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i 

LỜI GIỚI THIỆU 

Thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh như vũ bão của cuộc 

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). CMCN 4.0 xuất phát từ đột phá 

trên nhiều lĩnh vực, trong đó có làn sóng số hóa của lĩnh vực sản xuất. Ứng dụng 

của CMCN 4.0 đã thay đổi một cách căn bản cuộc sống, cách thức tiêu dùng cũng 

như phương thức sản xuất của con người. Trong đó, phát triển kinh tế số có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các lãnh đạo của 

G20 đã thông qua Tuyên bố Osaka vào tháng 6/2019 nhằm thúc đẩy kinh tế số. 

Ủy ban Kinh tế APEC đã thông qua báo cáo Chính sách kinh tế năm 2019, tập 

trung vào các nội dung cải cách cơ cấu nhằm phát triển kinh tế số. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng tìm kiếm động lực mới 

cho tăng trưởng. Trong đó, Việt Nam đang chủ động tiếp cận cơ hội từ kinh tế số 

cho tăng trưởng kinh tế. Dù là nước đang phát triển, Việt Nam không nhất thiết 

sẽ đi sau trong tiến trình phát triển kinh tế số. Bối cảnh đại dịch COVID-19 càng 

khiến chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến kinh tế số 

nhiều hơn.  

Báo cáo này được thực hiện nhằm: (i) rà soát cơ sở lý luận, các khái niệm, 

tầm quan trọng và vai trò của kinh tế số trong phát triển kinh tế; (ii) nhìn nhận 

khung khổ đo lường kinh tế số và một số kinh nghiệm quốc tế về đo lường và phát 

triển kinh tế số trên thế giới và khu vực; (iii) đánh giá những ưu tiên chính sách, 

triển khai thực thi và thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam; (iv) xác định 

những điều kiện và yêu cầu về cải cách thể chế nhằm phát triển bao trùm về kinh 

tế số; và (v) đề xuất lộ trình phát triển kinh tế số ở Việt Nam. 

Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin trân trọng 

cảm ơn Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho 

báo cáo. 

Báo cáo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và nhóm tư vấn 

của GIZ thực hiện. Nhóm soạn thảo gồm Nguyễn Anh Dương, Lê Mai Anh, Trần 

Bình Minh, Trần Thị Thu Hương, Phạm Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Linh Hương 

và Lê Phương Nam. Các chuyên gia tư vấn gồm có PGS.TS Lê Xuân Bá, ông 

Hoàng Văn Thành, PGS.TS Ngô Quang Minh, PGS.TS Hoàng Ngọc Phong, 

PGS.TS Trần Kim Hào và TS. Đỗ Hồng Nhung. 

Mọi thiếu sót, cũng như các quan điểm, ý kiến trình bày trong Báo cáo là 

của nhóm soạn thảo, không phải của cơ quan tài trợ hay của Viện Nghiên cứu 

quản lý kinh tế Trung ương. 

TS. TRẦN THỊ HỒNG MINH 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương 
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1 Phần mở đầu 

1.1 Giới thiệu 

Thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh như vũ bão của cuộc 

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). CMCN 4.0 xuất phát từ đột phá 

trên nhiều lĩnh vực, trong đó có làn sóng số hóa của lĩnh vực sản xuất. Ứng dụng 

của CMCN 4.0 đã thay đổi một cách căn bản cuộc sống, cách thức tiêu dùng cũng 

như phương thức sản xuất của con người. Chẳng hạn, dây chuyền sản xuất do 

robot thực hiện, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đảm nhận thay con người trong xử lý 

không ít công việc từ đơn giản đến phức tạp, hay Internet vạn vật (IoT) đã giúp 

kết nối rất nhiều người cũng như các hệ thống máy móc trong các công xưởng. 

Trên phương diện ấy, phát triển kinh tế số (KTS) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

đối với CMCN 4.0.  

Dù đều mong muốn tiếp cận và phát triển KTS, các quốc gia trên thế giới 

có những cách hiểu khác nhau về KTS. Theo nghĩa hẹp, KTS có thể được hiểu là 

các nền tảng trực tuyến và các hoạt động liên quan đến các nền tảng đó. Một cách 

hiểu khác rộng hơn của KTS bao gồm tất cả các hoạt động sử dụng dữ liệu số.1 

KTS đang trở thành một ưu tiên mới của các nền kinh tế. Ước tính KTS 

khu vực Đông Nam Á đạt 72 tỷ USD năm 2018 và dự báo đạt 240 tỷ USD vào 

năm 2025. Trong khi đó, KTS được dự báo chiếm tới 60% GDP khu vực Châu Á 

– Thái Bình Dương vào năm 2021. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các lãnh 

đạo của G20 đã thông qua Tuyên bố Osaka vào tháng 6/2019 nhằm thúc đẩy sự 

phát triển của KTS. Ủy ban Kinh tế APEC đã thông qua báo cáo Chính sách kinh 

tế năm 2019, tập trung vào các nội dung cải cách cơ cấu nhằm phát triển KTS. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng tìm kiếm động lực mới 

cho tăng trưởng. Trong đó, Việt Nam đã chủ động tiếp cận cơ hội từ KTS cho 

tăng trưởng kinh tế. Cho đến đầu năm 2020, Việt Nam đã thành công triển khai 

nhiều ứng dụng công nghệ như các sàn thương mại điện tử, xe công nghệ hay ví 

điện tử liên kết với các ngân hàng trong nước. Đặc biệt, Việt Nam đã bắt đầu triển 

khai mạng 5G, cấp phép cho hai nhà mạng Viettel và MobiFone cung cấp mạng 

5G trong tương lai.2 Báo cáo của Indochina Research đã xếp hạng Việt Nam đứng 

thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á về số người sử dụng internet và mạng xã hội. 

Tỷ lệ các hoạt động trên nền tảng trực tuyến như mua sắm, tìm hiểu và chia sẻ 

thông tin, làm việc, học tập và kết nối cao và ngày một tăng. Theo ước tính của 

Google và Temasek (Singapore), quy mô KTS của Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ 

USD năm 2015, tăng lên 9 tỷ USD năm 2018 và dự báo đạt 30 tỷ USD vào năm 

 
1 Theo APEC https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Digital-Economy-Steering-

Group 
2 https://thepolicytimes.com/vietnam-innovation-to-adapt-to-the-industrial-revolution-4-0/ 

https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Digital-Economy-Steering-Group
https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Digital-Economy-Steering-Group
https://thepolicytimes.com/vietnam-innovation-to-adapt-to-the-industrial-revolution-4-0/
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2025. Theo đánh giá của Data 61 (Australia), GDP Việt Nam có thể tăng thêm 

khoảng 162 tỷ USD trong 20 năm nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công. 

Cơ hội để phát triển KTS đã hiện hữu. Dù là nước đang phát triển, Việt 

Nam không nhất thiết sẽ đi sau trong tiến trình phát triển KTS. Với quyết tâm 

thực hiện số hóa nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2020, trong đó có đặt ra yêu cầu “nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ 

pháp lý, cơ chế, chính sách thử nghiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn nhằm phát triển … kinh tế số”.  

Đại dịch COVID-19 không làm giảm bớt sự quan tâm của Việt Nam đối 

với KTS. Thay vào đó, sự đứt gãy của không ít hoạt động kinh tế dựa trên nền 

tảng truyền thống buộc các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam phải mạnh dạn hơn 

trong nghiên cứu, ứng dụng nền tảng số hóa trong các hoạt động quản lý, sản xuất 

– kinh doanh. Ngay trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ngày 

03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. Dù vậy, đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Sự chuyển đổi này chỉ triệt 

để nếu đi kèm với hai điều kiện. Thứ nhất, nỗ lực phát triển Chính phủ số cũng 

phải song hành với chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp. Thứ 

hai, hạ tầng và khả năng tiếp cận KTS phải đủ bao trùm, nghĩa là được đảm bảo 

cả đối với các địa bàn khó khăn, các nhóm yếu thế như phụ nữ, người dân ở khu 

vực miền núi, v.v.  

Dù kịp thời thể hiện ở chính sách, những nội dung trên đây cần được đánh 

giá định kỳ để bảo đảm có được những điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, với một 

lĩnh vực mới như KTS, yêu cầu đánh giá này đòi hỏi phải có được cách tiếp cận 

đủ nhanh, đủ tinh vi và có thể so sánh được (theo thời gian, với các quốc gia khác) 

để đo lường các hoạt động liên quan. Chẳng hạn, Việt Nam đã có hệ thống chỉ 

tiêu thống kê về phát triển giới, nhưng ngay cả khi các chỉ tiêu này còn tương đối 

mới và chưa được công bố trên website của Tổng cục Thống kê, thì việc rà soát 

các chỉ tiêu có liên quan đến phát triển giới trong KTS là rất cần thiết. 

Với góc nhìn ấy, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện 

báo cáo “Phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19: Một 

số yêu cầu và lộ trình cải cách thể chế”. Báo cáo tập trung vào một số nội dung 

cụ thể: (i) rà soát cơ sở lý luận, các khái niệm, tầm quan trọng và vai trò của KTS 

trong phát triển kinh tế (gắn với bối cảnh CMCN 4.0); (ii) nhìn nhận khung khổ 

đo lường KTS và một số kinh nghiệm quốc tế về đo lường và phát triển KTS trên 

thế giới và khu vực; (iii) đánh giá những ưu tiên chính sách, triển khai thực thi và 

thực trạng phát triển KTS ở Việt Nam (nghiên cứu tình huống trong giai đoạn/hậu 

COVID-19, có tham chiếu kinh nghiệm quốc tế); (iv) xác định những điều kiện 

và yêu cầu về cải cách thể chế nhằm phát triển bao trùm về KTS (có tham chiếu 
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một số thực tiễn tốt ở các nước khác); và (v) đề xuất lộ trình phát triển KTS ở 

Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID-19.  

1.2  Mục tiêu nghiên cứu 

Báo cáo này hướng tới mục tiêu tổng thể là xác định các yêu cầu và điều 

kiện cải cách thể chế nhằm phát triển KTS ở Việt Nam trong bối cảnh CMCN 

4.0, nhấn mạnh đến giai đoạn hậu COVID-19, trên cơ sở đó đề xuất lộ trình thực 

thi trong thời gian tới. 

Các mục tiêu cụ thể là: 

- Hệ thống hóa các khái niệm, khung khổ lý luận, tầm quan trọng và vai trò 

của KTS;  

- Tìm hiểu, tiếp thu một số kinh nghiệm quốc tế về đo lường và phát triển 

KTS, và thực tiễn tốt trong bối cảnh COVID-19; 

- Cập nhật hiện trạng phát triển KTS tại Việt Nam, tập trung vào một số 

cấu phần chính trong khung đo lường KTS; và 

- Xác định những yêu cầu về cải cách thể chế hướng tới phát triển bao trùm 

về KTS, gắn với bối cảnh phát triển hậu COVID-19. 

1.3  Phương pháp luận 

Báo cáo sử dụng các phương pháp định tính, và tham vấn chuyên gia: 

Phương pháp định tính được thực hiện trên cơ sở rà soát, tổng quan các tài 

liệu nghiên cứu, số liệu của Tổng cục Thống kê và của các tổ chức trong nước và 

nước ngoài để đánh giá thực trạng KTS ở Việt Nam; các kinh nghiệm quốc tế về 

thúc đẩy ứng dụng KTS, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19; đánh giá các chính 

sách có liên quan tới các lĩnh vực thuộc KTS như: thương mại điện tử, tài chính-

ngân hàng, viễn thông, sở hữu trí tuệ, v.v.; và đánh giá khả năng áp dụng tại Việt 

Nam.  

Nhóm tác giả cũng tham vấn các chuyên gia và doanh nghiệp về các vấn 

đề, hướng giải quyết và kiến nghị cụ thể nhằm phát triển KTS, phát triển bao trùm 

về KTS, và cải thiện khả năng đo lường KTS phục vụ hoạch định chính sách ở 

Việt Nam. 

1.4  Phạm vi và kết cấu của bảo cáo nghiên cứu 

Ngoài phần Mở đầu, báo cáo gồm ba phần chính, cụ thể: 

Phần 2: Tổng quan một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn phát triển KTS; 

Phần 3: Thực trạng phát triển KTS tại Việt Nam; và 

Phần 4: Một số yêu cầu và lộ trình cải cách thể chế nhằm phát triển KTS ở 

Việt Nam. 
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2 Tổng quan một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn về phát triển kinh tế số 

2.1  Một số vấn đề lý thuyết về kinh tế số 

Có khá nhiều nghiên cứu về KTS trên thế giới. Dù vậy, đến thời điểm tháng 

11/2020, vẫn chưa có một định nghĩa toàn diện và bao trùm cho KTS. Nguyên 

nhân do KTS là một lĩnh vực mới phát triển, có sự thay đổi nhanh chóng và có 

nhiều khác biệt so với kinh tế truyền thống. Bởi lẽ đó, các chuyên gia, tổ chức 

nghiên cứu thường nhìn nhận KTS trên nhiều lát cắt khác nhau. Tapscott (1996) 

định nghĩa KTS là nền kinh tế mà mọi dữ liệu trở thành dữ liệu số, được lưu trữ 

trên máy tính và truyền tải giữa các mạng với tốc độ cao, Lane (1999) chỉ tập 

trung vào lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) và sự phân nhánh của KTS xung 

quanh các vấn đề về quyền riêng tư và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, OECD 

(2013) và Nghị viện châu Âu (2015) lại nhìn nhận KTS trên góc độ cạnh tranh 

nhiều hơn. Còn Ủy ban châu Âu lại chú trọng tới khả năng nhà nước thu được 

thuế từ KTS. Các định nghĩa này phản ánh một hoặc nhiều phần nhưng chưa toàn 

diện của KTS. Điều này có thể do KTS đã thay đổi mọi mặt đời sống một cách 

nhanh chóng và sâu sắc khiến việc nhìn nhận KTS một cách tổng thể để đưa ra 

một định nghĩa toàn diện cần thêm thời gian. 

Buhkt và Heeks (2017) đã phân loại các nhóm định nghĩa về KTS theo 

phạm vi. Theo phạm vi rộng nhất3, KTS bao gồm các ngành nghề truyền thống 

đang cố gắng đưa công nghệ số vào hoạt động của mình như thương mại điện tử, 

CMCN 4.0, chính phủ điện tử. Phạm vi hẹp hơn4, KTS bao gồm các ngành nghề 

có mô hình kinh doanh gắn liền với công nghệ số như các nền tảng trực tuyến, 

các dịch vụ hỗ trợ nền tảng như kinh tế chia sẻ, tài chính tổng hợp, gọi vốn cộng 

đồng, nền kinh tế làm việc tự do (gig economy). Cuối cùng, phạm vi hẹp nhất5 

chỉ bao gồm các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) như 

sản xuất các thiết bị CNTT&TT và thiết bị bán dẫn, các dịch vụ viễn thông và 

truy cập internet, xử lý dữ liệu và các dịch vụ thông tin khác và phát triển phần 

mềm. 

