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Ông Lê Văn Tuấn
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Kinh tế số là một trong 3 trụ cột của chuyển đổi số, bên cạnh chính quyền số, xã
hội số. Đó quá trình chuyển đổi môi trương kinh tế truyền thống sang môi trường số,
mà trong đó quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và
vừa đóng vai trò to lớn và quan trọng.
Ngày 22/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số
377/QĐ-BTTTT phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi
số với mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh
nghiệp SMEs) thông qua việc sử dụng các nền tảng số để tối ưu hóa hoạt động, nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị mới cho
doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực,
địa bàn.
Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và công bố trang thông tin
hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tại địa chỉ https://dbi.gov.vn.
Tại đây, các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký tư vấn, tham khảo
các giải pháp công nghệ, nền tảng và áp dụng cho doanh nghiệp mình. Các nền tảng
này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, lựa chọn và phân loại trên nhiều
lĩnh vực: quản trị và nghiệp vụ quản lý; khách hàng và thị trường; hạ tầng công nghệ
và an ninh mạng; nghiệp vụ chuyên ngành.
Bên cạnh kênh thông tin hỗ trợ, tương tác trên, doanh nghiệp SMEs đánh giá
mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp mình qua Bộ công cụ đánh giá do Bộ Thông
tin và Truyền thông thực hiện. Bộ công cụ được xây dựng, đánh giá trên 06 trụ cột: trải
nghiệm cho khách hàng; chiến lược; hạ tầng và công nghệ; vận hành; chuyển đổi số
văn hóa doanh nghiệp; dữ liệu và tài sản thông tin. Thông qua quá trình đánh giá,
doanh nghiệp SMEs xác định mình đang ở giai đoạn nào của quá trình chuyển đổi số
để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi phù hợp, giúp doanh nghiệp phát
triển nhanh hơn, mạnh hơn.
Đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mục tiêu phát triển kinh tế số đã được Ban Chỉ
đạo Chuyển đổi số thông qua với quan điểm đưa doanh nghiệp lên môi trường số,
trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu:
- 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số.
- 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.
- 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
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- 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa có website với tên miền .vn.
- 30% hộ sản xuất nông nghiệp có gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.
- Thí điểm cài đặt ứng dụng Sổ tay theo dõi tình hình sản xuất trồng trọt.
- Thúc đẩy đưa công nghệ IoT vào nuôi trồng thủy sản.
Với các chỉ tiêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp chịu trách nhiệm
đối với chỉ tiêu “50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa có website với tên miền .vn”. Theo
số liệu đến cuối năm 2021, số tên miền “.vn” là 4.109; tỷ lệ doanh nghiệp có tên miền
“.vn” đạt 9,21%; cho thấy hiện tại các doanh nghiệp SMEs chưa thật sự chú trọng đến
việc xây dựng webste, đặc biệt là website có tên miền .vn. Đây là bước đầu tiên của quá
trình chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh trực tuyến, đồng
thời xây dựng thương hiệu trên Internet.
Để hiện thực chỉ tiêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Trung
tâm Internet Việt Nam xây dựng chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh
trực tuyến hiệu quả với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và đã chính
thức công bố vào cuối tháng 3/2022 tại địa chỉ https://brvtict.vn hoặc liên hệ trực tiếp
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông theo địa chỉ 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà
Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để được tư vấn, hỗ trợ và thực hiện đăng ký tên miền.
Thông qua chương trình, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh có thể dễ
dàng đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” với chính sách ưu đãi khi đăng ký, duy
trì tên miền năm tiếp theo, được tặng website đăng tải 150 sản phẩm, hỗ trợ kết nối tự
động với sàn thương mại điện tử, các nền tảng thanh toán và vận chuyển, chứng chỉ
bảo mật đảm bảo giao dịch an toàn và hiệu quả, hỗ trợ tập huấn để nắm rõ được cách
xây dựng và vận hành website một cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Website cũng
tích hợp hơn 200 mẫu thiết kế sẵn phù hợp với những ngành nghề, lĩnh vực, đối tượng
kinh doanh phổ biến như: Hợp tác xã ngành nghề, hộ kinh doanh cá thể; các doanh
nghiệp trên địa bàn, doanh nghiệp du lịch/dịch vụ; các cơ sở y tế; các cơ sở giáo
dục,…
Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trên rất cần sự đồng hành của doanh nghiệp
SMEs thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp của mình, tạo sự thay đổi cơ bản
cho quá trình phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển nền kinh tế dựa vào nền
tảng, công nghệ số.
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Bộ Thông tin
và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ,… cũng như các
doanh nghiệp cung cấp giải pháp tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị hỗ trợ các doanh
