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TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu 1 mô hình để đo mức độ trưởng thành về công nghệ thông tin-viễn thông
(CNTT-VT) của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Bốn yếu tố chính của mô hình là: Hạ tầng, Ứng
dụng, Nhân lực và Chính sách CNTT-VT. Dựa trên phân tích xu hướng, bài báo đề xuất lộ trình 5 giai
đoạn về mức độ phát triển CNTT-VT trong DNVVN là: Chưa ứng dụng, Mức căn bản, Phổ biến, Ứng
dụng web và Hướng tri thức. Trong đó Hướng tri thức là mức độ phát triển cao nhất. Ngoài ra, một
bảng câu hỏi cũng được thiết lập để đo lường mức độ trưởng thành về CNTT-VT của DNVVN, và đã
được áp dụng thực tế cho việc đánh giá các DNVVN ở Việt Nam. Công cụ này rất hữu ích cho các
DNVVN để đánh giá hiện trạng của mình. Đây có thể là bước đầu tiên nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh và hiệu quả quản lí theo hướng tri thức trong thời đại tri thức.

1.

GIỚI THIỆU

Trong các tổ chức hiện đại, tri thức là một trong những yếu tố thành công quan trọng. Đặc biệt trong
kỷ nguyên công nghệ thông tin và tri thức, nếu tổ chức nào quản lý tốt tài nguyên tri thức của mình, tổ
chức đó sẽ có được lơi thế cạnh tranh và đảm bảo được sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều quan
trọng nhất trong quản lý tri thức là chia sẻ tri thức trong tổ chức, một vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào sự
phát triển của hạ tầng CNTT-VT của tổ chức đó.
Hơn nữa, với sự phát triển nhanh chóng của CNTT-VT, thương mại điện tử và xu thế toàn cầu hóa,
doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ngày càng trở nên quan trọng. Ngày nay, DNVVN là bộ phận rất lớn
và đóng góp hơn 50% vào tổng GDP của toàn thế giới. So với các doanh nghiệp lớn, DNVVN nhanh hơn,
dễ thay đổi và thích nghi hơn với nhu cầu thị trường và áp lực của nền kinh tế. Sự phát triển nhanh chóng
của công nghệ cũng giúp các DNVVN trở thành động lực chính cho sự đổi mới của nền kinh tế.
Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp lớn, DNVVN không có đủ nguồn lực cho việc đầu tư và phát
triển hạ tầng CNTT-VT của mình. Những nhà quản lý các DNVVN thường không biết loại ứng dụng
CNTT-VT nào phù hợp với họ, phải nên bắt đầu từ đâu hay có nên triển khai các hệ thống thông tin hiện
đại như ERP (hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp), KMS (hệ quản lý tri thức)… hay không? Để trả
lời những câu hỏi này, họ cần phải biết hiện trạng ứng dụng CNTT-VT của mình như thế nào. Chỉ khi
biết được tình trạng hiện tại, họ mới có thể quyết định loại ứng dụng CNTT-VT nào là phù hợp, tại sao và
khi nào thì nên triển khai để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn.
Trong xu thế của toàn cầu hóa, một công cụ cần thiết để đo lường độ trưởng thành CNTT-VT là cực
kỳ quan trọng. Biết được tình trạng hiện tại, tích hợp các ứng dụng CNTT-VT phù hợp với các tiến trình
kinh doanh vào đúng thời điểm, các DNVVN có thể cải thiện năng lực cạnh tranh và phát triển khả năng
đổi mới của mình, sáng tạo ra các sản phNm và dịch vụ mới, những yếu tố rất quan trọng để tồn tại và phát
triển trong một xã hội tri thức. Mục tiêu của bài báo này nhằm xây dựng 1 công cụ để đo lường mức độ
trưởng thành về CN TT-VT của DN VVN và áp dụng cho các doanh nghiệp Việt N am.
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2.

