
 

 DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN VỀ CẢI CÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 
VIỆT NAM LẦN THỨ BA NĂM 2020 (VRDF 2020) 

 

Chủ đề  
VIỆT NAM: HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG NHANH  

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM  
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 

 
 

1. Mục tiêu: (i) Thảo luận các vấn đề cải cách và phát triển của Việt Nam trong 
bối cảnh mới nêu trên; (ii) Phản ánh được các vấn đề lớn mà doanh nghiệp, người dân 
quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thách thức cũng như cơ hội mới đang xuất 
hiện; (iii) Tiếp tục đóng góp cho xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 
2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; và (iv) Góp phần 
nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. 

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba 
Đình, Hà Nội; 

3. Thời gian: 01 buổi sáng, từ 08h00 đến 13h00, Thứ Ba, ngày 29/9/2020; 

4. Đồng Chủ tọa và điều hành Diễn đàn: 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Đồng chủ tọa Phiên 
khai mạc, Phiên 1, Phiên 2 và Phiên bế mạc); 

- Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
(Đồng chủ tọa Phiên khai mạc, Phiên 1, Phiên 2 và Phiên bế mạc); 

- Ngài, Bà Robyn Mudie, Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam (Đồng chủ tọa 
Phiên khai mạc, Phiên 1, Phiên 2 và Phiên bế mạc); 

- TS. Vũ Thành Tự Anh, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và 
Quản lý Fulbright tại TP Hồ Chí Minh, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 (Người điều 
hành Phiên 1). 

- GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí và Hàng 
không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý không lưu, Đại học Công 
nghệ Nanyang, Xin-ga-po; Cố vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Chiến lược đổi mới sáng tạo (Người điều hành Phiên 2); 

5. Dự kiến thành phần tham dự (khoảng 400 đại biểu) 

-  Đại diện một số quốc gia (cơ quan chính phủ) (nếu lệnh cấm xuất nhập 
cảnh do Covid-19 được dỡ bỏ); 

-  Đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam; 

-  Đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ; 

-  Đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn trong nước và quốc tế; 

-  Đại diện giới khoa học (các trường đại học, viện nghiên cứu, học giả, 
chuyên gia); 

-  Đại diện các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

-  Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình. 
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DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

Thời gian Nội dung Người chịu trách nhiệm 

07h30 - 08h00 Đăng ký đại biểu 

Viện Chiến lược phát triển 
(đại biểu trong nước), Vụ 
Kinh tế đối ngoại (đại biểu 
nước ngoài) 

Phiên Khai mạc  

08h00 - 08h05 
Giới thiệu mục đích Diễn đàn và đại 
biểu tham dự Diễn đàn 

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ 
trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

08h05 - 08h20 

- Phát biểu khai mạc 
 
 
- Phát biểu chào mừng 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 
- Bà Carolyn Turk, Giám 
đốc Quốc gia Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam 
- Ngài Robyn Mudie, Đại sứ 
Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam 

08h20 - 08h25 
Chụp ảnh lưu niệm (Các đồng chủ 
tọa, người điều hành và người thảo 
luận) 

Ban tổ chức 

08h20 - 08h30 

- Giới thiệu chương trình 
- Giới thiệu chủ tọa các phiên của 
Diễn đàn 
- Mời người điều hành và ba người 
thảo luận của Phiên 1 lên sân khấu 

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ 
trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Phiên 1: Covid-19 và hành động của Việt Nam nhằm nắm bắt cơ hội,  
nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu 

Người điều hành: TS. Vũ Thành Tự Anh, Giảng viên cao cấp,  
Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tại TP Hồ Chí Minh 

08h30 - 08h35 Phát biểu đề dẫn đối với Phiên 1 TS. Vũ Thành Tự Anh  

08h35 - 08h55 

Diễn văn chính “Tác động của 
COVID-19 đến thương mại và 
chuỗi cung ứng toàn cầu và 
hàm ý đối với Việt Nam”   
(Trình bày trực tuyến trên nền tảng 

Zoom) 

TS. Victoria Kwakwa, Phó 
Chủ tịch phụ trách Khu vực 
Đông Á và Thái Bình Dương, 
Ngân hàng Thế giới (WB), 
Nguyên Giám đốc quốc gia 
Ngân hàng Thế giới tại Việt 
Nam  

08h55 - 09h05 

Phát biểu của Người thảo luận 1 
(Panelist 1): “Chuỗi giá trị toàn 
cầu: Đừng nhầm lẫn - COVID-19 
là một cơ hội cho Việt Nam” 

TS. Jacques Morriset, Chuyên 
gia kinh tế trưởng và Giám đốc 
Chương trình phụ trách Việt 
Nam, Kinh tế vĩ mô, Thương 
mại và Đầu tư, Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam 
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Thời gian Nội dung Người chịu trách nhiệm 

09h05 - 09h15 

Phát biểu của Người thảo luận 2 
(Panelist 2): “Nắm bắt cơ hội từ 
dịch chuyển chuỗi giá trị toàn cầu: 
Hành động của Việt Nam nhằm 
tăng trưởng bao trùm, thu hút FDI 
có chất lượng vào Việt Nam và 
phát triển khu vực kinh tế tư nhân 
và doanh nghiệp tư nhân” 

TS. Jonathan Pincus, 
Chuyên gia kinh tế - Cố vấn 
quốc tế cao cấp của UNDP  

09h15 - 09h25 

Phát biểu của Người thảo luận 3 
(Panelist 3): “Lãnh đạo kiêm tâm – 
Doanh nghiệp kiên cường phục hồi 
và phát triển bền vững (Giải pháp 

và hành động để doanh nghiệp Việt 
Nam vượt khó khăn, thách thức, chủ 
động giành cơ hội, phục hồi kiên 

cường và bền vững)” 

Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên 
Deloitte Việt Nam 

09h25 - 09h35 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh 
đối với diễn giả chính (tham gia trực 
tuyến) và ba người thảo luận của 
Phiên 1 

Người điều hành Phiên 1, đại 
diện tại Việt Nam của diễn giả 
trình bày diễn văn chính và 
hai người thảo luận 

09h35 - 10h15 

Thảo luận chung (Bình luận, hỏi - 
đáp) 
Các đại biểu dự Diễn đàn bình luận, 
đặt câu hỏi cho diễn giả chính và ba 
người thảo luận và những người này 
phản hồi/trả lời. 

Các đồng chủ tọa Phiên 1 và 
Người điều hành Phiên 1 
điều hành, dẫn dắt thảo luận  

10h15 - 10h30 Nghỉ giải lao - Tiệc trà 

Phiên 2: Chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu theo hướng bao trùm và bền vững 
Người điều hành: GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Đại học Công nghệ Nanyang,  

Xin-ga-po  

10h30 - 10h31 
Mời người điều hành và ba người 
thảo luận của Phiên 2 lên sân khấu 

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ 
trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

10h31 - 10h35 Phát biểu đề dẫn đối với Phiên 2 GS. TS. Dương Nguyên Vũ 

10h35 - 10h50 

Trình bày diễn văn chính “Số hóa 
một quốc gia - Chia sẻ của cá nhân 
về cách thực hiện số hóa, lý do thực 
hiện và những bài học có thể rút ra 
từ quá trình đó” 

Ông Toomas Hendrik Ilves, 
Nguyên Tổng thống nước 
Cộng hòa E-xtô-nia; Chuyên 
gia xuất sắc, Trung tâm Phân 
tích chính sách châu Âu 

10h50 - 11h00 
Phát biểu của Người thảo luận 1 
(Panelist 1): “Chuyển đổi số để 
phát triển bền vững” 

Ông Nguyễn Trọng Đường, 
Phó Cục trưởng Cục Tin học 
hóa, Bộ Thông tin và Truyền 
thông 
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Thời gian Nội dung Người chịu trách nhiệm 

11h00 -11h10 

Phát biểu của Người thảo luận 2 
(Panelist 2): “Phát Triển Trí Tuệ 
Nhân Tạo (AI) tại Việt Nam Cơ Hội 
cho Sự Phát Triển Bền Vững” 

TS. Bùi Hải Hưng, Viện 
trưởng Viện nghiên cứu trí tuệ 
nhân tạo (Vin AI Research), 
Vingroup  

 
11h10 -11h20 

Phát biểu của Người thảo luận 3 
(Panelist 3): “Chuyển đổi số bao 
trùm”  
 

Ông Winfrid Messmer, 
Quyền Chủ nhiệm Bộ môn 
Công nghệ thông tin, Đại học 
Việt - Đức; Viện trưởng Viện 
Tin học ứng dụng, CHLB 
Đức; Chủ tịch Ủy ban lĩnh 
vực số, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp châu Âu 
(EuroCham) tại Việt Nam 

11h20 - 11h30 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh 
đối với đại diện tại Việt Nam của 
diễn giả trình bày diễn văn chính 
(WB Việt Nam) và ba người thảo 
luận Phiên 2 

Người điều hành Phiên 2, đại 
diện tại Việt Nam của diễn giả 
trình bày diễn văn chính và ba 
người thảo luận 

11h30 - 12h20 

Thảo luận chung (Bình luận, hỏi - 
đáp) 
Các đại biểu dự Diễn đàn bình luận, 
đặt câu hỏi cho đại diện tại Việt 
Nam của diễn giả chính và ba người 
thảo luận và những người này phản 
hồi/trả lời. 

Các đồng chủ tọa Phiên 2 
và Người điều hành Phiên 2 
điều hành, dẫn dắt thảo luận 

Phiên Bế mạc  

12h20 - 12h50 
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tổng kết phiên 1 và phiên 2 
và phát biểu bế mạc Diễn đàn 

12h50 - 14h00 
Tiệc trưa tại Trung tâm Hội nghị quốc tế  

(toàn thể đại biểu tham dự Diễn đàn) 
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CHỦ TỌA 

TS. Vũ Thành Tự Anh,  

Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright  

tại TP Hồ Chí Minh 

 

 

DIỄN GIẢ 

 TS. Victoria Kwakwa,  

Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương,  

Ngân hàng Thế giới (WB), Nguyên Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế 

giới tại Việt Nam 

 

 

NGƯỜI THẢO LUẬN 

 TS. Jacques Morriset, 

 Chuyên gia kinh tế trưởng và Giám đốc Chương trình phụ trách Việt Nam, 

Kinh tế vĩ mô, Thương mại và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

 

 TS. Jonathan Pincus, 

Chuyên gia kinh tế - Cố vấn quốc tế cao cấp của UNDP 

 

 Bà Hà Thị Thu Thanh,  

Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam 

Phiên số 1:  

Covid-19 và hành động của Việt Nam nhằm nắm bắt cơ hội, 

 nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu 
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VRDF 2020

VIỆT NAM: HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG NHANH
THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Vũ Thành Tự Anh
Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Covid-19 và hành động của Việt Nam nhằm nắm bắt cơ 
hội, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

� Tăng trưởng kinh tế toàn cầu

� Dịch chuyển nhu cầu toàn cầu

� Chính sách đầu tư – thương mại

� Tiến bộ khoa học – công nghệ

� Yêu cầu môi trường & sự dẻo dai

� Vai trò của GVC chững lại từ sau
khủng hoảng tài chính 2007-2008

� Sự dịch chuyển và phân bổ lại các 
chuỗi cung ứng

� Công nghệ đột biến làm thay đổi cấu
trúc và phân phối quyền lực của GVC

� Công ty chi phối GVC chọn lọc các nhà 
cung ứng trong chuỗi kỹ lưỡng hơn

� Vai trò của dịch vụ trong GVC ngày
càng được tăng cường

COVID-19
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CÁC CÂU HỎI THẢO LUẬN CHÍNH

1. Tác động của đại dịch Covid-19 tới các nhân tố nền tảng, nằm đằng sau sự
biến chuyển của các chuỗi giá trị toàn cầu?

2. Những cơ hội và thách thức của đại dịch Covid-19 đối với Việt Nam trong
nỗ lực tham gia và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu?

3. Những chiến lược và chính sách cần thiết để thực hiện được mục tiêu nâng
cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu hậu Covid-19 để phục hồi tăng trưởng
một cách bền vững và bao trùm?
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DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN VỀ CẢI CÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 
VIỆT NAM LẦN THỨ BA NĂM 2020 (VRDF 2020) 

 
VIỆT NAM: HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG NHANH 

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM  
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, 08h00 - 13h30 
Hà Nội, Việt Nam 

 

DỰ THẢO BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG 
THẾ GIỚI 

Covid-19 và tác động đến mạng thương mại và sản xuất toàn cầu 
 

• Thưa Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

 Thưa Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng 

 Thưa các vị khách quý, các đồng nghiệp 

 Thưa quý bà, quý ông 

Xin chào các quý vị. 

Cảm ơn đã mời tôi tham dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm nay. 
Tôi rất vui mừng được kết nối với các quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc, Bộ trưởng Dũng và những người bạn khác trong Chính phủ Việt 
Nam tại Diễn đàn quan trọng này.  

Như các Chủ tọa đã nhấn mạnh, VRDF 2020 diễn ra trong bối cảnh đầy thách 
thức, đòi hỏi Việt Nam phải có những điều chỉnh khó khăn trong việc xây dựng 
kế hoạch phát triển trung hạn và chiến lược dài hạn của mình. Tôi vinh dự được 
tham gia vào cuộc thảo luận hôm nay. 

Thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quý bà, 
quý ông, 

• Trên bình diện toàn cầu, cuộc khủng hoảng Covid-19 đã có tác động tiêu 
cực chưa từng có đối với đời sống y tế, kinh tế và xã hội của chúng ta. 
Tuy nhiên, tác động này khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, phần lớn 
do hiệu lực ứng phó của các chính phủ. Việt Nam đã làm đặc biệt tốt 
trong việc nhanh chóng ngăn chặn đại dịch và hạn chế tác động tiêu cực 
đến nền kinh tế. Nhân cơ hội này, tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam 
về thành tựu quan trọng này.  
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• Đại dịch này đã tạo ra sự kết hợp giữa các cú sốc cung và cầu trong nước 
với sự lan tỏa qua biên giới thông qua du lịch, thương mại, tài chính, thị 
trường hàng hóa và niềm tin của nhà đầu tư. Sự đứt gãy này đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các trung tâm chủ yếu về thương mại, FDI và các chuỗi 
giá trị toàn cầu (GVC), vì các quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao 
nhất là các nút sống còn trong các mạng toàn cầu này. 

• Vẫn còn quá sớm để hiểu được tác động đầy đủ của vi-rút này đối với nền 
kinh tế toàn cầu. Các ước tính sơ bộ của các chuyên gia kinh tế của Ngân 
hàng Thế giới cho thấy một cuộc suy thoái toàn cầu sâu hơn nhiều so với 
cuộc Đại suy thoái trước đây. Dòng vốn FDI toàn cầu và thương mại toàn 
cầu về hàng hóa trung gian và dịch vụ sẽ cần thời gian để phục hồi sau cú 
sốc COVID-19 này. 

Thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quý bà, 
quý ông, 

Hậu quả trước mắt của đại dịch là các nước đang phát triển đối mặt với 

những cơn gió ngược mạnh. Tôi muốn quý vị lưu tâm đến năm kênh chính sau 
đây về tác động đối với nền kinh tế toàn cầu. 

• Thứ nhất, Covid-19 làm gia tăng các xu thế chậm lại hiện hành về tăng 

trưởng thương mại, GDP và năng suất kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu 
giai đoạn 2007-2009. Tác động đối với sản lượng và thương mại toàn cầu 
được dự báo là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Dự báo cơ sở của Nhóm 
Ngân hàng Thế giới (WBG) cho thấy GDP toàn cầu giảm đi 5,2% trong 
năm 2020 - mức suy thoái toàn cầu sâu nhất trong tám thập kỷ. Trong số 
14 đợt suy thoái toàn cầu trong vòng 150 năm qua, đợt suy thoái này đứng 
thứ tư về độ sâu (sau hai cuộc Chiến tranh Thế giới và cuộc Đại suy thoái 
năm 1930-1932. Thương mại hàng hóa thế giới có thể giảm đi từ 13% đến 
32% trong năm 2020, tùy thuộc vào việc chúng ta có một kịch bản lạc 
quan hay bi quan. Đối với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người dự 
kiến sẽ giảm đi ở khoảng 93% các quốc gia, tỷ lệ lớn nhất trong một thế 
kỷ rưỡi. Một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới về năng suất 
toàn cầu cho thấy bốn dịch bệnh kể từ năm 2000 (SARS, MERS, Ebola và 
Zika) đã có tác động tiêu cực lớn và dai dẳng đến năng suất, làm giảm 
năng suất đi 4% sau ba năm. Đại dịch COVID-19 có thể tồi tệ hơn nhiều 
so với hầu hết các thảm họa trước đây do phạm vi ảnh hưởng có tính toàn 
cầu của nó và do việc đưa vào áp dụng các biện pháp giãn cách và cách ly 
xã hội chưa từng có trong lịch sử. 

10 



• Thứ hai, các nguồn vốn chủ yếu cho phát triển: FDI, đầu tư gián tiếp và 

kiều hối đều giảm nghiêm trọng. Việc ồ ạt tháo chạy nhằm bảo toàn vốn 
đã gây ra sụt giảm đột ngột trong định giá tài sản và làm tăng mức biến 
động của thị trường tài chính trên khắp thế giới. Các dòng tài chính tư 
nhân bên ngoài vào các nền kinh tế đang phát triển có thể giảm đi 700 tỷ 
USD vào năm 2020 so với mức năm 2019, vượt quá tác động tức thì của 
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới 60%. Các dòng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang 
phát triển sẽ giảm đi 21,4% trong năm 2020, và tất cả các khu vực sẽ bị 
suy giảm về FDI, từ 5,2% ở châu Phi tiểu Xa-ha-ra đến 36% ở Trung 
Đông và Bắc Phi.  

• Thứ ba, với dòng người, thương mại và vốn chậm hơn, đại dịch này cũng 

làm trầm trọng thêm xu thế chủ nghĩa bảo hộ hiện hành và kéo theo 
khuynh hướng thiên về tự lực và tái cân bằng về phía nền kinh tế trong 
nước. Đại dịch đã làm tăng chi phí giao dịch quốc tế do chủ nghĩa bảo hộ 
gia tăng và hạn chế di chuyển qua biên giới, khiến cho thị trường nội địa 
sẽ được quan tâm nhiều hơn. Mức độ nghiêm trọng trong tác động của đại 
dịch và việc cách ly xã hội và đóng cửa đến việc dịch chuyển con người 
có thể được minh họa bằng một con số thống kê của Tổ chức Hàng không 
dân dụng quốc tế (ICAO) về thay đổi số lượng hành khách hàng tháng so 
với năm 2019. Vào tháng 4 năm 2020, số lượng hành khách bay chỉ bằng 
chưa đầy 1/7 con số vào tháng 4 năm 2019. 

• Thứ tư, mạng sản xuất toàn cầu đang bị đứt gãy trên quy mô chưa từng 

thấy trước đây. Một mặt, việc giảm đột ngột sự dịch chuyển vốn, hàng 
hóa, nhân lực  và dịch vụ đề cập ở trên góp phần vào làm đứt gãy các 
chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Mặt khác, Trung Quốc, cùng với Nhật Bản, 
Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, tạo nên chính phần cốt lõi của mạng sản 
xuất toàn cầu. Một cách ngẫu nhiên, tất cả những trung tâm quan trọng 
nhất của mạng lưới toàn cầu này đều bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vi-rút 
đó. Ngoài ra, các chuỗi cung ứng này tập trung quá mức tại các vùng có 
dịch, nhất là Trung Quốc. Bản đồ chuỗi cung ứng cho thấy 1.000 công ty 
hay nhà cung ứng lớn nhất trên thế giới sở hữu hơn 12.000 cơ sở (nhà 
máy, nhà kho và các hoạt động khác) tại các khu vực phải cách ly do 
Covid-19, hầu hết ở Trung Quốc. Mức tập trung cao về chuỗi cung ứng 
này giải thích cho mức độ nghiêm trọng của đứt gãy mà đến lượt nó dẫn 
đến suy giảm thương mại quốc tế, do các GVC chiếm trên 50% thương 
mại quốc tế. 
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• Cuối cùng, tự động hóa gia tăng và việc thế giới rút lui khỏi các chuỗi giá 
trị toàn cầu có thể khiến chiến lược theo định hướng sử dụng công nghiệp 
chế biến chế tạo và xuất khẩu nhằm gia tăng hơn nữa mức tăng năng suất 
không còn thực sự hiệu quả với các thị trường mới nổi và các nền kinh tế 
phát triển. 

Nhưng đồng thời, Covid-19 cũng có thể mang lại cơ hội trên phạm vi toàn 

cầu và khu vực:  

• Một điều may mắn khả dĩ có lẽ là những thay đổi về hành vi do đại dịch 
gây ra sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa sản xuất, đặc 
biệt là trong ngành chế biến chế tạo, cũng như đưa vào áp dụng các công 
nghệ kỹ thuật số một cách rộng rãi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp và tốc độ đổi mới khoa học. Đại dịch COVID-19 có thể 
khởi phát những thay đổi lâu dài về tổ chức và công nghệ đối với cách 
thức hoạt động của các doanh nghiệp, loại bỏ các công ty kém hiệu quả 
nhất và khuyến khích ứng dụng các công nghệ sản xuất hiệu quả hơn. 

• Một cơ hội nữa cho các nước đang phát triển là việc tái phân bổ các cơ sở 
sản xuất kinh doanh của các công ty đa quốc gia muốn đa dạng hóa chuỗi 
cung ứng đối với các sản phẩm hiện có của mình và hình thành các liên 
minh kinh tế mới. Đối với các quốc gia có môi trường kinh doanh và quản 
trị vững chắc hoặc đang được cải thiện một cách đáng tin cậy, đây có thể 
là cơ hội mới để tăng cường sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

• Cuối cùng, các quốc gia cũng có thể nắm bắt các cơ hội này để đẩy nhanh 
chương trình cải cách của mình, hoặc tạo dựng sự đồng thuận cần thiết để 
thực hiện những cải cách khó khăn.  

Thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quý bà, 
quý ông, 

Với những thách thức và cơ hội này do đại dịch tạo ra, hàm ý chính sách đối với 
Việt Nam là gì? Trước tiên, tôi muốn quý vị lưu tâm đến các điều kiện phát triển 
hiện tại của Việt Nam. 

Với kết quả phát triển xuất sắc trong ba thập kỷ vừa qua, Việt Nam được coi là 
câu chuyện thành công về phát triển. Và Việt Nam tiếp tục phát triển tốt trong 
bối cảnh đại dịch trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, tăng trưởng và phát 
triển vốn con người. 

Tuy nhiên, vẫn còn dư địa đáng kể để tiếp tục cải thiện về phát triển GVC nhằm 

thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn đầy tham vọng của Việt Nam là trở thành 
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nước thu nhập cao vào năm 2045 và thu hẹp khoảng cách phát triển với các nền 

kinh tế tiến tiến. 

Tôi muốn nhấn mạnh hai thực tế sau: 

Thứ nhất, mức độ tham gia của Việt Nam vào các GVC toàn cầu và khu vực vẫn 

còn hạn chế, mặc dù là một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Mức 
độ tham gia của Việt Nam vào các GVC vẫn thấp hơn nhiều so với các nước 
cùng khối ASEAN (Xin-ga-po, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Phi-líp-
pin). Năm 2018, Việt Nam chỉ tạo ra được 20,4 tỷ USD thông qua việc tham gia 
vào các GVC, xếp thứ 55 trên tổng số 174 quốc gia. Con số này chưa bằng 1/4 
của quốc gia tiếp theo trong khối ASEAN là Phi-líp-pin với 84,8 tỷ USD và xếp 
thứ 34.  

Thứ hai, mức độ tham gia vào các công đoạn tinh vi phức tạp của Việt Nam vẫn 

còn thấp. Theo Báo cáo Phát triển Thế giới (WDR) năm 2020, mức độ tham gia 

của Việt Nam là chế biến chế tạo mức hạn chế, và cần tiến lên trong GVC để 
nâng cao năng suất. Hai cấp độ tinh vi phức tạp tiếp theo trong sự tham gia vào 
GVC là chế biến chế tạo và dịch vụ tiên tiến, và các hoạt động đổi mới sáng tạo. 
Một số quốc gia khác trong ASEAN, như Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Phi-líp-pin, 
hiện ở trình độ chế biến chế tạo và dịch vụ tiên tiến. WDR năm 2020 ước tính 
rằng cứ 1% tăng lên trong sự tham gia GVC sẽ làm tăng mức thu nhập bình 
quân đầu người lên hơn 1% - nhiều hơn khoảng hai lần so với thương mại truyền 
thống, do vậy tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào GVC sẽ là quan trọng 
để Việt Nam thúc đẩy nhanh năng suất và tăng trưởng. 

Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề Việt Nam làm thế nào có thể 
chuẩn bị tốt cho việc phục hồi mạnh mẽ và tận dụng các cơ hội mới xuất hiện. 

• Trong tầm ngắn hạn việc đa dạng hóa của các công ty đa quốc gia 
(MNC) phụ thuộc vào triển vọng phục hồi của các cơ sở sản xuất thay 
thế. Việt Nam đã làm tốt cho đến nay nhưng cần tiếp tục ngăn chặn vi 
rút và củng cố các hoạt động có thể đẩy nhanh việc phục hồi mạnh mẽ. 
Việt Nam cần chống lại sự cám dỗ trở nên bảo hộ hơn - trên thực tế, 
hoàn toàn ngược lại, chúng tôi tin  rằng Việt Nam nên tiếp tục giảm bớt 
các hạn chế đối với dòng vốn FDI vào và lĩnh vực kinh doanh của FDI.  

• Trong tầm trung hạn, việc chuẩn bị tốt cho 'tình trạng bình thường mới' 
của các GVC là điều quan trọng. Không thể thiết lập chuỗi cung ứng 
trong một sớm một chiều và các công ty vẫn phải vượt qua quá trình di 
dời tốn kém và tốn thời gian. Để làm được điều này, Việt Nam có thể 
xem xét một loạt các biện pháp, bao gồm:  
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-  Việt Nam có thể cân nhắc xây dựng các chiến lược để chủ động 
hướng vào và thu hút các nhà đầu tư từ Trung Quốc (sử dụng các 
Hiệp định xúc tiến và bảo hộ đầu tư và các biện pháp khuyến khích 
đặc biệt). 

-  cải thiện đòn bẩy FDI, thực hiện các biện pháp tăng cường liên kết 
chặt chẽ hơn giữa FDI và doanh nghiệp trong nước. Hai loại biện 
pháp này có thể đem lại về mặt này, đó là hình thành hệ thống chứng 
nhận chất lượng mà thường được yêu cầu tham gia vào các chuỗi 
cung ứng của các công ty nước ngoài và cải tiến cơ sở hạ tầng số cho 
phép các công ty hoạt động từ xa cả dọc theo chuỗi giá trị toàn cầu 
và vươn ra thị trường nước ngoài. 

-  Chính phủ cũng có thể xem xét lại chiến lược Khoa học, Công nghệ 
và Đổi mới sáng tạo của mình. Việc hỗ trợ đang diễn ra thiên về đổi 
mới sáng tạo dựa trên R&D ứng dụng do các tổ chức của trường đại 
học và các tổ chức nghiên cứu và các công ty FDI thực hiện, đó là 
những nỗ lực nhằm “thúc đẩy giới hạn về công nghệ”. Tuy nhiên, ở 
giai đoạn này, phần lớn kết quả tăng năng suất ở Việt Nam có lẽ là 
nhờ nâng cấp trình độ quản lý, sản xuất và ứng dụng các công nghệ 
hiện có. Vì vậy, việc tái cân bằng các nguồn lực và công cụ chính 
sách để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhằm giúp họ “tiến tới 
giới hạn năng suất hiện tại” thông qua việc ứng dụng và phổ biến 
công nghệ sẵn có nên là một trụ cột ưu tiên chính trong Chiến lược 
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Việt Nam. 

• Trong tầm dài hạn, Việt Nam cần thu hẹp khoảng cách về năng suất và 
tiến tới giới hạn về năng suất. Tính trung bình, năng suất lao động trong 
các thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển (EMDE) chưa 
bằng 1/5 mức ở các nền kinh tế tiên tiến, và kinh nghiệm quốc tế chỉ ra 
rằng chỉ những nền kinh tế với những đặc điểm như chất lượng thể chế 
hoặc trình độ học vấn cao mới có thể tiếp cận được giới hạn này.  

Đối với Việt Nam, cần nhấn mạnh vào phát triển kỹ năng và xây dựng năng lực 
R&D, cũng như thực hiện hữu hiệu đột phá của Việt Nam về cải cách thể chế. 
Phát triển kỹ năng là quan trọng để nâng cao mức độ tham gia vào GVC, từ mức 
chế biến chế tạo hạn chế, như Việt Nam hiện nay, lên mức chế biến chế tạo và 
dịch vụ tiên tiến. Đồng thời, Việt Nam cũng có thể cần quan tâm đúng mức đến 
năng lực R&D và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) để chuẩn bị cho quá 
trình chuyển đổi dần dần sang mức độ cuối cùng của sự tham gia vào GVC: các 
hoạt động đổi mới sáng tạo. 
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Để tiếp tục đảm bảo phát triển bao trùm, Việt Nam cần quản lý tốt những gián 
đoạn trên thị trường lao động, một hệ quả của phát triển công nghệ, gắn với các 
xu hướng tự động hóa và số hóa đang nổi lên. Ví dụ, các công nghệ mới có thể 
dẫn đến việc bố trí công việc không an toàn và bấp bênh hơn, vì vậy sẽ cần cải 
cách về pháp lý và thuế hoặc cải cách hệ thống an sinh xã hội truyền thống để 
tăng cường quyền của người lao động. Việc thay đổi công nghệ nhanh chóng 
cũng có thể góp phần làm tăng bất bình đẳng về tiền lương giữa người lao động, 
cũng như giữa người lao động và chủ doanh nghiệp và có thể sử dụng các chính 
sách thuế lũy tiến để đảm bảo rằng những lợi ích thu được từ các công nghệ 
mới, chẳng hạn như AI, được chia sẻ rộng rãi hơn.  

Thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quý bà 
quý ông, 

• Covid-19 dự kiến sẽ có tác động lâu dài đến nền kinh tế toàn cầu, để lại 
những vết sẹo lâu dài thông qua nhiều kênh, bao gồm đầu tư thấp hơn, xói 
mòn vốn nhân lực do thất nghiệp và thất học và có thể gây ra việc rút lui 
khỏi thương mại và các liên kết cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, đại dịch có 
thể mang đến cơ hội và các quốc gia sẽ cần tính đến điều này khi xây 
dựng các chiến lược phát triển của mình. 

• Tiếp tục hợp tác quốc tế để duy trì một hệ thống thương mại mở và dựa 
trên các quy tắc luật pháp sẽ là điều kiện thiết yếu để phục hồi và phát 
triển bền vững và bao trùm. Các quốc gia mà vẫn hội nhập toàn cầu sẽ ở 
vị thế tốt nhất để ứng phó hữu hiệu trong tầm ngắn hạn và phục hồi nhanh 
hơn trong tầm trung và dài hạn. Hợp tác thương mại toàn cầu mạnh mẽ 
hơn và duy trì các thị trường mở là nhu cầu cấp thiết. 

• Việt Nam cần chuẩn bị cho sự dịch chuyển tương lai trong các GVC và 
giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn của việc thúc đẩy ứng dụng công 
nghệ đối với thị trường lao động. Do chúng ta gần đến Tết Trung thu 
truyền thống, nên tôi muốn đưa ra một công thức bánh (P.I.E) Trung thu 
cho thành công, trong đó P là chữ viết tắt của Khu vực tư nhân, một khu 
vực sôi động và sáng tạo có mối liên kết chặt chẽ với FDI, I là chữ viết tắt 
của các Thể chế hữu hiệu và E là chữ viết tắt của giáo dục có chất lượng. 
Và chúng tôi sẽ muốn bảo đảm rằng tất cả mọi người đều nhận được phần 
bánh Tết Trung thu tương xứng. 

• Việt Nam đã làm rất tốt trong quá khứ và hiện tại, và tôi tin tưởng chắc 
chắn rằng Việt Nam có thể làm tốt như vậy hoặc thậm chí tốt hơn trong 
tương lai. 

Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị sức khỏe, an khang và 
thành công. 
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TÁCTÁCTÁCTÁC ĐỘNGNGNGNG CCCCỦAAAA COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19 19 19 19 

ĐẾNNNN THTHTHTHƯƠNGNGNGNG MMMMẠIIII VÀVÀVÀVÀ CHUCHUCHUCHUỖIIII

CUNGCUNGCUNGCUNG ỨNGNGNGNG TOÀNTOÀNTOÀNTOÀN CCCCẦUUUU VÀVÀVÀVÀ

HÀMHÀMHÀMHÀM Ý Ý Ý Ý ĐỐIIII VVVVỚIIII VIVIVIVIỆTTTT NAMNAMNAMNAM

VICTORIA KWAKWA, VICTORIA KWAKWA, VICTORIA KWAKWA, VICTORIA KWAKWA, 
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH VÙNG CỦA WB

NGÀY 29 29 29 29 THÁNGTHÁNGTHÁNGTHÁNG 9 9 9 9 NNNNĂMMMM 2020202020202020

COVID-19: 

CÚ SỐCCHƯA TỪNG

CÓ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG Y 

TẾ, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

Các cú sốc cung và cầu

Tác động lan tỏa qua 
biên giới
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NHỮNGCƠNGIÓ

NGƯỢC MẠNH

Tăng trưởng, thương mại, năng suất

Nguồn vốn cho phát triển

Chủ nghĩa bảo hộ 

Các mạng sản xuất toàn cầu bị 

đứt gãy

Tự động hóa 

COVID-19 kết hợp các xu thế chậm lại về tăng trưởng GDP 
và thương mại 

GDP giảm đi nhiều do Covid-19…

…Tỷ trọng cao nhất các nền kinh tế bị suy thoái kể từ cuối
thế kỷ thứ 19…

…nd many still lack access to basic services 

Source: World Bank: Global Database of Shared Prosperity (Fall 2018)

Tỷ trọng các nền kinh tế bị suy thoái, tính theo mức suy giảm

GDP bình quân đầu người hàng năm

Kim ngạch thương mại hàng hóa thế giới, 
QI/2005 - QIV/2021
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Các nguồn vốn chủ yếu đã giảm đi
Dự báo thay đổi dòng FDI vào các nền kinh tế thị trường

và đang phát triển mới nổi (EMDE), theo khu vực
Thay đổi trong dòng kiều hối vào trong năm 2020, theo khu vực EMDE

Dòng đầu tư gián tiếp vào EMDEDòng FDI vào trên toàn cầu

Dịch chuyển con người cũng giảm sâu

Xu thế dịch chuyển đối với bán lẻ và giải trí trên Google …

Các báo cáo về dịch chuyển cộng đồng COVID-19 trên

Google; Ngân hàng Thế giới

Số lượng hành khách đi lại hàng tháng, 2019 so với 2020…

Nguồn: ICAO
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Đứt gãy các GVC: 
Các trung tâm mạng 
GVC lớn bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất 

Đứt gãy trong các chuỗi cung ứng do tập trung về mặt địa 
lý

Sự phụ thuộc vào các khu vực bị cách ly…

Nguồn: Tạp chí Kinh doanh Ha-vớt (Harvard Business Review), Resilinc

1.000 công ty hay nhà cung ứng lớn nhất trên 

thế giới sở hữu hơn 12.000 cơ sở (nhà máy, 

nhà kho, v.v...) tại các khu vực phải cách ly do 

Covid-19, hầu hết ở Trung Quốc.

Cung ứng sản phẩm thô và trung gian của Trung Quốc giảm đi trong
giai đoạn cách ly và đóng cửa vào QI/2020
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CƠ HỘI

ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ MỚI

ĐA DẠNG HÓA CÁC 
CHUỖI CUNG ỨNG

THÚC ĐẨY NHANH 
CẢI CÁCH

HÀM Ý ĐỐI VỚI

VIỆT NAM

Kết quả phát triển
gần đây

Các lĩnh vực ưu tiên
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Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt

Hội nhập ngày càng sâu, 
Chỉ số vốn con người
(HCI)

• Các FTA thế hệ  mới được 
ký kết (EVFTA, CPTPP)

• Tiếp tục cải thiện về HCI

FDI và thương mại
phục hồi nhanh

• Giá trị xuất khẩu hàng hóa 
tăng 13% mỗi tháng trong 
thời gian từ tháng 01 đến 
giữa tháng 4, và 9% trong 
thời gian từ tháng 4 đến 
tháng 6. 

• Dòng vốn FDI vào đạt 16 tỷ 
USD trong thời gian từ 
tháng 01 đến tháng 6 năm 
2020, tương ứng với mức 
giảm 15% so với cùng kỳ 
năm 2019 nhưng tốt hơn 
đáng kể so với mức suy 
giảm FDI toàn cầu theo ước 
tính của UNTAD (30-40%).

Kết quả phát triển
mạnh mẽ

• Sản lượng công nghiệp 
chế biến chế tạo trong 
nước tăng 30% trong 
thời gian từ tháng 4 đến 
tháng 6.

• Tăng trưởng GDP đạt 
1,8% trong nửa đầu 
năm 2020. 

12

Việt Nam: Ở tốp đầu về cải thiện FDI và các GVC
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Dư địa cải thiện

13

Vietnam

Mức độ tham gia vào
GVC của Việt Nam: 
Công nghiệp chế
biến chế tạo hạn

chế

Việt Nam: chuẩn bị để nắm bắt cơhội

Ngắn hạn: Mở cửa

•Ngăn chặn vi rút và củng cố 
các hoạt động thúc đẩy 
nhanh việc phục hồi mạnh 

mẽ

• Tiếp tục nới lỏng các hạn 
chế đối với dòng vốn FDI 
vào và lĩnh vực kinh doanh 

của FDI

Trung hạn: FDI, 
KH, CN, ĐMST

•Chủ động hướng vào và thu 
hút các nhà đầu tư từ Trung 

Quốc

•Tạo điều kiện cho những liên 
kết chặt chẽ hơn giữa FDI và 

doanh nghiệp trong nước

•Xem xét lại chiến lược Khoa 
học, Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo
14
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15

• Phát triển kỹ năng

• Xây dựng năng lực R&D

• Thực thi hữu hiệu cải cách thể 
chế

• Tính bao trùm

Dài hạn: kỹ năng và cải cách

Kết luận

• Covid-19 dự kiến   sẽ có tác động lâu dài đến nền kinh tế toàn 
cầu, để lại những vết sẹo lâu dài thông qua nhiều kênh

• Tiếp tục hợp tác quốc tế để duy trì một hệ thống thương mại 
mở và dựa trên các quy tắc sẽ là thiết yếu.
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Kết luận
• Các thành phần chính của

thành công đối với Việt
Nam: :  

• Private sector (khu
vực tư nhân)

• Institutions (thể chế)

• Education (giáo dục)

Xin cảm ơn

18

25 



 

26 



Chuỗi giá trị toàn cầu
Đừng nhầm lẫn - COVID-19 là một cơ hội cho Việt Nam

Nội dung chính

1. COVID-19 làm thay đổi cục diện khi tạo ra một cơ hội
đặc biệt cho Việt Nam

2. Việt Nam đang làm tốt, nhưng có thể làm tốt hơn nữa

3. Tại sao cần thay đổi chiến lược

4. Tập trung vào 5 ưu tiên trong dài hạn

5. Cần xác định những xúc tác cho thay đổi - làm thế nào
để tăng tốc
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COVID-19 làm thay đổi cục diện

� Thương mại toàn cầu sụt giảm: giảm 13%-35% trong năm 2020 (WTO) ngay cả nếu phục hồi
trong những tháng gần đây. FDI trên toàn thế giới năm 2020 ước tính giảm 30%-40% (UNCTAD). 

� Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng tạo ra những cơ hội mới cho Việt Nam:

� Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng có thể đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch của các công ty đa quốc
gia từ Trung Quốc sang Việt Nam, xu hướng này đã xuất hiện từ trước COVID-19 do chi phí lao 
động tăng cao tại Trung Quốc và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

� Thành công lớn của Việt Nam trong việc kiểm soát COVID-19 là công cụ quảng bá tốt nhất - nền
kinh tế đã hoạt động trở lại (nhóm 6 quốc gia hàng đầu ASEAN về an ninh dịch bệnh COVID-19)

� Nhận thức mới về mức độ cấp thiết có thể giúp đẩy nhanh các cải cách trong nước - đặc biệt
trong lĩnh vực số hoá và cải thiện môi trường kinh doanh - giúp Việt Nam trở thành một điểm đến
hấp dẫn hơn.

� Các hiệp định thương mại khu vực mở ra cơ hội mới trong khi tại những nơi khác trên thế giới các
rào cản đang tăng lên

Việt Nam có thể làm tốt hơn

� Điểm mạnh:
� Một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới về thương

mại hàng hoá
� Độ mở cao gấp 1,5 lần Thái Lan và 5 lần Trung Quốc

� Trước COVID-19, Việt Nam đã là một điểm đến FDI có sức thu hút
trong ASEAN

� Dòng vốn FDI vào Việt Nam (nhiều hơn Malaysia và Thái Lan 2% GDP)
� Các chuỗi giá trị toàn cầu chiếm 66% giao dịch thương mại

� Các sản phẩm chế biến-chế tạo là nền tảng xuất khẩu vững chắc
(chiếm 2/3 giá trị xuất khẩu và 90% các chuỗi giá trị toàn cầu)

� Điểm yếu:
� Mức độ nội địa hoá thấp (và có xu hướng giảm dần theo thời gian): 

thấp hơn 2 lần so với Trung Quốc
� Tập trung quá mức vào một số thị trường, sản phẩm, doanh nghiệp

� 04 sản phẩm hàng đầu (dệt may, điện tử, hoá chất, và kim loại) = 2/3 
kim ngạch thương mại trong chuỗi giá trị toàn cầu

� 04 thị trường lớn nhất (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Hoa Kỳ) =  
60% kim ngạch thương mại trong chuỗi giá trị toàn cầu

� 04 tập đoàn hàng đầu (Samsung, Foxconn, Intel, Panasonic) = 70%  
kim ngạch thương mại trong chuỗi giá trị chế tạo toàn cầu. 

� Rào cản gia nhập của khu vực dịch vụ
� Luồng vốn FDI thấp và thương mại dịch vụ thấp (ngoại trừ du lịch)

Vietnam is trading through GVCs but with low 
domestic content

Việt Nam
Trung
Quốc

Thái Lan Đông Á EU

Tổng kim ngạch 
thương mại
(tỷ USD)

301 4.090 476 5.329 5.044

Chuỗi giá trị toàn
cầu (% kim ngạch 
thương mại)

66 62 61 62 59

Mức độ nội địa
hoá (% kim ngạch
thương mại)

28 46 36 49 50

Đến năm 2018 Việt Nam đã hội nhập các chuỗi
giá trị toàn cầu song mức độ nội địa hoá còn thấp

Mức độ mở trong thương mại hàng hoá là tốt 
nhưng đối với thương mại dịch vụ còn hạn chế

Rào cản thương mại hàng hoá so với dịch vụ

C
h
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ạn

ch
ế

th
ư

ơ
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Trung vị
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Tại sao cần thay đổi chiến lược? 

Cho đến nay
Hội nhập vào các chuỗi giá trị
toàn cầu là chiến lược tạo việc
làm có thu nhập cho lực lượng

lao động đang tăng nhanh. 

Rất thành công khi các ngành 
xuất khẩu tạo ra trên 20 triệu

việc làm (trực tiếp và gián tiếp), 
chiếm khoảng 40% lực lượng lao 

động hiện nay. 

Nguy cơ
Các đột phá công nghệ đã,  

đang và sẽ làm giảm nhu cầu
về lao động kỹ năng thấp

trong ngành chế biến chế tạo

1) Bằng chứng tại Việt Nam        
(01 nhà đầu tư tại Việt Nam   

trong vòng 10 năm có sản lượng
tăng gấp đôi nhưng nhân công

giảm 40%)

2) Bằng chứng quốc tế: từ đầu
những năm 1990 đến nay,      

thâm dụng lao động trong ngành
điện tử đã giảm một nửa.

Chú trọng hơn đến  
tác động của các

chuỗi giá trị toàn cầu
• Thúc đẩy nội địa hoá

•Liên kết ngược: sử dụng nhiều nhà 
cung ứng nội địa hơn

•Liên kết xuôi: sử dụng nhiều nhà phân 
phối nội địa hơn

•Tiến xa hơn trên chuỗi chuyển đổi để 
tạo ra các sản phẩm phức tạp hơn

• Đa dạng hoá vào các sản phẩm, 
thị trường và doanh nghiệp mới

•Dịch vụ

• Bảo vệ vốn tài nguyên
•Công nghệ sạch

•Thích ứng/giảm thiểu biến đổi khí hậu

Ưu tiên trong dài hạn

Lao động có kỹ năng

Công nghệ mới

Hạ tầng kết nối

Mở cửa dịch vụ

Các hoạt động phát triển sạch

và nâng cao sức chống chịu

Xúc tác thay đổi

Cơ chế định giá

Công cụ số

Cơ chế phối hợp

6

Tối ưu hoá tác động của chuỗi
giá trị toàn cầu đối với Việt Nam

Định hướng chiến lược mới
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Tập trung vào
5 ưu tiên dài hạn

1. Lao động có kỹ năng: Thúc đẩy giáo dục và đào tạo sau trung
học, do Việt Nam cần có một lực lượng lao động với năng lực tốt
hơn nếu muốn vượt ra ngoài lĩnh vực lắp ráp và xây dựng được 
mạng lưới các nhà cung cấp, các nhà phân phối nội địa - đây là một 
điểm nghẽn then chốt, theo đánh giá của hầu hết các nhà đầu tư
hoạt động tại Việt Nam.

2. Công nghệ mới: R&D, nhưng trên hết là bắt kịp về công nghệ
thông qua nắm bắt công nghệ mới từ các nhà đổi mới sáng tạo
toàn cầu bởi nhiều doanh nghiệp trong nước hiện đang tụt hậu
trong đổi mới sáng tạo và cải thiện chất lượng.

3. Hạ tầng kết nối (trên mạng và vật lý): Cần kết nối Việt Nam với
các thị trường toàn cầu nhưng cũng cần cải thiện liên kết giữa các
doanh nghiệp tại Việt Nam.

4. Mở cửa dịch vụ: Việc xoá bỏ các rào cản gia nhập và sự thiên vị
dành cho các doanh nghiệp nhà nước sẽ nâng cao cạnh tranh và
giúp dần cải thiện năng suất cũng như thương mại hàng hoá (các
dịch vụ như logistics và tài chính có ảnh hưởng khá lớn) vì theo
thời gian ranh giới giữa sản phẩm và dịch vụ ngày càng bị xóa mờ
(D. Rodrik, 2020, J. Lin, 2020).

5. Các hoạt động phát triển sạch và nâng cao sức chống chịu: 
Quan tâm đến khả năng chống chịu của môi trường để ứng phó
với biến đổi khí hậu và cải thiện điều kiện sống (ô nhiễm).

Những xúc tác cho thay đổi - làm thế nào để tăng tốc

� Thời gian là một thách thức: Các ưu tiên dài hạn cần thời gian để hiện thực hoá nên quá trình
chuyển đổi cần được thúc đẩy bằng chất xúc tác. 

� Việc cần làm. Các nhà đầu tư tư nhân có thể đầu tư chưa đủ hoặc chuyển đổi chưa nhanh như
mong đợi do yếu tố “lợi ích công” trong một số lĩnh vực.

� Đầu tư vào đào tạo lao động hoặc nhà cung ứng có thể còn dè dặt bởi các doanh nghiệp lo ngại
học viên có thể sử dụng kỹ năng ở nơi khác.

� Những méo mó về giá do trợ cấp hoặc ưu đãi thuế có thể dẫn đến việc phân bổ sai nguồn lực
khi các nhà đầu tư tư nhân có thể lựa chọn những lĩnh vực có tác động yếu.  

� Một bài học từ kinh nghiệm cho Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết các thất bại thị trường nói trên
thông qua các biện pháp sau:  

� Xúc tác 1: Cơ chế định giá

� Xúc tác 2: Công cụ số

� Xúc tác 3: Cơ chế phối hợp

Những cải cách phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố        
con người mà không đòi hỏi nguồn tài chính lớn
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Xúc tác 1:          
Cơ chế định giá

� Việc sử dụng các cơ chế định giá đã được chứng minh có tác động làm
thay đổi hành vi (giống với ngành nông nghiệp trước đây) thông qua đưa
ra các tín hiệu đúng tới thị trường.

� Nhằm tối ưu hoá tác động ngắn hạn của các chuỗi giá trị toàn cầu,          
Việt Nam có thể cân nhắc:

� Hành động 1: Điều chỉnh cơ chế ưu đãi thuế, chuyển mục đích từ cải
thiện gia nhập sang nâng cao tác động: 

� Trọng tâm hiện nay hướng vào thu hút FDI thông qua giảm chi 
phí gia nhập bằng các thời gian ưu đãi thuế và hoàn thuế nhập
khẩu/thuế giá trị gia tăng đối với nguyên vật liệu, vật tư và linh
kiện được sử dụng cho các dự án. 

� Các biện pháp ưu đãi mới cần thúc đẩy chuyển giao công nghệ
từ các doanh nghiệp FDI để bắt kịp (như việc Trung Quốc áp
dụng hoàn thuế đối với doanh thu phát sinh từ đó) và có các
chương trình phát triển kỹ năng (VD cho doanh nghiệp và người
lao động).  

� Hành động 2:  Chuyển trợ cấp từ hạ tầng sang giáo dục sau trung học: 

� Hiện nay hạ tầng tương đối rẻ (phí sử dụng thấp hơn chi phí
cung cấp) trong khi giáo dục sau phổ thông còn đắt đỏ (Việt Nam 
là một trong những quốc gia châu Á có mức chi phí cao nhất so 
với thu nhập bình quân đầu người). 

� Phù hợp với mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kỹ năng
và các hành vi có trách nhiệm đối với phát triển bền vững về môi
trường, chuyển trợ cấp từ hạ tầng sang giáo dục sau phổ thông. 

Xúc tác 2: Công cụ số
� Theo ước tính hiện nay, chi phí hành chính trong thương mại cao gấp hai lần chi phí

vận chuyển container.

� Số hoá có thể giảm nhanh các chi phí này do chu kỳ đổi mới tương đối ngắn so với các
công nghệ khác :

� Thuận lợi hoá thủ tục tại biên giới:

� Ví dụ 1:  Hệ thống thông tin của Cục Hải quan Malaysia, còn gọi là uCustoms, cho phép chia sẻ thông tin hiệu
quả, rút ngắn thủ tục và phối hợp thực chất giữa tất cả các cơ quan liên quan đến quá trình thông quan.

� Ví dụ 2: Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) đã phát triển hệ thống thông quan điện tử tên gọi UNI-PASS, hệ
thống này đã tin học hoá các thủ tục hải quan và tạo điều kiện cho việc tự động hoá quá trình thông quan. 
Đây là giải pháp cho thực trạng gia tăng về khối lượng thương mại và số lượng người di chuyển qua biên giới
trong điều kiện hạn chế về nguồn lực sẵn có. Hệ thống này cho phép KCS có thể xử lý điện tử cho 430 triệu
tờ khai và 50 triệu người mỗi năm.

� Tăng cường chia sẻ thông tin đúng lúc (just-in-time) thông qua các nền tảng số:

� Ví dụ 1: Trong các lĩnh vực như y khoa và luật, việc công nhận giấy phép giữa các quốc gia có thể tạo ra cơ 
hội làm việc từ xa xuyên biên giới

� Ví dụ 2: Số hoá thương mại toàn cầu (GTD) là một nền tảng thương mại xuyên biên giới cho vận chuyển
bằng container kết nối toàn bộ hệ sinh thái chuỗi cung ứng.
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Xúc tác 3: 
Phối hợp

� Cần phối hợp thể chế để ra quyết định, thực thi
và chia sẻ thông tin kịp thời, hiệu quả :  

� Tư nhân/Nhà nước

� Trong nước/Nước ngoài

� Trung ương/Địa phương

� Phối hợp/hợp tác cần có:

� Người vận động, khởi xướng tốt: ai? cấp độ nào? 

� Tính đại diện đúng đắn: ai?

� Báo cáo và theo dõi hiệu quả: như thế nào?

� Cơ quan một cửa? IDA, cơ quan chịu trách nhiệm thu hút và
giữ chân vốn FDI của Ireland, tham gia vào toàn bộ các bước
trong quá trình đầu tư nhằm thu hút các dòng đầu tư nước
ngoài chiến lược - đây là quốc gia tốt nhất cho các dòng FDI 
giá trị cao trong 06 năm liên tiếp.

KẾT LUẬN

� Cuộc đua phát triển kinh tế đòi hỏi các ý tưởng mới.

� Cho đến đầu thập niên 1980, tư duy thông thường trong kinh tế học là giao thương quốc tế càng nhiều sẽ càng
làm lợi cho các bên bất kể sản phẩm là gì - A. Smith, D. Ricardo.

� P. Krugman (và cộng sự) đã phản biện tư duy này với lập luận rằng loại sản phẩm nào tham gia vào quan hệ
thương mại quốc tế của một quốc gia cũng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế của quốc gia đó. Ông
đã nhận Giải Nobel 2008. 

� Việt Nam đã thúc đẩy thương mại quốc tế nhiều hơn và hội nhập thành công vào các chuỗi giá trị toàn cầu trong
các thập niên vừa qua, tạo ra hàng triệu việc làm có năng suất cao hơn - phù hợp với tư duy thông thường.  

� Thách thức lớn đối với Việt Nam hiện nay không chỉ là số lượng mà chất lượng của hoạt động thương mại quốc
tế, như P. Krugman 40 năm trước đã chỉ ra - cần dịch chuyển theo hướng có các sản phẩm phức tạp hơn, bao 
gồm cả dịch vụ và mức độ nội địa hoá. 

� COVID-19 đã nâng cao nhận thức về mức độ cấp thiết, Chính phủ Việt Nam cần hành động dứt khoát với việc
triển khai các giải pháp trong ngắn hạn - mà tôi gọi là các xúc tác cho thay đổi. 
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NẮM BẮT CƠ HỘI TỪ NHỮNG DỊCH CHUYỂN  
TRONG CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ: TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN,  

THU HÚT DÒNG VỐN FDI CÓ CHẤT LƯỢNG VÀO VIỆT NAM  
VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC TƯ NHÂN CỦA VIỆT NAM 

Jonathan Pincus 
UNDP Việt Nam 

 

Giới thiệu  

Đại dịch Covid-19 là cú sốc kinh tế nghiêm trọng nhất mà thế giới phải trải 
qua kể từ sau Thế chiến thứ hai. Hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại những lợi 
ích kinh tế to lớn cho các nước đang phát triển trong ba thập kỷ qua, đặc biệt là 
các nước đã tham gia tích cực vào các chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) như Việt 
Nam. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế cũng kéo theo nhiều rủi ro, 
một số đó đã trở nên rõ ràng trong cuộc khủng hoảng Covid-19: chuỗi cung ứng 
bị gián đoạn trong giai đoạn đầu của đại dịch; tình trạng thiếu nguồn cung cấp 
thiết bị vật tư y tế và thiết bị bảo hộ xuất hiện khi các chính phủ dựng lên các 
rào cản thương mại; và tất cả các quốc gia đều bị mất việc làm do nhu cầu hàng 
hóa và dịch vụ giảm mạnh trên thị trường quốc tế. 

Ngay cả trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng hiện nay, mối quan hệ giữa 
thương mại, sản xuất và đầu tư nước ngoài đã thay đổi. Kể từ cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2008, mức độ thâm dụng nguyên liệu nhập khẩu trong 
hàng xuất khẩu - thước đo độ sâu của chuỗi cung ứng quốc tế - đã giảm xuống. 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các nước đang phát triển cũng đã 
giảm trong một vài năm trước đại dịch. Một số nguyên nhân làm giảm mức độ 
thâm dụng trong GVC là ngẫu nhiên, và có lẽ tạm thời, chẳng hạn như sự gia 
tăng sản lượng dầu đá phiến ở Mỹ và sự bùng nổ giá hàng hóa cuối năm 2012. 
Nhưng một số nguyên nhân khác lại mang tính lâu dài hơn, trong đó có căng 
thẳng thương mại gia tăng và giảm động lực của cơ chế thương mại đa phương 
và các tiến bộ kỹ thuật tiết kiệm lao động. Dịch Covid-19 cũng có thể có ảnh 
hưởng lâu dài nếu các chính phủ ứng phó với việc thiếu hụt nguồn cung nghiêm 
trọng bằng các lệnh cấm thương mại và trợ cấp để bảo hộ trong nước. 

Bài viết này đánh giá sự phát triển của GVC và những tác động của nó đối 
với chính sách phát triển ở Việt Nam. Sau khi đánh giá tóm tắt sự gia tăng của 
GVC, bốn áp lực chính đối với hội nhập quốc tế và sản xuất phân tán trong ngắn 
hạn và dài hạn được xem xét giải quyết. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, động lực 

33 



chính của việc tham gia vào GVC, đã mang lại những lợi ích quan trọng cho 
Việt Nam với tư cách là một quốc gia dư thừa lao động. Tuy nhiên, FDI cũng 
làm phát sinh chi phí và mối liên hệ của FDI với tăng năng suất còn yếu. Sự 
tham gia vào GVC có mối quan hệ trực tiếp hơn đến tăng trưởng, nhưng chỉ ở 
các quốc gia duy trì được tỷ lệ đầu tư trong nước của người không cư trú cao. 
Hàm ý chính đối với Việt Nam là cần có các chính sách thúc đẩy đầu tư trong 
nước, đặc biệt là đầu tư trong nước có đóng góp trực tiếp vào tăng năng suất, để 
tận dụng các cơ hội mà GVC và FDI mang lại.  

Cuộc cách mạng kinh doanh toàn cầu 

Hệ thống sản xuất toàn cầu đã thay đổi về cơ bản trong 30 năm qua. Trong 
những năm 1980, phần lớn dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển nhằm 
vào các ngành công nghiệp khai thác (dầu khí, khoáng sản) và sản xuất hàng hóa 
và dịch vụ tiêu dùng cho thị trường trong nước. Vào cuối năm 1990, xuất khẩu 
hàng hóa và dịch vụ chỉ bằng 17% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Các 
rào cản đối với thương mại và đầu tư, chi phí vận chuyển hàng hóa cao và sự 
tích hợp của tài chính, nghiên cứu và phát triển và năng lực sản xuất tại thị 
trường nước nhà - hầu hết ở các nước tiên tiến - được cho là đã tạo ra sự phân 
công lao động quốc tế ổn định, trong đó các nước đang phát triển sản xuất 
nguyên liệu thô và công nghiệp nhẹ, trong khi các nước tiên tiến thống trị các 
ngành công nghiệp thâm dụng vốn và công nghệ. 

Ba yếu tố đã thay đổi hoạt động sản xuất trong những thập kỷ tiếp theo. Tự 
do hóa thương mại và đầu tư đã diễn ra nhanh chóng trong những năm 1990, 
bao gồm cả việc hoàn thành thành công Vòng đàm phán Uruguay của Hiệp định 
chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) và việc thành lập Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO), dỡ bỏ hạn ngạch hàng dệt may theo Hiệp định Dệt may đa 
phương, và một loạt các biện pháp khu vực và đơn phương để giảm rào cản đối 
với thương mại và đầu tư. Thứ hai, vận chuyển bằng container và những tiến bộ 
khác trong vận tải đường biển, hàng không và hậu cần đã làm giảm chi phí vận 
chuyển hàng hóa trên khắp thế giới. Thế giới đã không được chứng kiến việc 
giảm mạnh chi phí vận chuyển kể từ khi phát minh ra tàu hơi nước bằng kim 
loại và việc mở kênh đào Suez vào giữa thế kỷ XIX. Cuối cùng, công nghệ kỹ 
thuật số đã giảm chi phí và tăng tốc độ truyền tải một lượng lớn thông tin trên 
một khoảng cách rất xa. Giờ đây, các thiết kế, kế hoạch và hướng dẫn có thể 
được ban hành từ trụ sở chính đến các cơ sở sản xuất phi tập trung, điều phối 
hoạt động của nhiều địa điểm trong chuỗi cung ứng phức tạp và phân tán về mặt 
địa lý (Baldwin và Lopez-Gonzales 2015). 
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Giảm khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới cho phép các 
doanh nghiệp đa quốc gia chia sản xuất thành nhiều hoạt động rời rạc, một số 
được thực hiện trong công ty và một số khác được giao thầu phụ cho các nhà 
cung cấp và nhà lắp ráp. Các công ty giảm chi phí bằng cách chuyển các hoạt 
động sử dụng nhiều lao động sang các quốc gia có mức lương thấp, áp dụng hệ 
thống giao hàng “đúng lúc” để giảm thiểu hàng tồn kho và sử dụng sức mạnh thị 
trường của mình để buộc nhà cung cấp phải hạ giá thành đồng thời với nâng cao 
chất lượng. Khi sản xuất phi tập trung hóa, tỷ trọng thương mại trong GDP toàn 
cầu tăng lên, đạt mức cao nhất 31% vào năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu xảy ra. Dòng vốn FDI đạt mức cao mới là 1.500 tỷ USD trong 
năm 2007 (Hình 1). Mạng lưới sản xuất do các công ty đa quốc gia kiểm soát 
chiếm 80% thương mại thế giới (WIR 13). 

Việc tổ chức lại sản xuất và sự xuất hiện của các chuỗi giá trị toàn cầu 
(GVC) đã tạo cơ hội cho các nước đang phát triển gia tăng việc làm ở khu vực 
chính thức, phân bố lại lao động từ nông nghiệp và dịch vụ năng suất thấp sang 
việc làm trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu. Sản xuất phân tán không nhất 
thiết làm tăng thêm số lượng việc làm trong công nghiệp trên toàn cầu; thay vào 
đó, nó phân bố lại các hoạt động sản xuất và việc làm trong và giữa các quốc 
gia. Phi tập trung hóa sản xuất đòi hỏi phải chuyển các hoạt động cần số lượng 
lớn lao động phổ thông hoặc bán kỹ năng sang các nước dư thừa lao động với 
mức lương tương đối thấp, hoặc từ các nước tiên tiến sang các khu vực có hạn 
chế chặt chẽ hơn về tổ chức công đoàn và thương lượng tập thể. Mặc dù những 
công việc này trả mức lương thấp so với mức lương phổ biến ở những nơi khác, 
nhưng các công ty đa quốc gia thường trả mức lương cao hơn các công ty nhỏ 
trong nước.1 Những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như may mặc, 
giày dép và hàng điện tử đã tăng cơ hội cho lao động nữ có được việc làm trong 
khu vực chính thức. Nhờ đó, sự gia tăng của GVC đã góp phần vào xóa đói giảm 
nghèo ở các nước thừa lao động như Việt Nam (ví dụ như xem McCaig 2011). 

Ngược lại, các hoạt động thâm dụng vốn và công nghệ được chuyển đến 
các quốc gia hoặc khu vực có các ngành công nghiệp phát triển hơn, tạo ra lợi 
thế về quy mô và chi phí đơn vị thấp hơn trong quá trình này. Do đó, tự do hóa 
thương mại và tham gia vào các GVC dẫn đến tăng việc làm trong một số ngành 
hoặc hoạt động, và thiệt hại trong các ngành khác: tác động ròng lên việc làm và 
thu nhập phụ thuộc vào các yếu tố chi phối vị thế của quốc gia trong chuỗi giá 
trị.2 Sự phân tán hoạt động cũng làm gia tăng khoảng cách giữa các quốc gia và 
khu vực chuyên về công nghệ và hoạt động thâm dụng vốn so với những quốc 
                                                           
1 Tại Việt Nam, Kabeer và Tran (2003) nhận thấy công nhân may mặc trong các công ty đa quốc gia và doanh 
nghiệp nhà nước nhận được mức lương cao hơn so với công nhân làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân hoặc 
hợp tác xã quy mô nhỏ. 
2 Ví dụ Banga (2016) đã phát hiện ra rằng việc tăng mức độ thâm dụng nguyên liệu nhập khẩu của hàng xuất 
khẩu có tác động đến tăng trưởng việc làm chậm hơn. 
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gia chuyên về các phân khúc thâm dụng lao động của chuỗi giá trị. Trong phạm 
vi diễn ra điều này, việc nâng cao vị thế - hoặc tiến lên từ các hoạt động có giá 
trị gia tăng thấp hơn lên cao hơn - trở nên khó khăn hơn đối với các nước đang 
phát triển (Shingal 2015, 17). 

Hệ thống sản xuất phân tán đã làm gia tăng cạnh tranh giữa các nhà cung 
cấp, vốn tập trung quyền lực vào tay các công ty đỉnh cao — hoặc các nhà tích 
hợp hệ thống — để yêu cầu các nhà thầu báo giá thấp hơn, giao hàng nhanh hơn 
và đổi mới sản phẩm liên tục. Việc tăng tốc chu kỳ sản phẩm trong các ngành 
như hàng điện tử và thời trang đã đặt tốc độ và sự đổi mới lên hàng đầu; đối với 
cả nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp, việc không duy trì được vị trí ở đường 
giới hạn công nghệ hoặc thiết kế là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn 
tại của công ty. Làn sóng sáp nhập và mua lại trong hai thập kỷ qua, và kết quả 
là sự tập trung quyền kiểm soát trong các lĩnh vực sử dụng nhiều công nghệ như 
dược phẩm, lắp ráp ô tô, máy bay, phần mềm máy tính, bán lẻ và truyền thông 
xã hội cho thấy tầm quan trọng trung tâm của lợi thế kinh tế theo quy mô và 
phạm vi để bắt kịp với tốc độ thay đổi. Sự tập trung quyền lực thị trường vào tay 
các nhà tích hợp hệ thống và áp lực lớn mà họ đặt ra đối với các nhà cung cấp đã 
buộc nhà cung cấp phải có quy mô lớn và năng lực công nghệ cao hơn, một quá 
trình mà Peter Nolan gọi là hiệu ứng tầng (Nolan, Zhang và Liu 2007). Và khi 
các nhà cung cấp cấp một phát triển về quy mô và mức độ tinh vi, họ tăng áp lực 
lên các nhà cung cấp cấp hai,… Ví dụ, sự tập trung vào lắp ráp ô tô đã kích thích 
hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực phụ tùng ô tô; hơn 1.500 giao 
dịch đã được thực hiện giữa các nhà sản xuất linh kiện chỉ trong ba năm qua 
(2017-2019). 

Mối quan hệ giữa việc tham gia vào GVC và tăng năng suất ở các nước 
đang phát triển phụ thuộc vào một loạt các yếu tố kinh tế và ngành nghề cụ thể. 
GVC tạo cơ hội cho các quốc gia tận dụng lợi thế so sánh của mình về nguồn lao 
động dồi dào để tạo việc làm và thâm nhập vào các thị trường xuất khẩu mà nếu 
không có GVC thì họ không thể tiếp cận được (Kowalski 2015). Tuy nhiên, tự 
do hóa thương mại hàng hóa, giúp sản xuất theo mô-đun có thể thực hiện được, 
cũng đặt các ngành công nghiệp trong nước vào sự cạnh tranh quốc tế. Có một 
số bằng chứng cho thấy việc tham gia vào GVC giúp tăng tốc độ học hỏi công 
nghệ ở các doanh nghiệp trong nước, phần lớn là do liên kết dọc (hợp đồng phụ) 
với các công ty nước ngoài (Newman và cộng sự 2015). Các tác động lan tỏa 
theo chiều ngang, ví dụ như tác động trình diễn và sự di chuyển của lao động đã 
qua đào tạo giữa các doanh nghiệp, thường được cho là yếu. Các hoạt động lắp 
ráp có kỹ năng thấp với chuỗi cung ứng dài, toàn cầu có xu hướng ít liên kết với 
các doanh nghiệp trong nước (Paus và Gallagher 2008) 

36 



Toàn cầu hoá đã đạt đỉnh? 

Hệ thống sản xuất theo mô-đun phi tập trung đã phát triển trong 30 năm 
qua phát huy hiệu quả cao nhưng phụ thuộc vào khả năng di chuyển nhanh 
chóng, không khó khăn của hàng hóa trên những khoảng cách xa để có khả năng 
tồn tại được. Giãn cách xã hội, kiểm soát biên giới, đóng cửa biên giới và các 
biện pháp khác được thực hiện để kiểm soát sự lây lan của virus corona đã có tác 
động tiêu cực ngay lập tức và nghiêm trọng đến GVC. Các chính phủ cũng can 
thiệp trực tiếp vào thị trường hàng hóa và vật tư y tế thiết yếu, cấm xuất khẩu, và 
trợ cấp chuyển đổi cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước. Thu nhập 
giảm trên khắp thế giới đã hạn chế nhu cầu nhập khẩu, khiến các nhà máy sản 
xuất mọi thứ từ hàng may mặc đến ô tô ngừng hoạt động. 

Nhưng đại dịch không phải là thách thức duy nhất mà GVC phải đối mặt: 
kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, hoạt động sản xuất thâm 
dụng nguyên liệu nhập khẩu đã giảm, cho thấy sự đảo ngược của các xu hướng 
trước đây đối với sản xuất phân tán và chuỗi giá trị dài hơn, phức tạp hơn. Tỷ lệ 
thương mại trên GDP toàn cầu là 21% vào năm 2019, đây cũng là mức được ghi 
nhận vào năm 1996. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt mức kỷ lục 2.000 tỷ USD 
vào năm 2015, đã giảm xuống còn 1.500 tỷ USD vào năm 2019 (Hình 1).  

 

Hình 1. Tỷ lệ Thương mại/GDP và FDI, 1980-2019 (Nguồn: UNCTADSTAT) 

Giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã chứng kiến sự suy 
giảm hoạt động sản xuất thâm dụng nguyên liệu nhập khẩu và dẫn đến tỷ lệ 
thương mại trên GDP toàn cầu giảm (Hình 1). Nhu cầu tiêu dùng yếu trên toàn 
cầu cùng với giá hàng hóa giảm sau năm 2013 và sự gia tăng sản lượng dầu của 
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Mỹ đã làm giảm mức độ thâm dụng nguyên liệu nhập khẩu toàn cầu, nhưng 
ngay cả việc kiểm soát các yếu tố này cũng bị ngừng lại sau năm 2011 (Timmer 
và các cộng sự, 2016). Điều này cho thấy các yếu tố lâu dài hơn đang được phát 
huy. Các công ty đa quốc gia có thể đang tiến gần đến giới hạn của hoạt động 
sản xuất phân tán có tính khả thi trước những phát triển mới về công nghệ, sự 
phát triển của ngành công nghiệp ở Trung Quốc, căng thẳng thương mại gia tăng 
và tỷ trọng dịch vụ ngày càng tăng trong thương mại quốc tế. 

Báo cáo đầu tư thế giới năm 2020 có nội dung thảo luận chi tiết về ba 
thách thức dài hạn đối với sản xuất phi tập trung và GVC: những tiến bộ công 
nghệ làm giảm lợi ích của các mô-đun; tranh chấp thương mại và mối đe dọa 
ngày càng tăng đối với các thể chế thương mại và đầu tư đa phương; và biến đổi 
khí hậu (UNCTAD 2020). Sự tương tác của các yếu tố này và ảnh hưởng của 
cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm tăng áp lực, buộc các công ty đa quốc gia 
phải suy nghĩ lại, ít nhất là phần nào đó, về một số khái niệm nền tảng của Cách 
mạng kinh doanh toàn cầu (Hình 2). 

GVC đã cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ trong đại dịch Covid-19, 
phục hồi nhanh chóng sau sự gián đoạn về giao thông và hậu cần trong giai đoạn 
đầu của cuộc khủng hoảng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nhấn 
mạnh tính dễ bị tổn thương của các hệ thống sản xuất cung cấp vật tư y tế thiết 
yếu, và để đáp trả, các chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hạn chế xuất 
khẩu một số hàng hóa và trợ cấp cho hoạt động sản xuất thiết bị và vật tư trong 
nước mà trước đây chủ yếu nhập khẩu. Nhiều biện pháp hạn chế thương mại này 
sẽ tiếp tục sau đại dịch, vừa là biện pháp phòng ngừa trước các cuộc khủng 
hoảng y tế trong tương lai, vừa để đối phó với áp lực chính trị từ các nhà sản 
xuất trong nước đang tìm cách giảm bớt cạnh tranh từ nước ngoài. 

Các tiến bộ công nghệ trong những lĩnh vực như tự động hóa, in 3D và trí 
tuệ nhân tạo đã được tích hợp vào hệ thống sản xuất trong một số hàng hóa và 
dịch vụ, và việc sử dụng những công nghệ này sẽ được tăng cường khi chi phí 
vốn giảm và các ứng dụng mới được hoàn thiện và phổ biến hơn. Người máy đã 
chuyển đổi sản xuất trong hoạt động lắp ráp ô tô và một số dòng sản phẩm trong 
máy móc và điện tử, và những phát triển mới trong học máy cuối cùng sẽ dẫn 
đến việc tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp. Trong dài hạn, lợi thế về chi phí 
của các quốc gia và khu vực thừa lao động sẽ giảm, điều này có thể khuyến 
khích các công ty đa quốc gia trong một số ngành di dời các cơ sở sản xuất đến 
gần người tiêu dùng hơn nhằm tăng tốc độ giao hàng và giảm chi phí vận 
chuyển. 
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Hình 1. Những thách thức đối với GVC và sự phân tán  
của các hệ thống sản xuất toàn cầu 

Các công ty đang phải đối mặt với áp lực buộc các hoạt động sản xuất 
“chuyển giao” sang các nước có thu nhập cao từ các chính phủ lo ngại về tác 
động của cuộc Cách mạng kinh doanh toàn cầu đối với việc làm và bất bình 
đẳng thu nhập trong nước. Việc mất việc làm trong lĩnh vực sản xuất được trả 
lương cao đã thúc đẩy tâm lý bảo hộ ở các nước tiên tiến, đặc biệt là ở các quốc 
gia mà chính phủ đã không đầu tư vào các nguồn việc làm chuyên môn cao có 
thể thay thế như y tế, giáo dục và các dịch vụ công khác. Ở Mỹ hiện có sự đồng 
thuận rộng rãi là tự do hóa thương mại - trước đây là nguyên lý cơ bản trong 
chính sách đối ngoại của Mỹ - đã mang lại lợi ích cho Trung Quốc nhiều hơn 
Mỹ và làm tổn hại đến triển vọng kinh tế và vị thế của các tầng lớp trung lưu. 
Việc từ chối ủng hộ chủ nghĩa đa phương đã khuyến khích chính quyền hiện tại 
của Mỹ tăng cường các hoạt động làm giảm năng lực của Tổ chức Thương mại 
Thế giới trong việc giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại và phân xử 
tranh chấp thương mại.3 Khi sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương giảm dần, 
các quốc gia ngày càng phải sử dụng đến các hạn chế thương mại và đầu tư song 
phương, thường bị che đậy về mặt an ninh quốc gia và duy trì quyền kiểm soát 
trong nước đối với các công nghệ cốt lõi. Nhiều chính sách hạn chế đầu tư trong 
lĩnh vực thông tin và viễn thông, công nghệ sinh học, nông nghiệp và dịch vụ tài 
chính đã được các nước tiên tiến và đang phát triển ban hành. 

                                                           
3 Chính phủ Mỹ đã chặn các cuộc gặp mới với cơ quan phúc thẩm của WTO, làm tê liệt khả năng giải quyết 
tranh chấp giữa các thành viên của tổ chức này. Mỹ cho rằng WTO đã thất bại trong việc hỗ trợ các nỗ lực bảo 
vệ tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ ở Trung Quốc. 
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Thách thức tiếp theo đối với hệ thống sản xuất phân tán và GVC là biến đổi 
khí hậu. Nhận thức của cộng đồng về tác động của GVC đối với phát thải carbon 
vẫn còn thấp nhưng đã tăng lên khi các thảm họa liên quan đến khí hậu có tần suất 
ngày càng cao. Áp lực sẽ gia tăng từ người tiêu dùng đối với việc kinh doanh minh 
bạch hơn liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất hàng hóa 
và dịch vụ. Việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo cũng 
kéo theo nhiều bất ổn. Giá dầu đứng ở mức thấp vào năm 2020 nhưng có thể không 
duy trì được lâu: theo Cơ quan năng lượng quốc tế, đầu tư thượng nguồn vào thăm 
dò khí đốt đã giảm 58% so với mức đỉnh năm 2014, làm tăng khả năng bị hạn chế 
về nguồn cung trong tương lai. Giá nhiên liệu cao hơn sẽ tạo ra động lực khác để 
các công ty giảm độ dài của chuỗi cung ứng. Các tập đoàn sẽ tìm cách giảm thiểu 
rủi ro sản xuất bằng cách áp dụng dự trữ dư thừa trong chuỗi cung ứng. Trận lụt 
nghiêm trọng ở miền bắc Thái Lan vào năm 2011, khi 400 công ty đa quốc gia 
buộc phải tạm ngừng hoạt động, là một bài học lớn. 

