doanh 

nghiệp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới; 56% doanh nghiệp nhận thấy sự cạnh 

tranh đang thay đổi và chuyển đổi số giúp doanh nghiệp giữ được nhịp độ tót. 
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Thống kê cho thấy các doanh nghiệp đã có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng 

của chuyển đổi số. 

Kết quả nghiên cứu của McKensey chỉ ra rằng, vào năm 2025, mức độ tác 

động của chuyển đổi số tới GDP của nước Mỹ là khoảng 25%, với đất nước 

Brazil là 35%, còn ở các nước Châu Âu là khoảng 36%. Từ đây, có thể thấy khả 

năng tác động của chuyển đổi số đối với tăng trưởng GDP là rất lớn. 

Tốc độ chuyển đổi số tại các khu vực và quốc gia là khác nhau, tùy thuộc 

vào mức độ phát triển công nghệ và tốc độ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp. 

Trong đó khu vực châu Âu được đánh giá là khu vực có tốc độ chuyển đổi số 

nhanh nhất, tiếp đến là Mỹ và quốc gia tại châu Á. 

- Kinh nghiệm từ Thái Lan 

Thái Lan được xem như là một hình mẫu chuyển đổi số trong khu vực 

Đông Nam Á. Với sự nhận thức rõ ràng của các nhà lãnh đạo Thái Lan về tầm 

quan trọng của chuyển đổi số, bắt đầu từ năm 2017, chính quyền nước này đã 

đưa ra kế hoạch 5 năm đầy tham vọng là chuyển đổi số cho toàn bộ hệ thống 

công quyền, từ quản lý công cho đến hỗ trợ du lịch, cảnh báo thảm họa thiên 

nhiên và nâng cao hiệu quả của nông nghiệp. 

 Bước đi đầu tiên trên hành trình chuyển đổi số của Thái Lan là thực hiện 

chiến lược phát triển chính phủ điện tử 4.0, nhằm hiện thực hóa 4 nội dung 

chính đã được Cục Chính phủ Điện tử (EGA) đưa ra trong Kế hoạch Phát triển 

chính phủ số. Đó là:  

- Xây dựng Chính phủ tích hợp, bao gồm việc tích hợp thông tin và điều 

hành giữa các cơ quan nhà nước với nhau, hướng tới mục tiêu thiết lập dịch vụ 

chia sẻ hiệu quả theo một quan điểm chính phủ của công dân.  

-  Điều hành thông minh, sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông (ICT) và các công nghệ liên quan, thông qua Big Data và 

Internet vạn vật để hỗ trợ công việc cho công chức.  

- Lấy người dân làm trung tâm của việc cung cấp dịch vụ, nhằm cung cấp 

các dịch vụ dựa trên nhu cầu của từng công dân.  

- Thúc đẩy chuyển đổi, tập trung vào thay đổi tổ chức thông qua nhiều khía 

cạnh, có chiến lược phát triển cụ thể và được thực hiện bởi EGA, bao gồm 

nguồn nhân lực, quy trình làm việc, công nghệ và luật pháp. 
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 Mong muốn xây dựng chính phủ số hiệu quả, EGA của Thái Lan chú 

trọng phát triển các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức về số hóa cho 

các nhân viên khu vực công, cho phép các nhân viên khu vực công giải quyết 

các vấn đề phức tạp hơn bằng cách phân tích, dự báo và sử dụng dữ liệu lớn. Để 

làm được điều này, Thái Lan đã thành lập Học viện chuyển đổi số - nơi chuyên 

đào tạo kiến thức công nghệ cho các công chức nhà nước. Ngoài ra, EGA cũng 

hướng đến cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu nâng cao chất lượng 

dịch vụ công và tăng sự hài lòng của người dân đối với các chương trình của 

chính phủ. 

 Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của Thái Lan, các cơ quan trung 

ương có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành các chiến lược chính 

phủ điện tử và tầm nhìn chuyển đổi số, trong đó Bộ Kinh tế số và EGA nắm giữ 

vị trí chủ chốt trong các vấn đề tích hợp cơ sở hạ tầng, dữ liệu và các nỗ lực số 

hóa của chính phủ Thái Lan. 

