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1. GIỚI THIỆU 
Trong những năm gần đây, chuyển đổi số 

nổi lên như một chủ đề có tính thời sự, thu hút 
được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu 
và cộng đồng các doanh nghiệp [1, 2]. Ở cấp 
độ tổng thể, chuyển đổi số bao gồm những 
thay đổi sâu sắc đang diễn ra trong xã hội và 
các ngành kinh tế thông qua việc sử dụng công 
nghệ kỹ thuật số để tạo ra sự đột phá trong 
quá trình tạo ra của cải vật chất, của cải và 
hàng hóa dịch vụ cho xã hội [1, 3]. Ở cấp độ tổ 
chức, chuyển đổi số nhấn mạnh sự nỗ lực của 
doanh nghiệp trong việc tìm cách đổi mới các 
công nghệ hiện tại bằng cách đưa ra các chiến 
lược xoay quoanh các ứng dụng, công nghệ số 
và tác động của chuyển đổi kỹ thuật số nhằm 
cải thiện và đẩy mạnh hiệu suất hoạt động của 
doanh nghiệp [4]. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới về chuyển 
đổi số đã góp phần nâng cao hiểu biết của 
cộng đồng về khái niệm này, giúp chúng ta 
nhận thức được tầm quan trọng của chuyển 
đổi số và con đường cơ bản thể thực hiện 
chuyển đổi số đó là dựa trên sự áp dụng những 
tiến bộ công nghệ, đặc biệt là những thành tựu 
và sự phát triển của công nghệ thông tin 
(CNTT). Chính vì vậy, Brunetti và cộng sự [5] 
đưa ra quan điểm rằng: về cơ bản, xử lý dữ liệu 
điện tử, máy tính cá nhân, công nghệ truyền 
thông, Internet và phương tiện truyền thông xã 
hội là một số sự kiện đáng chú ý nhất đánh dấu 
lịch sử của CNTT bắt đầu vào giữa thế kỷ 20 và 
những tiến bộ gần đây như dữ liệu số lớn (Big 
data), Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo 
(AI) đã tạo ra bước ngoặt, phản ánh kỷ nguyên 
mới của CNTT và tác động mạnh mẽ đến 
chuyển đổi số trong xã hội. 

TÓM TẮT 
Chuyển đổi số có ý nghĩa rất quan trọng trong thời đại kỉ nguyên số, chuyển đổi số thành 

công giúp doanh nghiệp hình thành và phát triển những mô hình kinh doanh mới, mang lại lợi 
ích vượt trội cho doanh nghiệp cũng như các bên liên quan như khách hàng, môi trường và xã 
hội. Ý thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đã chủ động số hóa, 
chuyển đổi số, tạo ra lợi thế cạnh tranh và đạt được những thành quả nhất định. Tuy vậy, đa số 
các doanh nghiệp chưa có những hiểu biết thấu đáo về bản chất, quá trình và các định hướng 
chiến lược để thúc đẩy chuyển đổi số gắn với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Để khỏa lấp khoảng trống nhận thức này, bài viết sử dụng cách tiếp cận quy nạp, trên cơ sở tổng 
hợp và phân tích có hệ thống các công trình nghiên cứu điển hình về chuyển đổi số, để hình 
thành khung lý thuyết về chuyển đổi số, từ đó đề xuất các chiến lược phù hợp mà các công ty và 
các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học có thể áp dụng để thúc đẩy chuyển đổi số. 

Từ khóa: Số hóa; chuyển đổi số; công nghệ số; chiến lược chuyển đổi số. 

ABSTRACT 
Digital transformation plays an increasing important role in the digital era. The successful 

digital transformation will help firms to form and develop new business models that brings 
outstanding benefits both to firms, stakeholders, customers, environment and society. Aware of 
the importance of digital transformation, many firms have actively performed digitization and 
digital tranformation, created competitive advantages and achieved key organizational 
outcomes. However, most firms do not have a full understanding of the nature, process and 
strategic directions to promote digital transformation associated with their business operations. 
To fill this cognitive gap, this study utilized an inductive approach, on the basis of systematic 
synthesis and analysis of case studies on digital transformation from more than 20 scientific 
papers, to form a theoretical framework for digital transformation, and thereby proposing the 
appropriate strategies for firms and educational institutions to promote digital transformation 
in their organizations. 

Keywords: Digitization; digital transformation; digital technology; strategies for digital 
transformation. 
 

1Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
2Trường Đại học Điện lực 
*Email: lebaphong@haui.edu.vn 
Ngày nhận bài: 10/02/2022 
Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 29/6/2022 
Ngày chấp nhận đăng: 23/12/2022 



                        XÃ HỘI 

  Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 58 - Số 6B (12/2022)                                                       Website: https://jst-haui.vn 152

KINH TẾ P-ISSN 1859-3585      E-ISSN 2615-9619 

Tuy nhiên, trên thực tế CNTT và yếu tố công nghệ chỉ là 
một mắt xích trong chuỗi các vấn đề phức tạp mà các 
doanh nghiệp phải quan tâm để duy trì khả năng cạnh 
tranh trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Các nghiên 
cứu chỉ ra rằng có rất nhiều nhân tố tác động đến sự thành 
công của chuyển đổi số và thúc đẩy khả năng đổi mới để 
tạo ra giá trị trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp như: chiến lược [6], cấu trúc của tổ chức [7], quy 
trình [8] và văn hóa tổ chức [5, 9]. Dẫu vậy những hiểu biết 
toàn diện của chúng ta về chuyển đổi số, quá trình chuyển 
đổi số, giải pháp và những định hướng chiến lược để thúc 
đẩy chuyển đối số… còn rất hạn chế.  

