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Trong suốt bốn thập kỷ qua, Việt Nam đã trải qua quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với đất nước 
Việt Nam hiện nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng 
vai trò quan trọng trong việc phát triển: nâng cao năng lực sản 
xuất và năng lực cạnh tranh trong các chuỗi giá trị sản phẩm, cách 
mạng hóa các mô hình kinh doanh và thu hút thêm các nguồn đầu 
tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 
1973, hợp tác giữa Việt Nam và Úc ngày càng bền chặt trong suốt 
hơn 45 năm qua, dựa trên ba trụ cột chính: an ninh, kinh tế và đổi 
mới sáng tạo. Quan hệ đối tác Đổi mới Sáng tạo giữa Việt Nam 
– Úc được chính thức thiết lập trong khuôn khổ Hội nghị thượng 
đỉnh APEC diễn ra tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng. Trọng tâm của 
mối quan hệ hợp tác này là Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo 
(Aus4Innovation) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Cơ quan 
nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc (CSIRO) và Bộ Khoa 
học Công nghệ của Việt Nam đồng chủ trì với trị giá 10 triệu đô 
la Úc, tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo.

Báo cáo Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam dưới đây là 
dự án đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation. 

CSIRO và Bộ Khoa học Công nghệ là đồng tác giả của báo cáo 
này. Một số kết quả ban đầu của dự án đã được trình bày tại hội 
thảo chuyên đề về Các xu thế chủ đạo của cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ 4 – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, do Bộ 
Khoa học Công nghệ chủ trì diễn ra vào ngày 13 tháng 7 năm 2018 
trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Công nghiệp 4.0 do Ủy 
ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ Việt Nam đồng tổ chức. 
Những kết quả này được các Bộ, ngành và người tham gia đánh 
giá cao. Trong buổi ra mắt dự án Aus4Innovation vào tháng 1 năm 
2019, các kết quả của báo cáo một lần nữa được trình bày lại và 
nhận được đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế như Ngân hàng 
Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á. 

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của Bộ Khoa học 
Công nghệ và CSIRO trong việc thực hiện báo cáo này. Chúng 
tôi tin rằng những phân tích, kết quả và đề xuất của báo cáo sẽ là 
cơ sở quan trọng cho sự phát triển của kinh tế và xã hội Việt Nam 
trong 25 năm tới.

Thay mặt Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam và Bộ Ngoại giao 
và Thương mại của Úc, chúng tôi cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa mối 
quan hệ hợp tác về khoa học, công nghệ, nghiên cứu và đổi mới 
sáng tạo giữa hai quốc gia. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chu Ngọc Anh

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc
Đại sứ Úc tại Việt Nam
Craig Chittick
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THUẬT NGỮ
THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA

In 3D Còn gọi là công nghệ “sản xuất bồi đắp”, in 3D là một phương pháp tạo ra sản phẩm bằng cách chồng các lớp vật liệu lên 
nhau cho đến khi sản phẩm có hình thù như mẫu thiết kế trên máy.1

Trí tuệ nhân tạo “Một tập hợp những công nghệ liên quan được sử dụng để giải quyết các vấn đề một cách tự động và thực hiện các nhiệm vụ 
để đạt được các mục tiêu đã đặt ra mà không cần có sự chỉ dẫn trực tiếp từ con người.”2

Thực tế ảo tăng 
cường

“Một tình huống trong đó công nghệ kỹ thuật số được sử dụng để phủ lên thế giới “thực” với các thông tin ảo phụ thuộc vào 
bối cảnh trong thời gian thực.”3

Phân tích dữ 
liệu lớn

“Một thế hệ các công nghệ và kỹ thuật mới được thiết kế nhắm trích xuất thông tin nhanh chóng từ hệ thống dữ liệu với dung 
lượng lớn, độ đa dạng cao, thông qua tốc độ nhận dạng, tìm kiếm và/ hoặc phân tích thông tin rất lớn.”4

Điện toán 
đám mây

Điện toán đám mây cho phép các doanh nghiệp truy cập kho dữ liệu và tận dụng sức mạnh điện toán thông qua Internet. Các 
ứng dụng đám mây có thể là riêng tư (khi cá nhân hoặc doanh nghiệp trực tiếp sở hữu và vận hành các ứng dụng CNTT cần 
thiết) hoặc công cộng (khi cá nhân hoặc doanh nghiệp trả phí cho nhà cung cấp để sử dụng đám mây).

Tiền tệ mã hóa Một loại tiền tệ kỹ thuật số được tạo ra nhờ công nghệ sổ cái phân tán (xem định nghĩa về Công nghệ Sổ cái Phân tán ở bên 
dưới) và được bảo mật thông qua công nghệ mã hóa.5

Hệ thống không 
gian thực – ảo

Theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, “hệ thống không gian thực – ảo có thể tích hợp các tính toán, truyền thông, 
cảm biến và truyền động với hệ thống thực để thực hiện các chức năng thời gian – với nhiều mức độ tương tác với môi 
trường, bao gồm cả tương tác với con người.”6

Chuỗi khối Một loại công nghệ sổ cái phân tán (xem khái niệm về công nghệ sổ cái phân tán bên dưới), trong đó các giao dịch được sắp 
xếp trình tự thành các nhóm (khối – “block”) trước khi được tổng hợp vào sổ cái (chuỗi –“chain”).7 Các khối này cần phải được 
hầu hết người tham gia chấp nhận trước khi tham gia vào chuỗi. 

Tiền tệ số Theo Ngân hàng Thế giới, các loại tiền tệ kỹ thuật số là những dạng tiền có giá trị được xác định bằng đơn vị tài khoản riêng, 
khác với tiền điện tử – chỉ đơn thuần là một cơ chế thanh toán kỹ thuật số, đại diện và mệnh giá bằng tiền mặt.”5

Nền kinh tế số Bao gồm tất cả các doanh nghiệp và dịch vụ có mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào việc bán và cung cấp các dịch vụ hàng 
hóa và các dịch vụ hoặc các thiết bị và cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Số hóa “Bao gồm một loạt các ứng dụng mới về công nghệ thông tin trong các mô hình kinh doanh và sản phẩm đang làm chuyển đổi 
nền kinh tế và các tương tác xã hội.”8

Nền tảng số Các trang web hoặc ứng dụng mà một hệ sinh thái người tham gia (như người dùng, doanh nghiệp, nhà cung cấp) cùng tham 
gia vào các hoạt động khác nhau – trong đó hệ sinh thái sẽ tạo ra tiềm năng lớn cho việc tạo ra và nắm giữ giá trị. 9,10 Ví dụ 
về một số loại nền tảng số: nền tảng giao dịch trực tuyến (như Ebay, Amazon), mạng xã hội (Facebook, Twitter) và các nền 
tảng thị trường lao động (như freelancer.com, TaskRabbit).9

Công nghệ sổ 
cái phân tán

Các hồ sơ giao dịch được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số và nhiều nhóm người sử dụng có thể truy cập và thay đổi tại nhiều địa 
điểm khác nhau, vào bất kỳ thời điểm nào.7

Thương mại 
điện tử

Việc bán hoặc mua các loại hàng hóa, dịch vụ được thực hiện qua hệ thống máy tính bằng các phương pháp được thiết kế 
riêng cho mục đích nhận hoặc đặt hàng.11

Chính phủ điện tử Các chính phủ ứng dụng các công nghệ thông tin và truyền thông vào trong tất cả các hoạt động của nhà nước.11

Nền kinh tế việc 
làm tự do (gig)

Một nền kinh tế trong đó các nền tảng số được sử dụng để kết nối các dự án với từng người lao động hoặc một nhóm người 
lao động. Những nền tảng số này cũng tạo điều kiện thanh toán cho người tiêu dùng và người lao động.12

Công nghiệp 4.0 Làn sóng tiếp theo của cuộc chuyển đổi kỹ thuật số và trực tuyến trong đó sẽ làm thay đổi cấu trúc và động lực của nhiều 
ngành công nghiệp. Những thay đổi này sẽ diễn ra nhờ các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ Nhân tạo, Phân tích Dữ liệu lớn, 
mạng lưới cảm biến, hệ thống không gian mạng thực – ảo.

Internet vạn vật Bao gồm một mạng lưới các vật thể trong thực tế có khả năng thu thập dữ liệu và/ hoặc được kích hoạt trong môi trường xung 
quanh. Khi những vật thể này được nhúng trong một hệ thống kỹ thuật số, chúng sẽ có khả năng tương tác với nhau, cũng 
như tương tác với các loại máy móc, máy tính khác.13

Xu thế chủ đạo Là xu hướng thay đổi có tính căn bản, sâu rộng, diễn ra từ từ với động lực ngày càng tăng và cuối cùng sẽ thay đổi cả nền 
kinh tế. Các xu thế chủ đạo được hình thành từ sự giao thoa của nhiều xu thế diễn ra tại một thời điểm, vào một thời gian cụ 
thể.

Kịch bản Kịch bản là những dự đoán về các sự kiện một cách hợp lý, có cơ sở rõ ràng về tương lai tại một thời điểm nhất định.

Nền kinh tế 
chia sẻ

Nền kinh tế chia sẻ bao gồm một loạt các nền tảng số phục vụ cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các đối tượng tham 
gia (như người dân, doanh nghiệp) thông qua nhiều phương thức tương tác (như gõ bàn phím, vuốt màn hình điện thoại thông 
minh, quét mã QR).14

Thành phố 
thông minh

Một thành phố trong đó các giải pháp công nghệ được ứng dụng để cải thiện quản lý và nâng cao hiệu quả của môi trường đô 
thị nhằm mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.15
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Mạng xã hội Bao gồm các công nghệ và ứng dụng trực tuyến để chia sẻ nội dung, ý kiến và thông tin, thúc đẩy sự trao đổi và xây dựng các 
mối quan hệ. Các dịch vụ và công cụ mạng xã hội là sự kết hợp của các công nghệ, thiết bị viễn thông và tương tác xã hội, với 
các hình thức rất đa dạng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.16

Dự báo chiến 
lược

Là việc phân tích một cách có hệ thống về các xu hướng và tương lai nhằm vạch ra những kế hoạch cụ thể cho hiện tại. 

Dịch vụ OTT Ở một mức độ nào đó, các dịch vụ trực tuyến có thể thay thế cho các dịch vụ truyền thông và viễn thông truyền thống (bao 
gồm Giao thức thoại qua Internet, gửi tin nhắn hoặc phát video/ nhạc tức thời)17

Kinh tế nền tảng Là nền kinh tế được cấu thành từ các nền tảng kỹ thuật số cho phép người dùng chia sẻ, mượn, thuê hoặc mua các loại hàng 
hóa và dịch vụ.18

Thực tế ảo Là một môi trường 3D trong đó một người bất kỳ có thể tham gia vào bằng cách sử dụng tai nghe chuyên dụng từ máy tính, 
bảng điều khiển trò chơi hoặc điện thoại thông minh. Trải nghiệm với thực tế ảo (VR) sẽ tuyệt vời hơn nhờ có âm thanh 3D và 
nhờ có các thiết bị haptic có sử dụng cảm biến để truyền chuyển động cơ thể vào trong không gian ảo.19

CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
CỤM TỪ ĐỊNH NGHĨA

AI Artificial Intelligence (Trí tuệ Nhân tạo)

AR Augmented Reality (Thực tế ảo Tăng cường)

ASEAN Association of South East Asian Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)

CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng 
chung)

DAI Digital Adoption Index (Chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số)

FDI Foreign Direct Investment (Đầu tư Trực tiếp nước ngoài)

G20 Group of Twenty (Nhóm gồm 20 quốc gia – Ác-hen-ti-na, Úc, B’ra-xin, Ca-na-da, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Pháp, Đức, Ấn Độ, 
In-đô-nê-xi-a, Ý, Nhật Bản, Mê-hi-cô, Nga, Ả Rập Xê-út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ)

GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội)

GSO General Statistics Office (Tổng cục Thống kê)

ICT Information and Communications Technology (Công nghệ Thông tin và Truyền thông – CNTT&TT)

ILO International Labour Organization (Tổ chức Lao động Quốc tế)

IoT Internet of Things (Internet vạn vật)

IP Intellectual Property (Sở hữu Trí tuệ)

IT Information Technology (Công nghệ Thông tin – CNTT)

ITU International Telecommunications Union (Liên minh Viễn thông Quốc tế)

MOST Ministry of Science and Technology (Bộ Khoa học và Công nghệ)

MPI Ministry of Planning and Investment (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

MSME Micro and small to medium sized enterprises (Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa)

NGO Non-Governmental Organisation (Tổ chức phi chính phủ)

OTT Over-the-top (Dịch vụ hoặc ứng dụng OTT)

P2P Peer-to-peer (Thanh toán ngang hàng)

PPP Purchasing Power Parity (Sức mua tương đương) 

R&D Research and Development (Nghiên cứu và Phát triển)

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học)

TFP Total Factor Productivity (Năng suất các nhân tố tổng hợp)

US United States (Hoa Kỳ)

VR Virtual Reality (Thực tế ảo)

v
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Làn sóng tiếp theo của những công nghệ số sẽ mang lại tiềm năng chuyển đổi Việt 
Nam thành một nền kinh tế hoạt động với hiệu quả vượt trội của châu Á và mang 
lại mức sống cao hơn cho tất cả người dân Việt Nam trong những thập kỉ tới. 

Chúng ta có cơ sở để tin rằng cuộc chuyển đổi này sẽ diễn ra: sự 
bùng nổ về xuất khẩu phần cứng và phần mềm số trong thời gian 
gần đây, lực lượng dân số trẻ của Việt Nam đang nhanh chóng tiếp 
cận các dịch vụ Internet di động và Chính phủ Việt Nam đang thực 
hiện những chính sách thực hiện cuộc Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ tư (CMCN 4.0) trên diện rộng để bắt đầu hiện đại hóa các 
ngành công nghiệp chủ đạo và phát triển hơn nữa các ngành công 
nghiệp mới. 

Tuy nhiên, để duy trì mức tăng trưởng cao, Việt Nam sẽ phải vượt 
qua rất nhiều thách thức. Dân số đang trong giai đoạn già hóa, biến 
đổi khí hậu và tốc độ phát triển nhanh đang tác động xấu đến môi 
trường và sản xuất lương thực, đồng thời quá trình đô thị hóa cũng 
đang diễn ra mạnh mẽ. Lực lượng lao động cần nâng cao tay nghề, 
đặc biệt đối với các công việc có nguy cơ bị thay thế do tự động 
hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất chế tạo. Tất cả những 
yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Việt Nam, nhưng thách 
thức lớn nhất đối với các nhà hoạch định chính sách là vấn đề 
phân bổ nguồn lực để đảm bảo nợ thấp và tăng trưởng bao trùm 
cũng như tăng trưởng bền vững.

Năm 2019 báo hiệu một kỷ nguyên mới về chính sách và định 
hướng chiến lược tại Việt Nam. Báo cáo này đóng vai trò như một 
công cụ hoạch định chiến lược cho các nhà lãnh đạo trong chính 
phủ và tại các doanh nghiệp để bắt kịp với làn sóng đổi mới sáng 
tạo số và giai đoạn phát triển kinh tế mới.

“Làm chủ được nền kinh tế số sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam duy 
trì tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển 
tiếp theo. Sự lãnh đạo mạnh mẽ và thể chế vững chắc sẽ là 
chìa khóa cho sự phát triển của Việt Nam trên tất cả các lĩnh 
vực kinh tế bao gồm cả khu vực tư nhân. Chuyển đổi kỹ thuật 
số trên cơ sở lãnh đạo mạnh mẽ sẽ tháo gỡ những rào cản để 
thúc đẩy phát triển kinh tế hơn nữa”

Tiến sỹ Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Ban Kinh tế Trung ương

“25 năm tới đây sẽ mở ra cho Việt Nam những cơ hội có tính 
quyết định để bước sang một nền kinh tế kỹ thuật số và thoát 
khỏi bẫy thu nhập trung bình. Thành công và tốc độ của cuộc 
chuyển đổi này phụ thuộc chủ yếu vào lực lượng lao động 
hiện nay, mà lực lượng này lại đang già hóa nhanh chóng. 
Chủ trương lãnh đạo đúng đắn, thể chế và chính sách thuận 
lợi là những điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực cho toàn 
bộ lực lượng lao động và cả xã hội và góp phần thực hiện một 
cuộc chuyển dịch thành công.”

Ông Nguyễn Thế Trung, Tổng giám đốc, Tập đoàn DTT
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Phương pháp luận của dự án 
Hợp tác Đổi mới sáng tạo

Xu hướng của nền kinh 
tế vĩ mô và kinh tế số

Phương pháp  
Quét ngang, tổng quan 
tài liệu, xác định vấn đề.

Tương lai nền kinh tế số 
của Việt Nam – Báo cáo 

thứ nhất (2018)

Xây dựng kịch bản – Tương lai nền 
kinh tế số Việt Nam năm 2045

Phương pháp 
Hội thảo, phỏng vấn, phân tích dữ liệu sơ 
cấp để xây dựng các kịch bản phù hợp cho 
nền kinh tế Việt Nam đến năm 2045 dựa 
trên các mức độ chuyển đổi số khác nhau.

Nghiên cứu điển hình: ngành nông 
nghiệp và sản xuất chế tạo

Phương pháp 
Điều tra các lãnh đạo và doanh nghiệp sẽ 
cung cấp dữ liệu để tạo ra Chỉ số về tình 
hình Nhận thức và Sẵn sàng tham gia vào 
cuộc CMCN 4.0 trong các lĩnh vực Nông 
nghiệp và Sản xuất chế tạo của Việt Nam

Kết luận và gợi ý về 
chính sách

Phương pháp 
Thảo luận kết quả cuối cùng. 
Tổ chức hội thảo chuyên đề 
đưa ra gợi ý về chính sách 
và kế hoạch hành động 
cho tương lai.

Tương lai nền kinh tế số 
của Việt Nam – Báo cáo 

cuối cùng (2019)

Hình 1 Phương pháp luận của dự án Tương lai nền kinh tế số Việt Nam

kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045, xem xét mức độ chuyển 
đổi số có thể tạo ra bốn kịch bản trong tương lai cho nền kinh tế 
số của Việt Nam. Từ những phân tích này, nhóm nghiên cứu đã 
xây dựng lộ trình giúp cho Chính phủ Việt Nam có thể giảm thiểu 
những rủi ro và phát triển nền kinh tế số trong mọi kịch bản. 

Nội dung của báo cáo này là sự đóng góp của đội ngũ chuyên 
gia và người dân Việt Nam: các đại biểu tham dự các cuộc hội 
thảo, những người tham gia phỏng vấn và cung cấp dữ liệu và 
các chuyên gia nhận xét chi tiết cho các phân tích của nhóm 
nghiên cứu. 

Dự án Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam là một dự án hợp 
tác đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam 
và Data61|CSIRO của Úc, với mục tiêu xác định những xu thế chủ 
đạo, động lực chính dẫn đến thay đổi, kịch bản dự báo và kế hoạch 
hành động nhằm định hướng cho các nhà hoạch định chính sách 
Việt Nam để bắt kịp làn sóng tiếp theo về đổi mới sáng tạo số và 
chuyển đổi công nghiệp. 

Báo cáo này mở đầu bằng việc phân tích tình hình kinh tế vĩ mô 
và nền kinh tế số Việt Nam giai đoạn đầu năm 2019 – trong đó tập 
trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất chế tạo. Báo 
cáo cũng phân tích các xu hướng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển 
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6.  Sự gia tăng về các kỹ năng số, dịch vụ và doanh nghiệp 
số và nền kinh tế việc làm tự do: Nhu cầu về ngành dịch vụ 
và các sản phẩm, dịch vụ số tăng cao đồng nghĩa với việc đầu 
tư nhiều hơn nữa vào giáo dục đại học, trang bị kỹ năng số, 
kỹ năng khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng 
tạo Việt Nam. Xu hướng giảm dần các công việc có tính chất 
an toàn, cố định, lặp đi lặp lại; tăng lên nhu cầu sử dụng các 
nền tảng về lao động và sản phẩm để tạo ra thu nhập và dịch 
chuyển ngành sáng tạo hơn trong thị trường lao động. 

7.  Thay đổi hành vi tiêu dùng – cộng đồng số, người có ảnh 
hưởng, tiêu thụ giá trị nhiều hơn: Hành vi của người tiêu 
dùng đang thay đổi trước sự nổi lên của các tầng lớp trung 
lưu châu Á, hướng tới sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có 
giá trị cao từ nên kinh tế số. Đồng thời, người tiêu dùng cũng 
ngày càng thích nghi hơn với nền kinh tế số, điều này làm tăng 
sức ảnh hưởng của các nhóm, những người nổi tiếng/có ảnh 
hưởng trong nền kinh tế số – đối với hành vi của nhà cung cấp 
và người tiêu dùng.

Các kịch bản
Dựa trên những xu thế chủ đạo đã nêu ở trên, chúng tôi đưa ra 
bốn kịch bản cho nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045. 
Trong mỗi kịch bản, chúng tôi sử dụng mô hình định lượng để ước 
tính mức độ tác động của công nghệ số đối với GDP và biến động 
việc làm.