Mesenbourg (2001) định nghĩa nền KTS bao gồm các cấu phần chính: (i) 

cơ sở hạ tầng kinh doanh điện tử; (ii) quy trình kinh doanh điện tử; và (iii) giao 

dịch thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng kinh doanh điện tử bao gồm phần cứng, 

phần mềm, các dịch vụ ICT và nguồn nhân lực để duy trì KTS. Quy trình kinh 

doanh điện tử được các tổ chức kinh doanh thực hiện thông qua mạng máy tính 

trung gian, như mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, họp trực tuyến và hệ 

thống quản lý của các hoạt động này. Cuối cùng, giao dịch thương mại điện tử 

 
3 Digitalized economy 
4 Digital economy 
5 Core digital economy 
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tập trung vào giá trị của hàng hóa và dịch vụ được mua bán, trao đổi thông qua 

mạng máy tính trung gian.  

Hình 1: Phân loại các định nghĩa về kinh tế số 

 

Nguồn: CSIRO (2019). 

Tương tự, Knickrehm và cộng sự (2016) đưa ra khái niệm về KTS dựa trên 

các nền tảng chính. Cụ thể, KTS là một phần của tổng sản lượng có được từ một 

số đầu vào kĩ thuật số, bao gồm: (i) kĩ năng kĩ thuật số; (ii) các thiết bị kĩ thuật số 

(phần cứng, phần mềm và thiết bị truyền thông); và (iii) hàng hóa/dịch vụ kĩ thuật 

số trung gian được sử dụng trong sản xuất. 

A.T. Kearney (2017) thì chọn góc nhìn về chuỗi giá trị để định nghĩa về 

nền kinh tế số. Theo đó, các trụ cột chính của nền KTS bao gồm: (i) quyền nội 

dung; (ii) các dịch vụ trực tuyến; (iii) công nghệ đáp ứng và các nền tảng thanh 

toán; (iv) cơ sở hạ tầng kết nối công nghệ thông tin; và (iv) giao diện dành cho 

người dùng. Quyền nội dung bao gồm quyền phát hành phim, nhạc, sách và các 

nội dung trên nền tảng số. Các dịch vụ trực tuyến bao gồm các sàn thương mại 

điện tử, dịch vụ du lịch/đặt phòng trực tuyến (Agoda, Booking.com, v.v.), các 

nền tảng phim, âm nhạc, sách trực tuyến (Netflix, Storytel, Spotify, v.v.) và các 

công cụ tìm kiếm (Google, Bing, Baidu,v.v.). Công nghệ đáp ứng bao gồm hệ 

thống lưu trữ web và quản lý bán lẻ điện tử (Alibaba Cloud, Shopify, v.v.), các 

nền tảng thanh toán và quảng cáo như Samsung Pay, Mastercard, v.v. Cơ sở hạ 

tầng kết nối CNTT bao gồm các nhà cung cấp mạng như Viettel, Telus, và các 

dịch vụ đi kèm với cơ sở vật chất CNTT như vệ tinh và các cột thu phát sóng. 

Cuối cùng, giao diện dành cho người dùng như các thiết bị của Huawei, Samsung 

hoặc các ứng dụng trên Apple App store mà người dùng truy cập Internet và các 

dịch vụ qua Internet. 
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Theo phạm vi rộng, WTO và OECD (2019) tập trung xây dựng khái niệm 

của thương mại số6. Vào tháng 3/2019, WTO và OECD đã triệu tập một nhóm 

làm việc chung về thống kê thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế để chính 

thức hóa một khái niệm chung cho thương mại số. Theo đó, giao dịch số là tất cả 

các giao dịch được đặt hàng hoặc chuyển phát dưới dạng kĩ thuật số thông qua 

một/nhiều nền tảng số. APEC (2019) nhìn nhận KTS một cách linh hoạt theo cả 

phạm vi hẹp là các nền tảng trực tuyến và các hoạt động dựa trên nền tảng này và 

theo phạm vi rộng là tất cả các hoạt động kinh tế sử dụng dữ liệu số. 

Một số tổ chức xem KTS như một công cụ/mô hình để thực hiện những mục 

tiêu nhất định. Ngân hàng Thế giới coi KTS là một mô hình mới về phát triển 

kinh tế dựa trên trao đổi dữ liệu thời gian thực. Tuyên bố Osaka về KTS tại Hội 

nghị Thượng đỉnh G20 năm 2019 khẳng định tầm quan trọng của việc khai thác 

tiềm năng của dữ liệu và KTS để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.  

Một số tổ chức khác nhìn nhận KTS theo khía cạnh luật pháp. OECD 

(2013) định nghĩa nền kinh tế bao gồm các thị trường dựa trên các nền tảng số 

tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua thương mại điện tử. Nghị viện 

châu Âu (2015) cho rằng nền KTS là một cấu trúc phức tạp gồm nhiều lớp nối 

liền với nhau với số điểm kết nối gần như vô hạn và luôn tăng lên. Các nền tảng 

được xếp chồng lên nhau cho phép nhiều cách tiếp cận đến người tiêu dùng cuối 

cùng và gây khó khăn cho việc loại trừ các đối thủ cạnh tranh khác. Nghị viện 

châu Âu và OECD xây dựng định nghĩa về KTS với góc nhìn thiên về cạnh tranh 

và luật pháp trong thị trường số. Theo đó, cạnh tranh trong nền KTS là: (i) cạnh 

tranh giữa các mô hình kinh doanh/nền tảng có xu hướng quan trọng và nổi bật 

hơn cạnh tranh trong cùng một mô hình. Do vậy, thống lĩnh thị trường, thậm chí 

độc quyền dường như là một kết quả tất yếu dành cho mô hình/nền tảng dẫn đầu; 

(ii) thị trường số thường mang hiệu ứng mạng lưới và lợi thế nhờ quy mô. Điều 

này càng củng cố thêm đặc tính cạnh tranh-để-thống trị của các thị trường số; (iii) 

nhiều thị trường số mang lại lợi ích cho nhiều nhóm người sử dụng. Ví dụ, các 

công cụ tìm kiếm được sử dụng bởi cả các cá nhân tìm kiếm thông tin và các công 

ty quảng cáo truy cập lượt xem; (iv) khi nền KTS trở nên kết nối hơn, việc gia 

tăng phối hợp giữa các công ty là điều không tránh khỏi. Điều này rất có lợi đối 

với cạnh tranh; (v) thị trường số đặc trưng bởi tỷ lệ đầu tư cao và đổi mới, dẫn 

đến nhiều tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực này. Do tốc độ đổi mới cao, nên 

một nền tảng dẫn đầu ngày hôm nay có thể lạc hậu vào ngày mai. Chính vì vậy, 

các công ty có thể nhanh chóng giành được quyền lực thị trường song cũng rất dễ 

dàng bị thay thế. 

Ủy ban châu Âu (2013) khái quát hóa KTS là nền kinh tế hoạt động dựa 

trên các nền tảng số, đôi lúc còn được gọi là nền kinh tế dựa trên internet. Định 

 
6 Tiếng Anh: Digital trade. 
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nghĩa này tương đồng với OECD, nhưng Ủy ban châu Âu tập trung hơn vào khả 

năng nhà nước thu được thuế từ nền KTS thay vì nhìn nhận nền KTS theo góc độ 

cạnh tranh như OECD. Cụ thể, nền KTS được đặc trưng bởi tính lưu động, hiệu 

ứng mạng lưới và sử dụng dữ liệu. Tính lưu động cho phép các công ty công nghệ 

giảm chi phí sản xuất đến mức tối đa do các công ty có thể thuê ngoài nhiều chức 

năng của công ty đến các lãnh thổ có chi phí thấp hơn. Gần như, các công ty công 

nghệ không chịu bất cứ chi phí vận chuyển, vật tư, kho bãi nào mà sản phẩm của 

họ có thể hiện diện ở bất cứ nơi nào có internet. Cũng chính vì vậy mà các cơ 

quan thuế có thể gặp rắc rối trong việc thu thuế từ các công ty công nghệ vì thu 

thuế gián tiếp là một công việc khó khăn. Các công ty công nghệ cũng không cần 

có văn phòng đại diện tại nước sở tại để có thể thu thuế trực tiếp. 

Tại Việt Nam, đa phần các nghiên cứu thiên về một phần/lĩnh vực thuộc 

phạm trù KTS như thương mại điện tử (CIEM (2018), Ban Kinh tế Trung ương 

(2017), Bùi Đức Tuấn (2006), Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (2018), Hiệp 

hội thương mại điện tử Việt Nam (2018)) và công nghệ tài chính (Hoàng Công 

Gia Khánh và cộng sự (2020)). Bên cạnh đó, một số nghiên cứu liên quan đến thể 

chế và quản lý hành chính đối với các lĩnh vực thuộc kinh tế số như Đại học Kinh 

tế quốc dân (2019). Năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan 

nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO) đã đưa 

ra định nghĩa về KTS bao gồm tất cả các doanh nghiệp, dịch vụ có mô hình kinh 

doanh chủ yếu dựa trên việc mua bán hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số 

hoặc các thiết bị và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Đây có thể xem như định nghĩa về KTS 

đầu tiên tại Việt Nam. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn 

thiện hệ thống các khái niệm chi tiết về KTS. Chẳng hạn, ưu tiên “nông nghiệp 

số” trong Nghị quyét 52-NQ/TW có bao gồm lĩnh vực thủy sản hay không là một 

nội dung cần làm rõ. 

2.2 Tầm quan trọng của kinh tế số 

Lịch sử đã và đang chứng kiến 4 cuộc CMCN. CMCN lần thứ nhất chuyển 

đổi nền sản xuất thủ công sang cơ khí hóa. CMCN thứ hai bắt đầu từ cuối thế kỷ 

thứ 19 cho ra đời năng lượng điện, động cơ đốt trong và dây chuyền sản xuất hàng 

loạt. CMCN lần thứ 3 từ giữa thế kỉ 20 về năng lượng nguyên tử và sức mạnh của 

máy tính trong tự động hóa sản xuất. Cuộc CMCN lần thứ 4 chúng ta đang được 

chứng kiến sẽ đem đến làn sóng chuyển đổi số và trực tuyến, làm “thay đổi cấu 

trúc và động lực của nhiều ngành công nghiệp” (CSIRO, 2019) qua các ứng dụng 

về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thực tế ảo, tự động hóa, v.v. CMCN 4.0 

sẽ tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho các quốc gia tận dụng được cơ hội và bứt phá 

trong giai đoạn này. 

KTS là kết quả tất yếu của cuộc CMCN 4.0, khi sự thay đổi lớn về công 

nghệ dẫn đến sự thay đổi của phương thức sản xuất, hành vi tiêu dùng và giao 
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thức kinh doanh (Nguyễn Khắc Quốc Bảo, 2020). Cùng với sự phát triển của kinh 

tế chia sẻ, sự thay đổi và cộng hưởng của công nghệ mới trên các lĩnh vực sẽ lan 

tỏa mạnh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, thậm chí ở 

cấp số nhân.7 Ngay cả khi chưa có COVID-19, chuyển đổi số đã được nhìn nhận 

là quá trình tự nhiên của nền kinh tế mà doanh nghiệp, chính phủ và người dân 

không thể đứng ngoài. Đại dịch COVID-19 càng buộc nhiều quốc gia, doanh 

nghiệp và người dân phải nghiêm túc và khẩn trương hơn trong phát triển KTS 

nói chung và chuyển đổi số nói riêng. 

Đối với Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế đang dần chậm lại. Giai đoạn 

2011-2015 và 2016-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân lần lượt đạt 5,8%/năm và 

6,9%/năm8. Tới thời điểm năm 2020, tăng trưởng của Việt Nam bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Dù có mức tăng trưởng dương và khá khả 

quan trong 3 quý đầu năm so với các nước trong khu vực, Việt Nam phải đối mặt 

với rủi ro bẫy thu nhập trung bình. Bên cạnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, Việt Nam cần tìm một động lực tăng trưởng mới, dài hơi hơn để 

thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. 

Nhận thức được tầm quan trọng của KTS đối với quá trình phát triển của 

Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về thúc đẩy 

phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với mục tiêu và 12 giải pháp 

được đánh giá là đột phá. Chỉ thị cho thấy sự quan tâm và hành động kịp thời của 

Chính phủ trong việc góp phần triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia CMCN 4.0. Bên cạnh đó, chính phủ 

còn ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ chương, chính sách chủ động 

tham gia CMCN 4.0 và Nghị quyết 50/NQ-CP về chương trình hành động của 

chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW. Mới đây nhất, Thủ tướng Chỉnh 

phủ đã ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Những chính sách mới ban hành 

cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển KTS. 

2.3 Lý thuyết về đo lường kinh tế số 

Để có thể đưa ra các chính sách và kế hoạch phù hợp cho nền kinh tế nói 

chung và nền KTS nói riêng, các nhà hoạch định chính sách cần dựa trên một 

khung đo lường rõ ràng, có cơ sở và được cập nhật số liệu thường xuyên. Đặc 

 
7 TMĐT đã xuất hiện cách đây hơn 20 năm, nhưng chỉ thực sự nở rộ và đe dọa sự tồn tại của các kênh bán hàng 

truyền thống trong thời gian gần đây. Nguyên nhân vì hai nền tảng quan trọng của bất kỳ hình thức thương mại 

nào là phương thức thanh toán và giao nhận trong quá khứ chưa đủ hiện đại. Tuy nhiên, với sự ra đời của các hình 

thức thanh toán trực tuyến mới như ví điện tử, tiền di động (mobile money), quét mã QR, công nghệ Block-chain 

đã khiến cho việc bảo mật trở nên an toàn và người dùng có trải nghiệm thuận tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, sự 

ra đời của các hình thức vận tải công nghệ mà Grab hay trước đó là Uber đã khiến cho các phương thức giao nhận 

trở nên nhanh chóng, với chi phí thấp. Chính sự cộng hưởng công nghệ này đã làm cho thương mại điện tử và các 

hình thức bán hàng trực tuyến khác bùng nổ và làm thay đổi một cách căn bản thói quen mua sắm của người dùng 

trên toàn thế giới. 
8 Nhờ 2 năm 2018 và 2019 Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng tốt lần lượt ở mức 7,08% và 7,02%. 
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biệt, số liệu và phương pháp tính toán phải cho phép so sánh theo chuỗi thời gian 

và theo vùng, thậm chí phải đủ tương thích với các phương pháp đo lường quốc 

tế để có thể so sánh kết quả giữa các nền kinh tế. Mục tiêu này đòi hỏi sự nhất 

quán trong thu thập, phân tích dữ liệu và hợp tác giữa các cơ quan thống kê và 

thỏa thuận về các tiêu chuẩn và thông lệ chung ở cấp khu vực và toàn cầu. 

Việc không có một định nghĩa thống nhất về phạm vi KTS là một trở ngại 

đối với đo lường và so sánh quy mô của KTS giữa các quốc gia. Chẳng hạn, Học 

viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) ước tính quy 

mô nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc theo phạm vi rộng là 31,3 nghìn tỷ 

RMB (khoảng 4,5 nghìn tỷ USD) trong năm 2018. Con số này chiếm 34,8% GDP 

của Trung Quốc, tăng từ 32,9% trong năm 2017. Sử dụng phạm vi hẹp hơn, Cục 

phân tích kinh tế Hoa Kỳ (BEA) ước tính quy mô của nền kinh tế kỹ thuật số tại 

Hoa Kỳ chỉ là 1,35 nghìn tỷ USD trong năm 2017, chiếm 6,9% GDP danh nghĩa. 