Xuất phát từ những khoảng trống lý thuyết và thực tiễn 
trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm bổ sung thêm 
những hiểu biết về chuyển số trên cơ sở làm sáng tỏ những 
câu hỏi nghiên cứu sau: 

RQ1. Chúng ta biết gì về chuyển đổi số? 

RQ2. Quá trình và các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi 
số là gì? 

RQ3. Doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục cần có những 
giải pháp và định hướng chiến lược gì để thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số? 

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu trên, nghiên cứu này 
áp dụng cách tiếp cận quy nạp bằng cách tổng hợp và 
phân tích trên 20 công trình nghiên cứu tiêu biểu về chủ đề 
chuyển đổi số, được xuất bản trên các tạp chí khoa học có 
uy tín của Việt Nam và thế giới. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
2.1. Khái niệm 

Chuyển đổi số được coi là một trong những động lực 
chính của tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững 
trước áp lực cạnh tranh và xu thế hội nhập toàn cầu ngày 
nay [10, 11]. Số hóa và chuyển đổi số có ảnh hưởng mạnh 
mẽ, lan tỏa và liên quan đến hầu hết mọi lĩnh vực, đồng 
thời tạo ra những biến đổi sâu sắc cả về kinh tế và xã hội 
của các quốc gia [5, 12]. Tại sao vấn đề số hóa và chuyển 
đổi số ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học và các doanh 
nghiệp trong nền kinh tế? Lý do mấu chốt là bởi số hóa 
liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cá nhân và 
doanh nghiệp trong quá trình xử lý thông tin bởi mọi thứ 
đều có thể được mã hóa và chuyển thành thông tin. Số 
hóa thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của các cá nhân 
trên cả phương diện riêng tư và công việc như: mọi người 
học tập và tương tác qua các phương tiện truyền thông xã 
hội; tương tác với máy tính và máy móc thiết bị thông 
minh tại nơi làm việc; truyền và nhận dữ liệu qua máy tính 
bảng hoặc điện thoại thông minh; hưởng lợi từ tích hợp, 
chia sẻ và cập nhật hệ thống di động thời gian thực. 
Trong khi đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư 
mạnh mẽ vào các công nghệ kỹ thuật số mới, thử nghiệm 
các khả năng mới và thay đổi mô hình kinh doanh để tạo 
ra những thành quả đột phá trong kết quả hoạt động kinh 
doanh [5]. 

Do tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhiều học giả đã 
nghiên cứu và đưa ra những cách tiếp cận khác nhau đối 
với khái niệm này (bảng 1). 

Bảng 1. Các khái niệm về chuyển đổi số 

Khái niệm Nguồn Đặc điểm 
Là việc doanh nghiệp sử dụng công 
nghệ để cải thiện một cách căn bản 
hiệu suất hoặc phạm vi tiếp cận của 
doanh nghiệp. 

Westerman 
và cộng sự 
[13] 

Nhấn mạnh việc sử dụng 
yếu tố công nghệ để cải 
thiện hiệu suất. 

Là việc sử dụng các công nghệ số mới 
(phương tiện truyền thông xã hội, di 
động, phân tích) để tạo ra những 
thay đổi đáng kể trong hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp (như 
nâng cao trải nghiệm khách hàng, 
hợp lý hóa hoạt động hoặc tạo ra mô 
hình kinh doanh mới). 

Fitzgerald và 
cộng sự [14]; 
Liere-
Netheler và 
cộng sự [15]  

Đề cập đến sử dụng các 
công nghệ số mới để cải 
thiện hoạt động kinh 
doanh. 

Là một kế hoạch chi tiết giúp doanh 
nghiệp quản lý các chuyển đổi phát 
sinh do việc tích hợp của công nghệ 
số vào kinh doanh và vận hành của 
doanh nghiệp sau chuyển đổi. 

Matt và cộng 
sự [6] 

Đề cập đến sử dụng 
công nghệ số vào quá 
trình vận hành của 
doanh nghiệp. 

Liên quan đến việc tăng cường sử 
dụng các công nghệ số để tạo ra 
những chuyển biến căn bản trong 
kinh doanh như nâng cao trải 
nghiệm khách hàng hoặc tạo ra các 
mô hình kinh doanh mới. 

Piccinini và 
cộng sự [16] 

Đề cập đến sử dụng các 
công nghệ số để tạo ra 
các mô hình kinh doanh 
mới ưu việt hơn. 

Là sự thay đổi tổ chức thông qua việc 
sử dụng công nghệ số và mô hình 
kinh doanh để cải thiện hiệu suất 

Wade [17]  Đề cập đến việc thực 
hiện những thay đổi 
thông qua sử dụng công 
nghệ số và mô hình kinh 
doanh. 

Là một bước phát triển mới trong 
việc sử dụng các công cụ và hệ thống 
kỹ thuật số gắn với môi trường hoạt 
động của các tổ chức. 

