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CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH 
NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 

1. Khái niệm và lợi ích của chuyển đổi số 

1.1. Khái niệm 

Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới, nhưng đến khi cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 bùng nổ, chuyển đổi số (Digital Transformation) mới xuất hiện 
và trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Có rất nhiều định nghĩa và cách hiểu 
khác nhau về chuyển đổi số. 

Theo Công ty Nghiên cứu và Tư vấn công nghệ thông tin Gartner, chuyển 
đổi số là việc ứng dụng công nghệ trong thay đổi mô hình kinh doanh của doanh 
nghiệp, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội và giá trị mới, giúp doanh nghiệp gia tăng tốc 
độ tăng trưởng và đạt doanh số tốt hơn. 

Còn theo Microsoft, chuyển đổi số chính là tái cấu trúc tư duy trong phối 
hợp giữa dữ liệu, quy trình và con người nhằm tạo ra nhiều giá trị mới. 

Tuy nhiên, cũng có định nghĩa cho rằng, chuyển đổi số không chỉ ứng dụng 
công nghệ trong thay đổi mô hình kinh doanh, mà còn tham gia vào tất cả các khía 
cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, chuyển đổi số sẽ thay đổi toàn diện 
(transformation) cách thức doanh nghiệp hoạt động, từ đó tăng hiệu quả hợp tác, 
tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng. 

Do đó, có thể thấy, chuyển đổi số là thay đổi phương thức làm việc trong 
cuộc sống, phương thức sản xuất với các công nghệ số, là sự tích hợp đầy đủ các 
công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một đơn vị, của một doanh 
nghiệp, ứng dụng các công nghệ, nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh 
doanh và đem đến những hiệu quả cao hơn, những giá trị mới hơn cho doanh 
nghiệp. Chuyển đổi số còn là sự thay đổi về văn hóa của đơn vị, của doanh nghiệp, 
đòi hỏi doanh nghiệp cần liên tục cập nhật, liên tục học hỏi theo cái mới, cái hiện 
đại và phải chấp nhận cả thất bại bên cạnh những thành công của sự đổi mới đem 
lại. 

Đối với Việt Nam, chuyển đổi số là quá trình thay đổi mô hình cũ, mô hình 
truyền thống sang dạng doanh nghiệp số, dựa trên những ứng dụng công nghệ 
mới, như: Big data, IoT, điện toán đám mây,…, nhằm thay đổi phương thức điều 
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hành, quy trình làm việc và văn hóa lao động trong doanh nghiệp. Đối với con 
người bình thường, chuyển đổi số làm thay đổi phong cách sống của chúng ta. 

Nhìn chung, dựa theo các chuyên gia phân tích và nghiên cứu thị trường, 5 
mục đích cuối cùng mà các doanh nghiệp chuyển đổi số hướng tới bao gồm: Tăng 
tốc độ thị trường, tăng vị trí cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng năng 
suất nhân viên,… 

1.2. Lợi ích của chuyển đổi số 

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cuộc sống của 
người tiêu dùng. 

1.2.1. Đối với Chính phủ 

Chuyển đối số sử dụng dữ liệu và hệ thống công nghệ số nhằm thay đổi trải 
nghiệm người sử dụng với các dịch vụ công do Nhà nước cung cấp. Việc thay đổi 
hệ thống công nghệ cũng làm thay đổi nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt 
động của bộ máy cơ quan nhà nước. 

Chuyển đổi số cũng đang dần thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, 
những người đứng đầu các quốc gia, tổ chức, có khả năng quyết định hướng đi và 
sự thành công của quốc gia và tổ chức. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đã đầu 
tư rất nhiều vào hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho quá trình 
chuyển đổi số trước những lợi ích mà nó đem lại. Chính phủ các nước dần ứng 
dụng chuyển đổi số vào công tác xây dựng “Nhà nước số”, “Chính phủ điện tử”. 
Đồng thời cũng đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp áp 
dụng những thành tựu của chuyển đổi số vào quá trình vận hành kinh doanh doanh 
nghiệp. Đối với hoạt động nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, các bộ máy chính 
quyền của nhiều quốc gia đã ngay lập tức áp dụng chuyển đổi số khi nhận thức 
được tầm quan trọng của nó. 