Các xu thế chủ đạo
Dưới đây là bảy xu thế chủ đạo dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy sự 
phát triển của nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai, dẫn tới bốn 
kịch bản dự báo được mô tả trong báo cáo này.

1.  Công nghệ số mới nổi: Các công nghệ số mới nổi như 
blockchain, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và Internet 
vạn vật có thể tạo bước nhảy vọt trong việc nâng cấp cơ sở hạ 
tầng công nghiệp, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và logistics và 
giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 

2.  Thế giới nhỏ hơn nhờ Quốc tế hóa: Nền kinh tế số có thể 
được hưởng lợi từ hội nhập quốc tế – mở ra cho Việt Nam các 
thị trường xuất khẩu mới, tạo cơ hội chuyển giao tri thức và kỹ 
năng và thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

3.  Nhu cầu cao hơn về an ninh mạng và bảo mật cá nhân: Số 
lượng doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia vào nền kinh 
tế số gia tăng dẫn đến nhu cầu cao hơn về an ninh mạng và 
bảo mật cá nhân, đặc biệt là khi những lĩnh vực trọng yếu như 
hệ thống tài chính và chính phủ ngày càng được số hóa.

4. Cơ sở hạ tầng số hiện đại: Một nền kinh tế số phát triển đòi 
hỏi cơ sở hạ tầng năng lượng và kĩ thuật số đảm bảo chất 
lượng – đặc biệt đối với các công nghệ thâm dụng năng lượng 
như Internet vạn vật hay Trí tuệ nhân tạo. Mạng lưới viễn thông 
mới cũng cần thiết lập để đảm bảo Internet băng thông rộng có 
thể xử lý khối lượng dữ liệu số khổng lồ phục vụ cho việc vận 
hành các ứng dụng mới. 

5.  Nhu cầu về các thành phố thông minh: Trong một quốc gia 
với tốc độ đô thị hóa và già hóa dân số nhanh chóng, các thành 
phố thông minh sẽ góp phần quản lý và sử dụng các nguồn lực 
hiệu quả hơn, đồng thời giải quyết được vấn đề về rác thải, ô 
nhiễm và ùn tắc giao thông. 
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KỊCH BẢN CÁC CHỈ SỐ

TRUYỀN THỐNG

Mức độ chuyển đổi thấp và ngành 
CNTT&TT hoạt động nhỏ lẻ.

CHUYỂN ĐỐI SỐ

Quá trình chuyển đổi số cơ bản diễn 
ra tại tất cả các ngành nghề và dịch 
vụ công. Xuất khẩu các sản phẩm 
và dịch vụ CNTT&TT tăng.

XUẤT KHẨU SỐ

Chuyển đổi trong công nghiệp 
chậm nhưng chi tiêu trong lĩnh vực 
CNTT&TT tăng nhanh. Các công 
ty nước ngoài sử dụng lao động 
CNTT&TT của Việt Nam do giá rẻ.

TIÊU DÙNG SỐ

Chuyển đổi công nghiệp rộng khắp 
toàn bộ ngành Việt Nam, tuy nhiên 
ngành CNTT&TT gặp khó khăn và 
xuất khẩu CNTT&TT không phải là 
thành phần quan trọng trong kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Nguồn: Phân tích của Data61 
Ghi chú: GDP tính theo giá trị thực của đồng đô la Mỹ năm 2005
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NHỮNG VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

18,4%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

0,38%
GDP TĂNG THÊM

60,9 tỷ đô la Mỹ

NHỮNG VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

38,1%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

1,1%
GDP TĂNG THÊM

168,6 tỷ đô la Mỹ

NHỮNG VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

19,1%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

0,45%
GDP TĂNG THÊM

66,9 tỷ đô la Mỹ

NHỮNG VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

28,9%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

0,63%
GDP TĂNG THÊM

102,8 tỷ đô la Mỹ



Con đường phía trước
Việt Nam của năm 2045 có thể có những chi tiết xuất hiện trong tất 
cả các kịch bản này. Với những hình dung cụ thể về quá trình phát 
triển và chuẩn bị sẵn những phương án giảm thiểu rủi ro sẽ giúp 
cho đất nước phát triển bền vững và có khả năng thích ứng tốt với 
làn sóng mới nhất của đổi mới sáng tạo về kỹ thuật số. 

Dưới đây là một số kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu rủi ro 
và đảm bảo tăng trưởng cho nền kinh tế số ở tất cả các kịch bản, 
được chia theo sáu lĩnh vực lớn:

Hình 2 Những lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai
Nguồn: Phân tích của Data61

Quy mô phát triển, trọng tâm và sự phân bổ của nền kinh tế số 
Việt Nam vào năm 2045 sẽ phụ thuộc phần nào vào những quyết 
định về đầu tư, pháp lý và cải cách mà Chính phủ và khu vực tư 
nhân đưa ra ở thời điểm hiện tại. Đất nước đang đứng tại thời 
điểm trọng yếu để đưa ra các quyết định về chiến lược và hoạch 
định phát triển kinh tế. 

Qua việc đánh giá các cơ hội, kết quả và rủi ro tiềm tàng, chúng tôi 
tin tưởng rằng việc Việt Nam tập trung vào cuộc CMCN 4.0, phát 
triển lĩnh vực CNTT&TT và cải cách kinh tế – xã hội rộng khắp sẽ 
tiếp tục đưa đất nước theo xu hướng ổn định và thịnh vượng trong 
hơn 25 năm tới.

Cơ sở hạ tầng 
CNTT&TT và 
năng lượng 

An ninh mạng và 
quản trị dữ liệu

Kỹ năng số

Hiện đại hóa bộ 
máy chính phủ

CMCN 4.0 và Hệ 
thống Đổi mới sáng 

tạo quốc gia Thuế và các 
quy định
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Sự chuyển mình của Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất thế 
giới vào những năm 1980 trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung 
bình vào năm 2010 được ghi nhận là một thành công về kinh tế. 

1 VIỆT NAM NGÀY NAY 
VÀ NỀN KINH TẾ SỐ 

Công cuộc Đổi mới vào năm 1986 đã mở cửa cho nền kinh tế và 
thu hút đầu tư nước ngoài cao vào Việt Nam. Thành quả rõ nét 
nhất là GDP của Việt Nam tăng 42% vào năm 1998.20 Kể từ những 
năm 1990, công cuộc cải cách đã giúp cho đất nước đạt được mức 
tăng trưởng toàn diện, đem lại lợi ích cho tất cả các ngành nghề 
trong xã hội.21 

Vào năm 2011, Việt Nam tiếp tục cam kết phát triển đất nước theo 
định hướng thị trường và hiện đại hóa thông qua Chiến lược Phát 
triển Kinh tế – Xã hội giai đoạn 2011–2020. Nhằm thu hút đầu tư 
hơn và phát triển thị trường, chính phủ tập trung vào đổi mới sáng 
tạo và phát triển kỹ năng, cải thiện bộ máy thể chế và duy trì đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng. 
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95.5 
TRIỆU NGƯỜI

TỔNG DÂN  
SỐ 

308 
NGƯỜI/KM2

MẬT ĐỘ  
DÂN SỐ

76.3 
TUỔI

TUỔI  
THỌ

3% 
NĂM
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1.1  Tổng quan kinh tế Việt Nam
Điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Việt Nam kể từ những năm 1990 
là tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc. Trong giai đoạn này, 
tốc độ tăng trưởng GDP trung bình và tăng trưởng GDP đầu người 
của Việt Nam gần như cao nhất thế giới.22 Tuy nhiên, do mức tăng 
trưởng này đi lên từ một xuất phát điểm thấp, GDP đầu người của 
Việt Nam vẫn tương đối thấp (xem Hình 4).

Một số xu hướng đã thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này 
và có thể được coi là thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 
Đồng thời, sự tăng trưởng nhanh chóng này đã giúp đất nước vượt 
qua rất nhiều các mối đe dọa đối với kinh tế vĩ mô.
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Nguồn: Ngân hàng thế giới,23 Tổng cục thống kê,24 Phân tích của 
Data61

Hình 4 GDP thực tế đầu người, tính theo giá của năm đơn vị 2010, giai đoạn 1967-2017
Nguồn: Ngân hàng thế giới,23 Phân tích của Data61
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ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM
•  Khu vực ngoài nhà nước phát triển. Trong vòng ba thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã tiến 

hành cổ phần hóa hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước. Cũng trong giai đoạn này, khu vực tư 
nhân đã phát triển và thu hút phần lớn lực lượng lao động của cả nước, chiếm trên 95% trong 
tổng số hơn 560.000 doanh nghiệp Việt Nam.27

•  Chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Kể từ năm 1990, sản xuất nông 
nghiệp chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng GDP, trong khi công nghiệp và dịch vụ phát triển 
trong giai đoạn này. 

•  Tăng Đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã giải ngân 
154,4 tỷ đô la Mỹ (tương đương 50% tổng vốn FDI đăng ký), chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu 
tư vào ngành công nghiệp Việt Nam.26

•  Tăng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh kể từ năm 1990 (xem hình 4). 
Tính đến năm 2014, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 26 trên thế giới.22

•  Năng suất tăng nhanh. Việt Nam chứng kiến tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất trong 
số các quốc gia ASEAN trong vòng 30 năm qua.29

NGUY CƠ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM 
•  Bẫy lao động giá rẻ. Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu chủ yếu dựa trên lao 

động giá rẻ. Chính điểu này tạo ra bẫy lao động giá rẻ, bởi Việt Nam chủ yếu làm các công 
việc thuê ngoài với ít giá trị gia tăng.

•  Khoảng cách về năng suất lao động tăng. Mặc dù năng suất lao động của Việt Nam đã 
tăng nhanh trong ba thập kỷ qua, nhưng vẫn thấp hơn so với một số quốc gia ASEAN khác.26 
Thêm vào đó, khoảng cách về năng suất này đang ngày càng rộng hơn trong mười năm qua.26

•  Mức nợ công và nợ tư tăng. Nợ của khu vực công chiếm 61,3% GDP vào năm 2017, tăng 
từ 45,8% năm 2011.30 Nợ ở khu vực tư nhân cũng tăng nhanh chóng, tổng nợ (công và tư) 
ở mức 124% tổng GDP vào cuối năm 2016.31 

•  Lạm phát biến động. Lạm phát (thể hiện qua Chỉ số Giá cả Tiêu dùng) ở mức hơn 20% vào 
năm 2008 và 18% năm 2011. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đã cam kết giữ mức lạm phát 
thấp và lạm phát đã được kiểm soát hiệu quả từ năm 2015.

Khi Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, quốc gia sẽ cần 
tiếp tục duy trì nền kinh tế vĩ mô ổn định và nhanh chóng tăng năng 
suất để duy trì khả năng cạnh tranh quốc tế. Do đó, Chính phủ Việt 
Nam đang tìm kiếm các mô hình tăng trưởng mới – thông qua nền 

kinh tế số – để duy trì sự tăng trưởng này. Cho đến nay, những nỗ 
lực từ Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân đã tạo ra một khởi 
đầu đầy hứa hẹn cho nền kinh tế số Việt Nam.
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1.2  Khái niệm về nền kinh tế số
Trước khi thảo luận về những tiền đề cho sự phát triển kinh tế số ở 
Việt Nam, phần này sẽ định nghĩa những khái niệm liên quan đến 
nền kinh tế số.

NỀN KINH TẾ SỐ LÀ GÌ
Báo cáo này sẽ sử dụng khái niệm “kinh tế số” theo nghĩa rộng: 

Nền kinh tế số bao gồm tất cả các doanh nghiệp, dịch vụ có mô 
hình kinh doanh chủ yếu dựa trên việc mua bán hoặc cung cấp các 
sản phẩm, dịch vụ số hoặc các thiết bị và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. 

So với nền kinh tế truyền thống, nền kinh tế số có những đặc điểm 
mới dưới đây:25,26

•  Dữ liệu chính là nguồn tài nguyên giá trị trong nền kinh tế 
số: Sự phát triển của các công nghệ số cho phép việc thu thập 
dữ liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau, từ điện thoại thông minh 
cho đến hàng triệu thiết bị cảm biến trong các nhà máy, phương 
tiện giao thông và ngay trong mỗi cá nhân. Những luồng dữ liệu 
lớn này, cùng với khả năng phân tích dữ liệu lớn, có thể tạo ra 
giá trị trong tất cả các hoạt động của cá nhân và cộng đồng.

•  Sự tiến bộ của các phần cứng và phần mềm CNTT&TT: Nền 
kinh tế số là kết quả của sự phát triển các công nghệ số mới có 
tác động chuyển đổi vượt ra ngoài lĩnh vực CNTT&TT tới tất cả 
các lĩnh vực khác.

•  Các mô hình kinh doanh mới là con dao hai lưỡi đối với các 
doanh nghiệp: Các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số 
cho phép nhiều nhóm người tương tác với nhau, qua đó tạo ra 
những ảnh hưởng tích cực cho cả mạng lưới và nâng cao hiệu 
quả nhờ giảm chi phí giao dịch.

•  Vai trò mới của người tiêu dùng: Công nghệ số đưa người 
tiêu dùng vào vị trí trung tâm. Khả năng truyền thông và chia sẻ 
ý kiến, đánh giá với những người khác không chỉ làm thay đổi 
trải nghiệm mua sắm của khách hàng mà đồng thời cũng gây 
ảnh hưởng rất lớn tới uy tín doanh nghiệp. Internet khiến người 
tiêu dùng trở nên quyền năng hơn bởi họ có thể tự do đưa ra ý 
kiến và chia sẻ chúng.
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Hình 5 Các thành phần tham gia vào nền kinh tế số
Nguồn: Phân tích của Data61 
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Các doanh nghiệp
Doanh nhân và nhà đầu tư
•  Đầu tư vào Nghiên cứu & Phát triển và các 

công nghệ số
•  Ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ số vào 

hoạt động của doanh nghiệp
•  Sử dụng các mô hình kinh doanh mới để 
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ty khởi nghiệp, các cá nhân
•  Tạo ra các Đổi mới sáng 

tạo cho nền kinh tế số
•  Đào tạo và bồi dưỡng 

nhân tài
•  Tăng cường hợp tác giữa 

các trung tâm đổi mới 
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Các nhà hoạch định, ảnh 
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•  Phát triển và điều tiết nền kinh tế số
•  Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến 

được tích hợp
•  Thu thập dữ liệu
•  Cung cấp dữ liệu mở cho cộng đồng
•  Tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo an 

ninh mạng
•  Cải thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ

Các cá nhân
•  Người tiêu dùng / Người tiêu thụ 

cuối cùng của các sản phẩm và 
dịch vụ

•  Chủ sở hữu / người sáng tạo 
nội dung

•  Người tham gia tích cực thông 
qua mạng ngang hàng

•  Nhân viên/ người cung cấp  
lao động



1.3  Tiền đề phát triền nền 
kinh tế số tại Việt Nam
Nền kinh tế số là cơ hội lớn đối cho các nước đang phát triển như 
Việt Nam để thu hẹp khoảng cách với các nước giàu. Mặc dù vẫn 
còn gặp nhiều thách thức nhưng Việt Nam cũng có nhiều lợi thế 
trong việc thúc đẩy nền kinh tế số. 

VIỆT NAM TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI NỀN KINH 
TẾ TOÀN CẦU
Xét trên một số tiêu chí liên quan đến nền kinh tế số thì Việt Nam 
đang đứng đầu ở một số lĩnh vực: 

•  Mạng lưới 5G –Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên 
trên thế giới thử nghiệm mạng 5G, dự kiến bắt đầu triển khai từ 
năm 2021.

•  Học sinh trung học phổ thông có thành tích cao – Trên các 
bảng xếp hạng quốc tế về các môn khoa học, đọc và toán học, 
học sinh Việt Nam đạt vị trí ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn 
so với các quốc gia có thu nhập cao.27

• Giá cước dịch vụ Internet vừa phải – Cước dịch vụ Internet 
băng thông rộng cố định tại Việt Nam ở mức thấp nhất trong 
khu vực châu Á Thái Bình Dương (quy đổi theo sức mua tương 
đương).28

Bảng 1 thể hiện sự so sánh về năng lực trong kinh doanh và đổi 
mới sáng tạo, phát triển nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và 
nền kinh tế số giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Theo đó, 
những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam bao gồm xuất khẩu sản 
phẩm công nghệ cao và kết quả Chỉ số Đổi mới Toàn cầu. Trong 
nhiều lĩnh vực khác, có vẻ như Thái Lan đang dẫn đầu. Điều này 
cũng phù hợp với vị thế thu nhập trung bình cao của Thái Lan so 
với ba quốc gia còn lại (có thu nhập trung bình thấp).

1.4  Các chính sách hỗ trợ 
nền kinh tế số tại Việt Nam
Cam kết số hóa của Việt Nam được thể hiện rõ trong hàng loạt các 
chính sách, quy hoạch tổng thể và các văn bản chỉ thị suốt hơn 30 
năm qua (xem Hình 7). Trọng tâm của thời kỳ này là phát triển hệ 
thống cơ sở hạ tầng trọng yếu, phát triển ngành CNTT&TT, đẩy 
mạnh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng 
suất lao động. Nhiều các cơ quan được giao nhiệm vụ hỗ trợ và 
điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế số ở Việt Nam 
(xem hình 6). 

Văn bản chính hướng dẫn việc phát triển các chính sách và chiến 
lược cho nền kinh tế số chính là Chỉ thị số 16/CT-TTg, qua đó Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chính phủ Việt Nam hỗ trợ thêm 
quá trình hiện đại hóa công nghệ thông qua:

•  Tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng và mạng lưới số

•  Thúc đẩy cải cách để khuyến khích các doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ mới – thực hiện mô hình chính phủ điện tử 
tại khắp các Bộ, ngành và rà soát các quy định và dịch vụ liên 
quan.

• Ưu tiên phát triển lĩnh vực CNTT&TT trong chính sách và cải 
cách bộ máy chính phủ và thúc đẩy việc ứng dụng các công 
nghệ thông minh trên tất cả các ngành nghề.

•  Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua tài trợ vốn 
cho cơ sở hạ tầng và các viện nghiên cứu khoa học, xây dựng 
mối quan hệ quốc tế và thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực 
công nghệ

•  Phát triển các kỹ năng công nghệ thông qua giáo dục STEM 
và đào tạo ngay từ bậc giáo dục nhỏ tuổi cho đến giáo dục 
người lớn

•  Nâng cao nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực 
về cơ hội và thách thức của cuộc CMCN 4.0, đảm bảo rằng 
cả xã hội Việt Nam và các ngành đều sẵn sàng chuẩn bị cho 
những thay đổi phía trước.

12 Tương lai nền kinh tế số Việt Nam – Hướng tới năm 2030 và 2045
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Bảng 1 So sánh nền kinh tế số của Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á

CÁC CHỈ SỐ
DỮ LIỆU 

NĂM
VIỆT 
NAM

IN-ĐÔ-NÊ-
XI-A THÁI LAN PHI-LÍP-PIN

Doanh nghiệp 
và ĐổI mớI 
sáng tạo

Chỉ số Thuận lợi Kinh doanh (trên tổng số 190 quốc gia)29

Đo lường mức độ thuận lợi của môi trường pháp lý đối 
với việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp tại quốc 
gia đó.

2019 Thứ 69 Thứ 73 Thứ 27 Thứ 124

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 
(trên tổng số 140 quốc gia)30

Đo lường năng suất thông qua: môi trường kinh tế vĩ mô, cơ 
sở hạ tầng, thể chế, sức khỏe người dân, giáo dục, hiệu quả 
của thị trường lao động, sự phát triển thị trường tài chính, 
độ sẵn sàng tiếp thu công nghệ, quy mô thị trường, trình độ 
phát triển của doanh nghiệp và sự đổi mới sáng tạo.

2018 Thứ 77 Thứ 45 Thứ 38 Thứ 56

Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (trên tổng số 126 quốc gia)31

Đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của một quốc gia: thể 
chế, vốn con người, cơ sở hạ tầng, độ chín của thị trường và 
trình độ phát triển của doanh nghiệp. Cũng đo lường cả sản 
phẩm đổi mới sáng tạo. 

2018 Thứ 45 Thứ 85 Thứ 44 Thứ 73

Xếp hạng Thương hiệu Quốc gia 
(trên tổng số 100 quốc gia; đơn vị tính – tỷ đô la Mỹ)32

Đo lường giá trị thương hiệu của một quốc gia.
2018

Thứ 43

$235

16th

$848

31st

$509

29th

$524

Chỉ số Hiệu quả hoạt động Logistics 
(trên tổng số 160 quốc gia)33

Đo lường hiệu suất quốc gia trong hoạt động hải quan, chất 
lượng cơ sở hạ tầng và tính kịp thời trong việc giao hàng.