Bounfour 
[18] 
 

Nhấn mạnh đến những 
thành tựu mới trong việc 
sử dụng các công cụ về 
hệ thống kỹ thuật số 

Là một quá trình nhằm cải thiện một 
thực thể bằng cách tạo ra những thay 
đổi đáng kể đối với các đặc tính của nó 
thông qua sự kết hợp của công nghệ 
thông tin, máy tính, công nghệ truyền 
thông và các hoạt động kết nối. 

Brunetti và 
cộng sự [15] 

Nhấn mạnh đến quá 
trình cải thiện một tổ 
chức thông qua việc thực 
hiện những thay đổi liên 
quan đến sử dụng công 
nghệ và IT. 

Phản ánh sự thay đổi trong cách một 
công ty sử dụng công nghệ số, để 
phát triển một mô hình kinh doanh 
số mới giúp tạo ra và thu được nhiều 
giá trị hơn cho công ty. 

Verhoef và 
cộng sự [2] 

Đề cập đến việc sử dụng 
công nghệ số để tạo ra 
mô hình kinh doanh mới 
ưu việt hơn. 

Là sự thay đổi tổ chức sang dữ liệu 
lớn, phân tích, đám mây, công nghệ 
truyền thông di động và các nền tảng 
truyền thông xã hội để cung cấp 
hàng hóa và dịch vụ một cách có hiệu 
quả cho khách hàng. 

AlNuaimi và 
cộng sự [19] 

Nhấn mạnh đến việc 
chuyển đổi sử dụng các 
khía cạnh công nghệ và 
truyền thông để cung 
cấp các dịch vụ hiệu quả 
hơn. 
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Trên cơ sở các quan điểm về chuyển đổi số của các 
nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này cho rằng: 

Chuyển đổi số đề cập đến sự thay đổi của tổ chức theo 
hướng gia tăng sử dụng công nghệ số và truyền thông số để 
phát triển các mô hình kinh doanh mới ưu việt hơn và tạo ra 
nhiều giá trị vượt trội cho khách hàng, doanh nghiệp và môi 
trường hoạt động của tổ chức. 

Khái niệm này nhất mạnh ba vấn đề: 
Thứ nhất, chuyển đổi số đề cập đến sự thay đổi của 

doanh nghiệp theo hướng tăng cường việc áp dụng các 
thành tự về công nghệ số và truyền thông số (ví dụ: công 
nghệ truyền thông di động, các nền tảng truyền thông xã 
hội, dữ liệu lớn - big data, điện toán đám mây - cloud 
computing, internet vạn vật - internet of things, trí tuệ 
nhân tạo - artificial intelligence và công nghệ blokchanin) 
vào hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp tạo ra được 
những thay đổi theo hướng tối ưu hóa hệ thống, quy trình 
hoạt động và cấu trúc tổ chức. 

Thứ hai, việc tăng cường sử dụng công nghệ số phải 
giúp doanh nghiệp cải thiện được hiệu suất đáng kể so với 
trước khi chuyển đổi số. 

Cuối cùng, ý nghĩa đích thực của chuyển đổi số đó là 
giúp doanh nghiệp hình thành và phát triển được những 
mô hình kinh doanh mới có ưu thế vượt trội, mang lại nhiều 
lợi ích, giá trị hơn khách hàng, xã hội, qua đó nâng cao 
được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 
2.2. Quá trình chuyển đổi số 

Theo các nhà nghiên cứu [2, 20, 21], chuyển đổi số gồm 
3 quá trình: (1) Số hóa - digitization; và (2) áp dụng số hóa - 
digitalization và (3) chuyển đổi số - digial transformation, 
được thể hiện trong hình 1. 

 
Hình 1. Quá trình chuyển đổi số 

Trong đó: 

- Bước 1: Số hóa, là việc mã hóa thông tin, tín hiệu thành 
một định dạng, thông tin số để máy tính có thể lưu trữ, xử 
lý và truyền thông tin đó (ví dụ, sử dụng các ứng dụng số 
để thực hiện quá trình khảo sát, phân tích nhu cầu khách 
hàng, kê khai tài chính nội bộ…). 

- Bước 2: Áp dụng số hóa, là việc áp dụng các hệ thống IT 
hoặc công nghệ số phù hợp để thay đổi các phương pháp 
làm việc, quy trình kinh doanh hiện có của doanh nghiệp 
theo hướng đơn giản hóa các cách thức làm việc đã thiết lập 
và nâng cao hiệu suất. Nói cách khác đây là quá trình áp 
dụng và nâng cấp số giúp công việc trở lên đơn giản hơn, dễ 
thực hiện hơn và hiệu quả hơn, nhờ đó tạo ra nhiều cơ hội và 
mô hình kinh doanh mới cho doanh nghiệp. 

