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ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG 
MẠI ĐIỆN TỬ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

Tóm tắt: Trong vài năm gần đây, nguồn nhân lực cho thương mại điện tử 
(TMĐT) và đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là vấn đề lớn gây cản 
trở cho quá trình phát triển TMĐT trong nước. Để đạt được mục tiêu đề ra, Việt 
Nam cần quan tâm phát triển một nguồn nhân lực đủ mạnh cả về số lượng, lẫn 
chất lượng trong lĩnh vực TMĐT. Bài viết sau sẽ trao đổi về thực trạng nhân lực 
TMĐT trong các doanh nghiệp ở Việt Nam để từ đó đề xuất một số giải pháp để 
phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này thời gian tới. 

HUMAN RESOURCES TRAINING IN E-COMMERCE - 
SITUATION AND SOLUTIONS 

Abstract: Few years recently, human resources for e-commerce and 
especially high-quality human resources have always been a big problem 
hindering the development of e-commerce in the country. To achieve the set 
goals, Vietnam needs to pay attention to developing a human resource strong 
enough in both quantity and quality in the field of e-commerce. This article will 
discuss the current situation of e-commerce human resources in enterprises in 
Vietnam, from which to propose some solutions to develop human resources in 
this field in the coming time.  

Keywords: Training, human resources, e-commerce. 

1. Giới thiệu 

Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng với sự phát 
triển như vũ bão của Internet và trí tuệ nhân tạo, xu hướng kinh doanh trực tuyến 
hay bán hàng online đã đem lại hiệu quả kinh tế cho rất nhiều ngành nghề kinh 
doanh trên phạm vi toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng đã được hưởng lợi rất nhiều 
từ thành tựu đó. 

Những năm gần đây, “thương mại điện tử” (TMĐT) đã không còn là khái 
niệm xa lạ với đại đa số người dân Việt Nam. Đặc biệt, kể từ khi đại dịch COVID-
19 xảy ra đã mang đến nhiều biến động đối với nền kinh tế và sự tăng trưởng bứt 
phá của TMĐT đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường 
tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Thị trường TMĐT đang trở nên sôi động hơn 
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và việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối mới đang trở thành một 
phương án hữu hiệu cho các doanh nghiệp Việt vượt qua khó khăn, mang đến cơ 
hội mới từ phía cầu thị trường trên cơ sở làm thay đổi thói quen mua hàng của 
người tiêu dùng, chuyển từ thói quen mua hàng truyền thống sang mua hàng qua 
TMĐT. Cụ thể, theo Báo cáo TMĐT các nước Đông Nam Á năm 2019 cho thấy 
tốc độ tăng trưởng trung bình cho cả giai đoạn 2015-2025 của thương mại điện tử 
Việt Nam là 29%. Dự báo đến năm 2025, quy mô thương mại điện tử của Việt 
Nam sẽ vươn tới ngưỡng 43 tỷ USD và đứng thứ 3 trong khối ASEAN (Google, 
Temasek và Brain&Company, 2019). Ngoài ra, theo Báo cáo của Cục TMĐT và 
kinh tế số (iDEA), Bộ Công thương thì thị trường TMĐT bán lẻ Việt Nam trong 
5 năm gần đây có sự biến động như sau: 

e  

Nguồn: iDEA, 2021. 

Hình 1: Doanh thu TMĐT B2C ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

 
Nguồn: iDEA, 2021. 

Hình 2: Một số chỉ tiêu TMĐT của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

Mặt khác, thói quen mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam cũng có 
những thay đổi tích cực. Từ việc chỉ quen với giao dịch kinh doanh truyền thống, 
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mặt đối mặt, được cầm, ngắm và có thể được thử sản phẩm, thì nay người dân 
Việt Nam đã dần tiếp cận và yêu thích hình thức mua sắm trực tuyến.  

 
Nguồn: iDEA, 2021. 

Hình 3: Thời lượng truy cập internet bình quân của Việt Nam giai đoạn 
2019-2020 

 
Nguồn: iDEA, 2021. 

