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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 

2021 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR), tiền thân là Trung tâm 

Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, được thành lập ngày 7/7/2008. Là Viện nghiên cứu 

trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, VEPR có tư cách pháp 

nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng 

cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp 

và các nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và 

quá trình điều hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao 

gồm phân tích định lượng và định tính các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam và tác 

động của chúng tới các nhóm lợi ích; tổ chức các hội thảo đối thoại chính sách với 

mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và 

tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp cho các vấn đề chính 

sách quan trọng hiện hành; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo cao cấp về kinh tế, 

tài chính và phân tích chính sách. 

Từ năm 2018, Viện được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu Trọng điểm cấp ĐHQG. 

Theo Báo cáo về Xếp hạng Think Tank Toàn cầu 2019 của Đại học Pennsylvania (Hoa 

Kỳ), VEPR xếp thứ 59 trong tổng số 107 think tank hàng đầu của khu vực Đông Nam 

Á và Thái Bình Dương. 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Địa chỉ: Phòng 304, nhà E5 

  144 Xuân Thủy, Hà Nội 

Tel:   (84 – 24) 3 754 7506 – 704/714 

Fax:  (84 – 24) 3 754 9921 

Email:   vepr@vnu.edu.vn 

Website:  http://vepr.ueb.edu.vn 
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Báo cáo này được thực hiện bởi sự hỗ trợ của 
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CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI THẢO CÔNG BỐ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2022 

NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ CHO NGÀNH DỊCH VỤ 

Thời gian: 8h00 - 12h00, Thứ Sáu, ngày 20/05/2022 

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 11, đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu 

08:30 – 08:40 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

08:40 – 09:10 Phát biểu khai mạc  

- Phát biểu của GS.TS. Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - 

ĐHQGHN; 

- Phát biểu của GS.TS. Andreas Stoffers, Giám đốc Quốc gia, Viện FNF tại Việt Nam. 

09:10 – 10:00 Giới thiệu nội dung chính của Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2022 

TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; 

TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Dự báo Kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm 

Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia; 

ThS. Phạm Thế Thành, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; 

TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Khoa Vận tải Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải. 

10:00 – 10:15 Giải lao 

10:15 – 11:50 Trao đổi và thảo luận mở 

Điều hành phiên thảo luận: PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế - ĐHQGHN; 

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Giám đốc Viện Đào tạo và 

Nghiên cứu BIDV; 

TS. Vũ Tiến Lộc, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm trọng tài 

Quốc tế Việt Nam, Cố vấn cấp cao Viện công nghệ  quốc tế TFGI; 

PGS.TS. Vũ Sỹ Cường, Trưởng Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa Tài chính 

công, Học viện Tài chính; 

TS. Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) tại Việt Nam.  

Và đại diện nhóm tác giả Báo cáo Kinh tế thường niên 2022. 

11:50 – 12:00 Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo  

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

BAN TỔ CHỨC 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2022 
 

 

Chủ biên 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê 

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu 

TS. Nguyễn Quốc Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ  

CHO NGÀNH DỊCH VỤ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 5-2022 
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NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ  

CHO NGÀNH DỊCH VỤ 
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Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2022 

NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ 

CHO NGÀNH DỊCH VỤ 

Bản quyền © 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR),  

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Mọi sự sao chép và lưu hành không được sự đồng ý của VEPR là  

vi phạm bản quyền. Liên lạc: 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)  

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ: Phòng 304, nhà E5, 

  144 Xuân Thủy, Hà Nội 

Tel:   (84 – 24) 3 754 7506 – 704/714 

Fax:  (84 – 24) 3 754 9921 

Email:  vepr@vnu.edu.vn 

Website:  http://vepr.ueb.edu.vn 

  

mailto:vepr@vnu.edu.vn
http://vepr.ueb.edu.vn/
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR), tiền thân là 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, được thành lập ngày 7/7/2008. Là 

Viện nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 

VEPR có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế - 

ĐHQGHN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm 

giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, 

doanh nghiệp và các nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận 

động kinh tế và quá trình điều hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính 

của VEPR bao gồm phân tích định lượng và định tính các vấn đề của nền kinh tế 

Việt Nam và tác động của chúng tới các nhóm lợi ích; tổ chức các hội thảo đối 

thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách, 

lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải 

pháp cho các vấn đề chính sách quan trọng hiện hành; đồng thời, tổ chức các khóa 

đào tạo cao cấp về kinh tế, tài chính và phân tích chính sách. 

Từ năm 2018, Viện được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu Trọng điểm 

cấp ĐHQG. Theo Báo cáo về Xếp hạng Think Tank Toàn cầu 2019 của Đại học 

Pennsylvania (Hoa Kỳ), VEPR xếp thứ 59 trong tổng số 107 think tank hàng đầu 

của khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HỘI THẢO 

Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) là một tổ chức phi chính phủ 

của Đức, thành lập năm 1958.  FNF hoạt động tại Đức và trên hơn 60 quốc gia với 

sứ mệnh góp phần xây dựng các thiết chế ủng hộ tự do, nhân quyền, nhà nước pháp 

quyền và kinh tế thị trường. 

Tại Việt Nam, văn phòng đại diện của FNF được thành lập từ năm 2012. Dựa 

trên các dự án hợp tác, FNF tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo và thúc 

đẩy trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức về nhiều chủ đê ̣̀ như giáo dục đào 

tạo, xã hội mở và số hóa, tương lai nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 
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CÁC TÁC GIẢ 

(Xếp theo thứ tự bảng chữ cái) 

TS. Nguyễn Đức Bảo, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG 

Hà Nội. 

Th.S Đặng Trung Chính, Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, 

ĐHQG Hà Nội. 

PGS.TS. Lưu Quốc Đạt, Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG 

Hà Nội. 

Th.S. Hoàng Hương Giang, Đại học thủ đô. 

Th.S. Lê Sơn Hà, Ngân hàng Vietinbank. 

TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học giao thông vận 

tải. 

TS. Nguyễn Thị Vũ Hà, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học 

Kinh tế, ĐHQG Hà Nội. 

Th.S. Đinh Thị Hảo, Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô, Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Kinh tế - Xã hội quốc gia. 

Trần Minh Hiếu, Khoa đào tạo quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải. 

TS. Vũ Thanh Hương, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học 

Kinh tế, ĐHQG Hà Nội. 

Th.S. Phùng Thị Thu Hương, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh 

tế, ĐHQG Hà Nội. 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Mai, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại 

học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội. 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội. 

CN. Lê Thị Kiều Oanh, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Th.S. Phạm Thế Thành, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, 

ĐHQG Hà Nội. 

Ths. Trần Phương Thảo, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, 

ĐHQG Hà Nội. 

CN. Đỗ Thị Hồng Thắm,  Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Dự báo Kinh tế ngành và doanh nghiệp, 

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia. 
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PGS. TS. Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG 

Hà Nội. 

TS. Đào Thị Thu Trang, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, 

ĐHQG Hà Nội. 

CN. Đỗ Khánh Vân, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

TS. Đinh Thị Thanh Vân, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, 

ĐHQG Hà Nội. 

TS. Nguyễn Quốc Việt, Khoa Kinh tế Phát triển, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên 

cứu Kinh tế & Chính sách - Trường ĐHKT/ĐHQGHN. 

Th.S. Hồ Xuân Việt, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG 

Hà Nội. 
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NHÓM TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN 

(Xếp theo thứ tự bảng chữ cái) 

 

GS. TS.  Andreas Stoffers,  Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học SDI Munich, Đức và 

trường Đại học Việt – Đức, Giám đốc quốc gia, Văn phòng Quỹ FNF Việt Nam. 

TS. Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển Châu 

Á (ADB) tại Việt Nam. 

PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Phó trưởng Bộ môn Phân tích Chính sách Tài chính- Khoa 

Tài chính Công, Học viện Tài chính. 

TS. Nguyễn Đình Cung, Chuyên gia Kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên 

cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM). 

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính 

Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. 

PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh 

quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. 

PGS. TS. Ngô Trí Long, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường 

Đại học Thành Đông. 

TS. Vũ Tiến Lộc, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm trọng 

tài Quốc tế Việt Nam, Cố vấn cấp cao Viện công nghệ quốc tế TFGI. 

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu 

BIDV. 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. 

TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM). 

TS. Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc quốc gia và Quản lý dự án, Văn phòng Quỹ 

FNF Việt Nam. 
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NHÓM BIÊN TẬP 

 
Nguyễn Trúc Lê 

Nguyễn Anh Thu 

Nguyễn Quốc Việt 

Đào Thị Thu Trang 

Lê Thị Kiều Oanh 
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LỜI CẢM ƠN 

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2022, do Viện Nghiên cứu Kinh tế 

và Chính sách, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện, đã 

được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức. 

Lời cảm ơn đầu tiên mà nhóm tác giả muốn gửi đến các thành viên Ban 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh 

tế, ĐHQGHN, những người đã liên tục ủng hộ nhóm tác giả trong suốt quá trình 

thực hiện chuỗi Báo cáo này trong nhiều năm qua. 

Có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của dự án là sự góp sức của 

những chuyên gia thuộc Nhóm tư vấn và phản biện, những người đã tham dự các 

cuộc trao đổi, tọa đàm, hội thảo trong các giai đoạn khác nhau của toàn bộ quá 

trình xây dựng Báo cáo. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân đặc biệt tới Tập thể tác 

giả, và các nhà khoa học, các đại diện lãnh đạo các khoa/đơn vị của Trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, và các trường Đại học khác, đã tham gia 

xây dựng nội dung, tham gia những phiên thảo luận và đóng góp chi tiết liên quan 

đến nội dung từng chương trong Báo cáo. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann tại 

Việt Nam về nhiều mặt, đặc biệt là việc tài trợ cho sự kiện công bố Báo cáo này 

vào tháng 5/2022. 

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên trong nhóm 

hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), đặc biệt là Nhóm biên 

tập. Sự nhiệt tình, tận tâm, kiên nhẫn và chu đáo của họ là yếu tố quyết định để 

Báo cáo có thể được công bố đúng hạn. 

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ Phòng Nghiên 

cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Phòng truyền thông, bộ phận tạp chí xuất bản 

của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN vì những hỗ trợ hữu hiệu và kịp thời trong 

suốt thời gian thực hiện dự án và trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo công 

bố Báo cáo. 

Tuy đã cố gắng trong giới hạn thời gian cho phép, cùng với sự tiếp thu 

những đóng góp quý báu và hỗ trợ nhiệt tình của nhiều chuyên gia và cộng sự, 

chúng tôi biết Báo cáo vẫn còn nhiều hạn chế và cả những sai sót. Chính vì vậy, 

chúng tôi chân thành mong muốn nhận được đóng góp của quý vị độc giả để nhóm 

tác giả có cơ hội được học hỏi và hoàn thiện hơn trong những công trình tiếp theo. 

Hà Nội, ngày 20/05/2022    

Thay mặt Nhóm tác giả 

 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê 

Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 

FDI Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

LDCs Các nước kém phát triển nhất 

NHTW Ngân hàng trung ương 

TTCK Thị trường chứng khoán 

EU Liên minh châu Âu 

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

RFID Tần số vô tuyến 

IoT Công nghệ Internet vạn vật 

NLTS Nông lâm thủy sản 

CNXD Công nghiệp xây dựng 

CPI Chỉ số giá tiêu dùng 

PPI Chỉ số giá sản xuất 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

NSNN Ngân sách Nhà nước 

VAT Thuế giá trị gia tăng 

LMS Hệ thống đào tạo trực tuyến 

APAC Khu vực châu Á Thái Bình Dương 

CNTT Công nghệ thông tin 

GTVT Giao thông vận tải 

CĐS Chuyển đổi số 

DN Doanh nghiệp 

FTA Hiệp định thương mại tự do 

IT Công nghệ thông tin 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

1. TỔNG QUAN KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2021 

1.1. Kinh tế thế giới năm 2021 

Nền kinh tế toàn cầu năm 2021 đã có sự phục hồi đáng kể so với năm 2020 

với mức trưởng 6,108% (IMF, 2022). Sản lượng toàn cầu đã quay trở lại mức trước 

đại dịch vào giữa năm 2021 nhưng đà phục hồi không bền vững và có sự phân hóa 

mạnh giữa các quốc gia và các khu vực. Động lực chính của tăng trưởng kinh tế 

năm 2021 là tiêu dùng và thương mại dù lòng tin của người tiêu dùng ở hầu hết các 

nước vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. 

Sau những suy giảm do đại dịch Covid-19, thương mại toàn cầu đã phục 

hồi nhanh hơn dự đoán, đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 và vượt 

qua mức trước đại dịch. Đến cuối năm 2021, giá trị thương mại toàn cầu đạt mức 

kỷ lục khoảng 28,5 nghìn tỷ USD, tăng 24,16% so với năm 2020 và khoảng 12,20% 

so với mức trước đại dịch năm 2019. Sự phục hồi diễn ra mạnh mẽ không chỉ ở 

thương mại hàng hóa mà còn ở cả thương mại dịch vụ. Nếu năm 2020, động lực 

chính của thương mại hàng hóa chủ yếu nằm ở sự tăng vọt của các mặt hàng liên 

quan đến Covid-19 như sản phẩm y tế, thiết bị bảo hộ,.., thì tới nửa đầu năm 2021, 

xu hướng này đã thay đổi. Thương mại trong một số lĩnh vực như khoáng sản, nông 

sản và năng lượng có sự tăng trưởng tương đối mạnh. Trong thương mại dịch vụ, 

vận tải và du lịch là những ngành đạt được tốc độ phục hồi nhanh và ấn tượng trong 

năm 2021 so với sự suy giảm của năm 2020. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng thương 

mại được ghi nhận ở tất cả các khu vực và tương đối đồng đều trong năm này.  

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu phục hồi mạnh mẽ 

nhưng mức phục hồi không đồng đều. Dòng vốn FDI toàn cầu tăng 77% lên ước 

tính 1,65 nghìn tỷ USD vào năm 2021 (UNCTAD, 2022). Tuy nhiên, mức phục 

hồi lại chủ yếu ở các nền kinh tế phát triển. Các nền kinh tế đang phát triển, đặc 

biệt là các nước kém phát triển nhất (LDCs) có mức tăng trưởng phục hồi khiêm 

tốn hơn. Xét theo ngành, mức độ tự tin của các nhà đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ 

tầng là cao; ngược lại, mức độ tự tin của các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp 

và chuỗi giá trị toàn cầu vẫn tương đối yếu. Chỉ riêng ngành công nghệ thông tin 

và truyền thông là phục hồi hoàn toàn. Hoạt động M&As bùng nổ trong ngành dịch 

vụ. 

Sự phục hồi mạnh mẽ của thương mại và đầu tư đã khiến hoạt động sản 

xuất công nghiệp toàn cầu mở rộng liên tục trong năm 2021 tuy nhiên tốc độ mở 

rộng đã chậm lại rõ rệt trong giai đoạn cuối năm.  
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Thị trường lao động cũng có phục hồi nhưng không đồng đều trong năm 

2021. Lao động tại thị trường mới nổi và đang phát triển bị ảnh hưởng nặng hơn 

so với các nền kinh tế phát triển. Số lượng việc làm tạm thời tăng nhiều trong năm 

2021 và trở thành vùng đệm trong thời điểm kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, việc làm 

tạm thời có tác động tiêu cực đến năng suất dài hạn của các doanh nghiệp.  

Sự phục hồi tiêu dùng, thương mại và đầu tư cũng như sản xuất và lao động 

trong điều kiện tình trạng đứt gãy, căng thẳng trong chuỗi cung ứng, thiếu hụt 

nguyên vật liệu đầu vào và gián đoạn giao thông vẫn tiếp tục tiếp diễn trong năm 

2021 đã khiến giá hàng hóa toàn cầu năm 2021 tăng liên tục và mạnh hơn nhiều 

so với dự báo, tăng trên toàn bộ chuỗi cung ứng và trong các lĩnh vực từ giá nguyên 

liệu đầu vào, lương, chi phí logistics, giá năng lượng, dầu mỏ, kim loại, lương thực, 

phân bón… Đã xảy ra một số cuộc khủng hoảng năng lượng mini ở Châu Âu, Mỹ, 

Trung Quốc. Lạm phát đã trở thành hiện tượng toàn cầu, tăng vọt ở nhiều nơi lên 

các mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ, với đà tăng kéo dài bất ngờ, vượt dự báo 

“lạm phát tạm thời” và vượt xa mức lạm phát mục tiêu của hầu hết các ngân hàng 

trung ương và các tổ chức quốc tế lớn.  

Cùng với các biến động trên các thị trường hàng hoá, thị trường tài chính 

cũng có nhiều biến động. Điều kiện tài chính đã có sự đảo chiều trong năm 2021. 

Đầu năm 2021, điều kiện tài chính toàn cầu được đặc biệt nới lỏng. Tuy nhiên, 

bước vào nửa cuối năm 2021, nhiều nước đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ 

thông qua việc nâng lãi suất, dẫn tới chính sách thắt chặt tiền tệ ròng toàn cầu vào 

năm 2021.  

Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục phục hồi, liên tục chỉnh phục các 

đỉnh cao mới, thậm chí là phát triển quá nóng, nhưng diễn biến không đồng đều 

và biến động mạnh giai đoạn đầu năm 2022 do xung đột vũ trang Nga - Ucraina. 

Đã có các cảnh báo về các nguy cơ tăng trưởng quá nóng đối với nhiều TTCK và 

bong bóng công nghệ trên toàn cầu, đặc biệt là rủi ro từ việc các NHTW có khả 

năng sớm rút lại các chính sách nới lỏng tiền tệ và các gói kích tài khóa có thể bị 

thu hồi sớm hơn trước triển vọng tích cực của nền kinh tế và nguy cơ lạm phát tăng 

cao.  

Thị trường trái phiếu biến động mạnh khi trải qua thời điểm khởi đầu năm 

tồi tệ nhất kể từ năm 2015 bởi đà bán tháo lan rộng nhưng cũng đã có nhiều đợt 

phát hành trái phiếu thành công với lãi suất thấp kỷ lục, thậm chí là âm như Hàn 

Quốc, Đức.  

Tiếp tục đà tăng chung năm 2020, giá bất động sản ở nhiều thị trường trên 

thế giới tăng vọt. Giá nhà toàn cầu đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2006 

khi cầu vượt cung, nhưng tăng không đồng đều giữa các khu vực. Một số thị trường 
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bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bong bóng chưa từng thấy kể từ sau cuộc khủng hoảng 

tài chính. Chỉ có 3 thị trường chứng kiến sự sụt giảm giá nhà trong năm 2021 là 

Malaysia, Malta và Morocco. 

Các đồng tiền chủ chốt biến động theo các hướng khác nhau. Năm 2021, 

USD tăng giá mạnh còn EUR và JPY giảm sâu. Đồng nhân dân tệ có mức độ ổn 

định tương đối so với các đồng tiền chủ chốt khác. 

Tốc độ tăng nợ toàn cầu năm 2021 đã chậm lại nhưng vẫn tiếp tục đưa tổng 

nợ lên mức cao kỷ lục mới 303 nghìn tỷ USD. Hơn 80% gánh nặng nợ mới của năm 

2021 đến từ các thị trường mới nổi (dẫn đầu là Trung Quốc), với tổng số nợ đang 

đạt mức 100 nghìn tỷ USD (chiếm 248% tổng GDP của các thị trường mới nổi. 

Đại dịch cũng làm cho việc phát hành nợ liên quan đến môi trường, xã hội và quản 

trị bùng nổ khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang thị trường nợ bền vững. 

Trong năm 2021, các nước tiếp tục chủ trương thích ứng với đại dịch Covid-

19, đồng thời ưu tiên động lực tăng trưởng dài hạn và tập hợp lực lượng thông qua 

các liên kết quốc tế, ví dụ như đàm phán, ký kết, và phê chuẩn các thỏa thuận về 

thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, đã xuất hiện sự phân hóa trong biện pháp chính 

sách của NHTW các nước trước áp lực tăng mạnh của lạm phát trên toàn cầu và xu 

hướng này sẽ còn tiếp diễn trong năm 2022, trong đó thắt chặt chính sách tiền tệ 

đã trở thành xu hướng chủ đạo của năm 2022.  

1.2. Kinh tế của một số khu vực và các nước đối tác lớn của Việt Nam  

Năm 2021 là một năm mà hầu hết các khu vực và đối tác quan trọng của 

Việt Nam như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN có sự 

phục hồi mạnh mẽ. Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 là Trung 

Quốc với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,08%. Tiếp theo là Mỹ với tốc độ 5,68%. 

Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong gần 40 năm ở Mỹ và lần đầu tiên Mỹ vượt 

Trung Quốc để trở thành động cơ lớn nhất dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu. Khu vực 

EU cũng phục hồi từ quý 2/2021, tuy nhiên phục hồi không đồng đều giữa thành 

viên, đà phục hồi chậm hơn so với Mỹ và Trung Quốc với tốc độ 5,4%. Tiếp theo 

là Hàn Quốc với tốc độ tăng trưởng 4,02% và ASEAN với tốc độ 2,9%. Nhật Bản 

mặc dù có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất (1,62%) trong số các đối tác lớn 

của Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Bản đạt tăng trưởng dương trong mấy 

năm qua. 

Cùng với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ là sự suy giảm tỷ lệ thất nghiệp tại 

các khu vực và quốc gia đối tác của Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp được ghi nhận ở 

mức thấp kỷ lục trong vòng mấy chục năm tại Mỹ và EU.  
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Tuy nhiên, với sự gián đoạn và tắc nghẽn chuỗi cung ứng cùng việc giá cả 

hàng hoá tăng cao, nguy cơ lạm phát đã đặc biệt rõ nét ở EU, Mỹ. Lạm phát cũng 

gia tăng ở khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc nhưng ở mức độ vừa phải do 

gián đoạn nguồn cung ít ảnh hưởng tới khu vực này hơn các khu vực khác. Lưu ý, 

mức độ lạm phát có sự khác biệt tương đối rõ trong số các thành viên của EU và 

ASEAN. Nhật Bản là nước duy nhất trong số các đối tác quan trọng của Việt Nam 

chứng kiến sự suy giảm mức giá trong năm 2021. 

Năm trong sáu đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam có thặng dư cán cân 

tài khoản vãng lai trong năm 2021 với các mức khác nhau như Hàn Quốc 

(4,91%GDP), Châu Âu (3,28%GDP), Nhật Bản (2,87%GDP), Trung Quốc (1,82% 

GDP) và ASEAN (0,6%GDP). Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng thâm hụt tài khoản vãng 

lai với mức 3,51% GDP trong năm 2021.  

1.3. Tổng quan về ngành dịch vụ và chuyển đổi số trong ngành dịch vụ trên 

toàn cầu 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường và chưa có dấu 

hiệu hạ nhiệt, chuyển đổi số đã thực sự trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt 

buộc đối với các quốc gia, các ngành nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới sống 

chung an toàn, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19. Những xu hướng 

chuyển đổi số nổi bật năm 2021 phải kể đến như: Làm việc từ xa (Work from 

Home); Mạng 5G; Trí tuệ nhân tạo AI, Blockchain, Internet of Things (IoT), Nền 

tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platforms - CDP); Đám mây lai (Hybrid 

Cloud); Điện toán bí mật (Confidential Computing); Điện toán lượng tử (Quantum 

computing). Theo đánh giá của Trung tâm Cạnh tranh Thế giới IMD, khu vực Đông 

Á, Tây Âu và Bắc Mỹ có xếp hạng cao nhất về năng lực cạnh tranh kỹ thuật số. 

Nếu như các nền kinh tế phát triển đã đi vào chiều sâu và đang ở giai đoạn hướng 

vào xử lý những vấn đề “lõi” của kinh tế số thì khu vực Đông Nam Á (trừ 

Singapore) mới đang ở bước khởi động chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực và 

vẫn đang đi sau khá xa so với các nước phát triển. Tuy nhiên, rất nhiều những thách 

thức trong chuyển đổi số được đặt ra trong 2021, đòi hỏi các quốc gia, các doanh 

nghiệp cần tập trung nghiên cứu và giải quyết. Các thách thức lớn với quá trình 

chuyển đổi số liên quan tới sự phức tạp của môi trường, hành vi và tư duy cục bộ; 

tiếp đó là vấn đề an ninh, tuân thủ quy định và vấn đề chi phí chuyển đổi số. 

Quá trình chuyển đổi số trong các ngành dịch vụ đã và đang diễn ra mạnh 

mẽ trên toàn cầu và có sự khác biệt theo ngành. Các ngành như viễn thông, giải trí, 

tài chính có sự chuyển đổi số mạnh mẽ nhất. Trong các hoạt động chuyển đổi số, 

xu hướng đầu tư cho trí tuệ nhân tạo diễn ra mạnh mẽ và ngành ngân hàng luôn là 

ngành dẫn đầu trong đầu tư vào AI.  
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Chuyển đổi số trong dịch vụ Logistics: Cùng với xu hướng chuyển đổi số 

ở hầu hết các ngành, đầu tư vào chuyển đổi số trong ngành Logistics cũng đang 

tăng mạnh dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông. Các 

quốc gia cũng thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong logisitcs trên cơ sở đầu tư vào 

các thiết bị kết nối, nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và Internet of Things (IoT) 

để nâng cao khả năng hiển thị theo thời gian thực vào chuỗi cung ứng. Chuyển đổi 

số trong ngành logistics đang diễn ra ở nhiều khía cạnh. Công nghệ Blockchain 

cũng đang được phát triển để cung cấp dữ liệu thời gian thực về từng bước trong 

quy trình vận chuyển hàng hóa trong nước cũng như quốc tế, từ đó, tăng tính minh 

bạch và tự động hóa quản lý thông tin  của toàn bộ hệ thống trong quá trình vận 

chuyển của mỗi doanh nghiệp. Công nghệ Internet vạn vật (IoT) cũng được áp 

dụng giúp theo dõi chi tiết quá trình vận hành, thời gian thực các container hàng 

hoá, đo nhiệt độ và độ ẩm để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của hàng và có thể 

lường trước được bất kỳ vấn đề có khả năng làm gián đoạn quá trình vận chuyển. 

Chuyển đổi số trong dịch vụ tài chính: Sự phổ biến của ngân hàng kỹ 

thuật số cũng đã phát triển kể từ đầu thế kỷ XX. Ngân hàng và các dịch vụ trực 

tuyến này chỉ chủ yếu tập trung vào những khách hàng trẻ tuổi, hiểu biết về công 

nghệ, nhưng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh việc sử dụng ngân 

hàng trực tuyến ở mọi lứa tuổi trên khắp thế giới từ đó dần thay đổi hành vi khách 

hàng. Thanh toán trực tuyến cũng trở nên phổ biến ở nhiều khu vực hơn trên thế 

giới như một lựa chọn an toàn, nhanh và thuận tiện nhất cho các dịch vụ tài chính. 

Tốc độ chuyển đổi của trên 90% các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính đã tăng 

gấp đôi trong năm 2020 và tốc độ chuyển đổi số tỷ lệ thuận với tăng trưởng lợi 

nhuận. Quá trình chuyển đổi số diễn ra theo nhiều cấp độ khác nhau tuỳ theo công 

nghệ, khả năng tài chính của mỗi tổ chức thực hiện. Một số lĩnh vực phổ biến của 

chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính gồm AI, Chuỗi khối, Điện toán lượng từ và 

Internet kết nối vạn vật.  

1.4. Rủi ro, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2022 và hàm ý cho Việt Nam 

Năm 2022, kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức chưa 

được giải quyết ở năm 2021 như giá năng lượng tiếp tục tăng cao, thiếu hụt lao 

động, khủng hoảng năng lượng tại Châu Âu và tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Ngoài 

ra, các rủi ro vĩ mô có xu hướng tăng trong năm 2022 như lạm phát tăng cao, các 

nước tăng lãi suất và thắt chặt tiền tệ, dừng hay thu hồi các chính sách kích thích 

kinh tế một cách đột ngột, thiếu kiểm soát. Rủi ro địa kinh tế chính trị gia tăng và 

đã trở thành sự thật ngay trong những tháng đầu năm 2022 khi xảy ra cuộc chiến 

Nga – Ukraine. Tuy nhiên, mức độ rủi ro về dịch có xu hướng giảm. 

Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2022 tăng trưởng 3,6%, thấp hơn so với kỳ 

vọng ban đầu. Sự xuất hiện của xung đột dự kiến sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu xuống thêm 0,8 đến 1,08% trong năm 2022. 
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 Việt Nam cần tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa khôi phục kinh tế, vừa ổn định 

kinh tế vĩ mô và lành mạnh, minh bạch hoá thị trường tài chính trên quan điểm 

sống chung với Covid-19, thực hiện các chính sách tài khoá và tiền tệ tập trung 

nhiều vào việc thúc đẩy cầu và ưu tiên nguồn lực cho khu vực doanh nghiệp phục 

hồi, phát triển. 

2. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021 

Mặc dù cho đến nay, dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn chưa có kịch bản 

rõ ràng và chắc chắn về diễn biến tiếp theo, nhưng phương thức phòng, chống, 

kiểm soát dịch bệnh đã có sự thay đổi. Với độ phủ vaccine cao, các quốc gia 

(ngoại trừ Trung Quốc) đã gỡ bỏ dần các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt áp 

dụng hơn một năm trước đó, từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch 

để phục hồi và phát triển nhiều hoạt động kinh tế.  

Việt Nam đã từng rất thành công trong kiểm soát dịch bệnh năm 2020. Tuy 

nhiên, tốc độ lây lan nhanh, mạnh trên diện rộng và chuyển nặng nhanh gây ra 

bởi biến thể Delta trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (bắt đầu từ tháng 4/2021) đã 

khiến Việt Nam gặp khó khăn và không còn đi đầu so với các quốc gia láng giềng 

trong việc xử lý tác động của COVID-19. Các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm 

ngặt và kéo dài, nhất là tại các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội và 

các tỉnh phía Nam đã dẫn đến những tổn thất kinh tế - xã hội nặng nề năm 2021. 

Lao động thất nghiệp, mất việc làm tăng cao. Sản xuất đứt gãy, doanh nghiệp khó 

khăn, tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường tăng mạnh. Việc chậm chễ 

về thời điểm khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 

(khoảng đầu năm 2021) là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam gặp 

khó khăn trong xử lý tình huống dịch lần thứ 4 này. Chiến dịch đẩy nhanh tốc độ 

tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ khoảng tháng 7/2021 giúp Việt Nam cải 

thiện đáng kể tình hình. Với Nghị định 128/NĐ-CP (11/10/2021), Việt Nam đã 

chuyển trạng thái phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh từ “Zero Covid” sang 

“thích ứng an toàn với COVID-19”. Đây là bước chuyển cần thiết và phù hợp 

trước các diễn biến mới của dịch bệnh và nền kinh tế.  

2.1. Tăng trưởng kinh tế và các động lực tăng trưởng kinh tế  

Năm 2021, trong khi kinh tế thế giới, các quốc gia đối tác, thương mại và 

đầu tư toàn cầu phục hồi mạnh mẽ thì Việt Nam ở trạng thái khó khăn nhất kể từ 

đầu dịch. Sự sụt giảm nghiêm trọng của tăng trưởng kinh tế trong quý III/2021 bởi 

tác động của làn sóng dịch thứ 4 đã làm chệch hướng phục hồi kinh tế năm 2021. 

Sản xuất công nghiệp đứt gãy1. Chuỗi cung ứng, vận tải, tiêu thụ và xuất khẩu bị 

tác động mạnh, gián đoạn, thậm chí “tê liệt” ở một số nơi. GDP giảm sâu (-6,02%) 

 
1 Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ tháng 5/2021 do Ban 

IV và báo điện tử Vnexpress thực hiện (8/2021), có tới 35,4% doanh nghiệp cho biết phải tạm dừng hoạt 

động vì lí do đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu. 
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trong quý III/2021. Từ phía các ngành, cả công nghiệp và dịch vụ đều sụt giảm 

mạnh. Từ phía tổng cầu, trụ cột tiêu dùng cuối cùng2 giảm tới 2,83%, trong khi tích 

lũy tài sản tăng 1,61%. Tăng trưởng âm trong quý III/2021 đã kéo lùi kết quả tăng 

trưởng năm 2021, mặc dù hai quý đầu năm khá tích cực và quý IV/2021 GDP bật 

tăng trở lại. Dẫn đến, GDP năm 2021 chỉ tăng 2,58%, thấp hơn nhiều so với các dự 

báo ở thời điểm đầu năm, thậm chí thậm hơn mức tăng trưởng 2,91% đạt được 

trong năm 2020. Làn sóng dịch lần thứ 4 gây ảnh hưởng rất mạnh tới nền kinh tế 

do xảy ra tại các trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp lớn như TP. Hồ Chí 

Minh, TP. Hà Nội, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc 

Giang, Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành phía Nam.  