- Bước 3: Chuyển đổi số, là giai đoạn phổ biến nhất và 
mô tả sự thay đổi ở cấp độ tổng thể doanh nghiệp. Chuyển 

đổi số đề cập đến khả năng tạo ra các kiểu cấu trúc và mô 
hình kinh doanh mới trên cơ sở (1) tái đánh giá các hoạt 
động kinh doanh từ đầu đến cuối, (2) có giải pháp để thiết 
kế lại các hoạt động cơ bản nhằm đạt được hiệu quả và 
thay đổi đột phá, mang lại nhiều giá trị và trải nghiệm cho 
khách hàng, tăng khả năng mở rộng quy mô, và (3) tối ưu 
hóa sự linh hoạt và giảm thiểu rủi ro của chiến lược kinh 
doanh [20]. Nói cách khác, chuyển đổi số giúp sắp xếp lại 
các quy trình kinh doanh, thay đổi logic kinh doanh theo 
hướng tạo ra một quy trình mới, tối ưu hơn và tạo ra nhiều 
giá trị hơn cho khách hàng và doanh nghiệp. 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số 
Dựa theo khung phân tích TOE (Công nghệ - Technolog; 

Tổ chức - Organisation và Môi trường - Environment) của 
Yoon và George [22], căn cứ vào kết quả nghiên cứu của 
các công trình nghiên cứu trước đây [5, 23], nghiên cứu này 
hệ thống hóa các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số 
được minh họa bởi hình 2. 

 
Hình 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số 

Các nhân tố tác động đến chuyển đổi số trong mô hình 
này bao gồm: 

- Nhân tố công nghệ: Nhân tố này ảnh hưởng đến 
chuyển đổi số thể hiện ở hai khía cạnh: cơ sở hạ tầng và 
công nghệ (các công nghệ sẵn có, cơ sở dữ liệu sẵn có, hạ 
tầng internet); an toàn và bảo mật của dữ liệu và thông tin 
trong quá trình chuyển đổi số (đề cập đến tính chính xác 
của thông tin và dữ liệu, tính bảo mật của doanh nghiệp và 
thông tin không bị rò rỉ hoặc sử dụng trái phép. 

- Nhân tố tổ chức: Nhân tố tổ chức ảnh hưởng đến 
chuyển đổi số trên ba phương diện: Chiến lược chuyển đổi 
số và văn hóa tổ chức(đề cập đến việc doanh nghiệp đã có 
chiến lược chuyển đổi số hay chưa và chiến lược chuyển đổi 
số có phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh 
nghiệp; và đặc điểm về văn hóa tổ chức của doanh nghiệp); 
cấu trúc tổ chức và quy trình (đề cập đến tính phức tạp và 
khả năng số hóa của các quy trình kinh doanh cũng như 
tính linh hoạt phù hợp của cơ cấu tổ chức); và nhân lực (đề 
cập đến phong cách lãnh đạo của nhà quản trị và kiến thức, 
kỹ năng chuyển đổi số của nhân viên). 
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- Nhân tố môi trường: thực chất đề cập đến ảnh hưởng 
của các bên liên quan để thực hiện chuyển đổi số bao gồm: 
các cổ đông, các nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, 
chính phủ…  

3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ 
Trên cơ cở tổng quan các công trình nghiên cứu về 

chuyển đổi số, nghiên cứu này đề xuất một số định hướng 
chiến lược giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các 
doanh nghiệp bao gồm: tăng cường các nguồn lực cho 
chuyển đổi số; thay đổi cơ cấu tổ chức; và phát triển các 
chiến lược phù hợp theo từng giai đoạn chuyển đổi số. 

3.1. Tăng cường các nguồn lực cho chuyển đổi số 
Các nguồn lực thể hiện quyền sở hữu tài sản và các khả 

năng, năng lực động của một tổ chức. Tài sản của doanh 
nghiệp thường thể hiện ở nguồn lực vật chất và trí tuệ, 
trong khi khả năng thường nằm ở yếu tố nhân lực, thông 
tin hoặc và khả năng phối hợp các nguồn lực vật chất để 
tạo ra lợi thế cạnh tranh. Để theo đuổi chuyển đổi số, việc 
xác định lại cách thức tạo ra và mang lại giá trị cho khách 
hàng thường đòi hỏi doanh nghiệp phải tiếp cận, có được 
hoặc phát triển các khả năng và tài sản số mới. Trong phần 
này, bài viết sẽ đề cập đến các tài sản số thiết yếu nhất và 
các khả năng cần thiết cho sự chuyển đổi số bao gồm: tài 
sản số, sự nhanh nhạy số, khả năng kết nối mạng lưới số và 
khả năng phân tích dữ liệu lớn.  

- Tài sản số (Digital assets). Các doanh nghiệp cần quan 
tâm đầu tư và phát triển tài sản số, như hệ thống lưu trữ dữ 
liệu, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, và các công 
nghệ đi kèm để cạnh tranh hiệu quả trong kỷ nguyên kỹ 
thuật số. Ngày nay rất nhiều doanh nghiệp dành những 
khoản đầu tư lớn vào việc phát triển và mua lại các công 
nghệ số (phần cứng và phần mềm) để kích hoạt AI, IoT và 
robot. Những hỗ trợ về công nghệ và dữ liệu mà doanh 
nghiệp mang đến cho nhân viên và khách hàng đã tạo ra 
những tiền đề và nền tảng để phát huy kiến thức hiện có 
của doanh nghiệp và các nguồn lực khác, qua đó tạo ra 
nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Ví dụ: dữ liệu lớn (ví dụ 
dữ liệu về lịch sử tương tác, giao dịch của khách hàng) dưới 
dạng tài sản số sẽ mang đến những thông tin hữu ích qua 
quá trình phân tích để cá nhân hóa các dịch vụ và ưu đãi. 