Do dựa trên cơ sở định nghĩa KTS khác nhau, kết quả thống kê giữa Mỹ và Trung 

Quốc có sự chênh lệch lớn. Tuy nhiên, khó có thể kết luận rằng quy mô kinh tế 

kỹ thuật số Trung Quốc lớn hơn ba lần so với Hoa Kỳ.  

Bên cạnh việc phải xác định một phạm vi thống nhất cho KTS, đo lường 

KTS còn gặp trở ngại về mặt kĩ thuật của các biện pháp đo lường. Hà Quang 

Thụy và cộng sự (2020) chỉ ra hai hạn chế trong việc đo lường KTS. Thứ nhất là 

hạn chế về kế toán tài sản thông tin. Thông tin vừa có những đặc trưng của tài sản 

(như có thể trao đổi, tạo ra giá trị kinh tế, có thể đo đếm được), vừa không có 

những đặc trưng của tài sản (không nằm trong bảng cân đối kế toán, không giải 

thích được do vô hình, không có khấu hao theo thời gian). Thứ hai là hạn chế về 

khung tài khoản quốc gia. Hiện nay, vẫn chưa có sự thống nhất về phân loại công 

nghiệp và sản phẩm cho các nền tảng Internet và các dịch vụ liên quan. Tính năng 

động của KTS đã thực sự đặt ra thách thức lớn cho việc phân loại và thống kê các 

ngành và hệ thống lại khung tài khoản quốc gia. 

Mặc dầu vậy, nhiều tổ chức quốc tế đã cố gắng đưa ra các biện pháp đo 

lường KTS. Ahmah và Ribarsky (2018) đã đưa ra khung đo lường KTS (Hình 2) 

bằng việc đặt ra mười câu hỏi: Sản phẩm số là gì? Ai là nhà sản xuất số? Ai là 

người tiêu dùng số? Các yếu tố nào cho phép số hóa? Giá trị dữ liệu là gì? Số 

lượng nhân viên/việc làm trong các công ty sản xuất số là gì? Tác động của số 

hóa tới đo lường hạnh phúc của người tiêu dùng ra sao? Tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa 

số là bao nhiêu? Tỷ lệ tiêu thụ được phân phối số như thế nào? Mức thù lao trung 

bình của nhân viên trong các công ty sản xuất số ra sao? Các câu hỏi của Ahmah 

và Ribarsky (2018) phản ảnh khá đầy đủ các nội dung trong khung khái niệm cơ 

bản của KTS. Song một số câu hỏi yêu cầu nghiên cứu quá chuyên sâu và khó 

thực hiện, như việc đo lường tác động của số hóa đối với hạnh phúc của người 

tiêu dùng. 
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Hình 2: Khung khái niệm đo lường kinh tế số 

 

Nguồn: Ahmah và Ribersky (2018). 

Chú thích: SNA (System of National Account) nghĩa là hệ thống tài khoản quốc gia. 

NPISH (Non-profit institutions serving households) nghĩa là Các tổ chức phi lợi nhuận 

hỗ trợ hộ gia đình. 

ROW (Rest of the world) nghĩa là phần còn lại của thế giới. 

Hình 2 chỉ ra rằng có 5 kiểu thực thể tham gia vào nền KTS (bao gồm 

doanh nghiệp, hộ gia đình, chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hộ gia đình 

và phần còn lại của thế giới). Trong đó, các hoạt động KTS cung cấp bởi chính 

quyền, các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hộ gia đình và phần còn lại của thế giới 

đều nằm ngoài phạm vi của hệ thống tài khoản quốc gia. Tương tự, các sản phẩm 

dịch vụ thông tin/dữ liệu thông qua nền tảng hoặc cung cấp số bởi chính quyền, 

các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hộ gia đình và phần còn lại của thế giới đều 

không thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Điều này dẫn đến đo lường sai quy mô 

thực tế của nền KTS. 

Barrera và cộng sự (2018) lại đưa ra phương pháp đo lường KTS thông 

qua bảng tiêu chí loại hình KTS (Bảng 1). Bảng này giúp đánh giá mức độ số hóa 

của các loại hình KTS và rà soát xem hàng hóa/dịch vụ số này đã được đưa vào 

hệ thống tài khoản quốc gia hay chưa. 
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Bảng 1: Các loại hình công nghiệp, sản phẩm và giao dịch kinh tế số 

 

Nguồn: Hà Quang Thụy và cộng sự (2020). 

Chú thích: C = Có; K = Không; KS = Không số hóa; SH = Số hóa; NS = Nền tảng số; 

DK = Dịch vụ không số hóa; DS = Dịch vụ số hóa; TD = Thông tin/dữ liệu; CS = Cung cấp 

số hóa; ĐS = Đặt hàng số hóa; NT = Nền tảng số. 

Dựa trên bảng này, các loại hình KTS có thể được phân tích tương đối cụ 

thể. Ví dụ loại hình bán lẻ trực tuyến như Amazon có thuộc tài khoản quốc gia, 

thuộc kiểu công nghiệp nền tảng số, thực hiện giao dịch đặt hàng số hóa và thuộc 

nhóm sản phẩm dịch vụ số hóa. Ưu điểm của phương pháp đo lường này đó là 

đưa ra được một phân loại khái quát loại hình KTS. Nhưng nhược điểm là việc 

xây dựng bảng đánh giá cho từng loại hình kinh tế đòi hỏi nhiều thời gian. 

Mô hình tích hợp đo lường KTS đã được đề xuất bởi Cơ quan Thống kê 

Liên hợp quốc năm 2019. Mô hình này bao gồm ba phần: (i) khung khái niệm; 

(ii) thiết lập thể chế và (iii) tính toán thống kê. Bên cạnh khung khái niệm tương 

tự với các nghiên cứu trước, thiết lập thể chế đưa ra khung khổ về tính pháp quy, 

tổ chức, ngân sách và quản lý KTS.  

Phần tính toán thống kê đóng vai trò phân tích các dữ liệu thu thập được từ 

khảo sát và công bố các kết quả đo lường KTS. Tuy nhiên, đây là mô hình được 

để xuất năm 2019 để triển khai thực hiện trong năm 2020 và chưa có báo cáo 

đánh giá hiệu quả của mô hình. Vì vậy chưa thể kết luận được mức độ phù hợp 

với thực tiễn của mô hình đo lường KTS nói trên. 
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Hình 3: Mô hình tích hợp về đo lường kinh tế số 

 

Nguồn: Hà Quang Thụy và cộng sự (2020). 

Phương pháp đo lường KTS cuối cùng được đề cập tại phần này được thiết 

kế và phổ biến bởi Nhóm các nền kinh tế G20. Bộ chỉ số đánh giá và đo lường 

KTS của G20 bao gồm bốn trụ cột: (i) cơ sở hạ tầng; (ii) trao quyền xã hội; (iii) 

đổi mới sáng tạo và tiếp thu công nghệ; và (iv) việc làm và tăng trưởng. Trong 

từng trụ cột chính có các chỉ số nội dung riêng. Mục cơ sở hạ tầng tập trung đánh 

giá chỉ số liên quan đến sự phát triển vật lý, dịch vụ và an ninh của hạ tầng KTS 

như: chỉ số về sử dụng điện thoại di động và tiếp cận mạng; sự phát triển của băng 

thông rộng .v.v. Mục trao quyền xã hội nhấn mạnh nhấn mạnh các chỉ số thể hiện 

sự quan trọng của KTS đối với cuộc sống và sinh kế của người dân như sử dụng 

internet, tài chính bao trùm.v.v. Mục đổi mới sáng tạo và tiếp thu công nghệ bao 

gồm các chỉ số thể hiện mức độ đổi mới của công nghệ kĩ thuật số, các mô hình 

kinh doanh dựa trên nền tảng số, vai trò của ICT trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

.v.v. Mục cuối cùng về việc làm và tăng trưởng đánh giá về cách thức và số lượng 

việc làm được tạo ra nhờ nền KTS, thương mại điện tử và tăng năng suất .v.v.  

Mặc dù rất chi tiết, Bộ chỉ số của G20 cũng chưa thể phản ánh được hết 

mức độ phức tạp của KTS. Nói một cách khác, các chỉ số này mới chỉ đo lường 

được chiều rộng chứ chưa đo lường được chiều sâu của KTS. Một trong những 

chỉ số quan trọng đo lường mức độ kết nối của nền KTS đó là chỉ số tương tác 

giữa máy với máy9 gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập dữ liệu. Hoặc đối với 

 
9 Tiếng Anh: Machine-to-machine communication. 
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chỉ số về sử dụng robot hóa10 chỉ mới đề cập được số lượng robot được sử dụng 

chứ chưa phản ánh được giá trị gia tăng mà robot đem lại. 

Thêm vào đó, bộ chỉ số của G20 có thể không đánh giá đầy đủ và toàn diện 

những ảnh hưởng xã hội có thể có từ KTS. Ví dụ, KTS tạo ra rất nhiều việc làm 

thời vụ và tự do. Tuy nhiên chưa có chỉ số để định lượng sự hiệu quả của mô hình 

lao động này. Bên cạnh đó, các chỉ số của G20 cũng không có sự phân chia theo 

giới tính, độ tuổi, do đó cũng không phản ánh được những ảnh hưởng lên giới và 

nhóm tuổi của KTS. 

Đối với Việt Nam, việc thu thập các dữ liệu này gặp nhiều khó khăn hơn 

do thống kê của Việt Nam chưa đầy đủ. Tuy cũng có một số xếp hạng các chỉ tiêu 

về số người sử dụng internet, quy mô thị trường thương mại điện tử và một số 

thống kê về số lượng doanh nghiệp, lao động, sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-

TT vẫn chưa đầy đủ và chưa phản ánh được hết quy mô của nền KTS. 

2.4 Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế số 

2.4.1 Kinh nghiệm về phát triển đô thị thông minh11 của Singapore 

Singapore có diện tích nhỏ (597km2) và đông đúc dân cư (5,5 triệu người). 

Với dân số có xu hướng già hóa12, đảo quốc này thường xuyên phải đối mặt với 

vấn đề phát triển bền vững đồng thời duy trì tính cạnh tranh đối với các thành phố 

và quốc gia khác trên thế giới. Sự phát triển tập trung tại Singapore gây ra rủi ro 

lớn về tắc nghẽn giao thông, khó khăn trong bảo vệ môi trường sống chất lượng. 

Bên cạnh đó, nhiều công trình tại Singapore được đặt ngay trong thành phố, mặc 

dù ở các nước khác thì những công trình này thường được đặt ở ngoại ô, ví dụ 

như sân bay, cảng biển, nhà máy xử lý nước thải, trạm phát triển, v.v. 

Singapore nhận thấy sự cần thiết phải có một phương án giải quyết thông 

minh và dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững. Kể từ năm 1971, nước này 

đã triển khai một kế hoạch dài hạn (tầm nhìn 40 – 50 năm) và những kế hoạch 

thực hiện chi tiết cho mỗi 5 năm nhằm phát triển thông minh. Ngày nay, 

Singapore những tiến bộ công nghệ cũng đã được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực 

tại quốc gia này. 

Về ứng dụng trong vận tải đô thị, hệ thống tư vấn và giám sát nhanh 

(EMAS)13 và dịch vụ sửa chữa phương tiện (VRS)14 giúp cơ quan quản lý giao 

thông đường bộ nước phát hiện các vụ tai nạn thông qua các camera giám sát. 

Ngay khi có tai nạn xảy ra, cơ quan quản lý có thể lập tức phát hiện và điều phối 

 
10 Tiếng Anh: Robotization. 
11 Tiếng Anh: Smart city. 
12 Theo số liệu của UB Dân số quốc gia Singapore, số người già trên 65 tuổi tăng gấp 3 lần từ năm 2012 so với 

thời gian trước đó. 
13 Viết tắt của: Express monitoring & advisory system. 
14 Viết tắt của: vehicle recovery service. 
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đội sửa chữa đến trong vòng 15 phút và giải tỏa tắc nghẽn. Bên cạnh đó, Your 

Speed Sign là thiết bị thông minh cho phép hiển thị tốc độ của phương tiện trong 

thời gian thực vào cảnh báo lái xe nếu họ đi vượt tốt độ cho phép. Hệ thống tìm 

chỗ đậu xe cũng được cơ quan quản lý vận tải đường bộ triển khai từ năm 2008 

nhằm cung cấp thông tin chỗ đậu xe trong thời gian thực cho các tài xế. Các thông 

tin này có thể truy cập dễ dàng thông qua các ứng dụng điện thoại hoặc qua các 

trang web điện tử. Hệ thống thông tin xe bus được triển khai thông qua ứng dụng 

điện thoại MyTransport.SG được phát triển và thường xuyên nâng cấp để cung 

cấp thông tin chính xác về vị trí xe bus. Từ đó thời gian xe bus tới các bến được 

xác định chính xác hơn. Người dân cũng có thể biết được số lượng hành khách 

hiện tại trên mỗi xe để quyết định có nên lên chuyến xe bus sắp tới hay không 

hay đợi sang chuyến sau có nhiều chỗ ngồi hơn. 

Về ứng dụng trong đảm bảo an toàn, an ninh: Được xếp hạng là thành phố 

nhanh thứ hai thế giới15, lực lượng cảnh sát tại Singapore có những cam kết rất 

cụ thể để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Cảnh sát tại thành phố này có thể có mặt 

ngay để giải quyết các sự việc khẩn cấp thông qua số điện thoại 999 hoặc thông 

qua hệ thống tin nhắn SMS70999 được thiết kế cho người bị câm điếc hoặc không 

thể nghe gọi điện thoại. Lực lượng cảnh sát nước này cũng cho phép người dân 

tiếp cận một số thông tin công khai như một số báo cáo về tình hình tội phạm, các 

xử phạt hành chính…thông qua trang web điện tử.   

Về ứng dụng trong cấp cứu, cứu hộ: Dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS)16 vận 

hành bởi lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) để giải quyết các tình 

huống cứu hộ khẩn cấp thông qua các ứng dụng điện thoại. SCDF cho phép người 

sử dụng ứng dụng có thể khai báo các tình huống khẩn cấp như cấp cứu, hỏa hoạn, 

cháy nổ, các vấn đề môi trường, hiểm họa sinh học, v.v. Mặt khác, thông qua ứng 

dụng, SCDF cũng cung cấp các chỉ dẫn để người dân xử lý trong các tình huống 

khẩn cấp. Trong một số trường hợp SCDF còn có thể cảnh báo người dân về việc 

có ca đau tim ở gần đó, và hướng dẫn họ cách thức hỗ trợ sơ cứu người bệnh 

trước khi lực lượng cứu hộ có mặt. Bên cạnh đó, nhiều ứng dụng theo dõi sức 

khỏe khác được phát triển để người dùng có thể theo dõi sức khỏe của bản thân 

và cả những người trong gia đình mình. 

Về ứng dụng trong bảo vệ môi trường: Với diện tích rất nhỏ, Singapore 

gặp vấn đề lớn trong việc lưu giữ nước mưa cũng như thiếu nước ngọt sử dụng. 