Trước xu hướng đó, Chính phủ Việt Nam cũng đang từng bước áp dụng 
vào công tác quản lý và xây dựng chính phủ điện tử với các chính sách - pháp luật 
đang được sửa đổi nhằm có hệ thống pháp lý phù hợp với xu hướng hiện nay. Bên 
cạnh đó, Chính phủ Việt Nam còn khuyến khích các ngành/nghề, doanh nghiệp 
áp dụng chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực, như: Chuyển đổi số doanh nghiệp, 
chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, 
trong công tác truyền thông,… 
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Tuy vậy, Chính phủ cũng cần phải hoạch định lại các chiến lược chuyển 
đổi số quốc gia cho phù hợp và nhất quán  nhằm định hướng phát triển kinh tế - 
xã hội số. Trên cơ sở đó, xây dựng các chiến lược chuyển đổi số trong từng ngành, 
từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp,… đảm bảo quá trình công nghiệp hóa, chuyển 
đổi hóa và tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó các cơ quan nhà nước - doanh nghiệp 
- trường đại học, viện nghiên cứu giữ vai trò nòng cốt. 

1.2.2. Đối với doanh nghiệp 

Có thể thấy rõ, chuyển đổi số mang rất nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp, 
như: 

- Thu hẹp khoảng cách giữa các phòng, ban trong doanh nghiệp: Khi ứng 
dụng chuyển đổi số, sự liên kết thông tin giữa các phòng, ban trong doanh nghiệp 
được kết nối với một nền tảng hệ thống công nghệ đồng nhất. Mỗi phòng ban vẫn 
có các phần mềm riêng để phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn nhưng vẫn có thể 
giao tiếp với các bộ phận khác thông qua hệ thống giao tiếp nội bộ. Điều này sẽ 
giúp cho các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp được giải quyết ngay khi xảy 
ra, giúp cho sự vận hành trong doanh nghiệp không bị tắc nghẽn không rõ nguyên 
nhân, gây tác động xấu đến doanh nghiệp, như: phục vụ khách hàng bị chậm trễ, 
lượng hàng bán được giảm sút,… 

- Tăng sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị doanh nghiệp: 
Tham gia quá trình chuyển đổi số, CEO của doanh nghiệp sẽ có thể chủ động và 
dễ truy xuất báo cáo về các hoạt động của doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh 
nghiệp, như: nhân viên ghi nhận doanh số, biến động nhân sự, khách hàng tìm 
hiểu sản phẩm sẽ được thể hiện trên các phần mềm quản trị doanh nghiệp, điều 
này sẽ giúp giảm sự chậm trễ, giúp CEO quản lý doanh nghiệp hiệu quả và minh 
bạch hơn so với trước đó. 

- Tối ưu hóa năng suất nhân viên: Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp khai 
thác được tối đa năng lực làm việc của nhân viên trong công ty. Bởi những công 
việc có giá trị gia tăng thấp, hệ thống có thể tự động thực hiện mà doanh nghiệp 
không cần tốn chi phí trả lương cho nhân viên, đồng thời cũng giúp nhân viên có 
thêm thời gian để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các công việc quan 
trọng khác. Chuyển đổi số cũng giúp người quản lý dễ dàng đánh giá chất lượng 
công việc của từng nhân viên qua số liệu báo cáo nhận lại cuối ngày, cuối tuần, 
cuối tháng hoặc cuối quý. 
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- Nâng cao khả năng cạnh tranh: Nếu doanh nghiệp sở hữu nền tảng số hóa 
sẽ có thể triển khai và vận hành doanh nghiệp hiệu quả, chính xác và chất lượng. 
Bởi các giải pháp quản trị và vận hành số hóa sẽ tăng tính hiệu quả và chính xác 
trong các quyết định của doanh nghiệp. Đồng thời, chuyển đổi số cũng giúp doanh 
nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong việc tương 
tác nhanh chóng với khách hàng, chính sách chăm sóc và phục vụ khách hàng,… 