- Sự nhanh nhạy số (Digital agility). Sự nhanh nhạy số 
liên quan đến khả năng cảm nhận và nắm bắt các cơ hội thị 
trường do công nghệ kỹ thuật số mang lại [24]. Sự nhanh 
nhạy số là yếu tố cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của 
các doanh nghiệp bởi khách hàng ngày càng năng động và 
khó dự đoán, trong khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt do 
ranh giới thị trường bị xóa nhòa với ít những rào cản gia 
nhập. Để đạt được chuyển đổi số, sự nhanh nhạy số có ý 
nghĩa quan trọng trong việc kết hợp các tài sản số với các 
nguồn lực tổ chức khác nhằm thay đổi cách thức hoạt động 
kinh doanh. Bằng cách liên tục cảm nhận và nắm bắt các cơ 
hội thị trường, sự nhanh nhạy số thúc đẩy sự kết hợp và 
phát triển của các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh 
doanh mới, giúp tạo ra và mang đến nhiều giá trị hơn cho 
khách hàng. 

- Khả năng kết nối mạng lưới số (The digital networking 
capability) đề cập đến khả năng của doanh nghiệp trong 
việc tập hợp và kết hợp những người dùng khác nhau để 
giải quyết nhu cầu chung của họ thông qua các phương 
tiện kỹ thuật số. Trong môi trường ngày càng tràn ngập 
công nghệ số, các công ty nhận ra rằng họ cần phải có 
quan điểm tập trung vào mạng và đồng tạo ra giá trị với 
một nhóm các công ty được kết nối kỹ thuật số. Trong một 
nghiên cứu gần đây, Verhoef và cộng sự [2] biện luận rằng: 
75% giám đốc điều hành cho biết lợi thế cạnh tranh của họ 
không được xác định trong nội bộ mà bởi sức mạnh của các 
đối tác và hệ sinh thái mà họ chọn làm việc. Điều đó có thể 
giải thích tại sao hơn một phần ba số công ty đã tăng gấp 
đôi số lượng đối tác mà họ hợp tác chỉ trong hai năm. Hơn 
nữa, các công ty có thể cho phép khách hàng trên nền tảng 
kỹ thuật số của họ đồng tạo ra giá trị bằng cách tạo nội 
dung của riêng họ, tùy chỉnh sản phẩm của họ và trở thành 
đại sứ thương hiệu thông qua việc sử dụng các công nghệ 
truyền thông xã hội [25], biến khách hàng trở thành tài sản 
quý giá để tạo lợi thế cạnh tranh. Khả năng của các công ty 
trong việc lựa chọn, thu hút, liên kết và tham gia một nhóm 
các bên liên quan trong mạng lưới không đồng nhất như 
khách hàng, nhà cung cấp và bên thứ ba sẽ kích thích 
mạnh mẽ việc tạo ra giá trị và tăng trưởng của hệ thống 
cũng như hiện thực hóa việc số hóa và chuyển đổi số [2]. 

- Khả năng phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics 
capability). Trong giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số, khả năng 
thu thập và phân tích dữ liệu lớn để đưa ra quyết định là rất 
quan trọng do các chức năng của công nghệ số đều dựa vào 
trên dữ liệu số. Mặc dù tính sẵn có rộng rãi và dễ dàng thu 
thập dữ liệu lớn, các công ty vẫn phải vật lộn để phát triển 
khả năng này để phân tích và sử dụng dữ liệu lớn: 79% giám 
đốc điều hành được khảo sát thừa nhận rằng các hệ thống 
và chiến lược quan trọng nhất của họ đều dựa vào dữ liệu, 
nhưng phần lớn các doanh nghiệp ít quan tâm đầu tư vào 
việc xác minh độ tin cậy của những dữ liệu này. Các doanh 
nghiệp nên có các nhóm nhân viên dữ liệu có kỹ năng phân 
tích, quản lý dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và kỹ năng kinh 
doanh [2]. Các công ty kỹ thuật số thuần túy như Amazon và 
Booking.com liên tục sử dụng phân tích để điều chỉnh các 
dịch vụ mới cho khách hàng cũng như để tối ưu hóa doanh 
thu với việc quản lý doanh thu và định giá năng động. 

3.2. Thay đổi cấu trúc tổ chức 
Ngoài các nguồn lực số cần thiết để đạt được chuyển 

đổi số, một vấn đề quan trọng khác mà doanh nghiệp cần 
xem xét là việc tiến hành những thay đổi về mặt cơ cấu tổ 
chức để thích ứng với thay đổi số. Nói cách khác, để thích 
ứng với sự chuyển đổi số, doanh nghiệp phải thiết lập một 
cấu trúc tổ chức linh hoạt bao gồm các đơn vị kinh doanh 
riêng biệt, các mô hình/kiểu tổ chức linh hoạt và các khu 
chức năng số, cụ thể: 

- Các đơn vị kinh doanh riêng biệt (Separate business 
units). Vì những người quản lý đương nhiệm có xu hướng 
đi theo lối mòn và chậm phát hiện ra các công nghệ mới có 
giá trị, nên việc nghiên cứu đổi mới mô hình kinh doanh, 
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khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh mới có 
tính chất đột phá là rất quan trọng. Để giải quyết vấn đề 
này, các doanh nghiệp nên hình thành các đơn vị kinh 
doanh tự chủ, tách biệt khỏi trụ sở chính, cho phép thử 
nghiệm và học hỏi nhanh chóng, cũng như tránh các nguy 
cơ về suy giảm doanh số và xung đột về thị phần. 