Để người dân có ý thức sử dụng nước hiệu quả, cơ quan Năng lượng Singapore 

đã cung cấp một ứng dụng cho phép người dân theo dõi hóa đơn tiền nước của 

mình theo thời gian thực, cung như truyền tải các kiến thức về sử dụng hiệu quả 

tài nguyên. Ngay từ năm 2015, những thùng rác thông minh đã được triển khai. 

 
15 Theo xếp hạng của the Economist Intelligence Unit. 
16 Viết tắt của Emergency Medical Service. 
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Những cảm biến gắn ở nắp thùng cho biết các thông tin về lượng rác bên trong 

và vị trí thùng rác. Những thông tin này cho phép đội thu gom rác thải tối ưu hóa 

quãng đường thu gom rác của mình đồng thời đảm bảo được cảnh quan môi 

trường luôn sạch sẽ. 

Về ứng dụng trong quản lý năng lượng: Quy hoạch tổng thể về quốc gia 

thông minh của Singapore (2006) có nhắm đến sử dụng hiệu quả năng lượng và 

thân thiện môi trường. Những cảm biến đã được sử dụng và gắn vào các đồ gia 

dụng trong các gia đình. Chẳng hạn như: hệ thông chiếu sáng thông minh tại các 

tòa nhà sẽ tự động tắt mở khi phát hiện chuyển động của con người; hay những 

công tơ điện thông minh có thể giao tiếp cho phép người dùng và cơ quan lưới 

điện kiểm tra số điện tiêu thụ một các dễ dàng, người dùng điện cũng có thể lựa 

chọn nhà bán lẻ điện và các gói sử dụng một cách tiện lợi. 

Về ứng dụng trong tương tác cộng đồng: Singapore rất chú trọng việc kết 

nối, tương tác giữa các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp và người dân. Hầu 

hết các cổng thông tin điện tử của các cơ quan chính phủ đều được thiết kế theo 

hình thức đặt người sử dụng là trung tâm. Điển hình nhất là hệ thống chính phủ 

điện tử được nước này triển khai theo từng giai đoạn với chiến lược riêng, cụ thể: 

i) Từ 2000 đến 2003, cung cấp các dịch vụ online công cộng nhiều nhất có thể; 

ii) Từ 2003 đến 2006, nâng cấp trải nghiệm người dùng dịch vụ, iii) Từ 2006-

2010, chú trọng xây dựng chính quyền tích hợp để tối ưu hóa trải nghiệm của 

người dân, dịch vụ điện thoại được triển khai cho phép người dân có thêm kênh 

tiếp cận các thông tin công cộng; và iv) Từ 2011 đến 2015, hướng tới xây dựng 

chính quyền hợp tác, giúp thúc đẩy hoạt động tương tác và cùng ra quyết định 

giữa chính phủ, người dân và các khu vực tư nhân. 

Đối với người dân, các cổng thông tin điện tử như data.gov.sg cho phép họ 

dễ dàng truy cập và tải xuống mọi dữ liệu công khai của chính phủ. Các tương 

tác hay phản hồi qua lại giữa người dân và chính quyền có thể được thực hiện 

thông qua một ứng dụng tương tự như Gmail xong được thiết kế riêng cho mục 

đích này là OneInbox. Người dân cũng có thể sử dụng tất cả các dịch vụ điện tử 

do chính phủ cung cấp thông qua một ứng dụng duy nhất là Singpass.  

Đối với doanh nghiệp, ứng dụng Business Incentive Profiler cho phép 

doanh nghiệp trải nghiệp dịch vụ một cửa đối với mọi thủ tục, dịch vụ, cấp phép 

mà chính phủ yêu cầu nối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tiếp cận các 

thông tin về mua sắm công hay đấu thầu của cả quốc gia thông qua một trang điện 

tử tích hợp duy nhất.  

Đối với các cơ quan nhà nước, G-cloud cung cấp một môi trường chia sẻ 

và trao đổi thông tin chung giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời những rủi ro 

về an ninh mạng từ cả bên trong và bên ngoài đều được ngăn chặn thông qua 

Infocomm Security Masterplan. 
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Chính phủ Singapore đã vận dụng những cách thức đơn giản và thông minh 

để điều hành đô thị thông minh và phức tạp. Thay vì việc thiết lập một trung tâm 

điều hành tập trung cho tất cả các lĩnh vực, mỗi cơ quan khác nhau chịu trách 

nhiệm điều hành một lĩnh vực riêng lẻ. Các cơ quan này chỉ họp khi có tình huống 

khẩn cấp xảy ra. Tuy nhiên, chính phủ Singapore xây dựng một nền tảng chia sẻ 

dữ liệu tích hợp để các cơ quan này tra cứu và chia sẻ thông tin. Để hạn chế trường 

hợp các cơ quan này hoạt động không ăn khớp, văn phòng chương trình Quốc gia 

thông minh là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có vai trò điều phối hoạt động của 

các cơ quan trên. Bên cạnh đó, Singapore nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo kết nối 

Internet, và phạt nặng nếu các nhà cung cấp băng thông Internet không đáp ứng 

yêu cầu này.17 

Nguồn kinh phí triển khai sáng kiến Quốc gia thông minh hoàn toàn từ 

nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, chính phủ không bố trí nguồn kinh phí cố 

định cho toàn bộ chương trình mà sẽ phân bổ theo mỗi cơ quan điều hành. Khi 

một cơ quan điều hành có sáng kiến mới, họ phải gửi đề xuất cấp vốn lên Bộ Tài 

chính để đánh giá và phê duyệt. 

Cơ chế giám sát của chính phủ Singapore đối với các cơ quan điều hành 

nói trên dựa trên đánh giá nội bộ của từng tổ chức, đi kèm các chỉ tiêu KPI. Kết 

quả đánh giá được tập hợp và gửi về Bộ Tài chính để lập báo cáo năm trước khi 

công bố. Tuy nhiên, không giống như những thành phố khác, lợi ích của các dịch 

vụ thông minh thường không được đo lường dựa trên những chỉ số về tài chính. 

Thay vào đó, trọng tâm được đặt vào khả năng cải thiện mức độ hài lòng của 

người dân sử dụng dịch vụ.  

2.4.2 Kinh nghiệm về phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc 

Trong những năm gần đây, thị trường TMĐT của Trung Quốc đã có sự 

phát triển bùng nổ và hiện đang dẫn đầu toàn cầu. TMĐT đã trở thành một động 

lực quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc và là xuất phát điểm để chuyển dịch 

cơ cấu và phát triển kinh tế.  

Sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT ở Trung Quốc được thúc đẩy bởi số 

người dùng Internet18 và quy mô thị trường thương mại nội địa khổng lồ19. Theo 

 
17 Tham khảo: https://bnews.vn/singapore-phat-nang-hai-nha-cung-cap-internet-vi-de-mat-mang/168830.html 
18 Theo Xinhuanet (2019), tính đến tháng 6/2019, số người dùng Internet của Trung Quốc đạt khoảng 854 triệu 

người, chiếm 61,2% dân số. Số người dùng Internet di động (sử dụng điện thoại di động để truy cập Internet) đạt 

847 triệu người, tăng 29,84 triệu người so với cuối năm 2018. Người dùng Internet di động chiếm 99,1% tổng số 

người dùng Internet. 
19 - Về quy mô thị trường TMĐT. Số lượng người mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc đã tăng từ khoảng 46 triệu 

người năm 2007 lên hơn 533 triệu người vào năm 2017, tạo ra hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (NDT) trong doanh thu 

bán lẻ trực tuyến B2C hàng quý (Statista, 2020). Trong năm 2016 có 441 triệu người tiêu dùng mua sắm qua điện 

thoại di động, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 63,4% người dùng Internet di động. Theo 

Emarketer (2020), năm 2020, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ chi 2.090 nghìn tỷ USD (14.440 nghìn tỷ NDT) cho 

TMĐT bán lẻ, tăng 16,0% so với năm 2019. 
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Yue Hongfei (2017), tốc độ tăng trưởng giao dịch TMĐT trung bình của Trung 

Quốc là 38,2%/năm trong 5 năm trước đó. TMĐT của Trung Quốc đã trải qua ba 

giai đoạn: đột phá 100 tỷ đồng nhân dân tệ (NDT) năm 2008 (chiếm hơn 1% tổng 

mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng); đạt 1.000 tỷ đồng NDT năm 2012 (chiếm khoảng 

5%; và vào năm 2014 đạt hơn 2.000 tỷ NDT (chiếm khoảng 10%). Chỉ riêng ngày 

lễ hội mua sắm (ngày 11/11/2016), giao dịch TMĐT đã đạt hơn 120,7 tỷ NDT và 

lập kỷ lục giá trị giao dịch 50 tỷ NDT trong 2,5 giờ. 

Khác với nhiều lĩnh vực chiến lược khác (như viễn thông, xăng dầu, điện 

và tài chính) do các doanh nghiệp nhà nước chi phối, lĩnh vực Internet ở Trung 

Quốc phần lớn do tư nhân cung cấp. Các doanh nghiệp Internet tư nhân đã phát 

triển nhanh chóng trong những thập kỷ qua với sự xuất hiện của một số gã khổng 

lồ Internet nắm các vị trí gần như độc quyền trong thị trường, như: Baidu trong 

dịch vụ công cụ tìm kiếm trực tuyến, Tencent trong truyền thông xã hội và 

Alibaba trong TMĐT. Các công ty này được niêm yết trên thị trường chứng khoán 

nước ngoài và kinh doanh xuyên biên giới đồng thời gặt hái nhiều thành công 

trong việc cung cấp dịch vụ TMĐT ở Trung Quốc20. 

Với xu hướng tăng trưởng cao, TMĐT đã trở thành một điểm sáng mới 

trong nền kinh tế Trung Quốc. Năm 2014, Bộ Thương mại Trung Quốc đã phối 

hợp cùng với với Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) và một số các 

cơ quan khác của Chính phủ đã tổ chức chiến dịch TMĐT quốc gia, trong đó đã 

thiết lập mô hình TMĐT thành phố ở 53 vùng và lựa chọn 34 doanh nghiệp đại 

diện từ 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia. 

Thấy rõ được lợi ích từ TMĐT, một số cụm TMĐT đã xuất hiện ở nông 

thôn Trung Quốc vào giữa những năm 2000, và được gọi là “làng Taobao”. Sự 

lan rộng của “làng Taobao” trên khắp Trung Quốc làm tăng kỳ vọng TMĐT có 

thể giúp thúc đẩy nền kinh tế nông thôn còn trì trệ và đóng góp vào công cuộc 

xóa đói giảm nghèo ở nông thôn Trung Quốc (Anthony H. F. Li, 2017). Nhằm 

thực hiện chủ trương của Chính phủ về “cải cách nông thôn sâu rộng để đẩy nhanh 

hiện đại hóa nông nghiệp" và “củng cố nền tảng TMĐT cho nông sản”, Bộ 

Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc đã phối hợp phát động chiến dịch 

"TMĐT toàn diện ở nông thôn”, tiến hành các dự án ứng dụng TMĐT tại 56 

huyện thuộc 8 tỉnh và khu vực tự trị. Một loạt các nền tảng dịch vụ đã hình thành 

 
    - Về quy mô thị trường thanh toán trực tuyến. Tính đến tháng 12/2016, người dùng thanh toán trực tuyến trên 

thiết bị di động của Trung Quốc đã tăng lên 469 triệu, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 31,2%. Tỷ lệ truy cập 

thanh toán trực tuyến di động tăng từ 57,7% lên 67,5%, trong đó 50,3% người dùng Internet thanh toán bằng điện 

thoại di động khi mua sắm tại các cửa hàng truyền thống (Yue Hongfei, 2017). Thương mại di động của Trung 

Quốc được dự báo sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng với mức tăng trưởng kép hàng năm là 28,8% đến 

năm 2021 (JPmorgan, 2019). 
20 Tính đến năm 2018, tập đoàn đa quốc gia Alibaba.com là công ty TMĐT thành công nhất ở Trung Quốc. 

Alibaba thống trị thị trường B2B và các trang web Tmall và Taobao cũng chiếm thị phần lớn nhất của thị trường 

B2C và C2C (Statista, 2020). Năm 2016, Taobao của Alibaba đã chiếm thị phần khoảng 70% của thị trường bán 

lẻ trực tuyến của Trung Quốc (Anthony H. F. Li, 2017). 
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như: nền tảng dịch vụ thông tin sản phẩm nông nghiệp quốc gia liên kết việc mua 

bán nông sản thông qua hợp tác với chợ đầu mối nông sản quy mô lớn và chuỗi 

siêu thị, và các nền tảng TMĐT thực phẩm tươi sống (như: Taobao và Jingdong 

với các doanh nghiệp điện tử ngành dọc, SF Express đã thành lập một liên doanh 

thực phẩm tươi sống với Tổng công ty Thực phẩm, Ngũ cốc và Dầu). Đồng thời, 

các các mô hình mới cũng xuất hiện như từ trang trại đến người tiêu dùng (F2C), 

người tiêu dùng với doanh nghiệp (C2B), người tiêu dùng đặt hàng từ nông trại 

(C2F), cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp (CSA) (Yue Hongfei, 2017).  

Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện một số chính sách trọng tâm để phát 

triển TMĐT, bao gồm: 

(i) Hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng TMĐT: Một trong những cơ sở để 

TMĐT của Trung Quốc có thể phát triển mạnh mẽ là nhờ sự xuất hiện của các 

nền tảng TMĐT được thiết lập nhanh chóng trong thời gian vừa qua. Chính phủ 

đã ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng các nền tảng TMĐT và đơn giản hóa thủ tục 

đăng ký vốn, giảm các rào cản tiếp cận, phê duyệt, v.v. Việc thiết lập thiết bị hậu 

cần đầu cuối và nền tảng hậu cần thông minh, thúc đẩy việc xây dựng xuyên vùng 

và các nền tảng hậu cần liên ngành, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm phân 

phối nhanh và khuyến khích hệ thống quản lý cộng đồng, làng các trạm dịch vụ 

thông tin, cũng như các cửa hàng cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cũng được 

hỗ trợ tích cực. Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các cấp chính quyền dành quỹ đất 

để làm kho vận trong quy hoạch thị trấn, lập kế hoạch sử dụng và cung cấp đất, 

hướng vốn xã hội đầu tư vào xây dựng các cơ sở lưu trữ và khuyến khích các 

doanh nghiệp chuyển phát nhanh sử dụng "kho tích hợp phân phối". Đối với 

TMĐT trong lĩnh vực nông nghiệp/nông thôn, các chuỗi hậu cần nông nghiệp và 

các dự án thí điểm về TMĐT ở nông thôn được triển khai rộng khắp. Kết quả là 

nền tảng và các chuỗi hậu cần TMĐT được đồng loạt ra đời và đã hỗ trợ tích cực 

cho sự phát triển TMĐT. 

(ii) Cung cấp vốn và tăng cường hỗ trợ tài chính cho TMĐT: Chính phủ 

Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, trong đó phải kể đến là: 

chương trình cải cách ưu đãi thuế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(DNVVN) sử dụng công nghệ cao nhằm thay thế thuế thu nhập doanh nghiệp 

bằng thuế giá trị gia tăng và cơ chế tài trợ đa kênh để hỗ trợ các công ty TMĐT. 