nghiệp SMEs trên địa bàn tỉnh. Trước mắt dự kiến sẽ tổ chức buổi hội thảo vào tháng
8/2022, rất mong các doanh nghiệp SMEs của tỉnh chung tay thực hiện chuyển đổi số.
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Tóm tắt: Chuyển đổi số (digital transformation - DX) là một trong những chiến
lược trọng tâm mà chính phủ, các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà
nghiên cứu đang tập trung xây dựng trong quá trình phát triển nền kinh tế số và kinh
tế chia sẻ. Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là nhu cầu thực tiễn
lớn khi các doanh nghiệp này chiếm đến 95% cấu trúc của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc
chuyển đổi số tại các doanh nghiệp SME đặt ra nhiều thách thức khi họ gặp nhiều bất
lợi về nguồn lực (công nghệ, tài chính, con người). Nghiên cứu này phân tích các vấn
đề cần được giải quyết nhằm giúp quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp SME
được diễn ra thuận lợi. Cụ thể, một nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh
nghiệp SME đã được đề xuất theo đó các kỹ thuật của công nghệ 4.0 được vận dụng
vào các mô-đun chính. Ví dụ, công nghệ AI trong phân tích dữ liệu rút trích tri thức
giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả kinh doanh, công nghệ kho dữ liệu
(data warehouse) và trí tuệ kinh doanh (BI) kết hợp với công nghệ AI ở trên nhằm tạo
ra các hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý, công nghệ phần mềm tiên tiến
để phát triển các hệ thống phần mềm quản lý tác vụ trong nghiệp vụ kinh doanh
(sales) quản lý kho hàng (invetory),... Một hệ thống nguyên mẫu (prototype) đã được
xây dựng và triển khai thử nghiệm trong thực tế tại các doanh nghiệp nhằm rút ra các
bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển. Một trong những bài học quan trọng đó
là cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp
trong việc áp dựng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Từ khóa: Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, kho dữ liệu, trí tuệ
kinh doanh.
Abstract: Digital transformation (DX) is an important strategy that government,
governing agencies, business community and scientists are focusing aiming to
develope a digital economy and sharing economy. DX in small and medium
enterprises (SME) raises a great demand and potential as SMEs share 95% in the
economic structure. However, there are many challenges in DX at SMEs as they are
facing difficulties in technical, financial, and human resource limitation. This research
analyzes issues that need to be resolved to make the DX in SMEs be viable and
succeeded smoothly. Concretely, a framework for digital transformation in SME has
been proposed where technologies in Industry 4.0 are applied. For examples, AI is
applied in data analysis to extract knowledge for enhancing customer experiences and
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business performance, data warehouse and business intelligence (BI) associating with
the aforementioned AI techniques for making decision support systems, advanced
software engineering techniques for developing transactional processing systems in
sales and inventory management,... A prototyping has been developed and
implemented in some organizations to reveal experience lessons and devise future
development directions. One of the most important lessons is the necessary to have
firm collaborations between governing agencies, business organizations and
researchers to bring research results to practices.
Keywords: Data transformation, AI, data mining, data warehouse, business
intelligence.
1. Giới thiệu
Chuyển đổi số (digital transformation - DX) là một trong những chiến lược trọng
tâm của cách mạng công nghiệp 4.0 mà chính phủ, các cơ quan quản lý, cộng đồng
doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu đang tập trung xây dựng, hướng đến xây dựng
chính quyền số, doanh nghiệp số và xã hội số, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã
hội. Ở góc độ doanh nghiệp và kinh doanh phát triển kinh tế, một trong những lợi ích
mà DX đem lại đó là nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh,... lấy khách
hàng làm trung tâm, nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó giúp doanh nghiệp và
khách hàng gắn kết chặt chẽ trong một môi trường cộng tác, đem lại lợi ích to lớn cho
cả hai phía: (i) đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng với chi phí thấp, và (ii) nâng
cao hiệu quả kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy
năng suất sản xuất, kinh doanh của toàn xã hội [1, 2].
Trong những năm gần đây, bên cạnh những chính sách nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế chia sẻ của Chính phủ, quá trình
chuyển đổi số đang diễn với các mức độ và phạm vi khác nhau trong các hoạt động
của nền kinh tế [3]. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, dựa
trên việc phân tích một số nhóm ngành kinh tế chính, kinh tế số đã đóng góp khoảng
14% GRDP của thành phố trong năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng cao trong những năm
tiếp theo [4]. Do vậy, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế chia sẻ là một xu
hướng tất yếu trong phát triển kinh tế xã hội [3].