Hình 4: Số lần mua sắm trực tuyến bình quân của người tiêu dùng Việt 
Nam 

Tuy nhiên, song hành với những cơ hội phát triển thì TMĐT ở Việt Nam 
cũng gặp không ít những thách thức trong việc xây dựng thị trường TMĐT lành 
mạnh, bền vững. Hiện nay, nguồn nhân lực cho lĩnh vực TMĐT ở nước ta hiện 
nay thực sự đang thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng, bởi đa số các ứng viên 
trong lĩnh vực này chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu. Trong kế hoạch tổng 
thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, đối với phát 
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triển nguồn nhân lực cho TMĐT, phấn đấu đến năm 2025, 50% cơ sở giáo dục 
đại học và giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo về TMĐT; 1 triệu lượt doanh 
nghiệp (DN), hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia 
các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng TMĐT (iDEA, 2021). 

Như vậy, để TMĐT ngày càng phát triển, là một trong số những lĩnh vực 
chủ chốt của nền kinh tế số ở Việt Nam, đưa giá trị đóng góp của kinh tế số chiếm 
20% GDP vào năm 2025 như mục tiêu của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 
tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ thì việc đẩy nhanh đào tạo nguồn 
nhân lực cho lĩnh vực TMĐT trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay. 

2. Thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam 

Trong nhiều năm qua, nguồn nhân lực cho TMĐT và đặc biệt nguồn nhân 
lực chất lượng cao luôn là vấn đề lớn gây cản trở cho quá trình phát triển TMĐT 
của Việt Nam. Trong đó,  khoảng cách giữa hai thành phố trung tâm là Hà Nội và 
Tp. Hồ Chí Minh với các tỉnh thành còn lại là rất lớn. Năm 2020, kết quả khảo sát 
của Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp có lao động 
chuyên trách về TMĐT lại giảm nhiều so với các năm trước, một phần cũng do 
tác động lớn của đại dịch và áp lực về tài chính nên việc cắt giảm biên chế và 
kiêm nghiệm nhiều vai trò được các công ty triển khai để duy trì hoạt động trong 
giai đoạn khó khăn. 

 
Nguồn: VECOM - Chỉ số TMĐT Việt Nam, 2021. 

Hình 5: Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam có lao đông chuyên trách về 
TMĐT  
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Xét về quy mô doanh nghiệp (DN) thì nhóm các DN vừa và nhỏ có tỷ lệ 
lao động chuyên trách về TMĐT chỉ bằng một nửa so với nhóm các DN lớn. Cụ 
thể, trong số liệu 4.693 doanh nghiệp tham gia khảo sát của VECOM trong năm 
2020 thì chỉ có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa có lao động chuyên trách về TMĐT, 
trong khi đối với các DN lớn thì con số này là 41%. 

 
Nguồn: VECOM - Chỉ số TMĐT Việt Nam, 2021. 

Hình 6: Tỷ lệ DN có lao đông chuyên trách về TMĐT theo quy mô 

Trong lĩnh vực kinh doanh của các DN tham gia khảo sát thì Nghệ thuật - 
vui chơi - giải trí và Thông tin - truyền thông là hai lĩnh vực có tỷ lệ lao động 
chuyên trách về TMĐT cao nhất, chiếm lần lượt là 45% và 42% trên tổng số DN 
tham gia khảo sát trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Tiếp theo sau đó là lĩnh vực 
hoạt động Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (38%) và hoạt động chuyên môn - 
Khoa học - Công nghệ (31%). 
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Nguồn: VECOM - Chỉ số TMĐT Việt Nam, 2021. 

Hình 7: Tỷ lệ DN có lao đông chuyên trách về TMĐT theo lĩnh vực 
kinh doanh 

Kết quả khảo sát của VECOM cũng cho thấy, trong vòng 3 năm trở lại đây, 
xu hướng DN gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng về TMĐT và 
công nghệ thông tin ngày càng tăng. Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho 
lĩnh vực này cả theo hình thức chính quy và không chính quy đều là những vấn 
đề lớn cần được quan tâm trong giai đoạn tới. Kỹ năng quản trị website và sàn 
giao dịch TMĐT vẫn là kỹ năng được DN quan tâm nhiều nhất trong những năm 
gần đây, 46% DN cho biết họ gặp khó khăn khi cần tuyển dụng lao động có kỹ 
năng này (VECOM, 2021). 