- Kinh nghiệm từ Pháp 

Trong công cuộc chuyển đổi số của mình, một trong những cách làm được 

Pháp chú trọng là xây dựng Chương trình phát triển Chính phủ điện tử từ cấp 

Trung ương đến địa phương (Chương trình DCANT 2018 -2020) với kỳ 

vọng “cùng xây dựng dịch vụ số địa phương thông suốt và hiệu quả”.  Chương 

trình DCANT có 4 trục ưu tiên gồm:  

- Nền tảng chia sẻ chung;  

- Quản trị hành chính công trên nền tảng chia sẻ;  

- Phương pháp tiếp cận dữ liệu tổng thể và chuyển dịch cấp độ số hóa; - 

Tất cả các địa phương đều phải tham gia vào Chương trình DCANT. 

Theo chia sẻ kinh nghiệm từ Cục Kỹ thuật số và Hệ thống thông tin Nhà 

nước, cơ quan liên bộ (DINSIC) của Pháp, chuyển đổi công nghệ số ở địa 

phương phải đối mặt với một số thách thức như: Quy hoạch mạng lưới địa 

phương (xây dựng mạng lưới và hạ tầng); Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận 

công nghệ số và Phát triển nền hành chính công nghệ số.  

Bên cạnh Chương trình DCANT, Pháp còn có công cụ đơn giản hóa thủ tục 

hành chính số; định danh số và FranceConnect. Theo đó, FranceConnect là công 

cụ để kết nối với nhau, chia sẻ cùng sử dụng dữ liệu mà không cần cải tổ lại tất 
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cả. Chẳng hạn như các địa phương sẽ phát triển một công cụ dữ liệu và chia sẻ 

với nhau mà không cần phải tìm một cung cụ dữ liệu mới. 

- Kinh nghiệm từ Malaysia.  

Để chuyển đổi số thành công, Malaysia đã xây dựng kế hoạch Công nghiệp 

tổng thể tạo nền móng vững chắc cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thực 

hiện kế hoạch này, Malaysia đã tích cực áp dụng những công nghệ hiện đại như 

trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa trong công nghiệp…, giúp cải thiện khả năng 

cạnh tranh toàn cầu của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và dựa vào tri 

thức, công nghệ để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Malaysia cũng tập trung xây 

dựng chính sách khoa học công nghệ và sáng tạo, đồng thời nhận thức rõ tăng 

trưởng dựa vào sáng tạo là trọng tâm thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 

 Malaysia cũng đang tạo một hệ sinh thái mới để thu hút các bên liên quan 

vào các lĩnh vực như hoá học, thiết bị y tế, dệt may, cao su, thực phẩm và các 

hoạt động sản xuất khác. Malaysia cũng đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kiến thức, 

năng lực và cả nguồn nhân lực để sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0. 

Chính phủ nước này đặt ra nhiệm vụ đến năm 2025 - 2026, Malaysia thực hiện 4 

mục tiêu quốc gia: Tăng hiệu quả lao động; Tăng đầu tư đóng góp cho GDP; 

Nâng cao năng lực đổi mới; Có nhiều nguồn nhân lực với kỹ năng cao hơn. Để 

đạt được những mục tiêu này, với kỳ vọng có thể cạnh tranh trên thị trường quốc 

tế và trở thành quốc gia phát triển bền vững trước năm 2025, Malaysia đang đẩy 

mạnh tìm kiếm các nguồn nhân lực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng 

cường các giải pháp để tiếp xúc với công nghệ nhanh hơn và đúng hơn, tạo nên 

một nền công nghiệp cao cấp và phát triển hơn. 

 Có thể nói, mỗi quốc gia có những chiến lược khác nhau để đạt được đích 

đến thành công trên hành trình chuyển đổi số và tất cả đều là những kinh nghiệm 

quý để Việt Nam nghiên cứu và có những bước chuyển đổi số phù hợp cho riêng 

mình. 

- Kinh nghiệm từ Nhật Bản 

Đặt vấn đề chuyển đổi số tại Nhật Bản là làm thế nào để bảo đảm an toàn 

cho người dân trong thiên tai, tình hình dịch bệnh. Để giải quyết một cách cơ 

bản vấn đề trên, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cải cách quy chế một cách 

toàn diện, xóa bỏ quản lý hành chính theo chiều dọc. "Một sự đột phá là thành 
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lập Cục Kỹ thuật số (Digital Agency), dự kiến sẽ được thành lập vào tháng 

9/2021. 