Ngay cả khi có sự kết hợp của các yếu tố này, chúng ta cũng không biết 
chắc là hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hoá sử dụng nhiều nguyên liệu 
nhập khẩu có tiếp tục giảm hay không. Tác động của dịch Covid-19, căng thẳng 
thương mại, thay đổi công nghệ và biến đổi khí hậu là những thách thức nghiêm 
trọng đối với hệ thống sản xuất phi tập trung, nhưng tác động của những yếu tố 
này khác nhau giữa các ngành và khu vực. Một số công ty vướng vào căng thẳng 
thương mại Mỹ-Trung sẽ tìm cách đa dạng hóa nền tảng sản xuất, nhưng sức hút 
của thị trường tiêu dùng ngày càng tăng của Trung Quốc sẽ thúc đẩy những 
công ty khác mở rộng hoạt động ở đó. Tự động hóa sẽ ảnh hưởng đến mức độ 
việc làm, nhưng không nhất thiết là tất cả các công việc có kỹ năng thấp: ví dụ 
như trong sản xuất hàng may mặc, thiết kế, tạo mẫu và cắt đã được tự động hóa 
trong các cơ sở sản xuất hiện đại, trong khi việc lắp ráp vẫn được thực hiện chủ 
yếu bằng tay.  Toàn cầu hóa sẽ vẫn là một thực tế quan trọng của đời sống kinh 
tế; nhưng việc tái định hình hoạt động sản xuất bắt đầu từ những năm 1990 đã 
đạt đến đỉnh điểm và ranh giới quốc gia sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong giai 
đoạn tiếp theo trong sự phát triển của GVC và thương mại. 

Lợi ích và Chi phí của vốn FDI  

FDI đã đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
trong ba thập kỷ qua. Mối quan hệ nhân quả giữa FDI và tăng trưởng vận động 
theo cả hai hướng. FDI kích thích tăng trưởng bằng cách cung cấp khả năng tiếp 
cận thị trường xuất khẩu, công nghệ, sản phẩm và quy trình mới và gia tăng vốn 
đầu tư. Nhưng tăng trưởng cũng tạo ra FDI, khi các công ty đa quốc gia chuyển 
đến để phục vụ các ngành công nghiệp đang phát triển và thị trường tiêu dùng. 
Do đó, tỷ lệ hấp thụ FDI cao của Việt Nam cho đến khi xảy ra cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu là nguyên nhân và kết quả của tốc độ tăng trưởng cao 
trong nước. 
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Trong giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, dòng vốn FDI 
vào Việt Nam tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn. Điều này phản ánh các 
xu hướng tương tự trong khu vực và giữa các quốc gia đang phát triển trên toàn 
cầu (Hình 3). Tăng trưởng FDI chậm hơn là dấu hiệu cho thấy những thay đổi 
trong chính sách đầu tư ở các nước nhận đầu tư, ví dụ như sự trỗi dậy về chủ 
nghĩa dân tộc tài nguyên trong các nhà xuất khẩu năng lượng và khoáng sản. Kể 
từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, dòng vốn FDI vào các nước 
đang phát triển ngày càng tập trung vào một số ít nền kinh tế, trong đó có Việt 
Nam và các nước Đông Nam Á khác. Nhu cầu yếu ở các nước tiên tiến đã kìm 
hãm mọi hình thức đầu tư ở các nước đang phát triển, bao gồm cả vốn FDI 
(UNCTAD 2019). 

Dòng vốn FDI thường được coi là động lực chính đối với việc tham gia vào 
GVC, và vì vậy các nước đang phát triển được khuyến khích dành ưu tiên cao 
cho việc thu hút vốn FDI. Các bước được đề xuất để thu hút FDI bao gồm thực 
thi hợp đồng, bảo vệ quyền sở hữu trong đó có sở hữu trí tuệ, đơn giản hoá các 
quy định nhằm giảm chi phí kinh doanh, tự do hóa thương mại, nới lỏng bảo vệ 
lao động, phá giá tỷ giá hối đoái và một số chính sách xúc tiến đầu tư, bao gồm 
các chính sách ưu đãi tài chính. Các chính sách công nghiệp nhằm nâng cao 
năng lực trong nước như yêu cầu về hàm lượng nội địa hoá không được khuyến 
khích vì chúng làm bóp méo thị trường (Ngân hàng Thế giới, 2020). 

 

Hình 2. Tăng trưởng trung bình hàng năm của dòng vốn FDI ròng  

(Nguồn: UNCTAD) 
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Dòng vốn FDI mang lại những lợi ích quan trọng, trong đó có khả năng 

tiếp cận đến GVC, nhưng cũng làm phát sinh chi phí (Bảng 1). Như đã nêu ở 

phần trên, sản xuất theo mô-đun đã tạo ra một kênh để các nước đang phát triển 

thâm nhập thị trường xuất khẩu và tạo ra việc làm ổn định trong khu vực chính 

thức cho người lao động dịch chuyển từ ngành nông nghiệp và khu vực dịch vụ 

truyền thống có năng suất thấp. Tuy nhiên, hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp 

FDI lại thâm dụng nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt ở Việt Nam, nơi giá trị gia 

tăng nhập khẩu trong hàng xuất khẩu cao hơn Thái Lan và Malaysia trong lĩnh 

vực công nghiệp và nông nghiệp (Bảng 2). Do đó, tác động đến cán cân thanh 

toán tích cực, nhưng giá trị gia tăng trong nước của một số mặt hàng lại nhỏ. 

FDI cung cấp vốn đầu tư phát triển, nhưng chi phí đắt hơn so với các nguồn 

khác, với tỷ lệ hoàn vốn từ lợi nhuận chuyển về cao hơn lãi suất vay ngân hàng. 

Lợi nhuận chuyển về là một khoản nợ tương đương với nợ nước ngoài cần được 

có nguồn để chi trả giống như tất cả các khoản nợ khác. Chuyển giá cũng là một 

vấn đề ở Việt Nam thể hiện qua những sai sót và thiếu sót lớn trong cán cân 

thanh toán. Các nhà đầu tư nước ngoài thường yêu cầu chính quyền trung ương 

và địa phương miễn thuế, điều này làm giảm tác động tích cực của đầu tư nước 

ngoài đến nguồn thu của chính phủ. 

Hiệu ứng liên kết xuôi và ngược là một lợi ích quan trọng của vốn FDI. 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua hàng hóa và dịch vụ từ các 

công ty trong nước, làm tăng nhu cầu và có khả năng kích thích sản xuất các sản 

phẩm mà trước đây phải nhập khẩu. Các công ty trong nước cũng mua đầu vào 

từ các doanh nghiệp FDI, mà một số trong số các hàng hoá đầu vào này có thể 

trước đây đã được nhập khẩu. Những mối quan hệ này có thể thúc đẩy sự phát 

triển công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước đến mức họ có được công 

nghệ và kỹ năng mới để phục vụ khách hàng doanh nghiệp đa quốc gia. Bằng 

chứng về “liên kết ngang” như chia sẻ kỹ năng, xảy ra khi người lao động được 

đào tạo trong doanh nghiệp FDI chuyển đến các công ty trong nước, còn nhiều 

hạn chế. Hiệu ứng liên kết của tất cả các loại bị hạn chế nhất khi FDI tập trung 

vào các phân khúc thâm dụng lao động của chuỗi cung ứng. 
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Bảng 1. Lợi ích và chi phí của dòng vốn  FDI 

Lợi ích của FDI Chi phí của FDI 

Tạo công ăn việc làm ổn định trong 
khu vực chính thức cho lao động 
không có việc làm/thiếu việc làm  

FDI là nguồn vốn chi phí cao về lâu dài 
(chuyển lợi nhuận ra nước ngoài) 

Tạo nguồn thu thuế 
Nếu các nhà đầu tư FDI yêu cầu miễn 
thuế, ảnh hưởng đến nguồn thu thuế có 
thể nhỏ 

Tạo ra hàng hoá xuất khẩu, tiếp cận 
ngoại hối 

Sản xuất thâm dụng nguyên liệu nhập 
khẩu có thể không giúp cải thiện cán cân 
thanh toán 

Tạo ra nhu cầu đối với đầu vào sản 
xuất trong nước và đầu vào cho các 
ngành công nghiệp hạ nguồn 

Nếu FDI chuyên về các phân khúc sử 
dụng nhiều lao động, các mối liên kết có 
thể nhỏ (ví dụ như ngành công nghiệp ô 
tô Mexico) 

Các tác động trình diễn đối với các 
công ty trong nước và phát triển kỹ 
năng trong lực lượng lao động 

Bằng chứng thực nghiệm hạn chế về tác 
động lan tỏa công nghệ theo chiều ngang 
từ FDI đến các doanh nghiệp trong nước 

Vốn FDI làm tăng tỷ lệ đầu tư trong 
nước (không giống như dòng vốn 
đầu tư thì không) 

Dòng vốn FDI có xu hướng cao hơn ở 
các nước có thị trường vốn yếu 

Bảng 2. Mức độ thâm dụng nguyên liệu nhập khẩu của hàng xuất khẩu  
tại Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia, năm 2017 

 Việt 
Nam 

Trung 
Quốc 

Thái 
Lan 

Malaysia 

Công nghiệp  52% 17% 41% 42% 

Dịch vụ 24% 8% 12% 28% 

Nông nghiệp và thủy sản 31% 5% 9% 19% 

 Năng lượng và khai khoáng 11% 10% 11% 17% 

Thực phẩm chế biến 36% 8% 17% 42% 

Xây dựng và vật liệu xây dựng 44% 12% 29% 48% 

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu về chuỗi giá trị toàn cầu của UNCTAD-Eora) 
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Năng suất và các chuỗi giá trị toàn cầu  

Động lực cuối cùng của tăng trưởng và thu nhập là tăng năng suất lao động. 
Do đó, cần tìm hiểu mối quan hệ giữa GVC với tăng năng suất ở các nước đang 
phát triển và vai trò của FDI trong mối quan hệ này. Hình 4 minh họa mối quan 
hệ này đối với các nước đang phát triển lớn tham gia tích cực vào GVC.4 Sự 
tham gia vào GVC trong trường hợp này được đo lường như một chỉ số kết hợp 
giá trị gia tăng của nước ngoài trong xuất khẩu của mỗi quốc gia cùng với giá trị 
gia tăng được tạo ra ở mỗi quốc gia thể hiện trong xuất khẩu của các đối tác 
thương mại của họ.5 Hình này cho thấy mối quan hệ tích cực tồn tại giữa việc 
tham gia vào GVC và tăng năng suất lao động. Các quốc gia như Trung Quốc, 
Philippines và Việt Nam tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu đã ghi nhận 
tốc độ tăng năng suất cao hơn các quốc gia tham gia ít tích cực hơn. Tuy nhiên, 
không có mối quan hệ giữa tỷ trọng FDI trong sản lượng quốc gia và tăng năng 
suất. Mặc dù Việt Nam đạt tốc độ tăng năng suất lao động cao trong giai đoạn 
này, nhưng các điểm đến FDI được ưa chuộng khác như Mexico, Chile và 
Colombia thì không.  

 

Hình 3. Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tỷ trọng nguyên liệu nhập khẩu  
và hàng xuất khẩu của đất nước, và tỷ trọng nguyên liệu trong nước trong  

hàng xuất khẩu của các nước khác), tăng năng suất lao động và đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. Kích thước của hình tròn thể hiện tỷ lệ của FDI so với GDP 

(Nguồn: UNDP Việt Nam, ILOSTAT và UNCTAD) 

Xem xét kỹ hơn hình trên cho thấy mối quan hệ giữa sự tham gia vào 
GVC và tăng năng suất được định hình bởi các động lực kinh tế khu vực. Ba 
                                                           
4 Tất cả các quốc gia được nêu trong hình có tổng dân số ít nhất 10 triệu người.  
5 Xem De Backer và Miroudot (2013) về nguồn hình thành chỉ số này. 
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nhóm khu vực nổi bật là Trung Quốc và Đông Nam Á, ghi nhận cả sự tham 
gia tích cực vào GVC và tốc độ tăng năng suất cao; Nam Á, có tốc độ tăng 
năng suất cũng cao nhưng sự tham gia vào GVC ít tích cực hơn; và Châu Mỹ 
Latinh, ghi nhận cả tốc độ tăng năng suất thấp bất kể mức độ tham gia vào 
GVC như thế nào. 

Lý do mà Trung Quốc và Đông Nam Á đã ghi nhận tốc độ tăng năng suất 
cao hơn đã được đề cập trong bài báo này. Việc tham gia vào GVC có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với các nước dư thừa lao động vì GVC cho phép họ tận 
dụng lợi thế so sánh của mình về nguồn lao động dồi dào, dịch chuyển người lao 
động từ ngành nông nghiệp năng suất thấp và các dịch vụ truyền thống sang 
những việc làm chính thức, ổn định trong các ngành thâm dụng lao động. Mặc 
dù việc phân bổ lại lao động giữa các vùng cũng diễn ra ở Mỹ Latinh, mức 
lương phổ biến ở các nước này vẫn cao hơn nhiều so với Đông Nam Á.6    

Điều còn quan trọng hơn là tốc độ tăng năng suất trong khu vực công 
nghiệp. Lý do tạo nên sự khác biệt giữa Mỹ Latinh với châu Á là năng lực của 
châu Á (với một số ngoại lệ) để đạt được mức tăng trưởng ổn định về năng suất 
trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Hình 5 cho thấy tốc độ tăng năng suất lao 
động bình quân hàng năm trong ngành công nghiệp của một số quốc gia Châu Á 
và Châu Mỹ Latinh trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu (2010-
2019). Ngay cả ở những nước mà FDI đóng vai trò quan trọng, các nước Mỹ 
Latinh đã ghi nhận tốc độ tăng năng suất thấp hoặc thậm chí âm, trong khi các 
nước Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á duy trì tốc độ tăng trưởng cao ngay cả 
trong thời kỳ nhu cầu toàn cầu yếu hiện nay. 

 

Hình 4. Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm trong ngành công nghiệp, 
2010-2019 (ILOSTAT và các Chỉ số phát triển thế giới) 

                                                           
6 Theo Conference Board, Chi phí bồi thường theo giờ ở Mexico cao gần gấp đôi so với Philippines vào năm 
2016 (xem https://conference-board.org/ilcprogram/).  
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Như chúng ta đã thấy, mối quan hệ giữa quy mô vốn FDI và tăng năng suất 
còn yếu. Tuy nhiên, tăng năng suất ở cấp ngành và cấp quốc gia có liên quan 
chặt chẽ với tỷ lệ đầu tư. Tốc độ tăng năng suất chậm của Mỹ Latinh so với châu 
Á được giải thích là do tỷ lệ đầu tư trên mỗi lao động vào lĩnh vực sản xuất còn 
thấp (Palma 2010).  Mặc dù các số liệu thống kê liên quan không có sẵn cho các 
quốc gia được xem xét ở đây, chúng tôi sử dụng một chỉ số đại diện cho việc 
hình thành tổng vốn cố định ở cấp quốc gia (thay vì cấp ngành). Ngay cả những 
con số này cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Châu Mỹ Latinh và Châu Á 
(Hình 6). 

 

Hình 5. Tổng hình thành vốn cố định và đầu tư trực tiếp nước ngoài tính  
theo tỷ trọng GDP, 2010-2018  

(Nguồn: Các Chỉ số Phát triển Thế giới) 

Một điểm khác biệt quan trọng nữa giữa châu Mỹ Latinh và châu Á là tốc 
độ tăng năng suất lao động trong nông nghiệp đã đóng góp lớn vào tăng năng 
suất quốc gia ở Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Nhìn chung, 
tăng năng suất trong nông nghiệp ở châu Mỹ Latinh thấp hơn châu Á trong 
những năm gần đây, ngoại trừ Brazil (Hình 7). Giống như trong ngành công 
nghiệp, các quốc gia duy trì tỷ lệ đầu tư cao hơn trong lĩnh vực này đã có kết 
quả tốt hơn về tăng năng suất, mặc dù trong trường hợp này, sự phân chia theo 
khu vực ít rõ ràng hơn so với ngành công nghiệp. 
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Hình 6. Tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân hàng năm, 2010-2016  

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) 

Duy trì đầu tư và tăng năng suất 

Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải tăng năng suất. GVC và FDI có thể đóng 
góp vào tăng năng suất, đặc biệt là ở các nền kinh tế thặng dư lao động đã tận 
dụng được lợi thế so sánh về nguồn cung lao động giá rẻ dồi dào. Tuy nhiên, tự 
do hóa thương mại và đầu tư, vốn là điều kiện tiên quyết để tham gia vào GVC, 
có thể làm tăng mức độ thâm nhập thị trường nội địa của hàng nhập khẩu và do 
đó có tác động tiêu cực đến sản xuất và việc làm trong nước. 

Tại Việt Nam, việc tham gia vào GVC may mặc toàn cầu đã tạo ra hàng 
triệu việc làm ổn định trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và góp phần vào xuất 
khẩu và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ hàng dệt may nhập 
khẩu đã có tác động tiêu cực đến ngành sản xuất sợi và vải trong nước (Nadvi và 
Thoburn 2004). Tăng năng suất lao động trong ngành công nghiệp rất nhanh 
trong giai đoạn đầu của quá trình cải cách nhưng đã dừng lại sau khi thực hiện 
các cải cách thương mại khiến các nhà sản xuất thượng nguồn ở trong nước phải 
đối mặt với sự cạnh tranh từ nước ngoài (Hình 8). Trong giai đoạn sau khủng 
hoảng tài chính toàn cầu, tốc độ tăng năng suất trong ngành công nghiệp đạt 
trung bình 1,8%/năm. 

Thách thức mà các nền kinh tế dư thừa lao động phải đối mặt là tận dụng 
GVC và FDI để vượt lên trên hoạt động lắp ráp và bước vào các phân khúc công 
nghệ và thâm dụng vốn của chuỗi giá trị trước khi mức lương trong nước tăng 
và quốc gia mất khả năng cạnh tranh trong những việc làm thâm dụng lao động. 
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Các nhà kinh tế có quan điểm khác nhau về bản chất của việc “gia tăng chiều 
sâu” hoặc “nâng cao vị thế” trong công nghiệp. Đối với một số người, học tập 
công nghệ là kết quả tự nhiên của quá trình “siêu chuyên môn hóa” của các nước 
đang phát triển trong các phân khúc sử dụng nhiều lao động của GVC (NHTG, 
2020). Những trở ngại chính đối với việc nâng cao vị thế theo quan điểm này là 
không tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi và thiếu kỹ năng là do không 
đầu tư vào giáo dục và hạn chế về cơ sở hạ tầng. Một khi những chướng ngại vật 
này được gỡ bỏ, việc nâng cao vị thế sẽ diễn ra như một lẽ tất nhiên.  

 

Hình 7. Tăng năng suất lao động tại Việt Nam, 1991-2019  

(Nguồn: ILOSTAT và các Chỉ số phát triển thế giới) 

Tuy nhiên, chưa có nhiều quốc gia đã thực hiện thành công việc chuyển đổi 
từ chuyên môn hóa trong các quy trình đòi hỏi kỹ năng thấp, sử dụng nhiều lao 
động sang các phân đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị. Chỉ một 
mình tín hiệu thị trường chưa đủ để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đầu 
tư vào công nghệ và kỹ năng cần thiết để đi lên trong chuỗi giá trị. Các quốc gia 
đang phát triển thành công ở Đông Á, từ Hàn Quốc trong những năm 1960 đến 
Trung Quốc ngày nay đã tìm ra giải pháp hình thành động lực để tăng đầu tư 
trong nước vào những ngành công nghiệp thượng nguồn, đồng thời sử dụng tín 
hiệu thị trường để xử lý những doanh nghiệp không cạnh tranh được. 

Sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan là một ví dụ quan 
trọng tại Đông Nam Á về chiều sâu công nghiệp. Ngành công nghiệp phát triển 
dựa trên nguồn vốn FDI của Nhật Bản chủ yếu cho thị trường nội địa. Yêu cầu 
về hàm lượng nội địa hoá được ban hành vào năm 1975 đối với xe du lịch và xe 
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bán tải, điều này buộc các nhà lắp ráp ô tô nước ngoài phải khuyến khích các 
nhà cung cấp của họ đến Thái Lan. Các công ty trong nước cũng tham gia vào 
ngành này, và đến năm 1994, xe bán tải chạy bằng động cơ diesel được sản xuất 
trong nước có tỷ lệ nội địa hoá là 72% (Thoburn 2012). Ngoài các mục tiêu định 
lượng, chính phủ còn nhắm mục tiêu phát triển năng lực trong các thành phần cụ 
thể thông qua các chương trình đào tạo và cấp phép để tránh tình trạng thừa 
năng lực. Sự phát triển của Cảng Laem Chabang và đầu tư tích hợp vào đường 
cao tốc và năng lượng đã tạo ra một hành lang kinh tế giúp giảm chi phí cho các 
doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong lĩnh vực này, đồng thời chính phủ 
miễn thuế nhập khẩu một phần cho các phương tiện xuất khẩu (Warr và 
Kohpaiboon 2017). Chính sách chuyển từ bảo hộ nhập khẩu sang thúc đẩy xuất 
khẩu trong những năm 1990 và sau cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Á. Quy 
định về tỷ lệ nội địa hoá đã bị loại bỏ vào năm 2000 và có thêm nhiều chính 
sách ưu đãi tài chính cho các nhà xuất khẩu, bao gồm cả các công ty nước ngoài. 
Thái Lan ngày càng coi trọng xuất khẩu đã thuyết phục một số nhà lắp ráp ô tô 
Nhật Bản thành lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại nước này. Các công ty 
Thái Lan vẫn đang tích hợp vào chuỗi cung ứng, nhưng với sự hợp nhất trong 
ngành lắp ráp và phụ tùng ô tô, các công ty địa phương không thể đạt được lợi thế 
quy mô cần thiết để cạnh tranh. Các doanh nghiệp FDI, vẫn sản xuất ở Thái Lan 
nhưng thuộc sở hữu nước ngoài, là những nhà cung cấp chính cấp một, trong khi 
các doanh nghiệp Thái Lan đã bị xuống hạng hai hoặc ba (Hassler 2011). 

Mặc dù không được phép áp dụng quy định về tỷ lệ nội địa hoá theo Hiệp 
định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại của WTO, ví dụ của Thái 
Lan thể hiện vai trò của chính phủ trong việc tạo ra các động lực để khuyến 
khích đầu tư nâng cao năng suất và thông qua phát triển cơ sở hạ tầng để tạo 
điều kiện hình thành các trung tâm công nghiệp. Việc xây dựng được năng lực 
sản xuất thượng nguồn trong nước có thể giúp chuyển đổi từ bảo hộ nhập khẩu 
sang thúc đẩy xuất khẩu và tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng trong ngành. Tuy 
nhiên, sự hợp nhất trong lĩnh vực phụ tùng ô tô đã dần loại bỏ các nhà cung cấp 
nhỏ hơn, thuộc sở hữu trong nước, để chuyển sang các công ty đa quốc gia hợp 
tác chặt chẽ với các nhà tích hợp hệ thống trong lĩnh vực ô tô. 

Mexico là một quốc gia khác đã nổi lên như một nền tảng xuất khẩu ô tô 
nhờ vị trí gần Hoa Kỳ và nền thương mại không rào cản theo Hiệp định thương 
mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tuy nhiên, không giống như Thái Lan, ngành 
công nghiệp ô tô của Mexico vẫn bị bó buộc trong các hoạt động lắp ráp có giá 
trị gia tăng thấp và các bộ phận sử dụng nhiều lao động như ghế xe hơi và bộ 
dây dẫn. Giá trị gia tăng trong nước chiếm dưới 25% giá trị xuất khẩu và có rất 
ít liên kết ngược (Fujii-Gambero và Cervantes-Martinez 2013). Tăng năng suất 
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trong lĩnh vực này không đáng kể, và các nhà máy lắp ráp mới đã áp dụng tự động 
hóa đặt ra câu hỏi về khả năng tạo việc làm của lĩnh vực này trong tương lai. 

Kết luận 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đã góp 
phần tạo việc làm, tăng trưởng xuất khẩu và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. 
Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc tận 
dụng sự tham gia vào các mạng lưới này để nâng cao giá trị gia tăng trong nước 
và phát triển năng lực của các doanh nghiệp trong nước. Việc chuyển đổi từ một 
quốc gia dư thừa lao động chuyên sử dụng lao động giá rẻ sang một nền kinh tế 
có công nghệ tiên tiến mang đầy rủi ro. Những tiến bộ trong tự động hóa có thể 
thu hẹp cánh cửa hiện có đối với Việt Nam để chuyển được từ hoạt động lắp ráp 
sang các phân đoạn phức tạp hơn của chuỗi giá trị. 

Gia tăng chiều sâu trong sản xuất công nghiệp đòi hỏi phải tạo được động 
lực cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào công nghệ và kỹ năng mới. 
Trong khi các công cụ truyền thống của chính sách đổi mới quốc gia không còn 
nữa, chính phủ phải tư duy sáng tạo về các công cụ có thể sử dụng nhằm thúc 
đẩy đầu tư trong nước và nâng cao vị thế trong phạm vi của các hiệp định đã ký. 
Chính phủ cũng phải xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy sự phát triển của các 
trung tâm công nghiệp nhằm đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô và thu hút 
đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển. 
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“Nắm bắt cơ hội từ dịch chuyển 
chuỗi giá trị toàn cầu (GVC): 
Hành động của Việt Nam nhằm
tăng trưởng bao trùm, thu hút FDI có 
chất lượng vào Việt Nam và phát 
triển khu vực kinh tế tư nhân và 
doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam”

Jonathan Pincus

UNDP Việt Nam
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• Sản xuất ngành chế biến chế tạo toàn cầu đã chuyển đổi trong thời kỳ
1990-2008

• Tỷ lệ thương mại/GDP giảm đi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
năm 2008: Cường độ nhập khẩu trong sản phẩm xuất khẩu (mức độ tăng
thêm giá trị của hàng nhập khẩu mà sau đó được xuất khẩu) giảm đi
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Thay đổi các
hình thái sản
xuất quốc tế
và
các chuỗi giá
trị toàn cầu •Phát thải các-bon va

chủ nghĩa bảo hộ

•Các biến cố thời tiết
bất lợi

• Tranh chấp Mỹ - Trung

• Hạn chế về thương
mại/đầu tư

• Mất đà đa phương hóa

• Tự động hóa

• In 3D

• Trí tuệ nhân tạo

• Gián đoạn chuỗi
cung ứng

• Hạn chế về
thương mại/đầu
tư trong các ngành
y tế

• Cầu yếu Đại dịch
Covid-19

Thay đổi về
công nghệ

Tính bền
vững

Rào cản
thương mại

FDI đã chậm lại từ trước
đại dịch

• Sản xuất của các công ty đa quốc
gia (MNE) đã đạt được tính mô-
đun (đơn thể); quy trình sản xuất
hoàn thiện hơn

• Chấm dứt sự bùng nổ về hàng
hóa vào năm 2013

• Tranh chấp thương mại, lo ngại
về vấn đề an ninh và sở hữu trí
tuệ

• UNCTAD: FDI có thể giảm đi 40% 
trong năm 2020; và 5-10% trong
năm 2021
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Nguồn: Thống kê của UNCTAD 
(UNCTADSTAT)
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Hàm ý đối với Việt Nam bao gồm cả tích cực và
tiêu cực

• Việt Nam vẫn hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia (MNE) đang tìm kiếm các nền 
tảng xuất khẩu chi phí thấp do tiền lương ở Trung Quốc tăng lên và tranh chấp 
thương mại với Hoa Kỳ gia tăng.

• Thách thức đối với chế độ thương mại đa phương sẽ có lợi cho FDI trong khu vực; 
Việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại và đầu tư song phương/khu 
vực là một điểm đáng quý.

• Từ quan điểm dài hạn (10 năm)
• FDI ở châu Á sẽ ngày càng nhằm mục đích tìm kiếm thị trường khi thu nhập tăng lên
• Tầm quan trọng của ngành chế biến chế tạo sử dụng nhiều lao động sẽ giảm đi với việc tự 
động hóa và đưa cơ sở sản xuất trở về nước ban đầu (reshoring)

• Ít cơ hội hơn để tận dụng GVC cho phát triển năng lực chế biến chế tạo trong nước

• Tầm quan trọng của chính sách công nghiệp đầy tham vọng nhằm xây dựng năng lực 
trong các ngành công nghiệp bền vững có tiềm năng tăng trưởng dài hạn

FDI mang lại lợi ích, nhưng cũng kéo theo chi phí

LỢI ÍCH THU ĐƯỢC TỪ FDI CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO FDI

Tạo việc làm ổn định, chính thức cho người lao động 
không có việc làm/thiếu việc làm

FDI là một nguồn tài chính đắt đỏ về lâu dài (chuyển lợi
nhuận về nước, chuyển giá)

Tạo nguồn thu thuế Nếu các nhà đầu tư FDI đòi hỏi miễn giảm thuế thì ảnh 
hưởng về doanh thu có thể nhỏ

Tạo xuất khẩu, tiếp cận ngoại hối Sử dụng nhiều đầu vào nhập khẩu, có thể không tạo ra đóng
góp ròng cho cán cân thanh toán

Tạo ra cầu đối với đầu vào sản xuất trong nước và 
đầu vào cho các ngành hạ nguồn

Nếu FDI chuyên môn hóa trong các phân khúc sử dụng 
nhiều lao động thì ít có liên kết với các doanh nghiệp 
trong nước (ví dụ: ngành công nghiệp ô tô của Mê-hi-
cô)

Hiệu ứng trình diễn đối với các doanh nghiệp trong 
nước và phát triển kỹ năng

Có ít bằng chứng thực nghiệm về tác động lan tỏa của
công nghệ theo chiều ngang từ doanh nghiệp FDI sang
doanh nghiệp trong nước

FDI có khả năng chống chịu các cú sốc tài chính tốt 
hơn so với đầu tư gián tiếp và vay nợ nước ngoài

FDI có xu hướng cao hơn ở các nước có thị trường vốn 
yếu kém
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Nhu cầu của Việt Nam 
về tăng cường năng lực
của các doanh nghiệp
trong nước nhằm thu 
được giá trị gia tăng từ 
các nhà xuất khẩu có
vốn FDI

Nguồn: Cơ sở dữ liệu về chuỗi giá trị toàn cầu của UNCTAD-Eora

Hàm lượng nhập khẩu trong hàng xuất khẩu: Hạn chế về 
công nghệ và quản lý đối với chuỗi cung ứng trong nước

Việt Nam Trung
Quốc

Thái Lan Ma-lai-xi-a

Chế biến chế tạo 52% 17% 41% 42%

Dịch vụ 24% 8% 12% 28%

Nông nghiệp và
ngư nghiệp

31% 5% 9% 19%

Năng lượng và
khai khoáng

11% 10% 11% 17%

LTTP chế biến 36% 8% 17% 42%

Xây dựng và vật liệu
xây dựng

44% 12% 29% 48%

Tham gia vào GVC, tăng năng suất và FDI
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Nguồn: UNDP Việt Nam, Thống kê của ILO (ILOSTAT), Thống kê của UNCTAD 
(UNCTADSTAT), Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2018
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Tăng năng suất được duy trì nhờ nông nghiệp

• Sự phụ thuộc vào FDI không gắn 
với tăng năng suất

• Tăng năng suất đặc biệt nhanh 
trong ngành nông nghiệp của Việt 
Nam

• Tăng năng suất trong ngành công
nghiệp (bao gồm chế biến chế tạo) 
nhanh nhất trước khi tự do hóa 
thương mại và có sự xuất hiện của 
ngành chế biến chế tạo sử dụng 
nhiều lao động để xuất khẩu-1.0%
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Tăng năng suất lao động ở Việt Nam, thời kỳ 1991-2019

1991-2000 2001-2008 2009-2019

Kết luận

• Các GVC sẽ tiếp tục thích ứng với các xu thế
công nghệ, kinh tế, chính trị và sinh thái

• Một số trong những xu thế này có lợi cho Việt 
Nam với vai trò điểm đến của FDI; những xu 
thế khác không có lợi

• Việc phụ thuộc nặng nề vào FDI không gắn với 
tăng năng suất

• Về dài hạn, tầm quan trọng của FDI trong khu 
vực và tìm kiếm thị trường sẽ tăng lên

• Thách thức ở đây là tăng cường năng lực của
doanh nghiêp trong nước trong việc thu được
giá trị gia tăng đối với cả doanh nghiệp xuất
khẩu có vốn FDI và không có vốn FDI

• Chính sách công nghiệp và đầu tư cơ sở hạ 
tầng để xây dựng năng lực trong các ngành 
tăng trưởng bền vững
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LÃNH ĐẠO KIÊN TÂM – DOANH NGHIỆP KIÊN CƯỜNG 
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

(Giải pháp và hành động để doanh nghiệp Việt Nam vượt khó khăn,  
thách thức, chủ động giành cơ hội, phục hồi kiên cường và bền vững) 

 

Bà Hà Thị Thu Thanh 
Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam 

 

I - ĐIỂM MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ BỐI CẢNH KINH TẾ, XÃ HỘI 
VÀ TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

1. Đại dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng sâu rộng và đặc 
biệt tiêu cực tới kinh tế, xã hội Việt Nam cũng như toàn cầu 

Báo cáo và số liệu do Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố 6 tháng đầu 
năm 2020 có đoạn viết: “Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra 
trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
(COVID-19) bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu và đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Những nền 
kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang đối mặt với tình 
trạng suy thoái kinh tế sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua; thương mại toàn 
cầu tiếp tục suy giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá dầu thô giảm mạnh do 
nhu cầu sử dụng hạn chế; thất nghiệp tăng cao”. Trong bối cảnh đó, Việt Nam 
“GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81%, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các 
năm trong giai đoạn 2011-2020”1.  

Các số liệu cập nhật hơn, cũng theo TCTK, tiếp tục cho thấy sức ảnh 
hưởng tiêu cực của đại dịch đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế: (1) Sản xuất 
công nghiệp tháng 8/2020 tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhất là trong tình hình 
dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7/2020 tại Đà Nẵng và lây lan 
sang một số địa phương trên cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2020 
chỉ tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,2%, là mức tăng thấp nhất 
trong nhiều năm qua; (2) Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8/2020 có xu 
hướng giảm so với tháng trước do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 bùng 

                                           
1 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19651 
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phát trở lại; (3) Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước và trên thế 
giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. 
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2020 ước tính đạt 
336,32 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 
174,11 tỷ USD, tăng 1,6%; nhập khẩu đạt 162,21 tỷ USD, giảm 2,2%; (4) Hoạt 
động vận tải trong tháng Tám chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 
bùng phát trở lại từ cuối tháng Bảy với mức giảm 19,3% lượng hành khách vận 
chuyển và giảm 3,4% lượng hàng hóa vận chuyển so với tháng trước. Tính 
chung 8 tháng năm 2020, vận chuyển hành khách giảm 29,3% và vận chuyển 
hàng hóa giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; (5) Khách quốc tế đến nước ta 
trong tháng Tám đạt 16,3 nghìn lượt người, tăng 16,9% so với tháng trước 
nhưng vẫn giảm 98,9% so với cùng kỳ năm 2019 do Việt Nam tiếp tục thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Tính 
chung 8 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta chỉ đạt gần 3,8 triệu lượt 
người, giảm 66,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, Báo cáo khảo sát doanh nghiệp lần 
1, tháng 3/2020 và Báo cáo khảo sát doanh nghiệp lần 3 vừa công bố ngày 
04/9/2020 của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV, Hội đồng tư 
vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) càng làm rõ hơn các 
tác động, ảnh hưởng tức thì và tiêu cực của đại dịch COVID-19. Báo cáo lần 3 
chỉ ra thực trạng hết sức đáng lo ngại khi 20% doanh nghiệp trả lời là đã phải 
tạm dừng hoạt động; 76% doanh nghiệp cho biết hiện không cân đối được thu 
chi; 2% doanh nghiệp đã giải thể, chỉ có 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch. (Hình 1). 

Hình 1: Tỷ lệ doanh nghiệp phân theo khả năng  
cân đối  dòng tiền vào so với chi phí 
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Các khó khăn lớn nhất doanh nghiệp phải đối mặt trong tình hình hiện nay 

và 6 tháng tiếp tới cũng được báo cáo này thống kê là: (1) Không có khách 

hàng/đơn hàng/hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ (chiếm 81% câu trả lời); (2) 

Đảm bảo tiền trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, kinh phí công đoàn (chiếm 72%); (3) Trả tiền vay ngân hàng cả gốc và 

lãi (chiếm 53%). Vấn đề khó khăn thứ 4, 5 của các doanh nghiệp lần lượt là: (4) 

Trả tiền điện nước và nhiên liệu đầu vào (chiếm 45%) và (5) Trả tiền thuê kho 

bãi, nhà xưởng, văn phòng, thiết bị (chiếm 42%) (Hình 2). 

 

Hình 2: Những khó khăn lớn nhất doanh nghiệp  

phải đối mặt trong vòng 6 tháng tới 

Từ thực trạng đó, việc sa thải lao động trong các doanh nghiệp cũng đang có 

những diễn biến hết sức đáng lo ngại. Số liệu trong cùng báo cáo khảo sát nêu trên 

cho hay: hơn 47% doanh nghiệp trả lời phải cắt giảm lao động, tỷ lệ doanh nghiệp 

cắt giảm trên 50% lao động chiếm 33% số doanh nghiệp trả lời; 27% số doanh 

nghiệp trả lời duy trì lao động nhưng giảm lương và giảm giờ làm (Hình 3)2. 

  

                                           
2 Ngành Du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, không có khách hàng nên theo kết quả phỏng vấn trực tiếp 
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch (VITA), các doanh nghiệp siêu nhỏ/nhỏ làm dịch vụ đại lý tour, bán vé thì phần lớn sa 
thải 100% lao động, đối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế sa thải khoảng 80% lao động, đối với các doanh 
nghiệp du lịch lớn thì mức trung bình đã sa thải cũng khoảng 40-50% lao động (trích Báo cáo Ban IV). 
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Hình 3: Chính sách doanh nghiệp thực hiện với người lao động 

 

2. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mang đến cho nền kinh tế và 
doanh nghiệp Việt Nam cả cơ hội và thách thức 

Trong một báo cáo được công bố vào tháng 6 năm 2019, nhà kinh tế của 
Ngân hàng Đầu tư Nhật Bản Nom Nomura đã chỉ ra rằng, Việt Nam đã trở thành 
người chiến thắng lớn nhất trong năm đầu tiên của cuộc chiến thương mại Trung-
Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế cần nhìn nhận rằng, cuộc chiến sinh tử giữa hai nền 
kinh tế hàng đầu thế giới này đã mang đến cho nền kinh tế Việt Nam cả những cơ 
hội và thách thức rất lớn. 

Theo một phân tích của TS. Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Chính sách 
Công, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, công bố trên Tạp chí 
Forbes Việt Nam ngày 02/7/2019 thì “các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các 
mặt hàng thay thế cho hàng Trung Quốc sang Hoa Kỳ được hưởng lợi; trong khi 
các doanh nghiệp sản xuất hàng cho thị trường nội địa sẽ chịu cạnh tranh mạnh 
hơn từ hàng Trung Quốc nhập vào”. Đồng thời, “số liệu cũng cho thấy một rủi 
ro lớn mà Việt Nam phải đối mặt là việc hàng Trung Quốc chuyển tải 
(transshipment) qua Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ nhằm tránh thuế trừng phạt. 
Nhiều mặt hàng xuất mạnh từ Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng là những mặt hàng 
nhập mạnh từ Trung Quốc vào Việt Nam”3. 