Ở một góc nhìn khác, trong xu hướng hội nhập của một thế giới ngày càng
phẳng, cơ hội và thách thức luôn được mở ra cho mọi doanh nghiệp, vượt qua các ranh
giới về địa lý cũng như các hàng rào kỹ thuật mà các quốc gia đưa ra để bảo vệ doanh
nghiệp trong nước, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, chuyển đổi số trở nên là
một trong những yêu cầu sống còn của mọi doanh nghiệp [1]. Xu hướng này không có
nghĩa là môi trường cạnh tranh lúc nào cũng công bằng giữa các doanh nghiệp, nhất là
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Ở Việt Nam các doanh nghiệp SME - chiếm
hơn 95% - còn nhiều khó khăn trong tiến trình chuyển đổi số do những hạn chế nhất
định về nguồn lực con người, công nghệ, tài chính,... [5]. Cụ thể, trình độ ứng dụng
CNTT vào vận hành, quản lý ở các doanh nghiệp này vẫn còn ở mức độ thấp, cách tiếp
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cận công nghệ, đầu tư nghiên cứu và triển khai các giải pháp chuyển đổi số còn nhiều
khó khăn. Nếu không có cơ chế hỗ trợ phù hợp, các doanh nghiệp SME sẽ tụt hậu
trong quá trình chuyển đổi số, làm chậm lại mục tiêu phát triển kinh tế số của đất
nước. Trong khi đó, lợi thế của các doanh nghiệp SME là họ có độ linh hoạt cao trong
cơ cấu tổ chức, triển khai thử nghiệm phương pháp kinh doanh mới vào thực tiễn. Do
đó, nếu có một khung thức phù hợp giúp họ chuyển đổi số thuận lợi, khả năng thành
công và hiệu quả kinh tế đem lại sẽ rất tiềm năng.
Nghiên cứu này đề xuất cách tiếp cận chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng
tâm (customer centric DX approach), theo đó doanh nghiệp sẽ đem lại lợi ích tốt nhất
cho khách hàng trong khi giảm chi phí vận hành, sản xuất, triển khai dịch vụ,... từ đó
nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với cách tiếp
cận này, khách hàng vừa là đối tượng phục vụ, vừa là động lực phát triển, vừa là điều
kiện sống còn và nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
2. Bối cảnh và Công trình nghiên cứu liên quan
Sớm nhận thức được vai trò của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong
đó có chuyển đổi số, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà
nước và Chính phủ đã có những chính sách chỉ đạo rõ ràng, chặt chẽ nhằm chủ động
tham gia và cuộc cách mạng này, vận dụng được nguồn lực của xã hội trong việc phát
triển đất nước như:
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27
tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Dựa vào các chủ trương ở trên, Chính phủ đã ban hành các quyết định, thông tư
hướng dẫn và giao các bộ ngành liên quan đẩy mạnh xây dựng chương trình chuyển
đổi số quốc gia. Cụ thể nhất là Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ
tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030". Chương trình này hướng đến mục tiêu kép là vừa phát
triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ
số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Chương trình nêu rõ các mục tiêu cần
đạt được đến năm 2025 như:
Về phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động: 80% dịch
vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau
bao gồm cả thiết bị di động, 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh, 80% hồ sơ công việc
tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng,
50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi
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trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Việt Nam thuộc nhóm 70 nước
dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Đến
năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh
vực đạt tối thiểu là 10%. Năng suất lao động tăng tối thiểu 7%/năm, Việt Nam thuộc
nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI) và chỉ số cạnh tranh (GCI), thuộc
nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII).
Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: đáp ứng việc phủ hạ tầng
mạng băng thông rộng cáp quang trên 80% hộ gia đình, 100% xã, tỷ lệ dân số có tài
khoản thanh toán điện tử trên 50% và Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an
toàn, an ninh mạng (GCI).
Trên thế giới, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
chuyển đổi số đã phát triển một cách mạnh mẽ kể từ năm 2015 (mặc dù khái niệm này
đã xuất hiện trước đó - từ cuối thể kỷ 20). Các tổ chức nghiên cứu xu hướng công nghệ
và thị trường uy tín như Gartner, Statista, IDC [6 - 8] đều nhận định chuyển đổi số là
một xu hướng tất yếu của thế giới và nhu cầu của thị trường không ngừng tăng lên. Ví
dụ Statista nhận định năm 2021, thị trường công nghệ và dịch vụ chuyển đổi số ở
khoảng 1.5 nghìn tỉ đô la (1.5 USD Trillion) và sẽ tiếp tục tăng đều đến năm 2025 sẽ
đạt mức 2.8 ngìn tỉ đô la [7]. Trong khi đó, IDC nhận định đầu tư trực tiếp vào chuyển
đổi số trên toàn cầu từ năm 2020 đến 2023 là ở mức trên 6.8 nghìn tỉ đô la [8]. Do vậy
chuyển đổi số đã trở nên một xu thế phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các quốc gia.
Ở các nước phát triển, với nền tảng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin và
truyền thông đã phát triển mạnh mẽ, quá trình chuyển đổi số và cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 đã diễn ra trước các nước đang phát triển. Trong nhóm này, các nước phát