2018 Thứ 39 Thứ 46 Thứ 32 Thứ 60

Nguồn nhân 
lực

Chỉ số Hiệu quả hoạt động Logistics 
(trên tổng số 160 quốc gia)34

Đo lường khả năng bồi dưỡng, thu hút, phát triển và giữ 
chân nhân tài. Đồng thời cũng đo lường các cấp độ của kỹ 
năng nghề, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tri thức toàn cầu 
(như kiến thức, giải quyết vấn đề, tính sáng tạo).

2019 Thứ 92 Thứ 67 Thứ 66 Thứ 58

Chỉ số Thành thạo tiếng Anh (trên tổng số 88 quốc gia)35

Đo lường trình độ tiếng Anh của những người (hầu hết đã 
trên 18 tuổi) vẫn đang tích cực học tiếng Anh. 

2018 Thứ 41 Thứ 51 Thứ 64 Thứ 14

Việc làm có thể bị thay thế bới tự động hóa 
tính đến 2025 (%)36

2016 70% 56% 44% 49%

Hạ tầng số Chỉ số Phát triển CNTT&TT (trên tổng số 176 quốc gia)28

Đo lường khả năng tiếp cận CNTT&TT, kỹ năng CNTT&TT 
và ứng dụng CNTT&TT.

2017 Thứ 108 Thứ 111 Thứ 78 Thứ 101

Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu 
(trên tổng số 193 quốc gia)37

Đo lường các cam kết và tiến bộ trong an ninh mạng trên 
năm lĩnh vực (pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, xây dựng năng lực 
và hợp tác).

2017 Thứ 101 Thứ 70 Thứ 20 Thứ 37

Tốc độ tải trung bình 
(trên tổng số 200 quốc gia; đơn vị Mbps)38 2018

Thứ 75

6,7 Mbps

83rd

5.8 Mbps

40th

17.1 Mbps

89th

5.2 Mbps

Chỉ số Internet toàn diện (trên tổng số 86 quốc gia)39

Đo lường tính toàn diện của Internet dựa trên cơ sở hạ tầng, 
cước dịch vụ, năng lực (kỹ năng) và sự phù hợp về nội dung 
cho người dùng. 

2018 Thứ 43 Thứ 49 Thứ 31 Thứ 54

Số người truy cập Internet (% dân số)23 2016 46,5% 32,3% 52.9% 55,5%

Số hộ gia đình có một máy tính (% tổng số hộ gia đình)40 2016 20,5% 17,8% 33,9% 20,5%

Nền kinh tế số Số người sử dụng Internet (triệu người)41 2018 64 132,7 57 67

Quy mô thị trường thương mại điện tử 
(đơn vị tỷ đô la Mỹ, thời giá 2015)42

2015 $0,8 $1,3 $0,9 $1

Xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao (tỷ đô la Mỹ)23 2016 $43,6 $3,9 $34,7 $26,1

Chỉ số Chính phủ điện tử (trên tổng số 193 quốc gia)43

Đo lường việc phát triển Chinh phú điện tử dựa trên ba chỉ 
số: cơ sở hạ tầng viễn thông, vốn nhân lực và các dịch vụ 
trực tuyến.

2018 Thứ 88 Thứ 107 Thứ 73 Thứ 75

Chú thích:   Tương đối cao     Tương đối thấp
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Ủy ban 
Quốc gia về 
Ứng dụng 
CNTT 

Giám sát và thực hiện các đề 
án quốc gia về CNTT 

Bộ Khoa học 
Công nghệ 

Điều tiết các 
hoạt động 
về Nghiên 
cứu & Phát 
triển, đổi mới 
sáng tạo, đẩy 
mạnh việc 
ứng dụng, 
nghiên cứu, 
phát triển và 
chuyển giao 
các công 
nghệ chủ 

chốt của cuộc 
CMCN 4.0 

Điều tiết và lập 
kế hoạch phát 
triển trong lĩnh 
vực xuất bản, 
truyền thông 
thông tin, bưu 

chính, CNTT&TT, 
phát thanh và hệ 
thống thông tin 

quốc gia 

Bộ Tài chính 

Quản lý về 
ngân hàng 
điện tử và tài 
chính điện 
tử, xây dựng 
chính sách 
về thuế và 
tài chính để 
thúc đẩy các 
ứng dụng 
CNTT&TT

Bộ Công 
thương 

Quản lý về 
thương mại 
điện tử và 
ứng dụng 
CNTT&TT 
trong các 
ngành nghề 

Các bộ 
ngành khác 
và UBND 
các tỉnh 

Lập kế 
hoạch hành 
động và 
đẩy mạnh 
ứng dụng 
CNTT&TT 
tại các khu 
vực và tỉnh 

thành 

Bộ Thông tin 
Truyền thông  Bộ Giáo 

dục & Đào 
tạo và Bộ 
Lao động, 
Thương 
binh & Xã 

hội 

Phát triển 
đội ngũ 
nhân sự 
trong 

lĩnh vực 
CNTT&TT 

Văn phòng chính phủ 

Hình 6 Các cơ quan quản lý chính trong nền kinh tế số tại Việt Nam
Nguồn: Phân tích của Data61

Ngân hàng 
Nhà nước 

Điều tiết các 
hoạt động 
về ngân 
hàng điện 
tử, công 
nghệ tài 

chính, thanh 
toán điện tử 
và phi tiền 

mặt 

Bộ Kế 
hoạch & 
Đầu tư 

Xây dựng 
chiến lược 
và kế hoạch 
phát triển 

kinh tế-xã hội 
để đẩy mạnh 
CNTT&TTvà 
ứng dụng 

công nghệ số
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Nền kinh tế số Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, được minh 
chứng bởi những xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam dưới đây.

2 VIỆT NAM HIỆN TẠI 
VÀ TIỀM NĂNG PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ SỐ

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông, stockbiz.vn
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2.1  Xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam
trong ngành CNTT&TT ở Việt Nam, đóng góp 89% tổng doanh thu 
năm 2018. Phần lớn doanh thu đến từ xuất khẩu thiết bị CNTT&TT, 
đây cũng là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.45

Ngành công nghiệp phần mềm của Việt Nam cũng đang tăng 
trưởng đều đặn và bắt đầu trở thành một điểm đến thu hút trong 
khu vực.46 Năm 2016, các dịch vụ gia công phần mềm CNTT đã 
mang lại lợi nhuận khoảng 3 tỷ đô la Mỹ.47

CNTT&TT – NỀN TẢNG CHO SỰ BÙNG NỔ NỀN KINH 
TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM
CNTT&TT là một trong những ngành công nghiệp tăng trưởng 
nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2018, tổng doanh thu từ ngành 
CNTT&TT là 98,9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn gấp 13 lần doanh thu năm 
2010 (7,6 tỷ đô la Mỹ).44 Trong ngành CNTT&TT, các phân khúc 
phát triển nhanh bao gồm sản xuất phần cứng và phần mềm và 
dịch vụ CNTT. Ngành công nghiệp phần cứng là nhánh lớn nhất 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ VƯỢT BÊN NGOÀI LĨNH VỰC CNTT&TT
Nền kinh tế số Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và chuyển đổi ở nhiều 
lĩnh vực, từ sản xuất chế tạo và nông nghiệp đến thương mại, thanh toán, 
vận tải, tài chính và giáo dục. Bảng 2 tóm tắt những chuyển đổi này.

Bảng 2 Chuyển đổi số bên ngoài lĩnh vực CNTT&TT

LĨNH VỰC XU HƯỚNG

Thương mại điện tử Thương mại điện tử là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế số của Việt Nam. 
Theo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (VECITA), thị trường thương mại điện tử của Việt Nam tăng 35% 
mỗi năm, nhanh hơn gấp 2,5 lần so với Nhật Bản.48

Thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới đang bùng nổ với sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng 
thanh toán di động (như WePay) và sự xuất hiện của tiền điện tử toàn cầu có thể sử dụng qua ví điện tử cho phép 
người dùng chuyển tiền cho nhau thông qua giao dịch ngang hàng (P2P) trên Internet cũng như trả tiền hàng hóa và dịch 
vụ trong nước.

Y tế thông minh Ngành Y tế của Việt nam đang xây dựng hệ thống y tế thông minh. Năm 2018, ngành y tế đặt ra kế hoạch triển khai 
các công nghệ số trong ba trụ cột chính: phòng bệnh thông minh, khám và điều trị thông minh và quản lý y tế thông minh.49 
Các bệnh viện lớn ở Việt Nam đã bắt đầu xây dựng và triển khai mô hình Phòng khám thông minh.

Hệ thống quản lý thông tin đang được số hóa. Bộ Y tế đang mở rộng đề án về Bệnh án điện tử (EMR) cho các đơn vị 
trực thuộc trên cả nước sau khi thí điểm thành công theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT. Hệ thống Bệnh án điện tử này cho 
phép các cơ sở y tế sử dụng kỹ thuật số để ghi lại, hiển thị và lưu trữ dữ liệu y tế của mỗi người dân. Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam cũng đang tích cực nghiên cứu và soạn thảo mẫu thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Tất cả những kế hoạch này sẽ giúp ngành 
y tế của Việt Nam tiết kiệm chi phí quản lý và tạo điều kiện để bệnh nhân tới khám chữa bệnh được trải nghiệm dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn.

Chính phủ điện tử Việt Nam đang tăng cường năng lực về chính phủ điện tử. Trong giai đoạn 2014-2017, Việt Nam đã tăng 10 bậc và xếp 
thứ 88 trong tổng số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) của Liên Hiệp Quốc.50 
Chính phủ điện tử tiếp tục được ưu tiên, cùng với các kế hoạch phát triển và hỗ trợ các nền tảng cơ bản và cơ sở hạ tầng 
phục vụ hệ thống Internet vạn vật và thành phố thông minh, dữ liệu mở và quyền truy cập các cổng thông tin, truyền thông 
liên cơ quan. Việt Nam đặt mục tiêu hợp nhất hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tất cả các cơ quan trong chính phủ 
trước năm 2020, với 20% số người dùng được định danh và thống nhất trên toàn hệ thống. 

Kinh tế nền tảng Nền kinh tế chia sẻ tại Việt Nam đang ngày càng phát triển nhờ có nền tảng điện toán đám mây, tỷ lệ sử dụng điện 
thoại thông minh cao và tỷ lệ sở hữu tài sản cá nhân thấp của người tiêu dùng Việt Nam. Ví dụ, trong 5 năm qua, 
các nền tảng chia sẻ chuyến đi đã tạo ra sự cạnh tranh với các doanh nghiệp taxi truyền thống. Việt Nam là quốc gia đầu 
tiên ở Châu Á thu hút Uber và cũng là thị trường phát triển nhanh thứ hai của Uber trên toàn cầu vào năm 2015, không 
kể Trung Quốc.51 Năm 2018, Grab đã thâu tóm hoạt động của Uber ở khu vực ASEAN, nhưng sự gia nhập của Go-Jek 
(Go-Việt) vào thị trường Việt Nam hồi tháng 9/2018 đã thúc đẩy cạnh tranh trong ngành này. Các nhà cung cấp dịch vụ taxi 
truyền thống ở Việt Nam cũng đang phát triển nền tảng và ứng dụng di động của riêng mình để cạnh tranh. Trong khi đó, 
tòa án cũng đang xem xét liệu rằng các nền tảng chia sẻ chuyến đi này có cần phải tuân theo các luật lệ của taxi truyền 
thống hay không. Nếu có, lợi thế cạnh tranh của các loại hình dịch vụ này có thể sẽ giảm bớt.

Công nghệ tài chính Việt Nam là một ngôi sao mới trong ngành công nghệ tài chính toàn cầu.52 Số lượng vườn ươm doanh nghiệp, các 
trung tâm hỗ trợ và phòng thí nghiệm phục vụ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam là 42 – cao hơn In-đô-nê-xi-a (20), Ma-lai-
xi-a(10), Thái Lan (5) và chỉ sau Xinh-ga-po (52).53 Năm 2017, Việt Nam có 48 công ty công nghệ tài chính cung cấp dịch vụ 
từ thanh toán đến chuyển tiền kiều hối và tiền điện tử.53 Tuy nhiên, tỷ trọng các dịch vụ và sản phẩm mà các công ty công 
nghệ tài chính cung cấp cũng đang thay đổi. Dù thanh toán vẫn là loại hình sản phẩm, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong các 
công ty khởi nghiệp về công nghệ tài chính, song các mảng mới như công nghệ bảo hiểm (insurtech), công nghệ quản lý tài 
sản (wealthtech) và công nghệ quản lý (regtech) đang thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Đồng thời, 
số lượng các công ty công nghệ tài chính tham gia khai thác tiền điện tử đang có xu hướng giảm do các quy định pháp lý 
còn chưa rõ ràng về việc sử dụng và khai thác loại tiền này ở Việt Nam. 
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2.2  Nghiên cứu trường hợp – mức độ nhận thức và sẵn sàng 
chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và sản xuất chế tạo 

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
Một loạt cuộc khảo sát được tiến hành để tìm hiểu về mức độ nhận 
thức và ứng dụng công nghệ số của các doanh nghiệp và người 
tiêu dùng trong từng nhóm ngành sản xuất chế tạo và nông nghiệp 
ở Việt Nam (xem Phụ lục B về chi tiết phương pháp khảo sát).

Từ kết quả khảo sát, Chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số (DAI) được tính 
toán để đánh giá mức độ phát triển trong ứng dụng công nghệ số 
ở các doanh nghiệp tiêu biểu trong hai ngành nông nghiệp và sản 
xuất chế tạo. Các doanh nghiệp được đánh giá trên các tiêu chí 
khác nhau như chiến lược phát triển, đầu tư tài chính, cơ sở hạ 
tầng, sản xuất thông minh và liên kết logistics. 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Phần lớn các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, chế tạo và nông 
nghiệp tham gia khảo sát đều đã áp dụng công nghệ thông tin 
trong sản xuất, chủ yếu trong hoạt động quản lý kinh doanh hằng 
ngày và liên hệ các nhà cung ứng và khách hàng thông qua thư 
điện tử, trang web. Tuy nhiên, các hộ nông dân có tỷ lệ áp dụng 
thấp hơn hẳn (25% so với 70-85% của các doanh nghiệp chính 
thức trong cả hai ngành).

Thêm vào đó, khái niệm về CMCN 4.0 vẫn còn khá mới mẻ đối 
với hầu hết các doanh nghiệp trong hai ngành nói trên. Đa số các 
doanh nghiệp tham gia khảo sát đã nghiên cứu các phương án 
thực hiện số hóa nhưng chỉ một số ít thực sự phát triển các kế 
hoạch cụ thể hoặc phân bổ kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ 
số. Khoảng 35% các doanh nghiệp chính thức trong ngành nông 
nghiệp và khoảng 25% các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo đã có 
kế hoạch đầu tư vào các công nghệ CMCN 4.0 trong năm tới. 

Ngành nông nghiệp và ngành sản xuất, chế tạo được lựa chọn 
khảo sát để đánh giá sâu hơn về tình hình ứng dụng công nghệ 
hiện nay và tốc độ ứng dụng theo dự định của các hệ thống và 
công nghệ của CMCN 4.0 trong tương lai. Mức độ quan tâm của 
người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ số cũng được 
khảo sát và đánh giá.

Hai ngành nông nghiệp và sản xuất chế tạo được lựa chọn để 
nghiên cứu sâu vì những lý do sau đây:

•  Đây là hai ngành đóng góp chính cho nền kinh tế: Trong 
năm 2017, hai ngành này đã đóng góp tổng cộng hơn 30% trong 
tổng GDP của Việt Nam.22

•  Hai ngành có nguy cơ chuyển dịch lao động cao khi thực 
hiện CMCN 4.0: CMCN 4.0 và tự động hoá trên nhiều lĩnh vực 
sẽ dẫn đến chuyển dịch lao động đáng kể, đặc biệt đối với các 
công việc lặp đi lặp lại, hiện đang chiếm tỷ lệ việc làm cao ở cả 
hai ngành ngày. 

•  Đây là hai ngành có khả năng tăng trưởng cao từ cuộc 
CMCN 4.0: Trong nền kinh tế Việt Nam, nông nghiệp là ngành 
hoạt động kém hiệu quả nhất, trong khi đó năng suất lao động 
của ngành sản xuất và chế tạo cũng không khả quan hơn.54 Vì 
vậy, đây sẽ là những ngành có khả năng được hưởng lợi nhiều 
nhất khi thực hiện số hóa, giúp nâng cao năng suất.

•  Hạn chế về dữ liệu: Không giống các ngành khác như thương 
mại điện tử, tài chính, du lịch và logistics với nguồn dữ liệu 
tương đối sẵn có, dữ liệu ở cấp doanh nghiệp về chuyển đổi số 
trong ngành nông nghiệp và sản xuất chế tạo còn hạn chế. 
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Thiếu vốn và thiếu thông tin là rào cản chính đối với đối với tiến 
trình số hóa ở các doanh nghiệp ở cả hai ngành. Cụ thể, các lợi 
ích kinh tế chưa rõ ràng và tác động không chắc chắn của việc áp 
dụng công nghệ cũng như chi phí đầu tư quá cao là những thách 
thức lớn nhất đối với việc số hóa ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.

Để hiểu rõ hơn về mức độ ứng dụng số ở Việt Nam, một cuộc điều 
tra chi tiết đã được thực hiện với các doanh nghiệp được lựa chọn 
trong ngành nông nghiệp và sản xuất chế tạo. Đây là những doanh 
nghiệp được coi là tiên phong trong ứng dụng số ở hai ngành. Mức 
độ ứng dụng số của các doanh nghiệp này được tóm tắt trong Chỉ 
số Ứng dụng Kỹ thuật số (DAI). Nhìn chung, các doanh nghiệp 
tiêu biểu trong hai ngành đang ở mức độ bắt đầu hoặc trung bình 
trong ứng dụng số xét theo chỉ số DAI. Trong số sáu chỉ số thành 
phần, Chiến lược và Tài chính được cho là hai rào cản số hóa lớn 
nhất đối với các doanh nghiệp, trong khi Cơ sở hạ tầng và Liên kết 
logistics được cho là ít gây trở ngại nhất.

Khảo sát cuối cùng tập trung vào quan điểm về số hóa của người 
tiêu dùng Việt Nam. Hầu hết người trả lời khảo sát (92%) đã từng 
mua sắm qua mạng các mặt hàng thời trang, quần áo, giày dép 
và mỹ phẩm. Người tiêu dùng cũng quen thuộc với dịch vụ taxi sử 
dụng ứng dụng điện thoại hoặc trang web (91%). Khoảng 70–80% 
số người trả lời cho biết họ đã sử dụng nền kinh tế chia sẻ trong 
12 tháng vừa qua. Kết quả khảo sát cũng cho thấy quan điểm của 
người dân về các dịch vụ chính phủ điện tử là tương đối tích cực. 
Đa số người dân (60-70%) cho rằng các dịch vụ chính phủ điện 
tử giúp nâng cao hiệu quả dịch vụ công nhờ giảm thời gian và chi 
phí xử lý thông tin, tăng trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. 
Những kết quả này thể hiện nhu cầu rất lớn về các dịch vụ số ở 
Việt Nam.

2.35

2.28

3.22

2.96

2.62

3.17

Chiến lược

Tài chính 

Cơ sở hạ tầng

Nguồn nhân lực

Sản xuất 
thông minh

Liên kết logistics 

Chiến lược

Tài chính 

Cơ sở hạ tầng

Nguồn nhân lực

Sản xuất 
thông minh

Liên kết logistics 
2.41

2.29

3.28

2.85

2.42

3.11

Chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số vào Nông nghiệp Chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số vào Sản xuất chế tạo

Hình 8 Mức độ ứng dụng cộng nghệ số ở các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam theo từng tiêu chí
Chú thích: Các mức độ ứng dụng: Mức độ 1 – Chưa ứng dụng; Mức độ 2 – Bắt đầu; Mức độ 3 – Trung bình; Mức độ 4 – Thành thạo; 
Mức độ 5 – Chuyên gia/Tiên phong ứng dụng.
Nguồn: Phân tích của Bộ Khoa học và Công nghệ 



21

HÀM Ý CHO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ Ở 
VIỆT NAM 
Công nghiệp 4.0 đang có bước khởi đầu triển vọng trong 
ngành sản xuất, chế tạo và nông nghiệp ở Việt Nam. Ngoại trừ 
các hộ nông dân, phần lớn doanh nghiệp tham gia khảo sát đều 
đã ứng dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất. Chỉ số Ứng 
dụng Kỹ thuật số DAI trung bình ở cả hai ngành là 2.7. Nhìn chung, 
các doanh nghiệp cho thấy sự sẵn sàng ứng dụng công nghệ số 
cao nhất về cơ sở vật chất và logistics. Tuy nhiên, họ lại có ít sự 
chuẩn bị về tài chính, chiến lược và sản xuất thông minh. Chỉ số 
DAI cho thấy các kết quả khả quan hơn dự kiến nếu xét tới mức 
độ phát triển của hai ngành nông nghiệp và chế tạo, sản xuất của 
Việt Nam. 