ĐN H GHĨA VÀ MÔ HÌ H ĐO LƯỜ G ĐỘ TRƯỞ G THÀ H C TT-VT

DVV (doanh nghiệp vừa và nhỏ) : có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm này, tùy từng khu
vực và quốc gia, trong bài báo này, chúng tôi sử dụng định nghĩa của Liên hiệp Châu Âu, cũng được sử
dụng khá phổ biến trên thế giới, đó là “DN VVN là các doanh nghiệp có ít hơn 250 nhân viên”. Định
nghĩa này có khác biệt chút đỉnh với định nghĩa đang sử dụng tại Việt N am, nhưng với định nghĩa này, số
lượng DN VVN vẫn là bộ phận lớn nhất trong tổng số các doanh nghiệp hiện tại của Việt N am.
Độ trưởng thành về CTT-VT: ‘Độ trưởng thành’ là trạng thái phát triển hoàn thiện, còn, ‘CN TT-VT’
là viết tắt của Công nghệ thông tin - Viễn thông, vì vậy, ‘Độ trưởng thành về CN TT-VT’ là trạng thái của
một doanh nghiệp khi nó đạt đến mức độ hoàn thiện trong việc ứng dụng CN TT-VT trong hoạt động kinh
doanh của mình.
Theo mô hình về Độ trưởng thành về Quản lý tri thức (Kochikar, 2000), có 5 cấp độ trưởng thành của
1 tổ chức là: Mặc nhiên, Phản ứng, N hận thức, Chắc chắn và Chia sẻ. N hững cấp độ này tập trung vào sự
hoàn thiện của các kỹ năng nhân sự và tiến trình kinh doanh. Khái niệm Độ trưởng thành về CN TT-VT
dựa trên mô hình này, và bổ sung thêm 2 yếu tố, đó là sự hoàn thiện về công nghệ và chính sách.
N ói chung, để đo lường Độ trưởng thành về CN TT-VT, mô hình sau đây được sử dụng, trong đó 4
yếu tố chính là: Chính sách CN TT-VT, Hạ tầng CN TT-VT, Ứng dụng CN TT-VT và N hân sự CN TT-VT.
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Fig. 1. Mô hình đo lường mức độ trưởng thành về CN TT-VT của doanh nghiệp

Dựa trên một phân loại trong nghiên cứu trước đây về sự phát triển CN TT-VT của DN VVN (Chesser
& Skok, 2000), với những điều chỉnh cho phù hợp với các xu hướng phát triển gần đây, cũng như đánh
giá các điều kiện cho sự trưởng thành về Quản lý tri thức, một mức độ phát triển cao về CN TT-VT của
doanh nghiệp trong xã hội tri thức, một lộ trình gồm năm giai đoạn được đề xuất như sau:
♦ Chưa ứng dụng – hiện tại chưa sử dụng CN TT-VT trong doanh nghiệp
♦ Mức căn bản – bao gồm các ứng dụng văn phòng và một số phần mềm căn bản
♦ Phổ biến – mở rộng việc kết nối mạng và triển khai những ứng dụng trong kinh doanh
♦ Ứng dụng web – áp dụng thương mại điện tử với nhiều ứng dụng dựa trên nền web
♦ Hướng tri thức – tích hợp các ứng dụng, sử dụng phối hợp nhiều công cụ CN TT-VT phục vụ đổi
mới và quản lý tri thức.
Ở mức độ trưởng thành cao nhất về CN TT-VT, mức Hướng tri thức, các đặc tính cơ bản của doanh
nghiệp sẽ thay đổi như sau : hạ tầng CN TT-VT sẽ hướng đến việc gia tăng kết nối và di động thông qua
việc sử dụng các thiết bị không dây và điện thoại di động; ứng dụng CN TT-VT sẽ hướng đến việc tích
hợp các hệ thống thông tin và các mô hình kinh doanh để tạo thành doanh nghiệp điện tử; kỹ năng nhân
sự sẽ đạt đến trình độ cao, làm chủ những kỹ năng phức tạp và chú trọng nhiều đến sáng tạo, đổi mới;
chính sách CN TT-VT sẽ thay đổi để trở nên năng động hơn và sử dụng nguồn lực ngoài nhiều hơn.
3.