1.2.3. Đối với người tiêu dùng 

Đối với người tiêu dùng, chuyển đổi số cũng đang dần tác động vào trong 
cuộc sống khi có thể trải nghiệm các dịch vụ công hay các dịch vụ được cung cấp 
từ các doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, nhanh chóng. Các giao dịch như: ngân 
hàng, mua sắm,… hoàn toàn có thể thực hiện qua mạng mà không cần phải đến 
tận nơi thực hiện. 

Đại dịch Covid-19 cũng giúp người tiêu dùng nhận thức được tầm quan 
trọng của chuyển đổi số, bởi trong thời gian cách ly xã hội, người tiêu dùng buộc 
phải hạn chế ra đường, mọi giao dịch, việc học, các cuộc họp và xử lý công việc 
đều được thực hiện qua máy tính. Điều này bắt buộc người tiêu dùng phải có máy 
tính và hệ thống truyền tải mạng dữ liệu ổn định mới đáp ứng được nhu cầu của 
công việc. 

Xu hướng chuyển đổi số đã tạo ra rất nhiều dịch vụ có ích cho người tiêu 
dùng cũng như tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã hội. Tuy 
nhiên, chuyển đổi số cũng tạo ra những mâu thuẫn, thay đổi cơ bản với mô hình 
kinh doanh truyền thống, bởi những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các 
ngành công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu buộc các doanh nghiệp và 
mô hình kinh doanh truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tồn tại và phát 
triển. 

2. Quy trình triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp  

Quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp sẽ diễn ra trong nhiều giai đoạn 
và biến đổi nhiều thứ. Vậy những thứ sẽ biến đổi là thứ gì và phải ưu tiên theo thứ 
tự nào? Bằng cách trả lời các câu hỏi theo lộ trình trên, quá trình chuyển đổi số 
của doanh nghiệp sẽ đi theo đúng hướng, đúng người, đúng nơi, đúng chỗ và đúng 
thời điểm. Chúng ta sẽ phân tích về một quy trình 7 bước cho mỗi doanh nghiệp 
thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số của mình. 

2.1. Định vị lại mô hình kinh doanh 
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Trước khi chuyển đổi số, bản thân doanh nghiệp đã định hình cho mình một 
cách thức kinh doanh để có thể tìm kiếm doanh thu và lợi nhuận. Có thể cách thức 
kinh doanh này chưa được tối ưu, hiệu quả chưa cao nên để tồn tại được bắt buộc 
doanh nghiệp phải định vị lại mô hình kinh doanh nhằm phù hợp với thời đại số.  

Khi định vị lại mô hình kinh doanh mới, doanh nghiệp cần cân nhắc trả lời 
một số câu hỏi sau 

• Cách mà doanh nghiệp đưa sản phẩm/dịch vụ của mình đến 
với thị trường là như thế nào? 

• Mối quan hệ giữa khả năng ứng dụng thương mại với công 
nghệ của doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử 
trên nền web hay thương mại di động và tương lai là các siêu ứng dụng? 

• Doanh thu và lợi nhuận chính của doanh nghiệp đến từ đâu? 
Khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp là ai, ở đâu, phân khúc nào? Chiến 
lược khác biệt hóa của doanh nghiệp so với đối thủ là gì? Chẳng hạn như 
sản phẩm giá rẻ, dùng thử trọn đời, giá bán theo lượt tải, miễn phí từng 
phần, hỗ trợ toàn cầu... 

• Tương lai của mô hình này có thể kéo dài trong bao lâu theo 
dự kiến? 

2.2. Cấu trúc lại mô hình hoạt động 

Để thích ứng với quá trình chuyển đổi số thì chắc chắn cơ cấu tổ chức của 
doanh nghiệp cần có sự thay đổi, sẽ có những bộ phận mới được hình thành và có 
những bộ phận được cắt bỏ. 