Cả hai ngành đều ghi nhận tầm quan trọng và ảnh hưởng 
của công nghệ số. Động lực chính để doanh nghiệp đưa công 
nghệ và quy trình số vào sản xuất là cải thiện năng suất thông qua 
giảm chi phí, tăng sản lượng đầu ra và nâng cao hiệu quả quản lý 
kinh doanh.

Xuất khẩu ra thị trường quốc tế thường đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn 
về quy trình sản xuất và lưu trữ hồ sơ dữ liệu. Chính vì vậy, các 
doanh nghiệp xuất khẩu có nhiều động lực hơn để áp dụng công 
nghệ số, mang lại lợi ích về môi trường và quản lý rủi ro – hai trong 
số các tiêu chuẩn chất lượng sản xuất.

Quan điểm đa chiều về công nghệ số mới nổi. Mỗi ngành có 
quan điểm khác nhau về những công nghệ số có ảnh hưởng lớn 
nhất tới các hoạt động kinh doanh của họ. Các doanh nghiệp 
nông nghiệp ưu tiên tự động hóa, máy móc, cảm biến và thu thập 
dữ liệu. Trong khi đó các hộ kinh doanh nông nghiệp ưu tiên các 
công nghệ hỗ trợ việc đưa ra quyết định tức thời và giải quyết các 
vấn đề quản lý hàng ngày. Ngành sản xuất, chế tạo ưu tiên phát 
triển công nghệ hỗ trợ sản xuất như giám sát và kiểm soát quá 
trình, rô-bốt và tự động hóa. Rất ít các doanh nghiệp quan tâm tới 
các công nghệ phân tích dữ liệu lớn, marketing hoặc nghiên cứu 
phát triển. 

Quá trình chuyển đổi số gặp nhiều thách thức. Nhiều doanh 
nghiệp vẫn cho rằng đầu tư vào công nghệ số tiềm ẩn nhiều rủi 
ro vì chi phí quá cao và hiệu quả lâu dài của những công nghệ 
này vẫn chưa được kiểm chứng. Cả hai ngành đều phải đối mặt 
với những thách thức tương tự nhau trong quá trình chuyển đổi 
số như:

•  Tiếp cận vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa (MSMEs)

•  Thiếu thông tin về các công nghệ và dịch vụ số mới, đặc biệt là 
với các hộ kinh doanh

•  Quyết định nên lựa chọn công nghệ nào để áp dụng và xác định 
nhà cung cấp công nghệ nào cho phù hợp 

•  Các kỹ năng và năng lực sẵn có để triển khai và quản lý các hệ 
thống và công nghệ của CMCN 4.0.

2.3  Kết luận 
Kinh tế Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng nhờ áp dụng các 
công nghệ số mới. Một số ngành công nghiệp của Việt Nam đang 
số hóa rất nhanh, bao gồm thương mại điện tử, du lịch, nội dung 
số và công nghệ tài chính. Những ngành công nghiệp này cho thấy 
tiềm năng lớn của nền kinh tế số Việt Nam trong những năm tới.

Tuy nhiên, các nghiên cứu trường hợp trong ngành nông nghiệp 
và sản xuất chế tạo cho thấy mức độ sẵn sàng chuyển đổi công 
nghệ số còn thấp. Dù các doanh nghiệp đều nhận thức rõ về tầm 
quan trọng của công nghệ số trong sản xuất, họ vẫn gặp khó khăn 
khi ứng dụng công nghệ mới do các vấn đề kỹ thuật và tài chính. 
Tuy nhiên, với vị thế và bối cảnh Việt Nam trong năm 2019, sẽ còn 
nhiều tiềm năng cho nền kinh tế số Việt Nam – trong cả các ngành 
công nghiệp truyền thống và mới nổi.

Tóm lại, những xu thế và phát hiện này là cơ sở để xác định các 
xu thế chủ đạo tác động tới nền kinh tế số Việt Nam hiện nay và 
ảnh hưởng của những xu thế này lên nền kinh tế Việt Nam tới năm 
2045. Phần mô tả cụ thể về từng xu thế sẽ được trình bày trong 
phần sau của báo cáo.
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3 CÁC XU THẾ 
CHỦ ĐẠO

Sau khi tham khảo ý kiến từ các đại biểu tại Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh và Đà Nẵng, nhóm nghiên cứu đã xác định bảy xu thế 
chủ đạo có khả năng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số Việt 
Nam tới năm 2045. Năm 2045 được chọn làm mốc của khoảng 
thời gian 25 năm tính từ thời điển hiện tại và cũng tương thích với 
lộ trình phát triển chiến lược của chính phủ và khu vực tư nhân. 

Xu thế chủ đạo là xu hướng thay đổi mang tính căn bản, diễn ra 
từ từ, với động lực ngày càng tăng để thay đổi nền kinh tế. Các 
xu thế chủ đạo được hình thành từ sự giao thoa của rất nhiều 
các xu hướng cụ thể về thời gian và địa điểm.

Việc phân tích các xu thế chủ đạo của nghiên cứu này là quá trình 
quét ngang để xác định các xu hướng kinh tế, kĩ thuật, xã hội, địa 
chính trị, pháp lý và môi trường có thể tác động tới kinh tế Việt 
Nam trong tương lai. Dựa trên các đặc điểm chung, từng xu hướng 
đơn lẻ sẽ được nhóm thành các xu thế lớn. Các xu thế này tiếp tục 
được rà soát bởi các bên liên quan tham gia vào nền kinh tế số tại 
các buổi hội thảo và phỏng vấn tại Hà Nội (82 đại biểu), thành phố 
Hồ Chí Minh (98 đại biểu) và Đà Nẵng (52 đại biểu). Các đại biểu 
đến từ nhiều Bộ, ban, ngành trực thuộc các cơ quan chính phủ, 
khối doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp, truyền thông, các học giả 
và các tổ chức phát triển.

Gia tăng nhu cầu an 
ninh mạng và quyền 

riêng tư

Cơ sở hạ tầng 
số hiện đại

Nhu cầu thành phố 
thông minh

Gia tăng kỹ năng, dịch vụ, 
doanh nghiệp số và nền 

kinh tế việc làm tự do

Thay đổi hành vi tiêu dùng – 
cộng đồng số, người có tầm 

ảnh hưởng, tiêu dùng giá 
trị cao hơn

Các công nghệ 
số mới nổi

Một thế giới thu nhỏ – 
quốc tế hóa
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3.1  Công nghệ số mới nổi
Các công nghệ số mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và Internet vạn vật có thể 
tạo ra những bước nhảy vọt về cơ sở hạ tầng công nghiệp, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và logistics, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 

CÁC XU HƯỚNG NỔI BẬT
Internet vạn vật (IoT) được ứng dụng rộng rãi: Dự kiến tới 
năm 2020, khoảng 75% kết nối Internet toàn cầu sẽ được thực 
hiện giữa các thiết bị máy với máy thông qua mạng không dây tầm 
ngắn.55 Tại Việt Nam, ứng dụng IoT cũng đang được chính phủ Việt 
Nam và các doanh nghiệp trong nước và trên khắp thế giới đầu tư 
đáng kể vào cơ sở hạ tầng thành phố thông minh.56,57,58,59,60,61

Sử dụng dữ liệu lớn nhiều hơn: Cơn “sóng thần” về dữ liệu số 
được tạo ra bởi nền kinh tế số. Các doanh nghiệp sẽ không ngừng 
khai thác những cơ hội kiếm tiền từ dữ liệu và các phân tích liên 
quan đến dữ liệu hoặc sử dụng hiểu biết mà dữ liệu đem lại để 
nâng cao hiệu quả của tổ chức, dự đoán xu hướng dịch vụ khách 
hàng hoặc mở rộng thị trường. Dự kiến doanh thu từ dữ liệu lớn 
trên toàn cầu sẽ tăng gấp 4 lần từ 18.3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013 
lên 88.5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.62

Các doanh nghiệp CNTT&TT trong nước tham gia vào thị 
trường Trí tuệ nhân tạo: Tổng giá trị gia tăng của thị trường trí 
tuệ nhân tạo toàn cầu được dự báo sẽ đạt 8,3 nghìn tỷ đô la Mỹ 
vào năm 2035.63 Tập đoàn Công nghệ CMC của Việt Nam cho 
rằng nhu cầu đối với các phần mềm được nội địa hóa là rất cao bởi 
phần lớn công nghệ trí tuệ nhân tạo đã được phát triển ở các nước 
khác không tương thích để sử dụng được tại Việt Nam do sự khác 
biệt về chính sách và cách thức kinh doanh.64

Blockchain ngày càng được quan tâm phát triển: Thị trường 
blockchain toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức 10,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 
2023.65,66 Có những tín hiệu quan tâm đáng kể vào blockchain tại 
Việt Nam, với một số các dự án thử nghiệm công nghệ blockchain 
đang được triển khai trong năm.67-72 Tạp chí Forbes cho rằng Việt 
Nam sẽ sớm trở thành trung tâm sáng kiến phát triển blockchain 
của Đông Nam Á.73

Thực tế ảo (VR) và Thực tế tăng cường (AR) đang trên đà phát 
triển: VR và AR được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trên toàn 
cầu, đặc biệt là ở lĩnh vực y tế, đào tạo, trò chơi công nghệ số và 
du lịch. Dự kiến thị trường AR/VR toàn cầu sẽ đạt 94,4 tỷ đô la Mỹ 
vào năm 2023, trong đó khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ là 
đầu tàu tăng trưởng.74,75 Các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt 
Nam như FPT, Viettel và VNG đã cho ra mắt mô hình du lịch và 
giải trí sử dụng công nghệ VR tại các hội thảo trong năm 2017 và 
2018.76-78

Công nghệ in 3D có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong 
ngành sản xuất và logistics chuỗi cung ứng: Cho tới nay, việc 
áp dụng công nghệ này trên thế giới vẫn chỉ dừng lại ở việc tạo 
nguyên mẫu,79 Việt Nam cũng được xếp trong số các quốc gia ứng 
dụng làn sóng thứ ba của công nghệ này.80 Với công nghệ in 3D 
ngày càng trở nên rẻ và nhanh hơn, các chủ doanh nghiệp trong 
khối các nước ASEAN mong đợi rằng công nghệ này sẽ sớm trở 
thành động lực chính cho ngành công nghiệp sản xuất – thậm chí 
là ngay trong năm 2025.81

Điện toán đám mây ngày càng được tích hợp vào các hệ 
thống CNTT: Trong khoảng từ năm 2018–2021, doanh thu từ các 
dịch vụ điện toán đám mây trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 
175,8 tỷ đô la Mỹ lên 278,3 tỷ đô la Mỹ.82 Xét về triển khai ứng dụng 
điện toán đám mây, Việt Nam tương đối chậm so với các quốc gia 
khác83 nhưng tốc độ ứng dụng điện toán đám mây trong nước tăng 
nhanh hơn các nước khác trong khối ASEAN.84 Theo nghiên cứu 
của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thì ở Việt Nam, doanh 
thu đến từ các dịch vụ công nghệ đám mây tăng 64,4% trong 
khoảng từ năm 2010 đến 2016.84
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•  Năng suất cao hơn, đặc biệt là năng suất lao động trên tất cả các 
ngành, bao gồm cả dịch vụ công.85,86

•  Chuyển đổi nền kinh tế thành các mô hình kinh doanh và thị trường 
mới, với yêu cầu đầu tư về thời gian và tài chính ngày càng thấp hơn 
do công nghệ số ngày càng phát triển.86 Điều này đặc biệt có lợi khi 
thực hiện số hóa các doanh nghiệp nội địa với quy mô từ nhỏ đến 
trung bình.

•  Nâng cao mức độ minh bạch và niềm tin vào các tổ chức thuộc 
khu vực công và khu vực tư nhân.87

• Cơ hội rút ngắn các giai đoạn công nghiệp và chuyển đổi từ các 
quy trình thủ công sang quy trình tự động.87

•  Tự động hóa thay thế nhiều việc làm: Đến năm 2045, có tới 38,1% 
việc làm hiện tại ở Việt Nam có thể bị chuyển đổi hoặc thay thế do 
quá trình tự động hóa.a Theo một đánh giá lạc quan hơn thì khoảng 
15% trong tổng số các việc làm ở Việt Nam sẽ được tự động hóa vào 
năm 2033.88

•  Sự thiếu hụt kỹ năng: Theo dự báo, đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ 
thiếu khoảng 500,000 nhà khoa học về dữ liệu và khoảng một triệu 
nhân lực trong lĩnh vực CNTT&TT.44,89

•  Thuật toán không đảm bảo được tính công bằng: trí tuệ nhân tạo 
có thể gây ra sự phân biệt phân biệt đối xử trong các nhận định hay 
các quy trình có ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Ví dụ, các 
phần mềm nhận diện khuôn mặt được cảnh sát sử dụng đôi khi đưa 
ra các kết quả không chính xác và dễ xác định sai đối tượng; hoặc 
gián tiếp gây ra những hành vi mang tính phân biệt đối xử trong quá 
trình đánh giá các khoản vay tài chính, tuyển sinh trong giáo dục, 
tham gia bảo hiểm, dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử với một số 
nhóm người trong xã hội.90-92

•  Số hóa làm cho vấn đề bất bình đẳng trở nên nghiêm trọng hơn: 
Một báo cáo năm 2016 của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng công 
nghệ số mang lại ít lợi ích hơn cho người nghèo, nhưng những người 
không thuộc nhóm nghèo thì được hưởng lợi nhiều từ các công nghệ 
này.93

a	 Phân	tích	của	Data	61.	Xem	phương	pháp	tại	Phụ	lục	C.

a	 Phân	tích	của	Data	61.	Xem	phương	pháp	tại	Phụ	lục	C.
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Tăng các dòng vốn vào Việt Nam thông qua vốn FDI, 
vốn ODA và các khoản vay thông qua nền tảng Fintech 
và vốn đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là từ Trung Quốc.86,95

Xuất khẩu tăng, tăng cơ hội tiếp cận các thị trường 
mới,86 bao gồm cả cho ngành du lịch 

Thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ, cơ hội việc 
làm và nâng cao kỹ năng – đây là những điểm vô cùng 
có lợi cho việc phát triển kỹ năng số cũng như các kỹ 
năng khởi nghiệp và sáng tạo tầm cỡ quốc tế.86

Dễ bị tổn thương bởi sự bất ổn kinh tế toàn cầu: Những cú sốc kinh tế từ Hoa Kỳ và 
hàng loạt biện pháp trừng phạt thuế quan thương mại có thể cảm nhận được. Mặc dù 
trong ngắn hạn Việt Nam đang hưởng lợi từ việc các nhà máy sản xuất được di dời sang 
Việt Nam, về lâu dài cũng rất khó dự đoán trước những tác động này. 

Đáp ứng các quy định ngày càng gắt gao: Để có thể xuất khẩu sang thị trường quốc 
tế, các sản phẩm xuất khẩu cần tuân thủ các quy định mới được đề ra trong các Hiệp 
định Tự do Thương mại và đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của các nền kinh tế quốc tế

Sự bóc lột và thống lĩnh của các công ty quốc tế: Các tập đoàn nước ngoài đang 
hoạt động tại Việt nam có thể né tránh việc thực hiện các nghĩa vụ xã hội và môi 
trường.100 Những công ty này cũng khiến các công ty trong nước gặp khó khăn trong việc 
tham gia chuỗi giá trị.87

Chảy máu nhân tài trong nước dẫn đến sử dụng nhân công nước ngoài: Nhiều 
người lao động có kỹ năng đang di cư ra nước ngoài,101 khiến cho tình trạng thiếu hụt 
nhân công lành nghề càng trầm trọng. Nhiều việc làm sẽ không có lao động để đáp ứng 
nhu cầu, hoặc sẽ do lao động nước ngoài đảm nhiệm nếu hệ thống giáo dục trong nước 
không đáp ứng được nhu cầu nâng cao kỹ năng của người dân trong nước.

3.2  Một thế giới nhỏ hơn nhờ quốc tế hóa
Nền kinh tế số có thể được hưởng lợi từ hội nhập quốc tế – nhờ quá trình mở cửa, đưa Việt Nam tới những 
thị trường xuất khẩu mới, cơ hội chuyển giao tri thức và kỹ năng cũng như thu hút đầu tư nước ngoài.

CÁC XU HƯỚNG NỔI BẬT 
Dòng vốn vào Việt Nam tăng: Vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 
hàng năm kể từ 2011, lên tới 14,1 tỷ USD vào năm 2017.23 Ngoài 
ra, dòng tiền về Việt Nam còn đến từ kiều hối của người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, lượng kiều hối đổ về Việt Nam tăng gấp 
mười lần và đạt 13,8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2000–2017.94

Từ quốc gia nhận viện trợ thành đối tác viện trợ: Giờ đây khi 
trở thành nước có thu nhập trung bình, Việt Nam cũng dần trở 
thành đối tác viện trợ.95 Lượng vốn ODA đạt đỉnh điểm ở mức 6,9 
tỷ đô la Mỹ vào năm 2011 và giảm xuống còn 2,8 tỷ đô là Mỹ vào 
năm 2015.95 Dòng vốn ODA sẽ tiếp tục giảm và những khoản vay 
mới sẽ phải chịu lãi suất cao hơn cùng với các điều khoản chặt 
chẽ hơn.95 Vì vậy, Việt Nam sẽ phải sử dụng nguồn vốn ODA hiệu 
quả hơn.

Huy động lực lượng lao động: Theo Bộ Lao động,Thương binh 
và Xã hội, năm 2017 có 134.750 người Việt Nam đi xuất khẩu lao 
động – tăng từ 80.320 người năm 2012.96

Điểm đến du lịch mới: Nhờ vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam, cùng 
số lượng người thuộc tầng trung lưu tại Châu Á ngày càng tăng, 
ngành du lịch Việt Nam đã bùng nổ trong thời gian qua. Việt Nam 
đã đón 9 triệu lượt du khách quốc tế vào năm 2018 và theo dự kiến 
thì con số này sẽ đạt tới 13,7 triệu vào năm 2028.97 

Hội nhập văn hóa: Văn hóa Việt Nam ngày càng chịu nhiều ảnh 
hưởng của văn hóa thế giới khi người dân được tiếp cận với nhiều 
nền văn hóa nước ngoài thông qua Internet.98 Giới học giả cho 
rằng chính ngôn ngữ cũng đang thay đổi tại Việt Nam.99 Trong 
những thập kỷ tới, tiếng Anh sẽ trở thành một ngôn ngữ thông 
dụng và đôi khi còn được ưu tiên – như trong các ngành kỹ thuật. 
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3.3  Nhu cầu về an ninh mạng và bảo mật cá nhân tăng cao
Nhu cầu đảm bảo an ninh mạng và bảo mật cá nhân tăng cao do ngày càng nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng 
tham gia vào nền kinh tế số và các hệ thống quan trọng như tài chính và chính phủ ngày càng được số hóa. 

Các xu hướng nổi bật

Dữ liệu – tăng lên và xuyên biên giới: trong giai đoạn 2005–
2014, luồng dữ liệu toàn cầu đã tăng 45 lần.102 Điều này làm tăng 
khả năng dễ bị tấn công, đặc biệt khi ngày càng nhiều người và 
nhiều hệ thống thiết yếu (như cơ sở hạ tầng thành phố thông minh, 
quân sự và ngân hàng) được kết nối trực tuyến.

Tấn công mạng ngày càng trở nên nghiêm trọng: Theo tập 
đoàn công nghệ thông tin BKAV và các chuyên gia an ninh mạng, 
thiệt hại gây ra bởi tấn công mạng ở Việt Nam tăng 15% lên tới 
mức 540 triệu đô la Mỹ trong năm 2016-2017.103 Phân tích của 
BKAV cho thấy các thiết bị Internet vạn vật đặc biệt dễ bị tổn 
thương trong khi đó các cuộc tấn công liên quan tới tiền điện tử là 
một mối đe dọa mới.

Thông tin cá nhân, danh tính và dữ liệu – ngày càng dễ bị tấn 
công trong thế giới kết nối: Càng ngày càng có nhiều mối lo ngại 
được đặt ra về giám sát trực tuyến, vi phạm dữ liệu và đánh cắp 
danh tính.104,105

Nâng cấp an ninh mạng: Trong giai đoạn 2015-2025, chi phí dành 
cho an ninh mạng ở Việt Nam theo dự đoán sẽ tăng từ 67 triệu đô 
la Mỹ lên 327 triệu đô la Mỹ.104 

Phát triển ngành an ninh mạng trong nước: Các chương trình 
đào tạo về an ninh mạng ngày càng phố biến với việc mở 10 trung 
tâm đào tạo an ninh mạng quốc gia cùng nhiều các khóa học tự 
chọn mới trong các trường đại học và cao đẳng. Các công ty trong 
nước như tập đoàn BKAV và tập đoàn CMC đã thành công trên thị 
trường nội địa với việc cung cấp phần mềm diệt vi-rút cho các hộ 
gia đình, doanh nghiệp và điện thoại thông minh. 