triển như Đức, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã rất thành công trong quá trình vận
dụng các kỹ thuật trong công nghiệp 4.0 như Big Data, IoT, AI vào hoạt động sản
xuất, kinh doanh và quản lý. Các nước châu Âu đang tập trung vào việc thiết lập các
tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư (privacy) bằng cách đưa ra các chỉ thị
chung về bảo vệ dữ liệu (General Data Protection Regulation (GDPR) [9]. Ở Mỹ,
chương trình chính phủ số đã được đẩy mạnh và phát triển từ những năm 2010 [10] và
hiện tại các chương trình AI, IoT, Big Data, mạng di động thế hệ mới đang được đẩy
mạnh ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế và quản trị. Ở Châu Á, Nhật Bản đang nổi lên
như cầu nối toàn cầu về kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ kỹ thuật số. Ngược lại, ở các
nước kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ,... cũng có những chiến lược
cho cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 nói chung và chuyển đổi số nói riêng.
Ở khu vực ASEAN, các nước như Malaysia, Singapore, Thái Lan,... cũng đang
đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số [11] và cách tiếp cận có nét tương đồng với Việt
Nam. Cụ thể, các nước này đều có chủ trương xây dựng các hạ tầng và dịch vụ số dựa
trên nền tảng kỹ thuật công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 như hạ tầng Internet
băng thông rộng, tính toán di động và điện toán đám mây, IoT, AI và Big Data. Nhìn
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chung các nước này đều có cách tiếp cận tương đồng đó là chính phủ đẩy mạnh
chuyển đổi số trong các trụ cột chính từ đó tạo sự lan tỏa cho các ngành nghề khác
cũng như khu vực kinh doanh.
Về nghiên cứu khoa học, trên thế giới đã có những nghiên cứu chuyên sâu về các
công nghệ và kỹ thuật của cách mạng công nghiệp 4.0 hỗ trợ chuyển đổi số mạnh mẽ
như AI, khai phá dữ liệu (data mining), máy học (machine learning), Big Data, IoT,
điện toán đám mây. Nghiên cứu [12] chỉ ra vai trò ảnh hưởng của AI và máy học trong
sự phát triển bền vững của chuyển đổi số. Bài báo chỉ ra rằng AI sẽ là động lực để đẩy
mạnh chuyển đổi số và có tiềm năng áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã
hội từ y tế, giáo dục, ngân hàng, bảo hiểm, marketing, giao thông, logistic, đến nông
nghiệp,... Bên cạnh đó, AI còn có thể kết hợp với các công nghệ khác như 5G, phân
tích dữ liệu lớn, IoT, blockchain, bảo mật dữ liệu,... để tạo nên sức mạnh và nền tảng
đầy đủ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số. Nghiên cứu [13] tổng hợp
các bài học, tình huống thực tế trong việc vận dụng AI vào xây dựng các chatbots hỗ
trợ trong chuyển đổi kinh doanh số. Về vai trò của IoT, BigData analysis,... đối với
chuyển đổi số có thể được tìm thấy ở các nghiên cứu [14 - 16].
Nhìn chung các nghiên cứu trên đề xuất vận dụng các kỹ thuật chuyên sâu trong
AI, IoT, phân tích dữ liệu lớn vào quá trình chuyển đổi số, ứng dụng vào từng bài toán
cụ thể như nông nghiệp thông minh, y tế thông minh, marketing và chăm sóc khách
hàng. Tuy nhiên, việc tích hợp các kỹ thuật trên thành một nền tảng hoàn thiện, có khả
năng tùy biến để đáp ứng được các yêu cầu đặc thù trong các doanh nghiệp SME vẫn
còn nhiều thách thức, nhất là áp dụng vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam.
3. Nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.1. Tổng quan hệ thống
Nghiên cứu này đề xuất và xây dựng một nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các
doanh nghiệp SME, theo đó các doanh nghiệp có thể ứng dụng được ngay vào quá
trình chuyển đổi số với chi phí đầu tư thấp (gần như bằng không) với các tính năng nổi
trội so với các giải pháp hiện có như sau:
(i) Cung cấp hệ thống các mô hình AI và phân tích dữ liệu giúp các doanh
nghiệp rút trích tri thức từ dữ liệu từ đó ra các quyết định hợp lý và hiệu quả;
(ii) Cung cấp các mô hình thiết kế kho dữ liệu (data warehouse) thường dùng tại
các doanh nghiệp, nhất là cho hoạt động bán hàng và quản lý kho hàng, phục vụ công
tác phân tích dữ liệu nêu ở (i) và các kỹ thuật trong trí tuệ kinh doanh (BI);
(iii) Cung cấp hệ thống các chức năng hỗ trợ truy vấn dữ liệu và (BI) cho doanh
nghiệp dựa trên kho dữ liệu đã xây dựng ở (ii); và
(iv) Cung cấp hệ thống phần mềm quản lý vận hành (operational system) cho
nghiệp vụ bán hàng (Sales) và quản lý kho hàng (Inventory) nhằm hỗ trợ các doanh
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nghiệp SME chưa có hệ thống phần mềm tác vụ, từ đó giải quyết điểm nghẽn đầu tiên
trong quá trình chuyển đổi số ở các doanh nghiệp.
Tất cả các giải pháp trên được tích hợp thành một nền tảng (platform) hoàn
chỉnh, có tính mở và tùy biến cao, theo đó các doanh nghiệp có thể chọn lựa các chức
năng phù hợp với quy mô, loại hình kinh doanh cũng như điều kiện về trình độ kỹ
thuật để yêu cầu tích hợp thành hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp. Ngoài ra, với
các doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật và nhân sự phù hợp, họ có thể tùy biến, phát
triển thêm các chức năng theo các yêu cầu riêng của mình. Kiến trúc tổng quan của hệ
thống đề xuất được minh họa ở hình 1 và được mô tả như dưới đây:
Business data
sources