Quá trình cấu trúc lại mô hình hoạt động của doanh nghiệp sẽ phải giải 
quyết được một số câu hỏi sau 

• Những bộ phận nào trong doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc 
và đưa yếu tố công nghệ và kỹ thuật số vào? 

• Doanh nghiệp sẽ phát triển bao nhiêu quy trình mới, loại bỏ 
bao nhiêu quy trình cũ, là những quy trình nào? 

• Cải tổ nhân sự theo hướng tinh gọn, đơn giản như thế nào? 
Nhờ áp dụng công nghệ số thì doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu nhân 
sự (về số lượng) và tiết kiệm được bao nhiêu chi phí nhân sự? 
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• Điều gì làm doanh nghiệp ổn định và liên tục phát triển xét về 
chiến lược dài hạn? 

2.3. Chiến lược nhân sự 

Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự là quá trình áp dụng và ứng dụng số 
hóa vào hoạt động vận hành - quản lý nhân sự tại doanh nghiệp. Chuyển đổi số 
nhân sự không phải là “thay người thành máy”, cũng không phải cắt bỏ hoàn toàn 
mà là tinh gọn và tối ưu nguồn nhân lực đang có. 

Khi doanh nghiệp chuyển đổi số, cách thức làm việc truyền thống sẽ được 
thay thế bằng việc áp dụng các công cụ số nhằm mục đích gia tăng năng suất, tiết 
kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác khi thực hiện các nghiệp vụ. Do đó, chiến 
lược nhân sự của doanh nghiệp cần giải quyết được một số câu hỏi sau 

• Chiến lược chuyển đổi số có ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo 
hay không? Lãnh đạo cần có những tư duy và kỹ năng gì để ra quyết định 
trong trường hợp chuyển đổi số? 

• Doanh nghiệp của bạn phải tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ 
năng và kinh nghiệm gì cho nhân sự trong toàn bộ hệ thống? 

• Làm sao để tuyển dụng được những người phù hợp với văn 
hóa doanh nghiệp nhưng lại phải vừa vặn với chiến lược “chuyển đổi số” 
đang diễn ra trong doanh nghiệp. 

2.4. Số hóa quy trình 

Số hóa quy trình là việc sử dụng các dữ liệu, tài liệu đã được chuyển sang 
định dạng kỹ thuật số để cải tiến, thay đổi quy trình vận hành, các quy trình làm 
việc và hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp. Để số hóa được quy trình thành 
công thì doanh nghiệp cần cân nhắc trả lời được các câu hỏi sau 

• Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin của doanh nghiệp đã có 
những gì rồi? Còn thiếu những gì để đủ năng lực chuyển đổi: hệ thống lõi, 
mạng lưới, dữ liệu, phần mềm phân tích dữ liệu? 

• Doanh nghiệp hướng tới những quy trình mang tính tự động 
và hoàn toàn số hóa hoặc số hóa một phần? Ví dụ như trả lời tự động các 
yêu cầu của khách hàng thông qua hệ thống chatbot, lấy hàng tự động bằng 
robot, phân loại hàng hóa tự động, giao hàng bằng thiết bị tự lái,… 
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• Quy trình số hóa có giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng 
hiệu quả hay không? 

2.5. Nâng cao năng lực thích ứng công nghệ thông tin 

Bước tiếp theo trong quy trình chuyển đổi số là phải nâng cao năng lực 
thích ứng công nghệ thông tin cho người lao động trong doanh nghiệp. Để thực 
hiện thành công bước này thì doanh nghiệp cần trả lời được câu câu hỏi sau 

• Doanh nghiệp có chiến lược về công nghệ thông tin hay 
không? Có đơn vị tư vấn hay tự phát triển? Có nhân sự đáp ứng phù hợp 
hay không? 

• Doanh nghiệp có đầu tư tiền bạc và nhân sự vào website, phiên 
bản di động cho website, ứng dụng (app) cho thiết bị di động, truyền thông 
trên mạng xã hội, các phần mềm dành cho doanh nghiệp và khách hàng? 