Chính sách thích ứng an toàn với dịch COVID-19 từ tháng 10/20213 đã tạo 

điều kiện mở cửa trở lại nền kinh tế, khơi thông dần các điểm nghẽn về vận tải, 

cung ứng hàng hóa, lưu thông giữa các tỉnh, thành phố và thu hút lao động trở lại 

các thành phố, các trung tâm công nghiệp, giúp không chỉ khu vực công nghiệp mà 

cả khu vực dịch vụ - vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh - đều có sự cải thiện. 

Tăng trưởng GDP quý IV/2021 đạt 5,22% (cao hơn tốc độ tăng 4,61% của cùng kỳ 

năm 2020). GDP quý I/2022 tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá 5,03% (so với mức 

tăng 4,72% của quý I/2021 và 3,68% của quý I/2020). 

Khu vực NLTS tiếp tục giữ vai trò “vùng đệm” cho tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam năm 2021, với tốc độ tăng trưởng đạt 2,9%, cao hơn mức tăng trưởng của 

năm 2019 (2,0%), và tiếp tục cải thiện so với kết quả đạt được trong năm 2020 

(2,7%).  

Khu vực CNXD tăng trưởng thấp do đứt gãy chuỗi cung ứng, sụt giảm tổng 

cầu và thiếu hụt lao động trước làn sóng lao động rời các trung tâm kinh tế, công 

nghiệp về quê, mặc dù hai quý đầu năm 2021 phục hồi khá tốt, tăng trưởng xấp xỉ 

mức trước COVID-19.  

Dịch vụ vẫn là khu vực chịu tác động nặng nề và nghiêm trọng nhất. Khu 

vực dịch vụ vốn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ đợt cách ly toàn xã hội tháng 

04/2020, lại tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt và 

kéo dài vào quý III/2021. Tăng trưởng ngành dịch vụ giảm mạnh so với năm 2019-

2020. Nhiều ngành dịch vụ “xương sống” chịu tác động tiêu cực. Các dịch vụ tiêu 

dùng (bán buôn, bán lẻ, lưu trú và ăn uống), vận tải - logistics, du lịch… rất nhạy 

cảm và tỷ lệ nghịch với mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp phòng chống, kiểm 

soát dịch bệnh. Trong đó, du lịch là lĩnh vực chịu tổn thất nặng nề nhất trước đại 

dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua. Trong khi đó, các dịch vụ liên quan đến y tế 

và trợ giúp xã hội, tài chính ngân hàng và công nghệ, thông tin vẫn duy trì tăng 

trưởng cao do nhu cầu tăng mạnh trong đại dịch. Và, việc nới lỏng dần các biện 

pháp kiểm soát dịch bệnh ở thời điểm cuối năm 2021 cũng đã giúp nhiều hoạt động 

 
2 Yếu tố đóng góp trên 60% GDP 
3 Với việc ban hành Nghị định 128/NĐ-CP, ngày 11/10/2021. 
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dịch vụ tăng trở lại. Bán buôn, bán lẻ đạt tốc độ tăng trưởng 4,9% trong quý 

IV/2021 sau khi giảm sâu tới 17,1% trong quý III/2021. Dịch vụ lưu trú và ăn uống, 

vận tải kho bãi cải thiện đáng kể. Trong khi đó, dịch vụ y tế tiếp tục tăng mạnh. 

GDP khu vực dịch vụ đã tăng 5,4% trong quý IV so với mức giảm 8,6% trong Quý 

III/2021, và tiếp tục tăng 4,58% trong quý I/2022. 

Ở phía tổng cầu, sự sụt giảm của tổng cầu nội địa là nút thắt lớn nhất, 

nguyên nhân kéo tăng trưởng giảm thấp.  

Tiêu dùng thấp do tác động của các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt và 

giảm thu nhập do mất việc, thiếu việc làm và giảm lương. Tăng trưởng tiêu dùng 

cuối năm 2021 chỉ đạt 2,09%, cao hơn so với mức tăng 1,06% của năm 2020 nhưng 

vẫn ở mức thấp so với trước đại dịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng tăng trưởng âm trong quý III/2021 khiến những thành quả phục hồi 

trong nửa đầu năm không còn. Ngay cả khi kết thúc giãn cách, những khó khăn 

người dân phải gánh chịu do hậu quả dịch bệnh khiến họ tiếp tục tâm lý “thắt lưng 

buộc bụng”. Sức mua, cầu thị trường giảm rất mạnh tại các trung tâm kinh tế lớn 

nhất cả nước. Quý I/2022, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu cải thiện đáng kể, nhưng 

sự phục hồi chắc chắn thì còn phụ thuộc rất lớn vào sự hồi phục của việc làm, thu 

nhập và thị trường lao động.  

Đầu tư toàn xã hội gặp nhiều khó khăn, cả ở khu vực tư nhân và khu vực 

đầu tư công. Trong quý III/2021 tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm mạnh (-9,5%) 

so với cùng kì năm trước, dẫn đến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả năm 

2021 chỉ tăng 3,2% – mức thấp nhất trong 5 năm qua. Đầu tư tư nhân giảm thấp 

do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đứt gãy cả từ phía cung và phía cầu. 

Đầu tư công vẫn tiếp tục được sử dụng như một công cụ kích thích tăng trưởng 

kinh tế năm 2021 nhưng mức giải ngân không đạt kì vọng, hiệu quả kích thích tăng 

trưởng khá hạn chế. Cả năm 2021, vốn đầu tư công thực hiện chỉ đạt 84,3% kế 

hoạch, giảm 8,6% so với năm 2020. Điểm sáng thuộc về khu vực FDI, mặc dù vốn 

FDI thực hiện cũng như hoạt động của các doanh nghiệp FDI bị tác động đáng kể 

bởi dịch COVID-19 nhưng thu thú FDI vẫn đứng vững kể từ đầu dịch, cho thấy 

lòng tin của nhà đầu tư vào tiềm năng kinh tế Việt Nam vẫn được duy trì. Dù vậy, 

việc thu hút dòng vốn FDI đang có dấu hiệu kém tích cực hơn trong quý I/2022 khi 

tổng vốn đăng ký có xu hướng giảm. 

Thương mại hàng hóa tăng trưởng cao mặc dù dịch COVID-19 tác động 

mạnh đến các trung tâm công nghiệp và xuất khẩu4. Xuất khẩu tăng cao hơn so với 

mức tăng trưởng đạt được trước đại dịch COVID-19 đã giúp kéo lại tăng trưởng 

kinh tế năm 2021 trong bối cảnh tiêu dùng nội địa, đầu tư công và đầu tư tư nhân 

ở mức thấp. Xu hướng phục hồi mạnh của các thị trường đối tác lớn như Mỹ, Trung 

Quốc, EU, ASEAN,… và sự hỗ trợ của các FTA thế hệ mới là điều kiện chủ yếu 

 
4 TP. HCM, Bình Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và nhiều địa phương phía Nam. 
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thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2021. Tuy nhiên, sự 

sụt giảm xuất khẩu trong quý III/2021 đã phản ánh vấn đề lớn: (1) xuất khẩu giảm 

do các trung tâm công nghiệp lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng dịch 

COVID-19 thứ 4, (2) nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ các vấn đề nội tại của Việt 

Nam và (3) các ngành hàng sử dụng nhiều lao động bị tác động mạnh nhất. Quý 

I/2022, xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng khá, song thách thức gia tăng 

nhập khẩu dịch vụ do chi phí xuât khẩu tăng cao vẫn hiện hữu. Chi phí vận tải, 

logistics và bảo hiểm quốc tế gia tăng liên tục khiến nhập khẩu dịch vụ tăng mạnh5, 

dẫn đến cho cán cân vãng lai xấu đi bất chấp sự hồi phục mạnh mẽ của xuất khẩu 

hàng hóa và tăng trưởng vững chắc của kiều hối.  

2.2. Áp lực đối với khu vực doanh nghiệp, lao động, việc làm và vấn đề khôi 

phục thị trường lao động   

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động tiêu cực khi chưa hồi phục 

hoàn toàn sau năm 2020. Khó khăn kéo dài khiến sức chống chịu của doanh nghiệp 

suy giảm. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh, trong khi số doanh nghiệp 

ngừng hoạt động và tạm thời đóng cửa tiếp tục tăng cao trong năm 2021. Các doanh 

nghiệp có quy mô nhỏ, thời gian hoạt động ngắn chịu tác động mạnh nhất, nhưng 

số lượng doanh nghiệp có qui mô vừa và lớn phải tạm ngừng hoạt động đã tăng lên 

đáng kể. Sức ép về duy trì vốn sản xuất, giảm chi phí vốn, chi phí đầu vào do giá 

nguyên vật liệu tăng cao vẫn rất lớn đối với khu vực doanh nghiệp năm 2022. 

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các doanh nghiệp các ngành dịch vụ tiêu 

dùng, du lịch, vận tải, tiếp đến là các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động 

và sau đó là những ngành xuất khẩu lớn. Áp lực về tài chính để duy trì hoạt động 

đối với doanh nghiệp là rất lớn. Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới6 chỉ ra quan 

hệ tương quan chặt chẽ giữa sự gia tăng chỉ số mức độ nghiêm ngặt của các biện 

pháp kiểm soát COVID-19 và tình trạng tài chính xấu đi ở các doanh nghiệp tư 

nhân. Kết quả khảo sát của Ban IV về tác động của COVID-19 trong đợt dịch thứ 

47 vào tháng 8/2021 phản ánh khá rõ. 

Làn sóng dịch COVID-19 tháng 6-9/2021 gây ra cú sốc mạnh đối với thị 

trường lao động. So với năm 2020, thị trường lao động năm 2021 chịu tác động 

tiêu cực hơn, cả về tính chất và mức độ nghiêm trọng. Số lao động có việc làm 

giảm mạnh, mức giảm lên tới 11,5% trong quý III/2021 và 9% trong quý IV/2021 

so với cùng kì năm 2020. COVID-19 đã tác động đến cả phía cung và cầu lao động. 

Khả năng phục hồi thị trường không chỉ phụ thuộc vào mức độ phục hồi của nền 

kinh tế mà còn phụ thuộc rất lớn vào quyết định quay trở lại làm việc tại các trung 

tâm kinh tế, công nghiệp lớn của người lao động. Quý I/2022, số lao động có việc 

làm trong nền kinh tế đã tăng nhẹ (0,3% so với cùng kì năm trước) trở lại, nhưng 

 
5 Thâm hụt thương mại dịch vụ năm 2021 lên đến 15,7 tỷ USD, tăng 30,7% so với năm 2020 
6 Dựa trên kết quả khảo sát tần suất cao do WB thực hiện (2020). 
7 Do Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và báo điện tử Vnexpress thực thiện, 8/2021. 
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tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức rất cao.  

Thị trường lao động xảy ra hai hiện tượng “ngược xu hướng”. Việc kéo dài 

các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong quý III/2021 đã khiến lao động có việc 

làm giảm mạnh cả ở khu vực CNXD, dịch vụ và cả ở khu vực phi chính thức. (1) 

Lao động trong khu vực CNXD và dịch vụ giảm, trong khi dịch bệnh và các biện 

pháp phong tỏa kéo dài cũng đã tác động rất mạnh đến khu vực phi chính thức 

khiến khu vực này không còn là “nơi tạm trú” cho lao động từ khu vực chính thức 

như thường thấy, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp lên tới 3,8% trong quý III – mức cao 

nhất trong 10 năm qua. Lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn nhất, đặc 

biệt là trong các ngành dịch vụ tiêu dùng gia đình. Trong khu vực công nghiệp, lao 

động trong các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, sản xuất, chế biến 

thực phẩm,… bị ảnh hưởng nhiều nhất. Dịch COVID-19 cũng tác động khác nhau 

đến lao động ở các khu vực địa lý, trong đó khu vực Đông Nam Bộ chịu tác động 

nặng nề và gặp nhiều khó khăn trong khôi phục thị trường lao động. (2) Ở làn sóng 

dịch thứ 4 năm 2021, lao động rời khỏi các trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn (đặc 

biệt là ở phía Nam) khá lớn8. Dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động ở nhiều ngành, 

lĩnh vực tại một số tỉnh, thành phố lớn sau thời gian giãn cách.  

Việc khai thác yếu tố tiềm năng lao động cho tăng trưởng bị ảnh hưởng 

mạnh. Kết quả điều tra tác động của dịch COVID-19 đến lao động, việc làm9 cho 

thấy, đại dịch đã làm gia tăng tỷ lệ khai thác dưới tiềm năng của lao động tới 2,2 

điểm % vào Quý II/2020; 1,2 điểm % vào Quý II/2021; lên tới 6,4 điểm % vào Quý 

III/2021 và 4% vào quý IV/202110. 

2.3. Ổn định vĩ mô 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát được giữ ở mức thấp trong bối 

cảnh lạm phát toàn cầu tăng cao. CPI bình quân năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng 

1,84% so với năm trước, thấp nhất trong 6 năm. Quý I/2022, lạm phát vẫn chỉ ở 

mức 1,92% so với cùng kì năm trước. Giá lương thực thực phẩm ổn định11 và 

tổng cầu còn yếu do tác động của dịch COVID-19 là nguyên nhân chính giữ CPI 

vẫn ở mức thấp. Bên cạnh đó, các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí,... cũng giúp 

giảm áp lực lên mặt bằng giá. Đặc biệt, chính sách tỷ giá linh hoạt, giữ đồng VND 

tương đối ổn định, thậm chị tăng giá nhẹ so với đồng USD một lần nữa giúp giảm 

áp lực nhập khẩu lạm phát. Lạm phát cơ bản bình quân tăng nhẹ 0,81% so với 

năm trước, cho thấy tác động của các biện pháp nởi lỏng tiền tệ đến lạm phát vẫn 

 
8 Xu hướng dịch chuyển lao động từ thành phố về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế về quê. 
9 GSO, tháng 6/2021, tháng 9/2021 và tháng 12/2021 
10 Lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đủ công việc (hay còn gọi là lao động không 

sử dụng hết tiềm năng) bao gồm những người thất nghiệp, thiếu việc làm và một nhóm ngoài lực lượng lao 

động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc có tìm việc nhưng chưa sẵn sàng làm việc ngay. Tỷ lệ 

lao động không sử dụng hết tiềm năng là tỷ số giữa lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp 

ứng đầy đủ công việc so với tổng lực lượng lao động có nhu cầu làm việc trong nền kinh tế. 
11 Nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất (33,56%) trong giỏ hàng hàng hóa tính CPI. 
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trong giới hạn kiểm soát, tạo dư địa điều hành cho NHNN. 

Tuy nhiên, áp lực gia tăng lạm phát đang gia tăng rất mạnh. Chỉ số giá 

sản xuất (PPI), chỉ số giá nguyên liệu cho sản xuất cho thấy xu hướng tăng giá 

sản xuất khá rõ. PPI ngành công nghiệp CBCT tăng từ -0,3% trong quý IV/2020 

lên 4,0% trong quý IV/2021, với độ trễ một quý so với xu hướng giá nguyên vật 

liệu đầu vào. Áp lực lạm phát và gia tăng chi phí sản xuất ngày càng mạnh mẽ do 

thiếu hụt nguồn cung, trong khi xung đột Nga - Ukraine đang làm trầm trọng thêm 

các vấn đề về nguồn cung năng lượng, khí đốt và lương thực (ngũ cốc), đồng thời, 

làm tăng nguy cơ đứt gãy các chuỗi cung ứng, vận tải và logistic.  

Chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế 

trong giai đoạn khó khăn kéo dài. Duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức thấp (4,0%) 

đồng thời khuyến khích các NHTM miễn, giảm lãi suất và phí để hỗ trợ các doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. NHNN cũng tiếp tục cho phép giãn 

thời gian trả nợ, cung cấp các khoản vay mới với lãi suất thấp hơn, tái cơ cấu các 

khoản vay đã có. Những chính sách hỗ trợ này đã giúp các chỉ số tài chính vĩ mô 

cơ bản ở trạng thái ổn định, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh 

doanh. Trong đó, mặt bằng lãi suất tiếp tục được giữ ở mức thấp, tăng trưởng tín 

dụng khá cao, tỷ giá hối đoái nhìn chung ổn định, duy trì trạng thái có lợi cho điều 

hành kinh tế vĩ mô Việt Nam.  

Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát dòng tiền và chất lượng tín dụng cần được lưu 

ý khi hệ số thâm dụng tín dụng năm 2021 đã tăng lên 5,012. Nợ xấu nội bảng hiện 

vẫn ở mức thấp, nhưng rủi ro về nợ xấu vẫn cần được theo rõi chặt chẽ. Theo báo 

cáo của NHNN, đến cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu nếu tính cả các khoản nợ không 

bị chuyển nợ xấu do được cơ cấu lại, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-

NHNN do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thì tỷ lệ này lên tới 8,2% trong khi 

cuối năm 2020 là 5,1. Nhìn chung, nợ xấu sẽ chưa phải là vấn đề cần xử lý ngay 

do các biện pháp hỗ trợ, giãn hoãn thời gian trả nợ dự kiến vẫn sẽ tiếp tục kéo dài 

trong 2022. Tuy nhiên, cần có sự theo dõi, kiểm soát để giảm thiểu rủi ro khi giảm 

dần liều lượng các biện pháp hỗ trợ sau năm 2023. 

2.4. NSNN và các biện pháp tài khóa hỗ trợ nền kinh tế 

Thu NSNN năm 2021 đạt khá trong bối cảnh kinh tế và doanh nghiệp gặp 

khó khăn, tuy nhiên, các khoản thu chủ yếu từ các nguồn không bền vững, nhiều 

rủi ro như chứng khoán, chuyển nhượng vốn, đất đai,... Trong khi đó, chi NSNN 

cho thấy nhiều hạn chế, nhất là trong chi đầu tư công. Chi NSNN năm 2021 bằng 

101,3% dự toán. Tuy nhiên, so với năm 2020, cả chi thường xuyên và chi đầu tư 

đều giảm. Quy trình thủ tục phức tạp đã ảnh hưởng đến khả năng ứng phó nhanh 

 
12 Các năm 2018-2019, tăng trưởng tín dụng khoảng 13-14% khi tăng trưởng kinh tế đạt 7,02-7,08% (hệ số 

thâm dụng tín dụng xấp xỉ 2). Năm 2020, với tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt mức 2,91%, nhưng tăng 

trưởng tín dụng vẫn ở mức 12% (gấp 4 lần tăng trưởng tín dụng), trong khi sản xuất, kinh doanh trong tình 

trạng sụt giảm mạnh. 
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chóng của các cấp có thẩm quyền. Tỷ lệ thực hiện chi đầu tư giảm một phần do 

năm 2021 là năm đầu tiên của chu trình Kế hoạch đầu tư công 5 năm mới, một 

phần do những thách thức trong quản lý đầu tư công cũng như ảnh hưởng của các 

biện pháp giãn cách kéo dài.  

Quy mô các gói tài khóa ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ nền kinh tế còn tương 

đối nhỏ so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, mặc dù Việt Nam còn 

đủ dư địa tài khóa. Năm 2021, tổng giá trị gói hỗ trợ tài khóa được công bố là 

khoảng 2,5% GDP. So với các nước, quy mô các gói hỗ trợ của Việt Nam là khá 

nhỏ. Về cơ bản, chính sách tài khóa chưa cung cấp được nhiều hỗ trợ có mục tiêu 

cho những đối tượng cần trợ giúp nhất cũng như chưa hỗ trợ thúc đẩy tổng cầu.  

Tháng 1/2022, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022-

2023 quy mô lớn, độ bao phủ rộng được ban hành. Chương trình thực hiện 5 nhiệm 

vụ cũng là giải quyết 5 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là: (1) mở cửa nền kinh tế 

gắn với nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; (2) bảo đảm an sinh xã 

hội và hỗ trợ việc làm, khôi phục thị trường lao động; (3) hỗ trợ phục hồi doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; (4) tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng; (5) cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh.  

Quy mô các gói hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi kinh tế 2022-2023 tăng 

lên đáng kể so với năm 2020-2020. Trong đó, gói đầu tư công là gói tài khóa khá 

quan trọng trong Chương trình, được kì vọng rất lớn có thể mang lại hiệu ứng kích 

thích tăng trưởng kinh tế trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu giải 

ngân gói đầu tư công dự kiến phải từ giữa năm 2022 do các vấn đề liên quan đến 

thủ tục đầu tư, cấp phép dự án và bố trí nguồn lực. Các chính sách hỗ trợ cho người 

lao động tiếp nối các biện pháp an sinh đã thực hiện từ năm 2021 có ý nghĩa lớn, 

vừa thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, vừa hỗ trợ khôi phục thị trường lao 

động. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh một số vấn đề về thủ tục nhận hỗ 

trợ, nhất là đối với lao động khu vực phi chính thức. Chính sách giảm 2% thuế 

VAT đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ bắt đầu thực hiện từ 1/2/2022 được 

đánh giá là chính sách rất phù hợp lúc này, với ba tác động tích cực: giúp giảm áp 

lực lạm phát thông qua giữ ổn định mặt bằng giá; kích thích cầu tiêu dùng và kích 

thích doanh nghiệp gia tăng sản xuất, kinh doanh. Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất 

2%, NHNN đã và đang xây dựng dự thảo khung pháp lý để triển khai cụ thể. Tuy 

nhiên, sự lệch pha trong chính sách kích thích kinh tế của Việt Nam so với xu hướng 

chung toàn cầu có thể làm giảm hiệu quả tác động của các chính sách kích thích 

kinh tế mà Việt Nam đang kì vọng. 
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3. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM 

3.1. Khái quát chung về chuyển đổi số ở Việt Nam  

Trước năm 2019, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế số của Việt Nam cao 

nhưng tốc độ chuyển đổi số cũng chỉ ở mức tương đối, các ngành hoạt động trên 

nền tảng số tuy có triển vọng nhưng chưa có quy mô lớn. Năm 2019, Việt Nam 

xếp hạng thứ 70/141 quốc gia về mức độ sẵn sàng số hóa (báo cáo của tập đoàn 

Ciso).   

Đại dịch COVID-19 đã làm 69% doanh nghiệp ở Việt Nam phải tạm ngừng 

hoạt động, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; trong đó ngành dịch 

vụ có tỷ lệ lao động mất việc trên 50%; dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất khi chỉ còn 4% duy trì hoạt động. Trái ngược với các hoạt 

động kinh doanh truyền thống bị ảnh hưởng nặng nề, đại dịch COVID-19 không 

những không làm suy giảm nền kinh tế số mà còn tạo cả áp lực lẫn động lực thúc 

đẩy doanh nghiệp và chính phủ chuyển đổi.  

Chuyển đổi số không chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời trong đại dịch mà 

còn tiếp tục trở thành một phần của các doanh nghiệp trong thời kỳ “bình thường 

mới”. Theo khảo sát của Base.vn, hơn 60% doanh nghiệp Việt Nam có ý định tiếp 

tục kết hợp làm việc từ xa và làm việc tại văn phòng và hơn 77% doanh nghiệp lựa 

chọn triển khai mô hình kết hợp giữa kinh doanh online và tại chỗ sau dịch. Covid-

19 đã đem lại cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số như tham gia bán 

hàng trên các sàn thương mại điện tử, phát triển các kênh online, thanh toán không 

dùng tiền mặt.  

3.2. Tình hình chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ngành dịch vụ 

3.2.1. Lĩnh vực y tế 

Các hệ thống hiện đại như hệ thống khám chữa bệnh từ xa, hệ thống tiêm 

chủng quốc gia, phần mềm Thống kê y tế, hồ sơ y tế đang được triển khai rộng rãi. 

Đến nay, 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện. Đồng thời, 

đã kết nối liên thông giữa 63 Sở Y tế, 63 cơ quan Bảo hiểm xã hội. Hơn 99% cơ 

sở khám chữa bệnh toàn quốc cũng đã kết nối liên thông với hệ thống giám định 

bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hệ thống hỗ trợ tư vấn Khám chữa bệnh từ xa 

(Telehealth) đầu tiên của Việt Nam đã hoàn thành và đi vào hoạt động chỉ sau hai 

tháng. Sau một năm triển khai, đề án “Khám chữa bệnh từ xa” đã kết nối 32 bệnh 

viện tuyến trên với 1500 bệnh viện tuyến dưới. Cuối năm 2021, Bộ Y tế đã phê 

duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy các 

chính sách nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

3.2.2. Lĩnh vực giáo dục 

Về chuyển đổi số trong dạy và học, gần như mọi cơ sở giáo dục ở Việt Nam 

đều chuyển sang dạy học trực tuyến trong đợt dịch để đảm bảo giảng dạy đúng tiến 

độ. Các trường học cũng linh hoạt áp dụng các phần mềm, ứng dụng online hỗ trợ 

các hoạt động giáo dục như: dạy học qua các công cụ họp trực tuyến như Zoom, 
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Microsoft Teams, Google Meet; giao bài tập trắc nghiệm qua Google Form; xây 

dựng ngân hàng đề, cung cấp thông tin học phần trên trang quản lý đào tạo trực 

tuyến của trường LMS (Learning Management System), …. Ngoài ra, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cùng Đài truyền hình Việt Nam đã kết hợp xây dựng các bài giảng trên 

truyền hình phục vụ các đối tượng học sinh. Ở địa phương, các cơ sở giáo dục cũng 

phối hợp với đài truyền hình địa phương tạo các kho bài giảng video.  

3.2.3. Lĩnh vực thương mại điện tử 

Thương mại điện tử cũng là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng 

mạnh nhất trong nền kinh tế số của Việt Nam. Trong hai năm vừa qua, mặc dù tốc 

độ tăng trưởng ngành giảm so với các năm trước, doanh thu thương mại điện tử 

bán lẻ của Việt Nam các năm 2020, 2021 vẫn tăng trưởng lần lượt ở mức 18% và 

16%. Trong đại dịch COVID-19, lĩnh vực thanh toán trực tuyến đã cho thấy mức 

độ tăng trưởng mạnh. Doanh số thanh toán chi tiêu trên các kênh thương mại điện 

tử nửa đầu năm 2020 đã tăng 17%, trong đó doanh số thanh toán chi tiêu trên sàn 

thương mại điện tử từ thẻ nội địa tăng 81%.  

3.2.4. Lĩnh vực tài chính ngân hàng 

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước năm 2021, đã có tới 95% tổ chức tín 

dụng đã và đang xây dựng, triển khai chiến lược chuyển đổi số. Tính toán cho thấy 

mức đầu tư cho chuyển đổi số ước tính lên đến 15.000 tỷ đồng mỗi năm; chi phí 

đầu tư nguồn lực hoạt động chuyển đổi số trung bình chiếm từ 20-30% tổng chi 

phí đầu tư hoạt động của 10 ngân hàng thương mại lớn. Nhiều ngân hàng hiện nay 

có hơn 90% hoạt động giao dịch được thực hiện trên nền tảng số. Sự hiện diện của 

các công ty Fintech cũng thúc đẩy thị trường tài chính ngân hàng trong công cuộc 

số hóa.  

3.2.5. Lĩnh vực Logistics 

Trong những năm gần đây, ước tính ngành logistics tăng trưởng trung bình 

14-16%, tức khoảng 40-42 tỷ USD mỗi năm. Theo báo cáo Logistics Việt Nam 

2021 của Bộ Công thương, hiện có 75% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm 

quản lý giao nhận; 63,89% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm phần mềm quản 

lý đơn hàng, và quản lý kho hàng; 61,11% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm 

quản lý vận tải. Nhìn chung, chuyển đổi số trong hai lĩnh vực là logistics và tài 

chính là hai trụ cốt cốt lõi, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của mỗi quốc gia, 

đồng thời góp phần thúc đẩy, hỗ trợ cho sự phát triển của các ngành khác, tiêu biểu 

như thương mại điện tử. Đây cũng là lý do chính báo cáo thường niên năm nay tập 

trung vào chuyển đổi số trong hai ngành này. 

3.3. Thách thức trong chuyển đổi số của ngành dịch vụ tại Việt Nam 

3.3.1. Sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam còn ở mức thấp 

Nghiên cứu mức độ trưởng thành về số hóa của các Doanh nghiệp Vừa và 

Nhỏ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của IDC - Cisco năm 2020 cho 

thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong bảng xếp hạng mức 

độ sẵn sàng chuyển đổi số với 14 quốc gia được khảo sát.  Chỉ có 3 quốc gia là 
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Philippines, Indonesia và Việt Nam là xếp hạng mức độ bàng quan với kỹ thuật số. 

Các nước còn lại đều ở mức 2 là “quan sát kỹ thuật số”. Điều đó có nghĩa là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam mới tập trung vào hiệu quả chi phí, chưa đầu 

tư vào chuyển đổi số. Hầu hết các quy trình sản xuất, kinh doanh là do con người 

thực hiện và đặc biệt thiếu kỹ năng số.  

3.3.2. Rào cản đối với chuyển đổi số  

Theo khảo sát của cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư năm 2022, có đến 60,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết, 

rào cản mà họ gặp phải khi áp dụng công nghệ số là chi phí đầu tư, ứng dụng công 

nghệ. Đây cũng là rào cản lớn nhất làm chậm lại quá trình chuyển đổi số của các 

doanh nghiệp.  

 Ngân hàng Thế giới (2021) đã sử dụng khung đánh giá CHIP với 4 trụ cột 

là kết nối, làm chủ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ để đánh giá về hiện trạng chuyển 

đổi số của Việt Nam. Việt Nam có thứ hạng khá tốt ở trụ cột thứ nhất là kết nối bởi 

chi phí cho việc tiếp cận công cụ số hay internet ở mức độ thấp hầu hết người dân 

đều được tiếp cận với nền tảng số. Tuy nhiên, tốc độ đường truyền vẫn còn yếu 

hơn so với các nước phát triển hơn và cả những nước tương đương. Cũng theo báo 

cáo này, Việt Nam có thứ hạng tương đối tốt so với nhóm các nước tương đương, 

thậm chí có thể sánh ngang với cả nhóm nước phát triển hơn ở một số khía cạnh, 

nhưng cũng có nhiều điểm yếu đáng kể, đặc biệt trong vấn đề thể chế. Luật Giao 

dịch điện tử vẫn chưa được sửa đổi cho phù hợp. Việc xây dựng khung pháp lý 

(gồm cả sandbox) cho các hoạt động kinh doanh số, tài sản số, quy định về quản 

lý dữ liệu và chia sẻ thông tin, dữ liệu vẫn còn chậm trễ. Ngoài ra, cần chuẩn hóa 

cơ sở dữ liệu ở cả cấp quốc gia, quy định về dịch vụ đám mây cũng như quy định, 

chính sách bảo vệ người tiêu dùng tài chính, trong đó có tài chính số... 

3.4. Tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số trong ngành dịch 

vụ 

Ngày 13/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định 

số 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi 

số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Bộ Chỉ số đánh 

giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp gồm 03 chỉ số: Chỉ số đánh giá mức độ 

chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số 

doanh nghiệp lớn; Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty.  

Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trụ cột 

Trải 

nghiệm số 

cho khách 

hàng 

Chiến 

lược 

Hạ tầng 

và công 

nghệ số 

Vận hành 

Chuyển 

đổi số văn 

hóa doanh 

nghiệp 

Dữ liệu 

và tài 

sản 

thông tin 

Chỉ số 
+ Hiện diện 

trực tuyến 

Chiến lược 

chuyển đổi 

+ Kết nối 

mạng (02 

+ Chính 

sách quản 

+ Sử dụng 

ICT (05 
Sử dụng 
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(09 tiêu 

chí) 

số (01 tiêu 

chí) 

tiêu chí trị ICT (06 

tiêu chí) 

tiêu chí) và quản 

trị dữ liệu 

(07 tiêu 

chí) 

+ Hoạt 

động trực 

tuyến (04 

tiêu chí) 

+ Cơ sở hạ 

tầng ICT 

(14 tiêu 

chí) 

+ Nguồn 

nhân lực 

(07 tiêu 

chí) 

+ Cơ sở hạ 

tầng R&D 

(05 tiêu 

chí) 

Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn 

Trụ 

cột 

Trải 

nghiệm số 

cho khách 

hàng 

Chiến lược 

Hạ tầng 

và công 

nghệ số 

Vận hành 

Chuyển đổi 

số văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Dữ liệu 

và tài 

sản 

thông 

tin 

Chỉ 

số 

Thấu hiểu 

khách hàng 

từ bên ngoài 

(09 tiêu chí) 

Quản lý 

marketing 

và thương 

hiệu (04 

tiêu chí) 

Quản trị 

công nghệ 

(05 tiêu 

chí) 

Quản trị vận 

hành (04 tiêu 

chí) 
Giá trị doanh 

nghiệp (06 

tiêu chí) 

Quản trị 

dữ liệu 

(07 tiêu 

chí) 
Quản lý trải 

nghiệm 

khách hàng 

(08 tiêu chí) 

Quản lý hệ 

sinh thái 

(03 tiêu chí) 

Kiến trúc 

công nghệ 

và ứng 

dụng (07 

tiêu chí) 

Thiết kế và đổi 

mới dịch vụ 

(06 tiêu chí) 

Thấu hiểu 

khách hàng 

(03 tiêu chí) 

Bảo trợ tài 

chính (03 

tiêu chí) 

An toàn 

và bảo 

mật (04 

tiêu chí) 

Triển 

khai/chuyển 

đổi dịch vụ 

(04 tiêu chí) 

Quản lý tài 

năng (08 tiêu 

chí) 

Kỹ thuật 

dữ liệu 

(07 tiêu 

chí) 
Trí tuệ thị 

trường (03 

tiêu chí) 

Ứng dụng 

và nền 

tảng (04 

tiêu chí) 

Niềm tin 

của khách 

hàng (05 

tiêu chí) 

Quản lý 

danh mục 

đầu tư (03 

tiêu chí) 

Kết nối và 

tính toán 

(09 tiêu 

chí) 

Hoạt động 

dịch vụ (08 

tiêu chí) 

Hỗ trợ lực lực 

lao động (08 

tiêu chí) 

Hiện 

thực hóa 

giá trị dữ 

liệu (03 

tiêu chí) 

Quản lý 

chiến lực 

(08 tiêu chí) 

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ thể: 

Mức 0 - Chưa chuyển đổi số, mức 1 - Khởi động, mức 2 - Bắt đầu, mức 3 - Hình 

thành, mức 4 - Nâng cao, mức 5 - Dẫn dắt. Tuy nhiên, đây là bộ chỉ số dùng chung 

cho tất cả các loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Các tiêu chí sử 

dụng trong các bộ chỉ số hiện đang ngầm hiểu là có mức độ quan trọng như nhau. 

Tuy nhiên, trên thực tế mức độ quan trọng nên là khác nhau giữa các chỉ tiêu và 

giữa các ngành nghề khác nhau và loại hình doanh nghiệp. Hiện tại chưa có nhiều 

mô hình đánh giá mức độ chuyển đổi số hướng tới các đối tượng doanh nghiệp 
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cũng như quan tâm tới các đặc tính riêng biệt của mỗi ngành. Trong khi đó, áp lực 

thay đổi từ môi trường, cụ thể là áp lực cạnh tranh cũng như sự phát triển của mỗi 

ngành công nghiệp, lại khác nhau và vì thế sẽ tạo ra điều kiện cũng thách thức khác 

nhau cho các doanh nghiệp trong ngành khi tiến hành chuyển đổi số. Các công cụ 

hiện tại vì không tính tới sự khác biệt này nên được thiết kế theo cách luôn buộc 

người tham gia phải trả lời tất cả các câu hỏi, ngay cả khi nhiều câu không áp dụng 

cho bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp, dẫn tới chỉ số tổng hợp cuối cùng có thể ở 

mức thấp (Pirola và các cộng sự, 2020). 

4. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH 

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  

Thực trạng phát triển ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam 

Nội dung chương này là một cấu phần quan trọng của Báo cáo, tập trung 

vào tình hình, thực trạng phát triển của ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam năm 

2021 và những năm gần đây. Đồng thời, Báo cáo đi sâu phân tích về tiềm năng, 

thực tiễn và triển vọng của quá trình chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu tại các ngành nghề, đối tượng kinh tế liên quan 

đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng và các lĩnh vực có liên quan. Điểm nhấn trong 

Chương này là một số câu chuyện về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, tổ chức 

tín dụng đã và đang đẩy mạnh tại Việt Nam, và cung cấp được thông tin chất lượng, 

chính xác và súc tích về những vấn đề nêu trên, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, 

khách quan và góp phần đóng góp giá trị cốt lõi cho Báo cáo thường niên năm nay. 

Đối với các quốc gia, hệ thống tài chính giữ vai trò thiết yếu với chức năng 

huy động và phân bổ các nguồn lực trong nền kinh tế. Về cơ bản, hệ thống tài chính 

vừa cung cấp kênh tiết kiệm cho khu vực hộ gia đình, vừa kiến tạo kênh đầu tư cho 

khu vực doanh nghiệp và kênh dẫn truyền các chính sách kinh tế vĩ mô của chính 

phủ. Các chức năng này của hệ thống tài chính là phổ quát ở hầu hết các nền kinh 

tế. Tại Việt Nam, với sự tăng trưởng kinh tế đột phá và nhiều điểm nhấn trong vài 

thập kỷ gần đây, vai trò và chức năng của hệ thống tài chính cũng được Nhà nước, 

doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao. So với các quốc gia khác trên thế giới, 

hình thức và tổ chức của hệ thống tài chính Việt Nam có nhiều điểm chung, nhưng 

cũng hàm chứa những đặc trưng riêng có. 

Bối cảnh chuyển đổi số với ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam 

Báo cáo giới thiệu về tình hình chuyển đổi số với ngành tài chính – ngân 

hàng trên thế giới. Trong hơn thập kỷ qua, kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính 

khiến nền kinh tế toàn cầu sụp đổ, chuyển đổi số đã đem lại một xu hướng mới và 

giải pháp sáng tạo hơn cho các vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và quản 

lý tài sản truyền thống. Có thể thấy rằng, khi áp dụng chuyển đổi số vào các ngành 
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đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của thị trường, đối với thị trường ngân hàng, 

thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm.  

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng với các loại hình công nghệ: Công 

nghệ AI; IoT; Blockchain; Thuật toán đám mây; Big Data. 

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm: Các công ty bảo hiểm đã lựa chọn 

những phương pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số và áp dụng dữ liệu lớn, học 

toán, phần mềm đám mây và các xu hướng khác để có thể triển khai trong 

doanh nghiệp của mình; trong đó tập trung vào một số yếu tố chính: tính 

hiệu quả, cá nhân hóa, khả năng mở rộng phạm vi. 

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính: Thị trường vốn và thị trường tiền tệ 

ngày nay đang ở trong xu thế chuyển đổi và thích ứng với các xu hướng và 

công nghệ kỹ thuật số cũng như đổi mới với các mô hình kinh doanh và sản 

phẩm/dịch vụ mới. 

Về chủ trương, chính sách của Nhà nước, chuyển đổi số trong ngành tài 

chính ngân hàng trong những năm gần đây đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm 

với nhiều văn bản, chính sách và hành lang pháp lý được nghiên cứu, hoàn thiện 

và ban hành.  

Một số trường hợp chuyển đổi số điển hình trong lĩnh vực tài chính – ngân 

hàng tại Việt Nam 

Báo cáo cung cấp các tiêu chí cụ thể để có thể lượng hóa và so sánh, đánh 

giá về tiến trình chuyển đổi số ở các doanh nghiệp,  phân tích thực trạng chuyển 

đổi số tại ba doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh và có vai trò đáng kể trong 

nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường tài chính – ngân hàng, bảo hiểm nói 

riêng. Các doanh nghiệp này gồm có: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), 

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) và Công ty TNHH Bảo hiểm 

Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam). Những bài học thực tế từ ba doanh 

nghiệp này phản ánh được phần nào thực trạng và tiềm năng chuyển đổi số trong 

ngành, cũng như giúp cho độc giả có được cái nhìn sinh động, trực quan về vấn đề 

trao đổi. 

Các mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được hiểu như sau: 

- Chưa khởi động: doanh nghiệp hầu như chưa có động thái chuyển đổi số. 

- Bắt đầu: doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số 

theo các trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp 

trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích 

trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng.  

- Hình thành: việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơ bản được hình thành 

theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các 

hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng.  
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- Phát triển: Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nền 

tảng số, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. 

Qua các trường hợp cụ thể về các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng đang tham gia mạnh mẽ, liên tục vào quá trình chuyển đổi số, Báo cáo 

đã phản ánh trung thực, khách quan những tiềm năng, hiện trạng và kỳ vọng tương 

lai cho công cuộc chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan quản 

lý, nhằm nâng cao chất lượng thị trường Việt Nam.  

5. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DỊCH VỤ 

LOGISTICS  

5.1 Thực trạng phát triển của ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021  

Dịch Covid-19 trong hai năm qua đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của nền 

kinh tế thế giới. Các quy định về giãn cách xã hội và hạn chế đi lại ở hầu hết các 

quốc gia và vùng lãnh thổ đã khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí vận tải 

tăng cao, do đó trực tiếp ảnh hưởng nghiệm trọng ngành dịch vụ logistics toàn cầu. 

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã tạo ra những xu hướng, mô hình, giao thức mới trong 

sản xuất kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng hàng hóa trên toàn cầu, đồng thời cũng 

tạo động lực và sức ép đòi hỏi các quốc gia cần đổi mới nhanh chóng về tư duy, cơ 

chế quản lý, công nghệ, nguồn nhân lực để thích nghi với bối cảnh mới 

 Sau khi vừa gượng dậy và đạt được kết quả ấn tượng trong những tháng đầu 

năm 2021, từ quý III/2021, ngành dịch vụ logistics Việt Nam bị tác động mạnh mẽ 

bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, lưu 

thông và vận chuyển hàng hóa trong nước bị ngưng trệ, nhất là vào những thời gian 

giãn cách xã hội ở các địa phương khác nhau. Do không thống nhất quy định chống 

dịch giữa các địa phương, việc vận chuyển bị hạn chế, hàng hóa bị ách tắc, chi phí 

lưu kho, lưu bãi vì vậy gia tăng, sản xuất bị gián đoạn và thiếu lao dộng hoạt động 

dịch vụ. Bên cạnh đó, sức khỏe, tinh thần và năng suất lao động bị tác động nặng 

nề do hạn chế việc tiếp cận Vaccine của lao động làm dịch vụ logistics. Khoảng 

60% Doanh nghiệp dịch vụ logistics bị thu hẹp sản xuất và giảm mạnh doanh thu  

 Bối cảnh năm 2021 ngành dịch logistics của Việt Nam bị đặt vào thế vừa bị 

ảnh hưởng trực tiếp nhất, vừa phải thể hiện sức chống chịu bền bỉ để duy trì hoạt 

động của các chuỗi cung ứng trong nước cũng như xuất, nhập khẩu hàng hóa. Bên 

cạnh những khó khăn trước mắt, ngành dịch vụ logistics tiếp tục hỗ trợ các hoạt 

động sản xuất thương mại nội địa, và xuất nhập khẩu của Việt Nam. Cán cân 

thương mại của Việt Nam vẫn dương, hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá là 

khá sôi động và có sự gia tăng so với năm 2021.  

Những khó khăn và thách thức đối với ngành logistics Việt Nam năm 2021 

Thực tế, dưới tác động của dịch Covid-19, những điểm yếu cố hữu, khó 

khăn và thách thức của ngành logistics Việt Nam tiếp tục bộc lộ rõ hơn như thị 

trường logistics manh mún và phân tán; chi phí logistics Việt Nam còn cao; cơ sở 
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hạ tầng logistics phát triển chưa đồng bộ; thiếu sự liên kết giữa các phương thức 

vận tải; chưa hình thành được mạng lưới các doanh nghiệp logistics Việt Nam có 

quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt thị trường, thúc đẩy ngành logistics phát triển; quá 

trình chuyển đổi số trong ngành logistic còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển; nguồn nhân lực ngành logistics còn yếu và thiếu,… 

Động lực và cơ hội phát triển đối với ngành logistics Việt Nam năm 2021  

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn từ dịch Covid-19, kinh tế thế giới và 

Việt Nam trong năm 2021 có sự phục hồi mạnh mẽ, các doanh nghiệp logistics 

Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực để duy trì và phát triển hoạt động cung cấp dịch 

vụ. Kết quả khả quan đạt được của nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập 

khẩu nói riêng tạo động lực kích cầu cho ngành logistics Việt Nam trong năm 2021, 

vượt qua những khó khăn từ đại dịch Covid-19. Đồng thời, ở trong nước, tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng gia tăng cùng với sự tăng trưởng 

của lĩnh vực thương mại điện tử cũng tạo nên cú hích quan trọng cho nguồn cầu 

logistics nội địa. Bên cạnh đó, Việt Nam đã và đang hội nhập rất sâu rộng với nền 

kinh tế thế giới, tăng trưởng xuất nhập khẩu ở mức cao và dự báo sẽ tiếp tục tích 

cực.  

Ngành dịch vụ logistics ngày càng nhận được sự quan tâm phát triển của 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp, 

cơ sở đào tạo với nhiều chính sách và quy định trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ ngành 

phát triển. 

5.2 Thực trạng chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam  

Quan điểm về chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics và khung đánh giá 

thực trạng chuyển đổi số  

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là việc tích hợp, áp dụng 

công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng 

lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới. Chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp không chỉ đơn giản là đưa công nghệ số vào, mà cần kết hợp với sự 

thay đổi tư duy, chiến lược, chuẩn hóa quy trình kinh doanh và quy trình quản trị 

doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần nhận thức rõ chuyển đổi số là sự thay đổi của 

doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh, có thể đòi hỏi phải điều chỉnh cấu trúc, quy trình 

hoặc văn hóa kinh doanh.  

Chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics được nhìn nhận và tham khảo 

theo khung đánh giá năng lực chuyển đổi số của TM Forum và Bộ Chỉ số đánh giá 

mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp dùng chung trên toàn quốc theo Quyết định 

số 1970 ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm 6 trụ cột 

chính và các tiêu chí cấu thành như đã trình bày ở các phần trước: (1) Trải nghiệm 

số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) 

Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin (Bộ Thông 

tin và Truyền thông, 2021b; TM Forum, 2021) 

Đánh giá chung về Chính phủ số trong các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
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quan đến hỗ trợ cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam  

Các cơ quan quản lý nhà nước đều đã ban hành Chương trình Chuyển đổi 

số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh việc triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tại các đơn vị trên cơ sở cải 

cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện chuyển 

đổi số một cách tổng thể, toàn diện đối với mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cách thức làm việc dựa trên công nghệ số, hướng tới 

Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuyển đổi số ở các cơ quan quản lý 

nhà nước có liên quan tới hỗ trợ cung cấp dịch vụ logistics, một số vấn đề còn tồn 

tại như hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, thiếu vốn đầu tư vào chuyển đổi số, hệ 

thống dữ liệu không tích hợp và kết nối, các ứng dụng không liên kết chia sẻ, môi 

trường làm việc trực tuyến còn mang tính hình thức, nhiều ứng dụng CNTT được 

triển khai nhưng chưa hiệu quả. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung 

giữa các cơ quan liên quan để kết nối với doanh nghiệp đang có những chậm chễ, 

cần phải nhanh chóng thực hiện trong năm 2022. 

 Đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam 

năm 2021  

Vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động của ngành dịch vụ logistics, đặc 

biệt là tại các doanh nghiệp vận tải là một trọng những động lực và công cụ quan 

trọng để các doanh nghiệp vận tải cung cấp dịch vụ hiệu quả. Chuyển đổi số trong 

logistics mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt động kiểm soát lô hàng, quản lý mạng 

lưới,… Trong các hoạt động này, việc sử dụng các công nghệ hiện đại trong công 

nghệ thông tin như blockchain và big data để phân tích, truy vết, lựa chọn các 

phương thức vận tải sẽ giúp cho việc thực hiện dịch vụ logistics hiệu quả hơn.  

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát thể hiện sự quan tâm và đánh giá vai 

trò quan trọng của chuyển đổi số, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng gặp một số rào cản 

và vấn đề khó khăn như: (1) Thiếu nhận thức về vai trò của CĐS; Hạ tầng GTVT 

chưa hoàn thiện; (3) Rủi ro khi triển khai công nghệ và quan tâm tâm đến lợi tức 

đầu tư; (4) Chi phí đầu tư CĐS cao; (5) Thiếu sự đảm bảo về an ninh mạng; (6) Hệ 

thống thông tin của doanh nghiệp không đồng nhất; (7) Thiếu nguồn lực đầu tư; 

(8) Thiếu sự phối hợp và cộng tác, chia sẻ; (9) Sự phản kháng của nhân viên và 

quản lý với những thay đổi do CĐS mang lại; (10) Thiếu năng lực CĐS và nhân 

lực có trình độ công nghệ thấp; (11) Thiếu nhận thức, tầm nhìn và chiến lược,… 

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp giao vận đã tăng trưởng trung 

bình 14-16% một năm. Các doanh nghiệp cung cấp dịch giao nhận, vận tải đang 

tích cực công tác chuyển đổi số ứng dụng các công nghệ tiên tiến như blockchain, 

điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo... vào công việc hàng ngày cùng với nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ logistics, tìm 

cách hạ thấp chi phí logistics, qua đó nâng cao một bước năng lực cạnh tranh, đáp 

ứng yêu cầu của các nhà xuất nhập khẩu trong và sau dịch Covid-19. Bên cạnh đó, 
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doanh nghiệp logistics cũng cho rằng các nhà quản lý doanh nghiệp cũng nên tìm 

kiếm, đánh giá để đầu tư vào công nghệ phù hợp theo nhu cầu kinh doanh, đảm 

bảo sự hiệu quả trong việc thực hiện chuyển đổi số  

Doanh nghiệp có yêu cầu truy vấn cao với đa dạng thông tin như thông tin 

số hóa doanh nghiệp, năng lực vận tải, thị trường vận tải, … đối với các cơ quan 

quản lý nhà nước, cảng vụ hàng hải và hàng không. Hiện nay thông tin về chính 

sách, luật pháp được đánh giá rất nhiều, và manh mún, không tập trung có tính hệ 

thống dẫn đến doanh nghiệp mất nhiều thời gian để tìm hiểu và thực hiện đúng các 

quy trình yêu cầu.  

Hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu đều đánh 

giá cao ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp với mức trung bình đánh giá đồng ý cho các tác động tích cực là 30%. Áp 

dụng chuyển đổi số đã làm gia tăng cơ hội được chuyển giao công nghệ từ các đối 

tác nước ngoài, cải thiện sự hợp tác với các bên liên quan thông qua sự chia sẻ 

thông tin, tăng sự sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ "Xanh", chống biển 

đổi khí khậu và giảm phát thải khí CO2", doanh thu từ hoạt động vận tải gia tăng, 

lợi nhuận tư hoạt động vận tải gia tăng.  

5.3 Triển vọng, xu hướng chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics và một 

số kiến nghị chính sách để tăng cường chuyển đổi số trong ngành dịch vụ 

logistics Việt Nam 

Việt Nam tiếp tục đà phục hồi kinh tế khi các chỉ số kinh tế - xã hội Q1/2022 

đều cho thấy sự tăng trưởng. Sự phát triển bùng nổ của thương mại điên tử (TMĐT) 

sẽ vẫn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành 

dịch vụ logistics. Logistics là ngành đang có dấu hiệu phục hồi tốt, vẫn được nhận 

định là “điểm sáng” và sẽ còn triển vọng tăng trưởng cao trong những năm tới. 

Theo nghiên cứu của Bộ kế hoạch và Đầu tư (2021) về dự báo nhu cầu 

chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam, nhu cầu chuyển đổi số/giải pháp 

công nghệ có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp có quy mô nhân sự khác nhau, 

có thời gian thực hiện chuyển đổi số khác nhau. 

Doanh nghiệp dịch vụ logistics cũng lựa chọn xu hướng ứng dụng chuyển 

đổi số theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021 – 2025), Giai đoạn 2 (2025 – 2030), Giai 

đoạn 3 (Sau năm 2030). 

6. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2022 VÀ ĐỀ XUẤT CHÍNH 

PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG  VÀ NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ  

NGÀNH DỊCH VỤ  

Mặc dù có những tín hiệu tăng trưởng triển vọng, kinh tế thế giới 2022 và 

xa hơn vẫn phải đối đầu với nhiều bất ổn, đặc biệt là từ các rủi ro địa chính trị, 

chiến tranh Nga - Ukraina, gia tăng giá năng lượng, sức ép lạm phát và sự đứt gãy 

của chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chủ nghĩa bảo hộ có nguy cơ tiếp tục 

gia tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động thương mại và đầu tư 

toàn cầu, từ đó làm sự phục hồi kinh tế thế giới trở nên chậm lại. Tăng trưởng chậm 
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lại ở Trung Quốc cũng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của thế giới nói chung, 

của hoạt động xuất khẩu xuất khẩu và quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam nói 

riêng.  

 Hàm ý chính sách chung cho phục hồi kinh tế Việt Nam 2022 

Kinh tế Việt Nam năm 2022 đang trong quá trình phục hồi nhưng vẫn sẽ 

tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại, như: (1) Các rủi ro từ đại dịch, nguy 

cơ xuất hiện biến chủng mới mặc dù những diễn biến gần đây cho thấy sự cải thiện 

trong kiểm soát dịch bệnh toàn cầu. (2) Áp lực lạm phát và chi phí sản xuất đang 

tăng lên rất mạnh. (3) Rủi ro từ xung đột Nga – Ukraine. Mặc dù các tác động trực 

tiếp không quá lớn do quan hệ thương mại và đầu tư song phương giữa hai quốc 

gia này với Việt Nam khá nhỏ, nhưng các tác động gián tiếp là rất lớn. (4) Sự chậm 

lại của kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế kinh tế đối tác quan trọng của Việt Nam, 

đặc biệt là Trung Quốc trong bối cảnh nước này vẫn tiếp tục chính sách “zero 

Covid” với các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt có thể gây căng thẳng cho 

nền kinh tế, ảnh hưởng tới các chuỗi cung ứng, qua đó tác động tới kinh tế Việt 

Nam. (5) Sự lệch pha trong chính sách kích thích kinh tế của Việt Nam so với xu 

hướng chung toàn cầu có thể làm giảm hiệu quả tác động của các chính sách kích 

thích kinh tế mà Việt Nam đang kì vọng.  

Trong bối cảnh đại dịch còn có thể diễn biến phức tạp, việc chủ động kiểm 

soát dịch bệnh, giảm thiểu tác động tiêu cực, bảo vệ và hỗ trợ phục hồi kinh tế cần 

phải được ưu tiên. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ, có đánh giá đầy đủ và có các biện 

pháp ứng phó kịp thời với vấn đề nhập khẩu lạm phát, ảnh hưởng của kinh tế Trung 

Quốc với chính sách “Zero Covid”, xung đột Nga-Ukraine leo thang và các rủi ro 

khác có thể xảy ra. Đẩy nhanh tiến độ thực thi các giải pháp phục hồi và phát triển 

kinh tế. Trong đó, tiếp tục triển khai các giải pháp an sinh xã hội, các chính sách 

miễn, giảm thuế, phí,…đã đề xuất tại Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội 2022-

2023. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện điều hòa hiệu quả 

nguồn vốn đầu tư công từ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và nguồn vốn từ 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp giảm 

lãi suất và hỗ trợ lãi suất song cần gắn chặt với việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ 

tình hình nợ xấu… 

Đề xuất chính sách trong ngắn hạn. 

 Thứ nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu trong thời gian tới là 

“ổn định kinh tế vĩ mô”, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về chính trị, xã hội 

để từ đó phục hồi nền kinh tế.  

 Thứ hai, trong ngắn hạn, các chính sách cần đảm bảo linh hoạt để có thể 

giúp nền kinh tế phản ứng nhanh trước những biến động nhanh chóng của nền kinh 
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tế thế giới. Các chính sách tài khoá cần đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ nền 

kinh tế phục hồi.  

 Chính phủ có thể gia tăng hỗ trợ cho nền kinh tế, mở rộng chi tiêu để ưu 

tiên cho tăng trưởng. Cần tiếp tục triển khai hiệu quả hơn các gói hỗ trợ cho nền 

kinh tế, hướng vào các ngành có tác động tràn tích cực. Các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp cần đúng đối tượng và thiết thực hơn. Hiện nay các hỗ trợ thường 

thông qua giảm mức thu các loại phí, lệ phí và đang được thực hiện một cách dàn 

trải, ít có tác động thực mà có thể gây ra lãng phí ngân sách. Do vậy, Chính phủ 

cần thu hẹp đối tượng thụ hưởng, hướng vào các doanh nghiệp có năng lực và khả 

năng lan toả cao và tập trung vào hai khó khăn lớn với cộng đồng doanh nghiệp 

hiện nay là đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất gia tăng. Các khoản hỗ trợ 

để giúp doanh nghiệp giảm chi phí có thể hướng vào những khía cạnh như kéo dài 

thời gian giãn, hoãn thuế; giảm tiền thuê đất; giảm cước và chi phí logistics ; giảm 

tiền điện, nước, viễn thông…; từ đó giúp doanh nghiệp cắt giảm các loại chi phí 

trong bối cảnh chi phí đầu vào, logistics đều tăng mạnh, đảm bảo nguồn cung 

nguyên vật liệu và ổn định chuỗi cung ứng. Các khoản chi hỗ trợ này chính là đầu 

tư cho tương lai để đạt mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, nên cần hỗ trợ tối đa 

trong khả năng cho phép của khuôn khổ tài khóa trung hạn nhằm vừa hỗ trợ phục 

hồi kinh tế vừa duy trì lòng tin của công chúng vào khuôn khổ chính sách tài khóa.  

 Thứ ba, song song với việc đẩy mạnh chi tiêu, cần tăng cường quản lý và sử 

dụng hiệu quả đầu tư công, nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý, phân cấp nguồn 

thu và nhiệm vụ chi ngân sách. Hoàn thiện cơ chế về quản lý ngân sách, quản lý 

nợ công, tài sản công, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước theo hướng công khai, 

minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình. Chú trọng nâng cao tính pháp lý và năng 

lực giám sát độc lập tài chính công cho các cơ quan tham gia vào mạng lưới giám 

sát tài chính công.  

 Thứ tư, Việt Nam cần đặc biệt chú ý về nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên 

ngoài. Lạm phát thấp hiện nay ở trong nước một phần vì cầu tiêu dùng thấp. Lạm 

phát do chi phí đẩy cần sớm được đánh giá chính thức của Chính phủ và nhất là 

khả năng lạm phát trong các quý đầu năm 2022 do ảnh hưởng của chỉ số giá sản 

xuất, chỉ số giá nhập khẩu tới lạm phát để có biện pháp kiểm soát giúp hạn chế tác 

động tiêu cực tới người tiêu dùng trong nước. Đặc biệt, cần nghiên cứu để giảm 

thuế môi trường, thuế tiêu thụ, đặc biệt trong giá xăng dầu ở thời điểm hiện nay, 

nhằm bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng khác. Nhìn chung, áp lực lạm phát thời 

gian tới chủ yếu đến từ phía cung, lạm phát chi phí đẩy, do 2 yếu tố: (1) thiếu hụt 

nguồn cung trong khi nhu cầu tăng mạnh cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và 

(2) đứt gãy chuỗi cung ứng khiến chi phí đầu vào tăng cao. Do đó, cần kiểm soát 

tốt nguồn cung, chuỗi cung ứng vật tư, nhiên liệu sản xuất kể cả hàng hóa tiêu dùng 

giữa các vùng, giữa các địa phương với nhau, không để đứt gãy, đặc biệt, không 
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để đứt gãy chuỗi cung ứng của thế giới với Việt Nam. Đây là một trong những 

thách thức rất lớn với Việt Nam khi cước vận tải biển tăng đột biến từ năm 2021, 

giá container tăng cao, thậm chí không có hãng tàu biển để thuê, khiến doanh 

nghiệp khốn khổ. 

 Thứ năm, chính sách tiền tệ cần duy trì trạng thái “thích ứng” với hiện trạng 

của nền kinh tế, tiếp tục cân bằng giữa lạm phát và rủi ro tài chính với hỗ trợ phục 

hồi kinh tế, khơi thông sự luân chuyển của dòng vốn. Cần đẩy mạnh phát triển thị 

trường trái phiếu, thị trường chứng khoán nhưng cần công khai minh bạch thông 

tin và giao dịch và đẩy mạnh sự chuyên nghiệp của các chủ thể tham gia thị trường.  

Bên cạnh đó, cần quản lý thật tốt kỳ vọng lạm phát, chuẩn bị sẵn sàng các biện 

pháp dự phòng và hành động nhanh chóng và nhất quán nếu rủi ro lạm phát kỳ 

vọng tăng dần. Cần truyền thông rõ kịch bản, lộ trình, điều kiện hành động cho 

công chúng, đảm bảo không quên mục tiêu duy trì ổn định giá cả và bảo vệ uy tín 

chính sách của NHTW. 

 Thứ sáu, trước nguy cơ dòng tiền trong nền kinh tế có thể chưa đi vào sản 

xuất mà chảy vào các thị trường tài sản, để dòng vốn thật có thể quay lại vào đầu 

tư sản xuất - kinh doanh thì thứ nhất, việc nhất quán chính sách bình thường mới, 

mở cửa và sống chung với Covid – 19 vẫn là điều kiện quan trọng nhất (đi kèm với 

đó là tiếp tục nghiên cứu bao phủ vắc-xin – mũi 4/5 đề phòng biến chủng mới và 

cách thức tăng năng lực y tế các cấp, tập trung hỗ trợ các nhóm nguy cơ). Thứ 2, 

chính là các biện pháp đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và rào cản 

không đáng có cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân 

(chính vì thế trong số các gói chính sách phục hồi tăng trưởng, các chính sách thúc 

đẩy cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh mặc dù được 

đề cập sau cùng nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng để kéo lại niềm tin của người 

dân và doanh nghiệp, thúc đẩy dòng vốn lành mạnh trở lại với hoạt động sản xuất 

kinh doanh, từ đó hạn chế các nguy cơ bong bóng tài sản (đặc biệt là bất động sản 

như thời gian qua). Thứ 3, trong bối cảnh vừa chịu những khó khăn dịch bệnh, vừa 

chịu áp lực chi phí đầu vào tăng cao, để kích thích việc duy trì sản xuất kinh doanh 

thì nên áp dụng thực chất các chính sách miễn, giãn, hoãn và cho vay ưu đãi với 

các nhóm ngành/doanh nghiệp có sản xuất thực ở trong nước, nhất là những ngành 

tạo giá trị gia tăng cao trong xuất khẩu, hoặc ngành hàng có sản xuất trong nước 

có thể dần thay thế các mặt hàng nhập khẩu xa xỉ. 

 Đề xuất chính sách trong trung hạn. 

 Trong trung hạn, cẩn đẩy mạnh an ninh xã hội, an ninh năng lượng, thúc 

đẩy sự linh hoạt của chính sách tiền tệ và tăng khả năng chống chịu của hệ thống 

ngân hàng. Các gói an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng cần được tiếp 

tục duy trì và đồng thời mở rộng đối tượng thủ hưởng chính sách, chú trọng tới 
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nhóm lao động thuộc khu vực phi chính thức. Các chính sách an sinh xã hội cần 

đơn giản hoá và cụ thể hoá các tiêu chí xác định đối tượng được hưởng trợ cấp.  

 Cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ có tác động lan tỏa đến Việt Nam, gia 

tăng áp lực lạm phát và là cú sốc mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, cần 

phải nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố này và đề ra các giải pháp ứng 

phó, hướng tới chuyển đổi sang năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, đảm bảo an 

ninh năng lượng thông qua dự phòng năng lượng đủ mạnh, đa dạng hóa và tránh 

phụ thuộc vào một nguồn năng lượng.  

 Xu hướng tăng giá cả nhiều loại hàng hóa, năng lượng vẫn tiếp tục và áp 

lực lạm phát trên thế giới có thể sẽ kéo dài đòi hỏi một nền kinh tế có độ mở cao 

như Việt Nam phải theo dõi rất chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh chính sách phù hợp 

giúp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. 