KẾT QUẢ PHÂ TÍCH DỮ LIỆU

Một bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên các đặc trưng của 5 mức độ về hoàn thiện CN TT-VT trong
các doanh nghiệp. Từ bảng câu hỏi này, một cuộc thăm dò đã được thực hiện trên thực tế để thử nghiệm
công cụ và đo lường mức độ trưởng thành về CN TT-VT của các DN VVN ở Tp.HCM trong thời gian 3
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tháng (12/2008 - 2/2009). Cỡ mẫu được chọn là 150 doanh nghiệp, chọn ngẫu nhiên từ cả doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Kết quả phản hồi là 57,3% (86 doanh nghiệp).
Các kết quả có thể tóm tắt như sau: chỉ số trưởng thành về CN TT-VT của doanh nghiệp Việt N am
hiện ở mức độ trung bình (Phổ biến) và cần phải được cải thiện hơn nữa. 8% ở mức Chưa ứng dụng, 30%
ở mức Căn bản, 32% ở mức Phổ biến, 28% ở mức Ứng dụng web, và 2% ở mức Hướng tri thức. Đối với
các DN VVN , chỉ số trưởng thành CN TT-VT cao nhất thuộc nhóm doanh nghiệp có từ 200-300 nhân viên.
Theo loại hình doanh nghiệp, các công ty liên doanh có mức độ trưởng thành cao nhất (0.7), và các công
ty tư nhân có mức độ trưởng thành thấp nhất (0.4). Không có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành nghề
kinh doanh về mức độ trưởng thành CN TT-VT. Khi so sánh với các yếu tố khác của chỉ số này, yếu tố
nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt N am hiện ở mức độ thấp nhất, và nên được tập trung cải thiện
trong thời gian tới để nâng cao mức độ trưởng thành về CN TT-VT của từng doanh nghiệp.
Khi so sánh mối tương quan giữa chỉ số trưởng thành về CN TT-VT và sự hài lòng của nhân viên, một yếu tố
ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kết quả cho thấy có mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa 2 yếu tố
này, nghĩa là mức độ trưởng thành về CN TT-VT càng cao thì sự hài lòng của nhân viên càng cao.

4.

KẾT LUẬ

N ói chung, một doanh nghiệp khó có thể triển khai hệ thống quản lý tri thức mà không có 1 hạ tầng
CN TT-VT phù hợp và những ứng dụng CN TT-VT trước đó. Hơn nữa, để nâng cao năng lực cạnh tranh
của DN VVN , điều quan trọng là phải áp dụng những ứng dụng CN TT-VT phù hợp vào đúng thời điểm
hơn là sử dụng các hệ thống thông tin hiện đại nhất. Bài báo này đóng góp vào khía cạnh thực tế của việc
xây dựng một hệ thống quản lý tri thức bằng bước đi đầu tiên, đó là đo lường mức độ trưởng thành về
CN TT-VT của doanh nghiệp. Dựa trên kết quả đo lường này, các DN VVN có thể lập ra 1 kế hoạch để cải
thiện mức độ trưởng thành về CN TT-VT của mình để đạt dần đến mức cao nhất là Hướng tri thức, nhằm
có thể sử dụng nguồn lực tri thức của mình ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ cho các mục tiêu phát triển
trong tương lai.
N goài ra, một bảng câu hỏi cũng đã được xây dựng, dựa trên danh sách các yếu tố cần thiết cho sự
trưởng thành về CN TT-VT, như là một công cụ để áp dụng trong thực tế. Sử dụng công cụ này, một cuộc
thăm dò thực tế đã được tiến hành đối với một số DN VVN của Việt N am. Kết quả thu được giúp hiểu
được phần nào về mức độ trưởng thành về CN TT-VT của các doanh nghiệp hiện nay.
Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế của công cụ này và cần được cải tiến hơn nữa trong tương lai.
Các gợi ý cho những cải tiến hơn nữa là: tìm ra một công thức tính toán chỉ số tổng hợp về độ trưởng
thành CN TT-VT theo trọng số, nghiên cứu các kế hoạch hành động phù hợp để cải tiến độ trưởng thành
về CN TT-VT của DN VVN , đo lường và theo dõi mức độ trưởng thành về CN TT-VT của các DN VVN
theo thời gian cho từng ngành, từng quốc gia để hỗ trợ việc ra chính sách của chính phủ.
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