- Các mô hình tổ chức linh hoạt (Agile organizational 
forms). Việc sử dụng các sơ đồ tổ chức tiêu chuẩn, với 
nhiều cấp/lớp quản lý và với hiệu lực chỉ huy mạnh mẽ 
theo chiều dọc (từ trên xuống) có thể không còn hiệu quả 
trong môi trường số thay đổi nhanh chóng, vì bộ máy 
hành chính làm giảm tốc độ phản hồi và tính đổi mới. Để 
kích thích sự nhanh nhạy trong chuyển đổi số, đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải có các hình thức tổ chức linh hoạt cho 
phép phản ứng nhanh với sự thay đổi liên tục của môi 
trường số. Chẳng hạn như hình thành nên nhóm tự điều 
hành, tự quản lý có trách nhiệm hành động riêng. Cách 
tiếp cận này nhấn mạnh một cách làm việc nhanh nhẹn, 
ngụ ý các chu kỳ ngắn để nhanh chóng kiểm tra và cập 
nhật các giả định của thị trường thông qua thử nghiệm. 

- Các khu chức năng số (Digital functional areas). Một đặc 
điểm quan trọng của chuyển đổi số là sự phụ thuộc ngày 
càng nhiều vào CNTT và các chức năng phân tích. Đáng chú 
ý, bản thân chức năng CNTT cần phải được chuyển đổi từ 
chức năng đơn dòng, chỉ tập trung vào công tác truyền 
thông hoặc truyền dữ liệu sang một vai trò điều phối và chủ 
động hơn theo hướng hỗ trợ cho việc tạo ra những giá trị số. 
Các công ty thường không nhận ra rằng - ngoài việc thay đổi 
vai trò chức năng của bộ phận CNTT - các kỹ năng số của 
nhân viên trong hoạt động tiếp thị và dịch vụ cũng cần được 
nâng cấp để nâng cao việc tạo ra giá trị. Từ góc độ quản lý 
nguồn nhân lực, chuyển đổi số ngụ ý thu hút nhân viên có kỹ 
năng số và phân tích có thể thay thế lực lượng lao động hiện 
có. Ví dụ, trong hoạt động tiếp thị, các nhà tiếp thị sản phẩm 
và thương hiệu truyền thống được thay thế bằng các chuyên 
gia tiếp thị trực tuyến và di động, trong khi các nhà phân tích 
dữ liệu có thể đảm nhận vai trò của các nhà nghiên cứu tiếp 
thị. Một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp hiện nay đó 
là phải thu hút và cạnh tranh với những doanh nghiệp số 
mới nổi, để có những nhân viên tài năng - dày dạn về kỹ 
năng số. Các tài năng kỹ số và phân tích trẻ có xu hướng 
thích những gã khổng lồ công nghệ như Google và Apple, 
hoặc các công ty khởi nghiệp FinTech hơn là các doanh 
nghiệp truyền thống. 

3.3. Các định hướng chiến lược theo từng giai đoạn 
chuyển đổi số 

Có nhiều chiến lược tăng trưởng mà các công ty theo 
đuổi kinh doanh số có thể thực hiện, nhưng chiến lược 
quan trọng nhất chính là các chiến lược thúc đẩy việc sử 
dụng các nền tảng, trong đó nền tảng (flatform) đề cập đến 
phương thức, mô hình kinh doanh dựa trên việc kích hoạt 
sự tương tác giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng 
trong môi trường công nghệ số nhằm tạo ra và tối ưu hóa 
giá trị. Bảng 2 cho thấy sự đa dạng của các chiến lược tăng 
trưởng trong các giai đoạn chuyển đổi số, tuy nhiên chiến 

lược nền tảng đóng vai trò quan trọng đối với mọi giai 
đoạn của chuyển đổi số. Các định hướng chiến lược cụ thể 
bao gồm: 

- Chiến lược thâm nhập thị trường và phát triển thị 
trường đề cập đến việc doanh nghiệp có thẻ tối đa hóa tác 
dụng của các công nghệ số để đạt được sự tăng trưởng 
đáng kể bằng cách thu hút và biến những người chưa từng 
tiêu dùng sản phẩm hoặc sản phẩm thay thế truyền thống 
trước đây thành khách hàng hiện thực của doanh nghiệp. 

- Chiến lược thâm nhập thị trường dựa trên nền tảng: 
Ngoài các chiến lược truyền thống, các công ty kinh doanh 
số cũng có thể thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường 
dựa trên nền tảng, bằng cách giới thiệu một nền tảng bao 
gồm các sản phẩm hiện có khác nhau vào một thị trường 
mới do các đối tác bên ngoài cung cấp. 

- Chiến lược phát triển sản phẩm: Các công ty kinh doanh 
số thường có thể phát triển và tung ra các sản phẩm mới 
một cách hiệu quả hơn trong một môi trường nền tảng, vì 
các nền tảng cho phép sự hiệp lực mạnh mẽ hơn giữa các 
sản phẩm. Ví dụ: các công ty kinh doanh trò chơi trên nền 
tảng di động, thường sử dụng các nền tảng trò chơi để giới 
thiệu dòng trò chơi mới một cách liên tục vào thị trường với 
chi phí phát triển và quảng cáo tương đối thấp. 