AI &
Data analysis

Management
Decision makers

feed

ETL

Data mining

access

Forecast

Customer

Inventory

Sales

Data warehouses
Data marts

Feedback

Hình 1: Kiến trúc tổng quan của nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp
SME.
3.2. Nguồn dữ liệu (Data sources)
Dữ liệu đầu vào của hệ thống phần lớn là dữ liệu nội tại (internal data) từ các
hoạt động kinh doanh (Sales), quản lý kho hàng (Inventory) và quản lý khách hàng
(Customer) sinh ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, các dữ liệu
bên ngoài (external data) như các quy định của chính phủ về điều kiện, môi trường
kinh doanh, quy định về thuế, các quy định về ngành hàng của mỗi loại hình kinh
doanh cụ thể hoặc các thống kê chung của các đơn vị nghiên cứu về tình hình tăng
trưởng của các ngành nghề liên quan,... Các dữ liệu này sẽ được rút trích (extract),
chuyển đổi (transform) và nạp (load) vào (quá trình ETL) hệ thống kho dữ liệu (data
warehouse) để phục vụ công tác khai phá và phân tích dữ liệu dựa vào AI ở các công
đoạn sau.
Chú ý rằng, với những đơn vị chưa có hệ thống thông tin hỗ trợ các nghiệp vụ
trong quá trình kinh doanh, đề tài này sẽ cung cấp nền tảng và cách thức để triển khai
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các hệ thống đó. Ví dụ, các hệ thống quản lý bán hàng (Sales) và quản lý kho hàng
(Inventory) sẽ được triển khai trước, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp.
3.3. Kho dữ liệu (Data warehouse, data mart)
Để tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ quá trình truy vấn, áp dụng các kỹ
thuật phân tích chuyên sâu dựa vào AI nhằm hỗ trợ ra các quyết định một cách hiệu
quả, đề tài này cung cấp cơ chế để các doanh nghiệp có thể tạo ra các kho dữ liệu đáp
ứng được yêu cầu của mình. Doanh nghiệp có thể chọn lựa cách thiết kế chuẩn (dùng
chung cho hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ) - được cung cấp dưới dạng
các bộ công cụ chuẩn (toolkits). Các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các API được
cung cấp bởi nghiên cứu này để mở rộng các chức năng, thay đổi thiết kế của mình.
3.4. Bộ phận AI và phân tích dữ liệu (AI & Data analysis)
Đây là trái tim của giải pháp đề xuất và là điểm nổi bật mà các hệ thống phần
mềm quản lý tác vụ khác trên thị trường chưa có hoặc chưa được thiết kế một cách kỹ
lưỡng. Trong thành phần này, các tính năng sử dụng AI để khai phá dữ liệu, rút trích
các thông tin hữu ích từ dữ liệu nhằm hỗ trợ nhà quản lý ra các quyết định sẽ được
phân tích và đề xuất. Các kỹ thuật AI trong việc dự báo (prediction) thị trường, kết quả
kinh doanh; các kỹ thuật phân loại (classification) khách hàng, đánh giá khả năng mua
hàng; các kỹ thuật gom cụm (clustering) đặc tính hàng hóa, hoàn cảnh mua hàng, phân
vùng/mảnh thị trường; các kỹ thuật phân tích luật kết hợp (association rule mining) và
phân tích tương quan nhằm đẩy mạnh khả năng tiếp thị, bán chéo hàng hóa,... sẽ được
nghiên cứu, đề xuất và xây dựng để tích hợp vào hệ thống. Các tính năng trên cũng
được xây dựng dưới dạng các công cụ chuẩn (toolkits) để các doanh nghiệp có thể sử
dụng một cách thuận tiện nhất. Ngoài ra, chúng cũng được cung cấp dưới dạng API để
các doanh nghiệp có thể tiếp tục mở rộng khả năng phân tích của mình (nếu có điều
kiện và năng lực kỹ thuật số).
3.5. Bộ phận rút trích, chuyển đổi và nạp dữ liệu (ETL)
Đây là bộ phận quan trọng trong việc chọn lựa, rút trích dữ liệu (data extraction),
sau đó tiền xử lý, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu (data transform) trước khi nạp (load)
dữ liệu vào hệ thống kho dữ liệu. Bộ phận này cần được thiết kế kỹ lưỡng với cơ chế
định thời phù hợp nhằm đảm bảo dữ liệu được đưa vào kho dữ liệu có chất lượng cao.
3.6. Nhà quản lý (Management)
Như phân tích ở trên, hệ thống đề xuất trong đề tài này đồng thời đem lại lợi ích
cho nhiều phía: nhân viên tác vụ (sử dụng hệ thống phần mềm tác vụ được tích hợp
trong nền tảng đề xuất), khách hàng (tiếp cận với sản phẩm và dịch vụ có chất lượng),
và nhất là các nhà quản lý trong việc sử dụng các tri thức khai thác được từ hệ thống
AI và phân tích dữ liệu nêu ở phần trên để ra các quyết định hợp lý và hiệu quả. Người
sử dụng (nhà quản lý) có thể đưa ra các phản hồi để hệ thống có thể tiếp tục học
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(learn) và thích ứng (adapt) với yêu cầu phân tích, từ đó có thể đưa ra các hỗ trợ thông
minh, chính xác hơn trong tương lai.
4. Xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống
Trong giai đoạn này chúng tôi đã thực hiện các mô-đun phần mềm chính cho nền
tảng đề xuất và đã triển khai thử nghiệm tại một số đơn vị kinh doanh (cửa hàng bán lẻ
hàng thời trang và đơn vị bán thẻ nhớ). Cụ thể các chức năng của hệ thống hỗ trợ bán
hàng (Sales), quản lý kho hàng (Inventory) đã được xây dựng và triển khai thử
nghiệm. Các hệ thống này được cài đặt và tinh chỉnh các chức năng cho phù hợp với
yêu cầu đặc thù của từng khách hàng (cửa hàng) một cách thuận tiện, từ đó rút ra được
các bài học kinh nghiệm cũng như định hướng cho kế hoạch triển khai trong thực tế
trên diện rộng.
Dưới đây là một số chức năng chính trong hệ thống hỗ trợ bán hàng, theo đó các
đơn vị kinh doanh bán lẻ có thể nhanh chóng tạo ra hệ thống phần mềm dưới dạng web
cho đơn vị mình, thực hiện việc quản lý danh mục hàng hóa, nhập hàng và bán hàng,
thống kê kết quả kinh doanh, tạo trang web bán hàng trực tuyến.
Quản lý danh mục sản phẩm kinh doanh: Với nhóm chức năng này, người
dùng có thể tạo mới danh mục các sản phẩm mà cửa hàng đang kinh doanh như quản
lý sản phẩm theo thuộc tính (màu, kích thước - size,...), theo lô, hạn sử dụng,... như mô
tả ở hình 2. Người sử dụng được cung cấp ba cách để tạo danh mục sản phẩm mới
như: nhập từng sản phẩm từ biểu mẫu của hệ thống; hệ thống tự động gợi ý thông tin
sản phẩm trong quá trình nhập hàng; nhập từ file Excel chứa các danh mục sản phẩm
đã có sẵn của người dùng hoặc được gợi ý từ chúng tôi (thông qua việc rút trích thông
tin sản phẩm từ ngành kinh doanh).