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích tất cả các ngân hàng thương mại và các tổ 

chức tài chính khác cung cấp các hình thức dịch vụ tài trợ cho các DNVVN 

TMĐT, đồng thời hướng các Quỹ đầu tư tăng cường hỗ trợ cho các công ty khởi 

nghiệp về TMĐT.  

(iii) Thúc đẩy hệ thống tín dụng: Chính phủ Trung Quốc cũng tích cực tăng 

cường xây dựng hệ thống tín dụng TMĐT, đề xuất việc thiết lập một hệ thống 

quản lý thông tin tín dụng TMĐT thống nhất và chuẩn hóa hệ thống, bao gồm tất 
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cả thông tin tín dụng của các bên liên quan. Chính phủ Trung Quốc cung cấp 

thông tin tín dụng của pháp nhân, nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm của các công 

ty TMĐT ra công chúng. Đồng thời, các các cơ quan Chính phủ Trung Quốc cũng 

xây dựng cơ chế đánh giá tín dụng TMĐT. Dựa trên đánh giá tín dụng về người 

bán, Chính phủ Trung Quốc có thể giám sát các công ty với xếp hạng tín dụng 

kém, giúp ngăn chặn TMĐT hàng giả. Các biện pháp khác để thiết lập hệ thống 

tín dụng, bao gồm thẻ ID mạng TMĐT và hệ thống tên thật, khuyến khích phát 

triển các dịch vụ chứng chỉ đáng tin cậy, phát triển các dịch vụ công về bảo mật 

đáng tin cậy trong các giao dịch TMĐT, cải thiện hệ thống bảo mật dịch vụ tín 

dụng TMĐT và thúc đẩy áp dụng điều tra tín dụng, đánh giá, bảo lãnh và các dịch 

vụ tín dụng của bên thứ ba trong TMĐT. Như vậy, bằng các chính sách và biện 

pháp cụ thể, Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống tín dụng trong 

TMĐT có kiểm soát, đánh giá và đặc biệt là tăng cường uy tín/sự tin tưởng đối 

với cả bên mua và bên bán. 

(iv) Các biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thanh toán không dùng tiền 

mặt: Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt qua ví điện tử trở nên phổ biến khi 

thanh toán bằng thẻ tín dụng không được ưa chuộng tại quốc gia này. Ước tính 

số người sử dụng thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc đã lên tới 531 triệu người, 

trong đó thanh toán qua ứng dụng di động chiếm tới 527 triệu người (Viện Nghiên 

cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2018). Hai ứng dụng thanh toán điện tử phổ biến 

nhất ở Trung Quốc là WeChat Pay của Tencent và Alipay của Alibaba với lần 

lượt 960 triệu và 520 triệu người dùng. Một trong những yếu tố tạo đà cho sự phát 

triển của thanh toán điện tử nói riêng và công nghệ tài chính (Fintech) nói chung 

tại Trung Quốc nhờ vào hệ thống tín dụng xã hội, cấp cho mỗi người dân và doanh 

nghiệp một số điểm tín dụng dựa trên hành vi xã hội, lịch sử mua bán và thông 

số tài chính của họ. Số điểm này được sử dụng để quyết định các khoản vay, việc 

làm, địa điểm du lịch của cá nhân/tổ chức đó. Việt Nam không nhất thiết phải xây 

dựng hệ thống tín dụng xã hội như Trung Quốc, nhưng cần học tập sự linh hoạt 

của Trung Quốc trong việc phát triển TMĐT, mà không nhất thiết phải chờ đến 

sau khi phát triển hệ thống thanh toán. 

(v) Phòng ngừa rủi ro bằng cách xây dựng bảo mật TMĐT: Chính phủ yêu 

cầu các doanh nghiệp TMĐT phải tuân thủ an toàn thông tin theo các quy định 

và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo hộ. Việc xây dựng hệ thống TMĐT quản lý bảo mật 

giao dịch nhằm làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng đối tác trong một giao 

dịch TMĐT. Để giảm thiểu rủi ro, Chính phủ đã công nhận chéo chứng thư số và 

ứng dụng chứng thư số trong chứng thực điện tử. Cơ chế quản lý hợp đồng điện 

tử được chuẩn hóa cũng được được xây dựng để cải thiện bảo mật dữ liệu. Chính 

phủ đã thành lập cơ quan giám sát rủi ro với chức năng giám sát các hoạt động 

trực tuyến và tập trung vào việc ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, trộm 

cắp qua mạng và các hoạt động buôn bán trực tuyến bất hợp pháp khác. 



 

20 

(v) Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Trong bối cảnh môi trường kinh doanh 

thay đổi nhanh chóng, Chính phủ đã sửa đổi khá nhiều Luật để đáp ứng với nhu 

cầu phát triển TMĐT, như: Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi của người 

tiêu dùng và các luật khác dựa trên các yêu cầu của TMĐT. Đồng thời, Chính phủ 

đã hợp pháp hóa các hình thức như mới như: hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, 

giám định điện tử và các loại tài liệu giao dịch điện tử khác. Luật TMĐT được 

chính thức thông qua vào tháng 8/2018 (có hiệu lực từ 1/1/2019) đã góp phần 

củng cố hiệu lực và hiệu quả của thị trường và hoạt động TMĐT. Các chính sách 

và tiêu chuẩn đối với ngành TMĐT cũng được ban hành, ví dụ: Kế hoạch hành 

động khuyến khích phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2018, Hướng dẫn tiêu chuẩn 

hóa bán hàng trực tuyến,.v.v. Bên cạnh đó, các nỗ lực pháp lý liên quan tới khuyến 

khích đổi mới sáng tạo cũng gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của TMĐT (CIEM-

GIZ, 2018). Ngoài ra, Cục Quản lý Nhà nước về Công Thương, Bộ Công nghiệp 

và Công nghệ Thông tin, Bộ Thương mại, và các các bộ ban hành các quy tắc và 

quy định liên quan đến quản lý hậu cần, chất lượng sản phẩm, giao dịch mạng và 

khiếu nại của người tiêu dùng. Chính phủ cũng đề xuất nghiên cứu tiêu chuẩn sản 

phẩm cơ bản trong TMĐT và tham gia vào việc thiết lập tiêu chuẩn TMĐT quốc 

tế (Yue Hongfei, 2017). 

Gần đây, để phục hồi nền kinh tế và đưa người lao động trở lại làm việc, 

chính quyền Bắc Kinh đã khởi động một kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

số đầy tham vọng trị giá 1,4 nghìn tỷ USD, kêu gọi các chính quyền và các tổ 

chức tư nhân đi trước trong 5G, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IOT) và triển 

khai các công nghệ mới nổi khác. Như vậy, với các chính sách và biện pháp như 

trên có thể thấy Chính phủ Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy các mục tiêu liên quan tới phát triển TMĐT một cách tổng thể. 

Bên cạnh phát triển TMĐT nội địa, TMĐT xuyên biên giới của Trung Quốc 

cũng có bước phát triển tích cực. Theo AliResearch (2017), năm 2015, trong khi 

tăng trưởng thương mại toàn cầu bị đình trệ, TMĐT xuyên biên giới của Trung 

Quốc vẫn tăng lên 4,8 nghìn tỷ NDT, với mức tăng trưởng hàng năm là 28% và 

dự kiến đạt 12 nghìn tỷ NDT vào năm 2020 với mức tăng trưởng kép hàng năm 

là 20,1%. Trung Quốc hiện đã thành lập hệ thống giám sát toàn diện nhập khẩu 

bán lẻ TMĐT, cung cấp các điều kiện chính sách thuận lợi cho TMĐT xuyên biên 

giới21. Các doanh nghiệp TMĐT của Trung Quốc đã gia tăng hiện diện ở nhiều 

nước, đặc biệt là Đông Nam Á 

 
21 Cụ thể, tháng 7/2014, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tạo mã giám sát hải quan mới “1210” cho "TMĐT 

xuyên biên giới ngoại quan" tạo ra nền tảng chính sách cho mô hình ngoại quan xuyên biên giới nhập khẩu bán lẻ 

TMĐT, một sự thay đổi lớn cho hoạt động giám sát TMĐT xuyên biên giới (AliResearch, 2017). Các quy trình 

của mô hình này bao gồm: các thương gia của nền tảng TMĐT xuyên biên giới vận chuyển hàng hóa đến khu 

ngoại quan trong nước thông qua hậu cần quốc tế; nộp các tài liệu liên quan đến hải quan và Hải quan Xuất nhập 

cảnh và Kiểm dịch (CIQ) và lưu trữ hàng hóa trong kho ngoại quan; khi người tiêu dùng đặt hàng, người bán sẽ 

gửi đơn đặt hàng, hóa đơn vận chuyển và thông tin thanh toán đến hải quan, sau đó hàng hóa sẽ được chuyển đến 
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Thời gian gần đây, các cuộc thảo luận về vấn đề bản địa/địa phương hóa 

dữ liệu của Trung Quốc đã trở nên rất sôi nổi22. Trung Quốc thường bị chỉ trích 

là đang duy trì chế độ kiểm duyệt thông tin/dữ liệu. Một lý lẽ của phía Trung 

Quốc đưa ra thường là nhằm xây dựng chuẩn dữ liệu riêng, chuẩn giao tiếp riêng 

và tạo điều kiện hợp pháp cho doanh nghiệp TMĐT lớn mạnh trước khi mở cửa. 

Tuy nhiên, khi đối mặt với các quy định hạn chế tương tự ở chính các thị trường 

đối tác (như Hoa Kỳ, Ấn Độ, v.v.) thì doanh nghiệp Trung Quốc lại cho rằng 

những quy định này là bất hợp lý. 

Một số địa phương của Trung Quốc đã đề xuất cho phép luồng dữ liệu 

xuyên biên giới được áp dụng trong các khu thương mại tự do, cụ thể là: “Các 

quy tắc hành chính về truy cập Internet quốc tế cho doanh nghiệp và cá nhân”. 

Trong quý II/2020, Nội các Trung Quốc, Quốc vụ viện đã công bố “Kế hoạch 

Xây dựng Cảng Thương mại Tự do Hải Nam”, trong đó có dự án thí điểm cho 

“luồng dữ liệu xuyên biên giới an toàn” và “các biện pháp để tạo điều kiện thuận 

lợi hơn cho luồng thông tin ra ngoài của cá nhân”.23 Dù chưa được cởi mở như 

kỳ vọng, những chính sách này hứa hẹn giúp các cơ quan chính phủ quản lý dữ 

liệu tiếp tục tìm kiếm các mô hình mới ở Trung Quốc.  

2.4.3 Kinh nghiệm sử dụng AI và IoT để phát hiện và điều trị bệnh nhân mắc 

COVID19 

CMCN 4.0 mang tới nhiều giải pháp công nghệ số giúp thay đổi nhiều mặt 

của cuộc sống, trong đó có lĩnh vực y tế. Phổ biến trong những công nghệ đó là 

AI và IoT, hai công nghệ này có tính chất bổ sung cho nhau. Nếu IoT hỗ trợ khả 

năng kết nối các thiết bị và thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể, AI hỗ trợ phân tích, 

xử lý dữ liệu và đưa ra giải pháp một cách thông minh. Những công nghệ này 

đang có sự phát triển nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi. Trong cuộc chiến 

chống COVID-19, những ứng dụng của AI và IoT đã được sử dụng như:  

 
người tiêu dùng thông qua hậu cần nội địa sau khi hải quan kiểm tra và phát hành. Ưu điểm của mô hình ngoại 

quan là giảm bớt các lớp trung gian, chi phí mua hàng và chi phí hậu cần quốc tế, tiết kiệm thời gian giao hàng và 

cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng; về mặt giám sát: thông tin và dữ liệu được thu thập từ tài liệu kết hợp 

của đặt hàng, giao hàng và thanh toán, an ninh đất đai và kiểm dịch được bảo đảm. 
22 Các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu đã ủng hộ tự do hóa luồng dữ liệu xuyên biên giới trong nhiều năm 

qua. Chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần nêu vấn đề rào cản thị trường này trong các đàm phán thương mại song 

phương Mỹ-Trung dưới thời Tổng thống Obama, cũng như trong bối cảnh Thỏa thuận thương mại giai đoạn một 

của chính quyền Trump. Các công ty Internet Trung Quốc, trong đó có Alibaba và Tencent đã liên tiếp đưa ra các 

nghiên cứu về tác động tiêu cực đến kinh tế và đổi mới của các biện pháp bản địa hóa dữ liệu. Đại diện của họ đã 

tranh luận tại các diễn đàn công khai rằng mô hình quản lý Quy định chung về bảo vệ dữ liệu chung quá nặng nề 

đã kìm hãm sự đổi mới của các công ty Trung Quốc, khiến họ trở nên kém cạnh tranh hơn so với Google, Facebook 

và AWS. Đằng sau những cánh cửa đóng kín, họ đã gây áp lực buộc các cơ quan quản lý Trung Quốc phải có một 

mô hình bản địa hóa dữ liệu nới lỏng hơn (Xiaomeng Lu, 2020). 
23 Năm 2018, ủy viên quyền riêng tư Hồng Kông về dữ liệu cá nhân, Stephen Kai-yi Wong, cũng đưa ra đề xuất 

chính sách về luồng dữ liệu xuyên biên giới , bao gồm cơ chế quản lý danh sách trắng để vận động cho việc hội 

tụ các cơ chế luồng dữ liệu trên khắp Trung Quốc đại lục và Hồng Kông nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế 

trên toàn khu vực Vịnh Lớn và nâng cao khả năng cạnh tranh của Hồng Kông với tư cách là một trong những 

trung tâm tài chính của châu Á. 
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(i) Phân tích cấu trúc, bản chất của virus: DeepMind – một công nghệ AI 

của Google, đã sử dụng dữ liệu gen để dự đoán cấu trúc protein của virus, điều 

này đã mở ra những hướng điều trị cho người bệnh. 

(ii) Nhận biết được sự bùng phát của dịch bệnh mới: Các mô hình AI được 

cho là những hệ thống đầu tiên nhận biết được sử bùng phát của Covid 19. Một 

công nghệ dựa trên AI là HealthMap được sử dụng tại bệnh viện nhi Boston đã 

tự động phát hiện được những sự xuất hiện của bệnh viêm phổi lạ ngay trước khi 

có những báo cáo chính thức từ các nhà nghiên cứu. 

(iii) Phát hiện nhanh những người có dấu hiệu bệnh: Hệ thống camera giám 

sát có hỗ trợ AI đặt tại các sân bay có thể nhanh chóng xác định những người có 

thân nhiệt cao, hay những người có triệu chứng ho sốt. Từ đó, các biện pháp cách 

ly được được áp dụng để hạn chế lan truyền dịch bệnh. 

(iv) Hỗ trợ dự báo và xây dựng kịch bản ứng phó: Tại nhiều quốc gia, 

những dự đoán về tốc độ lây lan và tỷ lệ tử vong được xây dựng trên những mô 

hình định lượng. Nhiều trong số các mô hình này được hỗ trợ công nghệ AI để 

nâng cao tính chính xác. Qua đó, những kịch bản ứng phó được xây dựng nhanh 

chóng và đảm bảo được lợi ích tốt nhất. 