Chuyển đổi số thân thiện với con người là mục tiêu của Nhật Bản trong quá 

trình chuyển đổi số tại nước này, đồng thời đưa ra 10 nguyên tắc cơ bản trong 

định hướng tới xã hội số: Mở/Minh bạch, Công bằng/Đạo lý, An toàn/An tâm, 

Liên tục/Ổn định/Tăng cường, Giải quyết các vấn đề xã hội; Nhanh chóng/Linh 

hoạt; Bao trùm/Đa dạng, Sự xâm nhập vào cuộc sống, Tạo ra giá trị mới; Sự 

nhảy vọt/Đóng góp cho cộng đồng quốc tế. 

Ông Naritoshi Masuda, CEO NTT DATA Việt Nam cho biết: “WinActor, 

một giải pháp RPA (Robotic Process Automation) do Tập đoàn NTT Nhật Bản 

nghiên cứu và phát triển, đã giành được thị phần hàng đầu tại thị trường Nhật 

Bản 5 năm liên tiếp kể từ năm 2016, và chúng tôi gia nhập thị trường Việt Nam 

vào năm 2017, WinActor sẽ là một trong những giải pháp trong Chuyển đổi kỹ 

thuật số (DX) giúp các DN thúc đẩy quá trình số hóa và tự động hóa để cải thiện 

khả năng cạnh tranh và trải nghiệm của khách hàng.” 

Trong tương lai, nếu như RPA có thể thao tác trên các hệ thống trang bị AI 

hoặc chính RPA có chức năng AI, RPA có thể thực hiện những công việc phức 

tạp và cao cấp hơn. Năm 2025, 1/3 khối lượng công việc của nhân viên văn 

phòng sẽ được RPA thực hiện 

3. Chuyển đổi số tại Việt Nam 

Tốc độ chuyển đổi số tại các khu vực và quốc gia là khác nhau, tùy thuộc 

vào mức độ phát triển công nghệ và tốc độ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp. 

Trong khu vực châu Âu được đánh giá là khu vực có tốc độ chuyển đổi số 

nhanh nhất, tiếp đến là Mỹ và quốc gia tại châu Á. 

Các doanh nghiệp tại Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách 

thức trong cuộc đua chuyển đổi số. 

Tại Việt Nam, các mô hình chuyển đổi số cũng đang tạo ra những dịch vụ 

có ích cho người dân và tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã 

hội.  

Tuy nhiên, họ cũng tạo ra những mâu thuẫn, thay đổi cơ bản với mô hình 

kinh doanh truyền thống. Thế mạnh công nghệ mới đang giúp cho các doanh 

nghiệp khởi nghiệp giành lợi thế trên các lĩnh vực công nghiệp truyền thống. 
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Xu thế này tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành 

công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh của nền kinh 

kế số hiện nay, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống 

phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại và phát triển. 

Việt Nam với dân số 97 triệu người và là nền kinh tế có tốc độ tăng 

trưởng nhanh nhất nhì khu vực, dân số trẻ năng động và có khả năng tiếp cận 

công nghệ cao nhanh chóng, các chuyên gia đánh giá nước ta có tiềm năng rất 

lớn trong việc chuyển đổi số. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để các doanh 

nghiệp Việt Nam tạo ra sự đột phá trên thị trường nhờ vào chuyển đổi số. 

Đáng chú ý, số doanh nghiệp mới bắt đầu biết về chuyển đối số chiếm tới 

trên 80%. Cũng theo khảo sát, chỉ có 6,6% doanh nghiệp cho rằng đủ nguồn lực 

để thay đổi hoàn toàn từ hệ thống cũ sang hệ thống công nghệ mới, 34,6% doanh 

nghiệp sẽ thay đổi từng bước do không đủ nguồn lực, 27,5% đang trong quá 

trình chuẩn bị vốn và nguồn lực và có tới 31,1% doanh nghiệp vẫn chưa làm gì 

để theo kịp CMCN 4.0. 

Tại Việt Nam có tới hơn 80% lãnh đạo doanh nghiệp muốn chuyển đổi 

số và 65% doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư mạnh vào chuyển đổi số, tuy nhiên 

lại có đến 53,7% doanh nghiệp gặp vấn đề về các giải pháp làm việc nội bộ. 