RỦI RO VÀ CƠ HỘI

CƠ HỘI RỦI RO

•  Hàng hóa và dịch vụ số được sử dụng rộng rãi hơn – 
đặc biệt là phần mềm chống vi-rút, chính phủ điện tử và 
ngân hàng số.104,106,107

•  Cơ hội cho các doanh nghiệp an ninh mạng của Việt 
Nam.108

•  An ninh mạng để đảm bảo niềm tin vào nền tảng công 
nghệ và thúc đẩy nền kinh tế số.104,107

•  Trí tuệ nhân tạo có thể tăng cường an ninh mạng thông 
qua tự động hóa chức năng tìm kiếm, phát hiện và loại 
bỏ các mối đe dọa.104

•  Hợp tác trong khu vực và các nền tảng học tập trực 
tuyến nhằm tăng cường kỹ năng và năng lực về an ninh 
mạng.104

•  Khả năng bị tấn công cao hơn khi dữ liệu được tích hợp toàn cầu: Khi các 
quốc gia ngày càng được số hóa và hội nhập với các quốc gia khác, dữ liệu cũng 
được tích hợp toàn cầu. Các cuộc tấn công mạng vào các công ty nước ngoài vẫn 
có thể ảnh hưởng tiêu cực tới dữ liệu của Việt Nam.104

•  Các mối đe dọa tới an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế: Nếu an ninh mạng 
không được đảm bảo, Việt Nam có nguy cơ bị mất dữ liệu nhạy cảm của chính 
phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

•  Niềm tin của người tiêu dùng giảm sút: Các vụ vi phạm đe dọa bảo mật cá 
nhân, danh tính và niềm tin của người tiêu dùng, điều này có thể làm giảm tỷ lệ ứng 
dụng hàng hóa và dịch vụ số tại Việt Nam.109

•  Mất khả năng cạnh tranh quốc tế: Việt Nam có khả năng không thể giữ chân và 
thu hút nhân tài về an ninh mạng nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi số.104 Người 
tiêu dùng và nhà đầu tư quốc tế có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ 
của các nền kinh tế khác do cảm thấy thiếu an toàn ở Việt Nam.
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3.4  Cơ sở hạ tầng số hiện đại 
Một nền kinh tế số mạnh cần có cơ sở hạ tầng số và cơ sở hạ tầng năng lượng ổn định – đặc biệt cho những công 
nghệ sử dụng nhiều năng lượng điện như Internet vạn vật hay Trí tuệ nhân tạo. Cần có mạng lưới viễn thông mới 
để đảm bảo băng thông rộng luôn sẵn sàng cho việc tải lượng lớn dữ liệu số cần thiết cho các ứng dụng mới.

CÁC XU HƯỚNG NỔI BẬT
Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, được đáp ứng bằng 
than đá: Quá trình đô thị hóa và sự tiêu dùng của tầng lớp trung 
lưu sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhu cầu năng lượng trên toàn khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương. Điều này có thể làm giảm xuất khẩu 
năng lượng và an ninh năng lượng thế giới.110 Các nguồn năng 
lượng trong nước đang cạn kiệt, dự đoán đến năm 2035, năng 
lượng nhập khẩu sẽ chiếm 58,5% nguồn cung năng lượng chính 
của Việt Nam.111 Nền kinh tế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào than 
đá, đặc biệt là từ khi kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân bị 
dừng vào năm 2016.111,112

Năng lượng tái tạo phát triển: Các chính sách khuyến khích 
đầu tư của chính phủ dường như đã thành công trong việc tăng 
cường đầu tư cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Chỉ tính riêng 
năm 2018, đầu tư cho năng lượng tái tạo đưa ra mục tiêu sản xuất 
10.000 MW điện.113 

Mạng di động 5G thay đổi cuộc chơi: Kể từ năm 2012, mỗi năm 
Việt Nam có thêm hai triệu thuê bao di động và theo dự đoán trong 
thập kỉ tới sẽ có hàng triệu dịch vụ trực tuyến mới. Rất có thể trong 
tương lai hầu hết những người kết nối Internet ở Việt Nam sẽ kết 
nối thông qua các thiết bị di động. Với việc Việt Nam đang xây 
dựng mạng 5G thì tới năm 2020, nhiều khu vực sẽ không cần phải 
lắp đặt cơ sở hạ tầng cáp quang đắt đỏ. 

RỦI RO VÀ CƠ HỘI

CƠ HỘI RỦI RO

•  Mạng 5G hỗ trợ thế hệ Internet vạn vật mới, với các ứng dụng kết nối 
y tế, thành phố thông minh, phương tiện tự động, các nhà máy và kết 
nối không dây cố định.114

•  Sự phát triển của năng lượng tái tạo, công nghệ lưu trữ năng lượng 
và nền tảng chia sẻ năng lượng ngang hàng.115

•  Giám sát tốt hơn và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng 
nhờ vào dữ liệu lớn và mạng lưới cảm biến (bao gồm việc phát điện 
thông qua lưới điện thông minh).87

•  An ninh năng lượng thấp: Cơ sở hạ tầng năng lượng và nguồn 
năng lượng nhập khẩu có thể không đáp ứng được nhu cầu, khiến 
năng lượng trở nên kém ổn định.110

•  Biến đổi khí hậu và ô nhiễm: Các nguồn năng lượng thải ra nhiều 
khí các-bon và nhu cầu năng lượng tăng do nền kinh tế số tăng 
trưởng có thể góp phần gây ra biến đổi khí hậu và ô nhiễm.116

•  Cơ sở hạ tầng hư hại: Mực nước biển dâng có thể nhấn chìm cơ sở 
hạ tầng năng lượng và mạng Internet.117
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3.5  Nhu cầu phát triển thành phố thông minh
Khi một quốc gia đô thị hóa nhanh chóng và dân số đang già hóa, thành phố thông 
minh mang đến cơ hội sử dụng cơ sở hạ tầng và nguồn lực hiệu quả hơn cũng như 
giảm rác thải, ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông.

CÁC XU HƯỚNG NỔI BẬT
Đô thị hóa: Năm 2016, khoảng một phần ba dân số Việt Nam sống 
ở khu vực thành thị.118 Đến năm 2045, dự đoán con số này là gần 
55% dân số.118 Đô thị hóa nhanh sẽ cần 565 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho 
cơ sở hạ tầng đến 2040.119 Do nguồn lực hạn chế nên chính phủ 
nhiều khả năng sẽ ưu tiên cho cơ sở hạ tầng chiến lược và có hiệu 
quả chi phi cao, ví dụ như cơ sở hạ tầng thành phố thông minh. 

Dân số già hóa: Việt Nam có dân số khá trẻ nhưng đang già hóa 
nhanh chóng.50 Khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi trên 65 tăng lên, tỷ lệ 
dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm và chi phí liên quan tới tuổi 
già và chăm sóc sức khỏe sẽ tăng. Những thách thức mới này có 
thể làm tăng cơ sở hạ tầng cho y tế ở thành phố thông minh.

Cơ sở hạ tầng giao thông quá tải: Tắc nghẽn giao thông ở 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trầm trọng hơn các thành phố 
khác ở châu Á,120 gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống 
của người dân do số vụ tai nạn giao thông tăng và sự ô nhiễm 
ngày một trầm trọng. Cơ sở hạ tầng thành phố thông minh có thể 
giúp giải quyết những vấn đề này. 

Biến đổi khí hậu: Trong những thập kỉ tới, biến đổi khí hậu được 
dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng,121,122 việc phát triển đô thị cần bổ sung 
thêm những giải pháp để ngăn chặn lũ lụt và hạn chế thiệt hại do 
thời tiết cực đoan (ví dụ thông qua các dịch vụ dự đoán và cảnh 
báo).

Ô nhiễm cao: Cơ sở hạ tầng về giao thông, năng lượng và xử lý 
chất thải yếu kém dẫn đến mức độ ô nhiễm nguồn nước, đất và 
không khí cao.121,122 Những vấn đề này có thể được giải quyết thông 
qua hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố thông minh đảm bảo tính 
bền vững cho môi trường. 

Sự phát triển của điện thoại di động, ứng dụng, Internet vạn 
vật và nền kinh tế việc làm tự do: Nhu cầu đối với các sản phẩm 
và dịch vụ số của người tiêu dùng tại Việt Nam đang ở mức cao và 
tăng nhanh chóng.123 Nhờ đáp ứng được nhu cầu này, khu vực tư 
nhân tạo ra ảnh hưởng tới việc vận hành các thành phố. Ví dụ, các 
ứng dụng cho điện thoại thông minh trong nền kinh tế việc làm tự 
do như Grab đang tạo ra cơ hội việc làm và làm thay đổi lưu lượng 
phương tiện giao thông trong thành phố.120 

RỦI RO VÀ CƠ HỘI

CƠ HỘI RỦI RO

•  Cơ sở hạ tầng thành phố thông minh giúp các đô thị phục vụ được 
nhiều người dân hơn, đặc biệt là giảm tắc nghẽn giao thông và ô 
nhiễm môi trường, cũng như tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và 
y tế.87

•  Các dịch vụ của chính phủ điện tử có thể trở nên hiệu quả hơn và 
thuận tiện hơn thông qua việc cung cấp mã riêng cho mỗi công dân 
và người dân có thể dùng mã này để sử dụng tất cả các dịch vụ công 
(ví dụ như căn cước công dân, bảo hiểm xã hội, lương hưu).

•  Các cơ hội cho hợp tác công –tư trong việc phát triển cơ sở hạ tầng 
thành phố thông minh.

•  An ninh mạng: Khi ngày càng nhiều hệ thống trọng yếu (như quốc 
phòng, y tế, ngân hàng) được kết nối trực tuyến, nguy cơ vi phạm dữ 
liệu và tấn công mạng ngày càng cao.104

•  Thành phố thông minh không mang lại lợi ích: Các thành phố 
thông minh có thể làm tăng mức sử dụng năng lượng và đòi hỏi phải 
quản lý rác thải điện tử đúng cách. Những vấn đề này có thể không 
mang lại lợi ích đối với sự bền vững môi trường. 

•  Thiệt hại cơ sở hạ tầng: Mực nước biển dâng có thể nhấn chìm nhà 
cửa và cơ sở hạ tầng thành phố thông minh.117,124
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3.6  Sự gia tăng về kỹ năng, dịch vụ, doanh nghiệp 
số và nền kinh tế việc làm tự do 
Nhu cầu đối với khu vực dịch vụ cũng như các sản phẩm và dịch vụ số ngày càng tăng dẫn tới cần phải đầu tư nhiều hơn nữa vào 
giáo dục đại học, phát triển các kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Sự xuất hiện của các 
nền tảng số và xu hướng giảm nhu cầu đối với các công việc mang tính ổn định, sẵn có và lâu dài cũng đang thúc đẩy việc sử dụng 
các nền tảng lao động và sản phẩm để tạo ra thu nhập và không gian sáng tạo cho chuyển đổi ngành trên thị trường lao động.

CÁC XU HƯỚNG NỔI BẬT 
Giáo dục được cải thiện, nhưng giáo dục đại học chậm tiến 
bộ hơn: Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng ở bậc 
giáo dục tiểu học và trung học,125,126 tuy nhiên giáo dục đại học tiến 
bộ chậm hơn. Mặc dù có nhu cầu cao về lao động có kỹ năng, 
chất lượng giáo dục đại học thấp dẫn đến việc ngày càng nhiều 
sinh viên tốt nghiệp phải làm những công việc chỉ yêu cầu trình độ 
trung học hoặc trình độ thấp hơn thế (15,4% trong năm 2012 so với 
22,2% trong năm 2017).96 

Tự học gia tăng: Một số nền tảng học trực tuyến đã ra mắt tại Việt 
Nam trong những năm gần đây. Ví dụ, Học Mãi là một trang web 
học trực tuyến dành cho học sinh trung học được ra mắt vào năm 
2007 và đến năm 2018 đã có 3 triệu người dùng.127 Đồng thời, số 
lượng học viên thực hành tại các trung tâm học tập cộng đồng đã 
tăng từ 6,1 triệu người lên 10 triệu người từ năm 2006 đến năm 
2015.128,129

Nhiều hệ thống dựa trên nền tảng hơn: Kinh tế nền tảng đang 
định hình lại các mô hình lao động, các thị trường và các chuỗi 
cung ứng toàn cầu.130 

Dịch vụ gia tăng: Từ năm 1988 đến 2018, tỷ trọng của ngành dịch 
vụ trong GDP đã tăng từ 29,7% lên 40,9%.22 Khi nhu cầu dịch vụ 
tăng, sẽ có nhiều cơ hội cho các nền tảng kinh tế chia sẻ, lao động 
trong nền kinh tế tự do và dịch vụ CNTT&TT.

Sự phát triển của các công ty khởi nghiệp: Các công ty khởi 
nghiệp tại Việt Nam đang tăng nhanh, từ 400 công ty trong năm 
2012 lên 3.000 công ty trong năm 2017.131 Sự phát triển của môi 
trường kinh doanh trong nước có thể giúp Việt Nam tiến hành số 
hóa và thu được lợi ích từ số hóa. 

RỦI RO VÀ CƠ HỘI

CƠ HỘI RỦI RO

•  Linh hoạt hơn trong việc lựa chọn con đường số hóa 
riêng của Việt Nam.85

•  Học trực tuyến và hợp tác với các cơ sở giảng dạy 
quốc tế có thể trang bị kỹ năng cho người dân, đặc 
biệt trong những lĩnh vực có nhu cầu cao nhưng 
đang thiếu nhân lực.132

•  Kỹ năng số giúp đẩy mạnh tăng trưởng trong ngành 
công nghiệp 4.0 và nông nghiệp thông minh.87

•  Môi trường đô thị rộng lớn hơn sẽ hỗ trợ sự chuyển 
dịch sang các ngành dịch vụ nhờ khả năng đáp ứng 
tốt hơn các cơ sở vật chất đào tạo và các tổ chức 
lớn.132

•  Khả năng tiếp cận giáo dục thấp: học sinh ở nông thôn có ít cơ hội việc làm và chất 
lượng cuộc sống thấp hơn, do hạn chế trong việc tiếp cận với giáo dục đại học và kỹ 
năng số.133

•  Kỹ năng không phù hợp: Một số cơ sở đào tạo cho biết có sự khập khiễng giữa 
chương trình giảng dạy và kỹ năng công việc yêu cầu trên thực tế.134,135

•  Đào tạo kỹ năng mới có thể không đáp ứng kịp với tốc độ gián đoạn việc làm số: 
Dự đoán đến năm 2040, Việt Nam sẽ có hàng triệu người phải chuyển việc.81,136

•  Nền kinh tế việc làm tự do chưa được quy định: Nền kinh tế việc làm tự do có 
những rủi ro liên quan đến việc chưa có quy định về mức lương tối thiểu và chính sách 
bảo vệ người lao động.137

•  Tinh thần khởi nghiệp bị hạn chế bởi hệ thống đổi mới sáng tạo kém phát triển: 
Vấn đề ở đây là thiếu các quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.112 
Những người có thể tiếp cận nguồn tài chính lại ngần ngại đăng ký xin cấp bằng sáng 
chế do lo ngại rằng ý tưởng của họ sẽ bị đánh cắp thay vì được bảo vệ.112
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Sự phát triển của các cộng đồng số: Các cộng đồng số là cộng 
đồng trực tuyến tương tác thông qua mạng xã hội hoặc trò chơi 
điện tử. Giới trẻ dường như đang thúc đẩy sự phát triển của các 
cộng đồng số trên toàn thế giới vì họ chính là những đối tượng sử 
dụng mạng xã hội nhiều nhất.144 Những cộng đồng này ngày càng 
có tầm ảnh hưởng trong các chiến dịch marketing số,145 và đang 
gây áp lực lên các doanh nghiệp để điều chỉnh các hoạt động kinh 
doanh và sản phẩm theo sở thích của các cộng này (ví dụ: thông 
qua các đánh giá trực tuyến).

Những người có tầm ảnh hưởng là động lực của tiêu dùng: 
Những người có tầm ảnh hưởng là những người tiêu dùng có 
được vị thế ngôi sao trực tuyến nhờ lượng người theo dõi trên 
mạng xã hội ngày càng tăng.146 Số lượng lớn những người theo dõi 
khiến họ trở thành động lực mạnh mẽ cho hành vi tiêu dùng và rất 
nhiều người trong số họ đã ký hợp đồng với các thương hiệu quốc 
tế lớn và các công ty marketing.147

CÁC XU HƯỚNG NỔI BẬT 
Tầng lớp trung lưu Châu Á tăng nhanh: Theo dự đoán đến năm 
2030, tầng lớp trung lưu toàn cầu sẽ tăng nhanh chóng, Châu Á 
có 88% số lượng tỉ phú mới trong giai đoạn 2010-2020.138 Tại Việt 
Nam, tầng lớp trung lưu được dự đoán sẽ tăng từ 11% dân số 
trong năm 2015 lên hơn 50% dân số vào năm 2035.112 

Tiêu dùng sản phẩm giá trị cao: Khi tầng lớp trung lưu phát triển, 
nhu cầu đối với các sản phẩm giá trị cao cũng tăng lên. Tại Việt 
Nam, tiêu dùng sản phẩm giá trị cao được thúc đẩy bởi những 
thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ ở 
thành thị. Những sở thích này liên quan đến tính cá nhân hóa,139,140 
tính bền vững,141,142 danh tiếng và giá trị thương hiệu.143 Tiêu dùng 
sản phẩm giá trị cao có thể đẩy mạnh việc sử dụng các hàng hóa 
và dịch vụ số. 

3.7  Hành vi người tiêu dùng thay đổi – cộng đồng số, 
người có tầm ảnh hưởng, tiêu dùng sản phẩm giá trị cao 
Hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi khi tầng lớp trung lưu của Châu Á phát triển nhanh và 
hướng tới các dịch vụ và sản phẩm giá trị cao, bao gồm sản phẩm và dịch vụ của nền kinh tế số. Đồng 
thời, tỷ lệ ứng dụng số ngày càng cao của người tiêu dùng làm tăng ảnh hưởng của các cộng đồng số 
và những người có tầm ảnh hưởng đến hành vi của cả nhà cung cấp và người tiêu dùng.

RỦI RO VÀ CƠ HỘI

CƠ HỘI RỦI ỦO

•  Sức mua tăng tạo ra nhu cầu mới trong khu vực, tạo ra thị trường 
xuất khẩu lớn hơn đặc biệt cho thực phẩm có giá trị cao và du lịch tại 
Việt Nam.115,138

•  Giảm phụ thuộc vào xuất khẩu với tư cách là động lực tăng trưởng, 
do sức mua ở Việt Nam tăng cao.112

•  Đảm bảo giá trị cao cho người tiêu dùng và do đó giúp tăng giá bán 
sản phẩm thông qua công nghệ blockchain hoặc các công nghệ 
tương tự trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.115,141

•  Cạnh tranh tăng cao: Do tầng lớp trung lưu tại Việt Nam yêu thích 
các sản phẩm của các thương hiệu nước ngoài hơn,143 các công ty 
trong nước cần phải bắt kịp để có thể cạnh tranh.

•  Rủi ro lớn của việc quản lý thương hiệu không hiệu quả: Các sản 
phẩm và dịch vụ giá trị cao hưởng lợi từ việc có giá trị thương hiệu 
tích cực. Nhưng điều này đòi hỏi phải quản lý thương hiệu cẩn trọng, 
đặc biệt khi người tiêu dùng đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi các 
cộng đồng số và những người có tầm ảnh hưởng.148
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4 KỊCH BẢN

Trên cơ sở những xu thế chủ đạo xác định ở trên, bốn kịch bản 
tương lai đã được tạo ra trên hai trục:

•  Liệu Việt Nam trở thành quốc gia nhập khẩu hay xuất khẩu ròng 
sản phẩm và dịch vụ số 

•  Mức độ ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ số mới trong chính 
phủ, cộng đồng và các ngành

Các kịch bản là những câu chuyện hợp lý, có cơ sở, có thể xảy ra tại 
một thời điểm nhất định trong tương lai. Các kịch bản được xác định 
bằng cách mở rộng các xu hướng và xu thế chủ đạo trong tương lai 
và tạo ra các trục có tác động lớn nhất và có tính bất định nhất. 
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KỊCH BẢN 1  
TRUYỀN THỐNG
Ứng dụng số diễn ra tương đối chậm và năng suất lao động trì trệ. Nền kinh tế vẫn chủ yếu phụ 
thuộc vào xuất khẩu hàng hóa truyền thống (nông nghiệp, thủy sản và khai khoáng) và có ngành du 
lịch phát triển. Việc ứng dụng các sản phẩm CNTT&TT chậm và nhỏ lẻ trong các ngành và không có 
công nghệ đột phá toàn cầu nào. Ngành CNTT&TT nằm ở một số trung tâm đô thị và gặp khó khăn 
trong việc giữ chân các lập trình viên có trình độ cao ở lại Việt Nam. 

Các ngành xuất khẩu chính: Du lịch, quặng khoáng sản, hóa dầu và nông sản

Ghi chú: GDP tín theo giá trị thực tế của đồng đô la Mỹ năm 2005.

DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG ĐỂ KỊCH BẢN XẢY RA RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI KỊCH BẢN

•  Giá cả và giá trị của các sản phẩm xuất khẩu chưa tinh chế như 
quặng khoáng sản, hóa-dầu và nông sản tăng. 

•  Đầu tư của chính phủ và các ngành vào cơ sở hạ tầng CNTT&TT và 
năng lượng mới, kỹ năng số và năng lực số còn thấp.

•  Thiếu cải cách pháp lý trong các lĩnh vực như thuế, khuyến khích kinh 
doanh, sử dụng đất, bảo vệ sở hữu trí tuệ, hệ thống đổi mới sáng tạo, 
sử dụng sản phẩm và dịch vụ số.

•  Cộng đồng kháng cự với thay đổi về giá trị và thông lệ truyền thống. 
Có sự phát triển trong phương pháp sản xuất các sản phẩm độc đáo 
thâm dụng lao động, ví dụ như sản phẩm và dịch vụ thủ công.

•  Các yếu tố kinh tế bên ngoài có thể kìm hãm sự tăng trưởng và 
chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam như suy thoái kinh tế hay khủng 
hoảng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

•  Quá trình chuyển đổi sang các sản phẩm và dịch vụ chính phủ điện tử 
trong chính phủ Việt Nam diễn ra chậm.

•  Việt Nam có khả năng rơi vào bẫy thu nhập trung bình và mất khả 
năng cạnh tranh so với các quốc gia có mức thu nhập thấp và trung 
bình khác.

•  Nhiều người Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội và sự tự do trong phát triển 
kinh doanh và kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường thế giới.

•  Việt Nam sẽ chịu tác động lớn hơn của biến đổi khí hậu do thiếu công 
tác giám sát và lập kế hoạch. Các thảm họa thiên nhiên không được 
giảm thiểu do không có hệ thống cảnh báo số hoặc phần mềm dự 
báo.

•  Việt Nam có thể mất một số chủ quyền do bị thu thập dữ liệu và kiểm 
soát hệ thống bởi các tập đoàn đa quốc gia lớn. Hệ thống sở hữu 
trí tuệ hạn chế hoặc hoàn toàn không được bảo vệ. Việt Nam cũng 
không thể thu được lợi từ việc sử dụng dòng dữ liệu trong khu vực 
ASEAN.

Lĩnh vực ưu tiên hành động: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng số và năng lượng, kỹ năng số, cải thiện môi trường thể chế, cải cách và phát triển 
các quy định pháp lý.

VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

18,4%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

0,38%
GDP TĂNG THÊM

60,9 tỷ đô la Mỹ



Ghi chú: GDP tín theo giá trị thực tế của đồng đô la Mỹ năm 2005.

VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

38,1%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

1,1%
GDP TĂNG THÊM

168,6 tỷ đô la Mỹ
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Ứng dụng số diễn ra phổ biến trong toàn bộ dân số và các ngành công nghiệp, tạo ra tăng trưởng toàn diện. Kịch bản này 
làm tăng thu nhập, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế tốt hơn, khả năng đầu tư vào đổi mới sáng tạo để giải quyết các 
vấn đề quốc gia, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ giá trị cao gia tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh thấp do 
giờ làm việc dài hoặc do ngày càng có nhiều người tham gia vào lực lượng lao động, đặc biệt là phụ nữ, có thể dẫn đến việc 
dân số già hóa nhanh hoặc nhu cầu cần tuyển thêm lao động nhập cư có tay nghề. 

Ngành xuất khẩu chính: dịch vụ dựa vào tri thức, đặc biệt là thiết kế, dịch vụ số, công nghệ nông nghiệp, sản xuất tiên tiến và du lịch.

KỊCH BẢN 2  
CHUYỂN ĐỔI SỐ

DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG ĐỂ KỊCH BẢN XẢY RA RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI KỊCH BẢN

•  Tăng trưởng toàn cầu tiếp tục được duy trì, đặc biệt là tăng trưởng ở 
khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

•  Đầu tư vào giáo dục, nguồn năng lượng mới, mạng lưới đổi mới sáng 
tạo quốc gia và mạng lưới liên lạc an toàn và bảo đảm. 

•  Cải cách pháp chế diễn ra rộng khắp trong chính phủ điện tử, thuế, 
ưu đãi kinh doanh, bảo hộ sở hữu trí tuệ và môi trường kinh doanh. 

•  Tập trung vào an ninh mạng và triển khai rộng rãi các mạng lưới mới 
đáng tin cậy hỗ trợ cho Internet vạn vật.

•  Xây dựng năng lực về CNTT&TT và STEM (từ trường học đến nơi 
làm việc) cũng như các trung tâm xuất sắc trong các ngành phát triển 
CNTT&TT. 

•  Sử dụng hệ thống phân phối dựa trên blockchain và các hệ thống 
khác như tiền điện tử trong hoạt động dịch vụ. 

•  Phần lớn nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào các mạng lưới trực 
tuyến, Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng.

•  Sự không tin tưởng vào các mạng lưới điện tử ảnh hưởng đến tài sản 
hoặc xâm phạm bảo mật cá nhân, tự do và an toàn cá nhân. 

•  Các mạng lưới tội phạm và thủ đoạn trốn thuế nở rộ cùng với sự phát 
triển của công nghệ khiến cho việc chuyển giá trị từ người này sang 
người khác và ra nước ngoài một cách ẩn danh và nhanh chóng. 

•  Việt Nam mất đi sự độc đáo của mình do mất sự đa dạng văn hóa 
trong các tập quán, cấu trúc xã hội, ngôn ngữ, lịch sử và tín ngưỡng. 

•  Tình trạng bất bình đẳng, đặc biệt giữa khu vực nông thôn và thành 
thị, có nguy cơ gia tăng. 

•  Tự động hóa gây ra tình trạng mất việc làm hàng loạt ở một số khu 
vực nhất định và tạo ra nhu cầu chuyển đổi nhanh chóng. 

•  Các khoản vay và nợ quá lớn để hiện đại hóa công nghiệp quá nhanh 
làm tăng nợ công lên mức không bền vững

Lĩnh vực ưu tiên hành động: An ninh mạng, chuyển đổi thị trường lao động, cải cách quy định pháp lý và cải cách thuế, nâng cao hiệu quả 
pháp luật và giảm tham nhũng hệ thống, các chương trình kỹ năng mở rộng. Cần có đổi mới sáng tạo và đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chuyển 
giao công nghệ, thuế, hợp tác quốc tế và hiện đại hóa chính phủ.
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KỊCH BẢN 3  
XUẤT KHẨU SỐ
Ứng dụng số ở tất cả các ngành còn thấp, nhưng ngành CNTT&TT phát triển rất mạnh do Việt Nam đã trở thành trung tâm cung 
cấp lao động giá rẻ cho các hoạt động lập trình và sản xuất phần cứng cho CNTT&TT. Những hệ thống và cơ sở hạ tầng cũ kỹ lạc 
hậu và nguồn vốn đầu tư hạn chế cản trở việc chuyển đổi công nghiệp và xã hội trên diện rộng tại Việt Nam. Sự phát triển không 
đồng đều và bất bình đẳng ngày càng tăng trên khắp đất nước. Điều này tạo ra một nền kinh tế hai tốc độ với một số trung tâm đô 
thị phát triển mạnh còn các khu vực rộng lớn ở ngoại ô thành phố vẫn phụ thuộc vào phương thức sản xuất thâm dụng lao động.

Các ngành xuất khẩu chính: Sản phẩm và dịch vụ CNTT&TT cho các công ty nước ngoài, sản phẩm khai khoáng và hóa dầu, nông nghiệp 
và du lịch giá rẻ. 

DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG ĐỂ KỊCH BẢN XẢY RA RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI KỊCH BẢN

•  Đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và CNTT&TT ổn định cho các trung tâm 
công nghệ quan trọng, nhưng không đầu tư trong toàn bộ nền công nghiệp. 

•  Sử dụng nền tảng thị trường lao động toàn cầu để bán sản phẩm và dịch vụ 
CNTT&TT. 

•  Cải cách cơ cấu và quy định pháp lý trong các lĩnh vực, bao gồm cải cách chính 
phủ để ưu tiên tăng trưởng cho ngành CNTT&TT trong nước.

•  Nguồn tài chính hạn chế cho đầu tư chuyển đổi cơ sở hạ tầng công nghiệp, 
trang thiết bị và kỹ năng. 

•  Lực lượng lao động không được tiếp cận với giáo dục, đặc biệt đối với người lao 
động cần chuyển đổi từ công việc đơn giản sang việc làm theo hướng dịch vụ.

•  Môi trường trực tuyến an toàn còn thấp, dẫn đến lòng tin và tỷ lệ sử dụng dịch 
vụ của chính phủ điện tử, giao dịch tài chính trực tuyến và các nền tảng dữ liệu 
khác không cao.

•  Khu vực kinh tế phi chính thức và kinh tế tiền mặt gia tăng để tạo thu nhập cho 
người lao động trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi tự động hóa hoặc ở 
những vùng đô thị nghèo. 

•  Bất bình đẳng và sự phát triển của một nền kinh tế hai tốc 
độ. Có nguy cơ tạo ra những khu vực phát triển thuận lợi 
và không thuận lợi, gây ra sự bất ổn xã hội và sự phát triển 
mạnh mẽ hơn của nền kinh tế phi chính thức.

•  Thiếu đầu tư và đất nước bỏ lỡ cơ hội từ việc tăng năng 
suất trên diện rộng, mở rộng thị trường, phát triển thị 
trường nhờ chuyển đổi số ở các ngành, khiến cho Việt 
Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình trong phần lớn thế kỉ 
này.

•  Khai thác lao động, tài nguyên và công nghiệp: Việt Nam 
là mục tiêu của các doanh nghiệp quốc tế nhờ giá nhân 
công rẻ và chi phí nguyên liệu đầu vào thấp, không phải là 
nơi cung cấp sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng. Có rất ít 
chuyển giao công nghệ đi kèm với đầu tư ở Việt Nam.

•  Mất đi các nhân lực có trình độ cao vào tay các nước phát 
triển do họ có thể mang lại nhiều cơ hội lớn và mức lương 
cao hơn

Lĩnh vực ưu tiên hành động: Kỹ năng mở rộng và các chương trình giáo dục trong nền kinh tế thông qua trường học, học trực tuyến và các 
trung tâm học cho người trưởng thành. Tập trung vào thiết bị công nghệ, phần mềm có mức giá rẻ và hợp lý và đào tạo nhân lực cho ngành. 
Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp số trong nước. Thúc đẩy buôn bán sản phẩm và dịch vụ dựa trên nền tảng với tư cách là công cụ 
chuyển giao. Đầu tư của chính phủ cho ngành công nghệ số trong nước thông qua các loại hợp đồng cho công việc, công nghệ mục tiêu, 
các nhiệm vụ và thương mại.

VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

19,1%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

0,45%
GDP TĂNG THÊM

66,9 tỷ đô la Mỹ
Ghi chú: GDP tín theo giá trị thực tế của đồng đô la Mỹ năm 2005.
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Ứng dụng số diễn ra mạnh ở tất cả các ngành, tạo ra tác động tích cực lên năng suất lao động 
trên cả nước. Tỷ lệ thất nghiệp cao ở một số lĩnh vực do tốc độ tự động hóa nhanh ở nhiều ngành. 
Chuyển đổi công nghiệp diễn ra trên diện rộng nhưng chi phí cao do phải nhập khẩu công nghệ và 
nền tảng từ nước ngoài. Các công ty đa quốc gia có vai trò chi phối trong cung cấp sản phẩm và 
dịch vụ CNTT&TT, ngành CNTT&TT của Việt Nam có thị phần nhỏ bé.

Các ngành xuất khẩu chính: nông nghiệp giá trị cao, khoáng sản, sản xuất chế tạo, du lịch và dịch vụ.

DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG ĐỂ KỊCH BẢN XẢY RA RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI KỊCH BẢN

•  Đầu tư trên diện rộng để hiện đại hóa công nghiệp với các chính 
sách về CMCN 4.0.

•  Đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT&TT và năng lượng an toàn và 
ổn định.

•  Cải cách quy định pháp lý để tạo điều kiện cho việc ứng dụng số 
và triển khai công nghệ mới cũng như khuyến khích chuyển đổi 
công nghiệp.

•  Cải cách thuế để nhà nước có thể thu được nhiều thuế hơn từ 
việc tăng năng suất nhờ chuyển đổi số.

•  Đầu tư vào cơ sở hạ tầng cảng, thành phố thông minh và các 
dịch vụ chính phủ điện tử.

•  Đầu tư ít/tăng trưởng thấp trong lĩnh vực giáo dục và CNTT&TT, 
dẫn tới thiếu kỹ năng CNTT&TT để tận dụng lợi ích tối đa của 
việc số hóa.

•  Việt Nam bỏ lỡ cơ hội phát triển các thị trường xuất khẩu mới trong lĩnh 
vực công nghệ cao thông qua sở hữu trí tuệ, nền tảng, dịch vụ và tài sản 
số.

•  Các hệ thống số được tạo ra ở Việt Nam chưa được điều chỉnh phù hợp 
với điều kiện trong nước, về lâu dài chi phí vận hành các hệ thống này trở 
nên đắt đỏ hơn do chi phí thuê bao và các tác động ngoại cảnh lên chính 
sách và lao động trong nước.

•  Hệ thống thuế không được cải cách để tạo ra được các lợi ích về thuế 
cho đất nước từ các công ty thu lợi nhờ việc gia tăng thương mại và năng 
suất tăng ở Việt Nam. Xảy ra hiện tượng xói mòn cơ sở thuế. 

•  Việt Nam trở thành đối tượng bị thu thập dữ liệu nhiều hơn từ các công ty 
nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ quốc gia và/hoặc bị can thiệp chính 
sách từ các công ty đa quốc gia do các công ty này có ảnh hưởng ngày 
càng lớn trong thị trường lao động và hệ thống phân phối.

•  Hiện đại hóa công nghiệp diễn ra quá nhanh, dẫn đến các khoản vay 
mượn quá mức, khiến nợ công tăng đến mức không bền vững.

Lĩnh vực ưu tiên hành động: Hỗ trợ và khuyến khích ngành CNTT&TT trong nước thông qua việc thu thút và tạo nguồn vốn, lựa chọn các 
cộng đồng khởi nghiệp, cải cách quy định về bảo mật cá nhân và quyền dữ liệu của người tiêu dùng, hợp đồng chính phủ cho các ngành 
trong nước, hệ thống dữ liệu mở và tạo ra các nền tảng của chính Việt Nam cho thương mại và truyền thông xã hội.

KỊCH BẢN 4  
TIÊU DÙNG SỐ

VIỆC LÀM CÓ NGUY CƠ BỊ 
THAY THẾ HOẶC CHUYỂN ĐỔI

28,9%
TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG 
TRƯỞNG HÀNG NĂM

0,63%
GDP TĂNG THÊM

102,8 tỷ đô la Mỹ
Ghi chú: GDP tín theo giá trị thực tế của đồng đô la Mỹ năm 2005.
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Không thể chọn kịch bản nào sẽ xảy ra nhưng 
có thể thay đổi khả năng xảy ra kịch bản.

5 CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH 
CÔNG ĐỂ VIỆT NAM TĂNG 
TRƯỞNG KINH TẾ GIAI 
ĐOẠN 2019–2045

Đánh giá Chiến lược hiện 
tại đối với mỗi Kịch bản

Có

Truyền thống

Chuyển đổi Số

Xuất khẩu Số

Tiêu dùng số

Thực hiện 
chiến lược 

lại và cải thiện  
Chiến lược

Thiết 
kế 

Kịch bản có Hiệu 
quả với Mức độ 
rủi ro chấp nhận 

được? 

Không

Các kịch bản trên đây đưa ra những tương lai có thể xảy ra trong 
vòng 25 năm tới do các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến 
nền kinh tế số của Việt Nam. Các tác nhân này có thể bao gồm 
suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến tốc độ quốc tế hóa 
và thương mại của Việt Nam, mức độ thích nghi với công nghệ 
số mới nổi (trong nước hay nước ngoài) thấp, hoặc GDP bị ảnh 
hưởng mạnh do thời tiết cực đoan hay tấn công mạng quốc tế. 
Đây là những tác nhân thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của các 
nhà hoạch định chính sách cũng như những người đứng đầu các 
ngành của Việt Nam. Việt Nam nên chuẩn bị cho tất cả bốn 
kịch bản.

Tuy nhiên, các chiến lược nội bộ của quốc gia có thể thay đổi 
khả năng xảy ra kịch bản nào. Mặc dù các tác nhân bên ngoài 
có thể quyết định các kịch bản, nhưng kịch bản nào sẽ xảy ra phụ 
thuộc vào cả các tác nhân bên trong và bên ngoài và hành động 
trong nội bộ của Việt Nam có thể thay đổi xác suất xảy ra của mỗi 
kịch bản.

Hình 9 cho thấy, các kịch bản nên được sử dụng để phân loại 
và cân bằng các chiến lược, ví dụ chi tiêu cho giáo dục và cơ sở 
hạ tầng không nên vượt quá khả năng trả nợ của quốc gia trong 
Kịch bản Truyền thống, cũng như trong Kịch bản Chuyển đổi Số. 
Tăng chi tiêu vượt quá mức có thể trả nợ được trong Kịch bản 
Truyền thống dẫn đến nguy cơ làm tăng mức nợ nhanh và gây ra 
lạm phát cao.

Hình 9 Sử dụng các kịch bản để đánh giá chiến lược
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5.1  Xây dựng lộ trình phát triển cho nền Kinh tế số Việt Nam trong tương lai
Công nghệ có vai trò then chốt trong việc tăng TFP.86,93 Các quốc 
gia thu nhập trung bình và thấp thường phải trải qua giai đoạn “bắt 
kịp công nghệ” với hệ thống thực hành công nghệ tốt nhất của 
các quốc gia thu nhập cao bằng cách ứng dụng công nghệ hiện 
có. Các thực hành tốt nhất và các công nghệ mới được phát triển 
ở các nước khác sẽ được ứng dụng để cải thiện năng suất và lợi 
nhuận trong suốt giai đoạn thu nhập trung bình. Trong dài hạn, điều 
này thường dẫn đến sự không bền vững trong việc duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao từ nền xuất phát điểm thấp, tốc độ tăng trưởng sụt 
giảm khi quốc gia đó phát triển hơn nữa.

Để đạt được mức thu nhập cao, các quốc gia cần phải chuyển 
từ ứng dụng công nghệ sang phát triển công nghệ.

Khi các quốc gia có bước tiến trên thang thu nhập, các nhân tố 
quyết định tăng trưởng sẽ thay đổi. Điều này có nghĩa là cần phải 
đánh giá lại các chiến lược tăng trưởng kinh tế ở mỗi cột mốc kinh 
tế để duy trì tốc độ tăng trưởng cao.151 

Ví dụ, có thời điểm, tại đó chiến lược “bắt kịp” công nghệ không 
còn mang lại hiệu quả năng suất và quốc gia khi đó phải chú trọng 
nhiều hơn vào đầu tư cho sáng tạo và phát triển công nghệ.151 

CÁC QUỐC GIA THU NHẬP THẤP

Chiến lược phát triển thị trường 

Tập trung xuất khẩu, thu hút đầu tư, 
tạo điều kiện cho giáo dục và cơ sở hạ 
tầng, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, 

gia tăng sản xuất

Tăng trưởng dựa vào thị trường  
lao động

Hình 10 Các chiến lược cho các giai đoạn phát triển khác nhau

CÁC QUỐC GIA THU NHẬP  
TRUNG BÌNH

Chiến lược dựa vào đầu tư 

 Ứng dụng, chuyển giao và bắt chước 
công nghệ trên toàn ngành

Tăng trưởng dựa trên Năng suất  
yếu tố tổng hợp (TFP)

CÁC QUỐC GIA THU NHẬP CAO

Chiến lược theo hướng đổi mới 
sáng tạo

Phát triển công nghệ, nghiên cứu và 
phát triển (R&D), giá trị từ việc tạo ra 
Tài sản trí tuệ và hàng hóa dịch vụ dẫn 

đầu về công nghệ

Tăng trưởng dựa vào tri thức

Để xây dựng lộ trình phát triển cho nền kinh tế số của Việt Nam 
đến năm 2045, cần phải xem xét vai trò của chuyển đổi số trong 
phát triển kinh tế tổng thể của Việt Nam. 

CHUYỂN ĐỔI TỪ QUỐC GIA THU NHẬP TRUNG BÌNH 
SANG THU NHẬP CAO – VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ 
TRONG TIẾN BỘ KINH TẾ
“Năng suất không phải là tất cả, nhưng trong dài hạn thì gần 
như chính là tất cả. Một đất nước có năng lực cải thiện mức 
sống qua thời gian hay không, phụ thuộc gần như hoàn toàn 
vào khả năng gia tăng sản lượng của người lao động.”