                                           
3 https://forbesvietnam.com.vn/thao-luan/chien-tranh-thuong-mai-my-trung-va-tac-dong-toi-viet-nam-6677.html 
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Sự dịch chuyển của dòng vốn FDI vào Việt Nam cũng cho thấy ảnh hưởng 
đáng kể của chiến tranh thương mại. Ngân hàng Thụy sĩ UBS và các chuyên gia 
khác dự báo, ít nhất 20% cơ sở sản xuất ở Trung Quốc sẽ di dời sang nước khác 
trong những năm tới. Gần 80% các công ty Mỹ đang có kế hoạch chuyển hệ 
thống sản xuất ra khỏi Trung Quốc (hoặc thực sự đã bắt đầu dịch chuyển). Việt 
Nam được đánh giá là điểm đến rất hợp lý cho quá trình dịch chuyển này với lực 
lượng lao động chất lượng cao nhưng chi phí thấp, và vị trí địa lý gần với chuỗi 
cung ứng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, ngay cả 
khi 20% sản xuất của Trung Quốc sẽ di dời sang nước khác, Trung Quốc vẫn sẽ 
là nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Điều này cho thấy, Việt Nam tuy hưởng lợi 
nhờ sự dịch chuyển dòng đầu tư song cũng sẽ chịu sức ép và sức cạnh tranh đặc 
biệt lớn từ các công ty Trung Quốc, bao gồm không chỉ thị trường xuất khẩu, mà 
cả thị trường nội địa Việt Nam. 

3. Các hiệp định thương mại thế hệ mới là nền tảng để doanh nghiệp 
Việt Nam thay đổi diện mạo, hội nhập và phát triển 

Sau Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), việc Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Liên 
minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) đã góp phần giúp chúng ta thiết lập được 
quan hệ đối tác bình đẳng, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi với một số nền kinh tế 
phát triển nhất thế giới. Điều đặc biệt là Việt Nam là nước thứ hai trong ASEAN 
và là nước đang phát triển đầu tiên trong khu vực ký kết FTA với EU. Các FTA 
thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất 
khẩu cho hàng hóa của Việt Nam, trở thành một “đòn bẩy” quan trọng và là một 
chiến lược dài hạn nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi 
giá trị khu vực, nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu và cạnh tranh, khẳng định 
vị thế mới trên trường quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà những lợi 
thế cạnh tranh như giá nhân công rẻ, lợi thế tài nguyên hiện đã dần bị thu hẹp, 
không có tính bền vững trong khi những yếu tố như thương hiệu, chất lượng sản 
phẩm..., là những điểm mà doanh nghiệp Việt còn tương đối hạn chế, sẽ lại là 
yếu tố quyết định lợi thế của các doanh nghiệp trong “cuộc chơi toàn cầu”. 

Theo Báo cáo từ Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công thương, khi Hiệp định EVFTA 
có hiệu lực, cơ hội đối với xuất khẩu của Việt Nam được đẩy mạnh thông qua 
một số điểm quan trọng sau đây: (1) EVFTA tạo điều kiện cơ cấu lại thị trường 
xuất khẩu, nhập khẩu: Hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam chủ 
yếu với khu vực châu Á (chiếm khoảng 80% kim ngạch nhập khẩu và 50% kim 
ngạch xuất khẩu). EVFTA sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện thâm nhập, khai 
thác các thị trường mới, thị trường còn nhiều tiềm năng cho xuất khẩu của Việt 
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Nam; (2) EVFTA tạo cơ hội tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu: 
EVFTA là điều kiện quan trọng để nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế, 
tăng năng suất lao động, giảm dần việc gia công lắp ráp, tham gia vào các công 
đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn, từ đó bước sang giai đoạn phát triển 
các ngành điện tử, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xanh...; (3) EVFTA 
tạo động lực phát triển công nghiệp phụ trợ: Hàng hóa Việt Nam cần đáp ứng 
tiêu chí xuất xứ mới có thể được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo EVFTA. 
Tuy nhiên, đây vừa là thách thức cũng vừa là động lực để thúc đẩy doanh nghiệp 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu. 

Bên cạnh những cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với 
khá nhiều khó khăn khi EVFTA có hiệu lực, cụ thể: (i) Các doanh nghiệp Việt 
Nam cần phải vượt qua các yêu cầu bắt buộc về rào cản kỹ thuật như an toàn 
thực phẩm, dán nhãn, môi trường, v.v... của Liên minh châu Âu (EU). Các quy 
định này rất chặt chẽ, yêu cầu cao, do vậy, hàng hóa của Việt Nam phải hoàn 
thiện nhiều về chất lượng để có thể vượt qua các rào cản này; (ii) Sức ép cạnh 
tranh từ hàng nhập khẩu của EU cũng là khó khăn không nhỏ. Tuy nhiên, cạnh 
tranh luôn có tính hai mặt rõ ràng. Một mặt, cạnh tranh sẽ rất tiêu cực đối với 
các doanh nghiệp yếu kém, nhất là các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và 
kinh doanh lạc hậu. Mặt khác, cạnh tranh mang lại động lực cho các doanh 
nghiệp liên tục đổi mới và sáng tạo, đồng thời tạo ra thêm nhiều sự lựa chọn cho 
người tiêu dùng; (iii) Thương hiệu sản phẩm Việt Nam tại thị trường EU còn 
kém cạnh tranh so với các nước xuất khẩu khác; trong khi thị trường EU rất chú 
trọng vấn đề thương hiệu; (iv) Các cam kết sở hữu trí tuệ trong EVFTA (và cả 
Hiệp định CPTPP) cũng ở mức độ cao và toàn diện hơn, phạm vi các vấn đề 
điều chỉnh đa dạng, bao trùm nhiều lĩnh vực hơn so với trước đây, đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải chuyển mình thực sự để có đủ năng lực tuân thủ những luật 
chơi minh bạch, nghiêm ngặt ở cấp độ toàn cầu. 

4. Khu vực tư nhân Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng trong thời 
gian qua nhưng cũng còn nhiều hạn chế và rào cản để bứt phá 

Không nằm ngoài đặc điểm chung của các doanh nghiệp Việt Nam, đổi 
mới của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam còn hạn chế, đầu tư vào nghiên cứu 
& phát triển (R&D) và sáng chế còn thấp, số những đổi mới (do doanh nghiệp tự 
báo cáo) thấp hơn so với mong đợi đối với một nước có mức độ phát triển như 
Việt Nam, và ở Việt Nam vẫn còn khoảng cách năng suất lớn và ngày càng gia 
tăng giữa các công ty hàng đầu và công ty phía sau, giữa các ngành với nhau, và 
trong nội bộ từng ngành4. 

                                           
4 Theo đánh giá của nhóm chuyên gia thuộc Công ty tài chính quốc tế IFC tháng 8/2020 
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Thiếu hụt kỹ năng cũng là một trở ngại lớn đối với hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp đã tham gia hoạt 
động xuất, nhập khẩu. Kỹ năng quản lý đặc biệt khan hiếm. Và thiếu hụt kỹ 
năng đang là vấn đề ngày càng tăng lên nhanh chóng do quá trình và chất lượng 
đào tạo chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu, trong khi sự cạnh tranh về lao động lành 
nghề, lao động chất lượng cao đi kèm với quá trình chuyển dịch đầu tư vào Việt 
Nam ngày càng khốc liệt.  

Ngoài các vấn đề rào cản tự thân của doanh nghiệp tư nhân, các rào cản 
đến từ môi trường kinh doanh cũng gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của 
khối này và cần tiếp tục cải thiện mạnh hơn trong thời gian tới để tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp thực sự phát triển. Việt Nam hiện chỉ đứng thứ 70 trong bảng 
xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, cách rất xa vị trí của 
Malaysia và Thái Lan, gần ngang bằng với vị trí của Ấn Độ và Indonesia là hai 
quốc gia mà các nhà đầu tư đều coi là quốc gia khó kinh doanh. Thời gian, quy 
trình, chi phí tuân thủ pháp luật và chi phí không chính thức là những cụm 
từ/vấn đề nổi cộm cần xem xét, cải thiện trong chủ đề này. 

II - GIẢI PHÁP, HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC ĐỂ DOANH NGHIỆP 
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, CHỦ ĐỘNG GIÀNH CƠ HỘI, PHỤC HỒI 
KIÊN CƯỜNG VÀ BỀN VỮNG 

1. Những hành động thiết thực để giảm thiểu tác động của đại dịch 
COVID-19, giúp doanh nghiệp giành cơ hội, phục hồi kiên cường và bền vững 

Đại dịch COVID-19 xuất hiện đã làm các doanh nghiệp Việt Nam bộc lộ 
tức thì mọi vấn đề hạn chế bao gồm cả những yếu tố mang tính “hệ thống” cũng 
như các khó khăn khách quan phát sinh trên diện rộng khu vực, toàn cầu mà 
doanh nghiệp Việt Nam cùng phải gánh chịu. Đã có nhiều đánh giá cả trong 
nước và quốc tế về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế và các 
doanh nghiệp với nhiều góc phân tích nhưng có một số điểm chung sau đây 
được nhiều bên nhận định gồm: (i) Tác động của COVID-19 tới từng doanh 
nghiệp là khác nhau, phụ thuộc ngành, nghề, quy mô, sức khỏe, khả năng thanh 
khoản của từng doanh nghiệp; (ii) Tương lai còn nhiều yếu tố bất ổn và bất định 
bởi đại dịch vẫn chưa có khả năng khống chế dù các nước hiện rất nỗ lực để phát 
triển vacxin và các biện pháp chống dịch đi kèm; (iii) Doanh nghiệp không thể 
kiểm soát hay can thiệp vào tương lai nói trên, chỉ có thể làm chủ được các hành 
động của chính doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa các thiệt hại. 

Nhóm tư vấn của Deloitte Việt Nam đã nghiên cứu bối cảnh nêu trên và chỉ 
ra 9 hành động thiết thực các doanh nghiệp nên thực hiện để giảm thiểu các tác 
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động tiêu cực của đại dịch, đồng thời, cũng khuyến nghị rằng, đây là những 
nguyên tắc cơ bản mà mọi doanh nghiệp nên làm ngay cả khi không gặp các ảnh 
hưởng “tức thì” như COVID-19, để giúp doanh nghiệp phát triển lành mạnh, 
bền vững, tăng sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh cao thời 
“chiến tranh thương mại” và để phát huy hiệu quả các FTA thế hệ mới.  

9 hành động được chia thành 3 nhóm với các mức tác động khác nhau tới 
doanh nghiệp bao gồm: 

Nhóm 1 - Các hành động cần ưu tiên cao để tối ưu hóa hoạt động doanh 

nghiệp, có hiệu quả tức thì, hoàn toàn trong khả năng thực thi và kiểm soát 

của mỗi doanh nghiệp. 

(1) Rà soát để tối ưu hóa dòng tiền chi ra của doanh nghiệp, cắt giảm các 
dòng chi chưa/không cần thiết. 

(2)  Đối chiếu công nợ để tối ưu hóa chuỗi cung tài chính, xây dựng 
phương án thu hồi công nợ hoặc khoanh, giãn nợ hiệu quả hơn. 

(3) Tối ưu hóa hoạt động, tập trung vào duy trì hoạt động thiết yếu và liên 
quan trực tiếp chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. 

Nhóm 2 - Các hành động giúp tối ưu hóa hệ thống và doanh nghiệp 

hoàn toàn chủ động được trong khâu thực thi. 

(4) Nhận diện lại về khách hàng và thị trường bởi các chủ thể/yếu tố này 
cũng có nhiều biến đổi về nhu cầu, hành vi trong bối cảnh đại dịch. 

(5) Xây dựng, làm mới các chương trình tập trung vào chiến lược “giữ 
chân khách hàng” dựa trên phân tích nhu cầu, hành vi trước đó. 

(6) Xây dựng các chính sách để gắn kết, ràng buộc chặt chẽ (về lợi ích) với 
các nhà mua/nhà cung ứng trong cùng chuỗi. 

Nhóm 3 - Các hành động mang tính chiến lược, dài hạn, là sự lựa chọn 

khôn ngoan của doanh nghiệp để phục hồi kiên cường, bền vững. 

(7) Điều chỉnh các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp ngày một hiệu quả hơn. 

(8) Điều chỉnh giá của sản phẩm và tái thiết các nhóm sản phẩm trọng tâm. 

(9) Tạo kênh tiếp cận dễ dàng hơn cho khách hàng đối với sản phẩm, dịch 
vụ của doanh nghiệp (ví dụ sử dụng nhiều hơn các nền tảng online). 
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Việc mỗi doanh nghiệp nên lựa chọn thực hiện hành động nào trong số 9 
hành động được khuyến nghị bên trên sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực ngành nghề, 
tình trạng “sức khỏe” và mức độ thanh khoản của doanh nghiệp cũng như vị trí 
của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Và một trong những điều kiện tiên 
quyết giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định và triển khai hiệu 
quả bất cứ hành động nào trong số 9 hành động nêu trên phụ thuộc rất nhiều vào 
mức độ “kiên tâm” (resilient) của nhà lãnh đạo, cũng như mức độ “kiên cường” 
(resilience) mà lãnh đạo có thể xây dựng cho tổ chức của mình. Các doanh 
nghiệp hoạt động trong môi trường đầu tư được đánh giá tương đối thuận lợi 
như tại Việt Nam, hầu như chưa từng trải qua cuộc khủng hoảng cả về y tế và 
kinh tế tương tự như đại dịch COVID-19 lần này. Do đó, lãnh đạo doanh nghiệp 
sẽ không tránh khỏi tình trạng bị động, thậm chí hoảng loạn, hay lúng túng trong 
việc giải quyết các khó khăn, xử lý cuộc khủng hoảng toàn diện lần này. Tuy nhiên, 
nhà lãnh đạo thực sự kiên tâm và bền bỉ chèo lái, phát huy tối đa những tố chất 
“kiên tâm” trong nghệ thuật điều hành, tăng cường tối đa mức độ kiên cường cho 
đội ngũ và doanh nghiệp, thì sẽ có khả năng nắm bắt cơ hội lớn nhất để quản lý 
cuộc khủng hoảng đồng thời xây dựng tương lai, đưa doanh nghiệp vươn mình trỗi 
dậy trong giai đoạn đối phó và phục hồi sau khủng hoảng cũng như trong mọi điều 
kiện hoạt động bình thường hay điều kiện tăng trưởng phát triển.  

Lời khuyên của các chuyên gia chủ yếu giúp các chủ doanh nghiệp hệ 
thống hóa được hành động và hiểu được mức độ tác động khác nhau để ra các 
quyết sách trong bối cảnh này. 

2. Gợi ý một số nhóm giải pháp cụ thể với doanh nghiệp một số ngành, 
lĩnh vực trọng tâm 

2.1. Lĩnh vực nông nghiệp và chế biến sản phẩm từ nông nghiệp 

Mặc dù diễn biến của dịch bệnh và yếu tố thiên tai vẫn là hai nguy cơ lớn 
trong phát triển kinh tế nông nghiệp thời gian tới nhưng theo thống kê của Bộ 
NN&PTNT, qua 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 1,18% 
so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến tốc độ tăng GDP ngành nông, lâm, thủy sản 6 
tháng đầu năm đạt trên 1%. Cũng theo Bộ NN&PTNT, tình hình và số liệu xuất 
khẩu các sản phẩm lĩnh vực này trong 6 tháng đầu năm là: 

• Xuất khẩu gạo: năm nay được mùa và được giá do nhu cầu thế giới tăng 
cao, nhiều hợp đồng lớn những năm trước không ký được thì năm nay Việt Nam 
đã ký được. Các thị trường như Philippines và Trung Quốc có nhu cầu tăng khá 
mạnh về lương thực… 
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• Xuất khẩu gỗ: với kim ngạch xuất khẩu khá lớn, gỗ dù có khó khăn về 
logistics, đơn hàng gặp khó song vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Riêng trong 
tháng 6, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt gần 1 tỷ USD, trong khi 
ban đầu dự đoán chỉ đạt gần 700 triệu USD. 

• Xuất khẩu hoa quả: tuy lượng xuất sang thị trường chất lượng cao như 
Nhật Bản, Mỹ, Australia… chưa nhiều nhưng đã mở ra tiềm năng lớn. Đáng chú 
ý, uy tín của hoa quả Việt trên thị trường Australia đang tăng cao, tiềm năng 
phát triển không chỉ năm nay mà trong những năm tới… 

• Xuất khẩu thủy sản: dù ngành hàng thủy sản đang gặp khó khăn tại thị 
trường EU do bị áp dụng “thẻ vàng” với hải sản song cơ bản vẫn duy trì được 
các hoạt động xuất khẩu. 

Với những tín hiệu có thể đánh giá là “đặc biệt lạc quan” trong bối cảnh 
dịch như trên, cùng với đặc điểm hàng hóa từ nông, lâm, thủy hải sản đa phần là 
mặt hàng thiết yếu, và nhìn từ đòn bẩy là EVFTA, CPTPP, bài toán lớn nhất đặt ra 
với các doanh nghiệp lĩnh vực Nông nghiệp và Chế biến sản phẩm từ nông nghiệp 
lúc này là tối ưu hóa hoạt động, tăng sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và chất 
lượng cho sản phẩm để vươn mạnh ra “cuộc chơi” toàn cầu. Các hành động thiết 
thực mà doanh nghiệp trong lĩnh vực này nên ưu tiên thực hiện là hành động thuộc 
Nhóm 2 và Nhóm 3 để làm chủ cuộc chơi ngay từ trên sân nhà. 

Một số câu chuyện điển hình dưới đây là ví dụ của những doanh nghiệp “đi 
đúng hướng”, cần khuyến khích, nhân rộng: 

 

PHÚC SINH GROUP VÀ NỖ LỰC “LÀM CHỦ CUỘC CHƠI NỘI 
ĐỊA CŨNG NHƯ TOÀN CẦU” 

Tập đoàn Phúc Sinh, được mệnh danh “vua hồ tiêu”, là đơn vị xuất khẩu hồ 
tiêu chiếm thị phần cao nhất thế giới hiện nay. Trong bối cảnh dịch, nhiều “đối 
thủ” bị lao đao, phá sản bởi dịch bệnh thì nhờ thương hiệu, uy tín đã xây dựng 
trước đó với các bạn hàng quốc tế, đơn hàng lại càng dồn về Phúc Sinh nhiều 
hơn. Đồng thời, tập đoàn cũng đang nỗ lực để phát triển các dòng sản phẩm có 
thương hiệu trong nước, đặc biệt là sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao 
bởi đây vẫn là “khoảng trống” của sản phẩm Việt. Với phương châm lấy chất 
lượng sản phẩm làm trọng, chăm sóc khách hàng bằng sự tinh tế và tận tâm, uy 
tín trong giao nhận, Phúc Sinh tập trung tối đa vào việc đẩy nhanh mọi quy trình 
giao hàng, cải thiện khâu đóng gói và cho ra đời nhiều sản phẩm vừa thẩm mỹ 
vừa tiện dụng, tổ chức lại chuỗi cung ứng để hạn chế phụ thuộc nguyên liệu và 
chủ động hơn trong các khâu chế biến, tăng cường kênh bán hàng trực tiếp trên 
online, ưu tiên tuyển dụng đội ngũ nhân sự quản lý cấp cao... 
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Đến nay, chủ doanh nghiệp Phúc Sinh tự tin chia sẻ rằng, doanh thu năm 
2020 dự kiến sẽ đạt 250 triệu đô và cho biết thêm “Trong COVID-19, điều tôi 
nghe hàng ngày là mọi người mất đơn hàng, mất việc, giảm lương, bị sa thải. 
Nhiều khách hàng của chúng tôi cũng không thể đến được văn phòng do 
lockdown và nhiều nhà máy tại Ấn Độ, Jordan.… gần như đóng cửa, thì chúng 
tôi vẫn còn được phép sản xuất, bán được hàng, nhân viên chúng tôi vẫn đi làm 
đủ và được nhận lương đầy đủ, thậm chí còn nhiều việc để làm hơn do nhu cầu 
đơn hàng xuất khẩu vẫn lớn. Đó là sự may mắn lớn. Nhờ vậy mà Phúc Sinh 
consumer tại nội địa cũng tiếp tục phát triển, tiếp tục được mọi người ủng hộ. 
Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài sự nỗ lực tiến lên để vượt qua gian khó. 
Trong dịch, tiếp tục ra mắt sản phẩm mới, được người thân, bè bạn, đồng 
nghiệp, người tiêu dùng đón nhận, chúng tôi giữ được gần 400 quản lý, cán bộ 
công nhân, trả lương đầy đủ đúng tháng và còn tiếp tục tuyển dụng. Không gì 
hạnh phúc hơn. 

 

HOPE, NỀN TẢNG TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN NGÀNH GỖ VÀ 
SỰ CHỦ ĐỘNG CHUYỂN MÌNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT. 

Chuyển đổi số là xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của nền kinh tế và nhiều 
doanh nghiệp để tạo ra sự tăng trưởng có tính bứt phá ở nhiều ngành. Trong bối 
cảnh dịch COVID-19, thậm chí đây là “lựa chọn duy nhất” để doanh nghiệp duy 
trì hoạt động vì các yêu cầu giãn cách xã hội và “đóng cửa biên giới” giữa các 
quốc gia khiến doanh nghiệp đặt biệt gặp khó khăn trong việc tiếp thị, quảng bá, 
giao dịch, bán hàng... Tuy nhiên, qua đánh giá sơ bộ từ chính các Hiệp hội lớn 
trong ngành gỗ và chế biến gỗ tại Việt Nam, doanh nghiệp ngành gỗ có năng lực 
chuyển đổi số thuộc diện thấp nhất so với nhiều ngành khác, tốc độ chuyển đổi 
và ứng dụng còn chậm, bao gồm cả trong nội bộ doanh nghiệp, giữa các doanh 
nghiệp với nhau, trong các hoạt động kinh doanh cũng như trong việc đáp ứng 
các yêu cầu truy xuất... 

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã mở ra những cơ hội rất lớn cho mặt 
hàng gỗ từ Việt Nam để thay thế các mặt hàng tương tự từ Trung Quốc. Bên 
cạnh đó, việc tham gia vào các FTA quan trọng như EVFTA cũng mang lại cho 
Việt Nam nhiều thời cơ mới. Tuy nhiên, để có thể mở rộng xuất khẩu tại các thị 
trường trọng điểm và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, ngành gỗ Việt Nam phải 
vượt qua được những thách thức với tốc độ nhanh nhưng lại cần đảm bảo yếu tố 
bền vững, hiệu quả.  
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Xuất phát từ những vấn đề chính yếu nêu trên, Hội chế biến gỗ và mỹ nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) đã chủ động thảo luận cùng Hiệp hội Gỗ và 
Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Gỗ Bình Dương (BICA)... để xây dựng một chương 
trình hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ số, nhằm đẩy 
mạnh năng lực chuyển đổi số và giải quyết bài toán truy xuất nguồn gốc cho 
ngành gỗ, chế biến gỗ. Một trong các sản phẩm trọng tâm là HOPE, nền tảng triển 
lãm trực tuyến cho các sản phẩm gỗ Việt. Các doanh nghiệp tự tin rằng, với cách 
đi này, trong lúc cả thế giới vẫn khó khăn để đi lại, kết nối do dịch bệnh, thì các 
sản phẩm gỗ Việt vẫn có thể tiếp cận với mọi bạn hàng trên thế giới. Đây không 
chỉ đơn thuần là cải thiện mặt hạn chế của doanh nghiệp Việt mà còn là giải pháp 
“đi trước một bước” so với doanh nghiệp nhiều nước trong khu vực. Hiện nay, 
HOPE đã hình thành, vận hành bước đầu tập trung vào các hoạt động B2B. Năm 
tiếp theo, HOPE sẽ được phát triển mở rộng với các chức năng B2C để cho phép 
doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người mua cuối thông qua nền tảng trực tuyến. 

2.2. Lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch  

Du lịch và dịch vụ du lịch nằm trong số các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất bởi đại dịch, mặc dù trước đó đây là ngành có tăng trưởng đặc biệt ấn 
tượng. Theo số liệu TCTK công bố 8 tháng đầu năm 2020 thì: Doanh thu dịch 
vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 322,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10% tổng mức và 
giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng ước 
tính đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 54,4% so với cùng 
kỳ năm trước5. Do dịch COVID-19 bùng phát lần 2 tại Việt Nam từ cuối tháng 7 
làm cho các chính sách và nỗ lực kích cầu du lịch nội địa không thể thực hiện, 
nhiều khách du lịch hủy tour và nhiều sự kiện lễ hội văn hóa hủy bỏ, một số địa 
điểm thăm quan phải đóng cửa trở lại.  

Trong bối cảnh hoạt động du lịch gần như bị “đóng băng” hiện nay, bên 
cạnh hành động số 1-2 (trong danh sách 9 hành động thiết thực nêu tại mục 1) để 
giữ cho doanh nghiệp tồn tại qua khó khăn, các hành động 4, 7, 8, 9 sẽ là lựa 
chọn ưu tiên cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch. 

Minh chứng cho khuyến nghị này, một số nghiên cứu từ Goolge và Hội 
đồng tư vấn du lịch TAB công bố cuối tháng 5/2020 đã chỉ ra 5 xu hướng du lịch 
của người Việt sau giãn cách xã hội bao gồm: Xu hướng đầu tiên là nhu cầu của 
thị trường bắt đầu phục hồi trở lại vào giữa tháng tư với trên 50% du khách sẵn 
sàng du lịch trở lại; Thứ hai là ưu tiên về sự an toàn và ưu đãi của dịch vụ; Thứ ba 

                                           
5 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19721 
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là hầu hết người đi du lịch hiện tại đều muốn du lịch biển và thiên nhiên; Thứ tư 
là đi tour ngắn ngày, gần nơi mình sinh sống và đi cùng nhóm nhỏ, bạn bè; Thứ 
năm là xu hướng khách muốn đặt tour trực tiếp với nhà cung cấp, thông qua giải 
pháp số. Những xu hướng này không mới nhưng có thay đổi so với bối cảnh 
trước dịch, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt lại cụ thể hơn về hành vi 
nhóm khách hàng trọng tâm của mình và sự cạnh tranh khi hết giãn cách xã hội 
để định hướng lại sản phẩm, dịch vụ bao gồm cả vấn đề tối ưu giá, kênh tiếp 
thị... để phục hồi khi có cơ hội. 

Trường hợp khống chế được dịch, có thể vận hành trở lại hoạt động, hành 
động 6, sự gắn kết giữa các bên liên quan, cũng nên là ưu tiên của các doanh 
nghiệp lĩnh vực này. Thực tiễn dịp kích cầu du lịch nội địa vừa qua, nhiều doanh 
nghiệp lớn về du lịch, hàng không, lữ hành, khách sạn cũng đã tiên phong gắn 
kết để tạo lập các gói dịch vụ khép kín với nhiều ưu đãi về giá, về độ linh hoạt, 
phù hợp cho du khách.  

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CỤ THỂ: 

• Khuyến khích doanh nghiệp du lịch cơ cấu lại: (a) Cơ cấu lại sản phẩm du 
lịch: du lịch gia đình, du lịch nhóm nhỏ, du lịch thiên nhiên...; (b) Cơ cấu 
lại doanh nghiệp du lịch: thương mại điện tử, thanh toán điện tử, đại lý du 
lịch trực tuyến (OTA), đại lý bán sản phẩm du lịch cho các doanh nghiệp 
lớn, quảng bá du lịch qua e-marketing, mạng xã hội… 

• Khuyến khích sự liên kết giữa các đối tác để tạo giá trị gia tăng dịch vụ, 
như các hãng hàng không liên kết với các khách sạn, công ty lữ hành. 

• Các doanh nghiệp lớn (các hãng hàng không, các tập đoàn du lịch) cần hợp 
tác với nhau và cam kết: (1) Không bán sản phẩm không an toàn và chất 
lượng kém; (2) Không lừa dối khách hàng bằng quảng cáo sai sự thật; (3) 
Không bán với giá dưới giá thành sản xuất trực tiếp, không bán phá giá. 

• Địa phương - Điểm đến - Doanh nghiệp cùng chung tay tạo nên những gói 
sản phẩm hấp dẫn về chất lượng dịch vụ với giá cả phải chăng để tạo 
thương hiệu chung thu hút du khách. 
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SỐ HÓA MỘT QUỐC GIA - CHIA SẺ CỦA CÁ NHÂN VỀ  
CÁCH THỰC HIỆN SỐ HÓA, LÝ DO THỰC HIỆN VÀ  

NHỮNG BÀI HỌC CÓ THỂ RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH ĐÓ 

Toomas Hendrik Ilves 
Tổng thống Estonia giai đoạn 2006-2016 

 

Cho phép tôi bắt đầu bằng việc nêu ra một nghịch lý. Trong ba năm qua, tôi 
đã sống ở giữa Thung lũng Silicon, nơi được coi là trung tâm đổi mới sáng tạo 
về công nghệ thông tin (CNTT) của thế giới. Trong bán kính 12 km từ văn 
phòng của tôi tại Stanford, bạn sẽ nhìn thấy trụ sở của Tesla, Apple, Google, 
Facebook, Palantir và Youtube. Ngoài ra còn có vô số các công ty và dịch vụ 
thương mại khác mà doanh thu ít hơn thế một vài tỷ đô-la. Nơi đây chính xác được 
coi là trung tâm của cuộc cách mạng số mà trong vòng chưa đầy ba thập kỷ đã hoàn 
toàn định hình lại thế giới của chúng ta, một thế giới mà bất kỳ ai đã sống trong 
những giai đoạn trước đây đều không thể nhận ra. Gần như tất cả các công ty này 
đều cung cấp cho chúng ta những dịch vụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày, từ sáng 
đến tối, trong khi hầu như không ai nhớ lại rằng 20 năm trước chưa công ty nào 
trong số này ra đời, và nếu xa hơn chút nữa, chỉ 30 năm trước đây vào cuối thời kỳ 
Chiến tranh lạnh thì chúng sẽ dường như là điều viễn tưởng. 

Thế nhưng, khi sống ở trung tâm Thung lũng Silicon, nếu tôi cần đăng ký 
cho con đi học hoặc lấy bằng lái xe hoặc thực sự có bất kỳ tương tác nào với bất 
kỳ cấp chính quyền nào - địa phương, bang hay quốc gia - thì khả năng rất cao là 
tôi phải trực tiếp lái xe đến cơ quan chính quyền, chờ đợi hoặc đứng xếp hàng 
mà thường là hàng giờ. Tiếp theo là điền vào các biểu mẫu và đơn đăng ký bằng 
tay, đứng xếp hàng để nộp chúng và sau đó mất hàng tuần đợi chờ kết quả xử lý. 

Nói tóm lại, không giống như những điều kỳ diệu của cuộc sống số mà 
chúng ta sống với những chiếc điện thoại thông minh của mình và các ứng dụng 
được cài trên đó, các dịch vụ công và phương tiện quản trị của chúng ta hầu như 
không khác những năm 1950 và 1960. Điều này đúng với hầu hết các nơi trên 
thế giới hiện nay, không chỉ ở các nước đang phát triển mà còn ở nhiều quốc gia 
giàu có nhất và nếu không thì là “tiên tiến” nhất. 

Đã có những nỗ lực nhằm đưa quản trị vào Thế kỷ thứ XXI. Tuy nhiên, 
những nỗ lực này vẫn chưa đủ trong khi trong trường hợp tốt nhất, đôi khi có thể 
hoàn thành trực tuyến một nhiệm vụ của chính phủ hoặc liên quan đến dịch vụ 
công thông qua một trang web không ổn định và chắc chắn là không an toàn dựa 
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trên một địa chỉ email và một mật khẩu dễ bị đánh cắp. Nếu dữ liệu của tôi được 
lưu trữ trên một máy chủ của chính phủ, tôi không biết chúng được an toàn đến 
mức nào, hoặc nếu, như trong trường hợp của 23 triệu nhân viên Liên bang 
trước đây và hiện tại vào năm 2015, hoặc như chúng ta đã đọc hôm qua, thêm 
200.000 người nữa từ Cơ quan An ninh thông tin quốc phòng (cũng là đơn vị 
quản lý các hệ thống CNTT của Nhà Trắng), thì dữ liệu của tôi đơn giản là bị 
đánh cắp, có lẽ bởi một thế lực nước ngoài. 

Nói cách khác, số hóa quản trị không chỉ là “đưa chính phủ lên trực tuyến”. 
Nó cũng không đơn thuần là biến hồ sơ giấy thành các tệp PDF. Số hóa chính 
phủ rốt cuộc có nghĩa là tư duy lại phương thức vận hành của quản trị, một điểm 
mà tôi sẽ đề cập ở phần cuối của bài viết này. 

Trái ngược với Hoa Kỳ và hầu hết các quốc gia châu Âu, ở đất nước của 
chính tôi, Estonia, một cá nhân khi cần tương tác với chính quyền hoặc các tổ 
chức dịch vụ công cần trực tiếp có mặt chỉ trong ba trường hợp: kết hôn, ly hôn 
hoặc chuyển giao tài sản vật chất. Một cách ngẫu nhiên, trường hợp cuối cùng là 
để ngăn chặn các công ty bình phong ẩn danh có chủ sở hữu không rõ ràng mua 
gom bất động sản, như chúng ta đã thấy xảy ra ở Anh, Canada và Hoa Kỳ. 

Tất cả các tương tác và giao dịch khác giữa công dân và Nhà nước cũng 
như giữa các cơ quan và bộ ngành ở Estonia đều được số hóa. Các giao dịch này 
có thể và trong hầu như tất cả các trường hợp đều được thực hiện trực tuyến và 
bảo đảm an toàn ở mức bảo mật cao nhất hiện có. Trong gần 20 năm chúng tôi 
sử dụng hệ thống này, Estonia không bị xâm phạm lần nào, hệ thống này chưa 
bao giờ bị "sập". Hơn nữa, hệ thống của chúng tôi được thiết lập để chính quyền 
có lẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào mà họ đã có, cái 
chúng tôi gọi là quy định “chỉ một lần”. Không bao giờ bạn phải khai lại lần thứ 
hai địa chỉ, ngày sinh hoặc bất cứ thông tin nào khác (xem bên dưới). 

Tất cả điều này thậm chí vẫn đúng, nếu tất cả lịch sử xung đột an ninh 
mạng bắt đầu bằng các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) ồ ạt do 
Nga tiến hành nhằm vào Estonia năm 2007. Một cuộc tấn công DDOS hay tấn 
công từ chối dịch vụ phân tán làm hạn chế khả năng truy cập vào các máy chủ 
bằng cách làm chúng ngập lụt với hàng nghìn truy vấn gần như đồng thời; tuy 
nhiên, các cuộc tấn công như vậy không phải là một sự xâm phạm cũng như 
không làm tổn hại đến dữ liệu; không ai xâm nhập vào bên trong hệ thống. Quả 
thực, các hệ thống quản trị điện tử của Estonia vẫn còn nguyên vẹn trong suốt 
cuộc tấn công ồ ạt vào đất nước chúng tôi. Mặt khác, nếu chúng ta sử dụng định 
nghĩa về chiến tranh của Carl von Clausewitz, một vị tướng người Đức, đó là 
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“việc tiếp tục chính sách bằng các phương tiện khác”, thì chúng ta có đầy đủ lý 
do để coi lần công khai đầu tiên sử dụng một cuộc tấn công an ninh mạng như 
một biện pháp chính sách này là trường hợp chiến tranh an ninh mạng đầu tiên. 
Đây là trường hợp công khai đầu tiên, nhưng hầu như không phải là trường hợp 
cuối cùng. Cuộc tấn công lần đó là sự tiếp tục của chính sách bằng các phương 
tiện khác và được tiến hành gần như công khai. Tuy nhiên, chính phủ số của 
Estonia đã không bị ảnh hưởng. 

Tôi xin phép đề cập đến một nghịch lý nữa. Bất cứ khi nào tôi nói về số 
hóa quản trị, chắc chắn tôi nghe nói về “Anh Cả” (“Big Brother”), sự kiểm soát 
của chính phủ, KGB, Stasi, Gestapo, và kể từ năm 2013 và tiết lộ của Edward 
Snowden, thì có thêm NSA (Cơ quan An ninh quốc gia của Hoa Kỳ). Đây là 
những nỗi sợ hãi chính đáng, nếu bạn không thực hiện đúng số hóa quản trị. 

Điều nghịch lý là, như Shoshona Zuboff mô tả trong cuốn sách Chủ nghĩa 

tư bản giám sát của cô, tất cả những điều đó lại bị lu mờ trước sự giám sát bởi 
chính tất cả những điều kỳ diệu đó của các dịch vụ và phương tiện truyền thông 
mạng xã hội của khu vực tư nhân mà tất cả chúng ta sử dụng. Việc thu thập dữ 
liệu về mỗi và tất cả mọi người trong chúng ta thông qua các lệnh tìm kiếm trên 
Google, Facebook, các ứng dụng miễn phí trên điện thoại của chúng ta (không 
có ứng dụng miễn phí đâu) và các cookie* trên hầu như mọi trang web thương 
mại, chưa kể đến dữ liệu vị trí của bạn được sử dụng để tìm đường lái xe khi bạn 
sử dụng bản đồ của Google… đơn giản là đáng kinh ngạc. Thêm vào đó là ở 
Hoa Kỳ, nơi quản trị và dịch vụ công về cơ bản chưa được số hóa, bạn có thể 
tìm thấy các hình thức đối tác Công - Tư mới: Chính phủ Hoa Kỳ không phải là 
Anh Cả, chính phủ đó không giám sát bạn mà thay vào đó, ICE (Cơ quan Thực 
thi di trú và hải quan Hoa Kỳ) chỉ đơn giản là mua dữ liệu theo dõi vị trí của các 
cá nhân từ các công ty giám sát của khu vực tư nhân để tìm ra bạn. 

Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này nhưng điều quan trọng là phải chỉ ra rằng 
với tất cả những mảnh siêu dữ liệu* và dấu vết số mà chúng ta tạo ra và được sử 
dụng cho việc tạo ra các hồ sơ rất chi tiết về mỗi người trong chúng ta mà các công 
ty công nghệ bán vì mục đích quảng cáo, nguồn thu nhập chính của họ, thì bản thân 

Bạn không biết tất cả những thông tin đó về bạn là gì, hoặc ai sở hữu nó, nó đã 

được bán cho ai hoặc ai đang sử dụng nó. 

                                                      
* Cookie là một đoạn văn bản mà một máy chủ có thể lưu trên ổ cứng của người dùng. Cookie cho phép một 
trang web lưu các thông tin trên máy tính của người dùng và sau đó lấy lại nó. Các mẩu thông tin sẽ được lưu 
dưới dạng cặp tên - giá trị - ND 
* Siêu dữ liệu là dữ liệu để mô tả dữ liệu - ND. 