 
Nguồn: VECOM - Chỉ số TMĐT Việt Nam, 2021. 
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Hình 8: Tỷ lệ DN gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng về 
TMĐT  

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực TMĐT, thực tế nguồn nhân lực ngành 
TMĐT cần có kiến thức rộng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ thông 
tin, quản trị và ngoại ngữ nên đòi hỏi thời gian đào tạo dài, các lớp ngắn hạn và 
dạy nghề chỉ giải quyết tạm thời trong thời điểm thiếu nhân lực. Do vậy, đào tạo 
chính quy dài hạn tại các cơ sở giáo dục đại học trở thành “cứu cánh” cho nhân 
lực chất lượng cao của lĩnh vực TMĐT.  

Theo khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thì tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp ngành TMĐT có việc làm được ghi nhận tại một số trường Đại học, 
Cao đẳng đạt tới trên 90%. Hình thức đào tạo TMĐT hiện nay chủ yếu theo đơn 
đặt hàng chiếm 37%; đào tạo ngắn hạn tập trung 33%, đào tạo chính quy dài hạn 
chiếm 16%, đào tạo trực tuyến chiếm 9%. Khảo sát từ các công ty cung cấp giải 
pháp TMĐT thì nguồn nhân lực TMĐT còn đang thiếu hụt, có dưới 30% nhân lực 
được đào tạo chính quy TMĐT, 55% đào tạo từ các ngành kinh doanh, thương 
mại, công nghệ thông tin, còn lại là các ngành nghề khác (iDEA, 2021). Những 
con số trên phản ánh công tác đào tạo chính quy nguồn nhân lực TMĐT hiện nay 
mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu thực tế. Điều đó có nghĩa là nhu cầu nhân lực 
lĩnh vực TMĐT ngày càng thu hút các bạn trẻ theo học bởi cơ hội việc làm khá 
rộng mở với mức lương hấp dẫn cùng môi trường làm việc luôn mới mẻ và năng 
động. 

3. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực TMĐT ở 
Việt Nam 

Trong thời gian tới, nhằm phát triển nguồn nhân lực TMĐT trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0, tới đây cần tập trung vào một số giải pháp sau: 

Về phía cơ quan quản lý 

Cần thúc đẩy phát triển TMĐT, tạo ra các mô hình kinh doanh mới hiệu 
quả hơn trên nền tảng TMĐT để thu hút thêm nhiều lao động từ các ngành nghề 
khác. Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động ứng 
dụng TMĐT và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số. Hoàn 
thiện hệ thống văn bản pháp quy về quản lý hoạt động kinh doanh TMĐT, bổ sung 
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các quy định về quản lý hoạt động TMĐT xuyên biên giới nhằm tạo môi trường 
cạnh tranh lành mạnh trong TMĐT. 

Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử, chuyển đổi số cho cán bộ, 
hội viên, thanh niên; Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn trực tuyến, trực tiếp cho thanh 
thiếu niên; phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao ý thức của thanh niên về 
bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia các nền tảng số; tuyên truyền phổ biến kiến 
thức về kinh tế số tới thanh niên Việt Nam 

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động TMĐT, đấu tranh chống 
các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh 
không lành mạnh trong TMĐT. Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật 
về TMĐT tại các địa phương thông qua việc thường xuyên tổ chức bồi dưỡng 
kiến thức và kỹ năng TMĐT, trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc theo 
dõi, giám sát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm các hoạt động TMĐT trên môi 
trường trực tuyến. 

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo các Bộ/Ngành cần đưa ra các chính sách thuế 
phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động TMĐT ở Việt Nam. Để làm được điều này, 
Việt Nam nên cân nhắc thành lập “Hội đồng chuyên gia tư vấn cải cách quy định 
pháp lý và chính sách thuế”. Hội đồng tư vấn này sẽ đưa ra các ưu tiên và xác 
định những quy định pháp lý đang làm cản trở sự tăng trưởng TMĐT ở Việt Nam 
và đưa ra các giải pháp, khuyến nghị cho cải cách. Các lĩnh vực quy định cần cải 
cách, điều chỉnh sẽ phải được ưu tiên và cân nhắc trên bối cảnh lợi ích tổng thể 
của cả nền kinh tế nói chung và của nền kinh tế số nói riêng. 