Paul Krugman, The Age of Diminishing Expectations (1994)

Khu vực khởi nghiệp công nghệ và nâng cao năng suất của đội 
ngũ lao động lành nghề chính là con đường để Việt Nam duy trì 
được mức tăng trưởng cao, vượt qua giai đoạn thu nhập trung 
bình thấp và tiến tới trở thành quốc gia thu nhập cao.149,150 Điều 
này chỉ có thể thực hiện được thông qua đầu tư cẩn trọng vào cả 
hạ tầng cứng và mềm, đem lại tăng trưởng bao trùm và tăng năng 
suất yếu tố tổng hợp (TFP) trên tất cả các ngành công nghiệp.
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Cơ hội 
•  Gia tăng tầng lớp trung lưu ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam
•  Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh
•  Các lựa chọn tài chính mới về cấp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và 
quá trình phát triển

•  Tăng cường tham gia vào kinh tế nền tảng và các thị trường toàn 
cầu

•  Tự học qua các nền tảng số
•  Lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác từ các hộ gia 
đình chưa tham gia vào thị trường lao động ở nhiều khu vực và 
vùng nông thôn

•  Thị trường nội địa ở Việt Nam phát triển
•  Nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất và du lịch phát triển lớn 
mạnh

•  Các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường với chi phí thấp
•  Tiềm năng có được các sản phẩm chất lượng cao và hệ thống 
thực tiễn tốt nhờ hệ thống chuỗi khối và nguồn gốc sản phẩm 
được đảm bảo

•  Sản xuất CNTT & TT nhiều hơn cho Việt Nam
•  Các ưu đãi thuế hấp dẫn cho các chuyên gia CNTT & TT
•  Thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia và tổ chức hợp 
tác khoa học dữ liệu

•  Cơ hội cải cách chính phủ điện tử và nhảy vọt công nghệ
•  Tiềm năng Dữ liệu Mở thúc đẩy phát triển ứng dụng

Thách thức 
•  Biến đổi khí hậu
•  Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
•  Đại dịch
•  Phát triển du lịch và khai thác quá mức những địa điểm du lịch đặc 
trưng nổi tiếng

•  Suy thoái kinh tế trong khu vực hoặc trên toàn cầu
•  Các cuộc xung đột trong khu vực
•  Tấn công mạng
•  Doanh nghiệp và người dân Việt Nam khai phá dữ liệu từ các nguồn 
bên ngoài

•  Mất khả năng cạnh tranh toàn cầu hoặc năng suất lao động sụt giảm
•  Chảy máu chất xám
•  Tỉ lệ thất nghiệp cao do gián đoạn việc làm nhanh chóng
•  Dân số già hóa
•  Gia tăng khoảng cách giàu nghèo
•  Tỉ lệ nợ gia tăng
•  Mất doanh thu thuế do nền tảng số nước ngoài và các nhà cung cấp 
dịch vụ

•  Cơ sở hạ tầng không bắt kịp tốc độ đô thị hóa nhanh chóng
•  Mất niềm tin vào chính phủ điện tử, thương mại điện tử và cách dịch 
vụ trực tuyến khác

•  Ảnh hưởng của thương mại điện tử đối với các thương nhân và nhà 
bán lẻ địa phương

•  Khó khăn trong quá trình số hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 
và vừa

Điểm yếu
•  Dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu 

•  Thương hiệu hàng hóa và dịch vụ quốc gia còn yếu 

•  Thiếu hụt tài chính cho đầu tư kĩ thuật số

•  Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và gia tăng dân số

•  Khu vực kinh tế phi chính thức lớn

•  Rất nhiều người lao động phải đối mặt với nguy cơ tự động hóa 

•  Đội ngũ lao động thiếu hụt kỹ năng và năng lực trình độ cao, xếp 
hạng thấp về chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu

•  Năng lực và kỹ năng an ninh mạng còn thấp 

•  Trình độ ngoại ngữ thấp 

•  Các chỉ số kinh tế vĩ mô không ổn định 

•  Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn

•  Các doanh nghiệp quốc doanh hoạt động chưa hiệu quả 

•  Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 

•  Thiếu đổi mới sáng tạo và giám sát sử dụng kỹ thuật số 

•  Cấp phép và công bố Dữ liệu mở

•  Mạng lưới đổi mới sáng tạo còn chắp vá, chưa hoàn thiện

•  Hầu hết các doanh nghiệp số có quy mô nhỏ 

•  Các doanh nghiệp còn thiếu hụt về thu thập, lưu trữ dữ liệu 

•  Tình trạng tham nhũng tiếp diễn trên khắp ngành công nghiệp

Điểm mạnh
•  Vị trí – nằm ở trung tâm của các quốc gia phát triển khu vực Châu 

Á

•  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh

•  Đầu tư ngày càng nhiều vào khởi nghiệp và kỹ năng

•  Tầng lớp trung lưu trong nước ngày một gia tăng

•  Dân số trẻ (77% dân số trong độ tuổi lao động)

•  Kỹ năng nghiên cứu khoa học, toán học, đọc và viết đạt bậc phổ 
thông trung học

•  Ưu tiên của chính phủ cho chuyển đổi số

•  Tiếp cận kỹ thuật số và phủ sóng băng thông rộng ở mức độ cao: 
mạng 4G phát triển mạnh mẽ, thử nghiệm và triển khai mạng 5G, 
công nghệ hàng đầu thế giới 

•  Khả năng áp dụng kĩ thuật số của toàn dân ở mức độ cao, đặc biệt 
là sử dụng rộng rãi điện thoại thông minh 

•  Khu vực tư trong nước sôi động và khả năng lãnh đạo hiệu quả

•  Nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất, và du lịch phát triển lớn 
mạnh

•  Xếp hạng cao về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu

•  Các ưu đãi thuế vô cùng hấp dẫn dành cho các chuyên gia CNTT 
& TT

•  Ngành phần mềm tăng trưởng mạnh

•  Thu hút sản xuất phần cứng máy tính và xuất khẩu hàng công 
nghệ cao ở mức caos

5.2  Phân tích nền kinh tế số của Việt nam theo mô hình SWOT 
Để xây dựng lộ trình với các hành động hiệu quả giúp Việt Nam sử dụng công nghệ nâng cao được năng suất và duy trì 
mức tăng trưởng cao hơn về lâu dài, thì cần phải hiểu được những đặc điểm hiện tại của nền kinh tế số. Dưới đây là mô 
hình phân tích SWOT về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
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Hạ tầng CNTT & TT và 
năng lượng 

•  Năng lượng an toàn cho 
hạ tầng kỹ thuật số

•  Cải thiện hạ tầng cáp 
quang cho mạng trục 
xương sống

•  Thử nghiệm và triển khai 
công nghệ 5G

•  Thí điểm và triển khai 
công nghệ Đô thị thông 
minh mới 

Hiện đại hóa bộ máy chính phủ

•  Đầu tư vào chính phủ điện tử mới 
và các dịch vụ ứng dụng số, bao 
gồm sử dụng Trí tuệ nhân tạo, 
công nghệ chuỗi khối, rô-bốt, 
và hệ thống cảm biến

•  Công bố dữ liệu chính phủ trên 
các nền tảng Dữ liệu mở và cải 
thiện điều kiện cấp phép

•  Đổi mới sáng tạo quy trình đấu 
thầu thông qua các cuộc thi, sự 
kiện hackathon, không gian thử 
nghiệm sandbox và thử nghiệm 
đổi mới sáng tạo khu vực công

An ninh mạng

•   Tăng cường an ninh mạng 
với các máy chủ đảm bảo 
an toàn

•  Đóng góp cho khung tham 
chiếu khu vực và quốc tế 
về an toàn dữ liệu và tội 
phạm công nghệ cao

•  Xây dựng kỹ năng an ninh 
mạng

•  Tăng cường quyền lợi và 
quyền truy đòi pháp lý cho 
người dân

Kỹ năng số

•  Thiết lập mục tiêu quốc gia về 
phát triển số

•  Nâng cao kiến thức số của toàn 
dân 

•  Xây dựng các kỹ năng chuyên 
dụng trong các lĩnh vực quan 
trọng

•  Đầu tư chuyển giao công nghệ 
ở Việt Nam

•  Xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp và thu hút vốn đầu tư 
mạo hiểm

•  Xây dựng các phương án dự 
phòng khi người lao động bị 
thay thế bởi tự động hóa và số 
hóa việc làm

Công nghiệp4.0 và Đổi mới sáng tạo quốc gia

•  Thiết lập mục tiêu đổi mới sáng tạo quốc gia

•   Củng cố Hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia 
thông qua nền tảng và hạ tầng kết nối an toàn

•   Phát triển khả năng dự báo ở Việt Nam lập kế 
hoạch 10-20 năm trong tương lai

•  Thành lập các ban hỗ trợ công nghiệp and 
xây dựng quan hệ đối tác công nghiệp để kết 
nối giáo dục và nghiên cứu với nhu cầu công 
nghiệp một cách hiệu quả

•  Đẩy mạnh và khuyến khích chuyển giao 
công nghệ

Cải cách thuế và quyđịnh pháp lý

•  Thành lập một hội đồng ưu tiên các lĩnh 
vực cần cải cách quy định pháp lý nhằm 
thúc đẩy nền kinh tế số

•  Đảm bảo tính nhất quán và công bằng 
trong chính sách thuế và thực thi các loại 
thuế trong nền kinh tế số

•  Thử nghiệm các loại thuế cấp kinh phí cho 
chuyển đổi số, ví dụ như tín dụng tái đào tạo

•  Cải cách hiến pháp tập trung vào con 
đường dẫn tới dân chủ và tự do ngôn luận

5.3  Lộ trình phát triển
Việc tìm ra con đường phù hợp nhất để tiếp tục đầu tư cho phát 
triển của nền kinh tế số chính là việc đặt các thứ tự ưu tiên. Thiết 
lập trình tự ưu tiên phát triển một cách phù hợp sẽ đảm bảo phân 
bổ tài nguyên tối ưu và nguồn thu tối đa cho nhà nước để tiếp tục 
đầu tư.

Nhóm nghiên cứu đã sắp xếp các hoạt động ưu tiên và xây dựng 
một lộ trình toàn diện để phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam. 
Những hành động này được ưu tiên nhưng không nhất thiết 
phải tiến hành tuần tự. Rất nhiều trong số những hoạt động này 
cần phải diễn ra đồng thời. Chính phủ Việt Nam sẽ cần phải cân 
đối mức đầu tư với lợi nhuận thu về một cách cẩn trọng để giảm 
nợ và kiểm soát lạm phát.
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6 KẾT LUẬN

Trong bốn thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng 
và bao trùm. Điều này đạt được thông qua chiến lược phát triển thị 
trường, mở cửa nền kinh tế với thương mại quốc tế, thu hút nhiều 
đầu tư FDI, phát triển sản xuất và trở thành thị trường lao động giá 
rẻ cạnh tranh. 

Giờ đây khi đã đạt mức thu nhập trung bình, Việt Nam bắt đầu 
nhận thấy phải cạnh tranh về thị trường lao động giá rẻ với các 
quốc gia thu nhập thấp.

Việt Nam giữa ngã ba đường
Năm 2019 là một cột mốc đặc biệt đối với quá trình phát triển của 
Việt Nam và lịch sử công nghệ. Là một quốc gia có mức thu nhập 
trung bình, bước vào thời kỳ đầu của Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ 4, Việt Nam cần phải đưa ra các quyết định vô cùng quan 
trọng về chiến lược kinh tế và nền kinh tế số. 

CÁC QUỐC GIA THU  
NHẬP THẤP

Thị trường lao động giá rẻ

CÁC QUỐC GIA THU  
NHẬP CAO 

Công nghiệp thâm dụng công 
nghệ với năng suất cao hơn và 
các ngành công nghiệp mới xuất 
hiện thông qua đổi mới sáng tạo 

Hình 11 Sức ép cạnh tranh đè lên các quốc gia thu nhập trung bình

MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH

Cần chuyển đổi trọng tâm 
chiến lược kinh tế 
Chiến lược kinh tế đã mang đến thành công cho Việt Nam với mức 
tăng trưởng GDP cao trong bốn thập kỷ vừa qua sẽ không tiếp tục 
đem lại mức tăng trưởng và phát triển tương tự trong tương lai. Để 
chuyển từ vị thế quốc gia thu nhập trung bình sang thu nhập cao, 
Việt Nam cần bước ra khỏi việc là thị trường lao động giá rẻ và phụ 
thuộc chặt chẽ vào nguồn vốn FDI để tăng trưởng xuất khẩu, mà 
chuyển sang tăng cường năng lực sử dụng công nghệ, cải thiện 
năng suất yếu tố tổng hợp trên tất cả các ngành công nghiệp.

Con đường phía trước là nâng cao năng suất lao động, cải 
thiện các ngành công nghiệp dựa vào tri thức thông qua 
ứng dụng công nghệ, cải cách cơ cấu, phát triển kỹ năng và 
giáo dục.
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Cách mạng Công nghiệp 4.0
Khi các quốc gia công nghiệp hiện đại hóa với một loạt công cụ số 
đắc lực mới, ví dụ như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, blockchain, 
nền tảng dịch vụ đám mây và Internet vạn vật, Việt Nam sẽ được 
hưởng lợi khi chuyển từ phụ thuộc vào đầu vào lao động sang sử 
dụng công nghệ, kỹ năng hiệu quả hơn và tạo ra các sản phẩm giá 
trị gia tăng trong tất cả các ngành công nghiệp. Theo quan điểm 
của nhiều người, CMCN 4.0 chính là thâm dụng công nghệ: các 
doanh nghiệp, chính phủ và ngành công nghiệp đều tham gia vào 
làn sóng công nghệ số mới. 

Trình độ nhận thức và truyền thông về CMCN 4.0 ở Việt Nam rất 
đáng khích lệ, thế nhưng mức độ áp dụng công nghệ vẫn còn thấp. 
Chính sách và công nghệ của CMCN 4.0 được ứng dụng và sử 
dựng như thế nào trên khắp Việt Nam sẽ quyết định kịch bản nào 
trong số các kịch bản được trình bày trong báo cáo này sẽ diễn 
ra trong 25 năm tới. 

Các kịch bản và hành động 
hướng tới phát triển bền vững 
Bản báo cáo này nêu bật lên những xu thế số chủ đạo hiện nay đối 
với Việt Nam và xây dựng bốn kịch bản tiềm năng cho nền kinh 
tế số năm 2045. Mỗi kịch bản mô tả một viễn cảnh tương lai hoàn 
toàn khác biệt của Việt Nam, phụ thuộc vào sự kết hợp của các 
yếu tố bên trong và bên ngoài. Các ước tính về tác động khác nhau 
đối với GDP và biến động việc làm trong mỗi kịch bản được tính 
toán dựa trên mô hình ước lượng tầm xa. Các lợi ích và rủi ro cũng 
được thảo luận trong mỗi kịch bản. 

Quyết định cho tương lai giờ đây nằm trong tay người dân Việt 
Nam. Rất nhiều các chính sách khuyến khích đã được đưa ra và sẽ 
cần được chuyển hóa thành các hành động thiết thực. 

Nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các ngành hàng 
đầu tiếp tục phát triển, chúng tôi đã xây dựng một lộ trình toàn diện 
và danh mục các hành động khả thi đã được xây dựng nhằm ngăn 
chặn những thất bại nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam trong 
cả bốn kịch bản và giúp đẩy nhanh quá trình ứng dụng số, làm tăng 
năng suất nền kinh tế và phát triển bền vững.

Thách thức chính đối với Việt Nam trong giai đoạn chuyển dịch 
số này chính là duy trì kinh tế vĩ mô lớn mạnh, kiểm soát nợ nước 
ngoài và lạm phát, đồng thời đầu tư hiệu quả vào cơ sở hạ tầng và 
kỹ năng để mở khóa tăng trưởng năng suất. Kiểm soát môi trường 
kinh tế vĩ mô và phân bổ nguồn lực hiệu quả là những yếu tố then 
chốt, giúp các quốc gia khác chuyển từ vị thế thu nhập thấp sang 
thu nhập cao thông qua ứng dụng công nghệ. 

Nhằm kiểm soát lạm phát và nợ, cần phải sắp xếp trình tự đầu tư 
cẩn thận, tập trung vào cơ sở hạ tầng CNTT&TT tốc độ cao rộng 
khắp, an ninh mạng để đảm bảo niềm tin và kỹ năng số mở rộng, 
giúp mở khóa lợi ích về năng suất của kết nối số. Ngoài ra, để nền 
kinh tế lớn mạnh, cần cải cách chính phủ và quy định pháp lý nhằm 
hiện đại hóa dịch vụ nhà nước và phân bổ nguồn lực hiệu quả, 
tăng cường mạng lưới đổi mới sáng tạo. 

Dù không ai có thể dự đoán chính xác tương lai trong dài hạn, 
những thông tin trong báo cáo này đưa ra các lựa chọn và cơ hội 
định hướng cho Việt Nam trong làn sóng mới của đổi mới sáng tạo 
số và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. 

Với lực lượng dân số trẻ trung, đầy sức sống, các khoản đầu tư lớn 
và nằm ở vị trí trung tâm của các nền kinh tế tăng trưởng mạnh ở 
Châu Á, nếu kiểm soát quá trình chuyển đổi một cách hiệu quả thì 
Việt Nam chắc chắn có cơ hội thuận lợi phát triển mạnh mẽ với các 
công cụ số mới hiện có. 

Bước chuyển đổi này tất yếu đi liền với rủi ro, nhưng rủi ro lớn nhất 
trong thời đại thay đổi chóng mặt này, đó chính là không thực hiện 
chuyển đổi. 
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Nền kinh tế số

VIỄN THÔNG

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CNTT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

NỘI DUNG SỐ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP MỚI NỔI KINH TẾ CHIA SẺ

AGRICULTURE

MANUFACTURING

PHỤ LỤC A 
CÁC CÔNG TY HOẠT ĐỘNG TRONG 
NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM
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PHỤ LỤC B  
PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ 
CHỈ SỐ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SỐ
Trong Dự án Tương lai nền kinh tế số Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 
để tìm hiểu mức độ nhận thức và sử dụng kỹ thuật số của các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp và 
sản xuất chế tạo và người tiêu dùng. Dữ liệu thu được từ khảo sát cũng được sử dụng để xây dựng Chỉ 
số Ứng dụng Kỹ thuật số nhằm đo lường mức độ ứng dụng số và tiềm năng chuyển đổi số trong một số 
doanh nghiệp điển hình trong ngành nông nghiệp và sản xuất chế tạo.

Hình 13 Phương pháp khảo sát về nhận thức số, sẵn sàng chuyển đổi số và tiêu dùng số 
Nguồn: Phân tích của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô-đun 1
Điều tra nhận thức của các doanh 
nghiệp và hộ nông dân về kinh tế số

Mô-đun 3
Mức độ nhận thức và tiêu dùng các sản 
phẩm và dịch vụ số của người tiêu dùng 

Mô-đun 2
Điều tra ức độ sẵn sàng về số của 
doanh nghiệp 

PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN

Phỏng vấn trực tiếp

PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN

Khảo sát trực tuyến

KẾ HOẠCH 
KHẢO SÁT

SỐ LƯỢNG MẪU
500 doanh nghiệp
200 hộ nông dân

ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hồ 
Chí Minh, Cần Thơ

THÔNG TIN CẦN THU THẬP
•  Mức độ nhận thức về kinh tế số 
của doanh nghiệp và hộ nông dân

•  Động lực thúc đẩy doanh nghiệp 
và hộ nông dân đầu tư vào Sản 
xuát 4.0 /Nông nghiệp 4.0

•  Những rào cản đối với doanh 
nghiệp /hộ nông dân trong việc 
đầu vào Sản xuất 4.0 /Nông 
nghiệp 4.0

SỐ LƯỢNG MẪU
68 doanh nghiệp

ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
12 tỉnh/ thành phố

 THÔNG TIN CẦN THU THẬP
•  Chiến lược và Tổ chức
•  Nguồn lực tài chính
•  Cơ sở hạ tầng
•  Nguồn nhân lực
•  Sản xuất thông minh
•  Liên kết logistics
•  Các kĩ năng số

SỐ LƯỢNG MẪU
600 người tiêu dùng

ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT
Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh 

THÔNG TIN CẦN THU THẬP
•  Sản phẩm/dịch vụ
•  Nền kinh tế chia sẻ
•  Chính phủ điện tử
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B.1  Tỷ lệ trả lời khảo sát và 
đối tượng tham gia khảo sát

B.1.1 MÔ-ĐUN 1
Khoảng 500 doanh nghiệp và 200 hộ kinh doanh trong lĩnh vực 
nông nghiệp và sản xuất đã được lựa chọn ngẫu nhiên tham gia 
khảo sát từ danh sách do các Cục thống kê tỉnh cung cấp. 