 Tập trung vào xây dựng các thể chế và chính sách thúc đẩy đầu tư và liên 

kết đầu tư giữa các thành phần kinh tế, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Không giống như năm 2020, dòng vốn 

FDI vào Việt Nam đã sụt giảm và quy mô dự án cũng nhỏ hơn cho thấy một ngụ ý 

khá quan trọng đó là trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, Việt Nam khó tận dụng 

được xu hướng dịch chuyển chuỗi. Vấn đề không nằm ở cơ hội bên ngoài, mà là 

nội lực bên trong. Cải thiện năng lực nội tại, nhất là lao động kỹ năng cần được đặc 

biệt chú ý trong thời gian gần. Chính phủ vừa ban hành chính sách về thu hút doanh 

nghiệp FDI lớn với những ưu đãi đặc biệt (Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg, ngày 

06/10/2021). 

Đề xuất chính sách trong dài hạn. 

 Trong dài hạn, cần tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế, đẩy mạnh nâng cao tăng 

năng suất - cốt lõi của năng lực cạnh tranh và nâng cấp sự tham gia vào chuỗi giá 

trị toàn cầu.  

  Thương mại vẫn là động lực quan trọng để Việt Nam tăng trưởng trong thời 

gian tới. Do đó, cần tiếp tục tận dụng các FTAs Việt Nam đã ký kết, khai thác các 

thị trường là đối tác trong các FTAs. Có thể nói trong đại dịch Covid-19, việc thực 

thi các FTA đã giúp bù đắp đáng kể cho những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. 

FTA sẽ tiếp tục đóng một vai trò ngày càng tăng trong tăng trưởng kinh tế của đất 

nước khi các doanh nghiệp đang tìm cách phục hồi. Chính phủ do đó quan tâm đến 

việc thúc đẩy các FTA, tạo môi trường thuận lợi và tăng cường cung cấp thông tin, 

tiếp tục cải cách chính sách và thể chế để giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa 

các hiệp định đó. Tuy nhiên, sẽ có những thách thức, chẳng hạn giá cước vận tải 

biển vẫn ở mức cao do lượng container bị hạn chế ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng 

toàn cầu.  
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Đối với đầu tư, khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng thì dòng vốn FDI 

sẽ chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế toàn cầu. Triển vọng của dòng FDI toàn cầu 

năm 2022 là tích cực, tuy nhiên có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự thu hẹp hay mở 

rộng của dòng FDI toàn cầu như sự bùng phát dịch bệnh, tốc độ tiêm chủng, việc 

thực hiện các gói kích thích kinh tế, sự đứt gãy chuỗi cung ứng, giá năng lượng 

hay vấn đề lạm phát ở các nước đối tác đầu tư lớn của Việt Nam. Việt Nam cần 

nghiên cứu kỹ những cơ hội và thách thức cũng như xu hướng của dòng FDI toàn 

cầu, để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Ngoài ra, bối cảnh mới có thể ảnh 

hưởng đến sự chuyển dịch ngành đầu tư của doanh nghiệp đa quốc gia theo hướng 

nghiêng về nhóm ngành phù hợp với điều kiện toàn cầu, đặc biệt là FDI trong 

ngành cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin. Vì thế, Việt Nam cần có các giải pháp 

chính sách để thu hút FDI trong những ngành như vậy. 

 Cần có một số giải pháp đối với một số lĩnh vực cụ thể chịu ảnh hưởng nặng 

nề của đại dịch Covid-19 để các lĩnh vực này nhanh chóng phục hồi. Đối với du 

lịch và hàng không: (i) cần sớm chuẩn bị điều chỉnh để tái cơ cấu và chuyển đổi 

thích ứng linh hoạt với tình hình “bình thường mới” sau đại dịch; (ii) có giải pháp 

chính sách hỗ trợ của nhà nước như cho vay ưu đãi, bảo lãnh, hỗ trợ chuyển đổi 

mô hình kinh doanh và đào tạo lại lao động; (ii) chú trọng phát triển công nghệ hỗ 

trợ du lịch “phi tiếp xúc” để đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội, đảm bảo điều kiện 

vệ sinh, y tế, tổ chức các sáng kiến, chương trình du lịch quốc gia để kích cầu du 

lịch trong nước. Trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao và chưa đáp ứng được 

nhu cầu của nền kinh tế, việc phát triển hệ thống e-logistics, có chính sách cụ thể 

để phát triển ngành logistcs là cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam kịp thời cắt 

giảm chi phí, đồng thời nắm bắt được cơ hội xuất khẩu qua thương mại điện tử 

xuyên biên giới.  

Tiếp tục có những cải cách đột phá về thể chế nhằm thúc đẩy hoàn thiện hơn 

nữa Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh bình đẳng, tiến tới nền kinh tế 

thị trường đầy đủ và tự do. Cần cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

phục hồi tăng trưởng của thành phần kinh tế tư nhân trong nước, nhất là các doanh 

nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển mô hình kinh doanh mới, sáng tạo, dựa trên ứng dụng nền tảng số và không 

gian số. 

Kiến nghị Chính sách và giải pháp pháp nhằm nâng cao nền tảng số 

ngành dịch vụ  

Với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước 

Về mặt hạ tầng, chính phủ cần đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin. Đặc biệt chính phủ cần thúc đẩy quá trình này thông qua việc hợp tác 

giữ doanh nghiệp nhà nước với khu vực tư, tránh tình trạng độc quyền dễ xảy ra 
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trong nền kinh tế số do yêu cầu về chi phí cố định lớn và hiệu ứng quần tụ mạng 

lưới. 

Về vấn đề nhân lực, Việt Nam cần nâng cao hiểu biết và kỹ năng số của 

người lao động thông qua tăng cường giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin ở 

tất cả các cấp học. Bên cạnh đó, nên đẩy mạnh các chương trình đào tạo công nghệ 

thông tin cả chính quy và không chính quy, đa dạng cách thức đào tạo để phục vụ 

được nhiều đối tượng trong xã hội, giúp các lao động đang làm việc cũng có cơ hội 

học tập và trau dồi kỹ năng, có khả năng chuyển đổi công việc trong điều kiện có 

sự thay đổi trong cấu trúc việc làm khi nền kinh tế số phát triển. 

Ngoài kỹ năng số, Việt Nam cũng cần có những chính sách để bồi dưỡng, 

phát triển năng lực đổi mới sáng tạo để duy trì năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế 

trong tương lai, thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp startup 

trong lĩnh vực công nghệ số. Ví dụ như hạ thấp rào cản gia nhập, khuyến khích các 

doanh nghiệp mới, đặc biệt là các công ty có năng lực công nghệ cao. Bên cạnh đó, 

chính phủ cũng cần cải thiện chính sách cạnh tranh trong nước. Mặt khác, chính 

phủ cũng cần chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số ở 

nhiều lĩnh vực khác ngoài nhân lực. Việt Nam cần có nhiều hơn các chương trình 

hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp về các mặt như vốn tài chính, kiến thức về 

chuyển đổi số cho lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp, khả năng nắm bắt sự thay 

đổi về công nghệ và các hỗ trợ khác về mặt thông tin thị trường công nghệ. 

Việt Nam cũng cần cải thiện khung pháp lý về kinh tế số, nâng cao khả năng 

bảo vệ người dùng các dịch vụ kỹ thuật số như ban hành luật bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, xây dựng thị trường bảo hiểm không gian mạng để giúp doanh nghiệp nhận 

được hỗ trợ tài chính khi có vấn đề xảy ra. Xác định mức độ ưu tiên của các chỉ số 

đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế 

khác nhau 

Với Doanh nghiệp: 

Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược, đầu tư nguồn lực (đặc biệt là 

nguồn lực tài chính) và xây dựng lộ trình chuyển đổi số; doanh nghiệp có thể xác 

định các hoạt động, khu vực ưu tiên chuyển đổi số trước; Nâng cao nhân thức, tư 

duy kinh doanh số của lãnh đạo doanh nghiệp; nâng cao hiểu biết và kỹ năng số 

của người lao động 

Một số kiến nghị chính sách để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong 

ngành dịch vụ logistics Việt Nam 

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics thì doanh nghiệp logistics cần có những 

kế hoạch hành động và chiến lược phù hợp, hiệu quả và nhanh chóng. Một số giải 

pháp vi mô, áp dụng với doanh nghiệp có thể thực hiện bao gồm:  

- Doanh nghiệp phải có quy trình vận hành chuẩn; quyết tâm của ban lãnh 

đạo; giải pháp công nghệ phù hợp; 
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- Cần có sự thay đổi đồng bộ và có sự tư vấn của chuyên gia và nhận thức của 

doanh nghiệp (Thay đổi tư duy logic); 

- Cần có sự thống nhất cao trong ban lãnh đạo doanh nghiệp, cần đầu tư đào 

tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và lựa chọn được lộ trình 

(roadmap) phù hợp với doanh nghiệp. 

- Cần có sự chuẩn bị nguồn lực tài chính để đầu tư theo các lộ trình được 

hoạch định và tiến hành đánh giá tác động cũng như hiệu quả sau mỗi giai 

đoạn. 

Cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong ngành 

dịch vụ logistics như sau: 

- Cần có sự giúp hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Nhà nước và Hiệp hội: Xây dựng 

chương trình quốc gia về phát triển giải pháp công nghệ cho ngành dịch vụ 

logistics và thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp logistics Việt Nam;  

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics và vận tải. 

Theo đó, sửa đổi một số quy định, bổ sung về dịch vụ logistics và vận tải tại 

Luật Thương mại, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động Logistics. Sửa 

đổi, ban hành mới các chính sách, pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics, 

vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, giao hàng chặng cuối. Bao 

quát toàn diện các dịch vụ logistics, nội luật hóa các cam kết quốc tế về 

logistics... 

- Có cơ chế và chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển 3PL 

theo hướng “thông minh”: tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cơ chế về thuế, tiền 

thuê đất, hỗ trợ kết nối ứng dụng CNTT,… 

- Tái cấu trúc ngành dịch vụ logistics, trong đó thúc đẩy sự phát triển các loại 

hình logistics (3PL, 4PL, 5PL, ...) trong nước, xem đây là tiền đề phát triển 

thị trường logistics của Việt Nam. Những yếu tố nổi bật thúc đẩy sự tăng 

trưởng của thị trường logistics bên thứ 5 bao gồm sự gia tăng thương mại 

toàn cầu và chuỗi cung ứng hoạt động ngày càng hiệu quả. Hơn nữa, sự tiến 

bộ công nghệ và blockchain ra đời được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển 

của thị trường logistics bên thứ 5. 

- Gắn kết công nghệ thông tin trong logistics, đặc biệt khâu thủ tục hải quan 

và tại biên giới; tăng cường tổ chức, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa trong khai thác 

như chứng từ, tiêu chuẩn công nghệ..., phát triển các cổng thông tin 

logistics, EDI, e-logistics... 

- Phát triển đa dạng các trung tâm phân phối thông minh tại các thành phố, 

đô thị lớn trên cả nước nhằm phục vụ thị trường bán lẻ, các trung tâm 

logistics gần các khu công nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu, tăng cường 

ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong vận hành các trung tâm này. 

- Áp dụng rộng rãi quản trị chuỗi cung ứng, quản trị logistics trong các doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần, khuyến khích thuê ngoài logistics, điều chỉnh 

bổ sung luật, chính sách tạo điều kiện phát triển hoạt động dịch vụ logistics 



 

44 

 

cũng như doanh nghiệp logistics trong nước; triển khai các hệ thống EDI và 

hệ thống giao dịch không giấy tờ tại các điểm hải quan, cửa khẩu, cải cách 

hành chính và minh bạch các dịch vụ công... 

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành dịch vụ logistics, 

một mặt đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho ngành, mặt khác 

đẩy nhanh chương trình đào tạo các chuyên gia logistics có kỹ năng ứng 

dụng và triển khai các thực hành quản trị logistics và chuỗi cung ứng theo 

kịp các nước công nghiệp phát triển, đáp ứng xu hướng toàn cầu cấu hóa và 

chuyển đổi số. 

- Cơ quan quản lý Nhà nước nên chú trọng vào việc phát triển hạ tầng số và 

nhân lực IT, tăng cường khả năng EDI giữa các nền tảng, tăng cường quản 

lý và đầu tư về an toàn, an ninh mạng, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác 

số hóa với một quyết tâm cao độ (hỗ trợ tài chính, công nghệ, các nguồn lực 

khác…), với những sáng kiến như Trung tâm hỗ trợ - nơi tập trung các 

chuyên gia đầu ngành để cùng sát cánh cùng doanh nghiệp trong công cuộc 

chuyển đổi số. Có như vậy, công cuộc chuyển đổi số mới được triển khai 

một cách mạnh mẽ, hiệu quả trên diện rộng và thực sự trở thành một đòn 

bẩy cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam. 
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CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN (theo tt chữ cái)

• GS. TS. Andreas Stoffers, Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học

SDI Munich, Đức và trường Đại học Việt – Đức, Giám đốc
quốc gia, Văn phòng Quỹ FNF Việt Nam.

• TS. Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam.

• PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Phó trưởng Bộ môn Phân tích Chính
sách Tài chính- Khoa Tài chính Công, Học viện Tài chính.

• TS. Nguyễn Đình Cung, Chuyên gia Kinh tế, nguyên Viện
trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương

(CIEM).

• PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính

công, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế -
ĐHQG Hà Nội.

• PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Kinh

tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.

PGS. TS. Ngô Trí Long, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào

tạo Trường Đại học Thành Đông.

TS. Vũ Tiến Lộc, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch

Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, Cố vấn cấp cao Viện công

nghệ quốc tế TFGI.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế, Giám đốc Viện Đào tạo và

Nghiên cứu BIDV.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).

TS. Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc quốc gia và Quản lý dự án,

Văn phòng Quỹ FNF Việt Nam.



NHÓM TÁC GIẢ (xếp theo thứ tự chữ cái)
TS. Nguyễn Đức Bảo, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà

Nội.

Th.S Đặng Trung Chính, Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG

Hà Nội.

PGS.TS. Lưu Quốc Đạt, Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG

Hà Nội.

Th.S. Hoàng Hương Giang, Đại học thủ đô.

Th.S. Lê Sơn Hà, Chuyên gia tư vấn IT, Dự án LinkSME Usaid Project.

TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học giao thông vận tải.

TS. Nguyễn Thị Vũ Hà, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh

tế, ĐHQG Hà Nội.

Th.S. Đinh Thị Hảo, Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô, Trung tâm Thông tin và Dự báo

Kinh tế - Xã hội quốc gia.

TS. Vũ Thanh Hương, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh

tế, ĐHQG Hà Nội.

Th.S. Phùng Thị Thu Hương, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

Ths. Nguyễn Thị Thanh Mai, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học

Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.

CN. Lê Thị Kiều Oanh, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại học

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội

Th.S. Phạm Thế Thành, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

Ths. Trần Phương Thảo, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

CN. Đỗ Thị Hồng Thắm, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại

học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Dự báo Kinh tế ngành và doanh nghiệp,

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia.

PGS. TS. Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà

Nội.

TS. Đào Thị Thu Trang, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

CN. Đỗ Khánh Vân, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại học

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS. Đinh Thị Thanh Vân, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

TS. Nguyễn Quốc Việt, Khoa Kinh tế Phát triển, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên

cứu Kinh tế & Chính sách - Trường ĐHKT/ĐHQGHN.

Th.S. Hồ Xuân Việt, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG

Hà Nội.



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HÀNG NĂM

• Báo cáo KTTN của UEB và VEPR phải tư vấn được những chính sách

quan trọng về các vấn đề kinh tế và hội nhập của Việt Nam không

những cho Đảng, Chính phủ mà còn cho cộng đồng quốc tế muốn

tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

• Báo cáo phải kết hợp cách tiếp cận đa chiều, từ góc độ phân tích

đánh giá độc lập của các nhà nghiên cứu trong nước, đồng thời kết

hợp cách tiếp cận của các tổ chức và chuyên gia Quốc tế.

• Báo cáo sẽ là diễn đàn quy tụ các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy

có uy tín của toàn trường Đại học kinh tế, đồng thời hợp tác với các

nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn thuộc các trường đại học, viện

nghiên cứu có uy tín về kinh tế và kinh doanh trên thế giới.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ 
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2021 

VÀ NỬA ĐẦU 2022

PHẦN 1

• KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2021 HỒI PHỤC TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỘNG, BẤT ỔN

• BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2021



Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhưng tốc độ chậm dần 

Tốc độ tăng trưởng GDP (%) Bình quân 2010-2019 2020 2021e 2022f 2023f

Thế giới 3.7123 -3.063 6.108 3.585 3.551

Các nước phát triển 2.0143 -4.49 5.186 3.259 2.358

Mỹ 2.2508 -3.405 5.677 3.708 2.25

Khu vực Euro 1.4032 -6.364 5.336 2.807 2.316

Nhật Bản 1.2132 -4.498 1.621 2.392 2.315

Các nền kinh tế mới nổi và đang phát 

triển (EMDE)
5.0707 -2.014 6.777 3.821 4.397

EMDE Châu Á 7.0149 -0.773 7.257 5.392 5.636

Trung Quốc 7.669 2.244 8.08 4.373 5.074

Ấn Độ 6.9389 -6.596 8.948 8.153 6.894

EMDE Châu Âu 3.1238 -1.826 6.652 -2.85 1.296

EMDE Châu Mỹ la tinh và Caribe 2.025 -6.954 6.82 2.547 2.486

EMDE Trung Đông và Trung Á 3.5175 -2.902 5.71 4.568 3.726

EMDE Châu Phi cận Sahara 4.0612 -1.657 4.505 3.824 4.012

Nguồn: IMF, 2022



Thương mại toàn cầu phục hồi và đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021
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Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ WTO Data portal



FDI toàn cầu phục hồi mạnh mẽ nhưng mức phục hồi không đồng đều 

19% 30%

199%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Các nền kinh tế kém phát 
triển

Các nền kinh tế đang phát 
triển

Các nền kinh tế phát triển

Mức phục hồi trong dòng FDI năm 2021 giữa các nhóm nước

Nguồn: UNCTAD (2022)



Hoạt động sản xuất công nghiệp và thị trường lao động

• Hoạt động sản xuất công

nghiệp toàn cầu mở rộng liên

tục trong năm 2021 tuy nhiên

tốc độ mở rộng đã chậm lại rõ

rệt trong giai đoạn cuối năm.

• Thị trường lao động đang phục

hồi nhưng không đồng đều.

Lao động tại EMDE bị ảnh

hưởng nặng hơn so với các

nền kinh tế phát triển. Chỉ số PMI toàn cầu

Nguồn: TradingEconomics, 2022a



Giá cả hàng hoá toàn cầu tăng cao khiến lạm phát trở thành hiện 
tượng toàn cầu 
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Nguồn: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2022



Giá cả hàng hoá toàn cầu tăng cao khiến lạm phát trở thành hiện 
tượng toàn cầu 

Nguồn: IMF, 2022

Quốc gia và nhóm nước 2020 2021 Dự báo 2022

Các nền kinh tế phát triển 0.7 3.1 5.7

- Mỹ 1.2 4.7 7.7

- Khu vực Eurozone 0.3 2.6 5.3

- Nhật Bản 0 -0.3 1

Các nền kinh tế mới nổi và phát triển (EMDE) 5.2 5.9 8.7

- EMDE Châu Á 3.1 2.2 3.5

Trung Quốc 2.4 0.9 2.1

- EMDE Châu Âu 5.3 9.5 27.1

- EMDE Châu Mỹ la tinh và Caribe 6.4 9.8 11.2

- EMDE Trung Đông và Trung Á 10.6 13.2 12.8

- EMDE Châu phi cận Sahara 10.2 11 12.2

Chỉ số lạm phát trong năm 2021 (% thay đổi hàng năm)



Thị trường tài chính có nhiều biến động 
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Nguồn: IMF (2022)



Thị trường tài chính có nhiều biến động

• Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục phục hồi, liên tục chỉnh phục các đỉnh
cao mới, thậm chí là phát triển quá nóng, nhưng diễn biến không đồng đều và biến
động mạnh giai đoạn đầu năm 2022 do xung đột vũ trang Nga - Ucraina.

• Thị trường trái phiếu biến động mạnh khi trải qua thời điểm khởi đầu năm tồi tệ
nhất kể từ năm 2015 bởi đà bán tháo lan rộng nhưng cũng đã có nhiều đợt phát hành
trái phiếu thành công với lãi suất thấp kỷ lục, thậm chí là âm như Hàn Quốc, Đức.

• Thị trường bất động sản toàn cầu bùng nổ, xuất hiện đổ vỡ lớn ở Trung Quốc.



Các đồng tiền
chủ chốt biến
động theo các
hướng khác
nhau

Nguồn: TradingEconomics, 2022



Gánh nặng nợ tăng dần

Nguồn: IIF, 2022



Nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế được thực thi

• Các nước tiếp tục chủ trương thích ứng với đại dịch Covid-19, đồng thời ưu
tiên động lực tăng trưởng dài hạn và tập hợp lực lượng thông qua các liên kết
quốc tế.

• Xuất hiện sự phân hóa trong biện pháp chính sách của NHTW các nước trước
áp lực tăng mạnh của lạm phát trên toàn cầu và xu hướng này sẽ còn tiếp
diễn trong năm 2022, trong đó thắt chặt chính sách tiền tệ đã trở thành xu
hướng chủ đạo của năm 2022.



Kinh tế của một số khu vực và các nước đối tác lớn của 
Việt Nam

Đối tác

Tổng vốn đầu tư đăng 

ký (luỹ kết các dự án 

còn hiệu lực đến 

20/01/2022, tr.$) 

Tỷ

trọng

(%)

Tống giá trị 

nhập khẩu 

năm 2021 

(tr.$)

Tỷ 

trọng 

(%)

Tổng giá trị 

xuất khẩu 

năm 2021 

(tr.S)

Tỷ 

trọng 

(%)

Tổng kim 

ngạch xuất 

nhập khẩu năm 

2021 (tr.$)

Tỷ 

trọng 

(%)

Hoa Kỳ 10'306 2.48 10'947 3.33 108'196 26.60 119'143 16.19

EU 27'210 6.55 12'406 3.77 57'268 14.08 69'674 9.47

Trung Quốc 21'830 5.25 125'811 38.22 83'004 20.41 208'815 28.37

Nhật Bản 63'959 15.39 19'066 5.79 23'014 5.66 42'079 5.72

Hàn Quốc 77'325 18.61 56'729 17.23 23'966 5.89 80'695 10.96

ASEAN 93'397 22.47 48'642 14.78 29'390 7.23 78'032 10.60

Tổng cộng 6 đối tác
294'028 70.75 273'601 83.11 324'837 79.86 598'438 81.31

Tổng cộng thế giới
415'611 100 329'199 100 406'756 100 735'955 100

Nguồn: Trademap, MPI, 2022



Kinh tế của một số khu vực và các nước đối tác lớn của 
Việt Nam có sự phục hồi mạnh
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Nguồn: IMF, ADB, 2022



Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh ở Mỹ và EU

0

2

4

6

8

10

2018 2019 2020 2021 2022

Tỷ lệ thất nghiệp (% tổng số lao động)

ASEAN-5 Trung Quốc EU Nhật Bản Hàn Quốc Hoa Kỳ

Nguồn: IMF, ADB, 2022



Nguy cơ lạm phát tăng cao
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Cán cân tài khoản vãng lai thặng dư (trừ Mỹ)
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Rủi ro, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2022

Chỉ tiêu WEO, 

tháng 

1/2022

GEP tháng 

1/2022

WESP, 

tháng 

1/2022

OECD EO, 

tháng 3/2022

WEO, tháng 

4/2022

WESP, tháng 

4/2022

Dự báo tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu năm 

2022 (%)

4,4 4,1 4,0 3,4 3,6 3,2

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả



Tổng quan về ngành dịch vụ và chuyển đổi số trong 
ngành dịch vụ trên toàn cầu

• Chuyển đổi số đã thực sự trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt buộc đối với các

quốc gia, các ngành nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới sống chung an toàn, thích

ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19.

• Những xu hướng chuyển đổi số nổi bật năm 2021:

• Làm việc từ xa (Work from Home); Mạng 5G; Trí tuệ nhân tạo AI, Blockchain,

Internet of Things (IoT), Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platforms -

CDP); Đám mây lai (Hybrid Cloud); Điện toán bí mật (Confidential Computing); Điện

toán lượng tử (Quantum computing).

• Các nền kinh tế phát triển đã đi vào chiều sâu và đang ở giai đoạn hướng vào xử lý

những vấn đề “lõi” của kinh tế số thì khu vực Đông Nam Á (trừ Singapore) mới đang ở

bước khởi động chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực và vẫn đang đi sau khá xa so với

các nước phát triển.



Tổng quan về ngành dịch vụ và chuyển đổi số trong 
ngành dịch vụ trên toàn cầu

• Quá trình chuyển đổi số trong các ngành dịch vụ đã và đang diễn ra mạnh mẽ
trên toàn cầu và có sự khác biệt theo ngành. 

• Chuyển đổi số trong dịch vụ Logistics đang tăng mạnh dựa trên sự phát triển 
của công nghệ thông tin và truyền thông.

• Chuyển đổi số trong dịch vụ tài chính: quá trình chuyển đổi số diễn ra theo
nhiều cấp độ khác nhau tuỳ theo công nghệ, khả năng tài chính của mỗi tổ chức
thực hiện. 



Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của Việt Nam

• Việt Nam xếp hạng 70/ 141 quốc gia

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng chuyển đổi số của Cisco, 2019 



Dấu ấn chuyển đổi số ứng phó với đại dịch Covid-19

50% doanh
nghiệp đầu tư
triển khai công
nghệ cho vận
hành nội bộ

36.76% doanh
nghiệp tuyển
dụng và đào
tạo nhân sự từ
xa. 

8 triệu người
dùng mới trên
các nền tảng
kỹ thuật số

Nguồn: Báo cáo khảo sát của Base.vn (2021)

Hơn 60% doanh
nghiệp Việt Nam có ý 

định tiếp tục kết
hợp làm việc từ xa và

làm việc tại văn
phòng

Hơn 77% doanh 
nghiệp lựa chọn triển 
khai mô hình kết hợp 

giữa kinh doanh 
online và tại chỗ sau 

dịch. 



Lĩnh vực y tế

Ứng dụng CNTT: hệ thống tiêm chủng quốc gia, phần
mềm thống kê y tế, hồ sơ y tế, AI, rô bốt y tế

100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh 
viện

99% cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc cũng đã kết nối
liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm xã hội Việt
Nam

Khám chữa bệnh từ xa: kết nối 32 bệnh viện tuyến trên
với 1500 bệnh viện tuyến dưới. 



Lĩnh vực giáo dục

Triển khai dạy học trực tuyến qua Zoom, MS Teams, hệ
thống LMS

Xây dựng các bài giảng trên truyền hình

Xây dựng kho học liệu điện tử (gần 7.000 bài giảng trực
tuyến,2021)

Bộ đồng bộ và định danh được 75% hồ sơ về thông tin 
giáo viên (đầu năm 2022)



Lĩnh vực thương mại điện tử

6,2
8,06

10,08 11,08

13,7

2017 2018 2019 2020 2021

Doanh thu TMĐT bán lẻ Việt
Nam năm 2017 - 2021 (tỷ USD)

(Nguồn: Bộ Công Thương)



Lĩnh vực tài chính ngân hàng

95% tổ chức tín dụng đã và đang xây dựng, triển khai chiến lược chuyển đổi 
số

Đầu tư cho chuyển đổi số 15.000 tỷ đồng mỗi năm; chiếm từ 20-30% tổng chi 
phí đầu tư hoạt động của 10 ngân hàng thương mại lớn

Các công nghệ: định danh điện tử eKYC, chữ ký điện tử, thanh toán qua điện
thoại/ mã QR, trợ lý điện tử… 

2021: Việt Nam có hơn 150 công ty thuộc mảng Fintech, so với 39 công ty vào 
năm 2015.



Lĩnh vực Logistics

75% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm quản lý giao nhận

63,89% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm phần mềm quản lý đơn hàng, 
và quản lý kho hàng

61,11% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm quản lý vận tải. 



NLCT chuyển đổi số theo DN

Xếp hạng mức độ trưởng thành về số hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ -

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)
Nguồn: IDC - Cisco, 2020



NLCT chuyển đổi số theo DN

Các rào cản đối với chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam

Nguồn: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021.
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Các rào cản đối với chuyển đổi số theo quy mô doanh nghiệp

Nguồn: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021.
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1. Lỡ nhịp với xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu?

6,82 6,72

7,48
6,97

3,68

0,41

2,62

4,48
4,72

6,73

-6,02

5,22 5,03

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2019 2020 2021 2022

Làn sóng

covid thứ 1 Làn sóng
thứ 4

6,21

6,81
7,08 7,02

2,91

2,58

5,03

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1

Tăng trưởng GDP các quý năm 2019-2021 (%, yoy)Tăng trưởng GDP năm 2016-2021 (%)



Lỡ nhịp với xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu?

Việt Nam
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Phục hồi từ các ngành kinh tế

Tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực Đóng góp của các ngành vào tăng trưởng GDP (điểm %)

• Khu vực NLTS giữ vai trò “vùng đệm” cho tăng trưởng.

• Khu vực CNXD tăng trưởng thấp do đứt gãy chuỗi cung ứng,

sụt giảm tổng cầu và thiếu hụt lao động.

• Các ngành thâm dụng lao động biến động mạnh.

• Khu vực dịch vụ “nhạy cảm” với mức độ

nghiêm ngặt của các biện pháp phòng, chống,

kiểm soát dịch.

• Sự sụt giảm của dịch vụ tác động mạnh đến

tăng trưởng toàn nền kinh tế.
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• Các ngành tiêu dùng (bán buôn và bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn 

uống), vận tải - logistics, du lịch… rất “nhạy cảm” với mức độ 

nghiêm ngặt của các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch 

bệnh, tăng trưởng giảm sâu trong 2021.

• Các dịch vụ liên quan đến y tế và trợ giúp xã hội, tài chính ngân 

hàng và công nghệ thông tin tăng trưởng cao do cầu tăng mạnh 

trong đại dịch.

2. Phục hồi từ các ngành kinh tế
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3. Động lực tăng trưởng từ phía tổng cầu

Tăng trưởng của các yếu tố tổng cầu Đóng góp trong tăng trưởng (điểm %)

• Sụt giảm tăng trưởng do sụt giảm tổng cầu nội địa.

• Xuất khẩu trở thành trụ đỡ, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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4. Phục hồi tiêu dùng

Tăng trưởng mức bán lẻ HH và DV tiêu dùng Cầu tiêu dùng giảm mạnh tại các trung tâm 2021

• Tiêu dùng giảm thấp do tác động của các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt và tác động giảm thu nhập do mất việc, thiếu việc làm

và giảm lương.

• Sức mua, nhu cầu thị trường giảm rất mạnh tại các trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước trong làn sóng dịch thứ 4.

• Sự phục hồi sau thời gian giãn cách chưa vững chắn.

2018

2019

2020

2021

2022

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12



5. Phục hồi đầu tư

Tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội Tăng trưởng vốn đầu tư công và GDP

• Đầu tư phát triển toàn xã hội giảm thấp, cả đầu tư công và đầu tư tư nhân.

• Giải ngân đầu tư công không đạt mục tiêu, hiệu quả kích thích tăng trưởng khá hạn chế trong 2021.

• Năm 2022-2023, đầu tư công được kì vọng mang lại hiệu quả trực tiếp và gián tiếp trong ngắn hạn và dài hạn.
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6. Phục hồi thương mại

XNK hàng hóa và cán cân TM hàng hóa Tăng trưởng XK một số mặt hàng (%, yoy)

• Thương mại hàng hóa tăng trưởng cao mặc dù dịch COVID-19 tác động mạnh đến các trung tâm công nghiệp và XK.

• Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm kim loại và năng lượng tăng trưởng mạnh do nhu cầu và giá năng lượng, kim

loại, hóa chất tăng rất cao khi kinh tế thế giới phục hồi. XK tăng cao vẫn chủ yếu do tăng giá.