(v) Truy tìm nguồn gốc bùng phát dịch: công nghệ IoT đã được sử dụng để 

dò tìm nguồn gốc lây bệnh. Tại nhiều quốc gia, hệ thống thông tin tổng hợp thu 

được từ dữ liệu điện thoại của của người dân đã cho phép dò tìm được những 

thông tin vô vùng quan trọng như hỗ trợ tìm kiếm bệnh nhân F0 và nhận diện 

những người đã có tiếp xúc với người nhiễm bệnh. 

(vi) Đảm bảo các biện pháp cách ly được tuân thủ: IoT đã chứng minh hiệu 

quả trong việc đảm bảo các bệnh nhân phải tuân thủ theo các biện pháp cách ly 

thông qua các thiết bị camera giám sát, drone24. Cơ quan y tế có thể dễ dàng theo 

dõi và phát hiện ngay lập tức trường hợp có người bệnh trốn cách ly, từ đó xác 

định được khả năng họ lây nhiễm ra những người khác trong cộng đồng. 

(vii) Hỗ trợ việc chăm sóc bệnh nhân: Với sự giúp đỡ của IoT, việc chăm 

sóc và theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa được thực hiện dễ dàng, để tránh những 

tiếp xúc trực tiếp không đáng có. Các thông tin sức khỏe bệnh nhân được thu thập 

thông qua các thiết bị thông minh, bên cạnh đó, những robot đã được thiết kế để 

hỗ trợ quá trình giao nhận thuốc, đồ ăn. Những điều này giúp cắt giảm chi phí 

khám chữa bệnh, tối ưu hóa được tài nguyên và cho phép các cơ sở y tế chăm sóc 

cùng lúc được nhiều người bệnh hơn. 

Những ứng dụng tương tự như trên đang trở thành công cụ hữu ích để các 

quốc gia sử dụng trong cuộc chiến chống Covid cũng như là xu hướng phát triển 

mới của ngành y tế thế giới. Với nền tảng công nghệ và trình độ phát triển khác 

 
24 Máy bay giám sát điều khiển từ xa 
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nhau, mức độ ứng dụng công nghệ AI và IoT của mỗi quốc gia là khác nhau. Đối 

với IoT, theo nghiên cứu của Aruba (2019)25, có tới 87% các cơ sở y tế trên toàn 

thế giới đã có áp dụng nhưng công nghệ IoT. Tuy nhiên, mới chỉ có một số ít cơ 

sở đã có ứng dựng AI vào các hoạt động của mình. Tại châu Âu, tỉ lệ cơ sở y tế 

áp dụng AI mới chỉ khoảng 16%, theo Ehealth Trendbarometer (2018)26.  

Việc áp dụng AI và IoT vào lĩnh vực y tế cũng gặp phải rất nhiều thách 

thức khác nhau. Đối với lĩnh vực IoT, theo trang Internet Society27, các thách thức 

đối với các quốc gia bao gồm: (i) An ninh thông tin, (ii) Quyền riêng tư, (iii) Các 

quy định pháp lý không còn phù hợp, và (iv) Cơ sở hạ tầng thông tin28. Tương tự 

như IoT, AI cũng được vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu người dùng. Những vấn 

đề trong phát triển công nghệ AI bao gồm: (i) Chi phí đầu tư lớn; (ii) Thiếu cơ sở 

dữ liệu, (iii) Giải pháp AI có thể gây gián đoạn thị trường lao động; và (iv) Lực 

lượng lao động ngành AI còn rất khiêm tốn. 

Tại Ấn Độ, một trong những quốc gia đang có nhiều điều kiện để phát triển 

AI nhất thế giới. Trong chiến lược quốc gia về phát triển AI của mình, Ấn Độ đặt 

ngành y tế là ngành ưu tiên hàng đầu29. Những bài học mà ngành y tế nước này 

mắc phải khi đẩy mạnh áp dụng AI, IoT là rất có ích đối với các nền kinh tế đang 

phát triển khác. 

Xây dựng hạ tầng dữ liệu: Hệ thống AI được xây dựng dựa trên khối lượng 

dữ liệu lớn, trong khi dữ liệu y tế tại Ấn Độ bị phân mảnh, rời rạc và không đầy 

đủ. Mặt khác, các hệ thống máy tính, không gian lưu trữ đám mây, và nhân lực 

cho hoạt động hoạt động R&D30 của Ấn Độ cũng chưa đủ để tự phát triển các ứng 

dụng AI. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện các chương 

trình số hóa hệ thống y tế National Health Stack (NHS): bao gồm 4 thành phần 

chính: (i) Đăng ký y tế điện tử cho cá nhân và cơ sở y tế, (ii) Bảo hiểm y tế điện 

tử, (iii) Sổ y tế cá nhân điện tử; và (iv) Nền tảng phân tích sức khỏe online. Đây 

là những giải pháp mang tính nền tảng. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng số chưa kịp 

phát triển để đáp ứng, nhiều cơ sở y tế đã phối hợp với các công ty công nghệ lớn 

như Google và Microsoft để hỗ trợ xây dựng công nghệ. Một số công ty y tế Ấn 

Độ chia sẻ nguồn dữ liệu cho phép với các công ty này để đổi lại những hợp tác 

về phát triển công nghệ và lưu trữ đám mây. Điều này gây ra những tranh cãi về 

an toàn dữ liệu y tế của Ấn Độ, trong khi tại các nước khác việc thu thập dữ liệu 

 
25 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/internet-of-things-iot-healthcare-market 
26 Ehealth Trendbarometer (2018), AI use in European healthcare 
27 https://www.internetsociety.org/policybriefs/iot 
28 Việc ứng dụng IoT đòi hỏi phải có một mạng lưới các thiết bị thông minh đủ lớn, hệ thống kết nối mạng ổn 

định và hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn đáng tin cậy 
29 Niti Aayog, 2018a. 
30 Hầu hết các công ty ngành y tế tại Ấn Độ không có đủ năng lực về hạ tầng máy tính để xây dựng các hệ thống 

AI 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/internet-of-things-iot-healthcare-market
https://www.internetsociety.org/policybriefs/iot


 

24 

của các ông lớn công nghệ đang bị pháp luật hạn chế31. Việc xây dựng cơ sở lưu 

trữ đám mây từ các tổ chức trong nước đang trở thành lựa chọn an toàn của các 

quốc gia để bảo vệ tài nguyên số khó định giá của mình. 

Khả năng áp dụng trên diện rộng: Thực tế cho thấy, việc thử nghiệm các 

giải pháp AI của Ấn Độ hiện nay đang được triển khai tại một số ít các cơ sở y tế 

lớn và có tiềm lực tài chính. Các cơ sở y tế nhỏ hoặc tại các khu vực nông thôn 

thường không sẵn sàng thử nghiệm công nghệ. Bên cạnh đó, nếu các giải pháp 

công nghệ được phát triển bởi các tổ chức tư nhân thì khả năng các giải pháp này 

được cung cấp cho những người nghèo càng khó khả thi do giá thành sản phẩm 

cao. Do vậy, việc phát triển các giải pháp AI trong y tế - một ngành dịch vụ công 

ích một cách hiệu quả cần có sự đầu tư hoặc hỗ trợ của nhà nước chứ không thể 

để dựa riêng vào cơ chế thị trường. Mặt khác, việc áp dụng giải pháp AI trong y 

tế bị cản trở bởi niềm tin của giới y tế với những quy chuẩn y tế truyền thống đã 

được hình thành từ lâu. Do đó, việc chứng minh sự đáng tin cậy của AI càng trở 

nên phức tạp, đòi hỏi quá trình thử nghiệm lâu dài và tốn kém chi phí. 

Đảm bảo quyền riêng tư và an ninh thông tin: Các dữ liệu y tế thường nhạy 

cảm và có thể gây tác động xấu đến người bệnh nếu bị lọt ra ngoài32. Năm 2018, 

Ấn Độ đã dự thảo Đạo luật về an ninh thông tin y tế, theo đó, các cơ sở y tế phải 

có trách nhiệm bảo mật dữ liệu của người bệnh. Bên cạnh đó bất kỳ việc thu thập, 

lưu trữ, truyền tải, phân tích dữ liệu nào của các tổ chức, cá nhân phải được sự 

cho phép của chủ nhân dữ liệu. Tuy nhiên, điều này lại vô tình khiến việc thu thập 

dữ liệu trở nên rất khó khăn. Nguyên nhân chính đến từ việc xây dựng các điều 

khoản ràng buộc liên quan đến việc sử dụng thông tin riêng tư hay trường hợp 

người người bệnh thay đổi ý muốn từ chấp thuận sang không chấp thuận chia sẻ 

thông tin khiến cho vấn đề này trở nên rất phức tạp.  

Trách nhiệm giải trình: Khác với các công nghệ y tế truyền thống được 

thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn y tế đã có, công nghệ AI phát triển dựa trên 

việc phân tích và học từ những dữ liệu quá khứ. Do đó, công nghệ này có thể bị 

sai khi các dữ liệu chúng tự học không đủ để mang tính đại diện. Do là lĩnh vực 

mới, hiện nay, các tiêu chuẩn an toàn đối với các công nghệ AI trong y tế là chưa 

đầy đủ, cũng như các kĩ năng cần thiết của một bác sỹ sử dụng công nghệ AI 

trong chẩn đoán bệnh cũng chưa được bất kỳ nước nào luật hóa. Chính ở đây, 

việc quy trách nhiệm là không dễ. 

 
31 Ví dụ: Google bị cấm thu thập các dữ liệu (ngoài các dữ liệu công khai) tại các cơ sở y tế của Mỹ khi công ty 

này muốn xây dựng giải pháp AI về chăm sóc mắt. Sau đó Google chuyển hướng sang Ấn Độ (có rào cản pháp lý 

thấp hơn) và thu thập được nguồn dữ liệu khổng lồ từ sự hợp tác với các bệnh viện mắt tại đây. 
32 Theo Express News Service: Năm 2016, một cơ sở dữ liệu y tế tại Mumbai đã bị hacker tấn công dẫn đến việc 

rò rỉ các thông tin y tế (bao gồm cả xét nghiệm HIV) của hơn 35000 bệnh nhân trên khắp Ấn Độ. Cơ sở dữ liệu 

này có thời điểm ghi nhận ba đợt tấn công mạng một tuần. Tuy nhiên, các giải pháp bảo mật được nâng cấp rất 

chậm chạp. 
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Nhìn chung, những hiệu quả mà công nghệ IoT hay AI có thể mang lại cho 

ngành y tế là không thể phủ nhận. Sự hiệu quả của hệ thống IoT hay AI trong 

ngành y tế của mỗi quốc gia phụ thuộc vào việc xác định chính xác vấn đề y tế 

mà mỗi nước cần giải quyết. Việc đẩy nhanh phát triển công nghệ AI và IoT khiến 

nhiều quốc gia phát triển các giải pháp y tế dựa trên năng lực công nghệ thay vì 

xuất phát từ giải quyết các vấn đề đang tồn tại. Các quốc gia đi đầu trong ứng 

dụng AI và IoT vào y tế thường xuất phát từ việc giải quyết các vấn đề đang có 

tại nước mình. Bên cạnh đó, những vấn đề mới xoay quanh quyền riêng tư, an 

ninh thông tin, độ tin cậy, trách nhiệm giải trình, v.v. sẽ còn tốn nhiều thời gian 

để tìm phương án giải quyết trước khi công nghệ AI có thể chứng minh được tính 

an toàn và hiệu quả của mình. 

Đối với lĩnh vực IoT, theo trang Internet Society33, sự phát triển của công 

nghệ này mang đến nhiều thách thức mới đòi hỏi sự thay đổi về cách tiếp cận 

chính sách ở các quốc gia. Thứ nhất là những thách thức về mặt an ninh. Những 

thiết bị IoT luôn đòi hỏi phải có những tính năng bảo mật cao để đảm bảo chống 

lại được những vụ tấn công mạng có thể lấy đi khối lượng dữ liệu người dùng 

quý giá. Phát triển những hàng rào kỹ thuật này là thách thức đối trong bối cảnh 

mức độ phức tạp của hệ thống IoT ngày một gia tăng. Sự vận hành trơn tru và an 

toàn của các sản phẩm IoT sẽ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo niềm tin của 

người sử dụng công nghệ. Thách thức thứ hai đến từ vấn đề quyền riêng tư. Vấn 

đề về quyền riêng tư xảy ra khi ngày càng nhiều dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể 

được thu thập bởi các thiết bị IoT. Trong nhiều trường hợp, các dữ liệu này được 

thu thập mà không có sự đồng ý hoặc nhận thức của người sử dụng. Thứ ba là các 

vấn đề liên quan đến các quy định pháp lý. IoT có thể khiến cho nhiều quy định 

pháp lý trở nên lỗi thời và phải thay đổi. Chẳng hạn, các quy định về quyền công 

dân khi có sự xuất hiện của camera giám sát công cộng hay việc sử dụng dữ liệu 

thu thập được của chính phủ, v.v. đều là những vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. 

Cuối cùng là những thách thức về cơ sở hạ tầng. Việc ứng dụng IoT, đặc biệt là 

tại những vùng nông thôn của các nước đang phát triển, thường găp những khó 

khăn như hệ thống internet không đủ đáp ứng hay thiếu các thiết bị thông minh. 

Do đó, việc khuyến khích các hoạt động đầu tư hạ tầng ban đầu là rất cần thiết. 

Tương tự như IoT, AI cũng được vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu người 

dùng. Những vấn đề trong phát triển công nghệ AI do vậy cũng có sự tương đồng, 

song cũng có một số thách thức khác trong việc áp dụng AI. Tại Ấn Độ, một trong 

những quốc gia đang có nhiều điều kiện để phát triển AI nhất thế giới, việc phát 

triển AI tại nước này cũng gặp phải những nhiều thách thức: (i) Chi phí đầu tư 

lớn: các giải pháp công nghệ dựa trên AI phải tốn chi phí và thời gian để công 

nghệ này tự học; (ii) Thiếu cơ sở dữ liệu: Dữ liệu tại nhiều ngành, địa phương của 

 
33 https://www.internetsociety.org/policybriefs/iot 
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Ấn Độ bị phân mảnh, rời rạc, thiếu tính đại diện và lỗi thời. Điều này khiến các 

công nghệ AI không có nguồn dữ liệu đầu vào để phát triển; (iii) Giải pháp AI có 

thể gây gián đoạn thị trường lao động: do phần lớn lực lượng lao động có kỹ năng 

thấp, những việc làm mới do công nghệ tạo ra không đủ bù đắp được số lượng 

việc làm bị mất; và (iv) Lực lượng lao động còn rất khiêm tốn: Hệ thống đào tạo 

đối với lĩnh vực AI gần như chưa có, điều này khiến cho ngay cả một quốc gia có 

nền tảng công nghệ thông tin như Ấn Độ cũng đang thiếu lực lượng lao động AI. 

Để giải quyết hiệu quả những vấn đề của IoT và AI nêu trên, một số giải 

pháp mang tính tổng thể bao gồm:  

(i) Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng internet và phổ biến thiết bị thông 

minh: chính phủ cần thúc đẩy mở rộng hạ tầng internet ở cả vùng nông thôn và 

thành thị. Đẩy mạnh nâng cấp mạng lưới internet tốc độ cao đi kèm với sự phổ 

biến sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh trong các cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình và cá nhân sẽ là nền tảng cho việc áp dụng công nghệ sau này.  