Cuộc khảo sát doanh nghiệp được tiến hành ở 12 tỉnh thành, trong 
đó có Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Cần Thơ. Những tỉnh thành 
này được chọn vì có mật độ cao nhất các doanh nghiệp nông 
nghiệp và sản xuất chế tạo ở Việt Nam. Tỷ lệ trả lời tương đối cao, 
trung bình 45% cho cả hai ngành. Tỷ lệ trả lời tương đối cao, trung 
bình 45% cho cả hai ngành.

2%

6%

24%

7%

2%
16%

43%

CÁC NGÀNH SẢN XUẤT

Xây dựng

Máy �nh và điện tử

Cơ khí

Hóa chất

Vật liệu và công nghệ Nano

Chế biến nông sản

Khác

32%

68%

NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Doanh nghiệp 
nông nghiệp

Hộ nông dân

B.1.2 MÔ-ĐUN 2
Để có cái nhìn tổng quan về mức độ sẵn sàng về số của các doanh 
nghiệp tiêu biểu trong hai ngành, tổng số 68 công ty ở cả ngành 
nông nghiệp và sản xuất đã được mời tham gia khảo sát sâu. Đối 
tượng tham gia khảo sát được đánh giá là những công ty tiêu biểu 
về quy mô, có mức độ phát triển và ứng dụng công nghệ và các 
doanh nghiệp đã từng tham gia hoặc trình bày tại các hội thảo về 
nền kinh tế số và CMCN 4.0 do các Bộ, ngành hoặc địa phương tổ 
chức trong suốt quá trình khảo sát.

B.1.3 MÔ-ĐUN 3
Cuộc khảo sát người tiêu dùng có khoảng 500 người tham gia. 
Đa số người được hỏi đều trong độ tuổi 18–30, có trình độ học vấn 
hơn mặt bằng trung bình về giáo dục. Mức thu nhập của họ tương 
đối giống với phân phối tiêu chuẩn, với thu nhập trung bình hàng 
tháng là 7,7-15 triệu đồng.

Hình 14 Đối tượng tham gia khảo sát doanh nghiệp (theo loại hình doanh nghiệp) 
Nguồn: phân tích của Bộ Khoa học và Công nghệ 
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B.2  Chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số
Chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số (DAI) được tính toán dựa vào dữ 
liệu các công ty đại diện trong ngành nông nghiệp và sản xuất ở 
Việt Nam. Mục tiêu của Chỉ số này là khám phá giai đoạn hiện tại 
của các doanh nghiệp trong ứng dụng số và quan điểm của họ về 
chuyển đổi số. 

Chỉ số này dự kiến sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho các đối 
tượng người dùng khác nhau, bao gồm các cơ quan nhà nước và 
cơ quan phát triển muốn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của ứng 
dụng công nghệ trong nông nghiệp và sản xuất ở Việt Nam. Với 
hiểu biết này, các cơ quan sẽ ưu tiên các chính sách và chương 
trình đầu tư sao cho phù hợp. Chỉ số này cũng hỗ trợ doanh nghiệp 
xác định vị trí của họ trong tiến trình chuyển đổi số cũng như phân 
tích năng lực, tiềm năng và rào cản tăng trưởng.

Với mục đích của Chỉ số này, “Ứng dụng số” tượng trưng cho giai 
đoạn sản xuất của công ty chuyển đổi sang mô hình kinh doanh 
mới, đem lại những trải nghiệm mới cho khách hàng, tạo ra doanh 

thu mới/ giá trị gia tăng và tận dụng tài nguyên hiệu quả hơn bằng 
cách đẩy mạnh các cơ hội có được nhờ công nghệ số. Chuyển đổi 
số hoàn toàn của doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

•  Tích hợp ngang qua mạng lưới, quản lý mạng theo thời gian 
thực từ khâu đơn hàng được đặt cho đến khâu phân phối sản 
phẩm.

•  Tích hợp dọc và hệ thống sản xuất được kết nối, hệ thống 
CNTT ở cấp độ kiểm duyệt, kiểm soát, sản xuất, thực thi và lập 
kế hoạch doanh nghiệp kết hợp với nhau. Quy trình sản xuất 
và tự động hóa sẽ được thiết kế và phân công gần như trong 
một quy trình tích hợp và thông qua hợp tác giữa nhà sản xuất 
và nhà cung cấp. Các yếu tố cơ sở vật chất sẽ không còn quá 
quan trọng.

•  Tích hợp kỹ thuật số từ đầu đến cuối trên toàn bộ chuỗi giá trị, 
từ thiết kế, cung ứng vật tư, sản xuất, marketing, phân phối sản 
phẩm, dịch vụ cho đến dịch vụ sau bán hàng.

Hình 15 Đối tượng tham gia khảo sát khách hàng

Nguồn: Phân tích của Bộ Khoa học và Công nghệ 
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Trong báo cáo này, chúng tôi xây dựng phương pháp lập chỉ số để 
xác định mức độ ứng dụng số ở các doanh nghiệp nông nghiệp và 
sản xuất. Chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số xem xét ứng dụng số của 
doanh nghiệp trên bảy khía cạnh:

1.  Chiến lược và tổ chức

2.  Tài chính

3.  Cơ sở hạ tầng

4.  Nguồn nhân lực

5.  Sản xuất thông minh

6.  Liên kết và logistics

Những chỉ số thành phần này (pillar) được chọn dựa trên hệ thống 
doanh nghiệp chuỗi giá trị của M. Porter.152 Mỗi chỉ số thành phần 
cũng được phân tích nhân tố, đảm bảo rằng chỉ số đó đang đo 
lường một khía cạnh duy nhất của quá trình ứng dụng số. Với mỗi 
chỉ số, các chỉ số phụ được dùng để nắm bắt mức độ ứng dụng 
công nghệ ở khía cạnh đó. Số lượng chỉ số phụ được chọn với tiêu 
chí cân bằng giữa tính toàn diện và độ phức tạp của khảo sát. Các 
chỉ số phụ cho mỗi chỉ số (pillar) được trình bày chi tiết trong bảng 
dưới đây. 

Đánh giá mức độ ứng dụng thông qua các chỉ số phụ của doanh 
nghiệp được tiến hành bằng cách sử dụng bảng câu hỏi tiêu 
chuẩn, bao gồm một câu hỏi đóng cho mỗi tiêu chí phụ. Mỗi câu 
hỏi yêu cầu trả lời bằng giá trị trên thang đo, từ 1 (không được áp 
dụng/ không quan trọng) đến 5 (áp dụng rộng rãi/ rất quan trọng).

Giá trị của mỗi chỉ số được tính theo công thức sau đây:

Trong đó:

•   là mức độ áp dụng của chỉ số (pillar) p

•   là mức độ áp dụng của chỉ số được phân tích k của 
chỉ số (pillar) p (có tổng số n chỉ số được phân tích)

•   là trọng số chỉ số k của chỉ số (pillar) p

Trọng số được xác định bằng thang đo từ 1 (không quan trọng) 
đến 4 (rất quan trọng). Ma trận trọng số được xây dựng thông qua 
phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực về tầm quan trọng của 
mỗi chỉ số phụ và chỉ số thành phần đối với quá trình ứng dụng số 
của các doanh nghiệp và sau đó chia trung bình tất cả các ý kiến. 

Tính điểm chỉ số Ứng dụng Kỹ thuật số (DAI) từ trung bình tất cả 
các giá trị của chỉ số thành phần. 

Theo giá trị của chỉ số này, các doanh nghiệp được phân loại thành 
ba mức độ ứng dụng số:

•  Doanh nghiệp mới (với giá trị DAI từ 1 đến 2): những doanh 
nghiệp (hầu như) chưa ứng dụng số hoặc những doanh nghiệp 
cho rằng Công nghệ 4.0 không phù hợp hoặc không biết gì về 
Công nghiệp 4.0

•  Doanh nghiệp học tập (với giá trị DAI 3): những doanh nghiệp 
mới bước vào giai đoạn đầu số hóa 

•  Doanh nghiệp giàu kinh nghiệm/ hàng đầu (với giá trị DAI từ 
4 đến 5): những doanh nghiệp đã đạt được thành tựu trên con 
đường số hóa và do đó dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh 

Mặc dù tự đánh giá về ứng dụng số là một phương pháp hợp lý và 
dễ thực hiện nhưng chúng ta đều biết rằng hầu hết doanh nghiệp 
ở Việt Nam không có kiến thức tương ứng về CMCN 4.0 và mức 
độ ứng dụng của chính công ty họ. Để đảm bảo kết quả chính xác, 
chúng tôi đã lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu là những doanh 
nghiệp quy mô lớn hoặc đã tham gia vào Công nghiệp 4.0, do đó 
có những kiến thức căn bản cần thiết. Mỗi công ty nhận được bản 
câu hỏi qua email, như vậy họ có thể phản hồi, đánh giá về tình 
hình nội bộ công ty vào thời điểm thuận tiện.
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CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ PHỤ

Chiến lược và tổ chức

Sự tồn tại của chiến lược số, lộ trình số, vv

Hỗ trợ của những người lãnh đạo

Sự tồn tại của đơn vị phối hợp trung tâm cho ứng dụng số

Tính phù hợp của mô hình kinh doanh hiện hành với ứng dụng số

Quy định và tính phù hợp với tiêu chuẩn công nghệ và bảo hộ Sở hữu trí tuệ 

Tài chính

Tỷ lệ đầu tư số hóa trong năm vừa qua

Tỷ lệ đầu tư số hóa trong ba năm tới

Cơ sở hạ tầng

Tình trạng cơ sở hạ tầng hỗ trợ ứng dụng số (năng lượng, viễn thông, vận tải) 

Chất lượng kết nối mạng

Năng lực của hệ thống CNTT &TT hiện có và yêu cầu của ứng dụng số

Cấp độ giải pháp an ninh mạng trong doanh nghiệp

Nguồn nhân lực

Kỹ năng CNTT & TT của người lao động

Mức độ ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thường ngày

Đào tạo và tái đào tạo trong các lĩnh vực về kĩ thuật số

Văn hóa kinh doanh xét về chia sẻ tri thức, đổi mới sáng tạo cởi mở, vv.

Sản xuất thông minh

Áp dụng các kĩ thuật quản lý sản xuất tiên tiến (dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống sản xuất linh hoạt 
FMS, CIM, vv.)

Áp dụng các công nghệ số khác trong sản suất (chuỗi khối, rô-bốt, cảm biến, vv.)

Mức độ số hóa các thiết bị sản xuất

Mức độ thu thập và sử dụng dữ liệu thời gian thật 

Cách nhìn nhận thời gian thực về sản xuất của doanh nghiệp

Liên kết và chuỗi cung ứng

Số lượng sử dụng các kênh bán hàng đa tích hợp của doanh nghiệp

Mức độ sử dụng kênh đa thông tin

Mức độ tự động hóa và số tích hợp trong cung ứng (từ nhận đơn hàng, quản lý hàng có sẵn, đến nhập kho và 
vận tải)

Hợp tác giữa các công ty trong chuỗi cung ứng

Sử dụng dữ liệu khách hàng và năng lực số của người tiêu dùng
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*	Tỷ	lệ	lao	động	có	tay	nghề	được	tính	bằng	tỷ	lệ	số	người	lao	động	có	bằng	đại	học	hoặc	sau	đại	học	trên	tổng	số	lao	động	của	mỗi	ngành	kinh	tế.

PHỤ LỤC C  
PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH 
ƯỚC LƯỢNG KỊCH BẢN

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã phát triển một mô hình 
kiểm tra các tác động kinh tế của các công nghệ số đối với tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam trong tương lai. Cụ thể là, mô hình này 
hướng tới đánh giá tác động của các công nghệ số lên thay đổi lao 
động và gia tăng năng suất trên tất cả các ngành công nghiệp ở 
Việt Nam.

C.1  Các nghiên cứu hiện có 
về tác động của công nghệ 
số đối với nền kinh tế
Ngày càng có nhiều hơn các nghiên cứu khoa học tìm hiểu mối 
quan hệ giữa công nghệ số và lao động, giữa tăng trưởng và năng 
suất. 

Năm 2013, Frey và Osborne (2013) đã chỉ ra rằng 47% công việc 
ở Mỹ có nguy cơ tự động hóa cao vào năm 2030.153 Trong báo cáo 
của AlphaBeta về tự động hóa, ước tính máy móc sẽ giúp tiết kiệm 
hơn hai giờ làm việc mỗi tuần cho những công việc thủ công lặp đi 
lặp lại ở Úc vào năm 2030.154 Nghiên cứu gần đây nhất của Faethm 
ước tính chỉ có khoảng 15% tổng số công việc ở Việt Nam sẽ tự 
động hóa vào năm 2033.88

Một số nghiên cứu đã cho thấy công nghệ số có tác động tích cực 
lên năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế.155,156,157,158 Theo dự 
đoán của công ty PwC, GDP toàn cầu có thể tăng thêm 14% vào 
năm 2030 nhờ vào công nghệ số.159 Tác động của công nghệ số và 
tự động hóa lên các quốc gia đang phát triển dự kiến sẽ vô cùng 
to lớn. Ví dụ, công ty McKinsey & Company ước tính Trí tuệ nhân 
tạo có thể đóng góp khoảng 0,6% tăng trưởng GDP hàng năm cho 
Pakistan và 1,2% cho Ma-lai-xi-a vào năm 2030.160

C.2  Dữ liệu và phương pháp
Số liệu trong nghiên cứu này được lấy từ Tổng cục Thống kê 
Việt Nam (GSO). Bộ số liệu bao gồm một loạt các biến số theo 
chuỗi thời gian kéo dài từ 1995 đến 2017 như: Tổng sản phẩm 
quốc nội, đầu vào sản xuất (lao động, vốn, đất đai/ xây dựng, đầu 
tư) và các chỉ số khác (đầu tư nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ lao 
động có tay nghề*, lạm phát, lãi suất). Chuỗi thời gian được điều 
chỉnh theo chỉ số giảm phát GDP để thu được giá trị thực và cũng 
được chuyển đổi thành chuỗi thời gian cố định phục vụ mục đích 
tính toán.

Phần tiếp theo sẽ tóm tắt phương pháp mô hình hóa.

Trong mô hình này, công nghệ số có hai tác động lên tăng trưởng 
GDP: (1) công nghệ số dẫn tới thay thế lao động trong các ngành 
công nghiệp và (2) công nghệ số nâng cao năng suất các nhân tố 
tổng hợp của các ngành công nghiệp. 

Để tính toán hai tác động trên lên tăng trưởng GDP cho bốn kịch 
bản số, chúng tôi tuân theo quy trình hai bước:

Thứ 1, để tính toán sự thay thế lao động có thể xảy ra trong bốn 
kịch bản trên, chúng tôi sử dụng hai ước lượng của AlphaBeta 
(2017) và Frey & Osborne (2013) về tỷ lệ lao động có nguy cơ bị 
thay thế trên các ngành nghề khác nhau ở Úc và Mỹ đến năm 
2030.161,153 Những ước lượng này dùng để tính toán số lượng công 
việc có nguy cơ ở từng ngành, có tính đến sự kết hợp nghề nghiệp 
khác nhau của từng ngành ở Việt Nam. 

Để xử lý khoảng cách phát triển giữa Việt Nam và hai quốc gia 
trên, chúng tôi sử dụng ước lượng để đánh giá tác động ở Việt 
Nam đến năm 2045. Chỉ số sẵn sàng mạng40,162 cũng được sử 
dụng làm hệ số chiết khấu để thể hiện khoảng cách năng lực giữa 
Việt Nam và hai quốc gia trên trong việc thúc đẩy các công nghệ 
CNTT & TT và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, chúng tôi bám theo 
giả định của PwC rằng Việt Nam sẽ đạt được 70% tác động số vào 
năm 2045 do một loạt các rào cản như những hạn chế về tổ chức, 
pháp lý và kinh tế.163



Tăng trưởng GDP nhờ tác động công nghệ số

Phân tích tác động của công nghệ số lên năng suất

Tác động = Thay đổi trong gia tăng Năng suất yế tố tổng 
hợp do phát triển công nghệ số x mức tăng trưởng số 

trung bình trong 5 năm vừa qua

Phân tích tác động của công nghệ số lên thay thế lao 
động

Tác động =   (% công việc bị thay thế trong mỗi ngành 
nghề x % lao động trong ngành nghề đó)
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Thứ 2, để ước lượng tác động của công nghệ số đối với tăng 
trưởng GDP, chúng tôi sử dụng một phương pháp phức tạp để 
đánh giá tác động của Trí tuệ nhân tạo lên tăng trưởng kinh tế. Cụ 
thể là phương pháp này gồm hai bước chính:

Bước 1. Xác định những tác động trực tiếp của công nghệ số lên 
năng suất và thay thế lao động, sử dụng các dữ liệu sẵn có của 
các ngành công nghiệp Việt Nam.

Bước 2. Sử dụng kết quả của bước 1 làm đầu vào để ngoại suy 
những tác động của công nghệ số đối với tăng trưởng GDP trên 
các ngành của Việt Nam vào năm 2045.

Tác động của công nghệ số sau đó được tính toán bằng cách so 
sánh mức tăng trưởng GDP thu được trên cơ sở tăng trưởng 
lâu dài.

Mô tả đầy đủ về phương pháp ước lượng cho kịch bản được 
chi tiết trong báo cáo chính, các kết quả chi tiết của mô hình 
kinh tế lượng sẽ được cụ thể trong bài báo khoa học sẽ được 
phát hành cùng với báo cáo này.
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PHỤ LỤC D 
CHƯƠNG TRÌNH  
AUS4INNOVATION

Tháng 11 năm 2017, Việt Nam và Úc đã công bố Chương trình 
hợp tác Đổi mới sáng tạo Việt – Úc. Nằm trong chương trình 
hợp tác này, chương trình Aus4Innovation trị giá 10 triệu đô 
la Úc hướng tới hỗ trợ Việt Nam củng cố hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo, chuẩn bị sẵn sàng nắm lấy cơ hội do cuộc CMCN 4.0 
mang lại và hình thành kế hoạch đổi mới sáng tạo trong công 
nghệ và khoa học.

Dưới đây là danh sách các tổ chức và nhân tố trong hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo của chương trình Aus4Innovation giúp đạt được 
những mục tiêu này:

•  Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST)

•  Cơ quan Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghiệp Khối Thịnh 
Vượng Chung (CSIRO) của Úc 

•  Đại sứ quán Úc tại Hà Nội 

•  Trung tâm InnovationXchange của Úc, trực thuộc Bộ Ngoại giao 
và Thương mại Úc

•  Các viện nghiên cứu Việt Nam và của Úc 

•  Các công ty thuộc khu vực tư nhân của Việt Nam và Úc 

Thông qua chương trình Aus4Innovation, Việt Nam và Úc đang 
thực hiện các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và 
xây dựng năng lực của Việt Nam trong các lĩnh vực như tầm nhìn 
chiến lược, lập kế hoạch kịch bản, chính sách về thương mại hóa 
và đổi mới sáng tạo.

Trong giai đoạn 2018–2021, chương trình Aus4Innovation sẽ 
đầu tư 10 triệu đô la Úc cho bốn hoạt động bổ trợ:

1.  Hoạt động tầm nhìn chiến lược số được trình bày trong báo 
cáo này sẽ khám phá các xu hướng, những tác động tiềm ẩn 
và ý nghĩa của số hóa đối với nền kinh tế Việt Nam. Hoạt động 
này cũng xem xét kỹ lưỡng ngành nông nghiệp và sản xuất chế 
tạo và đánh giá khả năng sẵn sàng ứng dụng công nghệ của 
các ngành này.

2.  Hoạt động Thương mại hóa khoa học sẽ tìm hiểu và thử 
nghiệm các mô hình đổi mới sáng tạo làm trung gian kết nối và 
thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các viện nghiên cứu và khu 
vực tư nhân để thương mại hóa các sản phẩm khoa học. Quan 
hệ đối tác giữa các doanh nghiệp và viện nghiên cứu ở Việt 
Nam sẽ được xác định và xây dựng dựa trên ý tưởng đổi mới 
sáng tạo và quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) chung. 

3.  Cơ chế tài trợ cạnh tranh sẽ cung cấp các khoản kinh phí 
có mục tiêu cho mở rộng các hoạt động đã được thử nghiệm 
nhằm giải quyết các thách thức hoặc cơ hội mới nổi trong mọi 
ngành của hệ thống đổi mới sáng tạo Việt Nam. Các khoản tài 
trợ sẽ được trao cho các quan hệ đối tác hiện có và các mối 
quan hệ hợp tác giữa các tổ chức Úc và Việt Nam, thể hiện con 
đường kết nối hướng tới quy mô và phát triển bền vững ở Việt 
Nam.

4.  Hoạt động chính sách đổi mới sáng tạo sẽ giải quyết các 
thách thức mới nảy sinh trong quá trình triển khai kế hoạch 
đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Hoạt động này sẽ đáp ứng các 
nhu cầu, vấn đề và cơ hội mới nổi phù hợp với Việt Nam và Bộ 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các khoản đầu tư trong các dự án Aus4Innovation trong tương lai 
được quyết định một phần dựa vào những hiểu biết và đề xuất từ 
Dự án Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam.
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