Theo Báo cáo “Chỉ số phát triển kỹ thuật số của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương” của CISCO cho thấy, các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ Việt Nam đang đối mặt với những trở ngại trong quá trình chuyển 

đổi kỹ thuật số như thiếu kỹ năng số và nhân lực (17%), thiếu nền tảng công 

nghệ thông tin đủ mạnh để cho phép chuyển đổi kỹ thuật số (16,7%), thiếu tư 

duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật số trong doanh nghiệp 

(15,7%),... Mới chỉ có một số ít doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đang bước 

đầu đầu tư vào công nghệ đám mây (18%), an ninh mạng (12,7%), nâng cấp 

phần mềm, phần cứng để chuyển đổi số (10,7%). 

Hiện nay, rào cản lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khi áp 

dụng công nghệ số là chi phí cao trong ứng dụng công nghệ số. Để áp dụng 

được các công cụ kỹ thuật số, các phần mềm quản lý chuyên dụng, đòi hỏi 

doanh nghiệp cần có một lượng chi phí tương đối lớn, đặc biệt là đầu tư vào các 

mua sắm thiết bị máy móc mới hoặc dây chuyền tự động hóa hiện đại, cũng như 

đồng bộ hóa lại cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.  
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Thiếu cơ sở hạ tầng về công nghệ số cũng vì thế trở thành khó khăn lớn đối 

với doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin lạc hậu, thiếu đồng bộ sẽ 

gây cản trở trong việc áp dụng và kết nối các hệ thống giải pháp và phần mềm 

công nghệ thông tin cho các hoạt động liên quan tới nhân viên, đối tác và khách 

hàng. 

Bên cạnh đó là rủi ro rò rỉ dữ liệu cá nhân/doanh nghiệp. Sự phát triển 

nhanh chóng của công nghệ thông tin tạo ra động lực để phát triển kinh tế - xã 

hội, nhưng cũng làm nảy sinh những nguy cơ về lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện 

cho tội phạm mạng lợi dụng tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Trong 

khi đó, đa phần doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận thức hết được tầm quan 

trọng trong việc đầu tư áp dụng các giải pháp hỗ trợ để bảo mật thông tin. 

Thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số cũng là một khó khăn lớn 

đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Bởi, để áp dụng được các công cụ kỹ thuật 

số vào trong quy trình sản xuất, kinh doanh, không chỉ đòi hỏi lao động trong 

doanh nghiệp phải biết cách sử dụng hệ thống máy móc, thiết bị, phần mềm hiện 

đại, mà còn phải bảo đảm khả năng sửa chữa khi có lỗi phát sinh và tiến hành 

các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. 

Bên cạnh những hạn chế về nguồn lực, thì hạn chế trong nhận thức và tâm 

lý cũng là những rào cản khiến nhiều doanh nghiệp đang đứng ngoài cuộc trong 

xu thế chuyển đổi số hiện nay.  

Chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp phải sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng từ bỏ 

các mô hình kinh doanh truyền thống để thiết lập mô hình kinh doanh mới, thiết 

lập lại quy trình làm việc, loại bỏ những công đoạn trung gian, rườm rà trên cơ 

sở ứng dụng công nghệ số.  

Tâm lý ngại thay đổi, ngại từ bỏ những tập quán kinh doanh truyền thống 

được duy trì nhiều năm khiến doanh nghiệp cảm thấy khó khăn khi tiến hành 

chuyển đổi số. Đó là lý do khiến một bộ phận các doanh nghiệp cho biết, họ đã 

bắt đầu sử dụng công nghệ số từ khi có đại dịch Covid-19, nhưng sẽ quay lại cấu 

trúc cũ khi hết dịch bệnh (3,1%). Một số doanh nghiệp khác chưa áp dụng công 

nghệ số và cũng không có ý định áp dụng công nghệ số trong tương lai (3,1%). 

Chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp/tổ chức phải có một quyết tâm thay 

đổi từ gốc, liên tục thách thức những thói quen, không ngừng thử nghiệm cái 

mới và học làm quen với thất bại. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp rất khó khăn 
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trong quá trình chuyển đổi số vì không thể nào thay đổi được cách thức làm việc 

truyền thống đã tồn tại nhiều năm. 

Ngoài ra, hành lang chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính phủ điện 

tử, các giao dịch, thủ tục hành chính trên nền tảng số vẫn đang trong quá trình 

hoàn thiện. Đây cũng là các thách thức, hạn chế cho doanh nghiệp khi xác định 

chiến lược, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số (tiêu chuẩn công nghệ, giao dịch 

thương mại điện tử, chứng thực số, thuế, hải quan…). 