89 



 
 

Quản trị số khác với tất cả việc theo dõi và thu thập dữ liệu được thực hiện bởi 
các nền tảng truyền thông xã hội của khu vực tư nhân, các cookie của các trang web 
và “ứng dụng” trên điện thoại thông minh ở chỗ việc biết được ai truy cập vào dữ 
liệu của bạn là một đặc trưng then chốt của thành công của nó. 

Trường hợp Estonia 

Estonia bước vào con đường số hóa chính phủ như thế nào và tại sao lại 
làm như vậy? Chủ yếu đây là về vấn đề phát triển, hay chính xác hơn là kinh tế 
học phát triển, bắt kịp phương Tây. Năm 1938, một năm cuối cùng trước Chiến 
tranh thế giới thứ hai, Estonia và nước láng giềng phía Bắc của mình là Phần 
Lan được coi là có cùng mức GDP bình quân đầu người. Không quốc gia nào 
trong hai quốc gia đặc biệt giàu có, nhưng trình độ phát triển rất gần nhau. Trái 
lại, vào năm 1992, năm đầu tiên sau khi nền độc lập của Estonia được khôi 
phục, GDP bình quân đầu người của Phần Lan đã đạt xấp xỉ 24.000 USD, trong 
khi của Estonia chỉ là 2.800 USD, chênh lệch đến 8 lần.  

Hơn nữa, giống như trường hợp của tất cả các nước đang phát triển, 
Estonia phải đối mặt với một nghịch lý của Zeno về chàng A-sin nhanh chân 
phải đuổi kịp con Rùa chậm chạp đã xuất phát trước anh ta. Trong Nghịch lý 
này, giống như A-sin, chúng tôi sẽ không bao giờ bắt kịp vì con rùa đó hay 
người Phần Lan, và rộng hơn là các quốc gia phát triển trên thế giới, mà tất 
nhiên dù sao cũng sẽ tiếp tục phát triển, và do vậy, mãi mãi vẫn đi trước chúng 
tôi dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa. 

Đối với tôi, giải pháp để bắt kịp nằm ở số hóa đất nước. Cảm hứng đến từ 
hai nguồn, một là từ chính cuộc sống của tôi và hai là từ việc hiểu được một 
bước nhảy lớn về công nghệ, đó là trình duyệt internet đầu tiên. 

Tôi may mắn được học lập trình máy vi tính ở lứa tuổi mà chẳng ai nghĩ là 
sẽ học lập trình vào thời kỳ đó - năm 1969 khi tôi 15 tuổi trong một thử nghiệm 
một lần của giáo viên toán của tôi, người đang theo học chương trình Tiến sĩ về 
giảng dạy toán học tại Đại học Columbia. Năm mươi năm trước, học lập trình 
bao gồm việc thuê một chiếc máy điện báo đánh chữ độc lập chạy băng đục lỗ, 
một modem điện thoại lớn mà phải gắn ống nghe điện thoại vào một miếng hút 
chân không rộng 10 cm, và tiếp đó được kết nối với một máy vi tính có bộ nhớ 
lớn (máy vi tính trung tâm) đặt cách đó khoảng 30 dặm. Mặc dù vậy, nhóm nhỏ 
học sinh trung học của chúng tôi đều học lập trình trong BASIC, một phiên bản 
đơn giản của FORTRAN. Viết một chương trình để vẽ đồ thị hàm số y = x

2 và 
nhìn thấy hình parabol được in ra là một trong những điều kỳ diệu đối với tôi khi 
học lớp 10. 
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Sau đó, ở trường đại học, tôi nhìn thấy trên bảng thông báo một quảng cáo 
về lập trình cho một máy vi tính trong phòng thí nghiệm với thời gian 10 giờ 
mỗi tuần. Nghĩ bụng điều gì có thể khó đến vậy, tôi đã nộp đơn và nhanh chóng 
được ngồi trước một chiếc hộp to bằng cỡ bàn uống cà phê. Máy vi tính này là 
PDP-8, loại máy vi tính nhỏ bán ra thị trường đầu tiên, được sử dụng trong các 
phòng thí nghiệm vào những năm 1970 và được đặt tên như vậy vì dung lượng 
bộ nhớ tối đa là 8 kilobyte. Ngày nay, con số này là dung lượng của một email 
trống trơn. Vì giới hạn này, tất cả các lệnh phải được viết bằng ngôn ngữ 
ASSEMBLER, một ngôn ngữ lập trình hệ thập lục phân (hệ đếm cơ số 16) với 
tất cả các lệnh được viết bằng mã chữ và số. Tuy nhiên, với kiến thức lập trình 
từ thời trung học của tôi, đó không phải là một thử thách không thể vượt qua. 25 
năm sau khi học lập trình và tuyệt vọng về việc làm thế nào để Estonia có thể 
bắt kịp với Tây Âu, tôi nảy ra ý tưởng rằng nếu tôi có thể học cách làm điều đó 
khi còn là một học sinh trung học, thì tất cả trẻ em đều có thể và nên học cách sử 
dụng máy vi tính. 

Nguồn cảm hứng thứ hai cho việc số hóa Estonia đến vào năm 1993, khi 
trình duyệt web đầu tiên, Mosaic, ra đời. Mosaic đã được bán với giá 29,95 đô la 
hoặc khoảng như vậy - vào năm 1993, bạn thực sự phải đi mua trình duyệt này 
trong một cửa hàng và cài đặt nó vào máy vi tính của bạn bằng đĩa mềm. Tôi, 
một người đam mê máy vi tính, đã làm việc này. Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh 
ngạc khi cuối cùng tôi đã vận hành được trình duyệt này là ở đây có một cái gì 
đó mới, rất khác biệt, nhưng đồng thời cũng rất hứa hẹn, khi mà tất cả các quốc 
gia, dù giàu hay nghèo - Hoa Kỳ, Phần Lan, Estonia, Đức, Nhật Bản đều ở vị trí 
như nhau, bắt đầu trên một sân chơi bình đẳng. Đó là lúc tôi nhận ra rằng 
Estonia cần phải tiến hành số hóa và cách thực hiện việc đó là thông qua các 
trường học. 

Trong khi Internet chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, dù thế nào bạn vẫn có thể 
thấy nó hoạt động được. Ngay lúc đó tôi đã biết rằng mặc dù sẽ mất thời gian, 
nó sẽ cất cánh và chi phối đời sống của chúng ta. Đó là chỉ mới 4 năm sau khi 
Tim Berners Lee, cha đẻ của mạng lưới toàn thế giới (www), phát minh ra Giao 
thức truyền tải siêu văn bản (Hyper Text Transfer Protocol), ký hiệu "http" mà 
bạn thấy trước mọi địa chỉ internet và là cái cho phép Internet vận hành được. 
Chắc chắn là phương Tây đã có hệ thống đường cao tốc và xa lộ liên bang và cơ 
sở hạ tầng phát triển nói chung, nhưng Internet sẽ là tương lai của tất cả mọi 
người, nhưng không mang lại cho ai lợi thế nửa thế kỷ phát triển mà Estonia đã 
không có được. Ít nhất nếu chúng tôi nhanh chóng lên chuyến tàu này. 

Từ hai nguồn cảm hứng này, tôi đã đề xuất với Chính phủ về việc bắt đầu 
số hóa. Biết rằng điều này sẽ mất nhiều năm, và dựa trên tốc độ học lập trình của 
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tôi và các bạn cùng lớp trước đây, tôi nghĩ cách tốt nhất là trước tiên hãy bắt đầu 
với những người trẻ tuổi. Tôi đề xuất Estonia bắt đầu bằng cách đưa máy vi tính 
và giảng dạy về máy vi tính đến với tất cả học sinh. Ý tưởng này mang tên Bước 

nhảy của hổ (Tiger leap), để hàm ý rằng thông qua tin học hóa, đất nước chúng 
tôi, hoặc ít nhất là nền giáo dục, sẽ có bước nhảy mạnh mẽ vào tương lai. May 
mắn là Estonia có một Bộ trưởng Giáo dục sáng suốt vào thời điểm năm 1995 là 
Tiến sĩ Jaak Aaviksoo, người sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đã thúc đẩy Chính 
phủ chấp thuận đề xuất của tôi về việc đưa máy vi tính vào tất cả các trường học 
và kết nối tất cả chúng với nhau. 

Ý tưởng này không được sự đồng tình của tất cả mọi người. Liên đoàn giáo 
viên đã kịch liệt phản đối máy vi tính trong trường học, nói rằng chúng sẽ hủy 
hoại nền giáo dục; trong gần một năm trời, không một số báo nào của tuần báo 
liên đoàn giáo viên mà không có bài phản bác kịch liệt ý tưởng của tôi hay phê 
phán chính tôi. Quả thực, phần lớn trong thời gian hai mươi năm tiếp theo, các 
đảng đối lập dường như đã chọn số hóa là một vấn đề để chỉ trích - ít nhất là khi 
họ đang ở thế đối lập. 

Tuy nhiên, Chính phủ đã triển khai chính sách này, sử dụng cơ chế tài trợ 
đối ứng 50-50 mà tôi đã đề xuất trong đó chính quyền địa phương nào sẵn sàng 
trả một nửa giá máy vi tính sẽ được chính phủ Trung ương trả cho 50% còn lại. 
Đến năm 1998, tức là ba năm sau đó, tất cả các trường học ở Estonia đều có 
phòng máy vi tính được nối mạng. Không lâu sau đó, các ngân hàng Estonia 
nhận thấy sự thành công và tiếng tăm của dự án và quyết định tham gia. Đó là 
việc làm vì tư lợi, thuần khiết và đơn giản: mọi ngôi làng nhỏ bé đều có ít nhất 
hai tòa nhà ngân hàng cùng với đội ngũ nhân viên, một cách làm ngày càng tốn 
kém mà đơn giản là không bền vững. Cùng với một số nguồn tài chính của 
chính phủ và sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức phi chính phủ (NGO), các 
ngân hàng đã triển khai một chương trình để bảo đảm mọi ngôi làng đều có ngân 
hàng điện tử đặt tại các cơ quan chính quyền hoặc thư viện thành phố mà cũng 
được kết nối với Internet. Ngoài ra, các ngân hàng đã hỗ trợ một chương trình 
tập huấn cho người cao tuổi và người dân nông thôn để học cách sử dụng máy vi 
tính và, tất nhiên, để giao dịch ngân hàng trực tuyến. 

Bước nhảy lớn vào quản trị số 

Với ngân hàng, truy cập web và các dịch vụ trang web thương mại, Estonia 
vào cuối những năm 1990 đã đạt mức khá tiên tiến; lượng truy cập đã tăng 
mạnh. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi khi đó đều đang sử dụng các hình thức bảo 
mật tiêu chuẩn, một địa chỉ e-mail, một mật khẩu và một cấu trúc yếu kém khiến 
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cho trang web không an toàn và khó sử dụng giống như tình trạng ở hầu hết các 
nơi trên thế giới ngày nay. 

Cho đến cuối thế kỷ trước, người ta đã thấy rõ rằng số hóa quả thực là một 
cách để phát triển đất nước nhưng nó cần được thực hiện theo một cách khác đi 
rất nhiều để tính đến vô số vấn đề sẽ nảy sinh nếu chúng ta thật sự số hóa quản 
trị. Trước hết, nếu chúng ta số hóa quản trị, chúng ta cần sự tin tưởng của dân cư 
vừa mới thoát ra khỏi nửa thế kỷ chịu sự kiểm soát toàn trị, sự giám sát của Nhà 
nước cảnh sát với hậu quả thảm khốc xảy đến với những người bị xâm phạm 
quyền riêng tư và qua đó bị phát hiện che giấu những quan điểm sai trái. Họ đã 
trải qua tất cả những điều mà người dân ở phương Tây phản đối khi tôi nói về 
quản trị số. 

Thách thức là: Làm thế nào để bạn xây dựng một nền Dân chủ Số? Bạn biết 
rằng mình có một số công cụ nhất định mà trước đây chưa từng tồn tại nhưng 
bạn làm điều đó như thế nào? Hơn nữa, đó không đơn giản là vấn đề công nghệ. 
Có công nghệ rồi. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn làm điều đó về mặt chính 
trị? Số hóa, xét cho cùng, là một quyết định chính trị. Bạn có bắt đầu từ con 
số 0 không? Có phải chỉ đơn thuần là lặp lại thế giới giấy ở dạng kỹ thuật số, 
bao gồm việc chuyển các văn bản giấy sang dạng PDF không? Bạn cần loại khế 
ước xã hội nào? Làm thế nào để bạn có thể thực hiện lại việc quản trị mà kể từ 
khi bộ máy hành chính quan liêu được phát minh ra cách đây 5.000 năm luôn 
luôn là một quy trình tuần tự hoặc nối tiếp, với một văn bản đi từ văn phòng này 
sang văn phòng tiếp theo được đóng dấu hoặc ký duyệt trong trường hợp “quy 
trình liên cơ quan”. Tất cả những vấn đề này là những câu hỏi nảy sinh khi tìm 
cách đưa số hóa quản trị lên một tầm cao mới. 

Quan trọng nhất: bạn cần gì để đảm bảo Lòng tin? Có như vậy thì công dân 
của bạn mới sẵn sàng sử dụng hệ thống. Nếu không có lòng tin, người dân sẽ 
không tiếp nhận. Lòng tin là hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết. 

Điều gì tạo nên lòng tin? 

Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là sự minh bạch. Một thời gian dài 
trước khi chúng ta giải quyết các vấn đề cụ thể về việc sử dụng công nghệ nào, 
lòng tin vào số hóa trên hết có nghĩa là bạn với tư cách là một công dân phải biết 
ai có thể xem dữ liệu của bạn, những gì là chính đáng để xem, những gì là không 
chính đáng để xem, và trên thực tế ai đang xem dữ liệu của bạn? Dựa trên điều 
này, bạn có thể bắt đầu xây dựng lòng tin vào hệ thống để các công dân của bạn 
sẵn sàng sử dụng hệ thống đó. Bạn cần xác định rõ những cơ quan nào có thể 
hoặc không thể xem dữ liệu của bạn. Vội vàng “mua một giải pháp” sẽ không 
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giải quyết được các vấn đề pháp lý và điều tiết mà chắc chắn sẽ nảy sinh, mà các 
vấn đề này là cơ sở cho lòng tin vào hệ thống. 

Một quốc gia cũng không thể coi đây đơn thuần là một vấn đề pháp lý hoặc 
điều tiết. Những gì được chấp nhận về mặt văn hóa để đưa ra công khai cũng 
khác nhau. Ví dụ, ở Bắc Âu, chúng tôi có xu hướng ủng hộ tính minh bạch nhiều 
hơn và do đó coi những cái như thông tin về sở hữu tài sản là thông tin công 
khai. Ở Nam Âu đây lại là điều cấm kỵ. Ở Estonia, bất kỳ ai cũng có thể truy 
cập hồ sơ tài sản của người khác; ở Hy Lạp thì bạn lại không thể. Bạn cần thiết 
kế hệ thống của bạn để tuân thủ pháp luật của bạn nhưng cũng phải đáp ứng 
được những kỳ vọng xuất phát từ văn hóa của người dân của mình. 

Những thành tố tạo nên hệ thống của Estonia 

Thứ hai, lòng tin dựa trên sự bảo mật về định danh của bạn, rằng không 
ai có thể mạo danh bạn, rằng không ai khác có thể thay đổi dữ liệu của bạn, rằng 
trên môi trường trực tuyến chỉ có bạn là bạn mà thôi. Vậy thì, những thành tố 
thiết yếu nào đã tạo nên hệ thống của Estonia, một hệ thống mà Liên hợp quốc 
cũng đánh giá là có mức độ an ninh mạng cao nhất Châu Âu, là gì? 

• Một Định danh số an toàn và duy nhất cho mọi cư dân. 

• Một cấu trúc dựa trên cả chuẩn mực pháp lý cũng như được chấp 
nhận về mặt văn hóa đối với những gì thuộc về cá nhân và những gì thuộc về 
công cộng, cùng với sự minh bạch chung, có đi có lại. Tôi có thể đăng nhập và 
tìm ra ai đã và đang xem dữ liệu của tôi. 

• Tính toàn vẹn của dữ liệu, nghĩa là dữ liệu không thể bị thay đổi nếu 
không được phép.  

Đó là lý do tại sao, kể từ khi triển khai lần đầu tiên gần 20 năm trước, hệ 
thống của chúng tôi không bị xâm phạm một lần nào. Các giải pháp là công 
nghệ nhưng công nghệ có thể thay đổi, đã từng thay đổi, và khi công nghệ trở 
nên tiên tiến, sẽ được thay đổi, nhưng các vấn đề cần giải quyết vẫn giống như 
cũ, bất kể là công nghệ gì. Nghĩa là, bất kể công nghệ nào được sử dụng - và 
công nghệ sẽ thay đổi và cải tiến - thì sẽ phải giải quyết những vấn đề giống như 

vậy, cho dù thế nào. 

Đầu tiên, Định danh: Thế nào là một Định danh Số an toàn? Trước tiên, nó 
chỉ thuộc về một người, tức là nó là duy nhất. Nó không thể bị sao chép, nó 
không thể bị giả mạo. Ngược lại với một bức tranh hoạt hình kinh điển trên báo 
New Yorker (Người New York), trong đó một chú chó ngồi trước màn hình máy 
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vi tính, nói với chú chó thứ hai: “Trên mạng Internet không ai biết bạn là chó 
cả”, quản trị số không thể hoạt động được nếu không có một định danh an toàn. 
Dù nghe hài hước như một chuyện đùa 27 năm trước nhưng đây là vấn đề căn 
bản của bất kỳ tương tác nào mà không phải là trực diện (đối mặt nhau): bạn 
không biết mình đang tương tác với ai. Liệu có phải Chính phủ đang tương tác 
với bạn qua máy vi tính không? Hay ai đó mạo danh bạn? Có phải bạn, với tư 
cách một người dùng, đang tương tác với một cơ quan công hay ngân hàng 
không? Hay một thực thể nào đó giả danh chính phủ, ngân hàng hoặc công ty 
phát hành thẻ tín dụng? 

Mọi cư dân của Estonia đều được cấp một định danh số duy nhất, an toàn 
được sử dụng để truy cập một cách an toàn vào tất cả các dịch vụ của chính phủ, 
đó có thể là hồ sơ sức khỏe, đăng ký ô tô, thuế, dịch vụ xã hội, hồ sơ tài sản và 
vô số dịch vụ của khu vực tư nhân, mà trước tiên và quan trọng nhất là dịch vụ 
tài chính. 

Hiện nay, trước khi các công nghệ tốt hơn xuất hiện, thì hệ thống an toàn 
nhất là hệ thống trong đó tất cả các thông tin truyền tải được mã hóa trong suốt 
quá trình kết nối số, được gọi là mã hóa đầu cuối* (End-to-End hoặc E2E), sử 
dụng Hạ tầng khóa công khai**, một mô hình mã hóa toán học có tính chất 
không thể phá vỡ đến mức khi được phát minh ra Cơ quan An ninh quốc gia 
Hoa Kỳ đã tìm cách cấm công bố nó trên một tạp chí khoa học. 

Hợp phần thứ hai của một định danh an toàn là yêu cầu xác thực hai 
bước: để đảm bảo rằng ai đó trên Internet đúng là người mà họ nói, cần sử dụng 
một con chip, được sở hữu duy nhất bởi người dùng, khớp với mã mà chỉ họ 
mới biết: nguyên tắc ở đây là cái gì đó thuộc sở hữu của bạn - một con chip định 
danh (ID) - và cái chỉ bạn biết, mã của bạn, khớp với nhau. Chỉ khi đó bạn mới 
có thể kết nối. 

Định danh số duy nhất này được sử dụng để truy cập tất cả các dịch vụ 
thông qua nhận dạng hai lần sử dụng một con chip, hoặc gắn trong thẻ căn cước 
công dân hoặc sử dụng điện thoại thông minh, mà tất nhiên cũng chứa một con 
chip, một thẻ SIM cần được lập trình duy nhất cho người dùng. Kết nối với Cơ 
quan Chứng nhận xác thực từng tương tác và cho phép truy cập vào tất cả các 
dịch vụ của chính phủ và nhiều dịch vụ của khu vực tư nhân thông qua mã hóa 

                                                      
* Đây là quy trình mà một hệ thống hoặc dịch vụ hoạt động từ đầu đến cuối và cung cấp một giải pháp chức năng 
hoàn chỉnh, thường là không cần sự trợ giúp từ bên thứ ba - ND. 
** Đây là một cơ chế cho phép bên thứ ba cung cấp và xác thực định danh của các bên tham gia vào quá trình 
trao đổi thông tin. Cơ chế này cũng cho phép gán cho mỗi người sử dụng trong hệ thống một cặp khóa công 
khai/khóa bí mật - ND. 
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đầu cuối sử dụng cơ sở hạ tầng khóa công khai. Định danh số này cho phép ký 
kết hợp pháp các văn bản, tương đương với chữ ký tươi, cùng với dấu đóng xác 
nhận thời điểm ký kết. 

Tôi cần nói thêm ở đây rằng điều đáng buồn là các chính phủ như Hoa Kỳ, 
cũng như hầu hết các quốc gia hàng đầu, có trình độ phát triển cao, không sẵn 
lòng thực hiện điều kiện tiên quyết ban đầu này của an ninh mạng, một ID duy 
nhất với xác thực hai bước và mã hóa E-2-E. Điều này có nghĩa là an ninh mạng 
sơ đẳng của khu vực công và cơ sở hạ tầng cấp thiết chắc chắn bị tổn hại. Thông 
tin truyền tải không được mã hóa và sử dụng một mật khẩu duy nhất được liên kết 
với một địa chỉ email không thể là cơ sở cho bất kỳ hệ thống quản trị điện tử nào. 

Một khía cạnh cuối cùng của định danh số cần có để hệ thống quản trị số có 
thể hoạt động được là một quyết định chính trị. Các ID số phải có tính chất bắt 
buộc. Ví dụ, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) hiện được yêu cầu cấp định 
danh số cho công dân ngoài các giấy tờ định danh đã được chính phủ cấp mà tất 
cả các nước châu Âu đều có. Đáng tiếc là ở hầu hết các nước EU, định danh số 
là ID mang tính tự nguyện, tùy chọn. Kết quả là tỷ lệ chấp nhận định danh số 
thấp, thường chỉ 20-25% dân số sở hữu định danh số. Điều này đến lượt nó có 
nghĩa là các cơ quan chính phủ hoặc khu vực tư nhân không có động cơ đầu tư 
vào phát triển các dịch vụ kỹ thuật số: nếu 25% dân số sở hữu định danh số thì 
75% dân số còn lại không sở hữu và vì vậy bộ phận dân số đó sẽ tiếp tục yêu 
cầu và đòi hỏi các dịch vụ thông thường tương tự và nhân viên xử lý các đơn từ, 
hồ sơ bằng giấy của họ. Khu vực tư nhân cũng sẽ lựa chọn không thực hiện các 
đầu tư cần thiết để cung cấp các dịch vụ số khi phân tích chi phí/lợi ích cho thấy 
mức tiết kiệm rất nhỏ đối với đầu tư cần có để số hóa các dịch vụ mà chỉ được 
một số người sử dụng. 

Đây là một tình thế nghịch lý. Không có đủ người dùng thì sẽ không có 
động cơ để phát triển dịch vụ; không có dịch vụ thì công dân sẽ không có động 
cơ tự nguyện lấy định danh số. Đây là một bước đi mà chính phủ cần sự can 
đảm hoặc ý chí chính trị để đưa định danh số trở thành một phần của bất kỳ ID 
bắt buộc nào, dù là giấy tờ ID ở Châu Âu hay bằng lái xe ở các quốc gia như 
Hoa Kỳ. 

Cấu trúc 

Tuy nhiên, một định danh số an toàn mới chỉ là bước đầu tiên. Khía cạnh 
trọng yếu thứ hai của bất kỳ hệ thống quản trị số nào là cấu trúc. Bảo đảm 
thông tin được truyền tải an toàn là một việc quá lớn và tốn kém nếu mọi cơ 
quan chính phủ tự mình thực hiện. Vì vậy, các bộ và cơ quan cần một cổng duy 
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nhất xác nhận danh tính của người dùng và sau đó cho phép họ truy cập những 
gì họ cần. Điều này không dễ dàng như vẻ ngoài mà nó thể hiện. Bạn kết nối các 
bộ, ngành và người dân bằng cách nào? Ai nên được phép xem những gì? Cơ 
quan nào có thể xem hồ sơ thuế? Cảnh sát có thể xem những gì? Những thông 
tin nào là hoàn toàn công khai? Thông tin nào là hoàn toàn riêng tư? 

Đây không phải là một vấn đề tầm thường cần giải quyết, vì nó có nghĩa là 
thiết kế và kết nối tất cả các tổ chức khác nhau của khu vực công và tư theo cách 
phù hợp với luật pháp của quốc gia.  Đây quả thực là công việc tốn nhiều thời 
gian nhất - xây dựng cấu trúc truy cập dữ liệu số của bạn và bảo đảm những gì 
được tìm kiếm ở định dạng số thích hợp. Cấu trúc này phụ thuộc vào hệ thống 
luật pháp, quy định và trên thực tế cả những ràng buộc về văn hóa của một quốc 
gia. Đúng, công dân phải được phép xem dữ liệu của chính mình - hồ sơ chăm 
sóc sức khỏe, hồ sơ thuế và tài sản của anh ta. Nhưng bạn cũng cần bảo đảm làm 
thế nào để các cơ quan có thể tiếp cận hợp pháp thông tin mà họ được quyền tiếp 
cận, nhưng không được tiếp cận những gì họ không có quyền tiếp cận. 

Để bảo đảm điều đó, một quốc gia cũng cần lưu giữ nhật ký tất cả các hoạt 
động truy cập để các cơ quan quản lý và công dân thường xuyên có thể kiểm tra 
xem ai đã xem các dữ liệu của cá nhân nào đó. Vấn đề then chốt ở đây là sự 
minh bạch đối với công dân. Với tư cách là một công dân tôi có thể xem ai đã 
truy cập vào dữ liệu của mình, điều này giải quyết phần lớn nỗi sợ hãi lớn nhất 
của công dân: quyền riêng tư. Tôi biết ai xem dữ liệu của mình. Chính phủ cũng 
cần phải có khả năng kiểm soát các công chức của mình. 

Các bộ, ngành cũng cần số hóa hồ sơ lưu trữ của mình để công dân và các 
cơ quan có thể truy cập chúng. Những dữ liệu hoặc hồ sơ lưu trữ chưa được số 
hóa mà vẫn ở trên giấy là hiện thân của những dữ liệu mà người dân không thể 
truy cập và do đó vẫn nằm ngoài quá trình số hóa. Quá trình số hóa hồ sơ lưu trữ 
này cũng sẽ mất thời gian. 

Tuy nhiên, một khi dữ liệu và hồ sơ lưu trữ được số hóa, chính phủ có thể 
thực hiện được một lợi ích bổ sung và rất quan trọng của một cấu trúc được thiết 
kế tốt trong đó việc truy cập yêu cầu nhận dạng với một ID có tính bảo mật cao: 
đó là quy tắc chỉ một lần duy nhất. Quy tắc hoặc quy định này có nghĩa là công 
dân không bị yêu cầu cung cấp một dữ liệu nào đó nếu nó đã có trong hệ thống. 
Vì các cơ sở dữ liệu đều phụ thuộc vào mã định danh duy nhất của người dùng 
là công dân nên có thể loại bỏ tình trạng lặp lại gây mệt mỏi đối với công dân 
trong việc tương tác với chính quyền. Thủ tục có tính tiêu chuẩn ở hầu hết các 
quốc gia tại đó các đơn vị cung cấp dịch vụ công khác nhau liên tục hỏi về địa 
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chỉ, số điện thoại, ngày sinh, v.v… của công dân, được xóa bỏ. Khi tôi điền tờ khai 
thuế của mình, tất cả dữ liệu liên quan đã có ở đó: tiền lương của tôi, các khoản 
đóng góp từ thiện được khấu trừ thuế của tôi, các con tôi là người phụ thuộc. Đây 
là yếu tố căn bản tạo nên sự hài lòng của công dân đối với quản trị số. 

Một điểm cuối cùng về cấu trúc trao đổi dữ liệu. Cấu trúc của Estonia, hệ 
thống trao đổi dữ liệu số được gọi là Xa lộ X (X-Road), một nền tảng mã nguồn 
mở, không thuộc sở hữu độc quyền, hiện đã được 15 quốc gia triển khai ở các 
mức độ khác nhau. Quả thực, ngày nay, bằng cách sử dụng nền tảng này, người 
Estonia và người Phần Lan có thể mua thuốc theo đơn thuốc của họ tại bất kỳ 
hiệu thuốc nào ở quốc gia kia. Tôi tin rằng đây là làn sóng của tương lai và sẽ 
bắt đầu đưa các dịch vụ công lên trình độ của khu vực tư nhân - kết nối các dịch 
vụ qua biên giới và thực hiện việc này trên một nền tảng tương thích với độ an 
toàn cao. 

Tuy nhiên, cấu trúc cụ thể được sử dụng lại không quan trọng. Kể từ khi 
tạo ra Xa lộ X gần 20 năm trước, một số hệ thống khác đã được phát minh ra. 
Một chính phủ cần quyết định phần mềm nào là tốt nhất, mặc dù là phần mềm 
mã nguồn mở, không thuộc sở hữu độc quyền có chi phí thấp hơn và mang lại 
tính linh hoạt hơn nhiều cho chính phủ. Điều quan trọng là các kết nối giữa các 
cơ quan và công dân tuân thủ luật pháp và quy định của đất nước, đúng như 
được thực hiện với các cơ quan hành chính truyền thống dựa trên giấy tờ. 

Quyền riêng tư và tính toàn vẹn của dữ liệu 

Có lẽ mối quan tâm lớn nhất của mọi người khi thảo luận về quản trị điện 
tử là câu hỏi: thế quyền riêng tư thì sao? Nói chung, câu trả lời của tôi là dựa 
trên sự minh bạch chung và có đi có lại trong hệ thống của Estonia, tại đó tôi có 
thể biết ai đã xem dữ liệu của mình, tôi cảm thấy an toàn hơn về quyền riêng tư 
của mình với hệ thống số hơn là hệ thống giấy tờ mà trong đó nếu có cũng rất ít 
hồ sơ lưu trữ về những người đã truy cập dữ liệu của tôi. Hãy xem xét trường 
hợp của tay đua xe Công thức 1 Michael Schumacher, một trong những nhân vật 
của công chúng được biết đến nhiều nhất ở châu Âu, người bị tổn thương não 
nghiêm trọng trong một vụ tai nạn trượt tuyết kinh hoàng vào năm 2013. Trong 
vòng vài giờ sau vụ tai nạn, báo chí lá cải đã ngập tràn những bức hình chụp X-
quang và hồ sơ bệnh án của anh. Không thể truy ra nguồn gốc của những thứ 
này vì chúng là hồ sơ giấy. Trong một hệ thống số hóa đúng cách, điều này là 
không thể. Tất cả các hồ sơ là hồ sơ số và quyền truy cập chúng luôn bị giới hạn 
ở các bác sĩ được cấp quyền thông qua ID của họ và mọi người thực hiện việc 
truy cập đều được hệ thống ghi lại. Do đó, ở Estonia cũng như vậy, hồ sơ sở hữu 
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tài sản được công khai; bất cứ ai cũng có thể xem những tài sản nào thuộc sở 
hữu của tôi và quả thực khi tôi còn đương chức, các nhà báo thường xuyên săm 
soi những hồ sơ đó, có lẽ với hy vọng tìm được tin sốt dẻo nào đó. Nói cách 
khác, quyền riêng tư dựa trên sự minh bạch, sự hiểu biết rằng tất cả các truy cập 
đều được hệ thống ghi lại. 

Tuy nhiên, việc mọi người nhấn mạnh, nếu không phải là lo sợ, về quyền 
riêng tư trong quản trị số, lại bỏ qua một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều đi kèm 
với số hóa: tính toàn vẹn của dữ liệu, trụ cột thứ ba của lòng tin và bảo mật 
trong các dịch vụ công. Quyền riêng tư là nguyên tắc mà theo đó không ai khi 
không có sự cho phép của bạn có thể xem dữ liệu của bạn; tính toàn vẹn của dữ 
liệu có nghĩa là không ai khi không có sự cho phép của bạn có thể thay đổi nó. 
Mức độ quan tâm đến sự khác biệt quan trọng này vẫn còn quá thấp. Đúng, 
quyền riêng tư là quan trọng và bạn có lý do để lo lắng nếu ai đó đã truy cập hồ 
sơ y tế hoặc tài khoản ngân hàng của bạn. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu ai đó 
thay đổi hồ sơ y tế của bạn? Ví dụ, nếu thông tin về nhóm máu của bạn, hoặc số 
tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn bị thay đổi. Tất cả chúng ta cần quan tâm 
đến tính toàn vẹn của dữ liệu nhiều hơn nhiều so với hiện nay. 

Điều này không chỉ đúng với dữ liệu cá nhân. Ví dụ, nó cũng đúng với các 
luật và các vụ kiện của tòa án mà chỉ tồn tại ở định dạng số. Hãy tưởng tượng 
nếu ai đó thay đổi một luật hoặc các chi tiết của một vụ án. Làm thế nào để bất 
kỳ ai đều biết nếu nó đã bị thay đổi? Kể từ năm 2008, đến nay đã là 12 năm, 
Estonia đã đưa tất cả dữ liệu có tính quyết định vào một sổ cái phân tán riêng 
(private distributed ledger), hay còn gọi là “chuỗi khối” (“blockchain”) riêng như 
mọi người thường gọi. Tất cả sổ đăng ký dân cư, hồ sơ y tế, hồ sơ tài sản và tòa 
án, hồ sơ thuế và lương hưu cũng đều được bảo mật. Đây là một bước sống còn 
phải thực hiện đối với các dịch vụ công được số hóa: hồ sơ số tất nhiên là tâm 
điểm của bất kỳ xã hội hiện đại nào và tất cả chúng ta đều lo ngại về việc chúng bị 
xâm phạm. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ. Chúng ta cần quan tâm nhiều hơn 
nhiều đến tính toàn vẹn của dữ liệu trong trường hợp hệ thống bị xâm phạm. 

Số hóa thay đổi 5.000 năm quản trị 

Điều then chốt để hiểu được cách thức số hóa làm thay đổi mạnh mẽ quản 
trị nằm ở bản chất của Nhà nước. Sự hình thành nên Nhà nước - vào khoảng 
cùng thời điểm 5.000 nghìn năm trước ở Trung Quốc, Lưỡng Hà và Ai Cập - 
xuất hiện đồng thời với chữ viết và ghi chép. Quả thực, chúng ta có thể thừa 
nhận rằng chính việc lưu giữ hồ sơ, một việc cần thiết để Nhà nước sơ khai có 
thể thực hiện quản lý, đã dẫn đến sự hình thành chữ viết. Các chính quyền sơ 

99 



 
 

khai này cần thu thuế, cần biết có bao nhiêu ngũ cốc đã được trồng, có thể huy 
động bao nhiêu người vào quân đội. Tất cả các Nhà nước hoạt động cần lưu trữ 
hồ sơ, và việc quản lý nhà nước đòi hỏi phải có một bộ máy hành chính, một 
nhóm người theo dõi các công việc của Nhà nước, những người có thể làm cho 
các hồ sơ ghi chép dễ hiểu. Việc viết các tác phẩm văn học, như bộ Sử thi 

Gilgamesh hay Luận ngữ của Khổng Tử, sau đó mới xuất hiện. 

Để hiểu được tầm vóc của cuộc cách mạng do số hóa mang lại, chúng ta 
cần hiểu quản trị, hay nói cách khác, việc quản lý nhà nước, mà trong trường 
hợp này có thể là một thành phố, một tỉnh hoặc các đơn vị nhỏ hơn của Nhà 
nước, luôn là một quá trình tuần tự hoặc nối tiếp như thế nào. 

Dù ở trong trạng thái hiện đại (nhưng chưa được số hóa) ở dạng số như các 
bảng excel hoặc tệp pdf, hoặc trên giấy, giấy cói hoặc bảng đất sét, thì kể từ khi 
bắt đầu có Nhà nước, các tài liệu, hồ sơ, thống kê, mệnh lệnh đã được xử lý một 
cách tuần tự hoặc nối tiếp hoặc mỗi bước, mỗi lúc một hành động. Một tài liệu 
được gửi đến một văn phòng (cơ quan, bộ, v.v…), nơi viên thư lại người Ai Cập 
hoặc thư ký của Bộ Xe cơ giới sẽ xử lý nó, nhập dữ liệu bằng tay hoặc máy vi 
tính và sau đó gửi tài liệu đó - qua đường thư nhanh hoặc đường thư thường 
giữa các cơ quan hoặc qua e-mail tới cơ quan tiếp theo, từ đó nó sẽ được gửi đến 
một cơ quan hành chính khác. Quá trình này có thể tiếp diễn thông qua bất kể 
bao nhiêu cơ quan. Ví dụ, tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, việc thông qua một quan 
điểm của chính phủ về một vấn đề quốc tế có thể dễ dàng yêu cầu 15 cơ 
quan/đơn vị khác nhau ký duyệt (tất cả các cơ quan/đơn vị này không nhất thiết 
đều thuộc Bộ Ngoại giao) trước khi có thể đưa ra tuyên bố, hoặc trở thành chính 
sách, hoặc được sử dụng trong một bài phát biểu của Tổng thống. 

