
Chuyển đổi số: nhận thức

và thực tiễn ở Việt Nam

Trình bày: PGS.TS. Phạm Quốc Trung

Khoa QLCN, Trường ĐHBK ĐHQG TP.HCM

pqtrung@hcmut.edu.vn

Hội nghị LRMIS 2022 – 01/12/2022 – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

mailto:pqtrung@hcmut.edu.vn


Mục lục

1. Giới thiệu chung

2. Khái niệm & mức độ trưởng thành về CĐS

3. Mô tả dữ liệu & kết quả phân tích

4. Đề xuất giải pháp

5. Kết luận & Thảo luận



1. Giới thiệu chung

❑ Sự phát triển của CNTT-VT và tầm quan trọng của CĐS 
để duy trì lợi thế cạnh tranh của mọi DN, tổ chức

❑ Khoảng cách lớn giữa nhận thức và thực tiễn trong CĐS 
ở Việt Nam

❑ Hiệu quả thực tế của các dự án CĐS còn thấp

❑ Cần một bức tranh tổng thể về thực trạng CĐS

=> Tìm hiểu nhận thức và thực tiễn CĐS ở Việt Nam

=> Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của các dự án
CĐS ở Việt Nam 



2.Khái niệm & trưởng thành CĐS (1)

Một số khái niệm chính

 Số hóa dữ liệu (Digitization): Số hóa đề cập đến việc mã hóa những 
thông tin tương tự (analog information) sang thông tin số để lưu trữ và 
truyền tải thông tin (Verhoef và ctg., 2021).

 Số hóa quy trình (Digitalization): Số hóa quy trình nhấn mạnh vào 
ứng dụng những công nghệ mới vào quy trình hoạt động của tổ chức 
nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tăng hiệu quả quản lý 
(Pagani, 2015).

 Quản lý thay đổi (Change management): là việc triển khai các dự án
xác định hướng tới một dịch chuyển mà đích đến được xác định rõ. 
Các dự án tin học hóa 1 hay nhiều phòng ban thuộc về phạm vi này.

 Chuyển đổi số (Digital transformation): Chuyển đổi số nhấn mạnh 
vào những thay đổi trong văn hóa, tổ chức, những mối quan hệ của tổ 
chức. CĐS làm thay đổi cách thức vận hành một tổ chức, hướng đến sự
thay đổi toàn diện (Verhoef và ctg., 2021).



Digital Transformation



2.Khái niệm & trưởng thành CĐS (2)

Mức độ trưởng thành về CĐS

 Bắt đầu (Beginners)

 Thời thượng (Fashionistas)

 Bảo thủ (Conservatives)

 Bậc thầy về kỹ thuật số (Digital Masters)

Nguồn: Westerman và ctg. (2014)



Mức độ trưởng thành về
CĐS được đánh giá dựa
trên:
• Năng lực kỹ thuật số
• Năng lực lãnh đạo số

Bậc thầy về kỹ thuật số là
các DN xuất sắc cả về 2 
năng lực trên
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Leadership Capability

The “What”

Customer experience 

Operational processes 

Business models

The “How”

Vision

Engagement

Governance 

Technology Leadership

2.Khái niệm & trưởng thành CĐS (3)



3. Dữ liệu và kết quả phân tích (1)

 Dựa trên bảng câu hỏi gồm 20 câu, gồm: 10 câu đo các khía

cạnh về năng lực số, và 10 câu đo năng lực lãnh đạo số.

 Dữ liệu khảo sát được thực hiện từ 108 học viên cao học

ngành QTKD của khoa QLCN, ĐHBK TP.HCM tham gia môn học

Chuyển đổi Kinh doanh số trong 2 năm 2020, 2021.

 Một vài nhận định:

 Đánh giá của đáp viên tương đối chủ quan và lạc quan về năng lực số và

năng lực lãnh đạo số của DN mình đang làm việc (avg. score > 4.5 / 7)

 Khá nhiều DN thuộc nhóm Digital Masters (phần lớn rơi vào các DN thuộc

lĩnh vực CNTT và DN nước ngoài) – phù hợp với các NC trước

 Ba năng lực số thấp điểm nhất: tự động hóa, tích hợp quy trình, và phân

tích dữ liệu để ra quyết định.

 Ba năng lực lãnh đạo số thấp nhất: vai trò và trách nhiệm quản trị dự án

CĐS, đánh giá dự án CĐS bằng KPI, phối hợp giữa IT và business.  



3. Dữ liệu và kết quả phân tích (2)

0 1 2 3 4 5 6

[We use digital channels (such as online, social media,
and mobile) to market our products and services.]