Trong đó, hai vấn đề hiện nay đang diễn ra gây khó khăn cho quá trình này. 

Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ rất khó tiến hành chuyển đổi số nên cần có khung 

pháp lý nào đó để các sở ban ngành hoặc các đơn vị tài trợ cho các doanh nghiệp 

nhỏ tiến hành chuyển đổi số thành công. Đa số doanh nghiệp nước ngoài hay 

đơn vị phát triển tài chính vẫn đang ngần ngại đưa ra công cụ mới liên quan đến 

kinh tế số vì họ chưa thấy bộ khung pháp lý cho hoạt động đó. 

Khi mọi doanh nghiệp đều coi chuyển đổi số là bước đi chiến lược, khi 

doanh nghiệp khác đang ứng dụng công nghệ hàng ngày để nâng cao năng suất, 

dành thời gian cho những công việc tạo ra nhiều giá trị hơn thì doanh nghiệp của 

ya vẫn loay hoay thực hiện việc chấm công, tính lương thủ công, tuyển dụng 

mãi không đủ nhân sự.  

Doanh nghiệp nên biết cách phân chia và xác định nhóm công việc ưu tiên 

khi thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhân sự. Hoạt động tuyển dụng vẫn 

đang đáp ứng đủ chất lượng và số lượng ứng viên. Ưu tiên chuyển đổi số, tìm 

giải pháp giúp khắc phục thực trạng chấm công tính lương trước tiên để tự động 

hóa, nâng cao sự chính xác và thời gian thực hiện nghiệp vụ C&B. 

Theo kết quả của khảo sát “Thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

trong bối cảnh Covid-19” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện, đại 

dịch Covid-19 bùng nổ đã gây ra hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế, tạo ra cú 

huých mạnh mẽ khiến 25,7% số doanh nghiệp được khảo sát, trước đây chưa 

quan tâm đến việc áp dụng công nghệ số, đã bước đầu áp dụng và có ý định sẽ 

tiếp tục sử dụng những công nghệ này trong tương lai. 17,3% doanh nghiệp cho 

biết, họ vẫn chưa ứng dụng công nghệ số nhưng có quan tâm tới việc áp dụng 

công nghệ số từ khi xảy ra Covid-19. Có thể thấy, tuy chưa thực sự thay đổi 

trong hành động, xong Covid-19 cũng đã góp phần chuyển biến nhận thức - yếu 



 

456 

 

tố quan trọng hàng đầu của một bộ phận doanh nghiệp về công cuộc chuyển đổi 

số. 

Tính đến nay, chuyển đổi số đã diễn ra hầu hết các loại hình doanh nghiệp 

và ở nhiều mức độ khác nhau. 

 

4. Giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam.  

Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cần thực hiện các giải 

pháp sau: 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu 

cầu trong điều kiện kinh tế số, chuyển đổi số. Chính phủ cần xây dựng và công 

bố quy hoạch ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Trên cơ sở 

đó, ban hành các quy chuẩn trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để tạo sự 

liên kết, đồng bộ trong quá trình đầu tư và phát triển hạ tầng dựa vào ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

Mặt khác, để tạo điều kiện cho chuyển đổi số, trong thời gian tới, cần tiếp 

tục phát triển hạ tầng số, đặc biệt là sớm triển khai chính thức mạng di động 5G. 

Hình thành và tổ chức điều phối mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số 

cho các doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số, tư vấn chuyển đổi số cho 

các doanh nghiệp. 
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Cần hỗ trợ ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thông qua việc xây dựng các biện pháp hỗ trợ bao gồm các chỉ 

dẫn giải pháp công nghệ cho các nhóm đối tượng khác nhau chia theo quy mô, 

giai đoạn phát triển kinh doanh và theo lĩnh vực, ngành nghề. 

- Doanh nghiệp cần có chiến lược kỹ thuật số thật sự thu hút và hấp dẫn, 

điều chỉnh chuyển đổi số phù hợp với mục tiêu kinh doanh.  Doanh nghiệp 

cần xác định được ý tưởng, mục đích và nắm chắc các cơ sở về chuyển đổi số, 

xác định trọng tâm và đối tượng mà doanh nghiệp hướng tới. Khi đã có ý tưởng 

và chiến lược chuyển đổi số, điều quan trọng là phải tiếp cận, sắp xếp nó để 

chuyển đổi thành công. Chuyển đổi số không chỉ dựa vào công nghệ thông tin, 

mà còn phải phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và giá trị của tổ chức. 