Hoặc hãy xem những gì mà các bậc cha mẹ phải trải qua khi một đứa trẻ 
được sinh ra. Đầu tiên phải lấy giấy khai sinh cho đứa trẻ. Bạn có thể phải cung 
cấp giấy đăng ký kết hôn để đảm bảo đứa trẻ mang họ của cha. Với giấy khai 
sinh, bạn có thể làm đơn đăng ký bảo hiểm y tế. Ở nhiều quốc gia, bạn cần đăng 
ký trẻ sơ sinh như một cư dân. Bạn có thể cần làm đơn đăng ký các dịch vụ xã 
hội; nếu quốc gia của bạn có chế độ này như nhiều quốc gia đang có, bạn cũng 
cần làm đơn đăng ký xin nghỉ chế độ thai sản có hưởng lương, v.v… Các phê 
duyệt cần thiết được xử lý theo cách tuần tự nhưng không phải do chính phủ 
thực hiện. Trái lại, bạn phải tự mình làm những việc này. Một bản sao giấy khai 
sinh được chuyển đến cán bộ có liên quan trong một cơ quan. Trước kỷ nguyên 
máy vi tính, cán bộ đó sẽ phải tra cứu và kiểm tra dữ liệu của cha mẹ đứa trẻ 
trong tủ đựng tài liệu; ngày nay, các cán bộ hành chính có thể tham khảo cơ sở 
dữ liệu trên máy vi tính. Sau khi được chấp thuận/duyệt, người mẹ hoặc người 
cha của đứa trẻ sẽ tiến hành giai đoạn tiếp theo của quy trình. 
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Trong một xã hội số hóa, tất cả các bước tuần tự đó đều được thực hiện 
đồng thời. Mỗi cơ quan hoặc bộ hoặc đơn vị trong cơ quan/bộ tiếp nhận thông 
tin cùng một lúc và thực hiện bất cứ việc gì cần làm. Quan chức Bộ Ngoại giao 
chấp thuận đối với một tuyên bố, một cán bộ quản lý phương tiện cơ giới xác 
minh một người nộp đơn không có vé phạt vi phạm tốc độ nào còn chưa được 
nộp. Việc sinh con được bệnh viện đăng ký theo phương thức số, tất cả những gì 
cha mẹ phải làm là nói cho bệnh viện biết tên đứa con của mình. Từ đó, chính 
quyền sẽ cấp giấy khai sinh, đăng ký nơi cư trú của đứa trẻ, cung cấp bác sĩ, tất 
cả các dịch vụ xã hội và y tế liên quan sẽ được bắt đầu một cách tự động và cha 
mẹ cần cho biết người mẹ hay người cha của đứa trẻ sẽ nghỉ phép. Tất cả đều 
được thực hiện ngay lập tức. Quá trình xử lý được thực hiện song song. Dữ liệu 
liên quan về cha mẹ đã có tại các cơ quan đăng ký có liên quan, máy vi tính chỉ 
đơn giản đưa ra quyết định giữa hai lựa chọn có hoặc không: liệu cha mẹ hoặc 
đứa trẻ có đủ điều kiện được hưởng dịch vụ này hay dịch vụ khác không. 

Xử lý song song là điều then chốt để hiểu được tại sao số hóa quản trị lại 
nâng cao đáng kể hiệu quả và giảm rất nhiều thời gian lãng phí vào công việc 
hành chính quan liêu, được vận hành nối tiếp do con người làm trung gian. 

Đây là điểm giúp tiết kiệm thời gian: giảm rất đáng kể các công việc cần 
thiết để vận hành hệ thống quản trị, nhưng quan trọng hơn là giảm thời gian và 
công sức của công dân trong xã hội. Đây có lẽ cũng là bài học quan trọng nhất 
cho các chính phủ và các nhà lãnh đạo của các chính phủ đó vì nó sẽ thay đổi 
quản trị vĩnh viễn. 

Kết luận 

Có thể học được gì từ tất cả những điều trên? Có năm điểm được rút ra. 

1. Số hóa quản trị sẽ vận hành tốt nếu được sự ủng hộ của công chúng. 
Không nhất thiết tất cả mọi người dân sẽ tham gia, nhưng điều quan trọng là 
phải có sự ủng hộ của các chủ thể chính trong khu vực tư nhân và trong các 
bộ phận dân cư như thanh niên và tầng lớp chuyên môn ưu tú, tức là các kỹ 
sư, nhà khoa học, giới học thuật. Các ngân hàng là một đồng minh tự nhiên vì 
việc số hóa dưới sự dẫn dắt của chính phủ sẽ làm cho các giao dịch an toàn 
hơn so với các phương pháp mà họ có thể sử dụng nhưng vấn đề không kém 
phần quan trọng là cho phép các ngân hàng cắt giảm cả chi phí lao động và 
chi phí thuê trụ sở và vận hành. Quả thực, khu vực ngân hàng đang và sẽ là 
một bộ phận của khu vực tư nhân mà số hóa mang lại những lợi thế lớn nhất 
về bảo mật cũng như tiết kiệm. 
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Sự ủng hộ của thanh niên giúp huy động toàn xã hội và với năng lượng của 
họ trong việc hiện đại hóa và thử những cái mới, luôn là điều tốt khi có họ tham 
gia vào quá trình này. Tất cả các thành phần, như giới học thuật/giới chuyên 
môn ưu tú, khu vực tư nhân và thanh niên, đóng vai trò then chốt trong việc tạo 
dựng sự ủng hộ rộng rãi đối với việc tiến hành số hóa ở Estonia. 

2. Các chính phủ cần đưa số hóa trở thành một ưu tiên công. Họ sẽ thành 
công khi chuyển đổi số được tuyên bố là một mục tiêu chính sách, được cấp lãnh 
đạo cao nhất như nguyên thủ quốc gia và/hoặc người đứng đầu chính phủ với 
vai trò là động lực chính trị của quá trình đó dẫn dắt và nêu rõ là một ưu tiên. Do 
số hóa là một quá trình của toàn bộ chính phủ nên mọi thành viên trong chính 
phủ - các bộ trưởng và quan chức cấp cao cần phải tham gia vào quá trình số 
hóa. Quá nhiều quốc gia thất bại khi họ đẩy nhiệm vụ này cho một cơ quan, bổ 
nhiệm một “bộ trưởng số” với quyền lực giống như tất cả các bộ trưởng khác. 
Điều này hầu như đảm bảo chuyển đổi số sẽ thất bại: các bộ trưởng khác sẽ phớt 
lờ những gì “bộ trưởng số” nói, trong khi nỗ lực số hóa các bộ sẽ luôn có lý do 
biện minh cho tiến độ chậm chạp, rằng đó là “vấn đề của bộ trưởng số, không 
phải vấn đề của tôi”. Cách duy nhất để tránh tình trạng này là để thành viên có 
địa vị cao hơn trong chính phủ đứng đầu quá trình đó, ít nhất là về mặt chính trị. 
Về mặt thực tế và kỹ thuật, nguyên thủ quốc gia/người đứng đầu chính phủ sẽ là 
động lực chính trị, nhưng giám đốc dự án do họ bổ nhiệm là người quản lý quá 
trình đó. Giám đốc dự án là chuyên gia chịu trách nhiệm về quá trình và không 
nên dưới quyền ai khác ngoài nguyên thủ quốc gia/người đứng đầu chính phủ - 
người có quyền lực hành pháp để thực hiện chuyển đổi số. 

3. Số hóa thành công khi các chính phủ nhanh chóng cung cấp các dịch vụ 
công mà người dân ưa thích, ví dụ: kê khai thuế dễ dàng, đơn thuốc kỹ thuật số, 
bất kỳ điều gì làm đơn giản hóa các tương tác với bộ máy hành chính (đăng ký 
khai sinh, mua bảo hiểm y tế cho trẻ em, đăng ký xe ô tô hoặc gia hạn giấy phép 
lái xe). Việc đơn giản chỉ số hóa chính phủ để bản thân các bộ hoạt động hiệu 
quả hơn nhưng không cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho công chúng sẽ là một 
chương trình số hóa có rất ít sức hút đối với công chúng. Một cách để xác định 
điều gì sẽ có tác dụng thu hút nhất là xem cơ quan chính quyền nào là nơi có 
nhiều công dân đang chờ đợi một dịch vụ hoặc mong đợi điều gì đó, hoặc nơi 
tồn đọng với khối lượng lớn các đơn từ của công dân chờ xử lý. 

4. Số hóa sẽ chậm chạp khi thiếu ý chí chính trị từ phía chính phủ. Các 
chính phủ lo sợ phải thực hiện những bước đi ban đầu mà có thể không quen 
thuộc và do vậy ngại thực hiện. Ví dụ: nhiều chính phủ ở Châu Âu và Hoa Kỳ 
đã hoặc đang e ngại việc phát hành các ID số an toàn có tính bắt buộc. Do đây là 

102 



 
 

một điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ hình thức quản trị số an toàn nào nên 
điều này đơn giản có nghĩa là số hóa sẽ thất bại. Thất bại thứ hai là việc không 
có khả năng truyền thông phù hợp để xoa dịu những nỗi sợ hãi phi lý (“Điều này 
sẽ phá hủy quyền riêng tư”, “Đây là Anh Cả”, v.v…) và giải thích rằng nếu làm 
đúng cách thì những lo sợ này là không cần thiết.  

5. Đây là lúc cần đến dũng khí chính trị và sự lãnh đạo chính trị. Luôn khó 
khăn khi thay đổi cách mọi người thực hiện công việc. Các nhà lãnh đạo chính 
trị cảm thấy không tự tin và không muốn thực hiện những việc mà họ sợ rằng sẽ 
không được công chúng ủng hộ. Các công chức đã quen với một cách làm sẽ 
ngại thay đổi. Công dân không phải lúc nào cũng hiểu được ý nghĩa của các 
chính sách mới. 

Chính vì vậy, “tập thể lãnh đạo” chính trị của một quốc gia cần thể hiện sự 
lãnh đạo thực sự, giải thích ý nghĩa của số hóa, cách thức vận hành, những gì nó 
sẽ mang lại cho người dân. Điều này cũng có nghĩa là các nhà lãnh đạo ít nhất 
cần hiểu được các khía cạnh cơ bản của những việc phải tiến hành để số hóa và 
nếu được yêu cầu, cần giải thích được lý do thực hiện các việc đó. 

Không có gì trong việc này là dễ dàng cả. Cá nhân tôi đã bị công kích vì số 
hóa trong gần mười năm liên tục, bắt đầu từ việc thúc đẩy tin học hóa các trường 
học cho đến việc số hóa toàn bộ quy trình quản trị. Nói chung, chính sự phản đối 
về mặt chính trị đã gây ra điều này. Tuy nhiên, một thập kỷ sau, tất cả những 
thay đổi được tiến hành ở Estonia đã được coi là “bình thường”. Và, như một 
điều không thể tránh khỏi trong những trường hợp này, mọi người lập tức quên 
mất ai là người đã và đang thúc đẩy số hóa và lại tin rằng làm các việc theo 
phương thức số là điều đương nhiên và rằng tất cả những điều này “dù thế nào” 
cũng sẽ diễn ra. Hai thập kỷ sau đề xuất của tôi về việc số hóa trường học, bản 
thân phe đối lập một thời từng chỉ trích tôi đã lên nắm quyền và giờ đây đi khắp 
thế giới tuyên bố Estonia là “Cộng hòa Số đầu tiên trên thế giới”. 

Cuối cùng, số hóa sẽ diễn ra trên khắp thế giới. Cuộc khủng hoảng Covid-
19 và nhu cầu giảm tiếp xúc trực tiếp và sự đông đúc trong các cơ quan chính 
phủ đã thúc đẩy số hóa nhanh hơn những gì người ta đã từng nghĩ trước khi xảy 
ra khủng hoảng. Những Chính phủ chuyển dịch nhanh chóng sẽ đi trước những 
chính phủ còn chần chừ và lê bước. Những quốc gia đó cũng sẽ được chuẩn bị 
tốt hơn để đối phó với những thách thức mới chắc chắn sẽ nảy sinh cho dù có 
thực hiện số hóa hay không. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CỤC TIN HỌC HÓA
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nội dung

TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
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3

TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

COVID 19 – THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Hình thành nhận thức, thói quen, kỹ năng cho
CĐS; minh chứng cho hiệu quả, lợi ích từ CĐS. 

LÀM VIỆC TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

Xây dựng các nền tảng, ứng dụng để phòng chống
COVID-19
Xây dựng, phát triển các nền tảng công nghệ hỗ trợ
duy trì hoạt động, cung cấp dịch vụ trên môi trường
số: họp trực tuyến, học trực tuyến, tư vấn khám chữa
bệnh từ xa, … 

CHUNG TAY CỘNG ĐỒNG - DOANH 
NGHIỆP

�phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt
cho cuộc sống số; 

�đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 4;
�Đồng hành cùng Doanh nghiệp để phát triển, thúc
đẩy xã hội sử dụng DV số.

BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH, HƯỚNG 
DẪN DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRÊN MÔI 

TRƯỜNG SỐ

TÁC ĐỘNG CỦA COVID - 19:
- Gián đoạn, đứt gãy hoạt động của Chính phủ,

doanh nghiệp và cuộc sống người dân.
- Đứt gãy các chuỗi cung ứng dịch vụ trong

nước và nước ngoài: du lịch, sản xuất, XNK,
giáo dục, cung ứng dịch vụ công, văn hóa,...

- Gián đoạn hợp tác giữa các quốc gia.

• Hình thành kỹ năng số. Người dân có thói
quen sử dụng các phương tiện số để giao
tiếp, học tập và làm việc.

• Chuyển đổi nhận thức toàn xã hội về Chuyển
đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
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Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công 

nghệ số để thay đổi tổng thể và toàn diện cách 

sống, cách làm việc và phương thức sản xuất 

của cá nhân, tổ chức
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Chuyển đổi số: cơ hội và thách thức

Quan hệmới  

chưa có tiền  

lệ phát sinh,  

quan hệ cũ  
bị gián đoạn

Nhân lực thiếu  

hụt, người dân  

chưa có kỹ  
năng số

An toàn, an ninh  

mạng, dữ liệu cá

nhân, quyền riêng  

tư cá nhân

T
há

ch
 t

hứ
c

1

T
há

ch
 t

hứ
c

2

T
há

ch
 t

hứ
c

3 C
ơ

hộ
i • Chính phủ số hiệu lực, hiệu quả,  

tăng minh bạch, giảm tham  

nhũng

• Kinh tế số tạo giá trị mới, động  
lực tăng trưởng mới

• Xã hội số bình đẳng về cơ hội
tiếp cận tri thức, dịch vụ

Chuyển đổi số là việc của ai?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn 
diện. Với một tổ chức, vì là sự thay đổi, nên trước 
tiên đó là việc của lãnh đạo, của người đứng đầu, vì 
nếu không thì không ai dám làm và có thể làm. Vì là 
tổng thể và toàn diện nên đó là việc của tất cả mọi 
thành viên trong tổ chức. 
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Làm gì để chuyển đổi số?

Thay đổi tư duy, 
nhận thức

Phát triển chính
quyền số

Phát triển doanh 
nghiệp số

Dẫn dắt chuyển đổi số 
theo từng lĩnh vực 

1
2

3

4

10

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

� Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số

� Chương trình quốc gia phát triển Kinh tế số

� Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

� Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
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Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Chính phủ
số Kinh tế số Xã hội số

Chính phủ số: Hiện trạng phát triển
1 Sự quan tâm của người đứng đầu

Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch UBQG về CPĐT.
Bộ trưởng/Chủ tịch UBND các bộ/tỉnh làm Trưởng BCĐ CPĐT/CQĐT

2
Chủ trương, chiến lược về Chuyển đổi
số, Chính phủ số

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia
Xây dựng Chiến lược phát triển CPS

3 Nhân lực cơ quan nhà nước Hệ thống các cơ quan chuyên trách từ Trung ương xuống địa phương

4 Ngân sách cho công nghệ thông tin Hiện < 0,5% tổng chi ngân sách

5 Trang bị máy tính cho CBCC Hầu hết CBCC hiện nay được trang bị máy tính làm việc

6 Mạng truyền dẫn quốc gia
Mạng Truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của có quan Đảng và Nhà 
nước

7
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 
Bộ/Ngành (LGSP)

22 Bộ ngành + 55 tỉnh thành phố đã có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

8 Thư điện tử Các bộ, ngành và địa phương có hệ thống thư điện tử

9
Hệ thống Quản lý văn bản và điều 
hành (QLVBĐH)

Văn bản điện tử gửi nhận liên thông các cấp chính quyền từ Trung ương 
đến địa phương, thành hệ thống thống nhất toàn quốc.

10 Cổng dịch vụ công Hình thành Cổng DVC quốc gia kết nối Cổng DVC các bộ, tỉnh, thành phố

11 Tỷ lệ DVCTT Tháng 9/2020: 19,10% DVC trực tuyến mức độ 4
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Kinh tế số: Hiện trạng phát triển

Số doanh nghiệp CNTT: Ước tính đến tháng 6/2020 có 45.500 doanh

nghiệp (tăng 11% so với năm 2018)

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp công nghiệp ICT:

+ Tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông (Nội địa, FDI) 6

tháng đầu năm 2020 ước tính gần 50 tỷ USD, tăng trưởng 2,2% so với

cùng kỳ.

+ Trong đó doanh thu từ khối FDI đạt 47 tỷ USD chiếm 95% tổng doanh

thu. (doanh thu cả năm 2019 đạt 107,905 tỷ USD)

Ước lượng tỷ trọng kinh tế số: 12 tỷ USD năm 2019, tăng 09 tỷ USD so

với năm 2015.

Xã hội số: Hiện trạng phát triển

Số thuê bao di động có phát sinh lưu lượng: 126,946,598

Số thuê bao di động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 60,591,062

Số thuê bao di động có sử dụng dữ liệu: 66,355,536

Số thuê bao Internet băng rộng cố định: 15,709,685
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“Vi�t Nam tr� thành qu�c gia s�, �n đ�nh và th�nh v��ng, tiên
phong th	 nghi�m các công ngh� và mô hình m
i; đ�i m
i căn
b�n, toàn di�n hot đ�ng qu�n lý, đi�u hành c�a Chính ph�,
hot đ�ng s�n xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p, ph�ơng th�c
s�ng, làm vi�c c�a ng��i dân, phát tri�n môi tr��ng s� an toàn,
nhân văn, r�ng kh�p.”

Tầm nhìn
2030

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia
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DVCTT MỨC ĐỘ 4

80% dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4, bao
gồm cả thiết bị di động.

HỒ SƠ CÔNG VIỆC

90% hồ sơ công việc tại
cấp bộ, tỉnh, 80% tại cấp
huyện và 60% tại cấp xã
được xử lý trên môi
trường mạng.

CSDLQG CPĐT

100% CSDLQG tạo nền
tảng phát triển CPĐT
được hoàn thành và kết
nối, chia sẻ trên toàn
quốc; từng bước mở dữ
liệu của các CQNN.

MÔI TRƯỜNG SỐ
50% hoạt động kiểm tra
của CQNN được thực
hiện thông qua môi
trường số và HTTT của
cơ quan quản lý.

Chương trình CĐSQG 2025, định hướng 2030 

Việt Nam thuộc nhóm                quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI) 193 Quốc gia1
70

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

100% chế độ báo cáo,
chỉ tiêu tổng hợp báo cáo
định kỳ, báo cáo thống kê
được tích hợp, chia sẻ
trên HTTT báo cáo CP.

Việt Nam thuộc 
nhóm 40 nước 
dẫn đầu về GCI

HT mạng băng rộng 
trên 80% hộ gia 
đình, 100% xã

Phổ cập dịch vụ 
mạng di động 

4G/5G & ĐTTM

Tỷ lệ dân số có tài 
khoản thanh toán 
điện tử trên 50%

Việt Nam thuộc nhóm 
50 nước dẫn đầu IDI, 
GCI & nhóm 35 GII

Năng suất lao 
động hàng năm 
tăng tối thiểu 7%

Tỷ trọng kinh tế số 
trong từng ngành, lĩnh 
vực đạt tối thiểu 10%

Kinh tế số chiếm 
20% GDP

KINH 
TẾ 
SỐ

XÃ 
HỘI 
SỐ

Phát tri�n Kinh t� s�, nâng cao năng l�c cnh tranh 
c�a n�n kinh t�

� Kinh tế số chiếm 20% GDP; 
� Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;
� Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; 
� Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);
� Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI);
� Việt Nam thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII).

Phát tri�n Xã h�i s�, thu h�p kho�ng cách s�

Chương trình CĐSQG 2025, định hướng 2030 

� Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã;
� Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;
� Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%;
� Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).
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Nhiệm vụ - Giải pháp

1

�Người đứng đầu chịu trách
nhiệm trực tiếp về CĐS;

�Duy trì hoạt động hiệu quả Liên
minh CĐS;

�Xây dựng bộ nhận diện CĐS;
�Thử nghiệm CĐS .

Chuyển đổi nhận thức

2

�Chấp nhận Sandbox;
�Hoàn thiện hệ thống

văn bản pháp luật

Kiến tạo thể chế

3

�Phát triển hạ tầng băng rộng;
�Mạng 5G;
�Kết nối VNIX;
�Sử dụng IPv6;
�Hạ tầng IoT;

Phát triển hạ tầng số

5

�Quy tắc ứng xử trong môi
trường số, hình thành văn hóa
số;

�Các hệ thống an toàn, an ninh
mạng.

Tạo lập niềm tin, bảo đảm 
an toàn, an ninh mạng

4

�Hệ thống định danh và xác
thực điện tử quốc gia;

�Hệ thống thanh toán điện
tử (mobile money);

�Các nền tảng số cho các
lĩnh vực.

Phát triển nền tảng số

.  
Hợp tác quốc tế, nghiên
cứu, phát triển và đổi mới
sáng tạo trong môi
trường số

a. Tạo nền móng Chuyển đổi số

6

Nhiệm vụ - Giải pháp (tiếp)

� Mạng TSLCD, TTDL;
� Tái cấu trúc hạ tầng CNTT của các bộ, ngành, địa

phương trên nền tảng Cloud .

1. Phát triển Hạ tầng chính phủ số 4. Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin 
báo cáo Chính phủ

.

5. Áp dụng công nghệ mới để cung cấp
trải nghiệm tốt nhất cho người dùng

.

2. Đẩy mạnh triển khai các nghị
quyết, chương trình, kế hoạch, đề
án, dự án phát triển CPĐT

.

6. Thử nghiệm triển khai
hiệu quả một số dịch vụ trên
nền tảng đô thị thông minh.

b. Phát triển Chính phủ số

3. Xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia 
(data.gov.vn)
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03

01

04

02

Phát triển 04 loại hình doanh nghiệp công 
nghệ số

.   
Chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm 

sản phẩm theo hướng

“Make in Viet Nam”

Phát triển sản phẩm nội dung số, 
truyền thông số, quảng cáo số,

công nghiệp sáng tạo

Xây dựng và triển khai Đề án Hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 
ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp 

sản xuất thực hiện CĐS;

Nhiệm vụ - Giải pháp (tiếp)

Phát triển thương mại điện tử: Xây dựng thị 
trường TMĐT lành mạnh; Phát triển nền tảng 
TMĐT thông qua chuỗi giá trị; Xây dựng bộ 
mã bưu chính điện tử tới từng hộ gia đình.

c. Phát triển kinh tế số

05

4. Phát triển giáo dục STEAM/STEAME 

3. Tăng cường đào tạo cử nhân, kỹ sư chuyên 
ngành CNTT các trường Đại học; đưa đào công 
nghệ số mới vào Chương trình đào tạo.

2. Đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số 
cho người đứng đầu.

Nhiệm vụ - Giải pháp (tiếp)

5. Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số 
cho người lao động; mở các khoá học đại trà trực 

tuyến mở (MOOCS)

d. Phát triển xã hội số

1. Đào tạo, tập huấn đội ngũ tối thiểu 1000 chuyên gia về chuyển 
đổi số cho các lĩnh vực.
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Chuyển đổi số trong lĩnh vực  
Nông nghiệp

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Năng lượng

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Tài nguyên và môi trường

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục

.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực

Tài chính - ngân hàng

Lĩnh vực ưu tiên

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Sản xuất công nghiệp

Nhiệm vụ - Giải pháp (tiếp)
e. Chuyển đổi số các lĩnh vực ưu tiên

Chuyển đổi số trong lĩnh vực 
Giao thông vận tải và logistics

“ Chính ph� s� là tr� c�t trong mô hình phát tri�n kinh t�
- xã h�i, g�n k�t Chính ph� s� v
i kinh t� s�, xã h�i s�,
giúp Chính ph� có năng l�c ph�c v� và ki�n to t
i m�c
đ� cá th� hoá theo nhu c�u c�a ng��i dùng và doanh
nghi�p, d�a trên phân tích d� li�u đ� đ�i m
i qu�n tr�
hành chính công.”

Tầm nhìn
2030

Chiến  lược  phát tr iển  Chính phủ số
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Định hướng phát triển Chính phủ số

Xây dựng
CPĐT, bước
đầu phát triển
Chính phủ số

Top 4 nước dẫn 
đầu ASEAN 
trong xếp hạng 
chính phủ điện 
tử theo đánh giá 
của Liên hợp 
quốc

Hoàn thành
xây dựng
Chính phủ
số

Cơ bản hoàn thành
chuyển đổi số trong
các cơ quan đảng,
nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức
chính trị-xã hội.

2030

2025

NGHỊ QUYẾT 
52-NQ/TW VỀ 
MỘT SỐ CHỦ 

TRƯƠNG, 
CHÍNH SÁCH 
CHỦ ĐỘNG 

THAM CUỘC 
CÁCH MẠNG 

CÔNG 
NGHIỆP LẦN 

THỨ TƯ

Dự thảo Chiến lược Chính phủ số đến 2025, định hướng 2030

Chính phủ số là trụ cột mô hình phát triển KTXH
Chính phủ có năng lực phục vụ, kiến tạo tới mức độ cá thể
hóa theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp dựa trên

phân tích DL

Một số mục tiêu chính đến 2025 Một số mục tiêu chính đến 2030

• CP hoạt động, ra quyết định ra và cung cấp dịch vụ số chủ động
theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp một cách tối ưu dựa
trên dữ liệu

• Mở dữ liệu
- Top 70 quốc gia theo xếp hạng CPĐT LHQ
- 80% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở
- 50% hoạt động kiểm tra thực hiện trên môi trường số

• Chính phủ số với mô hình nhiều thành phần, nhiều kênh cung
cấp dịch vụ số mới dựa trên hệ sinh thái

- Top 50 quốc gia theo xếp hạng CPĐT LHQ
- 50% dịch vụ công có sự tham gia cung cấp bởi các tổ chức

ngoài nhà nước
- tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu
- 70% hoạt động kiểm tra thực hiện trên môi trường số

Môi trường 
pháp lý

Hạ tầng dùng chung: Dịch vụ, ứng
dụng quốc gia

Nhân lực | Truyền thông |Hợp tác doanh
nghiệp| Giám sát, đo lường | Cái cấu trúc

quy trifh nghiệp vụ |Bảo đảm tài chính

Truyền dẫn | Lưu
trữ |CSDL| Nền

tảng

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính

117 



27

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

11

3

2

Ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chuyển đổi số quốc gia:
- Chính phủ dành ít nhất 1% tổng NS hàng năm chi cho ứng

dụng CNTT.
- Chương trình hỗ trợ từ Ngân hang thế giới, Chương trình phát

triển Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế

Xây dựng Chiến lược Chính phủ số: Trình TTgCP sớm phê
duyệt Chiến lược CPS quốc gia để các Bộ, Tỉnh căn cứ xây
dựng Kế hoạch triển khai Chính phủ/Chính quyền số hàng
năm.

Kiến nghị, đề xuất

4

XD hạ tầng Chính phủ số: các bộ ngành, địa phương nên
kết hợp cả đầu tư và thuê dịch vụ hạ tầng.

10

Phát triển nhân lực Chuyển đổi số:
- Chính phủ ưu tiên phát triển nguồn nhân lực;
- Hỗ trợ phát triển nhân lực từ các tổ chức quốc tế
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5

7

6

Giao nhiệm vụ CĐS: Các Bộ, Tỉnh cần sớm chính thức giao
nhiệm vụ CĐS cho các đơn vị chuyên trách CNTT và các Sở
TTTT.

Trung tâm CĐS vùng: Mỗi vùng kinh tế trọng điểm nên xây
dựng một trung tâm CĐS vùng làm nòng cốt CĐS cho khu
vực.

Kiến nghị, đề xuất

8

(tiếp)

11

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

Nguyễn Trọng Đường
PCT Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông
Mobile: 091.303.6089
Email: ntduong@mic.gov.vn

119 



 

120 



�������������	��
��������������������������
����������������������������� !�"

#$%�&'��()��(*�+�,-./012345061
-./01067.8019:;1<3=12;/107>012?@1A-.0BC1DEFEG397HI1<JK1L@M01-.0N3@;K1

���������

�	
��������������������
������ !"#$%&����'��%()
 *�� ����%!��+�$%,-.���'��
����%
/-��,01��2������-3�

$%,-.�

4�5�67���6,86�5
 4�5�67���69�:;�6�<


=�>:6
�?��6�@� =�6
�A��6����6
���:

B�C� � �����%!��

121 



�����������	
����������

���������������������������������������������������	
����
�������������� �!�� ���� �!�� �"�#�$� %��&�'����� &���(������)(��%��) &$(��#�
����*����+��,�������
���������-.

�����/�0*1��2����2����2�����3��45���6�*����7��89��������6��
��:�*��;�����*�7���:��<������6����1���*6��*�:����:��4=���*��
�6���3��8>��*?��8?@����1��A��B�C��/��45���6�*�0*6�D��/��/��*9�
8?@������6�*��=��
:���/���8�7����B���*��-.

EFGHIJKLMNJLOPPFQRSTFPLUGPVLWJPXRHYLRPVLZI[TP\J]L̂L_FX̀ RP]aLbcde

�����������	
	������������������	�
�����������������	����

���������
��� !"#�$%"&%'(")*+"
�,-"&./!"01"#�2!3"!345"
�6%'(")*+"01"7�89":;7"
�<=7">�?@")%!�")�A!

B����C���D	��E�FG��H��
�,+7�"0I"7�."7J!3"K !"
�L(M!"NO")1%"7�P!�"7J!3"
�Q%R("S(M"7T5">�("0-7"7J!3"
�U V"S(W

XYZY[Y\Z]Ẑ_ỲZabc
���2!3"7�$!3")/7"�d%"
�e*(V")$"7J!3"fg!3"
�6h5"*5"7�P!�":/7�

i
	��jkl	��E��m�no��p���	��
�q8!3"Nhr!3"
�L(V"�.d7�"fs)"&t!3":M!"01"&J")�+"
�uv!"7�(Vw!"
�L(M!"NO"!hx7"01"7�s)")�M%

y�����	��E���z���{	����D	����	�
�e%!"3%M
��� !"7-7

|	��}�~��������	�����	��
�,+7�"fR!�"f�!3"#�/)"
�e�9">%�9"01"7=("�t"
���T!3"�.M!3"K%"7h"
�L(M!"NO")�M9"�.d")-"!�%�!"01"!� !")d.

�
	����ko	����	�����E���������	�
�</!3">%�!"��)8!3")*h�!3">%!�")�
��(!3"7A("N5."&t!3"#��"�r#"
���s)"Nhr!3"01"!8!3":(s)"!J!3":M!"
�����������������

��	����	��E�����	��}�
���M"!8!3")%�#"7v!��� )*r
!3h¡%>�(V�)")v)"

��t!3"&¢!3"V�(")��

£����¤¥��
�e*(V"7v#"01"�.1!")�1!�0%R7"KdV"¦"�§7
�U%M!3"KdV"01"S(M!"NO"!8!3":(s)

¨D����k©	��
�ª%�!"&«%">�P"�v("01")�P7�"=!3
�ªM.")¢!"&t!3"0v)¬")�-7"0v)¬"&s)¬">�J!3"
>�P"01"!hx7

�q8!3"Nhr!3"�%R("S(M"01"f'!"0!3

122 



�����������	
�
��������������������
�����

������� !"�#$#�%&'(
)*+,-�#./0�1"23456
#789�!":�"�!;<�;=�#./
>�!;<�0�1"?�<�/@�"7A;<�
BA�"7C?� �"!?�<�$@�DE#?�
F�;�G�H"?IJ9KL

������� !"�#$#�9H;�BM�9M�
/;�;�;7���N#�<�/O�P�@�QR"�
"7A;<�"�;?�F�;7�"ST#�7U#

>V@�WX��"7!�#V;7�"S/;7�
#7@�0�1"�Y/Q�"SZ;�"S[\;<�
��N#�"!�]7��ŴQ�#7.�#A;<�
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Winfrid W. Messmer 
Senior Expert IT/ERP Economics 
messmer@german-asia.com                    +84 90 2095546       +49 151 54749562  
Ho Chi Minh 

 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ BAO TRÙM 

 

Giới thiệu 

Chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác 
động to lớn đến kinh tế và xã hội. Nhiều câu hỏi đang chờ câu trả lời. Ví dụ như: 
Số hóa có ý nghĩa như thế nào đối với nơi mà chúng ta làm việc?, Cái gì đến, cái 
gì đi, cái gì ở lại?, Liệu việc làm có bị mất đi không? Ai sẽ bị ảnh hưởng? Người 
trẻ nên làm gì để chuẩn bị cho công việc của mình?  

Nhiều người lo lắng và sợ hãi cho việc làm của mình, những người khác nhìn 
thấy cơ hội và tiềm năng phát triển đáng kể. Thực sự là, sự phát triển tích cực 
của chuyển đổi số không tự nhiên xảy đến, mà đó là một nhiệm vụ thiết kế kinh 
tế và xã hội. Mọi người đều đóng góp vào điều này: mỗi cá nhân, tất cả người sử 
dụng lao động, ngành giáo dục, chính trị và nền kinh tế. 

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) là yếu tố cơ bản của nền kinh tế số 
và do vậy mang tính thiết yếu đối với mọi quá trình Số hóa hoặc Chuyển đổi số. 
Cơ sở hạ tầng băng thông rộng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cung cấp 
khả năng truy cập thông tin dễ dàng hơn và nhanh hơn, đồng thời tăng hiệu quả 
và năng suất trong nền kinh tế. Cơ sở hạ tầng băng thông rộng có tác động trực 
tiếp đến việc làm, giáo dục, hiệu quả và tăng trưởng kinh tế mang tính bao trùm. 

Để công nghệ trở thành động lực phát triển cho tất cả mọi người, thì nó phải đến 
được với tất cả mọi người. Không có kết nối số và không có thiết bị kỹ thuật số, 
mọi người không thể tham gia vào các nền tảng công việc số, hưởng lợi từ các 
công nghệ mới trong giáo dục hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chính 
phủ. Phụ nữ, người dân nông thôn, người nghèo và nhóm dân số có trình độ học 
vấn thấp hơn thường là những người thiếu khả năng tiếp cận kỹ thuật số. 

1. Những thách thức đối với chuyển đổi số / số hóa và tác động của số hóa 
đối với việc làm / thị trường lao động và khoảng cách số 

Số hóa đang thay đổi một cách căn bản các quy trình sản xuất, quy trình tạo giá 
trị cũng như yêu cầu của công việc. Đại dịch Covid-19 mang tới một sự thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa đối với số hóa. Các nhân viên sẽ làm việc cùng nhau tại nơi 
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làm việc của họ với các hệ thống được kết nối mạng mà có thể hành động, học 
hỏi và tự đưa ra quyết định. Công nghệ số mở ra cơ hội sáng tạo mới. Ranh giới 
ngành đang tan biến, các ngành mới đang xuất hiện và các mô hình kinh doanh 
quen thuộc đang thay đổi. Sự kết hợp giữa sản xuất và dịch vụ để tạo thành một 
chuỗi giá trị hỗn hợp đặt ra những yêu cầu mới đối với các công ty sản xuất 
công nghiệp truyền thống và đội ngũ lao động. Các bộ phận dân cư tại vùng 
nông thôn cũng có thể cảm thấy “bị lãng quên” hoặc tách biệt khỏi quá trình 
phát triển số diễn ra nhanh chóng. 

1.1 Nội dung công việc và yêu cầu công việc có thể thay đổi như thế nào? 

Số hóa đang thay đổi những thiết bị làm việc của chúng ta. Nó dẫn đến sự biến 
mất của việc chuẩn bị và xử lý thông tin theo cách thông thường1. Bất cứ nơi 
nào có hoạt động xử lý, tạo lập thông tin và kiến thức thì đều tự nhiên có tiềm 
năng cho việc số hóa. Cùng với việc kết nối mạng và sự phát triển ngày càng 
hiện đại, thu nhỏ của các thiết bị, điều này cũng đi kèm với việc các khái niệm 
như nơi làm việc và địa điểm trở nên linh động hơn. Khi thiết bị làm việc thay 
đổi, các hoạt động tương tác của người lao động với các thiết bị ngày càng thông 
minh này2 cũng thay đổi. Các ứng dụng cho phép thực hiện các hoạt động kiểm 
thử, tìm kiếm hoặc kiểm soát quá trình ngày càng phức tạp hơn. Câu hỏi về mức 
độ con người vẫn còn tham gia trong nội dung công việc và cuối cùng có thể bị 
thay thế hoàn toàn hay không, chỉ có thể được trả lời đối với từng trường hợp cụ 
thể. Sự hợp tác giữa con người và robot đã diễn ra ở nhiều công ty; và các bước 
phát triển, cải tiến hơn nữa (Công nghiệp 4.0) vẫn đang tiếp tục như đã được 
chứng kiến. 

Tuy nhiên, cuối cùng, vấn đề này vẫn luôn xoay quanh các câu hỏi: loại hoạt 
động công việc nào của con người được chuyển giao cho máy tính hoặc rô-bốt, 
phân công lao động sẽ diễn ra thế nào, có thể giảm nhẹ gánh nặng công việc của 
con người ở những đâu, hoặc thậm chí về việc thay thế lao động của con người. 

1.2 Địa điểm làm việc và giờ làm việc thay đổi như thế nào? 

Một hệ quả của số hóa tại nơi làm việc là khiến địa điểm và giờ làm việc trở nên 
linh hoạt, đồng thời là gia tăng về số lượng cũng như sự khác biệt của các hình 

                                                 
1 Tài liệu bằng giấy đã bị thay thế, các nhiệm vụ được tự động hóa nhờ ERP, v.v… 
2 Internet vạn vật 
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thức việc làm mới. Địa điểm làm việc linh hoạt hơn và/hoặc ít quen thuộc hơn. 
Covid-19 đã thúc đẩy sự hợp tác khi làm việc tại nhà hoặc khi đang di chuyển 
trong một nhóm ảo hoặc các nhóm làm việc ảo trên nhiều địa điểm, sự hợp tác 
đó có thể đến cấp độ hợp tác trên môi trường mạng của toàn bộ các công ty cùng 
tạo nên một định danh doanh nghiệp và danh mục dịch vụ có chung một nhận 
diện đối với khách hàng. 

Các công cụ quan trọng nhất là máy tính nối mạng và kiến thức, kinh nghiệm 
của chính những người lao động được đào tạo. Một hình thức của sự linh hoạt 
hóa là các khái niệm về quản lý văn phòng hiện đại, trong đó các nhân viên 
không có chỗ ngồi làm việc cố định mà tùy theo yêu cầu. Xu hướng mới nhất là 
“không gian làm việc chung”. Một hình thức khác là sự linh hoạt về phạm vi 
công việc và phân bổ thời gian làm việc của một nhân viên3. Nguyên tắc chỉ đạo 
là điều chỉnh khối lượng công việc cho phù hợp với nhu cầu hiện tại hoặc định 
hướng khối lượng công việc cá nhân trên một đơn vị thời gian theo nhu cầu và 
khả năng của người thực hiện công việc. Hình thức linh hoạt hóa thứ ba là sự 
dịch chuyển rủi ro kinh doanh do cam kết làm việc lâu dài của người lao động 
sang bản thân người lao động để giảm chi phí cố định khi mà việc thanh toán 
được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc. 