Hình 2: Quản lý danh mục sản phẩm kinh doanh.
Chức năng bán hàng: Đây là nhóm chức năng chính của hệ thống Sales, hỗ trợ
các doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ kinh doanh của mình một cách thuận lợi, giảm
thiểu sai sót, tăng hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm người dùng. Như biểu diễn ở
hình 3, nhóm chức năng này hỗ trợ các tác vụ như tạo giỏ hàng, tính tiền, theo dõi
công nợ, tích điểm cho khách hàng thân thiết, áp dụng các chương trình khuyến mãi
của cửa hàng vào quá trình bán hàng,...
45

Nghiệp vụ bán hàng có thể phát sinh thêm các nghiệp vụ khác như khách trả
hàng, tìm kiếm các giao dịch đã thực hiện, xuất ra file Excel để phục vụ các công tác
khác, in biên lai mua hàng,... Hình 4 mô tả thông tin của một hóa đơn từ một giao dịch
của khách hàng.

Hình 3: Nhóm chức năng thực hiện nghiệp vụ bán hàng.

Hình 4: Thông tin hóa đơn của một giao dịch bán hàng.
Báo cáo thống kê kết quả kinh doanh: Đây là nhóm chức năng quan trọng hỗ
trợ nhà quản lý trong quá trình đánh giá tình hình kinh doanh, ra các quyết định hợp lý
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nhóm chức năng này cũng có thể được mở rộng
để kết nối với hệ thống kho dữ liệu, phân tích kết quả kinh doanh theo các chiều khác
nhau như: theo kỳ báo cáo (ngày, tuần, tháng, năm), theo sản phẩm, theo chi nhánh,
theo nhà cung cấp, theo nhân viên,... Hình 5 biểu diễn một thống kê đơn giản về doanh
số và chi tiết thu, chi qua các kỳ (theo ngày). Hệ thống thống kê cũng kết nối với nhóm
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chức năng khai phá dữ liệu dựa vào AI (phân tích ở mục 3), từ đó xây dựng hệ thống
BI cho doanh nghiệp.

Hình 5: Thống kê kết quả kinh doanh theo kỳ (ví dụ theo ngày).
Chuyển dịch kinh doanh trực tuyến: Một trong những định hướng hỗ trợ
chuyển đổi kinh doanh số có ý nghĩa là chuyển dịch kinh doanh từ truyền thống
(offline) sang trực tuyến (online). Để làm được việc này, chúng tôi tạo cơ chế nhằm
giúp các cửa hàng tạo ra trang web bán hàng online của riêng mình với các tùy biến về
thiết kế giao diện (hình 6), kết nối các chức năng chọn và mua hàng trên trang web với
hệ thống bán hàng đã có. Ngoài ra chúng tôi cũng thiết kế các chức năng kết nối với
các nền tảng thương mại điện tử (Tiki, Shopee, Lazada) và các đơn vị vận chuyển,
giao hàng (Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm (GHTK), Viettel Post, Vietnam Post
(VNPost),...) nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Hình 6: Trang web các cửa hàng tự thiết kế để chuyển dịch bán hàng trực tuyến .
5. Bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển
Trong quá trình khảo sát, phân tích thiết kế, phát triển và triển khai thử nghiệm
nền tảng đề xuất, chúng tôi rút ra được các bài học kinh nghiệm quan trọng và hướng
phát triển sau.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị rất nhiều thiệt thòi, bất lợi trong quá trình
chuyển đổi số, nhưng ngược lại họ có những thuận lợi về tính linh động, dễ thích nghi
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với sự chuyển đổi. Nếu quá trình chuyển đổi số đem lại những lợi ích thiết thực, rõ
ràng ngay từ đầu thì các doanh nghiệp SME sẽ dễ dàng ủng hộ và tham gia.
Các nền tảng chuyển đổi số nên được xây dựng và triển khai theo hướng từ việc
giúp giải quyết nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí vận hành, tăng tính cạnh
tranh của doanh nghiệp, sau đó đến các chức năng BI, hỗ trợ ra quyết định (hướng tiếp
cận từ dưới lên - bottom up). Tuy nhiên, quá trình phân tích, thiết kế hệ thống cần có
cái nhìn toàn diện, từ trên xuống (top down) để đảm bảo quá trình xây dựng và phát
triển các nền tảng có khả năng mở rộng, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao và
đầy đủ của quá trình chuyển đổi số, đó là quá trình tích hợp, phân tích dữ liệu, nâng
cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Do có những bất lợi về nguồn lực (tài chính, con người), các doanh nghiệp SME
cần có sự hỗ trợ với lực đẩy (push) đủ lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng
doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu,... Ví dụ, việc đẩy mạnh áp dụng các kết quả nghiên
cứu của các nhà khoa học, kết hợp với sự cộng tác của doanh nghiệp, các hiệp hội, các
cơ quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (ví dụ Sở Khoa học Công
nghệ) vào quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME sẽ là các điểm khởi đầu
hợp lý.
Tiềm năng và nhu cầu chuyển đổi số ở các doanh nghiệp SME là lớn nhưng sự
liên kết cộng tác như nêu ở trên vẫn còn lỏng lẻo, chưa được xây dựng và phát huy
hiệu quả.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nền tảng đề xuất, mở rộng
giới thiệu và triển khai tại các doanh nghiệp. Về mặt kỹ thuật, các giải pháp công nghệ
cũng cần có tính linh hoạt, khả năng tùy biến cao nhằm đáp ứng các nhu cầu đặc trưng
của các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ mở rộng kết nối với các nền tảng thương mại điện
tử, giao hàng để đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.
Về mặt kết nối giữa các bên liên quan (nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp),
chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác nhằm đưa sản phẩm vào sử dụng thực
tế tại các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được các đề xuất, yêu cầu
mang tính thực tiễn từ phía doanh nghiệp, các hiệp hội cũng như các nhà quản lý để
các giải pháp đề xuất ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế.
6. Kết luận
Nghiên cứu này đã đề xuất một khung thức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp SME
chuyển đổi số hiệu quả. Khung thức được phân tích và thiết kế theo hướng đáp ứng
các yêu cầu thực tiễn cũng như khả năng mở rộng trong tương lai, theo đó các kỹ thuật
của công nghệ 4.0 đã được đề xuất vào các mô-đun chính của hệ thống. Các kỹ thuật
và công nghệ của AI, kho dữ liệu, khai phá dữ liệu, BI đã được phân tích một cách kỹ
lưỡng. Các mô-đun phần mềm hỗ trợ quản lý kinh doanh (Sales) đã được xây dựng và
triển khai thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm cho thấy hiệu quả ban đầu của hệ thống
cũng như rút ra được các bài học kinh nghiệm quý báu và định hướng phát triển trong
tương lai. Cụ thể, tính mềm dẻo của hệ thống và khả năng đáp ứng yêu cầu đặc thù của
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từng doanh nghiệp là chìa khóa để giải pháp đề xuất được các doanh nghiệp đón nhận
và phát huy hiệu quả. Sự hỗ trợ của nhà quản lý, kết nối giữa các bên từ nhà nghiên
cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước là yếu tố then chốt trong việc đẩy
mạnh áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần cho sự thành công của công
cuộc chuyển đổi số.
Sản phẩm từ nghiên cứu
Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa
và nhỏ