- Doanh nghiệp cần đào tạo đội ngũ nhân lực có các kỹ năng, kiến thức 

chuyên môn liên quan đến chuyển đổi số. 

Việc chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ CBCNV của doanh nghiệp phải thích 

ứng và vận hành theo mô hình mới, có được các kỹ năng, kiến thức chuyên môn 

sẽ đem lại hiệu quả khi thực hiện chuyển đổi số. Do đó, doanh nghiệp cần đào 

tạo và trang bị cho nhân viên các kỹ năng cần thiết, năng lực sáng tạo và khả 

năng thích ứng nhanh với môi trường công nghệ thay đổi liên tục. 

- Doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ số để từng bước kết nối các hệ 

thống hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt từ kinh doanh đến các 

nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu chung trong toàn 

bộ doanh nghiệp; đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để tạo ra các thay 

đổi trong sản phẩm, dịch vụ và không ngừng nâng cấp các hệ thống hiện tại; áp 

dụng công nghệ số mới để bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho dữ liệu 

của toàn doanh nghiệp. 

Các nền tảng công nghệ phục vụ chuyển đổi số ngày càng trở nên phổ biến, 

nhưng việc lựa chọn nền tảng phù hợp với quy mô và nguồn lực của doanh 

nghiệp lại không hề dễ. Cần phải bảo đảm đáp ứng được tiêu chí: tối ưu, hiện 

đại, bắt kịp xu hướng và có các tính năng thực sự phù hợp với đặc thù của doanh 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tế trong quá trình vận hành. Ngoài ra, doanh 

nghiệp cần quan tâm đến các chính sách và công cụ bảo mật để bảo vệ các bí 

mật kinh doanh, thông tin khách hàng và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của 

doanh nghiệp./. 
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Theo ông Alfonso Garcia Mora, số hóa là một trong những bước phát triển 

quan trọng định hình thế giới và có thể thắp sáng con đường dẫn đến một tương 

lai xanh bền vững. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này cần phải thực hiện bốn bước 

chính gồm có sẵn chính sách, cơ sở hạ tầng, dịch vụ và kỹ năng; đồng thời đảm 

bảo không ai (đặc biệt là phụ nữ) bị loại khỏi các hệ thống kỹ thuật số. 

KẾT LUẬN 

Chúng ta đang sống trong một thế giới kỹ thuật số, toàn cầu hóa và siêu 

kết nối, được đặc trưng bởi sự thay đổi ở cấp độ xã hội và công nghệ, tính di 

động và kết nối liên tục tạo ra ảnh hưởng lớn.  

Ngày nay, chuyển đổi số không chỉ là một sự lựa chọn. Các doanh nghiệp 

cần phải tự tạo ra và cạnh tranh trong thế giới được chi phối bởi các công nghệ 

tiên tiến. 

Chuyển đổi số là một quá trình dài với nhiều thách thức đặt ra buộc các 

Chính phủ, doanh nghiệp và mọi người phải thay đổi. Tuy nhiên, chuyển đổi 

số sẽ giúp Chính phủ ngày càng cải thiện chất lượng công việc của CBCNV, 

cải thiện dịch vụ công, giúp giảm ách tắc và phục vụ nhu cầu của người dân 

hiệu quả hơn.  

Chuyển đổi số cũng giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí hoạt động 

bởi khả năng kết nối vô hạn của quá trình số hóa, không cần nguồn lực có sẵn, 

mặc dù quá trình này còn vô vàn khó khăn do nguồn nhân lực chưa hoàn thiện 

mà hầu hết các doanh nghiệp phải đào tạo lại. Do đó, cần nhanh chóng nâng 

cấp hệ thống số hóa giúp công cuộc chuyển đổi số hoàn thiện nhằm đáp ứng 

xu hướng hiện nay. 

Cùng với cách mạng 4.0, chuyển đổi số chính là chìa khóa giúp các doanh 

nghiệp có thể bắt kịp xu thế phát triển của thế giới mới. Các doanh nghiệp giờ 

đây không thể thờ ơ với những tác động và lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. 
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