• Tuy nhiên, nhập siêu dịch vụ tăng rất cao, do chi phí vận tải, logistics, bảo hiểm quốc tế và chi phí khác tăng mạnh.
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7. Phục hồi doanh nghiệp

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
(Nghìn DN)

• Sức chống chịu của doanh nghiệp giảm mạnh khi chưa hồi phục hoàn toàn

sau năm 2020.

• Số DN qui mô vừa và lớn phải tạm ngừng hoạt động đã tăng lên đáng kể.

• Các ngành dịch vụ tiêu dùng, du lịch, vận tải, các ngành CN sử dụng nhiều lao

động giảm mạnh (liên quan đến lao động và khôi phục nguồn cung lao động).

• Áp lực rất lớn về tài chính để duy trì hoạt động đối với doanh nghiệp.

.

Tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa, tạm ngừng theo lĩnh vực hoạt động
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Tỷ lệ DN có thể duy trì dòng tiền cho hoạt động sxkd (%)

(Kết quả điều tra của Ban IV (8/2021)



Lao động có việc làm giảm mạnh COVID-19 tác động mạnh sang khu vực phi chính

thức

8. Phục hồi của thị trường lao động

• Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 gây ra cú sốc mạnh đối với thị trường lao động Việt Nam.

• Lao động rời các TT kinh tế, công nghiệp trở về quê, dẫn đến thiếu lao động nghiệm trọng sau giãn cách và hiện chưa khôi phục hoàn toàn.

• COVID-19 đã khiến việc khai thác yếu tố tiềm năng lao động cho tăng trưởng giảm mạnh.

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng tăng

cao
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• Vùng ĐNB chịu tác động nặng nề và gặp nhiều khó khăn trong khôi phục thị trường lao động. 

• Làn sóng lao động rời các TT công nghiệp trở về quê dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động sau giãn cách, phục

hồi không dễ dàng.

• Các ngành, lĩnh vực bị thiếu hụt lao động trầm trọng nhất là dệt may, da giày, diện tử,… 

8. Phục hồi của thị trường lao động



9. Áp lực lạm phát

98

103

108

113

97

99

101

103

105

PPI_Công nghiệp - Trục trái
PPI_CBCT - Trục trái
PPI_Nông nghiệp - Trục phải

-2

0

2

4

6

8

10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2019 2020 2021 2022

Chung Cho sx NLTS

Cho sx CN

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2
0

1
6

T
1

2
0

1
6

T
6

2
0

1
6

T
1

1

2
0

1
7

T
4

2
0

1
7

T
9

2
0

1
8

T
2

2
0

1
8

T
7

2
0

1
8

T
1

2

2
0

1
9

T
0

5

2
0

1
9

T
1

0

2
0

2
0

T
3

2
0

2
0

T
8

2
0

2
1

T
1

2
0

2
1

T
6

2
0

2
1

T
1
1

%

Thực phẩm
Giao thông
Lương thực
VLxay dựng
CPI bình quân

• Giá lương thực thực, phẩm ổn định và tổng cầu còn yếu do tác động của dịch COVID-19 là cơ sở giữ CPI ở mức thấp trong

2021 và quý I/2022.

• Chính sách giảm thuế VAT, Thuế BVMT, phí, lệ phí,...; chính sách tỷ giá linh hoạt, giữ đồng VND ổn định, thậm chí tăng giá

nhẹ so với đồng USD cũng giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá.

• Áp lực lạm phát đang gia tăng mạnh (lạm phát toàn cầu tăng cao kỷ lục, giá cả NVL, năng lượng thế giới tăng mạnh, xung

đột Nga – Ukraine làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung, chuôi cung ứng và giá cả năng lượng, lương thực,).

PPI công nghiệp và NLTS
Chỉ số giá NVL cho sx Công nghiệp và

NTLS
CPI bình quân
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10. Ổn định tài chính vĩ mô

Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng huy động, tín dụng

với tăng trưởng GDP
Nợ xấu và nợ tiềm ẩn rủi ro nợ xấu

• Chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế: trạng thái lãi suất thấp, tín dụng tăng cao, tỷ

giá tương đối ổn định.

• Vấn đề kiểm soát dòng tiền và chất lượng tín dụng; nợ xấu và các rủi ro hệ thống khác.

• Trong khi xu hướng thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu gây áp lực lên lãi suất và tỷ giá đồng VND.
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2020

TH

2020

KH

2021

TH

2021

Biện pháp 

Các biện pháp liên quan thu 

NSNN
4.0 1.8 2.2 1.5

Gia hạn thời hạn nộp thuế 

(TNDN, TNCN, VAT) và tiền thuê 

đất

2.9 1.1 1.8 1.2

Gia hạn nộp thuế TTĐB xe 0.3 0.3

Miễn giảm thuế (TNDN, TNCN, 

BVMT, XNK), phí, lệ phí và tiền 

thuê đất

0.8 0.4 0.4 0

Tiếp tục thực hiện 1 số cs khác 

từ năm 2020
0.3

Các biện pháp về chi NS 0.6 0.2 0.3 0.3

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia định, 

người lao động
0.6 0.2 0.3 0.3

Tổng 4.6 2.0 2.5 1.8

Chỉ số 2019 2020 2021

Tăng trưởng GDP (%) 7,02 2,91 2,58

CPI (bình quân, %) 2,8 3,2 1,84

Cán cân vãng lai (%GDP) 5 4,6 -1,1

Cán cân NSNN (%GDP) -0,5 -4,9 -4,8

Nợ công (%GDP) 55 55,3 43,7*

Quy mô hỗ trợ tài khóa phục hồi kinh tế năm 2021 Các chỉ số tài chính vĩ mô cơ bản năm 2021

Ghi chú: Năm 2021, dữ liệu GDP đã điều chỉnh quy mô

• Thu NSNN đạt khá, tăng 3,7% so với năm 2020,

trong bối cảnh kinh tế và doanh nghiệp gặp khó

khăn. Tuy nhiên, chủ yếu từ các nguồn thu: schứng

khoán, chuyển nhượng vốn, đất đai,…

• Chi NSNN cho thấy nhiều hạn chế, cần kể đến chi

đầu tư công. So với 2020, cả chi thường xuyên và

chi đầu tư đều giảm (lần lượt giảm 5,8% và

12,3%).

• Quy mô các gói tài khóa hỗ trợ khá nhỏ so với

nhiều quốc gia, mặc dù Việt Nam còn đủ dư địa.

10. Ổn định tài chính vĩ mô



11. Chương trình phục hồi kinh tế 2022-2023

113.550 tỷ đồng

Phát triển cơ sở hạ tầng

110.000 tỷ đồng

Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, 
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XH, Khôi

phục thị
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phục hồi
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Hộ KD

Phát triển

cơ sở hạ

tầng

Cải cách

thế chế, 

MTKD

5 MỤC 

TIÊU

• Chương trình phục hồi kinh tế kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng 2022-2023.

• Quy mô các gói hỗ trợ tăng lên đáng kể, độ bao phủ rộng, thực hiện 5 mục tiêu, giải quyết 5 điểm nghẽn lớn.

• Đẩy nhanh tiến độ thực thi các chính sách thuộc gọi hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn đối với kinh tế năm 2022.

• Tuy nhiên, sự lệch pha trong chính sách kích thích kinh tế so với xu hướng chung toàn cầu có thể làm giảm hiệu quả tác động

của các chính sách kích thích kinh tế mà Việt Nam đang kì vọng.



Dự báo tăng trưởng 2022

Tăng trưởng (%) 2021
2022f 

Cơ sở

2022f 

Tích cực

2022f 

Tiêu cực

GDP 2,58 5,70 6,20 5,20

NLTS 2,90 2,70 3,00 2,50

CNXD 4,05 7,05 7,50 6,50

Dịch vụ 1,22 5,50 6,00 5,15

Thuế 2,54 5,63 6,54 4,41

Tổng cầu

Tiêu dùng Dân cư 0,80 4,15 5,20 3,75

Tiêu dùng Chính phủ 15,16 10,50 12,50 8,50

Tích lũy tài sản 3,96 5,72 6,05 4,65

Xuất khẩu 14,01 13,01 15,05 12,20

Nhập khẩu 16,16 14,56 16,40 13,50

0,4 0,34 0,37 0,41
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Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á” các năm

2020, 2021 (Google, Temasek và Bain)



Thách thức trong chuyển đổi số

Nguồn: WorldBank, 2021



Thách thức trong chuyển đổi số

Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT ở các lĩnh vực khác nhau

Nguồn: Bộ Thông tin và truyền thông, 2021
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Thách thức trong chuyển đổi số

Tỷ lệ máy tính/CBNV ở các lĩnh vực khác nhau

Nguồn: Bộ Thông tin và truyền thông, 2021
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Thách thức trong chuyển đổi số

Tỷ lệ băng thông kết nối Internet/CBNV ở các lĩnh vực khác nhau

Nguồn: Bộ Thông tin và truyền thông, 2021



Tổng hợp cơ chế, chính sách chuyển đổi số

• Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã được đổi tên thành Ủy ban Quốc gia
về chuyển đổi (QĐ1619/QĐ-TTg ngày 24/09/2021).

• 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số.

• Các cơ quan Chính phủ đã và đang xây dựng đề xuất dự toán chi cho công
nghệ thông tin, chi cho chuyển đổi số đạt ở mức tối thiểu là 1% ngân sách nhà
nước.

• Các cơ quan Chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách làm nền tảng cho các
vấn đề chuyên môn phục vụ cho quá trình chuyển đổi số.



Dự kiến chính sách 2022 

Chính phủ đưa ra 18 chỉ tiêu quan trọng, đề xuất 34 nhiệm vụ cần ưu tiên nguồn
lực triển khai trong năm 2022 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho 05 nhóm
vấn đề về:

• Giao dịch điện tử,

• Định danh và xác thực điện tử,

• Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực
ngân hàng, thanh toán số, tiền kỹ thuật số,

• Phân bổ và quản lý kinh phí chi cho chuyển đổi số

• Đại học số.



Chỉ số đánh
giá chuyển đổi
số doanh
nghiệp lớn



Chỉ số đánh giá chuyển đổi số DNN&V
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PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG



Một số trường hợp CĐS điển hình trong lĩnh vực tài chính
ngân hàng

Giới thiệu tiêu chí đánh giá chuyển đổi số

• Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng được
đánh giá dựa trên 06 trụ cột được xác định theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày
13/12/2021 về việc Phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số
doanh nghiệp và Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

(1) Trải nghiệm số cho khách hang

(2) Chiến lược

(3) Hạ tầng và công nghệ số

(4) Vận hành

(5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp

(6) Dữ liệu tài sản và thông tin.



Phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số của từng
doanh nghiệp

• Các thông tin và dữ liệu chuyển đổi số của từng doanh nghiệp được thu thập thông qua phỏng
vấn trực tiếp và các báo cáo chính thức do doanh nghiệp hoặc bên thứ ba xây dựng. Doanh
nghiệp sau đó sẽ được đánh giá theo từng trụ cột theo thang điểm như sau:



Phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số của từng
doanh nghiệp

• Điểm đánh giá từng trụ cột sau đó được tổng hợp thành đánh giá cuối cùng về mức độ
chuyển đổi số của từng doanh nghiệp theo thang điểm như sau:



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Từ năm 2017, Ngân hàng TMCP Quân đội

(MBBank) đã đặt ra mục tiêu trở thành

“Ngân hàng thuận tiện nhất” vào năm 2021.

• MBBank thành lập Khối Ngân hàng số

thuộc Hội sở vào năm 2017; phát triển nền

tảng số tích hợp các dịch vụ phục vụ cho

khách hàng doanh nghiệp (2019), phát triển

ứng dụng di động mới cho khách hàng cá

nhân (2020)...



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• 2 dự án Tái thiết kế quy trình BPR và Tự động hóa quy trình bằng robot RPA, MB 

Bank sẽ gia tăng đáng kể tốc độ xử lý giao dịch cho khách hàng cũng như quy trình

nội bộ, tối ưu hóa nguồn lực.

• MB đã trang bị cho mình một nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, linh hoạt với 

việc triển khai nhóm 8 dự án IT.

 Đây là các dự án tập trung thay đổi, nâng cấp các quy trình thủ tục, nhằm mục tiêu

phục vụ khách hàng trong thời gian ngắn nhất có thể, từ đó tăng hiệu quả xử lý các

giao dịch cho khách hàng.



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Tăng cường trải nghiệm số cho khách hàng

Nghiên cứu thông tin khách hàng

Bộ phận hỗ trợ khách hàng tập trung

Tối ưu hóa các công cụ truyền thông và
marketing

Số hóa quy trình cấp tín dụng

Tối ưu hóa nhóm phục vụ khách hàng



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Chiến lược

• Hạ tầng và công nghệ số

- MBBank cũng đã nghiên cứu và triển khai mô hình Ngân hàng mở, cho phép các đối tác kết nối và truy 

cập dữ liệu ngân hàng của người dùng, giúp MBBank và các đối tác hợp tác, tận dụng nguồn lực, thế 

mạnh của mỗi bên để phát triển các giải pháp, sản phẩm phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn cho 

khách hàng. 

- Nền tảng: đảm bảo an toàn và bảo mật; tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, phát triển và 

áp dụng các sáng kiến cải tiến

Ngân hàng
số

Doanh nghiệp số



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Vận hành

- Các quy trình ngân hàng truyền thống tại MBBank đã được số hóa từ năm 2017, với một số thành 

tựu: Đã xây dựng thành công mô hình giao dịch ngân hàng tự động, cho phép khách hàng gửi 

tiền, chuyển tiền và đăng ký dịch vụ trực tuyến mà không cần đến các phòng giao dịch.

- Các quy trình nghiệp vụ và quản lý rủi ro trong ngân hàng cũng đã được chuyển đổi kỹ thuật số 

và liên tục cải tiến.

• Văn hóa chuyển đổi số

Văn hóa chuyển đổi số đang hình thành: thành lập Khối Ngân hàng số từ năm 2017 

với các phòng ban, nhân sự được xây dựng một cách cụ thể với nguồn lực lớn



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Dữ liệu tài sản và thông tin

- MBB đang hoàn thiện các khuôn khổ chính sách và quy trình về quản trị dữ liệu cũng như đo 

lường và đảm bảo chất lượng dữ liệu.

- MBB cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng dữ liệu khách hàng bằng việc đầu tư vận hành hệ 

thống lưu trữ dữ liệu (Operation Data Store), tối ưu hóa kho dữ liệu (Data Warehouse).

- Dữ liệu về kết quả kinh doanh cũng được lưu trữ và phân tích đa chiều theo đơn vị kinh 

doanh, sản phẩm, kênh phân phối và phân loại khách hàng.



Điểm tổng hợp về mức độ chuyển đổi số của MBBank sau khi
đánh giá theo từng trụ cột

Trụ cột chuyển đổi Mức độ đánh giá Điểm quy đổi

Trải nghiệm khách hàng Hình thành 2

Chiến lược chuyển đổi số Phát triển 3

Hạ tầng, công nghệ Phát triển 3

Vận hành Hình thành 2

Văn hóa chuyển đổi số Hình thành 2

Dữ liệu và tài sản thông tin Hình thành 2

Đánh giá tổng hợp 14



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Được thành lập từ năm 2006, Công ty

Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND)

luôn xác định công nghệ là lợi thế cạnh

tranh của doanh nghiệp.

• Tại VNDirect, “văn hóa số” đã được xây

dựng vào thực tiễn công việc cũng như

tư duy của mỗi nhân viên và lãnh đạo

công ty.



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• VNDirect là công ty chứng khoán đầu tiên áp dụng định danh điện tử (eKYC) trong 

mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng từ tháng 8/2020.

• Các nền tảng và giải pháp công nghệ của VNDirect cũng liên tục được cập nhật, ra 

mắt cho đến thời điểm hiện tại. Với những giải pháp công nghệ mới với mục tiêu 

nâng cao năng lực tài chính của khách hàng bên cạnh các dịch vụ truyền thống của 

một công ty chứng khoán, VNDirect là một trong những công ty chứng khoán có 

lượng tài khoản mở mới lớn nhất trong những năm gần đây.



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Trải nghiệm số cho khách hàng

One Account

eKYC

Triển vọng lớn



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Chiến lược

- Thiết kế và xây dựng các sản phẩm và 

dịch vụ phù hợp với phân khúc khách 

hàng cụ thể

- Phát triển các kênh phân phối sản phẩm 

trực tiếp và trực tuyến để tăng khả năng 

tiếp cận dịch vụ khách hàng

- Cung cấp các gói giải pháp hoàn chỉnh và 

nhất quán phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng

Công nghệ

Nhân lực

Khách hàng



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Hạ tầng và công nghệ số

- Chuẩn bị nguồn lực về hoàn thiện nền

tảng giao dịch, quản lý tài sản, dịch vụ

hỗ trợ đầu tư, phân tích dữ liệu và trí

tuệ nhân tạo.

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và công

nghệ số tại VNDirect được đầu tư

mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Nền tảng
giao dịch

chứng khoán

Nền tảng
giao dịch đa

tài sản



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Vận hành

- Tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán trong thời gian

qua đã đặt ra nhiều thách thức cho các công ty chứng khoán trong việc duy

trì chất lượng dịch vụ.

- Công ty đã cố gắng khắc phục vấn đề này thông qua văn bản ủy quyền của

khách hàng cho cán bộ môi giới. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ để giải

quyết vấn đề này vẫn đang trong giai đoạn triển khai.



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Văn hóa số doanh nghiệp

- Văn hóa chuyển đổi số đã được VNDirect hỗ trợ trong hoạt động thông qua 

việc đầu tư ngân sách cho các dự án công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng 

công nghệ vào dịch vụ.

• Dữ liệu tài sản thông tin

- VNDirect phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và dữ liệu phân tích ứng dụng để 

đưa ra các phương án và giải pháp tài chính phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng cụ thể.



Câu chuyện VNDirect

Điểm tổng hợp về mức độ chuyển đổi số của VNDirect sau khi đánh giá theo từng trụ cột:

Trụ cột chuyển đổi Mức độ đánh giá Điểm quy đổi

Trải nghiệm khách hàng Hình thành 2

Chiến lược chuyển đổi số Phát triển 3

Hạ tầng, công nghệ Hình thành 2

Vận hành Hình thành 2

Văn hóa chuyển đổi số Hình thành 2

Dữ liệu và tài sản thông tin Hình thành 2

Đánh giá tổng hợp 13



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam
(AIA) là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu
tại Việt Nam.

• Thành tựu công nghệ cho phép AIA khai thác dữ liệu
khách hàng một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo
khả năng phục vụ số lượng lớn khách hàng để đáp
ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh trong tương lai.

• AIA cũng là công ty đầu tiên tại thị trường Việt Nam
chuyển đổi mô hình kinh doanh từ bán hàng trực tiếp
sang bán hàng trên nền tảng trực tuyến.



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Trong năm 2021, AIA Việt Nam nhận đồng thời hai giải

thưởng danh giá từ Asian Technology Excellence Awards

2021.

• Dự án EDEN của AIA Việt Nam đã chiến thắng hạng mục

"Bảo hiểm nhân thọ - Đám mây" và Nền tảng bán hàng từ

xa ở hạng mục "Bảo hiểm nhân thọ - Dịch vụ trực tuyến".

Asian Technology Excellence Awards 2021 chỉ vinh danh 20

công ty tiêu biểu dẫn đầu về chuyển đổi số trong khu vực

và AIA Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy

nhất nhận giải thưởng uy tín này.

Giải thưởng Asian Technology 



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Trải nghiệm số cho khách hàng

- Mục tiêu mang lại trải nghiệm kỹ thuật số tốt

nhất cho khách hàng đã được AIA thực hiện

thông qua các giải pháp công nghệ nhằm lưu trữ

dữ liệu khách hàng; xử lý dữ liệu bằng trí tuệ

nhân tạo; tự động hóa quá trình,...

Everything goes 
online

No paperwork

One-day process



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Chiến lược

- Các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số được
AIA áp dụng trong kinh doanh và vận hành là
các dự án dài hạn

- Chiến lược chi tiết và toàn diện

- Đầu tư lớn

All parties are 
customers

Investment in 
advanced technology



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Hạ tầng và công nghệ số

- Các nền tảng công nghệ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn trong tương lai,

tiết kiệm nguồn lực trong việc triển khai các quy trình kinh doanh, đặc biệt là

lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả.

- Cơ sở hạ tầng cho phép AIA nhanh chóng phát triển các sản phẩm bảo

hiểm hiện đại phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân, cũng như nhu cầu

của toàn thị trường.



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Vận hành

- Tại AIA: tư duy là “mọi thứ đều đưa lên trực tuyến và mọi thứ đều được

đánh giá”

- Hoạt động được giám sát và đánh giá trong phần mềm kỹ thuật số



Câu chuyện AIA Việt Nam

Điểm tổng hợp về mức độ chuyển đổi số của AIA Việt Nam sau khi đánh giá theo từng trụ cột:

Trụ cột chuyển đổi Mức độ đánh giá Điểm quy đổi

Trải nghiệm khách hàng Phát triển 3

Chiến lược chuyển đổi số Phát triển 3

Hạ tầng, công nghệ Phát triển 3

Vận hành Phát triển 3

Văn hóa chuyển đổi số Hình thành 2

Dữ liệu và tài sản thông tin Hình thành 2

Đánh giá tổng hợp Phát triển 16



Một số khuyến nghị từ bài học thực tế

￮ Bên cạnh việc đầu tư theo dự án, cần có bộ phận, ngân sách thường xuyên phân
bổ cho công tác chuyển đổi số, tránh trường hợp gián đoạn chuyển đổi số khi các
dự án khép lại;

￮ Ban hành chiến lược, văn hóa chuyển đổi số nội bộ và có kế hoạch truyền thông
nội bộ, đưa các chiến lược và văn hóa này trở thành một phần của doanh nghiệp;

￮ Xây dựng cơ chế đánh giá các tác động của chuyển đổi số tới hiệu quả hoạt
động, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

89
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Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021
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Bối cảnh thế giới

• Thương mại toàn cầu có dấu hiệu
phục hồi trở lại

• Covid-19 đã thúc đẩy tăng trưởng
thương mại điện tử

• Giá cước vận chuyển tăng cao

• Mất cân bằng vỏ container

• Bất ổn chính trị và chiến tranh

• Chuỗi cung ứng hàng hóa và thị
trường logistics của nhiều nước
phục hồi, tiếp tục căng thẳng do nhu
cầu tăng mạnh sau đại dịch

Bối cảnh Việt Nam

• Tiếp tục đối mặt với sự ngưng trệ
về lưu thông và vận chuyển hàng
hóa dưới tác động Covid-19

• Chi phí logistics gia tăng, sản
xuất gián đoạn

• Thiếu lao động hoạt động dịch vụ

• Sức khỏe, tinh thần và năng suất
lao động bị tác động nặng nề

• Ngành vận tải chịu ảnh hưởng
nặng nề

• Tuy nhiên XNK vẫn khá sôi động
và tẳng trưởng



Sự phục hồi nhanh

chóng của nền

kinh tế và tăng

trưởng xuất nhập

khẩu của Việt Nam

92

Nguồn: Tổng cục Hải Quan (2022)

Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021
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Khó khăn, thách thức

Thị trường logistics manh mún, 
phân tán

Chi phí logistics Việt Nam còn cao

Cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ

Thiếu liên kết giữa các phương thức
vận tải

Quá trình chuyển đổi số trong
ngành dịch vụ logistics còn chậm

Nguồn nhân lực còn yếu và thiếu

Những thách thức từ dịch Covid-19

Động lực, cơ hội

Sự hồi phục của nền kinh tế nói
chung và hoạt động XNK

Nhu cầu dịch vụ logistics chuỗi cung
ứng lạnh gia tăng

Tăng trưởng e-logistics do gia tăng
thương mại điện tử

Ban hành Quy hoạch mới cho phát
triển hạ tầng giao thông

Gia tăng đào tạo về logistics ở các
mức độ khác nhau

Gia tăng sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước, Chính phủ, các Bộ,
ngành, địa phương,..

Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021



Việt Nam tăng ba bậc lên tám trong

Chỉ số Logistics các thị trường mới

nổi năm 2021

▪ Sự tăng trưởng kinh tế

▪ Kiểm soát tốt dịch Covid-19

 Định vị Việt Nam là một thị

trường mới nổi đầy hứa hẹn

theo Chỉ số năm 2021

 Nhiều cơ hội tăng trưởng và

phát triển.
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Nguồn: Agility (2021)

Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021
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Hạ tầng logistics tại Việt Nam

Cơ sở hạ tầng

logistics phục vụ 05

phương thức vận tải

chủ đạo được quan

tâm, nâng cấp và

đầu tư xây dựng

trong năm 2021 và

tiếp tục được đẩy

mạnh trọng giai đoạn

2022 - 2030

Stt
Hạng

mục
Hiện trạng 2020 - 2021 Mục tiêu đến năm 2030

1
Quốc

lộ

-Hiện trạng: 25.079

km/125 tuyến

-Đường Hồ Chí Minh:

2.657 km

-Đường ven biển: 1.259

km

-Chiều dài quy hoạch

khoảng 32.000 km/174

tuyến

+ Nâng cấp, cải tạo đạt cấp

khoảng 4.700 km/106

đoạn tuyến

+ Nối thông tuyến đường

HCM

+ Đầu tư đường ven biển

2
Cao

tốc

-Khai thác 1.163 km (951

km đạt chuẩn cao tốc; 212

km phân kỳ)

-Đang xây dựng: 916 km

-2021-2030: đạt khoảng

5.000 km đường cao tốc

3

Vành

đai

đô thị

-Hà Nội: Cơ bản nối

thông Vành đai 3

-TP. HCM: Cơ bản nối

thông Vành đai 2

-Hà Nội: Vành đai 4 (102

km), khởi công xây dựng

Vành đai 5 (272 km)

-TP. HCM: Vành đai 3 (92

km), khởi công xây dựng

Vành đai 4 (200 km)

Nguồn: Tổng cục Đường Bộ (2021)
Hiện trạng và quy hoạch mạng lưới đường bộ đến 

năm 2030
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Stt Thông số Đơn vị
Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

3

Nhóm

4

Nhóm

5

Nhóm

6
Tổng

1 Số lượng

bến cảng

Bến

cảng
68 20 25 29 107 37 286

2 Số lượng 

cầu cảng

Cầu

cảng
127 58 55 61 218 69 588

a Tổng hợp, 

container

Cầu

cảng
72 27 30 30 91 37 287

b Chuyên

dùng

Cầu

bến
55 31 25 31 127 32 301

3
Chiều dài m 19.693 10.962

10.16

8
10.453 37.357 7.642

96.27

5

4 Lượng

hàng qua 

cảng năm

2021

Tr.T/nă

m
703 + 2%

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam (2021)
Hiện trạng năng lực hệ thống cảng biển Việt Nam

Hạ tầng logistics tại Việt Nam
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Hạ tầng thủy nội địa

• 2.360 con sông, kênh có tổng chiều dài
khoảng 41.900 km với trên 120 cửa sông.
Toàn quốc 298 cảng

• Mật độ sông kênh bình quân cả nước là
0,27 km/km2

Hạ tầng hàng không

• Toàn quốc 22 cảng hàng không, tổng diện
tích 12.409 ha

• Giai đoạn 2012-2019 ghi nhận sự bùng
nổ tăng trưởng của thị trường vận tải
hàng không từ cơ sở hạ tầng, năm 2020 –
2021 có sự chững lại đầu tư do dịch
Covid-19

Hạ tầng đường sắt

• 7 tuyến chính với chiều
dài 3.143 km

• 2.703 đường chính tuyến

• 277 ga

• Mật độ đạt 9.5km/1.000 
km2

• Kết nối 4/6 vùng, 34 
tỉnh/thành phố, 3 tuyến
trên hai hành lang chủ
đạo: Hà Nội - TP. Hồ Chí
Minh và Lào Cai - Hà Nội -
Hải Phòng

Hạ tầng logistics tại Việt Nam

Nguồn: Bộ GTVT (2021)
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Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

Nỗ lực phục hồi và
phát triển của các
doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ logistics
năm 2021

STT

Nhóm ngành: Giao nhận vận tải quốc tế, 

Kho bãi, Dịch vụ logistics bên thứ 3, thứ 

4

Nhóm ngành: Vận tải hàng hóa

1 Công ty Cổ phần Gemadept Tổng công ty CP Vận tải dầu khí

2 Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo

Trần
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3 Công ty CP Giao nhận toàn cầu DHL (Việt

Nam)
Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng

4
Công ty TNHH Expeditors Việt Nam

Công ty Vận tải dầu khí Thái Bình

Dương

5
Công ty CP Transimex

Công ty CP Vận tải sản phẩm khí

quốc tế

6 Công ty CP giao nhận vận tải Con Ong

(Bee Logistics)

Tổng công ty Vận tải thủy

Petrolimex

7 Công ty TNHH Kuehne + Nagel Công ty CP Vận tải Nhật Việt

8 Công ty TNHH Schenker Việt Nam Công ty CP Vinafco

9
Công ty CP Kho vận miền Nam

Công ty TNHH vận tải xăng dầu

Vipco

10 Công ty CP Vinafreight Công ty CP Vận tải 1 Traco

Top 10 Công ty uy tín ngành dịch vụ logistics năm 2021 tại Việt NamNguồn: Viet Nam Report 2021
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Biến động doanh thu của các doanh nghiệp logistics niêm yết trên thị 

trường chứng khoán và đánh giá mức độ phục hồi 
Nguồn: Viet Nam Report 2021

Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

Nỗ lực phục hồi và
phát triển của các
doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ logistics
năm 2021
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Vận chuyển Năm 2021 (nghìn 

tấn)

So năm 2020 (%)

Tổng, trong đó: 1.620.477 91,3

Trong nước 1.595.257,1 91,5

Ngoài nước 25.219,9 83,2

Theo loại hình

Đường sắt 5.652,7 108,5

Đường biển 85.072,6 103,3

Thủy nội địa 315.527,4 93,6

Đường bộ 1.213.940,6 89,9

Hàng không 283,7 104,2

Nguồn: TCTK (Năm 2021)

74,90%

5,25%

0,34%

19,50%

Đường bộ Đường biển

Đường sắt Đường thủy nội địa

Đường hàng không

Khối lượng hàng hóa vận chuyển qua các phương thức
Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa

của Việt Nam năm 2021

Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Sản lượng vận tải bằng đường thủy nội địa

Sản lượng vận tải bằng đường sắt

Sản lượng vận tải bằng đường hàng không

Nguồn: TTTT 2021 – Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê

Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Phát triển nhân lực logistics tại Việt Nam

Phân bố doanh nghiệp logistics theo quy mô nhân lực

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam (2021)

49 Trường Đại học đào tạo về logistics 

trên toàn quốc



Quan điểm chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics

▪Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định

nghĩa là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để

nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý,

nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh

nghiệp và tạo ra các giá trị mới

▪Chuyển đổi số trong doanh nghiệp không chỉ

đơn giản là đưa công nghệ số vào, mà cần kết

hợp với sự thay đổi tư duy, chiến lược, chuẩn hóa

quy trình kinh doanh và quy trình quản trị doanh

nghiệp, thậm chí thay đổi văn hóa kinh doanh

•Tại Việt Nam, Chuyển đổi số hiện nay diễn ra với

03 phạm vi (1) Chính phủ số, (2) Kinh tế số và (3)

Xã hội số ở các lĩnh vực, trong các loại hình tổ

chức với nhiều mức độ khác nhau, với 6 trụ cột.
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Khung đánh giá năng lực chuyển đổi số

(Nguồn: TM Forum và Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021)



Chính phủ số trong ngành dịch vụ logistics Việt Nam
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Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế 1 cửa ở Bộ GTVT

Nguồn: Bộ GTVT, 2021

Chỉ số cung cấp dịch vụ công của 18 Bộ năm 2020

Nguồn: Bộ TTTT, 2020



Động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics Việt Nam
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Chuyển đổi số tại

Việt Nam đang có

động lực lớn để

phát triển

Đại dịch Covid 19 đã hình thành những xu 

hướng mới trên thị trường dịch vụ logistics

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt

Nam (VLI), 2021

38,24%

13,24%

5,88%

42,65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1

Chuyển đổi số Giao hàng nhanh chóng

Khác Thay đổi nhu cầu của khách hàng



Kết quả đạt được từ việc ứng dụng chuyển đổi số của doanh nghiệp 
logistics
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Các hoạt động thực hiện chuyển đổi số

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

Khảo sát của nhóm nghiên cứu được

thực vào tháng 2 – tháng 3 năm 2022

về thực trạng ứng dụng chuyển đổi

số trong các doanh nghiệp dịch vụ

logistics tại Việt Nam.