(ii) Xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin dữ liệu đồng bộ: chính phủ cần hệ 

thống và đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Các dữ liệu này có thể được tập trung về một trung tâm dữ liệu quốc gia và cho 

phép mọi người dân được dễ dàng tiếp cận. Khả năng tiếp cận với nguồn dữ liệu 

lớn và thực tế cho phép các nhà phát triển AI và IoT có nhiều điều kiện thuận lợi 

hơn để thử nghiệm và phát triển công nghệ.  

(iii) Hoàn thiện hệ thống pháp lý: Các quốc gia cần tiến hành xây dựng 

chính sách liên quan dựa trên cách tiếp cận mang tính hợp tác, trong đó có sự 

tham gia tích cực của các chuyên gia và nhiều bên liên quan. Hệ thống pháp lý 

cần phải đảm bảo được các quyền của người sử dụng công nghệ được bảo vệ song 

không gây cản trở cho quá trình phát triển công nghệ. Các quy định có tính cản 

trở, kìm hãm cần được xem xét xóa bỏ. 

(iv) Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhà cung cấp và người 

sử dụng công nghệ. Bên cạnh những quy định pháp luật về đảm bảo an ninh thông 

tin, quyền riêng tư và bí mật dữ liệu, các nhà cung cấp công nghệ cần được nâng 

cao trách nhiệm tôn trọng người dữ liệu khách hàng trong các sản phẩm công 

nghệ. Mặt khác, người dân cũng phải hiểu được các quyền và rủi ro thông tin liên 

quan đến sử dụng công nghệ IoT để đảm bảo lợi ích cá nhân cũng như cộng đồng.  

(v) Cuối cùng là hình thành một hệ sinh thái AI và IoT: Để các sản phẩm 

công nghệ mới nói chung và các sản phẩm công nghệ IoT hay AI nói riêng được 

phát triển và có thể ứng dụng, đòi hỏi phải có sự tham gia của rất nhiều yếu tố 

bao gồm: các chính sách phát triển của nhà nước, các nguồn lực đầu tư, đội ngũ 

chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhân sự, các doanh nghiệp, trường đại học, viện 

nghiên cứu, v.v. Một hệ sinh thái hỗ trợ sự tham gia và kết nối tích cực giữa các 

chủ thể trên là vô cùng cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả bền vững và xuyên 
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suốt quá trình đầu tư phát triển sản phẩm. Xây dựng hệ sinh thái là phần quan 

trọng trong chiến lược phát triển công nghệ 4.0 của nhiều quốc gia. 

Trong những giải pháp trên, tạo lập một hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ 

nói chung hay các công nghệ AI và IoT nói riêng là một giải pháp được các quốc 

gia rất chú trọng. Tuy nhiên, chiến lược phát triển cụ thể tại mỗi quốc gia đối với 

những công nghệ mới này lại khác nhau. Theo Access Parnership (2019)34, chưa 

có một mô hình thực tiễn tốt nhất cho chiến lược phát triển công nghệ AI cho mọi 

quốc gia. Nếu như UAE chọn cách mở rộng hội đồng công nghệ hiện có, thì Mỹ 

và Trung Quốc tập trung đẩy mạnh đầu tư tư nhân và hoàn thiện khung pháp lý, 

Pháp và Đức lại đề cao tính con người và đạo đức mà các công nghệ AI bắt buộc 

phải có, và một số nước khác như Canada, Israel lại nỗ lực thu hút thật nhiều nhà 

nghiên cứu, khởi nghiệp AI. 

Theo Beining và cộng sự (2020), một hệ sinh thái AI hoàn thiện mà các 

nước EU đang hướng tới không đơn thuần là mô hình tổ chức mà liên quan đến 

các nhóm chức năng. Các tổ chức, cá nhân tham gia vào hệ sinh thái có thể sẽ 

phải đảm nhiệm một hoặc nhiều chức năng trong hệ sinh thái nói chung. Những 

tổ chức đảm nhiệm nhiều chức năng hơn sẽ có vai trò quan trọng hơn trong sự 

vận hành chung của một hệ sinh thái. Các chức năng của một hệ sinh thái hoàn 

chỉnh bao gồm: (i) đơn vị xây dựng chính sách; (ii) đơn vị nghiên cứu công nghệ 

AI; (iii) đơn vị điều tra thị trường; (iv) đơn vị giám sát hệ sinh thái; (v) đơn vị 

xây dựng ứng dụng AI theo nhu cầu thị trường; (v) đơn vị xúc tiến thị trường; (vi) 

các đơn vị nghiên cứu độc lập; (vii) các đơn vị tuyên truyền, phổ biến nhận thức 

về AI và (viii) các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Một 

hệ sinh thái toàn diện đòi hỏi các chức năng trên phải được thực hiện đầy đủ bởi 

các tổ chức, đơn vị có đủ thủ thẩm quyền và năng lực. Một hệ sinh thái phát triển 

dựa trên cả sự phối hợp lẫn sự cạnh tranh giữa các chủ thể cùng thực hiện một 

chức năng là yếu tố quyết định sự thành công của hệ sinh thái. 

2.4.4 Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Nhìn chung, thực tiễn phát triển KTS ở một số quốc gia đều cho thấy một 

số bài học quan trọng. Thứ nhất, việc chủ động tiếp cận KTS là một yêu cầu cần 

thiết. Lấy sức ép từ đại dịch COVID-19 chỉ là một bước đi chiến thuật, chứ không 

đủ để phát triển hiệu quả KTS. Thứ hai, cần tận dụng cả lực kéo và lực đẩy để 

phát triển KTS. Lực kéo phải từ nhận thức của người tiêu dùng cá nhân và tổ chức 

(kể cả chính phủ), cùng với hỗ trợ cần thiết. Lực đẩy phải xuất phát từ sự chủ 

động và tinh thần doanh nhân của chính doanh nghiệp, đặt trong một không gian 

pháp lý và chính sách đủ mở. Thứ ba, hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa đặc biệt 

 
34 https://www.accesspartnership.com/trends-to-watch-2019-the-thriving-ai-ecosystem/ 
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quan trọng đối với phát triển KTS, không chỉ ở xuất nhập khẩu thiết bị phần cứng 

mà còn ở khía cạnh dịch vụ, dịch chuyển lao động và dữ liệu. 

Về phát triển đô thị thông minh 

Mặc dù mới chỉ ở giai đoạn đầu của kế hoạch xây dựng quốc gia thông 

minh, xong những kinh nghiệm của Singapore cũng là những bài học quý giá cho 

các nước đi sau, trong đó có Việt Nam. Việt Nam có thể học tập Singapore một 

số điểm sau.  

Thứ nhất, Singapore đã có tầm nhìn xa và hoạch định chiến lược cho phát 

triển đô thị thông minh ngay từ những năm 1970. Việc hoạch định sớm đã biến 

mục tiêu xây dựng đô thị thông minh thành một chương trình xuyên suốt trong 

quá trình hơn 30 năm phát triển kinh tế và xã hội của Singapore. Nhờ vậy, các 

chính sách đề ra sẽ luôn hướng tới mục tiêu này và tạo điều kiện tốt cho đô thị 

thông minh phát triển. Việt Nam, qua bài học của Singapore, cần xây dựng chiến 

lược phát triển đô thị thông minh với tầm nhìn từ 20 đến 30 năm. 

Thứ hai, để có thể quản lý đô thị thông minh hiệu quả, cần phải xây dựng 

chính phủ điện tử. Singapore đã xây dựng một nền tảng tích hợp để tối ưu hóa 

việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, giúp tiết kiệm chi phí và hạn chế 

việc trùng lặp về chức năng giám sát của các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, 

Singapore còn thành lập một cơ quan trực thuộc chính phủ để điều phối chung 

cho các hoạt động của các cơ quan quản lý. Cơ quan này vừa có chức năng giám 

sát, vừa có chức năng đưa ra quyết định trong những tình huống khẩn cấp cần sự 

nhất trí của nhiều bên. 

Thứ ba, đô thị thông minh cần đặt con người làm trung tâm phát triển. Luật 

bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết để tạo ra sự tin tưởng và đồng thuận trong xã 

hội khi triển khai mô hình đô thị thông minh. 

Thứ tư, thí điểm mô hình đô thị thông minh tại một khu vực nhỏ trước khi 

nhân rộng lên phạm vi toàn quốc. Điều này sẽ giúp các cơ quan quản lý và nhà 

hoạch định chính sách nhìn ra những mặt tích cực và tiêu cực của các dịch vụ 

thông minh dành cho người dân, chi phí thực tế nếu triển khai thực hiện, cũng 

như tránh được việc triển khai các hệ thống không phù hợp. 

Cuối cùng, cần có những chính sách về dữ liệu mở, cho phép công chúng 

tiếp cận để khuyến khích phân tích, sáng tạo và phát triển các ứng dụng từ nguồn 

dữ liệu mở này. Thêm vào đó công nghệ ứng dụng trong phát triển đô thị thông 

minh cần phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng tương thích với các quốc 

gia khác để có thể truyển tải dữ liệu giữa các nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập. 

Về phát triển TMĐT 

Thứ nhất, Chính phủ Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong 

việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển TMĐT. Phát 
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triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và Internet là một trong những ưu tiên chính sách 

hàng đầu của Chính phủ và đã tạo nền tảng cho sự mở rộng nhanh chóng của 

TMĐT. 

Thứ hai, xây dựng hệ thống tín dụng và bảo mật TMĐT là những nội dung 

được Chính phủ Trung Quốc đặc biệt quan tâm, trong đó có nội dung về đánh giá 

tín dụng TMĐT nhằm giúp ngăn chặn TMĐT hàng giả và nội dung về khuyến 

khích phát triển các dịch vụ chứng chỉ tin cậy, dịch vụ công về bảo mật đáng tin 

cậy trong các giao dịch TMĐT, các biện pháp phòng ngừa rủi ro thông qua xây 

dựng bảo mật TMĐT. Tất cả các nền tảng, chính sách và biện pháp này đã tạo 

nên một hệ thống tín dụng TMĐT được bảo mật và giám sát, giúp cho các bên 

tham gia gồm bên cung cấp (bên bán) và bên mua được tăng cường sự tin tưởng, 

uy tín và bảo đảm trong việc tham gia giao dịch thương mại trên môi trường 

Internet. Dù vậy, nếu tư duy phải hoàn thiện hệ thống pháp lý và hạ tầng thanh 

toán trước khi phát triển TMĐT thì Việt Nam có thể đi sau các quốc gia khác 

nhiều năm, đánh mất cơ hội tăng trưởng nhờ TMĐT nói riêng và CMCN 4.0 nói 

chung. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy rằng sự kém phát triển của thẻ tín 

dụng là cơ hội để phát triển cho các hình thức thanh toán mới (như ví điện tử) 

thân thiện hơn với TMĐT. 

Thứ ba, TMĐT nông thôn nói chung và TMĐT trong ngành nông nghiệp 

nói riêng cũng là một câu chuyện thành công về phát triển TMĐT ở Trung Quốc. 

Các dự án thí điểm về TMĐT ở nông thôn được triển khai rộng khắp và mô hình 

“làng Taobao” đã được nhân rộng trong cả nước từ giữa những năm 2000. Các 

sản phẩm nông sản được giới thiệu và bán qua các kênh trực tuyến đã giúp sản 

phẩm nông nghiệp đến tay người tiêu dùng nhanh hơn và thị trường được mở 

rộng hơn.  

Thứ tư, TMĐT xuyên biên giới đang dần được coi là động lực mới của tăng 

trưởng kinh tế. Thực tế, Trung Quốc đã thành lập khu thí điểm toàn diện cho 

TMĐT xuyên biên giới và không ngừng cải tiến các chính sách, hệ thống giám 

sát và hệ sinh thái dịch vụ phát triển. 

Về phát triển AI và IoT trong lĩnh vực y tế 

Thứ nhất, xây dựng hạ tầng dữ liệu y tế có thể được thực hiện bằng cách 

cung cấp số y tế điện tử cho cá nhân và cơ sở y tế. Số này sẽ tích hợp với thẻ bảo 

hiểm y tế và sổ y tế của người bệnh. Từ đó, lịch sử điều trị bệnh của một người 

tại các cơ sở y tế có thể được lưu lại trên máy tính thay vì rải rác trong các sổ y 

tế giấy như trước.  
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Thứ hai, cần rà soát các quy định pháp luật35 về chăm sóc sức khỏe y tế 

cho người dân và bổ sung các quy định liên quan đến trách nhiệm của các cơ sở 

y tế ứng dụng AI và IoT trong những trường hợp AI gây ra thiệt hại về sức khỏe 

và tính mạng của người bệnh, hoặc lỗ hổng bảo mật khiến cho thông tin của bệnh 

nhân bị mất cắp… 

Thứ ba, cần thí điểm việc ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe tại một số 

cơ sở y tế lớn có tiềm lực tài chính trước khi triển khai trên diện rộng. Do việc 

xây dựng các phần mềm trí tuệ nhân tạo dày công và tốn kém, chính phủ Việt 

Nam không nên tham vọng có thể đồng bộ triển khai AI tại tất cả các bệnh viện 

mà cần tập trung phát triển AI thật tốt ở các bệnh viện tuyến đầu, tạo điều kiện 

cho các bệnh viện tư lớn nghiên cứu và triển khai thí điểm công nghệ AI. Khi 

công nghệ mới dần có giá thành thấp hơn, có thể triển khai tại các bệnh viện tuyến 

dưới. 

3 Thực trạng phát triển kinh tế số tại Việt Nam 

3.1 Khung khổ pháp lý và các chính sách phát triển kinh tế số tại Việt Nam 

Trong thời gian qua, hàng loạt các văn bản của các cấp đã được ban hành 

tạo nền tảng hành lang pháp lý để quản lý và điều tiết các khía cạnh và hoạt động 

của KTS. Theo đó, phần này sẽ trình bày về (i) khung pháp lý chung cho chuyển 

đổi số cũng như các khía cạnh chung trong nền KTS, tiếp đó là phân tích khung 

pháp lý điều tiết hoạt động của các cấu phần và nội dung trọng tâm trong nền 

KTS liên quan đến (ii) phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT); (iii) Thương mại 

điện tử (TMĐT); (iv) Giao dịch điện tử (GDĐT); (v) Thanh toán không dùng tiền 

mặt (TTKDTM); (vi) Hoạt động Kinh tế chia sẻ (KTCS); (vii) Phát triển trí tuệ 

nhân tạo (AI); (viii) Phát triển đô thị thông minh; và (ix) Vấn đề bảo mật, an toàn 

thông tin, an ninh mạng. 