https://cuahangcuatoi.net/
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ỨNG DỤNG THỰC TIỄN VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ông Phạm Phú Lâm
Giám đốc Công ty CP NETALINK
1. Chuyển đổi số là gì :
Chuyển đổi số (digital transformation) là việc sử dụng công nghệ số hay ứng
dụng công nghệ số trên cơ sở các dữ liệu số hoặc dữ liệu đã được số hóa để thay đổi
mô hình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra nhiều cơ hội và giá trị mới, cải
thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, tính cạnh tranh của tổ chức, cơ quan, doanh
nghiệp (Pham Huy Giao, 2020). Chuyển đổi số là tập trung vào đổi mới tổng thể, tăng
cường khả năng thích ứng, tập trung nhiều hơn vào việc thu thập, xử lý, tích hợp dữ
liệu, tri thức hữu ích cho tất cả các cấp ra quyết định, dựa trên dữ liệu.
2. Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp:
Tổng quan tình hình doanh nghiệp theo quy mô

Quan điểm và doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chuyển đổi số
ĐVT: %

Nguồn: VCCI, VNPT - 2020
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Kết quả của khảo sát “Thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp trong bối
cảnh Covid-19” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và VNPT
thực hiện, đại dịch Covid-19 bùng nổ đã gây ra hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế,
tạo ra cú huých mạnh mẽ khiến 25,7% số doanh nghiệp được khảo sát, trước đây chưa
quan tâm đến việc áp dụng công nghệ số, đã bước đầu áp dụng và có ý định sẽ tiếp tục
sử dụng những công nghệ này trong tương lai.
17,3% doanh nghiệp họ vẫn chưa ứng dụng công nghệ số nhưng có quan tâm tới
việc áp dụng công nghệ số từ khi xảy ra Covid-19. Có thể thấy, tuy chưa thực sự thay
đổi trong hành động, xong Covid-19 cũng đã góp phần chuyển biến nhận thức - yếu tố
quan trọng hàng đầu của một bộ phận doanh nghiệp về công cuộc chuyển đổi số.
Hiện nay, chuyển đổi số đã diễn ra hầu hết các loại hình doanh nghiệp từ lớn, nhỏ
và vừa hay các hộ kinh doanh và ở nhiều mức độ khác nhau. Một số đơn vị tiêu biểu
như:
Trong lĩnh vực tài chính, nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng,
Vietcombank xác định chuyển đổi số là một đột phá chiến lược và đang triển khai với
quyết tâm cao một chương trình hành động chuyển đổi số tổng thể và toàn diện nhằm
mục tiêu đạt mức độ trưởng thành chuyển đổi số trong top các ngân hàng dẫn đầu
ASEAN vào năm 2025, hay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
đã tổ chức lễ phát động Chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng, với chủ đề “BIDV
Digi Up - Thay đổi để dẫn đầu”.. .
Viettel là doanh nghiệp điển hình cho việc chuyển đổi số doanh nghiệp ngành
viễn thông tại Việt Nam. Tập đoàn đã thúc đẩy chuyển đổi số về quản trị trong tất cả
các lĩnh vực: công nghệ thông tin và dịch vụ số, sản xuất công nghiệp công nghệ cao,
logistics…
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được đánh giá là một trong nhưng doanh
nghiệp nhà nước tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng
và các đối tác.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) rất muốn chuyển đổi số tuy
nhiên các doanh nghiệp họ không biết bắt đầu từ đâu và làm như nào để triển khai
chuyển đổi số thành công. Trong quá trình tiếp xúc nhiều nhà quản lý doanh nghiệp,
chúng tôi thường nhận thấy những vấn đề sau:
1. Việc phát triển nhanh lượng khách hàng khi doanh nghiệp không có công cụ
quản lý dẫn đến việc mất kiểm soát thông tin, chưa chăm sóc tốt để tái bán hàng do
thiếu quy trình chăm sóc, quy trình đánh giá trải nghiệm khách hàng và quy trình xử lý
khiếu nại,... từ đó khiến khách hàng ngày càng rời xa doanh nghiệp.
2. Nhân sự tăng lên, luồng công việc nhiều hơn nhưng chủ doanh nghiệp chưa có
nhiều kinh nghiệm để thiết kế các quy trình làm việc tối ưu dẫn đến các phòng ban