12%

42%

46%

0% 0%
Công ty nhà nước

Công ty cổ phần

Công ty tư nhân

Công ty liên doanh

Công ty 100% vốn 
nước ngoài

33,33%

6,45%

13,33%

6,67%

10,00%

17,24%

20,69%

33,33%

24,14%

27,59%

26,67%

24,14%

30,00%

26,67%

48,39%

40,00%

40,00%

23,33%

31,03%

31,03%

16,67%

24,14%

24,14%

20,00%

10,34%

13,33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Điều chỉnh chiến lược và cấu trúc tổ chức để thích nghi …

Áp dụng hệ thống mạng Internet

Áp dụng hệ thống mạng LAN kết nối 

Áp dụng hệ thống quản lý đơn đặt hàng (booking)

Áp dụng hệ thống quản lý kho hàng/bãi hàng (WMS)

Áp dụng hệ thống quản lý vận tải (TMS)

Áp dụng hệ thống quản lý tài chính - kế toán

Áp dụng hệ thống công nghệ truy vấn hàng hóa theo thời …

Áp dụng hệ thống định vi toàn cầu (GPS)

Áp dụng hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng

Áp dụng hệ thống lập kế hoạch và quản lý nguồn lực …

Áp dụng hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS)

Áp dụng hệ sinh thái tích hợp tổng thể chức năng kinh …

Chưa thực hiện Mới thực hiện Đã thực hiện từ lâu Đã thực hiện và cải tiến nhiều lần 



Các rào cản hạn chế chuyển đổi số trong ngành dịch vụ
logistics tại Việt Nam
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Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

43,33%

40,00%

36,67%

37,93%

44,83%

30,00%

43,33%

40,00%

41,38%

46,67%

29,03%

43,33%

38,71%

48,39%

13,33%

16,67%

6,67%

17,24%

10,34%

16,67%

3,33%

16,67%

24,14%

13,33%

25,81%

23,33%

29,03%

19,35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Thiếu tầm nhìn,chiến lược và phương hướng

Thiếu nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp

Thiếu văn hóa định hướng theo công nghệ

Thiếu năng lực đổi mới và chấp nhận thay đổi

Thiếu năng lực kỹ thuật số và lực lượng lao động có trình độ

Sự phản kháng của nhân viên và quản lý với những thay đổi do 
chuyển đổi số mang lại 

Thiếu sự phối hợp và cộng tác giữa các bộ phận trong doanh 
nghiệp 

Thiếu nguồn lực đầu tư và sự chủ động đầu tư

Hệ thống thông tin của doanh nghiệp không đồng nhất và thiếu 
tiêu chuẩn 

Thiếu sự đảm bảo về an ninh mạng và khả năng phục hồi hệ 
thống 

Chi phí đầu tư và thực hiện chuyển đổi số cao 

Rủi ro khi triển khai công nghệ và mối quan tâm về lợi tức đầu tư 
(ROI) không đảm bảo

Hạ tầng hệ thống GTVT phức tạp và chưa hoàn thiện 

Thiếu hoặc không đủ các quy định và hướng dẫn thực hiện 
chuyển đổi số từ cơ quan quản lý nhà nước

Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 



Yếu tố cần thiết để thực hiện thành công chuyển đổi số trong đối số
trong ngành dịch vụ logistics
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Yếu tố cần thiết để thực hiện thành công chuyển đổi số trong đối số trong ngành dịch vụ logistics

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

38,71%

58,06%

48,39%

45,16%

45,16%

48,39%

48,39%

51,61%

38,71%

45,16%

48,39%

54,84%

58,06%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Phát triển mô hình kinh doanh mới để thích nghi và tận dụng quá trình …

Phát triển chiến lược kinh doanh số, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng

Thực hiện chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu trong toàn hệ thống doanh …

Điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp sẵn sàng cho sự thay đổi

Nhân viên và quản lý có động lực tham gia thực hiện chuyển đổi số

Đào tạo nhân viên và phát triển các kỹ năng phù hợp với các ứng dụng …

Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo năng động và linh hoạt

Chủ động đầu tư và nguồn lực tài chính dồi dào

Đảm bảo sự bảo mật và an toàn khi thực hiện chuyển đổi số

Đầu tư vào công nghệ phù hợp theo nhu cầu kinh doanh, đảm bảo sự …

Khả năng tương thích, tích hợp và tương tác của các ứng dụng CNTT …

Sự tin tưởng lẫn nhau giữa doanh nghiệp và các đôi tác kinh doanh

Chủ trương, định hướng, và chính sách hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà …

Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý



Ảnh hưởng của chuyển đổi số tới sự phát triển ngành dịch vụ
logistics tại Việt Nam
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Yêu cầu của doanh nghiệp logistics đối với thông tin chung

của cơ quan quản lý nhà nước về logistics

Ảnh hưởng của CĐS đến doanh nghiệp logistics

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

25,81%

38,71%

35,48%

38,71%

35,48%

29,03%

38,71%

38,71%

38,71%

29,03%

41,94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Giảm chi phí nhờ đơn giản hóa việc cộng tác với đối tác; tinh gọn 

hơn, tự động hơn và quy trình không sai sót

Hợp lý hóa hoạt động làm cho quy trình kinh doanh hiệu quả và 

đáng tin cậy 

Thực hiện hoạt động vận tải đúng thời điểm đáp ứng nhu cầu 

khách hàng

Nhiều công nghệ mới mang đến cơ hội thực hiện chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn

Khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu để tăng khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp

Đảm bảo yêu cầu tính minh bạch và thời gian thực của dữ liệu để 

cung cấp cho các đối tượng liện quan trong quá trình vận …

Doanh thu từ hoạt động vận tải gia tăng

Lợi nhuận tư hoạt động vận tải gia tăng

Tăng sự sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ "Xanh", 

chống biển đổi khí khậu và giảm phát thải khí CO2"

Cải thiện sự hợp tác với các bên liên quan thông qua sự chia sẻ 

thông tin

Gia tăng cơ hội được chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước 

ngoài

Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý

38,71%

41,94%

35,48%

41,94%

35,48%

41,94%
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Truy vấn được thông tin về chính sách, pháp 

luật trực tuyến và có tính hệ thống

Truy vấn được thông tin thống kê và cập nhật 

về thị trường vận tải (doanh nghiệp, giá 

cước,…)

Truy vấn được thông tin thống kê và cập nhật 

về năng lực vận tải (cơ sở hạ tầng, số phương 

tiện,...)

Truy vấn, tra cứu được thông tin số hóa doanh 

nghiệp

Truy vấn được chứng nhận tín dụng doanh 

nghiệp vận tải 

Gia tăng theo dõi bảo hiểm, và quản lý hành 

trình vận chuyển

Rất không cần thiết Không cần thiết Bình thường Cần thiết Rất cần thiết



Tình huống thực tế chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Bee Logistics
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Mạng lưới logistics của Bee Logistics ở trong và ngoài nước Ứng dụng chuyển đổi số được xây dựng và phát triển tại Bee 

Logsitics
Nguồn: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu của nhóm nghiên cứu, 2022



Tình huống thực tế chuyển đổi số tại Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel 
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Lộ trình chuyển đổi số của Viettel Post Hệ sinh thái số của Viettel Post

Nguồn: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu của nhóm nghiên cứu, 2022



Một số khó khăn và rào cản từ 2 Doanh nghiệp
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Nguồn: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu của nhóm nghiên cứu, 2022

• Sự thiếu đồng bộ về nền tảng liên kết giữa các bên liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ

logistics; vẫn còn có hạn chế về khả năng tích hợp công nghệ mới

• Thay đổi thói quen để chống lại sức ỳ của bộ máy; năng lực ứng dụng CNTT, và con người nội

tại tổ chức chưa sẵn sàng thay đổi, đòi hỏi những nỗ lực của ban lãnh đạo trong công tác tạo

động lực và truyền thông;

• Phải đầu tư để xây dựng các giáo trình hướng dẫn và đào tạo; thực hiện đào tạo tại doanh

nghiệp

• Công tác quy hoạch, phát triển, và triển khai chuyển đổi số không đồng đều giữa các bộ phận,

dẫn tới nhu cầu phát sinh sửa đổi nhiều;

• Hệ thống bảo mật CNTT chưa được đầu tư đủ để đáp ứng nhu cầu;

• Thiếu nhân sự có năng lực về công nghệ thông tin để hỗ trợ chuyển đổi;

• Những hạn chế về đầu tư, nguồn lực tài chính cũng là rào cản không nhỏ đối với quá trình

chuyển đổi số của doanh nghiệp.



Triển vọng, xu hướng và một số kiến nghị tăng cường chuyển đổi số trong
ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Dự báo tăng trưởng thị trường kho lạnh tại Việt Nam

Dự báo hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam

Bức tranh tăng trưởng doanh thu các

ngành và dấu hiệu phục phồi

Nguồn: Bộ Kế hoạch và đầu tư (2022), FinGroup

(2022), Tổng cục Hải quan (2022)
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Nhu cầu giải pháp công nghệ với doanh 

nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số
Nhu cầu giải pháp công nghệ với doanh nghiệp nhu cầu tăng 

tốc và có định hướng xuất khẩu

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021

28%

36%

40%

43%

54%

57%

0% 20% 40% 60%

Kế toán

Quản lý nhân sự và trả lương

Hạ tậng mạng dữ liệu

Giao dịch điện tử

Làm việc nội bộ

Tiếp tri trực tuyến

50%

58%

61%

64%

10% 30% 50%

An toàn dữ liệu 

Hệ thống hoạch định tài nguyên 
doanh nghiệp

Quản lý hệ thống khách hàng 
và quản lý kênh bán hàng

Phân tích dữ liệu, báo cáo 
thông minh

36%

42%

44%

10% 30% 50%

Giải pháp thanh toán xuyên 
biên giới

Giải pháp vận chuyển, kho 
bãi, logistics xuyên biên giới

Hỗ trợ tham gia các sàn 
TMĐT xuyên biên giới

Triển vọng, xu hướng và một số kiến nghị tăng cường chuyển đổi số trong
ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Đánh giá xu hướng ứng dụng chuyển đổi số trong những giai đoạn tiếp theo

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

25,00%

42,50%

52,63%

32,43%

28,95%

42,11%

44,74%

48,65%

45,00%

32,50%

21,05%

35,14%

42,11%

28,95%

31,58%

29,73%

30,00%

25,00%

26,32%

32,43%

28,95%

28,95%

23,68%

21,62%
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Tự động hóa dựa trên các nền tảng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, 
IoT, Block chain,… (ví dụ: trợ lý ảo, giao dịch điện tử xuyên …

Hệ thống hóa công tác quản lý các nghiệp vụ bằng công nghệ 
thông tin.

Nền tảng kết nối và tương tác hiệu quả với khách hàng

Áp dụng công nghệ mới về chuyển đổi từ nhiên liệu khoáng sang 
nhiên liệu sạch (ví dụ: các bộ chuyển đổi,...)

Áp dụng công nghệ mới để cải thiện hệ thống xử lý khí thải (ví dụ: 
trung hòa, khử, thu giữ khí thải phương tiện,…)

Áp dụng công nghệ mới về sản xuất năng lượng tái tạo (tấm năng 
lượng mặt trời gắn trên xe, các dạng chuyển đổi năng lượng …

Áp dụng công nghệ mới trong quản lý phương tiện và tài sản.

Áp dụng công nghệ mới trong quản lý lái xe (nâng cao an toàn và 
ngăn chặn sự cố, kiểm soát hành vi: ngủ gật, xao nhãng, chạy …

Ngắn hạn (Giai đoạn 2021 - 2025) Trung hạn (Giai đoạn 2026 - 2030) Dài hạn (sau năm 2030)

Triển vọng, xu hướng và một số kiến nghị tăng cường chuyển đổi số
trong ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam
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PHẦN 3

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 

2022 VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022

➢ Các rủi ro từ đại dịch, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới.

➢ Chiến dịch "Zero COVID" có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế Trung Quốc, qua đó có thể làm giảm tốc độ tăng
trưởng xuất khẩu và quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam.

➢ Áp lực lạm phát và chi phí sản xuất đang tăng lên rất mạnh.

➢ Rủi ro từ xung đột Nga – Ukraine.

➢ Sự chậm lại của kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế kinh tế đối tác quan trọng của Việt Nam.

➢ Sự lệch pha trong chính sách kích thích kinh tế của Việt Nam so với xu hướng chung toàn cầu

➢ Các rủi ro liên quan đến sự kém hiệu quả trong thực thi các chính sách kích thích kinh tế.

Rủi ro, trở ngại chính đối với quá tình phục hồi tăng 

trưởng kinh tế 



Gợi ý chính sách chung

Việt Nam cần:

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa khôi phục kinh tế, vừa ổn định

kinh tế vĩ mô và lành mạnh, 

2. Minh bạch hoá thị trường tài chính trên quan điểm sống chung

với Covid-19, 

3. Thực hiện các chính sách tài khoá và tiền tệ tập trung nhiều vào 

việc thúc đẩy cầu

4. Ưu tiên nguồn lực cho khu vực doanh nghiệp phục hồi, phát

triển.



• Thứ nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu trong thời gian tới là “ổn định kinh tế vĩ mô”, không chỉ trong lĩnh

vực kinh tế mà cả về chính trị, xã hội để từ đó phục hồi nền kinh tế.

• Thứ hai, trong ngắn hạn, các chính sách cần đảm bảo linh hoạt để có thể giúp nền kinh tế phản ứng nhanh trước 

những biến động nhanh chóng của nền kinh tế thế giới. Các chính sách tài khoá cần đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ 

trợ nền kinh tế phục hồi

• Thứ ba, song song với việc đẩy mạnh chi tiêu, cần tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đầu tư công, nghiên cứu 

đổi mới cơ chế quản lý, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách. 

• Thứ tư, Việt Nam cần đặc biệt chú ý về nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài. Lạm phát thấp hiện nay ở trong 

nước một phần vì cầu tiêu dùng thấp. Lạm phát do chi phí đẩy cần sớm được đánh giá chính thức của Chính phủ và 

nhất là khả năng lạm phát trong các quý đầu năm 2022 do ảnh hưởng của chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nhập khẩu tới 

lạm phát để có biện pháp kiểm soát giúp hạn chế tác động tiêu cực tới người tiêu dùng trong nước. 

• Thứ năm, chính sách tiền tệ cần duy trì trạng thái “thích ứng” với hiện trạng của nền kinh tế, tiếp tục cân bằng giữa lạm

phát và rủi ro tài chính với hỗ trợ phục hồi kinh tế, khơi thông sự luân chuyển của dòng vốn. Cần đẩy mạnh phát triển

thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán nhưng cần công khai minh bạch thông tin và giao dịch và đẩy mạnh sự

chuyên nghiệp của các chủ thể tham gia thị trường.

• Thứ sáu, trước nguy cơ dòng tiền trong nền kinh tế có thể chưa đi vào sản xuất mà chảy vào các thị trường tài sản, để

dòng vốn thật có thể quay lại vào đầu tư sản xuất - kinh doanh thì thứ nhất, việc nhất quán chính sách bình thường

mới, mở cửa và sống chung với Covid – 19 vẫn là điều kiện quan trọng nhất

Đề xuất chính sách trong ngắn hạn



Đề xuất chính sách trong trung hạn

• Cẩn đẩy mạnh an ninh xã hội, an ninh năng lượng, thúc đẩy sự linh hoạt của chính sách tiền tệ 

và tăng khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng. 

• Cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ có tác động lan tỏa đến Việt Nam, gia tăng áp lực lạm phát

và là cú sốc mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, cần phải nghiên cứu đánh giá tác động

của các yếu tố này và đề ra các giải pháp ứng phó, hướng tới chuyển đổi sang năng lượng

xanh, năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng thông qua dự phòng năng lượng đủ

mạnh, đa dạng hóa và tránh phụ thuộc vào một nguồn năng lượng.

• Tập trung vào xây dựng các thể chế và chính sáchhúc đẩy đầu tư và liên kết đầu tư giữa các

thành phần kinh tế, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(FDI)

• Xu hướng tăng giá cả nhiều loại hàng hóa, năng lượng vẫn tiếp tục và áp lực lạm phát trên thế

giới có thể sẽ kéo dài đòi hỏi một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam phải theo dõi rất chặt

chẽ để kịp thời điều chỉnh chính sách phù hợp giúp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.



Đề xuất chính sách trong dài hạn

• Cần tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế, đẩy mạnh nâng cao tăng năng suất - cốt lõi của năng lực cạnh tranh và nâng cấp sự tham

gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

• Thương mại vẫn là động lực quan trọng để Việt Nam tăng trưởng trong thời gian tới. Do đó, cần tiếp tục tận dụng các FTAs

Việt Nam đã ký kết, khai thác các thị trường là đối tác trong các FTAs.

• Đối với đầu tư, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ những cơ hội và thách thức cũng như xu hướng của dòng FDI toàn cầu, để điều

chỉnh chiến lược cho phù hợp. Ngoài ra, bối cảnh mới có thể ảnh hưởng đến sự chuyển dịch ngành đầu tư của doanh nghiệp

đa quốc gia theo hướng nghiêng về nhóm ngành phù hợp với điều kiện toàn cầu, đặc biệt là FDI trong ngành cơ sở hạ tầng và

công nghệ thông tin. Vì thế, Việt Nam cần có các giải pháp chính sách để thu hút FDI trong những ngành như vậy.

• Cần có một số giải pháp đối với một số lĩnh vực cụ thể chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 để các lĩnh vực này

nhanh chóng phục hồi.

• Trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao và chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, việc phát triển hệ thống e-logistics,

có chính sách cụ thể để phát triển ngành logistcs là cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam kịp thời cắt giảm chi phí, đồng thời

nắm bắt được cơ hội xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

• Tiếp tục có những cải cách đột phá về thể chế nhằm thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh

tranh bình đẳng, đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mô hình kinh doanh mới, sáng tạo, dựa trên ứng

dụng nền tảng số và không gian số.



Gợi ý chính sách nâng cao chuyển đổi số ngành dịch vụ

Chính phủ và các cơ quan chức năng:

• Hoàn thiện thể chế và khung pháp lý về chuyển đổi số

• Đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (kết hợp
công, tư)

• Tăng cường giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin ở tất cả các
cấp học

• Hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số (vốn, thông
tin, v.v)

• Chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong
lĩnh vực công nghệ số

• Xác định mức độ ưu tiên của các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi
số của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế khác nhau



Một số khuyến nghị lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

￮ Đối với ngành Ngân hàng: (i) đẩy mạnh đầu tư phát triển trang bị, hạ tầng công nghệ phục vụ các quy trình xử lý
nghiệp vụ, trải nghiệm khách hàng; (ii) siết chặt các quy định và biện pháp bảo mật thông tin khách hàng; (iii) đẩy mạnh
áp dụng công nghệ trong các tác vụ hàng ngày của từng bộ phận, đồng thời liên kết thông tin chặt chẽ giữa các phòng
ban trong ngân hàng; (iv) nghiên cứu xây dựng và liên tục cập nhật kế hoạch chuyển đổi số trong ngân hàng, ưu tiên
phân bổ nguồn lực đầu tư cho các công nghệ mới, đẩy mạnh quá trình số hóa và chuyển đổi số trong ngân hàng; (v) xây
dựng chính sách đãi ngộ, thu hút nhân sự chất lượng cao phục vụ mục đích chuyển đổi số và phát triển dài hạn của
từng ngân hàng kết hợp đào tạo nội bộ về công nghệ và ứng dụng công nghệ; (vi) cập nhật khung pháp lý mang tính
khuyến khích từ Chính phủ và sự quản lý, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước…

￮ Đối với ngành Chứng khoán: (i) đẩy mạnh số hóa các quy trình nghiệp vụ: mở tài khoản, thanh toán, quản lý danh mục
khách hàng…; (ii) phát triển các kênh thông tin đầu tư để hỗ trợ khách hàng giao dịch và quản lý tài sản một cách hiệu
quả; (iii) nghiên cứu phát triển các sản phẩm đầu tư, dịch vụ tư vấn thông qua việc ứng dụng các nền tảng công nghệ
nhằm phân tích nhu cầu, năng lực tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng; (iv) tăng cường kết nối và hiện diện tại các
sàn giao dịch toàn cầu thông qua các nền tảng công nghệ, qua đó tìm kiếm đối tác để cung cấp dịch vụ, tiện ích cho
khách hàng, tăng cường phạm vi tiếp cận của các nhà đầu tư; (v) đẩy mạnh phát triển công nghệ trong xây dựng các hệ
thống cảnh báo, bảo mật thông tin, phát hiện gian lận và đảm bảo tuân thủ các quy định khi tham gia đầu tư.

￮ Đối với ngành Bảo hiểm: (i) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, hỗ trợ người tham gia
BHXH, BHYT thông qua việc cải thiện và số hóa thủ tục hành chính xây dựng cơ sử dữ liệu ngành, cải thiện trải nghiệm
người dùng trên các nền tảng trực tuyến; mở tổng đài tư vấn 24/7 và ứng dụng công nghệ trong phân tích, xử lý dữ liệu
ngành; (ii) các công ty bảo hiểm nên tăng cường tiếp cận khách hàng qua các kênh phân phối trực tuyến; xây dựng
chuẩn hóa các quy trình nội bộ; triển khai tự động hóa thông minh; tích hợp đồng bộ các hệ thống công nghệ sẵn có.
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Đề xuất chính sách tăng cường chuyển đổi số trong ngành dịch
vụ logistics Việt Nam
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Hoàn thiện cơ chế chính
sách về CĐS trong ngành

dịch vụ logistics

Tăng cường ứng dụng CNTT 
trong doanh nghiệp dịch vụ

logistics

Đầu tư, phát triển hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng dữ liệu 

Tái cấu trúc ngành dịch vụ
logistics, trong đó thúc đẩy 
sự phát triển các loại hình 
logistics (3PL, 4PL, 5PL,..) 

Đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, thích nghi với 

toàn cầu hóa và chuyển đổi 
sổ

Áp dụng rộng rãi quản trị
chuỗi cung ứng, quản trị
logistics trong các doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần, 
khuyến khích thuê ngoài

logistics

Phát triển đa dạng các trung 
tâm phân phối thông minh tại 
các thành phố, đô thị lớn trên 

cả nước nhằm phục vụ thị 
trường bán lẻ

Gắn kết công nghệ thông tin 
trong logistics, đặc biệt khâu 
thủ tục hải quan và tại biên 
giới, tiêu chuẩn hóa chứng 

từ, kế nối EDI,…



Khuyến nghị giải pháp Doanh nghiệp

Doanh nghiệp:

• Xây dựng chiến lược, lộ trình, cấu phần chuyển đổi
số

• Nâng cao nhận thức, tư duy kinh doanh số của lãnh
đạo doanh nghiệp

• Nâng cao hiểu biết và kỹ năng số của người lao
động



THANK YOU!

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN (theo tt chữ cái)

• GS. TS. Andreas Stoffers, Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học

SDI Munich, Đức và trường Đại học Việt – Đức, Giám đốc
quốc gia, Văn phòng Quỹ FNF Việt Nam.

• TS. Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam.

• PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Phó trưởng Bộ môn Phân tích Chính
sách Tài chính- Khoa Tài chính Công, Học viện Tài chính.

• TS. Nguyễn Đình Cung, Chuyên gia Kinh tế, nguyên Viện
trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương

(CIEM).

• PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính

công, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế -
ĐHQG Hà Nội.

• PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Kinh

tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.

PGS. TS. Ngô Trí Long, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào

tạo Trường Đại học Thành Đông.

TS. Vũ Tiến Lộc, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch

Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, Cố vấn cấp cao Viện công

nghệ quốc tế TFGI.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế, Giám đốc Viện Đào tạo và

Nghiên cứu BIDV.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).

TS. Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc quốc gia và Quản lý dự án,

Văn phòng Quỹ FNF Việt Nam.



NHÓM TÁC GIẢ (xếp theo thứ tự chữ cái)
TS. Nguyễn Đức Bảo, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà

Nội.

Th.S Đặng Trung Chính, Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG

Hà Nội.

PGS.TS. Lưu Quốc Đạt, Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG

Hà Nội.

Th.S. Hoàng Hương Giang, Đại học thủ đô.

Th.S. Lê Sơn Hà, Ngân hàng Vietinbank.

TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học giao thông vận tải.

TS. Nguyễn Thị Vũ Hà, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh

tế, ĐHQG Hà Nội.

Th.S. Đinh Thị Hảo, Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô, Trung tâm Thông tin và Dự báo

Kinh tế - Xã hội quốc gia.

TS. Vũ Thanh Hương, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh

tế, ĐHQG Hà Nội.

Th.S. Phùng Thị Thu Hương, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

Ths. Nguyễn Thị Thanh Mai, Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học

Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.

CN. Lê Thị Kiều Oanh, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại học

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội

Th.S. Phạm Thế Thành, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

Ths. Trần Phương Thảo, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

CN. Đỗ Thị Hồng Thắm, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại

học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Dự báo Kinh tế ngành và doanh nghiệp,

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia.

PGS. TS. Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà

Nội.

TS. Đào Thị Thu Trang, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

CN. Đỗ Khánh Vân, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách, Trường Đại học

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS. Đinh Thị Thanh Vân, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế,

ĐHQG Hà Nội.

TS. Nguyễn Quốc Việt, Khoa Kinh tế Phát triển, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên

cứu Kinh tế & Chính sách - Trường ĐHKT/ĐHQGHN.

Th.S. Hồ Xuân Việt, Khoa tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG

Hà Nội.

Trần Minh Hiếu, Khoa đào tạo quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải.



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HÀNG NĂM

• Báo cáo KTTN của UEB và VEPR phải tư vấn được những chính sách

quan trọng về các vấn đề kinh tế và hội nhập của Việt Nam không

những cho Đảng, Chính phủ mà còn cho cộng đồng quốc tế muốn

tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

• Báo cáo phải kết hợp cách tiếp cận đa chiều, từ góc độ phân tích

đánh giá độc lập của các nhà nghiên cứu trong nước, đồng thời kết

hợp cách tiếp cận của các tổ chức và chuyên gia Quốc tế.

• Báo cáo sẽ là diễn đàn quy tụ các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy

có uy tín của toàn trường Đại học kinh tế, đồng thời hợp tác với các

nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn thuộc các trường đại học, viện

nghiên cứu có uy tín về kinh tế và kinh doanh trên thế giới.



Chương cuối

Triển vọng kinh tế 

Việt Nam và đưa ra 

một số khuyến nghị 

chính sách

Hai chương đầu tiên

Tổng quan tình hình kinh 

tế thế giới và kinh tế Việt 

Nam trong năm 2021 và

nửa đầu 2022; phân tích

bối cảnh chuyển đổi số, 

nhất là ngành dịch vụ trên

thế giới và Việt Nam trong

điều kiện Covid - 19

Ba chương tiếp theo

Chương 3: Nền tảng chuyển
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ 
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2021 

VÀ NỬA ĐẦU 2022

PHẦN 1

• KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2021 HỒI PHỤC TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỘNG, BẤT ỔN

• BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2021



Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhưng tốc độ chậm dần 

Tốc độ tăng trưởng GDP (%) Bình quân 2010-2019 2020 2021e 2022f 2023f

Thế giới 3.7123 -3.063 6.108 3.585 3.551

Các nước phát triển 2.0143 -4.49 5.186 3.259 2.358

Mỹ 2.2508 -3.405 5.677 3.708 2.25

Khu vực Euro 1.4032 -6.364 5.336 2.807 2.316

Nhật Bản 1.2132 -4.498 1.621 2.392 2.315

Các nền kinh tế mới nổi và đang phát 

triển (EMDE)
5.0707 -2.014 6.777 3.821 4.397

EMDE Châu Á 7.0149 -0.773 7.257 5.392 5.636

Trung Quốc 7.669 2.244 8.08 4.373 5.074

Ấn Độ 6.9389 -6.596 8.948 8.153 6.894

EMDE Châu Âu 3.1238 -1.826 6.652 -2.85 1.296

EMDE Châu Mỹ la tinh và Caribe 2.025 -6.954 6.82 2.547 2.486

EMDE Trung Đông và Trung Á 3.5175 -2.902 5.71 4.568 3.726

EMDE Châu Phi cận Sahara 4.0612 -1.657 4.505 3.824 4.012

Nguồn: IMF, 2022



Thương mại toàn cầu phục hồi và đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021
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Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ WTO Data portal



FDI toàn cầu phục hồi mạnh mẽ nhưng mức phục hồi không đồng đều 
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Các nền kinh tế kém phát 
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Các nền kinh tế phát triển

Mức phục hồi trong dòng FDI năm 2021 giữa các nhóm nước

Nguồn: UNCTAD (2022)



Hoạt động sản xuất công nghiệp và thị trường lao động

• Hoạt động sản xuất công

nghiệp toàn cầu mở rộng liên

tục trong năm 2021 tuy nhiên

tốc độ mở rộng đã chậm lại rõ

rệt trong giai đoạn cuối năm.

• Thị trường lao động đang phục

hồi nhưng không đồng đều.

Lao động tại EMDE bị ảnh

hưởng nặng hơn so với các

nền kinh tế phát triển. Chỉ số PMI toàn cầu

Nguồn: TradingEconomics, 2022a



Giá cả hàng hoá toàn cầu tăng cao khiến lạm phát trở thành hiện 
tượng toàn cầu 
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Nguồn: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2022



Giá cả hàng hoá toàn cầu tăng cao khiến lạm phát trở thành hiện 
tượng toàn cầu 

Nguồn: IMF, 2022

Quốc gia và nhóm nước 2020 2021 Dự báo 2022

Các nền kinh tế phát triển 0.7 3.1 5.7

- Mỹ 1.2 4.7 7.7

- Khu vực Eurozone 0.3 2.6 5.3

- Nhật Bản 0 -0.3 1

Các nền kinh tế mới nổi và phát triển (EMDE) 5.2 5.9 8.7

- EMDE Châu Á 3.1 2.2 3.5

Trung Quốc 2.4 0.9 2.1

- EMDE Châu Âu 5.3 9.5 27.1

- EMDE Châu Mỹ la tinh và Caribe 6.4 9.8 11.2

- EMDE Trung Đông và Trung Á 10.6 13.2 12.8

- EMDE Châu phi cận Sahara 10.2 11 12.2

Chỉ số lạm phát trong năm 2021 (% thay đổi hàng năm)



Thị trường tài chính có nhiều biến động 
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Nguồn: IMF (2022)



Thị trường tài chính có nhiều biến động

• Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục phục hồi, liên tục chỉnh phục các đỉnh
cao mới, thậm chí là phát triển quá nóng, nhưng diễn biến không đồng đều và biến
động mạnh giai đoạn đầu năm 2022 do xung đột vũ trang Nga - Ucraina.

• Thị trường trái phiếu biến động mạnh khi trải qua thời điểm khởi đầu năm tồi tệ
nhất kể từ năm 2015 bởi đà bán tháo lan rộng nhưng cũng đã có nhiều đợt phát hành
trái phiếu thành công với lãi suất thấp kỷ lục, thậm chí là âm như Hàn Quốc, Đức.

• Thị trường bất động sản toàn cầu bùng nổ, xuất hiện đổ vỡ lớn ở Trung Quốc.



Các đồng tiền
chủ chốt biến
động theo các
hướng khác
nhau

Nguồn: TradingEconomics, 2022



Gánh nặng nợ tăng dần

Nguồn: IIF, 2022



Nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế được thực thi

• Các nước tiếp tục chủ trương thích ứng với đại dịch Covid-19, đồng thời ưu
tiên động lực tăng trưởng dài hạn và tập hợp lực lượng thông qua các liên kết
quốc tế.

• Xuất hiện sự phân hóa trong biện pháp chính sách của NHTW các nước trước
áp lực tăng mạnh của lạm phát trên toàn cầu và xu hướng này sẽ còn tiếp
diễn trong năm 2022, trong đó thắt chặt chính sách tiền tệ đã trở thành xu
hướng chủ đạo của năm 2022.