Về phía các doanh nghiệp 

Tăng cường hợp tác liên kết giữa DN với các cơ sở đào tạo, từ khâu tham 
vấn, định hướng về giáo trình, nội dung kiến thức, dung lượng đào tạo đến khâu 
tuyển dụng đầu ra. Từ đó, phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác 
và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn 
trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về TMĐT. 

Tăng cường việc tạo điều kiện để nhân sự chuyên về TMĐT tham gia thêm 
các khóa tập huấn đào tạo thêm về các lĩnh vực liên quan như: quản trị hệ thống, 
quản trị kinh doanh, marketing, thương mại, pháp luật quốc tế... để phục vụ hiệu 
quả cho DN. 
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Về phía cơ sở giáo dục đại học 

Hợp tác với DN trong việc định hướng về nhu cầu nhân lực TMĐT, để từ 
đó có kế hoạch trong việc tuyển sinh đào tạo, quy mô tuyển dụng, thiết kế các 
môn chuyên ngành liên quan. 

Đổi mới các chương trình đào tạo, phương thức đào tạo theo hướng gắn 
liền với xu thế phát triển của công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các 
giáo trình cần liên tục cập nhật, kế thừa nghiên cứu mới nhất về TMĐT của các 
trường đại học hàng đầu thế giới để sinh viên nhanh chóng tiếp cận bức tranh 
TMĐT toàn cầu. 

Xây dựng các mô hình ứng dụng ảo các tình huống giao dịch TMĐT để 
giúp người học dễ dàng nắm vững quy trình, các vấn đề phát sinh (bảo mật thông 
tin, xử lý khiếu nại...). Trong suốt thời gian học tại trường, sinh viên cần dành rất 
nhiều thời gian học chuyên môn thực hành để trang bị cho người học kỹ năng giao 
dịch TMĐT. 

Thành lập mạng lưới các trường đại học đào tạo ngành TMĐT và Kinh tế 
số để chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ tài liệu giáo trình, chia 
sẻ các giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực TMĐT và thảo luận các định hướng 
phát triển trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực 
TMĐT. 

Về phía người lao động 

Mỗi người lao động cần nhận thức được rằng năng lực số cũng rất cần thiết 
cho mỗi cá nhân, cộng đồng để thích ứng, tồn tại và phát triển trong một “xã hội 
số” ngày càng được định hình rõ nét. Năng lực số và TMĐT của mỗi người lao 
động, đặc biệt là thế hệ thanh niên đang học tập trong các trường đại học và cao 
đẳng có thể coi là một nguồn tài nguyên quý báu nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh và đảm bảo sự phát triển bển vững của mỗi quốc gia. Do đó, người lao động 
cần phải tự trang bị cho mình các kiến thức chuyên môn về luật, quản trị kinh 
doanh, công nghệ, kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, quản trị tác nghiệp thương mại 
quốc tế, quản trị khách hàng trong TMĐT... 

Ngoài ra, người lao động luôn ý thức phải nâng cao trình độ, kinh nghiệm 
về các vấn đề mới liên quan đến công nghệ; Trải nghiệm các giao dịch, củng cố 
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kinh nghiệm bằng việc tham gia thực tập hoặc làm việc thực tế tại các sàn TMĐT, 
phải phải nhanh chóng thích ứng, nắm bắt, nâng cao nhận thức, phát triển năng 
lực, kỹ năng về chuyển đổi số và TMĐT để có thế cạnh tranh trên thị trường lao 
động, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở cấp độ khu vực và toàn cầu. 

4. Kết luận 

Tại Việt Nam hiện đang cần nguồn lao động có trình độ về TMĐT, bởi kinh 
doanh trên mạng xã hội và sàn giao dịch TMĐT đang đem lại hiệu quả kinh tế 
cao. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nguồn nhân lực cho TMĐT và đặc biệt nguồn 
nhân lực chất lượng cao luôn là vấn đề lớn gây cản trở cho quá trình phát triển 
TMĐT của Việt Nam, đòi hỏi cần triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển 
được nguồn chất lượng mạnh cả về chất và lượng, góp phần thúc đẩy lĩnh vực 
TMĐT phát triển, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam, 
phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP như quyết định số 
749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của thủ tướng Chính phủ. 
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