1.3 Các tổ chức đang thay đổi như thế nào? 

Chuyển đổi số và những thách thức cạnh tranh của nó sẽ dẫn đến việc hiện thực 
hóa ngày càng nhiều các cấu trúc tổ chức linh hoạt, ít nhất là trong các bộ phận 
của công ty và tổ chức. Linh hoạt (agility) là một nguyên tắc và về cốt lõi, nó 
mô tả một cách tiếp cận cực kỳ hướng đến khách hàng, một cách tiếp cận theo 
vòng lặp (iterative) và thái độ của những người có liên quan trong quá trình đó. 
Sự linh hoạt là một giải pháp quan trọng cho môi trường số của nền kinh tế và 
xã hội ngày nay, một môi trường mà có thể được mô tả như là: thay đổi nhanh 
chóng, phức tạp, kết nối mạng lưới quốc tế, phụ thuộc rất lớn vào các đổi mới 
công nghệ, phụ thuộc vào đổi mới xã hội và các mô hình kinh doanh. Làm việc 
theo các nguyên tắc linh hoạt đòi hỏi rất nhiều sự cởi mở để chấp nhận các yêu 
cầu đã thay đổi một cách nhanh chóng, thử nghiệm mọi thứ, từ bỏ giả định rằng 
bạn có thể "lên kế hoạch cho mọi thứ" và không nhất thiết đi theo các con đường 
phối hợp kéo dài, thường theo thứ bậc như trước đây. Đồng thời, các nguyên tắc 
                                                 
3 Ví dụ như làm việc bán thời gian, việc làm ngắn hạn, làm việc có thời hạn cố định, làm việc thời gian linh hoạt, làm việc theo tài khoản lâu 
dài, làm việc theo ca, v.v… 
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linh hoạt dựa trên sự kích hoạt rộng rãi năng lượng và ý tưởng của nhiều người 
tham gia nhất có thể, trong đó bao gồm cả nhân viên và khách hàng. 

1.4 Điều đó có ý nghĩa gì đối với sự lãnh đạo? 

Định hướng và truyền cảm hứng, hỗ trợ cho nhân viên về phát triển nguồn lực để 
nắm bắt các cơ hội, cũng như lôi kéo sự tham gia và bảo đảm lòng trung thành 
của họ có thể được xác định là các nhiệm vụ quản lý cốt lõi trong môi trường làm 
việc linh hoạt, kết nối và thay đổi nhanh chóng. Phương trình ở đây là: Công việc 
càng linh hoạt và khẩn trương thì càng cần phải được tổ chức chặt chẽ và có sự 
liên kết giữa những người liên quan. Đối với các nhà quản lý, điều này có nghĩa là 
học cách buông bỏ và huy động sự tham gia tích cực của nhân viên. 

1.5 Chuyển đổi kỹ thuật số có ý nghĩa gì đối với giáo dục, trình độ chuyên 
môn và đào tạo? 

Các yêu cầu đối với hệ thống giáo dục đang thay đổi một cách căn bản. Hệ 
thống giáo dục ngày nay dựa trên yếu tố “kiến thức”. Trong thế giới số mà 
chúng ta làm việc hôm nay, kiến thức ít quan trọng hơn khả năng thích nghi và 
học hỏi lâu dài. Điều này đặc biệt đúng khi nói về các kỹ năng mềm như tư duy 
sáng tạo, tư duy quá trình, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, những kỹ năng 
mà cho đến nay hiếm khi được giảng dạy và quảng bá trong các trường phổ 
thông và đại học. Giáo dục và phát triển các kỹ năng của nhân viên có vai trò rất 
lớn, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số và biến chuyển năng động này. Do đó, 
đào tạo chuyên môn ngày càng trở nên quan trọng hơn vì các nhân viên cần phải 
bắt kịp được với công nghệ đang phát triển nhanh chóng. 

Những cuộc thảo luận hiện tại phản ánh những thay đổi quan trọng về cơ bản 
được kích hoạt bởi CNTT. Do đó, việc yêu cầu và thúc đẩy năng lực kỹ thuật số 
là điều hiển nhiên. Chúng ta có thể bắt gặp các từ khóa như quản lý dữ liệu, điện 
toán nhận thức (cognitive computing), lập trình các hệ thống sản xuất và điều 
khiển được kết nối, quảng bá các môn học STEM cơ bản, và nhiều hơn nữa. 
Dựa trên nhiều số liệu thống kê đã có trong bốn năm qua, các năng lực về CNTT 
thường xuyên chiếm các vị trí hàng đầu trong các khảo sát về nhu cầu đào tạo 
nâng cao trình độ, nhưng các vị trí đầu bảng là dành cho các kỹ năng như sẵn 
sàng học tập suốt đời, tư duy và hành động liên ngành mạnh mẽ hơn, khả năng 
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hỗ trợ và nhận biết đổi mới, làm việc cùng sự không chắc chắn và cung cấp định 
hướng cho mọi người. 

Trong một thế giới nhiều biến động hơn, tất cả những kỹ năng đó sẽ trở thành 
cần thiết. Đó là những kỹ năng mà một mặt hỗ trợ chúng ta khởi xướng và thúc 
đẩy thay đổi, và đồng thời sống cùng sự không chắc chắn và vẫn có định hướng. 
Và ở một mức độ lớn, đây là những kỹ năng (tự) lãnh đạo. 

2. Kinh nghiệm quốc tế về Chuyển đổi số/số hóa, giáo dục và thị trường 
lao động 

2.1 Những diễn biến hiện nay ở Cộng hòa Liên bang Đức và Châu Âu 

Ở Đức và nhiều nước châu Âu, quá trình số hóa đang diễn ra và những hệ quả 
của nó đã được nhận thấy trong cuộc sống làm việc hàng ngày của hầu hết người 
lao động, dù cho có sự khác biệt rõ ràng giữa các trình độ chuyên môn và phân 
khúc nghề nghiệp khác nhau. Nếu nhìn vào những trải nghiệm của người lao 
động đối với các công nghệ mới được áp dụng tại nơi làm việc trong tám năm 
qua, thì ta sẽ nhận ra sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng trên thị trường lao 
động: một bên là những nhân viên có việc làm ngày càng yêu cầu khắt khe hơn 
do công nghệ số, bên kia là những người mà công việc ngày càng ít đòi hỏi kỹ 
năng hơn. Thời điểm hiện tại, rõ ràng là xu hướng tích cực đang lớn hơn xu 
hướng tiêu cực. Tuy nhiên, với một tỷ lệ không nhỏ người lao động, bản mô tả 
công việc của họ đang trở nên ngày càng đơn giản. Những nhân viên có trình độ 
thấp hơn và những người làm các công việc đòi hỏi cao về thể lực thường bị tác 
động nhiều hơn. Đồng thời, hai nhóm này đặc biệt hưởng lợi nhiều hơn, do thực 
tế là các công nghệ mới giúp họ có thể giảm bớt sự gắng sức về mặt thể chất. 
Ngược lại, đa số người lao động cho biết sự thay đổi công nghệ đang dẫn đến 
khối lượng công việc gia tăng và quá tải thông tin. Vì vậy, trong khi khối lượng 
công việc thể chất giảm đi, gánh nặng lại tăng lên do yêu cầu ngày càng cao về 
khả năng nhận thức và các khả năng khác của đa số người lao động. Hiện vẫn 
chưa rõ điều này sẽ gây ra những hậu quả gì cho sức khỏe tinh thần và thể chất 
của người lao động trong tương lai. 

Tuy nhiên, áp lực đối với sức khỏe nói chung được cho là sẽ gia tăng. Thách 
thức cho tương lai sẽ là không để cho khoảng cách giữa người thắng và người 
thua trong quá trình thay đổi số trở nên quá lớn, có thể là thông qua các chương 
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trình đào tạo hoặc hỗ trợ định hướng lại nghề nghiệp được thực hiện bởi Nhà 
nước hoặc các công ty tư nhân hoặc các nền tảng trực tuyến. Cuối cùng nhưng 
không kém phần quan trọng, những căng thẳng quá mức do công việc nói chung 
và dồn nén thông tin gây ra cần được kiểm soát lại bằng các biện pháp về cách 
thức làm việc và biện pháp mang tính liên công ty4. 

2.2 Khung khổ chính trị ở Châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức 

Định hình sự thay đổi kỹ thuật số: BMWi5 đang đóng góp vào Chuyển đổi số 
thông qua các khung chính sách kinh tế và hỗ trợ có mục tiêu cho các công ty. 
“Chúng tôi muốn coi sự thay đổi này là cơ hội để tạo ra sự thịnh vượng lớn hơn 
và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân, đồng thời làm cho nó được xã 
hội chấp nhận và hài hòa với các giá trị cơ bản của chúng ta”. 

Tạo khung khổ ở cấp độ châu Âu và toàn cầu cho số hóa từ năm 20156: 
Công nghiệp 4.0 và nền kinh tế kỹ thuật số không thể là vấn đề giới hạn ở cấp 
độ quốc gia. Có sự trao đổi lẫn nhau và các điều kiện khung khổ tương đồng là 
điều kiện cần thiết quan trọng để các công ty duy trì khả năng cạnh tranh trên 
toàn thế giới và có thể hợp tác ở châu Âu cũng như toàn cầu”. 

Trong chương trình “Những đổi mới cho sản xuất, dịch vụ và công việc của 
ngày mai” với hợp phần “Tương lai của việc làm” từ năm 2018, BMBF7 hỗ trợ 
việc thành lập một tổ chức của các trung tâm năng lực vùng trên toàn quốc để 
nghiên cứu về việc làm, đặc biệt là tại các trường đại học khoa học ứng dụng. 
Các trung tâm này là đối tác vùng của các doanh nghiệp. Ngoài ra, các lĩnh vực 
thiết kế công việc có liên quan chặt chẽ đến phát triển các sản phẩm mới (kỹ 
thuật số) và mô hình kinh doanh dựa trên các công cụ số được tài trợ. 

“Định hình tương lai số của Châu Âu: Chuyển đổi số phải có tác động tích 
cực cho tất cả mọi người, đặt con người lên ưu tiên hàng đầu và mở ra cơ hội 
kinh doanh mới. Các giải pháp số là chìa khóa cho Giáo dục, Y tế, cũng như ứng 
phó biến đổi khí hậu và thực hiện chuyển đổi xanh” 8.  

                                                 
4 Các báo cáo của Bộ Lao động và công đoàn cho thời gian đến năm 2020 
5 Bundesministerium für Wirtschaft, www.bmwi.de 
6 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digitalisierung.html; (2015); các định hướng cơ bản luôn được thực hiện 
7 Bundesministerium für Bildung und Forschung, www.bmbf.de 
8 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en 
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2.3 Hệ thống giáo dục và chương trình đào tạo, và các nền tảng trực tuyến 
quốc tế 

a) Đào tạo nghề kép ở Đức 

Ở Đức có một cách thức đặc biệt trong đào tạo nghề nghiệp. Việc đào tạo kép ở 
trình độ giáo dục “nghề” bao gồm nhiều hoạt động thực tế và học lý thuyết, yêu 
cầu thời gian từ hai đến ba năm rưỡi. Sự kết hợp này chuẩn bị rất tốt cho người 
học để đáp ứng được kỳ vọng của các công ty: không chỉ kiến thức lý thuyết mà 
còn cả kinh nghiệm thực tế trong việc áp dụng kiến thức này. Hiện đã có 350 
khóa đào tạo như vậy được công nhận, chương trình đào tạo luôn được cập nhật, 
đặc biệt là nhiều khóa đào tạo trong lĩnh vực số9. 

b) Các trường đại học kép ở Đức10 

Thành phần cơ bản của một khóa học kép là sự kết hợp giữa công việc thực tế 
trong một doanh nghiệp và các bài giảng lý thuyết tại trường đại học. Khái niệm 
học tập kép này là cơ sở cho câu chuyện thành công độc đáo của các trường đại 
học loại này trong khoảng 40 năm11. Mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành là 
rất chặt chẽ và được thực hiện thông qua việc sinh viên liên tục trải qua các giai 
đoạn luân phiên giữa học lý thuyết tại trường và thực hành tại doanh nghiệp. 
Khái niệm này được triển khai nhờ các giảng viên toàn thời gian và bán thời 
gian, những người mang những tri thức về quy trình sản xuất, kinh doanh mới 
nhất cũng như các kiến thức đặc thù trực tiếp từ các doanh nghiệp vào giảng 
dạy. Trong thời gian học kép, sinh viên đi làm và cũng được nhận lương định kỳ 
từ doanh nghiệp. Khi kết thúc khóa đào tạo kép, sinh viên được cấp bằng cử 
nhân trong ba năm hoặc bằng thạc sĩ trong bốn năm, các bằng cấp này được 
quốc tế công nhận. Những sinh viên tốt nghiệp này có rất nhiều kinh nghiệm 
làm việc thực tế được các nhà tuyển dụng đặc biệt coi trọng. 

c) Đại học và cao đẳng kỹ thuật12 

Phần lớn trong số gần 400 trường đại học được Nhà nước tài trợ và bảo trợ. Nhà 
nước đã trao quyền cấp bằng tiến sĩ cho tất cả các trường đại học và các cơ sở 

                                                 
9 Xem thêm Bosch Vietnam, Siemens Vietnam, AHK Vietnam, v.v… 
10 1.402 khóa đào tạo, 241 trường đại học, 2.634 doanh nghiệp; www.dhbw.de; www.wegweiser-duales-studium.de 
11 Khái niệm giáo dục này được phát triển để xây dựng các trường đại học quy mô lớn và nổi tiếng nhất tại Đức, đồng thời cũng được điều 
chỉnh để áp dụng tại Singapore và Malaysia trong những năm 1990. 
12 Tham khảo thêm thông tin tại www.bildungsserver.de 
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được chấp nhận tương đương ở Đức. Các trường đại học thường hướng mạnh về 
nghiên cứu và có nhiều môn học. Các trường đại học khoa học ứng dụng tập 
trung nhiều hơn vào các khía cạnh thực tế trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế 
học và khoa học xã hội. Nhiều trường đại học ở Đức cũng cung cấp các khóa 
học trực tuyến hoặc từ xa cho các chương trình đào tạo nâng cao và chương 
trình trình độ cử nhân hay thạc sĩ. 

d) Hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học 

Hợp tác với các trường đại học trên thế giới là một thành phần căn bản của việc 
giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học của Đức. Nó cũng tăng cường kỹ 
năng liên văn hóa của sinh viên và giảng viên, đồng thời giúp nâng cao vị thế 
của các trường đại học Đức trên thế giới. Hơn 37.000 thỏa thuận đã được ký kết 
với các tổ chức đối tác ở hơn 150 quốc gia. Khoảng 300 trường đại học của Đức 
có quan hệ đối tác với các trường đại học và các tổ chức khác ở nước ngoài. 

e) Các nền tảng giáo dục trực tuyến, phát triển chuyên môn và học tập 
trực tuyến 

Kể từ năm 2007, Máy chủ Giáo dục của Đức
13 đã cung cấp thông tin toàn diện 

về các chủ đề trường học, đào tạo nghề, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học 
và giáo dục, giáo dục thường xuyên, giáo dục trên thế giới, v.v… và được kết 
nối với nhiều cơ sở dữ liệu trên các nền tảng khác, chẳng hạn như Công nghiệp 
4.0, Phát triển số, thị trường lao động, v.v…14 Thông tin được cung cấp bởi 
chính phủ liên bang và các bang, Liên minh Châu Âu, các trường đại học, 
trường học, viện nghiên cứu của các bang, hội khoa học, các đơn vị cung cấp 
thông tin truyền thông và thư viện. Nội dung luôn được cập nhật và mọi công 
dân quan tâm đều có thể truy cập miễn phí. 

f) Các chương trình đào tạo trực tuyến trên thế giới 

Như cổng thông tin SkillsFuture
15 của Singapore hoặc Mon compte formation

16 
của Pháp cung cấp các nội dung học tập hoặc đào tạo nâng cao và là một công 
cụ quan trọng để thúc đẩy học tập suốt đời. Các nền tảng này được thiết kế để 

                                                 
13 www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplusartikel.html?artid=1200; xem ngày 15.9.2020 
14 InfoWeb giáo dục nâng cao iwwb; Giáo dục và đổi mới sáng tạo; schulmediothek.de; Cổng thông tin giáo dục của Đức cho đào tạo giáo 
viên; v.v… 
15 www.skillsfuture.sg 
16 www.moncompteformation.gouv.fr 

134 



 

 
Chuyển đổi số bao trùm 
 
 

 

 
Winfrid W. Messmer 
Senior Expert IT/ERP Economics 
messmer@german-asia.com                    +84 90 2095546       +49 151 54749562  
Ho Chi Minh 

 

 

bảo đảm rằng mọi người đều có thể truy cập được và người lao động sẽ nâng 
cao được chuyên môn trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều thay 
đổi. Ở Đức, trong khuôn khổ luật “Việc làm của tương lai”, người lao động sẽ 
có thêm nhiều cơ hội được đào tạo thêm về chuyên môn hơn nữa17. Có các khóa 
học đại trà trực tuyến mở (MOOC) với các khóa học video chất lượng cao về 
nhiều chủ đề khác nhau, có tương tác trực tuyến và thi cử qua mạng; các khóa 
học này chủ yếu xuất phát từ các quốc gia nói tiếng Anh. Đặc biệt, những người 
khổng lồ như Coursera

18, edX
19 và FutureLearn

20 là các nền tảng mà ai cũng có 
thể truy cập và được hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới sử dụng bất kể 
thời gian và địa điểm. Hầu hết các nội dung được cung cấp bởi các trường đại 
học và người học có thể được cấp chứng chỉ. 

2.4 Chuyển đổi số mang tính bao trùm trong Công nghiệp và Y tế 

a) Bosch > Giáo dục và việc làm 

Bosch TGA Việt Nam được thành lập vào năm 2013 với mục đích đào tạo các 
kỹ thuật viên có trình độ cao làm việc tại các dây chuyền sản xuất công nghệ cao 
và trong lĩnh vực kỹ thuật thông qua các chương trình đào tạo nghề “kép” chất 
lượng cao. Chương trình được thiết kế để không chỉ trang bị cho người học nghề 
các kỹ năng kỹ thuật mà còn chuẩn bị cho họ phát triển sự nghiệp lâu dài thông 
qua xây dựng các kỹ năng xã hội. Tất cả học viên tại Bosch TGA đều được học 
tiếng Anh và đào tạo về làm việc liên văn hóa trong suốt quá trình học việc của 
họ. Các chương trình trao đổi với Đức và Trung Quốc mang đến cho người học 
cơ hội trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, học cách làm việc ở các quốc gia 
khác, bồi dưỡng khả năng hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm về hành động của 
mình và phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Trong năm 2016, Bosch TGA đã 
nhận được gần 930 đơn đăng ký, một sự gia tăng tích cực so với con số 150 đơn 
khi chương trình mới bắt đầu tuyển dụng. Số lượng đăng ký tăng lên hàng năm 
là một chỉ báo cho thấy chất lượng của Bosch TGA. 

Công ty cũng đang làm việc với các đối tác nhằm phát triển lực lượng lao động 
kỹ thuật có tay nghề cao tại Việt Nam, đặc biệt trong việc áp dụng và tận dụng 
các công nghệ số để gia tăng năng suất và nâng cao tính bền vững. Bosch đang 

                                                 
17 Trình độ chuyên môn theo triển vọng tương lai 
18 www.coursera.com 
19 Hoa Kỳ 
20 Vương quốc Anh 
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đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc xây dựng chương trình giảng dạy về Công 
nghiệp 4.0 cho lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề (TVET) để cùng với 
các bên tham gia khác tích hợp các yêu cầu của sự thay đổi công nghệ ngày càng 
nhiều do Công nghiệp 4.0 và số hóa vào phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. 

Mục tiêu của mối quan hệ đối tác này là tạo ra sự hợp tác giữa khu vực doanh 
nghiệp và các bên liên quan trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề.  

Dự án chung này là một trong những hoạt động song phương của hợp tác phát 
triển Việt - Đức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. 

b) Astra Zeneca > Chuyển đổi số bao trùm trong Y tế 

Astra Zeneca từ lâu đã quan tâm đến chủ đề số hóa và chuyển đổi số trong chăm 
sóc sức khỏe. Kết quả áp dụng các công nghệ số cho đến hiện tại là Áp dụng 
các công nghệ số theo suốt hành trình của bệnh nhân để hỗ trợ chẩn đoán 
sớm, cải thiện chẩn đoán và điều trị, cải thiện chăm sóc và phục hồi sau điều trị, 
và học máy (machine learning) áp dụng trong quá trình hồi phục, dữ liệu có thể 
giúp đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất các phác đồ điều trị. 

AstraZeneca đang xây dựng một mạng lưới gồm các cơ sở ngoài đời thực và các 
quan hệ đối tác ảo, cùng làm việc để tạo ra, mở rộng quy mô và giới thiệu các 
giải pháp sức khỏe toàn diện và sáng tạo hướng đến thực hiện việc quản lý bệnh 
tật mà thực sự lấy bệnh nhân làm trung tâm. Trung tâm Đổi mới Y tế iDREAM 
tập trung vào tập hợp các ngành kỹ thuật số, nghiên cứu và triển khai (R&D) và 
thương mại trong các quốc gia thuộc nhóm thị trường mới nổi để hình dung lại 
cách thức mà chúng ta có thể giúp bệnh nhân cải thiện tình trạng của mình. Việc 
thực hiện được triển khai theo phương thức Đối tác Công - Tư và có sự phối hợp 
với các viện nghiên cứu quốc tế, giới học thuật, các chính phủ và bệnh viện trên 
thế giới trong các lĩnh vực R&D. Tất cả hướng tới tầm nhìn “tạo ra và tăng 
cường quan hệ đối tác để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng tiếp 
cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tạo ra kết quả tốt đẹp hơn cho xã hội” 21. 

3. Covid-19 và Chuyển đổi số  

Covid-19 đã thay đổi nền giáo dục mãi mãi. Vì dịch bệnh này, các trường học 
trên toàn thế giới phải đóng cửa. Trên toàn cầu, hơn 1,2 tỷ trẻ em không đến 
                                                 
21 https://www.astrazeneca.com/partnering/partnering-case-studies/health-innovation-hubs-in-emerging-markets.html 
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trường. Kết quả là, giáo dục đã thay đổi rất nhiều, với sự nổi lên dễ nhận thấy của 
học tập trực tuyến, theo đó việc giảng dạy được thực hiện từ xa và trên các nền 
tảng kỹ thuật số. Nghiên cứu cho thấy rằng học trực tuyến đã được chứng minh là 
làm tăng khả năng ghi nhớ thông tin và tốn ít thời gian hơn, có nghĩa là những 
thay đổi mà coronavirus gây ra có thể sẽ trở thành một điều bình thường22.  

Trước khi Việt Nam thực hiện các biện pháp phong tỏa và cách ly xã hội, mặc 
dù mạng 4G mang đến rất nhiều cơ hội giáo dục và có nhiều nền tảng cũng như 
tài nguyên học tập trực tuyến, việc dạy và học trực tuyến vẫn chưa được phổ 
biến, ngay cả ở các thành phố lớn của Việt Nam. 

Tuy nhiên, thời gian phong tỏa đã chứng minh cho nhiều người hoài nghi rằng 
giảng dạy và đào tạo trực tuyến không chỉ là một giải pháp khả thi mà còn có 
tiềm năng là một phương thức mới, mang tính bao trùm, bổ sung cho và hiệu 
quả hơn rất nhiều các phương pháp trên lớp truyền thống. Điều này đặc biệt 
đúng khi nói về giáo dục trong các cộng đồng dân cư phân tán về mặt địa lý, thu 
nhập thấp, trong bối cảnh thiếu giáo viên có đủ trình độ23. Hình thức học tập này 
cũng thúc đẩy phương pháp học tập đòi hỏi sự tích cực, độc lập, tự chủ, nhanh 
nhẹn và tư duy học tập suốt đời của người học, đây chính là một trong những kỹ 
năng quan trọng của thế kỷ 21 theo như đánh giá của nhiều nhà giáo dục và các 
doanh nghiệp. Học tập từ xa trực tuyến là rất quan trọng để bảo đảm duy trì 
được việc học tập trong giai đoạn này đối với tất cả các cơ sở giáo dục từ phổ 
thông đến đại học. Việt Nam cũng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số này24. 

Mặc dù vậy, phần lớn việc giảng dạy trực tuyến chỉ đơn giản là sao chép phương 
pháp giảng dạy trên lớp truyền thống, với các lớp học diễn ra đồng bộ về thời 
gian (theo thời gian thực), mọi người nhìn thấy nhau và trao đổi tài liệu qua 
email, và do vậy chưa phát huy hết tiềm năng của các nền tảng LMS/VLE25 
trong việc cung cấp các nội dung có tính chất tương tác và đồng bộ có điều 
chỉnh26. Học tập trực tuyến cho các trường học đang đi theo hướng này với các 
khóa học mã nguồn mở hoàn toàn trực tuyến và miễn phí27, có bằng tiếng Việt 
dành cho các trường cao đẳng và đại học với nội dung trực tuyến được chia sẻ 
hoặc của bên thứ ba. 

                                                 
22 www.weforum.org 
23 Đặc biệt là giáo viên các môn học liên quan đến công nghệ và kỹ thuật số 
24 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Xuân Nhạ đề nghị UNICEF hỗ trợ về học tập từ xa. UNICEF cam kết hỗ trợ giáo dục Việt Nam 
ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Thùy Linh - www.giaoduc.net.vn, ngày 21/4/2020. 
25 LMS: Hệ thống Quản lý Học tập (Learning Management Systems); VLE: Môi trường Học tập Ảo (Virtual Learning Environment) 
26 TS. Mark Spittel, Giám đốc Trung tâm Xuất sắc về Dạy và Học, Trường Đại học Việt Đức  
27 https://elearning.moet.edu.vn/gioi-thieu/; https://e-ict.gov.vn/tai-nguyen-so/ 
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4. Kết luận: Chuyển đổi Số và Lao động 

Tóm lại, có thể nói, trong thời điểm hiện tại, các tác động đáng kể đối với việc 
làm sẽ có thể xảy ra. Tuy nhiên, các ảnh hưởng này được đánh giá rất khác nhau 
tùy thuộc vào thiết kế cụ thể của số hóa và thành công trong các nỗ lực phát 
triển trình độ chuyên môn cần thiết. Trong tương lai, các công việc hoàn toàn 
mới sẽ xuất hiện và việc làm sẽ không bao giờ bị “cạn kiệt”. 

Nhìn chung, những người chiến thắng trong quá trình số hóa này là những người 
có trình độ cao hơn. Sẽ có sự gia tăng việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và truyền thông, cũng như trong ngành y tế, khu vực dịch vụ và 
các hoạt động sáng tạo không thể tự động hóa như nhiều quy trình trong nhà 
máy hoặc bộ phận hành chính. Và trái với những gì nhiều người hiện nay vẫn 
tưởng, những người thua cuộc thì không phải chủ yếu là những người có kỹ 
năng thấp. Sự thay đổi lớn nhất sẽ diễn ra trong phân khúc thị trường lao động 
trung cấp có kỹ năng. Nhiều quy trình cố định đang được thay thế bằng hệ thống 
ERP hoặc rô-bốt, và trong bước phát triển hơn nữa của chuyển đổi số, trí tuệ 
nhân tạo sẽ đảm nhiệm các quy trình đó. Ở những vùng có nhiều ngành sản xuất, 
về mặt lý thuyết nhiều việc làm sẽ bị thay thế hơn. Tuy nhiên, điều này không 
bắt buộc dẫn đến là số lượng việc làm của vùng đó bị giảm đi. Một ngành công 
nghiệp mạnh cũng có thể là một lợi thế cạnh tranh nếu ngành đó đi theo con 
đường số hóa. Các vùng có cơ sở hạ tầng giáo dục tốt sẽ hưởng lợi từ số hóa 
nhiều hơn trong tương lai. Và chúng ta không chỉ đang nói về những lao động 
có trình độ trong tương lai mà giờ vẫn đang học phổ thông hay đại học, mà cả về 
những người đang làm việc. Các chu kỳ đổi mới đang rút ngắn, biến động diễn 
ra ngày càng nhanh và đối với người lao động, điều đó có nghĩa là họ phải học 
hỏi và phát triển trong toàn bộ cuộc đời làm việc của mình, đặc biệt là liên quan 
đến các chủ đề số. Việc tổ chức một khóa đào tạo nội bộ hàng năm giờ đây 
không còn đủ nữa, mà phải tiến hành đào tạo riêng về ứng dụng các kết quả phát 
triển mới của kỹ thuật số. 

Những tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng với tốc độ theo cấp số nhân đã tạo ra 
chuyển đổi số, và kéo theo đó, những thay đổi trong việc làm cũng cho thấy 
những biến động xã hội trong thời điểm hiện tại, điều mà vẫn còn khó phân loại. 
Sinh viên tốt nghiệp đại học và các cá nhân có kỹ năng khác, những người có cả 
chuyên môn số và kỹ năng sống trong điều kiện làm việc đã thay đổi trong các 
công ty, là những thành phần không thể thiếu được cho sự thay đổi sang một xã 
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hội số và môi trường làm việc số, và bảo đảm cho sự phát triển tiếp theo để trở 
thành Smart Việt Nam (Việt Nam Thông minh). 

Ba quá trình phát triển mang tính cấu trúc đang định hình sự chuyển đổi này: 
Toàn cầu hóa, Linh hoạt hóa và Số hóa. Toàn cầu hóa bao gồm sự hội nhập trên 
toàn thế giới của các cấu trúc kinh tế, chính trị và xã hội, một mặt dẫn đến sự 
phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, nhưng mặt khác cũng dẫn đến sự cạnh tranh 
gay gắt về các vị trí lãnh đạo chính trị và kinh tế. Ngoài ra, linh hoạt hóa là một 
yêu cầu toàn diện để thích ứng với lối sống và việc làm có thu nhập theo kiểu 
mới. Cuộc sống của chúng ta đang trở nên di động hơn, ranh giới giữa giờ làm 
việc, nơi làm việc, thời gian riêng tư, gia đình và công việc đang trở nên lỏng 
lẻo hơn và có thể thay đổi liên tục. Linh hoạt có nghĩa là được chuẩn bị đầy đủ 
cho những yêu cầu của đời sống và việc làm phức tạp hơn. Học tập suốt đời là 
việc không thể thiếu được, và từ đó dẫn đến việc chúng ta sống và làm việc 
trong một quá trình tái tổ chức liên tục. Đồng thời, chúng ta phải đối mặt với câu 
hỏi rằng ở đâu mà mình vẫn có thể tìm thấy sự an toàn, ổn định và những lý lẽ 
bảo vệ cho các hành động của mình trên cơ sở các giá trị đáng tin cậy. Sống và 
làm việc linh hoạt mang lại nhiều lựa chọn, nhưng cũng tạo ra căng thẳng và 
xung đột thường trực. Số hóa và chuyển đổi số được đan xen chặt chẽ với toàn 
cầu hóa và tính linh hoạt. Số hóa cho phép kết nối mạng toàn cầu và do đó tương 
tác thời gian thực trên toàn cầu. Nó không chỉ kết nối con người, mà còn kết nối 
cả các quá trình tạo ra giá trị hay các giao dịch kinh tế như thương mại hàng 
hóa, thị trường tài chính và vốn. 

Trong một thời gian rất ngắn, sự lan truyền của Covid-19 cũng đã có tác động 
đến cách chúng ta học tập và làm việc. Quá trình số hóa môi trường làm việc đã 
tiến triển không ngừng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sự lây lan của virus 
trên khắp thế giới và các biện pháp bảo đảm an toàn được đưa ra để đối phó với 
đại dịch hiện đang thúc đẩy quá trình này nhanh chóng hơn, cũng như cách thức 
sử dụng công nghệ mới tại nơi làm việc và cách chúng ta làm việc. Người lao 
động và các doanh nghiệp đã học được rất nhiều và rất nhanh thông qua các biện 
pháp làm việc tại nhà và có thể cho rằng sau Covid-19, các tổ chức sẽ thể hiện 
một bộ mặt khác. 

5. Các khuyến nghị để chuyển đổi số mang tính bao trùm 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 
phê duyệt Quyết định số 749/QĐ-TTG ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ 
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tướng Chính phủ, là cơ sở cho Chuyển đổi số tại Việt Nam. Các khuyến nghị 
sau đây nhằm hỗ trợ giai đoạn thực hiện. 

1. Chuyển đổi số bao trùm giải quyết những sự không chắc chắn này thông qua 
sự hỗ trợ có mục tiêu cho từng nhóm người, vùng hoặc ngành có nguy cơ bị tụt 
hậu. Bản đồ Kỹ năng có thể giúp xác định và thúc đẩy những kỹ năng và năng 
lực có thể được đưa vào các chương trình giáo dục và đào tạo. Nó cũng giúp có 
được một cái nhìn tổng quan tốt về thị trường việc làm ở các vùng và địa 
phương và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho các công ty, tổ chức và người dân tại 
địa phương trong các hoạt động thực hiện số hóa của họ. Đặc biệt trong một cơ 
cấu kinh tế phi tập trung được tạo thành bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ và 
những “nhà vô địch tiềm ẩn”, việc xây dựng chiến lược số của vùng có tính đến 
các yêu cầu của nền kinh tế địa phương và người lao động là cần thiết. 

2. Cần phải có một nỗ lực mạnh mẽ về giáo dục và phát triển nhân sự số, 
được hỗ trợ bởi các nguồn lực thích hợp, để thúc đẩy phát triển kinh tế. Một 
cách lý tưởng, hệ thống giáo dục dọc theo các cấp trình độ nên mang lại cho 
những người trẻ tuổi một lợi thế ban đầu để làm việc thành công trong thời đại 
số. Nhưng điều này chỉ có được nếu giáo viên và giảng viên cũng có các kỹ 
năng số phù hợp để truyền lại cho học sinh hoặc sinh viên của mình. 

3. Một Nền tảng Giáo dục Quốc gia có thể bao gồm toàn bộ ngành giáo dục và 
có thể được sử dụng miễn phí bởi tất cả các bên liên quan đến giáo dục. Nó có 
các giao diện mở tiêu chuẩn để kết nối các nền tảng quốc gia và quốc tế hiện có 
thông qua các cổng. Quyền truy cập sẽ cho phép sử dụng mọi nội dung hiện có, 
bất kể địa điểm và thời gian. Nội dung học tập số chất lượng cao phải được cung 
cấp trên nền tảng này trong các điều kiện bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt. 

4. Chính quyền vùng và địa phương có thể đóng vai trò dẫn đầu trong việc hợp 
tác hoặc là tham gia một phần trong các trung tâm năng lực số địa phương để hỗ 
trợ về mặt thể chế, địa điểm, không gian làm việc chung và cơ sở hạ tầng CNTT. 
Các trung tâm này có năng lực về kỹ thuật số, khoa học, phương pháp luận 
truyền đạt thực tiễn và là cố vấn cho các cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp 
cũng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và công ty khởi nghiệp. Ngoài ra, 
các trung tâm này có thể kết nối một cách hiệu quả các nhà khoa học, chuyên 
gia giảng dạy, học sinh thực tập, các công ty đào tạo trong trường học và hỗ trợ 
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đào tạo kỹ thuật số cho giáo viên, tư vấn cho các trường về cơ sở hạ tầng CNTT, 
lập kế hoạch truyền thông, giảng dạy và phát triển nhân sự theo yêu cầu. 

5. Theo từng giai đoạn chuyển đổi số, sẽ có những thay đổi tương ứng trong cấu 
trúc trình độ trong các công ty. Chương trình Tương lai của Việc làm có thể 
thúc đẩy việc xây dựng các giải pháp cụ thể để duy trì giá trị gia tăng và việc 
làm. Các trung tâm năng lực cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc 
xem xét các khả năng thiết kế của các công nghệ mới cho các công việc tại địa 
phương và kết nối chúng một cách phù hợp với cấu trúc trình độ trong các 
doanh nghiệp. 

6. Trước những thách thức này, giới chính trị, doanh nghiệp và các cơ sở giáo 
dục cần hợp lực để khởi xướng các biện pháp cụ thể trong việc đào tạo cho 
nhân viên và tiếp tục phát triển bền vững hệ thống giáo dục với trọng tâm lớn 
hơn vào các kỹ năng số. 

7. Công nghệ số nên được đón nhận như một phương tiện để nâng cao sự bình 
đẳng về cơ hội thông qua mở rộng cơ hội việc làm linh hoạt cho số lượng lớn 
hơn các nhóm vốn vẫn bị gạt ra ngoài lề, chẳng hạn như người nội trợ, người 
khuyết tật và dân tộc thiểu số. 

8. Các kỹ năng số nên được giảng dạy và quảng bá thật mạnh mẽ hơn nữa trong 
các trường phổ thông cũng như đại học. Những khoản đầu tư vào học tập số là 
việc đương nhiên phải làm. Có ý kiến khẳng định rằng việc chuyển hướng sang 
dạy và học trực tuyến thực sự là cần thiết, vào thời kỳ hậu Covid-19, không chỉ 
để đảm bảo tính liên tục của giáo dục trong trường hợp có đại dịch sau này xảy 
ra, mà còn để bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững, thông qua tăng cường tiếp 
cận giáo dục đặc biệt là cho những người ở các cộng đồng nông thôn, qua đó 
giúp xây dựng năng lực cho lực lượng lao động Việt Nam28. 

9. Nâng cao năng lực kỹ thuật của các trường học và giáo viên để thiết lập và sử 
dụng đầy đủ -theo các thực tiễn sư phạm tốt nhất - nền tảng LMS/VLE của họ. 
Tất cả học sinh và giáo viên phổ thông phải có thể sử dụng thiết bị kỹ thuật số29 
mọi lúc, mọi nơi và miễn phí để truy cập vào nền tảng giáo dục30. 

                                                 
28 https://en.vietnamplus.vn/education-ministry-collects-opinions-on-elearning/180246.vnp 
29 Sự sẵn có của các thiết bị “thông minh” - Các máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android hiện nay có giá bán lẻ dưới 30 USD! 
30 Đã có các bước đi theo hướng này > https://elearning.moet.edu.vn/gioi-thieu/ Các khóa học mã nguồn mở hoàn toàn trực tuyến và miễn 
phí bằng tiếng Việt  
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Chuyển đổi số bao trùm 
 
 

 

 
Winfrid W. Messmer 
Senior Expert IT/ERP Economics 
messmer@german-asia.com                    +84 90 2095546       +49 151 54749562  
Ho Chi Minh 

 

 

10. Đánh giá năng lực hiện tại và dự kiến của cơ sở hạ tầng CNTT Việt Nam và 
nội dung cần thiết để cung cấp giáo dục trực tuyến hiệu quả, bao gồm cho những 
người ở các cộng đồng bị tách biệt về địa lý/kinh tế. Tuy nhiên, cùng lúc với 
tăng cường tiếp cận giáo dục, các phương pháp sư phạm và thiết kế khóa học 
cần được đánh giá cẩn thận để bảo đảm rằng chất lượng của các nội dung không 
bị ảnh hưởng dù số lượng tăng lên nhiều. 