Kinh tế của một số khu vực và các nước đối tác lớn của 
Việt Nam

Đối tác

Tổng vốn đầu tư đăng 

ký (luỹ kết các dự án 

còn hiệu lực đến 

20/01/2022, tr.$) 

Tỷ

trọng

(%)

Tống giá trị 

nhập khẩu 

năm 2021 

(tr.$)

Tỷ 

trọng 

(%)

Tổng giá trị 

xuất khẩu 

năm 2021 

(tr.S)

Tỷ 

trọng 

(%)

Tổng kim 

ngạch xuất 

nhập khẩu năm 

2021 (tr.$)

Tỷ 

trọng 

(%)

Hoa Kỳ 10'306 2.48 10'947 3.33 108'196 26.60 119'143 16.19

EU 27'210 6.55 12'406 3.77 57'268 14.08 69'674 9.47

Trung Quốc 21'830 5.25 125'811 38.22 83'004 20.41 208'815 28.37

Nhật Bản 63'959 15.39 19'066 5.79 23'014 5.66 42'079 5.72

Hàn Quốc 77'325 18.61 56'729 17.23 23'966 5.89 80'695 10.96

ASEAN 93'397 22.47 48'642 14.78 29'390 7.23 78'032 10.60

Tổng cộng 6 đối tác
294'028 70.75 273'601 83.11 324'837 79.86 598'438 81.31

Tổng cộng thế giới
415'611 100 329'199 100 406'756 100 735'955 100

Nguồn: Trademap, MPI, 2022



Kinh tế của một số khu vực và các nước đối tác lớn của 
Việt Nam có sự phục hồi mạnh
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Nguồn: IMF, ADB, 2022



Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh ở Mỹ và EU

0

2

4

6

8

10

2018 2019 2020 2021 2022

Tỷ lệ thất nghiệp (% tổng số lao động)

ASEAN-5 Trung Quốc EU Nhật Bản Hàn Quốc Hoa Kỳ

Nguồn: IMF, ADB, 2022



Nguy cơ lạm phát tăng cao
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Nguồn: IMF, ADB, 2022



Cán cân tài khoản vãng lai thặng dư (trừ Mỹ)
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Nguồn: IMF, ADB, 2022



Rủi ro, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2022

Chỉ tiêu WEO, 

tháng 

1/2022

GEP tháng 

1/2022

WESP, 

tháng 

1/2022

OECD EO, 

tháng 3/2022

WEO, tháng 

4/2022

WESP, tháng 

4/2022

Dự báo tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu năm 

2022 (%)

4,4 4,1 4,0 3,4 3,6 3,2

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả



Tổng quan về ngành dịch vụ và chuyển đổi số trong 
ngành dịch vụ trên toàn cầu

• Chuyển đổi số đã thực sự trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt buộc đối với các

quốc gia, các ngành nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới sống chung an toàn, thích

ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19.

• Những xu hướng chuyển đổi số nổi bật năm 2021:

• Làm việc từ xa (Work from Home); Mạng 5G; Trí tuệ nhân tạo AI, Blockchain,

Internet of Things (IoT), Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platforms -

CDP); Đám mây lai (Hybrid Cloud); Điện toán bí mật (Confidential Computing); Điện

toán lượng tử (Quantum computing).

• Các nền kinh tế phát triển đã đi vào chiều sâu và đang ở giai đoạn hướng vào xử lý

những vấn đề “lõi” của kinh tế số thì khu vực Đông Nam Á (trừ Singapore) mới đang ở

bước khởi động chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực và vẫn đang đi sau khá xa so với

các nước phát triển.



Tổng quan về ngành dịch vụ và chuyển đổi số trong 
ngành dịch vụ trên toàn cầu

• Quá trình chuyển đổi số trong các ngành dịch vụ đã và đang diễn ra mạnh mẽ
trên toàn cầu và có sự khác biệt theo ngành. 

• Chuyển đổi số trong dịch vụ Logistics đang tăng mạnh dựa trên sự phát triển 
của công nghệ thông tin và truyền thông.

• Chuyển đổi số trong dịch vụ tài chính: quá trình chuyển đổi số diễn ra theo
nhiều cấp độ khác nhau tuỳ theo công nghệ, khả năng tài chính của mỗi tổ chức
thực hiện. 



Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của Việt Nam

• Việt Nam xếp hạng 70/ 141 quốc gia

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng chuyển đổi số của Cisco, 2019 



Dấu ấn chuyển đổi số ứng phó với đại dịch Covid-19

50% doanh
nghiệp đầu tư
triển khai công
nghệ cho vận
hành nội bộ

36.76% doanh
nghiệp tuyển
dụng và đào
tạo nhân sự từ
xa. 

8 triệu người
dùng mới trên
các nền tảng
kỹ thuật số

Nguồn: Báo cáo khảo sát của Base.vn (2021)

Hơn 60% doanh
nghiệp Việt Nam có ý 

định tiếp tục kết
hợp làm việc từ xa và

làm việc tại văn
phòng

Hơn 77% doanh 
nghiệp lựa chọn triển 
khai mô hình kết hợp 

giữa kinh doanh 
online và tại chỗ sau 

dịch. 



Lĩnh vực y tế

Ứng dụng CNTT: hệ thống tiêm chủng quốc gia, phần
mềm thống kê y tế, hồ sơ y tế, AI, rô bốt y tế

100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh 
viện

99% cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc cũng đã kết nối
liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm xã hội Việt
Nam

Khám chữa bệnh từ xa: kết nối 32 bệnh viện tuyến trên
với 1500 bệnh viện tuyến dưới. 



Lĩnh vực giáo dục

Triển khai dạy học trực tuyến qua Zoom, MS Teams, hệ
thống LMS

Xây dựng các bài giảng trên truyền hình

Xây dựng kho học liệu điện tử (gần 7.000 bài giảng trực
tuyến,2021)

Bộ đồng bộ và định danh được 75% hồ sơ về thông tin 
giáo viên (đầu năm 2022)



Lĩnh vực thương mại điện tử

6,2
8,06

10,08 11,08

13,7

2017 2018 2019 2020 2021

Doanh thu TMĐT bán lẻ Việt
Nam năm 2017 - 2021 (tỷ USD)

(Nguồn: Bộ Công Thương)



Lĩnh vực tài chính ngân hàng

95% tổ chức tín dụng đã và đang xây dựng, triển khai chiến lược chuyển đổi 
số

Đầu tư cho chuyển đổi số 15.000 tỷ đồng mỗi năm; chiếm từ 20-30% tổng chi 
phí đầu tư hoạt động của 10 ngân hàng thương mại lớn

Các công nghệ: định danh điện tử eKYC, chữ ký điện tử, thanh toán qua điện
thoại/ mã QR, trợ lý điện tử… 

2021: Việt Nam có hơn 150 công ty thuộc mảng Fintech, so với 39 công ty vào 
năm 2015.



Lĩnh vực Logistics

75% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm quản lý giao nhận

63,89% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm phần mềm quản lý đơn hàng, 
và quản lý kho hàng

61,11% doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm quản lý vận tải. 



NLCT chuyển đổi số theo DN

Xếp hạng mức độ trưởng thành về số hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ -

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)
Nguồn: IDC - Cisco, 2020



NLCT chuyển đổi số theo DN

Các rào cản đối với chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam

Nguồn: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021.
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Các rào cản đối với chuyển đổi số theo quy mô doanh nghiệp

Nguồn: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021.
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1. Lỡ nhịp với xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu?
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Lỡ nhịp với xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu?

Việt Nam
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Phục hồi từ các ngành kinh tế

Tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực Đóng góp của các ngành vào tăng trưởng GDP (điểm %)

• Khu vực NLTS giữ vai trò “vùng đệm” cho tăng trưởng.

• Khu vực CNXD tăng trưởng thấp do đứt gãy chuỗi cung ứng,

sụt giảm tổng cầu và thiếu hụt lao động.

• Các ngành thâm dụng lao động biến động mạnh.

• Khu vực dịch vụ “nhạy cảm” với mức độ

nghiêm ngặt của các biện pháp phòng, chống,

kiểm soát dịch.

• Sự sụt giảm của dịch vụ tác động mạnh đến

tăng trưởng toàn nền kinh tế.
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• Các ngành tiêu dùng (bán buôn và bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn 

uống), vận tải - logistics, du lịch… rất “nhạy cảm” với mức độ 

nghiêm ngặt của các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch 

bệnh, tăng trưởng giảm sâu trong 2021.

• Các dịch vụ liên quan đến y tế và trợ giúp xã hội, tài chính ngân 

hàng và công nghệ thông tin tăng trưởng cao do cầu tăng mạnh 

trong đại dịch.

2. Phục hồi từ các ngành kinh tế
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3. Động lực tăng trưởng từ phía tổng cầu

Tăng trưởng của các yếu tố tổng cầu Đóng góp trong tăng trưởng (điểm %)

• Sụt giảm tăng trưởng do sụt giảm tổng cầu nội địa.

• Xuất khẩu trở thành trụ đỡ, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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4. Phục hồi tiêu dùng

Tăng trưởng mức bán lẻ HH và DV tiêu dùng Cầu tiêu dùng giảm mạnh tại các trung tâm 2021

• Tiêu dùng giảm thấp do tác động của các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt và tác động giảm thu nhập do mất việc, thiếu việc làm

và giảm lương.

• Sức mua, nhu cầu thị trường giảm rất mạnh tại các trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước trong làn sóng dịch thứ 4.

• Sự phục hồi sau thời gian giãn cách chưa vững chắn.
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5. Phục hồi đầu tư

Biểu đồ. Tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội Biểu đồ. Tăng trưởng vốn đầu tư công và GDP

• Đầu tư phát triển toàn xã hội giảm thấp, cả đầu tư công và đầu tư tư nhân.

• Giải ngân đầu tư công không đạt mục tiêu, hiệu quả kích thích tăng trưởng khá hạn chế trong 2021.

• Năm 2022-2023, đầu tư công được kì vọng mang lại hiệu quả trực tiếp và gián tiếp trong ngắn hạn và dài hạn.
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6. Phục hồi thương mại

XNK hàng hóa và cán cân TM hàng hóa Tăng trưởng XK một số mặt hàng (%, yoy)

• Thương mại hàng hóa tăng trưởng cao mặc dù dịch COVID-19 tác động mạnh đến các trung tâm công nghiệp và XK.

• Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm kim loại và năng lượng tăng trưởng mạnh do nhu cầu và giá năng lượng, kim

loại, hóa chất tăng rất cao khi kinh tế thế giới phục hồi. XK tăng cao vẫn chủ yếu do tăng giá.

• Tuy nhiên, nhập siêu dịch vụ tăng rất cao, do chi phí vận tải, logistics, bảo hiểm quốc tế và chi phí khác tăng mạnh.
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7. Phục hồi doanh nghiệp

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
(Nghìn DN)

• Sức chống chịu của doanh nghiệp giảm mạnh khi chưa hồi phục hoàn toàn

sau năm 2020.

• Số DN qui mô vừa và lớn phải tạm ngừng hoạt động đã tăng lên đáng kể.

• Các ngành dịch vụ tiêu dùng, du lịch, vận tải, các ngành CN sử dụng nhiều lao

động giảm mạnh (liên quan đến lao động và khôi phục nguồn cung lao động).

• Áp lực rất lớn về tài chính để duy trì hoạt động đối với doanh nghiệp.

.

Tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa, tạm ngừng theo lĩnh vực hoạt động
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(Kết quả điều tra của Ban IV (8/2021)



Lao động có việc làm giảm mạnh COVID-19 tác động mạnh sang khu vực phi chính

thức

8. Phục hồi của thị trường lao động

• Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 gây ra cú sốc mạnh đối với thị trường lao động Việt Nam.

• Lao động rời các TT kinh tế, công nghiệp trở về quê, dẫn đến thiếu lao động nghiệm trọng sau giãn cách và hiện chưa khôi phục hoàn toàn.

• COVID-19 đã khiến việc khai thác yếu tố tiềm năng lao động cho tăng trưởng giảm mạnh.

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng tăng

cao
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• Vùng ĐNB chịu tác động nặng nề và gặp nhiều khó khăn trong khôi phục thị trường lao động. 

• Làn sóng lao động rời các TT công nghiệp trở về quê dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động sau giãn cách, phục

hồi không dễ dàng.

• Các ngành, lĩnh vực bị thiếu hụt lao động trầm trọng nhất là dệt may, da giày, diện tử,… 

8. Phục hồi của thị trường lao động



9. Áp lực lạm phát
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• Giá lương thực thực, phẩm ổn định và tổng cầu còn yếu do tác động của dịch COVID-19 là cơ sở giữ CPI ở mức thấp trong

2021 và quý I/2022.

• Chính sách giảm thuế VAT, Thuế BVMT, phí, lệ phí,...; chính sách tỷ giá linh hoạt, giữ đồng VND ổn định, thậm chí tăng giá

nhẹ so với đồng USD cũng giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá.

• Áp lực lạm phát đang gia tăng mạnh (lạm phát toàn cầu tăng cao kỷ lục, giá cả NVL, năng lượng thế giới tăng mạnh, xung

đột Nga – Ukraine làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung, chuôi cung ứng và giá cả năng lượng, lương thực,).

PPI công nghiệp và NLTS
Chỉ số giá NVL cho sx Công nghiệp và

NTLS
CPI bình quân
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10. Ổn định tài chính vĩ mô

Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng huy động, tín dụng

với tăng trưởng GDP
Nợ xấu và nợ tiềm ẩn rủi ro nợ xấu

• Chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế: trạng thái lãi suất thấp, tín dụng tăng cao, tỷ

giá tương đối ổn định.

• Vấn đề kiểm soát dòng tiền và chất lượng tín dụng; nợ xấu và các rủi ro hệ thống khác.

• Trong khi xu hướng thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu gây áp lực lên lãi suất và tỷ giá đồng VND.
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2020

TH

2020

KH

2021

TH

2021

Biện pháp 

Các biện pháp liên quan thu 

NSNN
4.0 1.8 2.2 1.5

Gia hạn thời hạn nộp thuế 

(TNDN, TNCN, VAT) và tiền thuê 

đất

2.9 1.1 1.8 1.2

Gia hạn nộp thuế TTĐB xe 0.3 0.3

Miễn giảm thuế (TNDN, TNCN, 

BVMT, XNK), phí, lệ phí và tiền 

thuê đất

0.8 0.4 0.4 0

Tiếp tục thực hiện 1 số cs khác 

từ năm 2020
0.3

Các biện pháp về chi NS 0.6 0.2 0.3 0.3

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia định, 

người lao động
0.6 0.2 0.3 0.3

Tổng 4.6 2.0 2.5 1.8

Chỉ số 2019 2020 2021

Tăng trưởng GDP (%) 7,02 2,91 2,58

CPI (bình quân, %) 2,8 3,2 1,84

Cán cân vãng lai (%GDP) 5 4,6 -1,1

Cán cân NSNN (%GDP) -0,5 -4,9 -4,8

Nợ công (%GDP) 55 55,3 43,7*

Quy mô hỗ trợ tài khóa phục hồi kinh tế năm 2021 Các chỉ số tài chính vĩ mô cơ bản năm 2021

Ghi chú: Năm 2021, dữ liệu GDP đã điều chỉnh quy mô

• Thu NSNN đạt khá, tăng 3,7% so với năm 2020,

trong bối cảnh kinh tế và doanh nghiệp gặp khó

khăn. Tuy nhiên, chủ yếu từ các nguồn thu: schứng

khoán, chuyển nhượng vốn, đất đai,…

• Chi NSNN cho thấy nhiều hạn chế, cần kể đến chi

đầu tư công. So với 2020, cả chi thường xuyên và

chi đầu tư đều giảm (lần lượt giảm 5,8% và

12,3%).

• Quy mô các gói tài khóa hỗ trợ khá nhỏ so với

nhiều quốc gia, mặc dù Việt Nam còn đủ dư địa.

10. Ổn định tài chính vĩ mô



11. Chương trình phục hồi kinh tế 2022-2023

113.550 tỷ đồng

Phát triển cơ sở hạ tầng

110.000 tỷ đồng

Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, 
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5 MỤC 

TIÊU

• Chương trình phục hồi kinh tế kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng 2022-2023.

• Quy mô các gói hỗ trợ tăng lên đáng kể, độ bao phủ rộng, thực hiện 5 mục tiêu, giải quyết 5 điểm nghẽn lớn.

• Đẩy nhanh tiến độ thực thi các chính sách thuộc gọi hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn đối với kinh tế năm 2022.

• Tuy nhiên, sự lệch pha trong chính sách kích thích kinh tế so với xu hướng chung toàn cầu có thể làm giảm hiệu quả tác động

của các chính sách kích thích kinh tế mà Việt Nam đang kì vọng.



Dự báo tăng trưởng 2022

Tăng trưởng (%) 2021
2022f 

Cơ sở

2022f 

Tích cực

2022f 

Tiêu cực

GDP 2,58 5,70 6,20 5,20

NLTS 2,90 2,70 3,00 2,50

CNXD 4,05 7,05 7,50 6,50

Dịch vụ 1,22 5,50 6,00 5,15

Thuế 2,54 5,63 6,54 4,41

Tổng cầu

Tiêu dùng Dân cư 0,80 4,15 5,20 3,75

Tiêu dùng Chính phủ 15,16 10,50 12,50 8,50

Tích lũy tài sản 3,96 5,72 6,05 4,65

Xuất khẩu 14,01 13,01 15,05 12,20

Nhập khẩu 16,16 14,56 16,40 13,50

0,4 0,34 0,37 0,41
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Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á” các năm

2020, 2021 (Google, Temasek và Bain)



Thách thức trong chuyển đổi số

Nguồn: WorldBank, 2021



Thách thức trong chuyển đổi số

Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT ở các lĩnh vực khác nhau

Nguồn: Bộ Thông tin và truyền thông, 2021
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Thách thức trong chuyển đổi số

Tỷ lệ máy tính/CBNV ở các lĩnh vực khác nhau

Nguồn: Bộ Thông tin và truyền thông, 2021
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Thách thức trong chuyển đổi số

Tỷ lệ băng thông kết nối Internet/CBNV ở các lĩnh vực khác nhau

Nguồn: Bộ Thông tin và truyền thông, 2021



Tổng hợp cơ chế, chính sách chuyển đổi số

• Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã được đổi tên thành Ủy ban Quốc gia
về chuyển đổi (QĐ1619/QĐ-TTg ngày 24/09/2021).

• 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số.

• Các cơ quan Chính phủ đã và đang xây dựng đề xuất dự toán chi cho công
nghệ thông tin, chi cho chuyển đổi số đạt ở mức tối thiểu là 1% ngân sách nhà
nước.

• Các cơ quan Chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách làm nền tảng cho các
vấn đề chuyên môn phục vụ cho quá trình chuyển đổi số.



Dự kiến chính sách 2022 

Chính phủ đưa ra 18 chỉ tiêu quan trọng, đề xuất 34 nhiệm vụ cần ưu tiên nguồn
lực triển khai trong năm 2022 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho 05 nhóm
vấn đề về:

• Giao dịch điện tử,

• Định danh và xác thực điện tử,

• Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực
ngân hàng, thanh toán số, tiền kỹ thuật số,

• Phân bổ và quản lý kinh phí chi cho chuyển đổi số

• Đại học số.



Chỉ số đánh
giá chuyển đổi
số doanh
nghiệp lớn



Chỉ số đánh giá chuyển đổi số DNN&V



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG



Một số trường hợp CĐS điển hình trong lĩnh vực tài chính
ngân hàng

Giới thiệu tiêu chí đánh giá chuyển đổi số

• Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng được
đánh giá dựa trên 06 trụ cột được xác định theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày
13/12/2021 về việc Phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số
doanh nghiệp và Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

(1) Trải nghiệm số cho khách hang

(2) Chiến lược

(3) Hạ tầng và công nghệ số

(4) Vận hành

(5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp

(6) Dữ liệu tài sản và thông tin.



Phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số của từng
doanh nghiệp

• Các thông tin và dữ liệu chuyển đổi số của từng doanh nghiệp được thu thập thông qua phỏng
vấn trực tiếp và các báo cáo chính thức do doanh nghiệp hoặc bên thứ ba xây dựng. Doanh
nghiệp sau đó sẽ được đánh giá theo từng trụ cột theo thang điểm như sau:



Phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số của từng
doanh nghiệp

• Điểm đánh giá từng trụ cột sau đó được tổng hợp thành đánh giá cuối cùng về mức độ
chuyển đổi số của từng doanh nghiệp theo thang điểm như sau:



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Từ năm 2017, Ngân hàng TMCP Quân đội

(MBBank) đã đặt ra mục tiêu trở thành

“Ngân hàng thuận tiện nhất” vào năm 2021.

• MBBank thành lập Khối Ngân hàng số

thuộc Hội sở vào năm 2017; phát triển nền

tảng số tích hợp các dịch vụ phục vụ cho

khách hàng doanh nghiệp (2019), phát triển

ứng dụng di động mới cho khách hàng cá

nhân (2020)...



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• 2 dự án Tái thiết kế quy trình BPR và Tự động hóa quy trình bằng robot RPA, MB 

Bank sẽ gia tăng đáng kể tốc độ xử lý giao dịch cho khách hàng cũng như quy trình

nội bộ, tối ưu hóa nguồn lực.

• MB đã trang bị cho mình một nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, linh hoạt với 

việc triển khai nhóm 8 dự án IT.

 Đây là các dự án tập trung thay đổi, nâng cấp các quy trình thủ tục, nhằm mục tiêu

phục vụ khách hàng trong thời gian ngắn nhất có thể, từ đó tăng hiệu quả xử lý các

giao dịch cho khách hàng.



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Tăng cường trải nghiệm số cho khách hàng

Nghiên cứu thông tin khách hàng

Bộ phận hỗ trợ khách hàng tập trung

Tối ưu hóa các công cụ truyền thông và
marketing

Số hóa quy trình cấp tín dụng

Tối ưu hóa nhóm phục vụ khách hàng



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Chiến lược

• Hạ tầng và công nghệ số

- MBBank cũng đã nghiên cứu và triển khai mô hình Ngân hàng mở, cho phép các đối tác kết nối và truy 

cập dữ liệu ngân hàng của người dùng, giúp MBBank và các đối tác hợp tác, tận dụng nguồn lực, thế 

mạnh của mỗi bên để phát triển các giải pháp, sản phẩm phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn cho 

khách hàng. 

- Nền tảng: đảm bảo an toàn và bảo mật; tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, phát triển và 

áp dụng các sáng kiến cải tiến

Ngân hàng
số

Doanh nghiệp số



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Vận hành

- Các quy trình ngân hàng truyền thống tại MBBank đã được số hóa từ năm 2017, với một số thành 

tựu: Đã xây dựng thành công mô hình giao dịch ngân hàng tự động, cho phép khách hàng gửi 

tiền, chuyển tiền và đăng ký dịch vụ trực tuyến mà không cần đến các phòng giao dịch.

- Các quy trình nghiệp vụ và quản lý rủi ro trong ngân hàng cũng đã được chuyển đổi kỹ thuật số 

và liên tục cải tiến.

• Văn hóa chuyển đổi số

Văn hóa chuyển đổi số đang hình thành: thành lập Khối Ngân hàng số từ năm 2017 

với các phòng ban, nhân sự được xây dựng một cách cụ thể với nguồn lực lớn



Câu chuyện NH TMCP Quân đội (MBBANK)

• Dữ liệu tài sản và thông tin

- MBB đang hoàn thiện các khuôn khổ chính sách và quy trình về quản trị dữ liệu cũng như đo 

lường và đảm bảo chất lượng dữ liệu.

- MBB cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng dữ liệu khách hàng bằng việc đầu tư vận hành hệ 

thống lưu trữ dữ liệu (Operation Data Store), tối ưu hóa kho dữ liệu (Data Warehouse).

- Dữ liệu về kết quả kinh doanh cũng được lưu trữ và phân tích đa chiều theo đơn vị kinh 

doanh, sản phẩm, kênh phân phối và phân loại khách hàng.



Điểm tổng hợp về mức độ chuyển đổi số của MBBank sau khi
đánh giá theo từng trụ cột

Trụ cột chuyển đổi Mức độ đánh giá Điểm quy đổi

Trải nghiệm khách hàng Hình thành 2

Chiến lược chuyển đổi số Phát triển 3

Hạ tầng, công nghệ Phát triển 3

Vận hành Hình thành 2

Văn hóa chuyển đổi số Hình thành 2

Dữ liệu và tài sản thông tin Hình thành 2

Đánh giá tổng hợp 14



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Được thành lập từ năm 2006, Công ty

Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND)

luôn xác định công nghệ là lợi thế cạnh

tranh của doanh nghiệp.

• Tại VNDirect, “văn hóa số” đã được xây

dựng vào thực tiễn công việc cũng như

tư duy của mỗi nhân viên và lãnh đạo

công ty.



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• VNDirect là công ty chứng khoán đầu tiên áp dụng định danh điện tử (eKYC) trong 

mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng từ tháng 8/2020.

• Các nền tảng và giải pháp công nghệ của VNDirect cũng liên tục được cập nhật, ra 

mắt cho đến thời điểm hiện tại. Với những giải pháp công nghệ mới với mục tiêu 

nâng cao năng lực tài chính của khách hàng bên cạnh các dịch vụ truyền thống của 

một công ty chứng khoán, VNDirect là một trong những công ty chứng khoán có 

lượng tài khoản mở mới lớn nhất trong những năm gần đây.



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Trải nghiệm số cho khách hàng

One Account

eKYC

Triển vọng lớn



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Chiến lược

- Thiết kế và xây dựng các sản phẩm và 

dịch vụ phù hợp với phân khúc khách 

hàng cụ thể

- Phát triển các kênh phân phối sản phẩm 

trực tiếp và trực tuyến để tăng khả năng 

tiếp cận dịch vụ khách hàng

- Cung cấp các gói giải pháp hoàn chỉnh và 

nhất quán phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng

Công nghệ

Nhân lực

Khách hàng



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Hạ tầng và công nghệ số

- Chuẩn bị nguồn lực về hoàn thiện nền

tảng giao dịch, quản lý tài sản, dịch vụ

hỗ trợ đầu tư, phân tích dữ liệu và trí

tuệ nhân tạo.

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và công

nghệ số tại VNDirect được đầu tư

mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Nền tảng
giao dịch

chứng khoán

Nền tảng
giao dịch đa

tài sản



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Vận hành

- Tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán trong thời gian

qua đã đặt ra nhiều thách thức cho các công ty chứng khoán trong việc duy

trì chất lượng dịch vụ.

- Công ty đã cố gắng khắc phục vấn đề này thông qua văn bản ủy quyền của

khách hàng cho cán bộ môi giới. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ để giải

quyết vấn đề này vẫn đang trong giai đoạn triển khai.



Câu chuyện CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

• Văn hóa số doanh nghiệp

- Văn hóa chuyển đổi số đã được VNDirect hỗ trợ trong hoạt động thông qua 

việc đầu tư ngân sách cho các dự án công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng 

công nghệ vào dịch vụ.

• Dữ liệu tài sản thông tin

- VNDirect phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và dữ liệu phân tích ứng dụng để 

đưa ra các phương án và giải pháp tài chính phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng cụ thể.



Câu chuyện VNDirect

Điểm tổng hợp về mức độ chuyển đổi số của VNDirect sau khi đánh giá theo từng trụ cột:

Trụ cột chuyển đổi Mức độ đánh giá Điểm quy đổi

Trải nghiệm khách hàng Hình thành 2

Chiến lược chuyển đổi số Phát triển 3

Hạ tầng, công nghệ Hình thành 2

Vận hành Hình thành 2

Văn hóa chuyển đổi số Hình thành 2

Dữ liệu và tài sản thông tin Hình thành 2

Đánh giá tổng hợp 13



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam
(AIA) là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu
tại Việt Nam.

• Thành tựu công nghệ cho phép AIA khai thác dữ liệu
khách hàng một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo
khả năng phục vụ số lượng lớn khách hàng để đáp
ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh trong tương lai.

• AIA cũng là công ty đầu tiên tại thị trường Việt Nam
chuyển đổi mô hình kinh doanh từ bán hàng trực tiếp
sang bán hàng trên nền tảng trực tuyến.



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Trong năm 2021, AIA Việt Nam nhận đồng thời hai giải

thưởng danh giá từ Asian Technology Excellence Awards

2021.

• Dự án EDEN của AIA Việt Nam đã chiến thắng hạng mục

"Bảo hiểm nhân thọ - Đám mây" và Nền tảng bán hàng từ

xa ở hạng mục "Bảo hiểm nhân thọ - Dịch vụ trực tuyến".

Asian Technology Excellence Awards 2021 chỉ vinh danh 20

công ty tiêu biểu dẫn đầu về chuyển đổi số trong khu vực

và AIA Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy

nhất nhận giải thưởng uy tín này.

Giải thưởng Asian Technology 



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Trải nghiệm số cho khách hàng

- Mục tiêu mang lại trải nghiệm kỹ thuật số tốt

nhất cho khách hàng đã được AIA thực hiện

thông qua các giải pháp công nghệ nhằm lưu trữ

dữ liệu khách hàng; xử lý dữ liệu bằng trí tuệ

nhân tạo; tự động hóa quá trình,...

Everything goes 
online

No paperwork

One-day process



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Chiến lược

- Các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số được
AIA áp dụng trong kinh doanh và vận hành là
các dự án dài hạn

- Chiến lược chi tiết và toàn diện

- Đầu tư lớn

All parties are 
customers

Investment in 
advanced technology



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Hạ tầng và công nghệ số

- Các nền tảng công nghệ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn trong tương lai,

tiết kiệm nguồn lực trong việc triển khai các quy trình kinh doanh, đặc biệt là

lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả.

- Cơ sở hạ tầng cho phép AIA nhanh chóng phát triển các sản phẩm bảo

hiểm hiện đại phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân, cũng như nhu cầu

của toàn thị trường.



Câu chuyện AIA Việt Nam

• Vận hành

- Tại AIA: tư duy là “mọi thứ đều đưa lên trực tuyến và mọi thứ đều được

đánh giá”

- Hoạt động được giám sát và đánh giá trong phần mềm kỹ thuật số



Câu chuyện AIA Việt Nam

Điểm tổng hợp về mức độ chuyển đổi số của AIA Việt Nam sau khi đánh giá theo từng trụ cột:

Trụ cột chuyển đổi Mức độ đánh giá Điểm quy đổi

Trải nghiệm khách hàng Phát triển 3

Chiến lược chuyển đổi số Phát triển 3

Hạ tầng, công nghệ Phát triển 3

Vận hành Phát triển 3

Văn hóa chuyển đổi số Hình thành 2

Dữ liệu và tài sản thông tin Hình thành 2

Đánh giá tổng hợp Phát triển 16



Một số khuyến nghị từ bài học thực tế

￮ Bên cạnh việc đầu tư theo dự án, cần có bộ phận, ngân sách thường xuyên phân
bổ cho công tác chuyển đổi số, tránh trường hợp gián đoạn chuyển đổi số khi các
dự án khép lại;

￮ Ban hành chiến lược, văn hóa chuyển đổi số nội bộ và có kế hoạch truyền thông
nội bộ, đưa các chiến lược và văn hóa này trở thành một phần của doanh nghiệp;

￮ Xây dựng cơ chế đánh giá các tác động của chuyển đổi số tới hiệu quả hoạt
động, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
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Bối cảnh thế giới

• Thương mại toàn cầu có dấu hiệu
phục hồi trở lại

• Covid-19 đã thúc đẩy tăng trưởng
thương mại điện tử

• Giá cước vận chuyển tăng cao

• Mất cân bằng vỏ container

• Bất ổn chính trị và chiến tranh

• Chuỗi cung ứng hàng hóa và thị
trường logistics của nhiều nước
phục hồi, tiếp tục căng thẳng do nhu
cầu tăng mạnh sau đại dịch

Bối cảnh Việt Nam

• Tiếp tục đối mặt với sự ngưng trệ
về lưu thông và vận chuyển hàng
hóa dưới tác động Covid-19

• Chi phí logistics gia tăng, sản
xuất gián đoạn

• Thiếu lao động hoạt động dịch vụ

• Sức khỏe, tinh thần và năng suất
lao động bị tác động nặng nề

• Ngành vận tải chịu ảnh hưởng
nặng nề

• Tuy nhiên XNK vẫn khá sôi động
và tẳng trưởng



Sự phục hồi nhanh

chóng của nền

kinh tế và tăng

trưởng xuất nhập

khẩu của Việt Nam
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Nguồn: Tổng cục Hải Quan (2022)

Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021
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Khó khăn, thách thức

Thị trường logistics manh mún, 
phân tán

Chi phí logistics Việt Nam còn cao

Cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ

Thiếu liên kết giữa các phương thức
vận tải

Quá trình chuyển đổi số trong
ngành dịch vụ logistics còn chậm

Nguồn nhân lực còn yếu và thiếu

Những thách thức từ dịch Covid-19

Động lực, cơ hội

Sự hồi phục của nền kinh tế nói
chung và hoạt động XNK

Nhu cầu dịch vụ logistics chuỗi cung
ứng lạnh gia tăng

Tăng trưởng e-logistics do gia tăng
thương mại điện tử

Ban hành Quy hoạch mới cho phát
triển hạ tầng giao thông

Gia tăng đào tạo về logistics ở các
mức độ khác nhau

Gia tăng sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước, Chính phủ, các Bộ,
ngành, địa phương,..

Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021



Việt Nam tăng ba bậc lên tám trong

Chỉ số Logistics các thị trường mới

nổi năm 2021

▪ Sự tăng trưởng kinh tế

▪ Kiểm soát tốt dịch Covid-19

 Định vị Việt Nam là một thị

trường mới nổi đầy hứa hẹn

theo Chỉ số năm 2021

 Nhiều cơ hội tăng trưởng và

phát triển.

94

Nguồn: Agility (2021)

Thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam năm 2021
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Hạ tầng logistics tại Việt Nam

Cơ sở hạ tầng

logistics phục vụ 05

phương thức vận tải

chủ đạo được quan

tâm, nâng cấp và

đầu tư xây dựng

trong năm 2021 và

tiếp tục được đẩy

mạnh trọng giai đoạn

2022 - 2030

Stt
Hạng

mục
Hiện trạng 2020 - 2021 Mục tiêu đến năm 2030

1
Quốc

lộ

-Hiện trạng: 25.079

km/125 tuyến

-Đường Hồ Chí Minh:

2.657 km

-Đường ven biển: 1.259

km

-Chiều dài quy hoạch

khoảng 32.000 km/174

tuyến

+ Nâng cấp, cải tạo đạt cấp

khoảng 4.700 km/106

đoạn tuyến

+ Nối thông tuyến đường

HCM

+ Đầu tư đường ven biển

2
Cao

tốc

-Khai thác 1.163 km (951

km đạt chuẩn cao tốc; 212

km phân kỳ)

-Đang xây dựng: 916 km

-2021-2030: đạt khoảng

5.000 km đường cao tốc

3

Vành

đai

đô thị

-Hà Nội: Cơ bản nối

thông Vành đai 3

-TP. HCM: Cơ bản nối

thông Vành đai 2

-Hà Nội: Vành đai 4 (102

km), khởi công xây dựng

Vành đai 5 (272 km)

-TP. HCM: Vành đai 3 (92

km), khởi công xây dựng

Vành đai 4 (200 km)

Nguồn: Tổng cục Đường Bộ (2021)
Hiện trạng và quy hoạch mạng lưới đường bộ đến 

năm 2030
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Stt Thông số Đơn vị
Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

3

Nhóm

4

Nhóm

5

Nhóm

6
Tổng

1 Số lượng

bến cảng

Bến

cảng
68 20 25 29 107 37 286

2 Số lượng 

cầu cảng

Cầu

cảng
127 58 55 61 218 69 588

a Tổng hợp, 

container

Cầu

cảng
72 27 30 30 91 37 287

b Chuyên

dùng

Cầu

bến
55 31 25 31 127 32 301

3
Chiều dài m 19.693 10.962

10.16

8
10.453 37.357 7.642

96.27

5

4 Lượng

hàng qua 

cảng năm

2021

Tr.T/nă

m
703 + 2%

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam (2021)
Hiện trạng năng lực hệ thống cảng biển Việt Nam

Hạ tầng logistics tại Việt Nam
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Hạ tầng thủy nội địa

• 2.360 con sông, kênh có tổng chiều dài
khoảng 41.900 km với trên 120 cửa sông.
Toàn quốc 298 cảng

• Mật độ sông kênh bình quân cả nước là
0,27 km/km2

Hạ tầng hàng không

• Toàn quốc 22 cảng hàng không, tổng diện
tích 12.409 ha

• Giai đoạn 2012-2019 ghi nhận sự bùng
nổ tăng trưởng của thị trường vận tải
hàng không từ cơ sở hạ tầng, năm 2020 –
2021 có sự chững lại đầu tư do dịch
Covid-19

Hạ tầng đường sắt

• 7 tuyến chính với chiều
dài 3.143 km

• 2.703 đường chính tuyến

• 277 ga

• Mật độ đạt 9.5km/1.000 
km2

• Kết nối 4/6 vùng, 34 
tỉnh/thành phố, 3 tuyến
trên hai hành lang chủ
đạo: Hà Nội - TP. Hồ Chí
Minh và Lào Cai - Hà Nội -
Hải Phòng

Hạ tầng logistics tại Việt Nam

Nguồn: Bộ GTVT (2021)
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Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

Nỗ lực phục hồi và
phát triển của các
doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ logistics
năm 2021

STT

Nhóm ngành: Giao nhận vận tải quốc tế, 

Kho bãi, Dịch vụ logistics bên thứ 3, thứ 

4

Nhóm ngành: Vận tải hàng hóa

1 Công ty Cổ phần Gemadept Tổng công ty CP Vận tải dầu khí

2 Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo

Trần
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3 Công ty CP Giao nhận toàn cầu DHL (Việt

Nam)
Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng

4
Công ty TNHH Expeditors Việt Nam

Công ty Vận tải dầu khí Thái Bình

Dương

5
Công ty CP Transimex

Công ty CP Vận tải sản phẩm khí

quốc tế

6 Công ty CP giao nhận vận tải Con Ong

(Bee Logistics)

Tổng công ty Vận tải thủy

Petrolimex

7 Công ty TNHH Kuehne + Nagel Công ty CP Vận tải Nhật Việt

8 Công ty TNHH Schenker Việt Nam Công ty CP Vinafco

9
Công ty CP Kho vận miền Nam

Công ty TNHH vận tải xăng dầu

Vipco

10 Công ty CP Vinafreight Công ty CP Vận tải 1 Traco

Top 10 Công ty uy tín ngành dịch vụ logistics năm 2021 tại Việt NamNguồn: Viet Nam Report 2021
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Biến động doanh thu của các doanh nghiệp logistics niêm yết trên thị 

trường chứng khoán và đánh giá mức độ phục hồi 
Nguồn: Viet Nam Report 2021

Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

Nỗ lực phục hồi và
phát triển của các
doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ logistics
năm 2021
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Vận chuyển Năm 2021 (nghìn 

tấn)

So năm 2020 (%)

Tổng, trong đó: 1.620.477 91,3

Trong nước 1.595.257,1 91,5

Ngoài nước 25.219,9 83,2

Theo loại hình

Đường sắt 5.652,7 108,5

Đường biển 85.072,6 103,3

Thủy nội địa 315.527,4 93,6

Đường bộ 1.213.940,6 89,9

Hàng không 283,7 104,2

Nguồn: TCTK (Năm 2021)

74,90%

5,25%

0,34%

19,50%

Đường bộ Đường biển

Đường sắt Đường thủy nội địa

Đường hàng không

Khối lượng hàng hóa vận chuyển qua các phương thức
Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa

của Việt Nam năm 2021

Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Sản lượng vận tải bằng đường thủy nội địa

Sản lượng vận tải bằng đường sắt

Sản lượng vận tải bằng đường hàng không

Nguồn: TTTT 2021 – Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê

Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Phát triển nhân lực logistics tại Việt Nam

Phân bố doanh nghiệp logistics theo quy mô nhân lực

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam (2021)

49 Trường Đại học đào tạo về logistics 

trên toàn quốc



Quan điểm chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics

▪Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định

nghĩa là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để

nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý,

nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh

nghiệp và tạo ra các giá trị mới

▪Chuyển đổi số trong doanh nghiệp không chỉ

đơn giản là đưa công nghệ số vào, mà cần kết

hợp với sự thay đổi tư duy, chiến lược, chuẩn hóa

quy trình kinh doanh và quy trình quản trị doanh

nghiệp, thậm chí thay đổi văn hóa kinh doanh

•Tại Việt Nam, Chuyển đổi số hiện nay diễn ra với

03 phạm vi (1) Chính phủ số, (2) Kinh tế số và (3)

Xã hội số ở các lĩnh vực, trong các loại hình tổ

chức với nhiều mức độ khác nhau, với 6 trụ cột.
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Khung đánh giá năng lực chuyển đổi số

(Nguồn: TM Forum và Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021)



Chính phủ số trong ngành dịch vụ logistics Việt Nam
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Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế 1 cửa ở Bộ GTVT

Nguồn: Bộ GTVT, 2021

Chỉ số cung cấp dịch vụ công của 18 Bộ năm 2020

Nguồn: Bộ TTTT, 2020



Động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics Việt Nam
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Chuyển đổi số tại

Việt Nam đang có

động lực lớn để

phát triển

Đại dịch Covid 19 đã hình thành những xu 

hướng mới trên thị trường dịch vụ logistics

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt

Nam (VLI), 2021

38,24%

13,24%

5,88%

42,65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1

Chuyển đổi số Giao hàng nhanh chóng

Khác Thay đổi nhu cầu của khách hàng



Kết quả đạt được từ việc ứng dụng chuyển đổi số của doanh nghiệp 
logistics
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Các hoạt động thực hiện chuyển đổi số

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

Khảo sát của nhóm nghiên cứu được

thực vào tháng 2 – tháng 3 năm 2022

về thực trạng ứng dụng chuyển đổi

số trong các doanh nghiệp dịch vụ

logistics tại Việt Nam.

12%

42%

46%

0% 0%
Công ty nhà nước

Công ty cổ phần

Công ty tư nhân

Công ty liên doanh

Công ty 100% vốn 
nước ngoài

33,33%

6,45%

13,33%

6,67%

10,00%

17,24%

20,69%

33,33%

24,14%

27,59%

26,67%

24,14%

30,00%

26,67%

48,39%

40,00%

40,00%

23,33%

31,03%

31,03%

16,67%

24,14%

24,14%

20,00%

10,34%

13,33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Điều chỉnh chiến lược và cấu trúc tổ chức để thích nghi …

Áp dụng hệ thống mạng Internet

Áp dụng hệ thống mạng LAN kết nối 

Áp dụng hệ thống quản lý đơn đặt hàng (booking)

Áp dụng hệ thống quản lý kho hàng/bãi hàng (WMS)

Áp dụng hệ thống quản lý vận tải (TMS)

Áp dụng hệ thống quản lý tài chính - kế toán

Áp dụng hệ thống công nghệ truy vấn hàng hóa theo thời …

Áp dụng hệ thống định vi toàn cầu (GPS)

Áp dụng hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng

Áp dụng hệ thống lập kế hoạch và quản lý nguồn lực …

Áp dụng hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS)

Áp dụng hệ sinh thái tích hợp tổng thể chức năng kinh …

Chưa thực hiện Mới thực hiện Đã thực hiện từ lâu Đã thực hiện và cải tiến nhiều lần 



Các rào cản hạn chế chuyển đổi số trong ngành dịch vụ
logistics tại Việt Nam
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Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

43,33%

40,00%

36,67%

37,93%

44,83%

30,00%

43,33%

40,00%

41,38%

46,67%

29,03%

43,33%

38,71%

48,39%

13,33%

16,67%

6,67%

17,24%

10,34%

16,67%

3,33%

16,67%

24,14%

13,33%

25,81%

23,33%

29,03%

19,35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Thiếu tầm nhìn,chiến lược và phương hướng

Thiếu nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp

Thiếu văn hóa định hướng theo công nghệ

Thiếu năng lực đổi mới và chấp nhận thay đổi

Thiếu năng lực kỹ thuật số và lực lượng lao động có trình độ

Sự phản kháng của nhân viên và quản lý với những thay đổi do 
chuyển đổi số mang lại 

Thiếu sự phối hợp và cộng tác giữa các bộ phận trong doanh 
nghiệp 

Thiếu nguồn lực đầu tư và sự chủ động đầu tư

Hệ thống thông tin của doanh nghiệp không đồng nhất và thiếu 
tiêu chuẩn 

Thiếu sự đảm bảo về an ninh mạng và khả năng phục hồi hệ 
thống 

Chi phí đầu tư và thực hiện chuyển đổi số cao 

Rủi ro khi triển khai công nghệ và mối quan tâm về lợi tức đầu tư 
(ROI) không đảm bảo

Hạ tầng hệ thống GTVT phức tạp và chưa hoàn thiện 

Thiếu hoặc không đủ các quy định và hướng dẫn thực hiện 
chuyển đổi số từ cơ quan quản lý nhà nước

Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 



Yếu tố cần thiết để thực hiện thành công chuyển đổi số trong đối số
trong ngành dịch vụ logistics

108

Yếu tố cần thiết để thực hiện thành công chuyển đổi số trong đối số trong ngành dịch vụ logistics

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

38,71%

58,06%

48,39%

45,16%

45,16%

48,39%

48,39%

51,61%

38,71%

45,16%

48,39%

54,84%

58,06%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Phát triển mô hình kinh doanh mới để thích nghi và tận dụng quá trình …

Phát triển chiến lược kinh doanh số, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng

Thực hiện chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu trong toàn hệ thống doanh …

Điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp sẵn sàng cho sự thay đổi

Nhân viên và quản lý có động lực tham gia thực hiện chuyển đổi số

Đào tạo nhân viên và phát triển các kỹ năng phù hợp với các ứng dụng …

Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo năng động và linh hoạt

Chủ động đầu tư và nguồn lực tài chính dồi dào

Đảm bảo sự bảo mật và an toàn khi thực hiện chuyển đổi số

Đầu tư vào công nghệ phù hợp theo nhu cầu kinh doanh, đảm bảo sự …

Khả năng tương thích, tích hợp và tương tác của các ứng dụng CNTT …

Sự tin tưởng lẫn nhau giữa doanh nghiệp và các đôi tác kinh doanh

Chủ trương, định hướng, và chính sách hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà …

Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý



Ảnh hưởng của chuyển đổi số tới sự phát triển ngành dịch vụ
logistics tại Việt Nam
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Yêu cầu của doanh nghiệp logistics đối với thông tin chung

của cơ quan quản lý nhà nước về logistics

Ảnh hưởng của CĐS đến doanh nghiệp logistics

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

25,81%

38,71%

35,48%

38,71%

35,48%

29,03%

38,71%

38,71%

38,71%

29,03%

41,94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Giảm chi phí nhờ đơn giản hóa việc cộng tác với đối tác; tinh gọn 

hơn, tự động hơn và quy trình không sai sót

Hợp lý hóa hoạt động làm cho quy trình kinh doanh hiệu quả và 

đáng tin cậy 

Thực hiện hoạt động vận tải đúng thời điểm đáp ứng nhu cầu 

khách hàng

Nhiều công nghệ mới mang đến cơ hội thực hiện chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn

Khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu để tăng khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp

Đảm bảo yêu cầu tính minh bạch và thời gian thực của dữ liệu để 

cung cấp cho các đối tượng liện quan trong quá trình vận …

Doanh thu từ hoạt động vận tải gia tăng

Lợi nhuận tư hoạt động vận tải gia tăng

Tăng sự sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ "Xanh", 

chống biển đổi khí khậu và giảm phát thải khí CO2"

Cải thiện sự hợp tác với các bên liên quan thông qua sự chia sẻ 

thông tin

Gia tăng cơ hội được chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước 

ngoài

Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý

38,71%

41,94%

35,48%

41,94%

35,48%

41,94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Truy vấn được thông tin về chính sách, pháp 

luật trực tuyến và có tính hệ thống

Truy vấn được thông tin thống kê và cập nhật 

về thị trường vận tải (doanh nghiệp, giá 

cước,…)

Truy vấn được thông tin thống kê và cập nhật 

về năng lực vận tải (cơ sở hạ tầng, số phương 

tiện,...)

Truy vấn, tra cứu được thông tin số hóa doanh 

nghiệp

Truy vấn được chứng nhận tín dụng doanh 

nghiệp vận tải 

Gia tăng theo dõi bảo hiểm, và quản lý hành 

trình vận chuyển

Rất không cần thiết Không cần thiết Bình thường Cần thiết Rất cần thiết



Tình huống thực tế chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Bee Logistics
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Mạng lưới logistics của Bee Logistics ở trong và ngoài nước Ứng dụng chuyển đổi số được xây dựng và phát triển tại Bee 

Logsitics
Nguồn: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu của nhóm nghiên cứu, 2022



Tình huống thực tế chuyển đổi số tại Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel 
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Lộ trình chuyển đổi số của Viettel Post Hệ sinh thái số của Viettel Post

Nguồn: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu của nhóm nghiên cứu, 2022



Một số khó khăn và rào cản từ 2 Doanh nghiệp

112

Nguồn: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu của nhóm nghiên cứu, 2022

• Sự thiếu đồng bộ về nền tảng liên kết giữa các bên liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ

logistics; vẫn còn có hạn chế về khả năng tích hợp công nghệ mới

• Thay đổi thói quen để chống lại sức ỳ của bộ máy; năng lực ứng dụng CNTT, và con người nội

tại tổ chức chưa sẵn sàng thay đổi, đòi hỏi những nỗ lực của ban lãnh đạo trong công tác tạo

động lực và truyền thông;

• Phải đầu tư để xây dựng các giáo trình hướng dẫn và đào tạo; thực hiện đào tạo tại doanh

nghiệp

• Công tác quy hoạch, phát triển, và triển khai chuyển đổi số không đồng đều giữa các bộ phận,

dẫn tới nhu cầu phát sinh sửa đổi nhiều;

• Hệ thống bảo mật CNTT chưa được đầu tư đủ để đáp ứng nhu cầu;

• Thiếu nhân sự có năng lực về công nghệ thông tin để hỗ trợ chuyển đổi;

• Những hạn chế về đầu tư, nguồn lực tài chính cũng là rào cản không nhỏ đối với quá trình

chuyển đổi số của doanh nghiệp.



Triển vọng, xu hướng và một số kiến nghị tăng cường chuyển đổi số trong
ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Dự báo tăng trưởng thị trường kho lạnh tại Việt Nam

Dự báo hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam

Bức tranh tăng trưởng doanh thu các

ngành và dấu hiệu phục phồi

Nguồn: Bộ Kế hoạch và đầu tư (2022), FinGroup

(2022), Tổng cục Hải quan (2022)
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Nhu cầu giải pháp công nghệ với doanh 

nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số
Nhu cầu giải pháp công nghệ với doanh nghiệp nhu cầu tăng 

tốc và có định hướng xuất khẩu

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021

28%

36%

40%

43%

54%

57%

0% 20% 40% 60%

Kế toán

Quản lý nhân sự và trả lương

Hạ tậng mạng dữ liệu

Giao dịch điện tử

Làm việc nội bộ

Tiếp tri trực tuyến

50%

58%

61%

64%

10% 30% 50%

An toàn dữ liệu 

Hệ thống hoạch định tài nguyên 
doanh nghiệp

Quản lý hệ thống khách hàng 
và quản lý kênh bán hàng

Phân tích dữ liệu, báo cáo 
thông minh

36%

42%

44%

10% 30% 50%

Giải pháp thanh toán xuyên 
biên giới

Giải pháp vận chuyển, kho 
bãi, logistics xuyên biên giới

Hỗ trợ tham gia các sàn 
TMĐT xuyên biên giới

Triển vọng, xu hướng và một số kiến nghị tăng cường chuyển đổi số trong
ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam
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Đánh giá xu hướng ứng dụng chuyển đổi số trong những giai đoạn tiếp theo

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2022

25,00%

42,50%

52,63%

32,43%

28,95%

42,11%

44,74%

48,65%

45,00%

32,50%

21,05%

35,14%

42,11%

28,95%

31,58%

29,73%

30,00%

25,00%

26,32%

32,43%

28,95%

28,95%

23,68%

21,62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tự động hóa dựa trên các nền tảng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, 
IoT, Block chain,… (ví dụ: trợ lý ảo, giao dịch điện tử xuyên …

Hệ thống hóa công tác quản lý các nghiệp vụ bằng công nghệ 
thông tin.

Nền tảng kết nối và tương tác hiệu quả với khách hàng

Áp dụng công nghệ mới về chuyển đổi từ nhiên liệu khoáng sang 
nhiên liệu sạch (ví dụ: các bộ chuyển đổi,...)

Áp dụng công nghệ mới để cải thiện hệ thống xử lý khí thải (ví dụ: 
trung hòa, khử, thu giữ khí thải phương tiện,…)

Áp dụng công nghệ mới về sản xuất năng lượng tái tạo (tấm năng 
lượng mặt trời gắn trên xe, các dạng chuyển đổi năng lượng …

Áp dụng công nghệ mới trong quản lý phương tiện và tài sản.

Áp dụng công nghệ mới trong quản lý lái xe (nâng cao an toàn và 
ngăn chặn sự cố, kiểm soát hành vi: ngủ gật, xao nhãng, chạy …

Ngắn hạn (Giai đoạn 2021 - 2025) Trung hạn (Giai đoạn 2026 - 2030) Dài hạn (sau năm 2030)

Triển vọng, xu hướng và một số kiến nghị tăng cường chuyển đổi số
trong ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam
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PHẦN 3

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 

2022 VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022

➢ Các rủi ro từ đại dịch, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới.

➢ Chiến dịch "Zero COVID" có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế Trung Quốc, qua đó có thể làm giảm tốc độ tăng
trưởng xuất khẩu và quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam.

➢ Áp lực lạm phát và chi phí sản xuất đang tăng lên rất mạnh.

➢ Rủi ro từ xung đột Nga – Ukraine.

➢ Sự chậm lại của kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế kinh tế đối tác quan trọng của Việt Nam.

➢ Sự lệch pha trong chính sách kích thích kinh tế của Việt Nam so với xu hướng chung toàn cầu

➢ Các rủi ro liên quan đến sự kém hiệu quả trong thực thi các chính sách kích thích kinh tế.

Rủi ro, trở ngại chính đối với quá tình phục hồi tăng 

trưởng kinh tế 



Gợi ý chính sách chung

Việt Nam cần:

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa khôi phục kinh tế, vừa ổn định

kinh tế vĩ mô và lành mạnh, 

2. Minh bạch hoá thị trường tài chính trên quan điểm sống chung

với Covid-19, 

3. Thực hiện các chính sách tài khoá và tiền tệ tập trung nhiều vào 

việc thúc đẩy cầu

4. Ưu tiên nguồn lực cho khu vực doanh nghiệp phục hồi, phát

triển.



• Thứ nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu trong thời gian tới là “ổn định kinh tế vĩ mô”, không chỉ trong lĩnh

vực kinh tế mà cả về chính trị, xã hội để từ đó phục hồi nền kinh tế.

• Thứ hai, trong ngắn hạn, các chính sách cần đảm bảo linh hoạt để có thể giúp nền kinh tế phản ứng nhanh trước 

những biến động nhanh chóng của nền kinh tế thế giới. Các chính sách tài khoá cần đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ 

trợ nền kinh tế phục hồi

• Thứ ba, song song với việc đẩy mạnh chi tiêu, cần tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đầu tư công, nghiên cứu 

đổi mới cơ chế quản lý, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách. 

• Thứ tư, Việt Nam cần đặc biệt chú ý về nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài. Lạm phát thấp hiện nay ở trong 

nước một phần vì cầu tiêu dùng thấp. Lạm phát do chi phí đẩy cần sớm được đánh giá chính thức của Chính phủ và 

nhất là khả năng lạm phát trong các quý đầu năm 2022 do ảnh hưởng của chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nhập khẩu tới 

lạm phát để có biện pháp kiểm soát giúp hạn chế tác động tiêu cực tới người tiêu dùng trong nước. 

• Thứ năm, chính sách tiền tệ cần duy trì trạng thái “thích ứng” với hiện trạng của nền kinh tế, tiếp tục cân bằng giữa lạm

phát và rủi ro tài chính với hỗ trợ phục hồi kinh tế, khơi thông sự luân chuyển của dòng vốn. Cần đẩy mạnh phát triển

thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán nhưng cần công khai minh bạch thông tin và giao dịch và đẩy mạnh sự

chuyên nghiệp của các chủ thể tham gia thị trường.

• Thứ sáu, trước nguy cơ dòng tiền trong nền kinh tế có thể chưa đi vào sản xuất mà chảy vào các thị trường tài sản, để

dòng vốn thật có thể quay lại vào đầu tư sản xuất - kinh doanh thì thứ nhất, việc nhất quán chính sách bình thường

mới, mở cửa và sống chung với Covid – 19 vẫn là điều kiện quan trọng nhất

Đề xuất chính sách trong ngắn hạn



Đề xuất chính sách trong trung hạn

• Cẩn đẩy mạnh an ninh xã hội, an ninh năng lượng, thúc đẩy sự linh hoạt của chính sách tiền tệ 

và tăng khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng. 

• Cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ có tác động lan tỏa đến Việt Nam, gia tăng áp lực lạm phát

và là cú sốc mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, cần phải nghiên cứu đánh giá tác động

của các yếu tố này và đề ra các giải pháp ứng phó, hướng tới chuyển đổi sang năng lượng

xanh, năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng thông qua dự phòng năng lượng đủ

mạnh, đa dạng hóa và tránh phụ thuộc vào một nguồn năng lượng.

• Tập trung vào xây dựng các thể chế và chính sáchhúc đẩy đầu tư và liên kết đầu tư giữa các

thành phần kinh tế, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(FDI)

• Xu hướng tăng giá cả nhiều loại hàng hóa, năng lượng vẫn tiếp tục và áp lực lạm phát trên thế

giới có thể sẽ kéo dài đòi hỏi một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam phải theo dõi rất chặt

chẽ để kịp thời điều chỉnh chính sách phù hợp giúp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.



Đề xuất chính sách trong dài hạn

• Cần tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế, đẩy mạnh nâng cao tăng năng suất - cốt lõi của năng lực cạnh tranh và nâng cấp sự tham

gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

• Thương mại vẫn là động lực quan trọng để Việt Nam tăng trưởng trong thời gian tới. Do đó, cần tiếp tục tận dụng các FTAs

Việt Nam đã ký kết, khai thác các thị trường là đối tác trong các FTAs.

• Đối với đầu tư, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ những cơ hội và thách thức cũng như xu hướng của dòng FDI toàn cầu, để điều

chỉnh chiến lược cho phù hợp. Ngoài ra, bối cảnh mới có thể ảnh hưởng đến sự chuyển dịch ngành đầu tư của doanh nghiệp

đa quốc gia theo hướng nghiêng về nhóm ngành phù hợp với điều kiện toàn cầu, đặc biệt là FDI trong ngành cơ sở hạ tầng và

công nghệ thông tin. Vì thế, Việt Nam cần có các giải pháp chính sách để thu hút FDI trong những ngành như vậy.

• Cần có một số giải pháp đối với một số lĩnh vực cụ thể chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 để các lĩnh vực này

nhanh chóng phục hồi.

• Trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao và chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, việc phát triển hệ thống e-logistics,

có chính sách cụ thể để phát triển ngành logistcs là cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam kịp thời cắt giảm chi phí, đồng thời

nắm bắt được cơ hội xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

• Tiếp tục có những cải cách đột phá về thể chế nhằm thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh

tranh bình đẳng, đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mô hình kinh doanh mới, sáng tạo, dựa trên ứng

dụng nền tảng số và không gian số.



Gợi ý chính sách nâng cao chuyển đổi số ngành dịch vụ

Chính phủ và các cơ quan chức năng:

• Hoàn thiện thể chế và khung pháp lý về chuyển đổi số

• Đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (kết hợp
công, tư)

• Tăng cường giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin ở tất cả các
cấp học

• Hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số (vốn, thông
tin, v.v)

• Chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong
lĩnh vực công nghệ số

• Xác định mức độ ưu tiên của các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi
số của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế khác nhau



Một số khuyến nghị lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

￮ Đối với ngành Ngân hàng: (i) đẩy mạnh đầu tư phát triển trang bị, hạ tầng công nghệ phục vụ các quy trình xử lý
nghiệp vụ, trải nghiệm khách hàng; (ii) siết chặt các quy định và biện pháp bảo mật thông tin khách hàng; (iii) đẩy mạnh
áp dụng công nghệ trong các tác vụ hàng ngày của từng bộ phận, đồng thời liên kết thông tin chặt chẽ giữa các phòng
ban trong ngân hàng; (iv) nghiên cứu xây dựng và liên tục cập nhật kế hoạch chuyển đổi số trong ngân hàng, ưu tiên
phân bổ nguồn lực đầu tư cho các công nghệ mới, đẩy mạnh quá trình số hóa và chuyển đổi số trong ngân hàng; (v) xây
dựng chính sách đãi ngộ, thu hút nhân sự chất lượng cao phục vụ mục đích chuyển đổi số và phát triển dài hạn của
từng ngân hàng kết hợp đào tạo nội bộ về công nghệ và ứng dụng công nghệ; (vi) cập nhật khung pháp lý mang tính
khuyến khích từ Chính phủ và sự quản lý, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước…

￮ Đối với ngành Chứng khoán: (i) đẩy mạnh số hóa các quy trình nghiệp vụ: mở tài khoản, thanh toán, quản lý danh mục
khách hàng…; (ii) phát triển các kênh thông tin đầu tư để hỗ trợ khách hàng giao dịch và quản lý tài sản một cách hiệu
quả; (iii) nghiên cứu phát triển các sản phẩm đầu tư, dịch vụ tư vấn thông qua việc ứng dụng các nền tảng công nghệ
nhằm phân tích nhu cầu, năng lực tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng; (iv) tăng cường kết nối và hiện diện tại các
sàn giao dịch toàn cầu thông qua các nền tảng công nghệ, qua đó tìm kiếm đối tác để cung cấp dịch vụ, tiện ích cho
khách hàng, tăng cường phạm vi tiếp cận của các nhà đầu tư; (v) đẩy mạnh phát triển công nghệ trong xây dựng các hệ
thống cảnh báo, bảo mật thông tin, phát hiện gian lận và đảm bảo tuân thủ các quy định khi tham gia đầu tư.

￮ Đối với ngành Bảo hiểm: (i) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, hỗ trợ người tham gia
BHXH, BHYT thông qua việc cải thiện và số hóa thủ tục hành chính xây dựng cơ sử dữ liệu ngành, cải thiện trải nghiệm
người dùng trên các nền tảng trực tuyến; mở tổng đài tư vấn 24/7 và ứng dụng công nghệ trong phân tích, xử lý dữ liệu
ngành; (ii) các công ty bảo hiểm nên tăng cường tiếp cận khách hàng qua các kênh phân phối trực tuyến; xây dựng
chuẩn hóa các quy trình nội bộ; triển khai tự động hóa thông minh; tích hợp đồng bộ các hệ thống công nghệ sẵn có.
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Đề xuất chính sách tăng cường chuyển đổi số trong ngành dịch
vụ logistics Việt Nam
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Hoàn thiện cơ chế chính
sách về CĐS trong ngành

dịch vụ logistics

Tăng cường ứng dụng CNTT 
trong doanh nghiệp dịch vụ

logistics

Đầu tư, phát triển hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng dữ liệu 

Tái cấu trúc ngành dịch vụ
logistics, trong đó thúc đẩy 
sự phát triển các loại hình 
logistics (3PL, 4PL, 5PL,..) 

Đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, thích nghi với 

toàn cầu hóa và chuyển đổi 
sổ

Áp dụng rộng rãi quản trị
chuỗi cung ứng, quản trị
logistics trong các doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần, 
khuyến khích thuê ngoài

logistics

Phát triển đa dạng các trung 
tâm phân phối thông minh tại 
các thành phố, đô thị lớn trên 

cả nước nhằm phục vụ thị 
trường bán lẻ

Gắn kết công nghệ thông tin 
trong logistics, đặc biệt khâu 
thủ tục hải quan và tại biên 
giới, tiêu chuẩn hóa chứng 

từ, kế nối EDI,…



Khuyến nghị giải pháp Doanh nghiệp

Doanh nghiệp:

• Xây dựng chiến lược, lộ trình, cấu phần chuyển đổi
số

• Nâng cao nhận thức, tư duy kinh doanh số của lãnh
đạo doanh nghiệp

• Nâng cao hiểu biết và kỹ năng số của người lao
động



THANK YOU!

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022