phối hợp với nhau rời rạc, công việc chồng chéo và năng suất làm việc thấp.
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3. Bên cạnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy thiếu các quy
trình làm việc rõ ràng, tác nghiệp bằng các hình thức truyền thống như truyền miệng,
email, chat,...dẫn đến công việc không được xử lý đến nơi đến chốn, tiến độ dự án
chậm trễ mà không truy cứu được ai là người chịu trách nhiệm.
4. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ nhằm
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều
CEO vẫn chưa nhanh chóng triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong điều
hành khiến doanh nghiệp bị thụt lùi, giảm sức cạnh tranh và không thể đuổi kịp đối
thủ.
Một số rào cản các doanh nghiệp thường hay gặp phải đó là:
- Tư duy
- Chi phí
- Năng lực nhân sự nội bộ
- Năng lực nhà cung cấp,…
Có thể nói tư duy là một trong những rào cãn lớn để triển khai chuyển đổi số
thành công. Để áp dụng được các công cụ kỹ thuật số, các phần mềm quản lý chuyên
dụng, đòi hỏi doanh nghiệp từ các cấp lãnh đạo đến nhân viên phải thay đổi thói quen
cách làm cũ, học hỏi kỹ năng số. Năng lực tư duy rất quan trọng để từ đó tổ chức mới
có thể học, tiếp thu cái mới, ứng dụng công nghệ trong công việc, quản lý điều hành
doanh nghiệp. Ngoài ra, chi phí cũng là một rào cản với các doanh nghiệp vì phải bỏ ra
một lượng chi phí tương đối lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hậu covid
như hiện nay. Các hệ thống ERP có đầy đủ chức năng, chi phí rất cao chỉ phù hợp với
doanh nghiệp lớn, chưa phù hợp với những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có yêu
cầu quản lý đơn giản và chi phí hạn chế.
Các giải pháp riêng lẻ trên thị trường về quản lý bán hàng, nhân sự, kế toán,…
phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ nhưng không theo suốt được quá trình phát
triển của doanh nghiệp, phần lớn các giải pháp đang ứng dụng riêng lẻ tại các bộ phận
trong doanh nghiệp không kết nối với nhau,…
3. Các bước triển khai chuyển đổi số:
• BƯỚC 1: Thay đổi văn hóa, tư duy số
• BƯỚC 2: Thiết lập, chuẩn hóa hệ thống quy trình tác nghiệp
• BƯỚC 3: Chọn lựa và sử dụng các giải pháp phù hợp
4. Một số đề xuất trong quá trình chuyển đổi số:
4.1 Chuyển đổi sổi theo các mãng nghiệp vụ:
- Chuyển đổi số trong sales và marketing:
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o Bán hàng truyền thống kết hợp bán hàng online trên các sàn TMĐT Shopee,
Lazada, Tiki,…
o Website bán hàng
o Bán hàng ứng dụng các nền tảng MXH facebook, Tiktok, Zalo,
Intergram,…
o Ứng dụng các hệ thống CRM trong quản lý khách hàng, chăm sóc khách
hàng,
o Ứng dụng chattbot trong các giao tiếp với khách hàng online,…
- Chuyển đổi số trong quản lý điều hành:
o Phần mềm quản lý công việc, dự án
o Phần mềm quản lý đề xuất, phê duyệt
o Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử
o Phần mềm quản lý tài sản
o Phần mềm quản lý phòng họp
o …
- Chuyển đổi số trong tài chính, kế toán:
o Phần mềm kế toán
o Hóa đơn điện tử
o Chữ ký số
o Nộp và khai thuế điện tử
o Kết nối ngân hàng điện tử
o …
- Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự:
o Phần mềm quản lý nhân sự
o Phần phần quản lý tuyển dụng
o Phần mềm chấm công
o Phần mềm tính lương, BHXH
o Phần mềm e-learning
o …
4.2. Chuyển đổi số theo lộ trình phát triển doanh nghiệp:
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Nguồn: Cục quản lý doanh nghiệp – Bộ KHĐT

---***---
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DEMO ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀO MÔ HÌNH SẢN XUẤT
KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP
Ông Nguyễn Khắc Hiếu
Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Bình Minh (BMI)
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