• Doanh nghiệp quản trị mối quan hệ khách hàng và phân tích 
hành vi khách hàng bằng công nghệ gì? Có hiệu quả hay không? Dữ liệu 
về khách hàng được đánh giá, bảo quản và khai thác như thế nào? 

2.6. Định vị lại sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp 

Khi chuyển đổi số, chắc chắn cần phải thay đổi hình thức và chất lượng sản 
phẩn dịch vụ của doanh nghiệp. Để định vị lại sản phẩm và dịch vụ của mình, 
doanh nghiệp cần phải trả lời được các câu hỏi sau 

• Sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đã biến đổi như thế 
nào? Từ sản phẩm thông thường sang sản phẩm kỹ thuật số, từ dịch vụ chân 
tay đến dịch vụ kỹ thuật số? 

• Chất lượng của sản phẩm có thay đổi nhiều không? Giá thành 
của sản phẩm, dịch vụ có thay đổi không? Ví dụ như dịch vụ khám bệnh từ 
trực tiếp giờ đã có những gói khám và tư vấn bệnh trực tuyến thông qua 
“video call” để đáp ứng những khách hàng ở xa không có điều kiện đến 
bệnh viện. 

• Doanh nghiệp quan hệ với khách hàng theo cách nào? 

2.7. Kết nối khách hàng thông qua các nền tảng số 

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong hành trình phát triển 
doanh nghiệp khi chuyển đổi số chính là gắn kết với khách hàng mục tiêu, để từ 
đó có thể hiểu rõ nhu cầu, mong muốn sâu xa đằng sau lựa chọn của họ.  
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Luôn kết nối với những người mua hàng, thích nghi với các kịch bản mới 
có thể giúp doanh nghiệp phát triển những sản phẩm, dịch vụ liên quan và đáp 
ứng tốt nhất những mong đợi của khách hàng. 

Để thực hiện thành công việc kết nối khách hàng thông qua các nền tảng 
số, doanh nghiệp cần phải trả lời được các câu hỏi sau 

• Doanh nghiệp duy trì bao nhiêu loại điểm tiếp xúc với khách 
hàng ví dụ như website, thiết bị di động, ứng dụng cho điện thoại, mạng xã 
hội, email, các loại khác? 

• Tần suất tương tác với khách hàng là bao nhiêu? 
• Mức độ trung thành của khách hàng như thế nào? 
• Giá trị trọn đời cho mỗi khách hàng là bao nhiêu tiền? 

3. Kết luận 

Chuyển đổi số là một quá trình dài với nhiều thách thức đặt ra buộc các tổ 
chức, doanh nghiệp phải thay đổi. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp 
tiết giảm được chi phí hoạt động bởi khả năng kết nối vô hạn của quá trình số hóa, 
không cần nguồn lực có sẵn, mặc dù quá trình này còn vô vàn khó khăn do nguồn 
nhân lực chưa hoàn thiện mà hầu hết các doanh nghiệp phải đào tạo lại. Do đó, 
cần nhanh chóng nâng cấp hệ thống số hóa giúp công cuộc chuyển đổi số hoàn 
thiện nhằm đáp ứng xu hướng hiện nay. 

Việc số hóa hoàn toàn một doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng lại ở bước mua 
và chuyển giao công nghệ. Bài toán số hóa doanh nghiệp sẽ gặp phải khó khăn 
hơn nhiều lần và thậm chí, chúng còn chưa có lời giải chính xác. Điều chúng ta 
cần làm để tìm ra câu trả lời là học hỏi từ những ví dụ thành công của những 
doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Bài viết trên đây được chúng tôi cung 
cấp để chỉ ra 7 bước chung nổi bật nhất mà những doanh nghiệp chuyển đổi số 
thành công đã từng đi qua. Hi vọng, chúng sẽ giúp các doanh nghiệp thiết lập 
được một nền tảng vững chắc để xây dựng nên một quy trình của riêng mình. 
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