------------------ 

Bài viết này chỉ có thể đóng góp một phần nhỏ trên các vấn đề về phạm vi 
chung của số hóa, chuyển đổi số bao trùm, kinh nghiệm quốc tế, thị trường lao 
động và giáo dục. Các khuyến nghị và lý giải đưa ra một số lĩnh vực cho hành 
động theo quan điểm thực tế và việc thực hiện các khuyến nghị này đòi hỏi cần 
có sự xử lý một cách chi tiết. Chắc chắn rằng sự phát triển kỹ thuật sẽ gia tăng 
theo cấp số nhân và quá trình thực hiện chuyển đổi số cần phải tự định hướng 
cho phù hợp với thực tiễn đó. 

Winfrid Messmer, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/09/2020 
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Chuyển đổi số bao trùm

� Những thách thức đối với Chuyển đổi số/ Số hóa và tác động của số hóa 
đối với việc làm/ thị trường lao động và khoảng cách số

� Kinh nghiệm quốc tế về Chuyển đổi Số

� Khuyến nghị nhằm bảo đảm tính bao trùm của Chuyển đổi Số

Winfrid W.Messmer

Chuyển đổi số - Nguồn nhân lực – Giáo dục 1)

Kinh nghiệm quốc tế về Chuyển đổi Số 2)

Khuyến nghị 3) 

1)Tài liệu: 1, 3-4;     2)Tài liệu: 2;     3)Khuyến nghị: 5

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020
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Các xu hướng công nghệ đang xuất hiện

TRUYỀN THÔNG 

XÃ HỘI

ĐIỆN TOÁN 

ĐÁM MÂY
DỮ LIỆU LỚN

INTERNET 

VẠN VẬT
TÍNH DI ĐỘNG

AN NINH 

MẠNG

Phân tích và tiếp cận
được đúng dữ liệu
cho phép có được

những hiểu biết mới
và thông tin có giá trị
cao cho việc ra quyết
định, đồng thời tận

dụng được tối đa các
dữ liệu đó

Ảo hóa (virtualize) 
và sử dụng các hạ
tầng, nền tảng và

ứng dụng như một
dịch vụ (XaaS) tạo

ra khả năng mở
rộng quy mô lớn

hơn và độ linh hoạt
cao hơn

Tạo ra những cách làm
mới và tác động đến
những kỳ vọng về sự

tương tác, cá nhân hóa
và xây dựng quan hệ
trong tổ chức và với

người tiêu dùng

Bảo vệ các hệ thống
thông tin trước các
nguy cơ phần cứng, 
phần mềm và thông

tin người dùng bị
đánh cắp hoặc tổn hại

Sự gia tăng liên tục
trong việc sử dụng
các thiết bị di động
ảnh hưởng tới cách

con người tương tác, 
sử dụng thông tin và
cách thức các doanh

nghiệp tiếp cận
người dùng

Các thiết bị đủ loại
được kết nối và tích
hợp chi phí thấp ở 
mọi nơi đã tạo ra

những khối lượng dữ
liệu lớn cần được
quản lý hiệu quả.

Chuyển đổi số - Nguồn nhân lực - Giáo dục

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020

Thúc đẩy và hỗ trợ các mạng lưới số và dòng dữ liệu trong toàn bộ nền kinh tế. Hạ tầng
vững mạnh và tích hợp là yếu tố thiết yếu cho một nền kinh tế số. 

Vốn con người là nền tảng cho kinh tế số. Chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến những
người vẫn thường bị đẩy ra khỏi thế giới số và chủ động đưa họ vào nền kinh tế số. Những
kỹ năng và năng lực cần có trong kinh tế số, các thị trường lao động biến đổi, và các hệ
thống bảo trợ xã hội.

Nguồn lực cần được ưu tiên và huy động để bảo đảm tài chính và hỗ trợ cho quá trình
chuyển đổi sang một nền kinh tế tích hợp số và bao trùm. Bao gồm một loạt các công cụ
mà các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ cần có để tiếp cận và sử dụng các công nghệ
số mới.

Chính sách cạnh tranh, các vấn đề thuế, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và khả năng tương tác
của dữ liệu, cũng như về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cần phải được nghiên cứu kỹ
lưỡng. Để bảo vệ người dân và doanh nghiệp, điều rất quan trọng là phải củng cố và tăng
cường các quy định nhằm bảo đảm dữ liệu không bị sử dụng một cách sai trái.

Hạ tầng

Con người

Tài chính

Chính sách

Chuyển đổi số - Nguồn nhân lực - Giáo dục

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020
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Chuyển đổi số - Nguồn nhân lực - Giáo dục

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020

“ĐÓ KHÔNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN VỀ CÔNG NGHỆ, ĐÓ LÀ CÂU CHUYỆN VỀ CÁCH THỨC 
MÀ CON NGƯỜI SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRONG TƯƠNG LAI”

Kinh nghiệm quốc tế về Chuyển đổi Số

Tình hình hiện nay tại châu Âu và CH Liên bang Đức

Chiến lược Số > Khung khổ 

Giáo dục và Đào tạo

Thực tiễn tốt nhất về Số hóa và Nguồn nhân lực

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020
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Máy chủ Giáo dục Đức www.bildungsserver.de Chính phủ, các trường 
đại học, các tổ chức….

Công nghiệp 4.0 
Đức/EU

www.plattform-i40.de Chính phủ, các trường 
đại học, các tổ chức….

FutureLearn https://www.futurelearn.com Các trường đại học, 
doanh nghiệp

Học tập suốt đời www.skillsfuture.sg Singapore

Mon compte
formation 

www.moncompteformation.gouv.fr Pháp

Lớp học và khóa học www.coursera.org Các lớp học, trường 
đại học, công ty

Khóa học và bài học www.edx.org/learn/education Các trường đại học Mỹ

Bài giảng trên lớp elearning.moet.vgu.vn/elearning/bai-giang-
elearning/

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về Chuyển đổi Số

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020

Kinh nghiệm quốc tế về Chuyển đổi Số

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020

Một trong những dự án hợp tác đào tạo nghề đầu tiên và nổi bật thực hiện
theo khung khổ đào tạo kép của AHK tại Việt Nam

Ký kết văn bản thành lập TGA

Tuyển dụng 24 học viên đầu tiên

Thời gian đào tạo yêu cầuNăm

Tổng vốn đầu tư

Hơn 1 
triệu
Euro

Tiêu chuẩn Đức

Giờ thực hành

Giờ học

Đã có 168 học viên theo học tại
TGA từ năm 2013 (24% là nữ)

26 học viên Bosch khóa thứ ba tốt nghiệp
vào tháng 6 năm 2020 (87 học viên đã có

việc làm ổn định tại HcP)

Trung tâm Đào tạo TGA
Bosch tại Việt Nam

Chứng chỉ Bằng

Chuyên ngành:
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Kinh nghiệm quốc tế về Chuyển đổi Số

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020

Bosch tại Việt Nam
Tích hợp Công nghiệp 4.0 vào Giáo dục

Tháng 8/2018 Tháng 9/2018

Ký kết Biên bản ghi nhớ
(MoU) giữa Bosch Việt nam, 

LILAMA 2, Tổng cục Giáo
dục nghề nghiệp và GIZ

- Thiết lập phòng trình diễn
Công nghiệp 4.0 tại LILAMA 2 -
sử dụng để đào tạo thực hành
cho giảng viên và sinh viên

- Hội thảo “Công nghiệp 4.0 đang định
hình tương lai của lĩnh vực giáo dục kỹ
thuật và đào tạo nghề như thế nào?”

Phát triển các mô-
đun/thành phần của
Công nghiệp 4.0

Đánh giá dự án

Một dự án
của

từ 2018 đến 2020

để cung cấp lao động có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của Công nghiệp 4.0

Công nghệ sốThiết bị

Chẩn đoánDược phẩm

Trình diễnHướng dẫn Thương mại hóaPhòng thí
nghiệm
chung

Không
gian mở

Chính phủ Bệnh viện Cơ sở đào tạo Quỹ

Hiểu biết
bệnh nhân

Nghiên cứu
lâm sàng

Tư vấn pháp
lý / đăng ký

Nền tảng iDREAM Hub của AstraZeneca:
iDREAM Hub trở thành một nền tảng mở tích hợp và một hệ sinh thái cho đổi mới của thế giới

iDREAM Hub

*Disclaimer: TBC by AstraZeneca compliance Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020
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诊后诊中诊前
Phòng ngừa - Chẩn đoán sớm Chẩn đoán và Điều trị Sau điều trị

Đường dây
hỗ trợ

toàn quốc

Tự đánh giá

Chẩn đoán 
thông minh

Tiếp cận chuyên gia

Xác nhận
chẩn đoán

Hồ sơ
điện tử

Điều trị 
bổ sung

Theo dõi 
hồi phục

Các thiết bị đeo

ÁpÁpÁpÁp dụngdụngdụngdụng cáccáccáccác côngcôngcôngcông nghệnghệnghệnghệ sốsốsốsố theotheotheotheo suốtsuốtsuốtsuốt hànhhànhhànhhành trìnhtrìnhtrìnhtrình củacủacủacủa bệnhbệnhbệnhbệnh nhânnhânnhânnhân

Chuỗi khối

Chatbots

Trợ lý ảo

Internet Vạn vật

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ

Trí tuệ nhân tạo

Y tế từ xa

Dữ liệu lớn

Ứng dụng điện thoại

Internet Vạn vật

Học máy

Chẩn đoán sớm Nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe Cuộc sống tốt đẹp hơn

*Disclaimer: TBC by AstraZeneca compliance Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020

Dài hạn

Trung hạn

� Đánh giá, xác định trách nhiệm, phạm vi công việc
của các cơ quan, đơn vị, bên liên quan trong
chuyển đổi số và khẩn trương tổ chức thực hiện

� Cải thiện kỹ năng số và đào tạo giảng viên
� Giải quyết vấn đề cấu trúc giá cả của dịch vụ

dữ liệu di động
� Cung cấp máy tính bảng cho học sinh cấp 2
� Thành lập các trung tâm năng lực số
� Thiết lập các nguyên tắc cho dịch vụ số
� Đưa sử dụng công nghệ số vào chương trình

phổ thông
� Triển khai các sáng kiến về tham gia truy cập

mở
� Chuyển việc cung cấp dịch vụ công lên các nền

tảng trực tuyến
� Xây dựng hạ tầng số trong các trường học

� Đánh giá bản đồ kỹ năng (số) và cập nhật danh
sách các kỹ năng quan trọng

� Thành lập các trung tâm phát triển năng lực
trong các lĩnh vực ưu tiên

� Rà soát chương trình phổ thông, dạy nghề và
đại học để bổ sung các nhu cầu của thời đại số

� Cung cấp nội dung

� Xây dựng các cơ chế trong toàn ngành công
nghiệp và lĩnh vực giáo dục để tái trang bị
và/hoặc nâng cao kỹ năng số

� Phát triển lĩnh vực nghề nghiệp theo chuẩn
mực quốc tế

� Thành lập một trung tâm giáo dục miễn phí

� Lồng ghép đào tạo theo hướng chuẩn bị sẵn
sàng cho công việc và đào tạo trong công việc
vào các chương trình đào tạo

� Hiện đại hóa hệ thống kiểm định chất lượng

Ngắn hạn
(Một năm)

Tóm lược các hành động

� Xác định truy cập số như một quyền về kinh
tế - xã hội

� Phát triển khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong lĩnh vực dịch vụ số

Tiếp cận số mang tính 
bao trùm cho tất cả mọi người

Phát triển nguồn nhân lực - Giáo dục

Khuyến nghị

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020
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Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020

“KHÔNG PHẢI LOÀI MẠNH NHẤT SẼ SỐNG SÓT, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ
LOÀI THÔNG MINH NHẤT, MÀ LÀ LOÀI THÍCH ỨNG TỐT NHẤT VỚI SỰ THAY ĐỔI.”

2025 Digital Platforms Vietnam

Các nền tảng 
của Việt Nam 

2025

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Winfrid W.Messmer - messmer@german-asia.com – 09/2020
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Diễn đàn Cải cách và Phát triển 
Danh sách các diễn giả và Tiểu sử 

KHAI MẠC 

08:05 - 08:10:  

Phát biểu khai mạc 

Ngài Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Từ 1977 đến 1985, ông Nguyễn Chí Dũng là chiến 
sĩ Bộ Tư lệnh công binh, sinh viên Trường Đại học 
Giao thông sắt bộ, Hà Nội. Ông nhận bằng cử nhân 
kỹ sư cơ khí của Trường này năm 1983. Ông nhận 
bằng Tiến sĩ về kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa 
kinh tế quốc dân (kinh tế vĩ mô) của Trường Đại 
học Kinh tế quốc dân, Hà Nội năm 1997.  

Từ tháng 12 năm 1985 đến tháng 10 năm 1989 ông là chuyên viên Bộ Giao thông vận 
tải. Tháng 10 năm 1989 ông chuyển sang công tác tại Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và 
Đầu tư (UBNNHTĐT) - cơ quan sau này được sáp nhập với Ủy ban Kế hoạch nhà 
nước (UBKHNN) vào tháng 11 năm 1995 thành Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) 
ngày nay. Ông từng giữ chức vụ  Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài 
từ năm 2000 đến 2003 và là Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(nay là Cục Phát triển Doanh nghiệp) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003 đến 
năm 2005. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ 
(nay là Vụ Kinh tế dịch Vụ) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông trở thành Thứ trưởng 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 8 năm 2008.. 

Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận. Tiếp đó, từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 6 
năm 2014, ông là Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. 

Ông trở thành Ủy viên Trung ương Đảng vào tháng 7 năm 2011. Ông trở lại Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư với tư cách Thứ trưởng từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016. 
Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng từ tháng 10 năm 2018 và Tổ trưởng Tổ Biên tập của Tiểu ban 
Kinh tế - Xã hội từ tháng 12 năm 2018. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổ Biên tập là giúp 
việc cho Tiểu ban trong việc tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
(CLPTKTXH) Việt Nam 2011-2020, dự thảo CLPTKTXH 2021-2030 và xây dựng 
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội Việt Nam 5 năm 2021-2025./.   
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08:10 - 08:15:  

Phát biểu chào mừng 

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Bà Carolyn (Carrie) Turk sẽ đảm nhiệm vị trí Giám 
đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam kể từ 
ngày 1 tháng 7 năm 2020. Bà sẽ làm việc tại văn 
phòng Hà Nội.  

Bà Turk, quốc tịch Anh, đã tham gia công tác tại Ngân 
hàng Thế giới từ năm 1998. Bà đã đảm nhiệm nhiều vị 
trí khác nhau, trong đó có Chuyên gia Cao cấp về Giảm 
nghèo tại Việt Nam, Chuyên gia Phát triển Xã hội Cao 
cấp và Chuyên gia Trưởng về Phát triển Xã hội tại Đông 
Âu và khu vực Trung Á, và Giám đốc Văn phòng Ngân 

hàng Thế giới tại Rwanda. Vị trí gần nhất mà bà đảm nhiệm là Giám đốc Quốc gia Ngân 
hàng Thế giới của nhóm các nước Ethiopia, Nam Sudan, Sudan và Eritrea. 

Trước khi làm việc tại Ngân hàng Thế giới, bà Turk công tác tại Bộ Phát triển Quốc tế 
của Vương quốc Anh. Bà có bằng cử nhân và thạc sĩ về Kinh tế của Đại học 
Cambridge và là tác giả của nhiều báo cáo về giảm nghèo và bất bình đẳng, trong đó 
có một cuốn sách dựa trên nghiên cứu về vấn đề bất bình đẳng giới tại 20 quốc gia. 

Bà Turk sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư của Ngân 
hàng Thế giới và các chương trình chia sẻ tri thức với Việt Nam, bao gồm trao đổi ở 
cấp địa phương, nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu 
nhập cao vào năm 2045. 

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ngân hàng Thế giới đã cung cấp cho Việt Nam 
hơn 24,86 tỉ USD bao gồm các khoản tài trợ không hoàn lại, tín dụng và vốn vay nhằm 
hỗ trợ các chương trình phát triển, với danh mục dự án đang thực hiện lên đến 38 dự 
án với tổng vốn cam kết 7,4 tỉ USD. 

Trong vòng sáu tháng qua, Ngân hàng Thế giới đã cam kết thêm 516,67 triệu USD cho 
các dự án trong lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị, giáo dục đại học, biến đổi khí 
hậu và tăng trưởng xanh. Các chương trình nghiên cứu và tư vấn của Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam đã cung cấp nguồn tri thức và tư vấn mang tính chiến lược, đột phá 
và kịp thời hỗ trợ nghị trình phát triển của đất nước, đơn cử như chuyên đề khuyến 
nghị chính sách đối phó với COVID-19 gần đây và đóng góp ý kiến cho chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm trong giai 
đoạn tới. 
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08:10 - 08:15:  

Phát biểu chào mừng 

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam 

Bà Mudie được bổ nhiệm làm Đại sứ Australia tại Việt Nam từ 
tháng 7 năm 2019. 

Bà Mudie là cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao và Thương mại 
Australia, và mới đây là Giám đốc Điều hành sáng lập Học viện 
Ngoại giao. 

Bà từng giữ vai trò Cao ủy Australia tại Sri Lanka và Maldives; 
Phó Đại diện Thường trực Australia tại Liên Hợp Quốc 
(Geneva); Bí thư thứ nhất, Phái đoàn Thường trực Australia tại 

Liên Hợp Quốc, New York; và Bí thư thứ hai tại Hà Nội. Tại Canberra, bà Mudie từng 
giữ vai trò Trợ lý Bộ trưởng, Bộ phận Ngoại giao công chúng; Trợ lý Bộ trưởng, Bộ 
phận Thông tin; và Giám đốc, Bộ phận Chính sách Chiến lược. 

Bà Mudie nhận bằng Thạc sỹ Đông Nam Á học tại trường Đại học Hull; Cử nhân danh 
dự tại trường Đại học Adelaide; và Chứng chỉ nghề sau đại học về Ngoại giao và 
Thương mại tại trường Đại học Quốc gia Australia. Bà Mudie có thể nói tiếng Việt và 
đã học tiếng Việt tại Trường Ngoại ngữ Quân đội RAAF (năm 1992), Trường Ngoại 
ngữ tại Hà Nội (năm 1993) và Học viện Ngoại giao (năm 2019). 

Bà Mudie đã kết hôn và có 2 con trai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

153 



PHIÊN 1: Covid-19 và hành động của Việt Nam nhằm nắm bắt cơ hội, nâng cao 
vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu 

8:30 - 8:35:  

Người điều phối Phiên 1  

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý 
Fulbright tại TP Hồ Chí Minh, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh là giảng viên cao cấp của Trường Chính 
sách Công và Quản lý Fulbright (Đại học Fulbright Việt Nam), đồng 
thời là nhà nghiên cứu cao cấp của Trường Quản lý Nhà nước 
Harvard Kennedy (Đại học Harvard). Chủ đề nghiên cứu chính 
của Ông bao gồm kinh tế phát triển, kinh tế học thể chế, tài chính 
công và chính sách công nghiệp. Các ấn phẩm gần đây của ông 
bao gồm “Liệu gia nhập WTO có hỗ trợ cải cách trong nước? 
Kinh tế chính trị học của cải cách DNNN ở Việt Nam ” đăng trên 

Tạp chí World Trade Review, và“ Chính sách công nghiệp và sự tiến hóa của các 
"hub công nghiệp" ở Việt Nam ” đăng trong cuốn sách The Oxford Handbook of 
Industrial Hubs and Economic Development  Oxford xuất bản năm 2020. Tiến sĩ 
Tự Anh hiện là thành viên của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam. Ông cũng là thành viên của Nhóm tư vấn của Ủy ban Kinh tế Quốc hội và 
Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia. Tiến sĩ Tự Anh nhận bằng Tiến sĩ kinh tế 
tại trường Boston College năm 2004. 
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8:35 - 8:55:  

Phiên 1 - Diễn văn chính - Tác động của COVID-19 đến thương mại và chuỗi 
cung ứng toàn cầu và hàm ý đối với Việt Nam 

TS. Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Đông Á và Thái Bình 
Dương, Ngân hàng Thế giới (WB), Nguyên Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam 

Bà Victoria Kwakwa đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch phụ trách 
Đông Á và Thái Bình Dương vào ngày 15 tháng 4 năm 2016. 
Bà giám sát danh mục đầu tư trị giá hơn 32 tỷ đô la cho vay, 
viện trợ không hoàn lại, tín dụng, và quỹ ủy thác tại 23 quốc gia. 

Bà Kwakwa chủ trì chiến lược của Ngân hàng Thế giới tại Đông 
Á và Thái Bình Dương, tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên bao 

gồm hòa nhập và trao quyền; việc làm và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn đầu, 
quản trị và thể chế, cơ sở hạ tầng và đô thị hóa, biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên 
tai. Khu vực này cũng tập trung vào các chủ đề đa ngành trong những phân tích về 
giới, tình trạng dễ bị tổn thương, xung đột và nghèo đói. 

Bà Kwakwa trước đây là Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 
giám sát danh mục cho vay trị giá hàng tỷ đô la và một chương trình kiến thức đổi mới 
và sáng tạo, trong đó có Báo cáo Việt Nam 2035 đã được công bố gần đây. Báo cáo 
này do Ngân hàng Thế giới soạn thảo cùng với Chính phủ Việt Nam, đưa ra các 
phương án để Việt Nam đạt được mục tiêu đầy tham vọng là trở thành quốc gia có thu 
nhập trung bình cao trong một thế hệ. 

Trước khi chuyển đến công tác Hà Nội, bà Kwakwa là Giám đốc Quốc gia của 
Rwanda trong hai năm, nơi bà đã phối hợp với Chính phủ Rwanda để thiết kế và thí 
điểm các chương trình bảo trợ xã hội, tài chính y tế và năng suất trong nông nghiệp. 

Từ năm 2000 đến năm 2006, bà là chuyên gia kinh tế cao cấp và chuyên gia kinh tế 
trưởng tại Abuja (Nigeria), nơi bà đã xây dựng một chương trình phân tích cấp nhà 
nước và tư vấn chính sách về giải pháp quản lý hiệu quả và minh bạch nguồn thu từ 
dầu mỏ. 

Bà Kwakwa gia nhập Ngân hàng Thế giới với tư cách là một Chuyên gia trẻ vào năm 
1989 và tham gia xây dựng Báo cáo Phát triển Thế giới về nghèo đói trong giai đoạn 
2000-2001. Bà đã lấy bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Queen ở Canada. 

 

 

 

155 



8:55 - 9:05:  
Phiên 1 - Thảo luận 1 - Chuỗi giá trị toàn cầu: Đừng nhầm lẫn - COVID-19 là một 
cơ hội cho Việt Nam 

TS. Jacques Morisset, Chuyên gia kinh tế trưởng và Giám đốc Chương trình phụ 
trách Việt Nam, Kinh tế vĩ mô, Thương mại và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại 
Việt Nam 

Ông Jacques Morisset là Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản 
lý Chương trình Kinh tế Vĩ mô, Thương mai và Đầu tư, Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam. 

Sau khi nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Geneva, ông 
Morisset đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại Ngân hàng 
Thế giới và IFC, đồng thời hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới. Ông có kinh nghiệm làm chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm 
nhiều dự án với trị giá hơn 2 tỷ USD đồng thời tư vấn cho 

chính phủ các nước trong lĩnh vực kinh tế từ thị trường tài chính, xúc tiến đầu tư, 
chính sách tài khóa và thuế cho tới thị trường lao động. Các nghiên cứu của ông được 
xuất bản trên nhiều ấn phẩm học thuật có uy tín như Tạp chí Kinh tế của Ngân hàng 
Thế giới, Tạp chí Kinh tế Phát triển và Báo cáo Phát triển Thế giới. Ông Morisset là 
thành viên của Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế của Ngân hàng Thế giới. 
 

9:05 – 9:15 

Phiên 1 – Thảo luận 2: Nắm bắt cơ hội từ dịch chuyển chuỗi giá trị toàn cầu: 
Hành động của Việt Nam nhằm tăng trưởng bao trùm, thu hút FDI có chất lượng 
vào Việt Nam và phát triển khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp tư nhân 

TS. Jonathan Pincus, Chuyên gia kinh tế - Cố vấn quốc tế cao cấp của UNDP  

Jonathan Pincus là Cố vấn kinh tế quốc tế cấp cao tại 
UNDP Việt Nam và cũng lãnh đạo Quỹ Rajawali, một 
tổ chức từ thiện của Indonesia tập trung vào nghiên cứu 
chính sách và giáo dục. Trước đây, ông đã từng là 
trưởng khoa Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên gia kinh tế quốc 
gia cao cấp cho Chương trình phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP) tại Việt Nam và Giảng viên cao cấp về kinh tế tại Trường nghiên cứu phương 
Đông và châu Phi (SOAS), Đại học London. Ông đã giữ vị trí quản lý và nghiên cứu 
tại các tổ chức quốc tế khác nhau, tập trung  vào các vấn đề về chính sách phát triển, 
phát triển nông nghiệp và nông thôn, giảm nghèo và giáo dục đại học. Ấn phẩm gần 
đây nhất của ông là cuốn sách sắp xuất bản Indonesia Kaya: Làm thế nào để Indonesia 
trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045? Ông theo học trường Oberlin ở Hoa Kỳ 
và có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Kinh tế học tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. 
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9:15 - 9:25: 

Phiên 1 – Thảo luận 3: Lãnh đạo kiêm tâm - Doanh nghiệp kiên cường phục hồi 
và phát triển bền vững (Giải pháp và hành động để doanh nghiệp Việt Nam vượt 
khó khăn, thách thức, chủ động giành cơ hội, phục hồi kiên cường và bền vững) 

Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam 

Là Chủ tịch HĐTV và là một trong những người sáng lập 
của Deloitte Việt Nam – một trong bốn công ty tư vấn và 
kiểm toán lớn nhất trên thế giới, Bà Thanh có hơn 37 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành và kiểm 
toán, cũng như 30 năm làm việc cho Deloitte Việt Nam 
kể từ ngày thành lập.  

Bên cạnh vai trò lãnh đạo, Bà Thanh còn được thị trường, 
các cơ quan quản lý, các cơ quan chuyên môn đánh giá 
cao về những đóng góp to lớn và tiên phong cho sự phát 
triển nghề kế toán kiểm toán và quản trị công ty tại Việt 
Nam, thông qua những vai trò quan trọng tại một số tổ 

chức với việc hỗ trợ đào tạo, tư vấn để nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như hỗ trợ 
nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp. 

Bà Thanh tham gia với vai trò là diễn giả trong nhiều buổi tọa đàm uy tín cũng như 
đóng vai trò là chuyên gia tư vấn cấp cao / huấn luyện viên cấp cao cho rất nhiều Ban 
Điều hành của các tập đoàn lớn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bà Thanh cũng liên tục 
tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao liên quan đến Quản trị Công ty, Lãnh 
đạo Doanh nghiệp, Phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Với vai 
trò là Phó chủ tịch của Hội đồng Doanh nghiệp Vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam 
(VBCSD), Bà Thanh đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch hành động của hội, thông 
qua việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp cũng như đóng góp cho sự phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy sự hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học 
và công nghệ với các quốc gia trong khu vực. 

Bà Thanh được Forbes bình chọn là một trong “50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt 
Nam” và vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương” 
năm 2017 và 2019 do Enterprise Asia tổ chức. 
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PHIÊN 2: Chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu theo hướng bao trùm và bền vững  

310:31 – 10:35 

Người điều phối Phiên 2: 

GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Đại học Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po 

Tiến sĩ Dương Nguyên Vũ hiện là Giáo sư tại Trường Kỹ thuật 
Cơ khí & Vũ trụ, kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý 
Không lưu, đều thuộc Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore 
(NTU). Đồng thời, ông là thành viên của Hội đồng trường Đại 
học và là Trưởng khoa danh dự của Trường Kỹ thuật và Khoa 
học Máy tính của Đại học VinUniversity. Ông cũng là thành 
viên trong Ban Cố vấn Khoa học của VinGroup và là Cố vấn 
cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về Chiến lược 
Đổi mới sáng tạo. Trước khi gia nhập NTU, ông là Viện trưởng 
sáng lập Viện John von Neumann thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM).  

Tiến sĩ Dương Nguyên Vũ là một chuyên gia đầu ngành của thế giới về nghiên cứu 
Quản lý Không lưu. Ông từng là Trưởng phòng Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo và sau 
đó là Cố vấn Khoa học Cao cấp tại Tổ chức Châu Âu về An toàn Hàng không - 
EUROCONTROL (1995-2012), và là thành viên của Ủy ban Khoa học SESAR JU của 
Ủy ban Châu Âu (2010-2012). 

Ông đã theo học trường Ecole Nationale des Ponts et Chaussées của Pháp, nhận bằng 
Thạc sĩ Kỹ thuật năm 1986 và bằng Tiến sĩ về Trí tuệ nhân tạo năm 1990 tại đây. 
Trong thời gian rảnh rỗi, ông tập luyện Marathon và Triathlon. Ông hiện là Chủ tịch 
Câu lạc bộ Triathlon Việt Nam và là Đại sứ IRONMAN. 
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10:35 - 10:50 

Phiên 2 - Diễn văn chính 

Số hóa một quốc gia - Chia sẻ của cá nhân về cách thực hiện số hóa, lý do thực 
hiện và những bài học có thể rút ra từ quá trình đó  

Ông Toomas Hendrik Ilves, Nguyên Tổng thống nước Cộng hòa E-xtô-nia; 
Chuyên gia xuất sắc, Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu 

Toomas Hendrik Ilves là cựu Tổng thống Estonia 
(2006-2016). 

Trước khi đảm nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Tổng 
thống, ông Ilves từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại 
của Nghị viện châu Âu (2004-2006), Bộ trưởng Ngoại 
giao Estonia (1996-2002), nơi ông lãnh đạo quá trình 
gia nhập EU và NATO của Estonia. Từ năm 1993 đến 

1996, ông là Đại sứ đầu tiên của Estonia tại Washington sau khi Estonia tuyên bố độc 
lập. Từ năm 1988 đến 1993, ông Ilves là Giám đốc Dịch vụ Estonia tại Đài Châu Âu 
Tự do/Đài Tự do (RFE-RL) và trước đó là Nhà phân tích Nghiên cứu tại Ban Nghiên 
cứu của RFE-RL. 

Ông được quốc tế biết đến nhiều nhất với những hoạt động trong giai đoạn 1995-2016 
để thúc đẩy Chính phủ Estonia thực hiện số hóa. Ông hiện đang viết một cuốn sách về 
nền dân chủ trong kỷ nguyên kỹ thuật số. 

Ông Ilves từng là Chủ tịch Nhóm đặc nhiệm của EU về Y tế điện tử từ năm 2011 đến 
năm 2012 và là Chủ tịch Ban chỉ đạo Đối tác Đám mây châu Âu theo lời mời của Ủy 
ban châu Âu từ năm 2012 đến năm 2014. Năm 2013, ông chủ trì Hội đồng cấp cao về 
Cơ chế Quản trị và Hợp tác Internet Toàn cầu do ICANN tổ chức. Từ năm 2014 đến 
năm 2015, ông Ilves là đồng Chủ tịch Ban Cố vấn của Báo cáo Phát triển Thế giới 
2016 của Ngân hàng Thế giới "Cổ tức Kỹ thuật số" và cũng là Chủ tịch Hội đồng 
Chương trình Toàn cầu về An ninh mạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới bắt đầu từ 
tháng 6 năm 2014. 

Bắt đầu từ năm 2016, ông Ilves đồng chủ tịch Hội đồng Tương lai Toàn cầu về Công 
nghệ Blockchain của Nhóm Công tác Diễn đàn Kinh tế Thế giới, và là thành viên của 
Hội đồng Cố vấn Hội nghị An ninh Munich. 

Năm 2017, ông Ilves trở thành thành viên hội đồng cố vấn của Liên minh Bảo vệ Dân 
chủ tại Quỹ Marshall của Đức và tham gia Hội đồng Cố vấn Cấp cao của Ngân hàng 
Thế giới về Chương trình định danh vì phát triển (ID4D). Từ năm 2017 đến năm 2020, 
ông là Nghiên cứu viên của Chương trình học bổng Berggruen tại Trung tâm Nghiên 
cứu Nâng cao về Khoa học Hành vi, Nghiên cứu viên Xuất sắc tại Viện Hoover và 
Vườn ươm Chính sách Kỹ thuật số Toàn cầu, Đại học Stanford. Từ năm 2018, ông 
Ilves là thành viên Ban Cố vấn của Trung tâm Công nghệ và Các vấn đề Toàn cầu của 
Đại học Oxford. Ông Ilves là thành viên của Hội đồng Quản trị Quỹ Nước Nga Tự do 
từ năm 2019. Năm 2020, ông Ilves gia nhập Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu 
với tư cách là Chuyên gia xuất sắc và trở thành Ủy viên của Ủy ban Liên Châu Âu về 
Sức khỏe và Phát triển Bền vững của WHO. 
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10:50 - 11:00 

Phiên 2 - Thảo luận 1: Chuyển đổi số để phát triển bền vững 

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

Ông Nguyễn Trọng Đường hiện là Phó Cục trưởng Cục Tin học 
hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Cục Tin học hoá là 
cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và thực thi pháp luật 
về chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), 
xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển đô thị thông minh, xây 
dựng và chia sẻ dữ liệu số, phát triển hạ tầng và nền tảng số. 

Ông Đường đã có 19 năm làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Trước đó ông có 10 năm làm việc trong các doanh nghiệp 

CNTT, điện tử, viễn thông. 

Ông từng giữ các chức vụ: 

-  Phó vụ trưởng Vụ công nghiệp công nghệ thông tin (2006-2009); 

-  Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin (2009-2015); 

-  Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (2009-2015); 

-  Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT (2015-2019); 

-  Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (2019-7/2020); 

-  Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá (7/2020-nay). 

Ông tốt nghiệp bằng Tiến sĩ về công nghệ điện tử viễn thông tại Đại học Bách khoa Hà 
Nội, Bằng Thạc sĩ về khoa học viễn thông và Bằng sau đại học về công nghệ truyền 
thông tại Đại học Công nghệ Victoria, Australia. 
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11:00 - 11:10 

Phiên 2 - Thảo luận 2: Phát Triển Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) tại Việt Nam Cơ Hội cho 
Sự Phát Triển Bền Vững 

TS. Bùi Hải Hưng, Viện trưởng Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (Vin AI 
Research), Vingroup 

Học Biểu diễn (Representation Learning), Các Mô hình Sinh 
Sâu (Deep Generative Models), Học Không giám sát 
(Unsupervised Learning), Hệ Hội thoại (Dialogue Systems).  

Từng làm việc tại Google DeepMind, Adobe Research, SRI 
AI Center. Huy chương Bạc Olympics Toán học Quốc tế.  

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ 
Nhân tạo VinAI Research thuộc tập đoàn Vingroup, Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu 
chuyên môn của Tiến sĩ Bùi Hải Hưng gồm mô hình đồ thị xác suất (probabilistic 
graphical models), các mô hình sinh sâu (deep generative models), suy diễn Bayesian 
(Bayesian inference) và máy học (machine learning), đặc biệt là các mô hình cho dữ 
liệu dạng chuỗi và dữ liệu quan hệ (models for sequential and relational data) với ứng 
dụng vào nhận diện hành động/xu hướng hành vi của con người, nhận biết video 
(video understanding) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing). 
Những lĩnh vực này xoay quanh một vấn đề đầy thử thách đó là làm sao có thể khiến 
máy móc hiểu con người hơn – một vấn đề cốt lõi trong công nghệ hỗ trợ thông minh, 
trợ lý cá nhân và quản lý hội thoại.   

Trước khi về nước làm việc tại VinAI, Tiến sĩ Bùi Hải Hưng đã từng là nhà nghiên 
cứu tại Google DeepMind, Adobe Research và Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ tự nhiên 
Nuance (Nuance Natural Language Understanding Lab), và cũng đã dành gần 10 năm 
nghiên cứu tại AI Center, SRI International (trước kia là Viện Nghiên cứu Standford) 
nơi Tiến sĩ đứng đầu nhóm nghiên cứu đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong việc phát 
triển công nghệ suy diễn xác suất (probabilistic inference technologies) để hiểu hành 
vi người dùng tại dự án CALO (là dự án Trí tuệ Nhân tạo lớn nhất trong lịch sử vào 
thời điểm đó, được biết đến với tư cách là dự án đã tạo ra Siri). Trước đó, ông là Trợ lý 
Giáo sư tại Đại học Curtin University, Úc (2000 – 2003), tốt nghiệp Tiến sĩ ngành 
Khoa học máy tính (Đại học Curtin, 1998). 
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11:10 - 11:20 

Phiên 2 - Thảo luận 3: Chuyển đổi số bao trùm 

Ông Winfrid Messmer, Quyền Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ thông tin, Đại học 
Việt - Đức; Viện trưởng Viện Tin học ứng dụng, CHLB Đức; Chủ tịch Ủy ban lĩnh 
vực số, Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam 

Phẩm chất chủ chốt: “Từ lời tư vấn đầu tiên cho đến giai đoạn 
thực hiện”.  

Ông Winfrid là một chuyên gia tư vấn cao cấp có nhiều kinh 
nghiệm, là nhà quản lý, nhà điều hành với thời gian 8 năm làm 
việc trong lĩnh vực nghiên cứu không gian, khoảng 40 năm trong 
ngành tư vấn và 6 năm giữ chức danh Giáo sư bán thời gian 
ngành kinh doanh và khoa học máy tính tại một trường Đại học 

Kép (Dual University). Kỹ năng chuyên môn của ông là kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, 
quản trị kinh doanh quốc tế và kinh tế học. Ông hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực 
IT/ERP/SAP, quy trình kinh doanh, kế toán và chế độ báo cáo quốc tế, quản lý dự án, quản 
lý sự thay đổi, triển khai hoạt động ra toàn cầu, và tất nhiên có cả số hóa và chuyển đổi số. 
Phạm vi làm việc của ông trải rộng từ tư vấn chiến lược công nghệ thông tin cho đến thực 
hiện các giải pháp số trong các doanh nghiệp cỡ vừa, doanh nghiệp toàn cầu và dịch vụ 
công tại nhiều nước trên thế giới. Ông Winfrid đã làm việc và/hoặc cộng tác với các doanh 
nghiệp lớn như R.Berger, IBM, KPMG, Accenture, PWC, McKinsey, Deloitte… Trong số 
các khách hàng của ông có các công ty, tổ chức lớn như Siemens, Airbus Industry, Bayer, 
DHL, BASF, Pfizer, Lufthansa, Gieseke&Devrient, một số Bộ, ngành của Thụy Sĩ và Ngân 
hàng Trung ương Đức. 

Ngoài ra, ông Winfrid còn là một người đam mê chơi kèn Saxophone và có lên sân khấu 
trình diễn khi thời gian cho phép. 
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