- Chiến lược nền tảng đồng sáng tạo (co-creation 
platform): Chiến lược đồng sáng tạo cho phép người dùng 
bên ngoài chủ động đồng tạo giá trị bằng cách trao cho họ 
quyền tự thực hiện các hoạt động nhất định trên nền tảng. 
Các hình thức đồng sáng tạo tương đối đơn giản tồn tại 
trong đó các nền tảng kỹ thuật số cho phép khách hàng 
tham gia truyền miệng hoặc viết đánh giá sản phẩm hoặc 
chia sẻ ý tưởng sáng tạo trên các nền tảng cung cấp dịch 
vụ cộng đồng. Đồng thời, các nền tảng cũng có thể cho 
phép khách hàng thực hiện các hoạt động thực chất hơn 
bằng cách chuyển đổi vai trò, chẳng hạn như khách hàng 
trở thành nhà cung cấp trong môi trường trực tuyến hoặc 
trở thành nhà sản xuất khi họ tham gia vào quá trình thiết 
kế, sửa đổi hoặc lắp ráp sản phẩm.  

- Chiến lược đa dạng hóa nền tảng: một số công ty có 
thể kết hợp tất cả các phương pháp tiếp cận trong một 
chiến lược duy nhất, gọi là đa dạng hóa nền tảng. Chiến 
lược tăng trưởng này thường được triển khai bởi các nền 
tảng lớn, thành công nhằm tạo ra tăng trưởng bổ sung ở 
các thị trường chưa được khám phá với các sản phẩm mới. 
Cách tiếp cận này bao gồm việc mở rộng nền tảng để phục 
vụ các thị trường mới, cập nhật loại sản phẩm và dịch vụ và 
mở công ty để cùng tạo ra giá trị bằng cách hợp tác với các 
nhà tài trợ (Google và Android) hoặc với các nền tảng, nhà 
cung cấp, người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ bổ 
sung có thể tương tác khác. 

Theo Verhoef và cộng sự [2], một đặc điểm gần như phổ 
biến của các công ty kinh doanh số, và đặc biệt là nền tảng 
số, là con số tăng trưởng ấn tượng của họ. Ví dụ, Google đã 
tăng từ 1 tỷ lượt tìm kiếm mỗi năm vào năm 1999 lên 2 
nghìn tỷ vào năm 2016, ngụ ý tốc độ tăng trưởng 50% mỗi 
năm trong khoảng thời gian 17 năm. Nền tảng chia sẻ xe 
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Lyft đã tăng từ 2,7 triệu lượt trong năm 2013 lên 162,6 triệu 
lượt vào năm 2016, dẫn đến tốc độ tăng trưởng hàng năm 
gần 300%. Tương tự, số lượng người dùng Facebook đang 
hoạt động đã tăng khoảng 25% mỗi năm từ năm 2009 đến 
năm 2017. 

Bảng 2. Các định hướng chiến lược tương ứng với từng giai đoạn chuyển đổi số 

Các giai 
đoạn 

chuyển 
đổi số 

Chiến lược Chỉ số đánh giá Mục tiêu 

1. Số hóa Thâm nhập thị 
trường; phát triển 
thị trường; và phát 
triển sản phẩm 

Các chỉ số KPIs truyền 
thống: Chi phí phục vụ, 
ROI, ROA. 

Tiết kiệm chi phí: 
Triển khai hiệu 
quả hơn nguồn 
lực cho các hoạt 
động hiện có. 

2. Kích hoạt 
số hóa 

(+) Thâm nhập thị 
trường dựa trên 
nền tảng; Nền 
tảng đồng sáng 
tạo. 

Các chỉ số KPIs truyền 
thống và KPIs số như: 
Trải nghiệm người dùng, 
khách hàng/người dùng 
đơn nhất, khách 
hàng/người dùng tích 
cực. 

Tiết kiệm chi phí 
& tăng doanh thu: 
Sản xuất hiệu quả 
hơn thông qua tái 
thiết kế quy trình 
kinh doanh; Nâng 
cao trải nghiệm 
khách hàng. 

3. Chuyển 
đổi số 

(+) Đa dạng hóa 
nền tảng 

Các chỉ số KPIs số như: 
mức độ chia sẻ số, độ lớn 
và động lực phát triển, 
quan điểm của người 
đồng sáng tạo. 

Mô hình chi phí-
doanh thu mới: 
cấu trúc lại tài sản 
để phát triển mô 
hình kinh doanh 
mới. 

Trong khi nhiều yếu tố có thể góp phần vào những con 
số ấn tượng này, hai động lực chính đằng sau sự tăng 
trưởng đó là khả năng mở rộng cao của nền tảng và tăng 
cường hiệu ứng mạng. Nền tảng có thể phát triển nhanh 
chóng và xử lý số lượng người dùng ngày càng tăng, bao 
gồm khách hàng, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ bổ 
sung, vì chi phí phục vụ người dùng bổ sung thấp và trong 
trường hợp nền tảng số đôi khi không đáng kể. Mặt khác, 
mô hình nền tảng ngụ ý rằng sự gia tăng số lượng người 
dùng ở một phía (ví dụ: khách hàng hoặc nhà cung cấp) 
thu hút người dùng từ phía bên kia, vì họ nhận được tiện 
ích cao hơn từ việc sử dụng nền tảng, do hiệu ứng mạng 
ngày càng tăng tạo ra các vòng lặp tốt. Sự tăng trưởng của 
các nền tảng ban đầu phụ thuộc rất nhiều vào việc giới 
thiệu một sản phẩm thành công, theo thời gian, sự tập 
trung ngày càng chuyển khỏi tư duy dựa trên sản phẩm 
sang tư duy dựa trên nền tảng. Sự thay đổi này ngụ ý 
chuyển từ việc tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm mới 
sang việc quản lý các đối tác của nền tảng như nhà cung 
cấp và khách hàng. 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 
Một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh 