[We are using digital technologies (such as analytics,
social media, mobile, and embedded devices) to…

[We use digital technologies to increase the
performance or added-value of our existing products…

[Technology is allowing us to link customer-facing and
operational processes in new ways.]

[We use digital channels to provide customer service.]

[We sell our products and services through digital
channels.]

[We have launched new business models based on
digital technologies.]

[We use analytics to make better operational
decisions.]

[We have an integrated view of key operational and
customer information.]

[Our core processes are automated]

Digital capability

0 1 2 3 4 5 6

[Senior executives have a transformative vision of the digital future
of our company.]

[Senior executives and middle managers share a common vision of
digital transformation]

[The company is promoting the necessary culture changes for digital
transformation.]

[The company is investing in the necessary digital skills.]

[Digital initiatives are coordinated across silos such as functions or
regions.]

[The IT unit's performance meets the needs of the company.]

[There are possibilities for everyone in the company to take part in
the conversation around digital transformation.]

[IT and business leaders work together as partners]

[Digital initiatives are assessed through a common set of key
performance indicators]

[Roles and responsibilities for governing digital initiatives are clearly
defined.]

Leadership capability



3. Dữ liệu và kết quả phân tích (3)



3. Dữ liệu và kết quả phân tích (4)



3. Dữ liệu và kết quả phân tích (5)

 Thực trạng CĐS ở DN Việt Nam:

 Theo Vinasa, hơn 92% DNVN đã có sự quan tâm hay đã ứng dụng CĐS. Tuy nhiên, 
chỉ có 10% trong số họ cho rằng việc CĐS đã thành công

 92% DNVVN chưa có hiểu biết về chuyển đổi số, và 72% chưa biết bắt đầu từ đâu.

 Nhiều doanh nghiệp rơi vào “bẫy CĐS” khi mới áp dụng một phần công nghệ 
nhưng đã lầm tưởng đã hoàn thành lộ trình CĐS

 Tình hình CĐS ở mức độ vĩ mô:

 TMĐT phát triển mạnh sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ giao dịch số của Việt
Nam chỉ đạt mức 22% thua xa Thái Lan (62%), Malaysia là (76%)…

 Chính phủ điện tử được đẩy mạnh. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ công trực tuyến 
chưa cao. Tỷ lệ người dân sử dụng là 54% và hồ sơ xử lý trực tuyến khoảng 9,4%.

 Dự án tích hợp CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành đang triển khai. Tuy nhiên, việc
triển khai chưa đáp ứng được tiến độ và thiếu kiến trúc thống nhất.

 Hoạt động đào tạo về CĐS đã được quan tâm, mở rộng. Tuy nhiên, kết quả còn hạn
chế, chủ yếu là tăng số lượng nhưng chưa đạt về chất lượng.

https://www.vinasa.org.vn/


4. Đề xuất giải pháp (1)

 Phân tích nguyên nhân:

 Khác biệt trong nhận thức về CĐS giữa các đối tượng khác nhau

 Có khoảng cách trong tự đánh giá về CĐS và thực trạng CĐS

 Chưa hiểu được vai trò của lãnh đạo số trong sự thành công của CĐS

 Thiếu một chiến lược và tầm nhìn dài hạn về CĐS

 Một số giải pháp gợi ý: 

 Cần tăng cường đào tạo một cách thật chất về CĐS

 Phát triển mạng lưới các nhà tư vấn về CĐS kết hợp các nguồn lực từ: 

Trường ĐH, Viện NC, Cty CNTT, Hiệp hội ngành nghề…

 Cần phát triển kỹ năng IT-Business trong đội ngũ lãnh đạo

 Cần nhận thức được tính khẩn cấp của CĐS để xây dựng tầm nhìn và

chiến lược dài hạn về CĐS. 



4. Đề xuất giải pháp (2)



4. Đề xuất giải pháp (3)



5. Kết luận & Thảo luận

 Đầy mạnh đào tạo về CĐS

 Xây dựng tầm nhìn và chiến lược dài hạn về CĐS

 Công thức CĐS = năng lực kỹ thuật số + năng lực lãnh đạo số

DIGITAL CAPABILITY

• Transform operations, not just 

customer experience

• Change business models 

through new or integrated info

• Fixing the digital platform is 

essential

LEADERSHIP CAPABILITY

• Transformation must be led 

top-down

• Establish digital governance 

(leaders, rules, resources) 

• This is not just an IT 

challenge.  Must cross org 

boundaries.

OVERALL

• Rethink your impossibilities

• Get started now:  Vision, quick wins, longer-term investments
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Thank you!

Q & A
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