nghiệp chỉ ra trong quá trình chuyển đổi số là việc phát 
triển và cập nhật các kỹ năng kỹ thuật số trong tổ chức. 
Trước thực trạng đa số người lao động trong doanh nghiệp 

hạn chế các kiến thức và kỹ năng về số hóa và công nghệ 
số, các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn trong việc tổ chức 
các khóa đào tạo chuyên biệt để cải thiện kỹ năng số hóa 
và công nghệ số cho nhân viên. Dẫu vậy, không phải lúc 
nào đội ngũ giảng viên của các cơ sở giáo dục cũng hội tụ 
đầy đủ những kiến thức và kỹ năng về vấn đề này và do đó 
dẫn đến khó khăn cho việc truyền tải và cập nhật các kỹ 
năng số cho người học. Do đó, một trong những yêu cầu có 
tính cấp thiết là phải liên tục trang bị cho đội ngũ giảng 
viên những kiến thức nền tảng và cập nhật về số hóa và 
chuyển đổi số. Song song với đó, tăng cường chuyển đổi số 
trong giáo dục đại học chính là giải pháp then chốt và thiết 
thực nhất. 

Phù hợp với “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng phê 
duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, nhấn 
mạnh đến hai nội dung của chuyển đổi số trong giáo dục.  

- Thứ nhất, tăng cường chuyển đổi số trong công tác 
quản lý trên cơ sở đẩy mạnh số hóa các thông tin quản lý, 
hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thống; áp 
dụng và vận hành các phần mềm để phân tích và xử lý 
thông tin; triển khai các công cụ và dịch vụ công trực tuyến 
trên cơ sở áp dụng các công nghệ số (AI, IoT, và blockchain) 
trong công tác quản lý, điều hành. 

- Thứ hai, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động 
dạy - học và kiểm tra, đánh giá bằng cách: đẩy mạnh, 
hướng tới số hóa 100% học liệu (giáo trình điện tử, bài 
giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm);  xây dựng 
và phát triển thư viện số hiện đại, kết nối với nhiều nhà 
xuất bản, nhiều cơ sở dữ liệu để tạo thuận lợi cho quá trình 
học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên; triển 
khai hệ thống đào tạo trực tuyến, tăng cường chuyển đổi 
toàn bộ hình thức tổ chức dạy học cũng như phương pháp 
giảng dạy theo hướng tăng cơ hội tương tác giữa giảng 
viên với giảng viên, giảng viên với người học và giữa những 
người học với nhau trên không gian số và nền tảng công 
nghệ thông tin để giúp người học có thể cá nhân hóa việc 
học tập và lĩnh hội kiến thức. 

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, các 
trường đại học cần tích cực, chủ động và đóng vai trò là hạt 
nhật trong quá trình chuyển đổi số, thể hiện ở một số khía 
cạnh cụ thể sau: 

- Tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ mới, theo kịp với 
sự phát triển của xã hội và phát triển các nền tảng, các 
phần mềm để có thể quản lý và triển khai đồng bộ, có hiệu 
quả mọi hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để 
làm được điều này, nhà trường cần đẩy mạnh công tác xã 
hội hóa và kêu gọi sự đầu tư hợp tác của doanh nghiệp 
trong công tác giáo dục – đào tạo để tạo ra lực lượng lao 
động có chất lượng và cung ứng ngược trở lạ cho các 
doanh nghiệp sau này. 

- Tăng cường nghiên cứu và hợp tác cùng doanh 
nghiệp để triển khai giảng dạy các học phần chuyên biệt 
nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho sinh viên, ví dụ: 
các học phần về phân tích dữ liệu số lớn, các học phần về 
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phát triển các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng môi 
trường công nghệ và không gian ảo. 

- Kết nối và hợp tác với các doanh nghiệp mới nổi và các 
doanh nghiệp đầu ngành, các chuyên gia AI và các bên liên 
quan để cùng nghiên cứu, đầu tư và triển khai các chương 
trình, dự án chiến lược về chuyển đổi số và công nghệ số. 
Trên cơ sở đó các trường đại học có thể cập nhật, thích ứng 
và phát triển các công nghệ kỹ thuật số mới cung ứng cho 
thị trường và nâng cao chất lượng của giáo dục số. 

- Triển khai áp dụng mô hình giáo dục theo hướng tích 
hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học (STEM: 
scientific, technology, engineering and mathematical) và 
văn hóa số vào các chương trình đào tạo. Điều này rất quan 
trọng trong việc giúp người học có một thái độ tích cực và 
một tinh thần cởi mở đối với những thách thức công nghệ 
trong tương lai. 

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, tích cực phát 
hiện và đầu tư các tài năng số, phát triển các chương trình 
vườn ươm khởi nghiệp và trung tâm kết nối các tài năng số 
với các nhà đầu tư và nhà khoa học. 
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