3.1.1 Khung pháp lý chung 

Trong những năm gần đây Việt Nam dành nhiều sự quan tâm thúc đẩy 

tham gia chủ động vào CMCN 4.0 thông qua hàng loạt chủ trương, chính sách, 

và kế hoạch hành động. Điển hình là Nghị quyết số 52-NQ/TW ban hành ngày 

27/05/2019 về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

 
35 Bộ Luật dân sự quy định về quyền được bảo vệ về bí mật đời tư, hình ảnh... của con người nhưng chưa có các 

điều khoản liên quan đến xử lý trách nhiệm khi các thông tin cá nhân bị lộ do AI. Điều 8 Luật Khám chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định người bệnh được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời 

tư được ghi trong hồ sơ bệnh án; Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông 

tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành 

nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định. 
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động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết số 50/NQ-CP 

hướng mục tiêu tăng cường nhận thức sâu rộng về CMCN 4,0 tới tất cả các bộ 

ngành, địa phương và các nhóm đối tượng, đồng thời đưa ra lộ trình hoàn thiện 

thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và quá trình chuyển 

đổi số quốc gia. 

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020 đưa nhiệm vụ phát triển KTS thành một trong những trọng tâm. Theo đó, 

chính sách nhà nước cần quán triệt đổi mới và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin, phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái 

số Việt với các nền tảng dùng chung, các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; từng 

bước tiến đến làm chủ công nghệ nền tảng tạo đột phá cho chuyển đổi sang nền 

KTS. Đồng thời, Nghị quyết 01/NQ-CP cũng giao Bộ TTTT nghiên cứu mô hình 

KTS và đề xuất những lĩnh vực pháp lý có liên quan đến công nghệ số cần quy 

định trong thời gian tới. 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 nhằm thực hiện mục tiêu kép là phát triển Chính phủ số, KTS, xã hội số, 

đồng thời hình thành một số doanh nghiệp công nghệ số đủ năng lực cạnh tranh 

toàn cầu. Quyết định 749 nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu số là, coi đó là 

tài sản, tài nguyên, và là điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số. Vấn đề an toàn 

và an ninh mạng cũng đóng vai trò thiết yếu như một trụ cột trong chuyển đổi số. 

Theo đó việc bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu là yêu cầu bắt buộc mà các chương 

trình, kế hoạch chuyển đổi số ở mọi cấp độ cả quốc gia và địa phương phải thực 

thi trong quá trình chuyển đổi số. 

Ngoài ra, Việt Nam đã có một số chính sách để tạo “cầu” cho KTS. Nổi 

bật trong số đó là các chính sách phát triển mô hình mới như kinh tế chia sẻ, kinh 

tế ban đêm, v.v. Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất khẩu bị hủy đơn hàng từ các 

đối tác do đại dịch COVID-19, việc nghiên cứu cơ chế xử lý tranh chấp qua mạng 

cũng được thực hiện khẩn trương và thu hút sự quan tâm đáng kể của cộng đồng 

doanh nghiệp. 

3.1.2 Khung pháp lý xây dựng và phát triển chính phủ điện tử 

Bước chuyển trong nhận thức và quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử 

được thể chế hoá tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ 

điện tử. Mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP hướng đến là xây dựng Chính 

phủ điện tử theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Hơn 3 năm triển khai Nghị 

quyết 36a đã tạo ra những thay đổi quan trọng, hình thành hệ thống quản lý văn 

bản điện tử thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Quá trình thực 
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hiện Nghị quyết cũng xây dựng được một số cơ sở dữ liệu quốc gia làm nền tảng 

cho xây dựng CPĐT dựa trên Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên 

triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Một số cơ sở dữ liệu được 

xây dựng và có những cấu phần đi vào vận hành bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (ĐHKTQD, 2020).  

Để thúc đẩy phát triển CPĐT trong bối cảnh CMCN 4.0, Chính phủ đã ban 

hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 

2025, thay thế cho Nghị quyết 36a NQ-CP. Nghị quyết số 17/NQ-CP nhấn mạnh 

mục tiêu hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử, phát triển Chính phủ điện tử dựa 

trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền KTS và xã hội số; bảo 

đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. 

3.1.3 Khung pháp lý phát triển TMĐT 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử được coi 

là văn bản pháp lý trụ cột trong hệ thống pháp luật về TMĐT của Việt Nam. Nghị 

định 52 đánh dấu bước ngoặt đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước đối với hình 

thức kinh doanh hiện đại trên môi trường điện tử. Nghị định 52 đã góp phần tạo 

lập hành lang pháp lý cho hoạt động TMĐT, đảm bảo chia sẻ lợi ích cho các bên 

tham gia, thúc đẩy TMĐT phát triển, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, công nghệ đã có những bước tiến vượt 

bậc và theo đó là sự phát triển nhanh của TMĐT diễn ra dưới nhiều hình thức 

cùng với yếu tố nước ngoài, và các vi phạm cũng diễn ra tinh vi hơn. Trong bối 

cảnh đó, Bộ Công Thương đang đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 52, trong đó có đề xuất bổ sung quy định nhằm minh bạch 

hóa thông tin trên các website; bổ sung nội dung về quản lý hoạt động TMĐT có 

yếu tố nước ngoài; tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn TMĐT; và quy 

định cụ thể về hoạt động TMĐT trên mạng xã hội và trách nhiệm tương ứng của 

đơn vị quản lý mạng xã hội. 

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

13/6/2019. Điểm nhấn quan trọng của Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm các vấn 

đề tạo hành lang pháp lý mạnh hơn nhằm quản lý tốt các hoạt động TMĐT, chống 

thất thu thuế, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại với việc tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng 

bổ sung các quy định liên quan đến quản lý thuế đối với TMĐT theo hướng xây 

dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế 

điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế trực tuyến, đảm bảo đáp ứng tốt các dịch vụ 

công trực tuyến của ngành thuế. 
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3.1.4 Khung pháp lý cho giao dịch điện tử 

Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) số 51/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI 

ban hành ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2006. Luật GDĐT 

2005 được xem là luật khung, quy định những vấn đề kỹ thuật, những vấn đề đặc 

thù phát sinh trên môi trường điện tử. Sau 15 năm thực hiện, Luật GDĐT cơ bản 

đã hoàn thành sứ mệnh, hình thành nền tảng pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT, thúc đẩy GDĐT, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế, đồng 

thời đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào cải cách hành chính. 

Trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi cấp thiết phải thực hiện chuyển đổi số, 

thúc đẩy kinh tế số hoá, đặc biệt xét trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của 

TMĐT ở quy mô rộng khắp, đồng thời các dịch vụ công trực tuyến cũng phát 

triển mạnh mẽ, thì nhiều quy định của Luật GDĐT đã trở nên lỗi thời, bất cập, 

trở thành rào cản các hoạt động kinh tế và các dịch vụ công trên môi trường điện 

tử. Các quy định của Luật chưa rõ ràng về giá trị pháp lý, giá trị chứng cứ của 

thông điệp dữ liệu; chưa rõ ràng về tính pháp lý và trường hợp áp dụng chữ ký 

điện tử, đồng thời thiếu quy định về giao kết và hợp đồng điện tử. Ngoài ra Luật 

GDĐT 2005 còn thể hiện sự thiếu nhất quán trong quy định chi tiết đối với thông 

điệp dữ liệu về định dạng, thời gian gửi, nhận, lưu trữ, chuyển đổi, v.v. dẫn tới 

khó khăn khi liên thông, công nhận lẫn nhau giữa các hệ thống, gây vướng mắc 

trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử của cơ quan nhà 

nước với doanh nghiệp và người dân. 

Bên cạnh đó là các quy định của Luật GDĐT 2005 về an ninh, an toàn, bảo 

vệ, bảo mật thể hiện sự chồng chéo, không phù hợp với Luật An toàn thông tin 

mạng và Luật An ninh mạng. Luật GDĐT 2005 cũng thiếu các quy định về sử 

dụng công nghệ, kỹ thuật trong giao dịch điện tử sao cho đảm bảo an toàn, bảo 

mật, tránh được các rủi ro cho người dùng do rò rỉ thông tin, dữ liệu. 

3.1.5 Khung pháp lý cho thanh toán không dùng tiền mặt 

Nền tảng pháp lý cơ bản cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 

(TTKDTM) là Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/11/2012. Nghị 

định 101 đã góp phần thúc đẩy hoạt động TTKDTM thời gian qua.  

Kết quả 4 năm triển khai Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã đem đến nhiều kết quả khả 

quan. Hiện có 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua internet và 45 tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán di động. Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ 

TTKDTM, được chú trọng đầu tư. Nhiều công nghệ mới, hiện đại được áp dụng 

trong thanh toán như xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sử dụng mã code 

QR (Lê Thanh, 2020).   
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Tuy vậy, tỷ lệ người dân sử dụng tiền mặt trong thanh toán còn cao so với 

mục tiêu đề ra. Ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-

TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển TTKDTM tại Việt Nam. 

Theo đó, NHNN được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa 

đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động TTKDTM, thanh toán 

điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển các mô hình, sản phẩm dịch vụ thanh toán 

mới. 

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán 

không dùng tiền mặt đã được Ngân hàng Nhà nước xây dựng và đang trong quá 

trình tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ ngành liên quan, các tổ chức và cá 

nhân trong và ngoài nước. Dự thảo cũng lần đầu tiên đưa ra khái niệm về tiền 

điện tử, ngân hàng đại lý, làm cơ sở pháp lý phát triển ngân hàng số toàn diện. 

3.1.6 Khung pháp lý cho các hoạt động kinh tế chia sẻ 

Hoạt động xe công nghệ (Grab, Fastgo, Be…), và cho vay ngang hàng 

(P2P) hoạt động dựa trên nền tảng các phần mềm ứng dụng chuyên biệt là những 

hoạt động điển hình của mô hình kinh tế chia sẻ, tận dụng nguồn lực nhàn rồi cả 

về con người và tài sản, hiện đang phát triển rất nhanh, thu hút một lượng lớn lao 

động và người tham gia. Hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh tế chia sẽ 

cũng đang từng bước được củng cố.  

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế cho Nghị định số 86/2014/NĐ-

CP ngày 10/9/2014 được coi là có nhiều điểm tiến bộ, mở đường cho việc hiện 

đại hoá vận tải và hoạt động của các hãng gọi xe công nghệ như Grab đi vào hoạt 

động chính thức sau giai đoạn thí điểm. Với Nghị định 10 lần đầu tiên khái niệm 

hợp đồng điện tử như các xe công nghệ được thừa nhận, đồng thời đề cập chính 

thức đến phần mềm ứng dụng đặt xe của các hãng gọi xe công nghệ, tạo sân chơi 

bình đẳng giữa mô hình taxi truyền thống và taxi công nghệ. Vụ kiện giữa Công 

ty Grab và Vinasun phát sinh có phần nguyên nhân từ những bất cập của chính 

sách về kinh doanh vận tải bằng ô tô và những mâu thuẫn, bất cập giữa hai loại 

hình vận chuyển hành khách theo kiểu taxi truyền thống (Vinasun) và loại hình 

xe công nghệ (Grab). Cụ thể, trong khi Vinasun là doanh nghiệp vận tải truyền 

thống thì chịu sự điều chỉnh của Nghị định 86 còn Grab thì hoạt động trong giai 

đoạn thí điểm theo Đề án thí điểm 24 của Bộ Giao thông vận tải.  

Hoạt động cho vay ngang hàng36 là mô hình kinh doanh mới dựa trên nền 

tảng công nghệ số, kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay không thông 

qua trung gian tài chính. Sự tiện lợi và kết nối đơn giản là chìa khoá giúp cho hoạt 

động cho vay ngang hàng phát triển nhanh chóng mặt dù chỉ mới manh nha từ 

 
36 Tiếng Anh: P2P Lending. 
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2016 bất chấp mức lãi và phí cho vay cao ngất ngưởng tới xấp xỉ 40%/tháng. Dù 

vậy, sự thiếu vắng hành lang pháp pháp lý chính là nguyên nhân dẫn đến sự phát 

triển bùng nổ nhiều app cho vay tín dụng đen trá hình núp bóng P2P. Bên cạnh 

đó là sự gia tăng các vụ lừa đảo, lấy thông tin khách hàng lập hồ sơ vay khống, 

và cả sự cấu kết của một số công ty P2P với các thành phần xã hội đen núp bóng 

dưới danh nghĩa công ty thu nợ để gây sức ép đối với người vay. Sự phát triển 

nhanh chóng của hoạt động P2P cùng những hệ luỵ đang đặt thách thức lớn đối 

với công tác quản lý, giám sát cho các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong 

bối cảnh đại dịch COVID-19. 

3.1.7 Khung pháp lý về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) 

Tại Việt Nam, Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ 

trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, thương mại điện 

tử, v.v. (Phạm Thị Thu Hà, 2019). AI được xác định là một công nghệ mũi nhọn 

để tạo ra đột phá cần được tập trung đầu tư phát triển. Để phát triển AI thì dữ liệu 

đóng vai trò cực kỳ thiết yếu. Điều này hàm ý phải chú trọng việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu lớn và đảm bảo có các cơ chế và qui định phù hợp cho dòng chảy dữ 

liệu lớn này được chia sẽ thuận lợi cho các chủ thể sử dụng cả trong và ngoài 

nước.   

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc 

tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư khẳng định 

Việt Nam phải nỗ lực nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0, trong đó AI một 

trong số những trụ cột sống còn đã và đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của 

thế giới. 

Hành lang pháp lý và các chính sách phát triển AI cũng đang dần được xây 

dựng và triển khai trong thực tế.  Chính phủ cũng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xây dựng Chiến lược quốc gia về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó xác 

định AI là một trong các ngành công nghệ ưu tiên cần tập trung các nhóm chính 

sách để thúc đẩy phát triển.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng là đơn vị được giao xây dựng đề án thành lập 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia theo mô hình của thế giới, với những thể 

chế vượt trội và cạnh tranh. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được kỳ 

vọng là đòn bẩy cho phát triển và kết nối các startup, hướng đến xây dựng hệ sinh 

thái đổi mới sáng tạo vững mạnh. Ngày 02/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 1269/QĐ-TTg về Thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia 

trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền 

tảng phát triển khoa học và công nghệ.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn hỗ trợ khơi 

thông nguồn vốn cho AI qua các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế như sự kiện 

Vietnam Venture Summit (tháng 6/2019); dự kiến thành lập quỹ Global Fund 
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nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đưa tri thức Việt Nam ra thế giới; 

kết nối 18 quỹ đầu tư quốc tế và trong nước cam kết đầu tư 425 triệu USD cho 

các startup của Việt Nam trong 3 năm tới; đồng thời, đẩy mạnh phát triển nguồn 

nhân lực với sự kiện thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, quy tụ các 

chuyên gia công nghệ và cộng đồng AI (năm 2018). 

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch phát triển 

và ứng dụng AI trong y học. Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4888/QĐ-

BYT ngày 18/10/2019 phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025. Ứng dụng và phát triển công nghệ số, 

công nghệ thông minh trong y tế góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện 

đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bản đề án nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển công nghệ số, công nghệ thông 

minh trong y tế góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, 

công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.  

Các Bộ ngành và địa phương cũng thể hiện sự quan tâm phát triển AI. Tuy 

nhiên, xây dựng các quy định pháp quy đảm bảo điều tiết các hoạt động AI một 

cách hiệu quả là điều không hề đơn giản và do vậy khung pháp lý cho các hoạt 

động AI vẫn còn ở mức độ sơ khai. Thực tế cho thấy AI đem đến nhiều cơ hội và 

tiềm năng nhưng việc phát triển và ứng dụng AI cũng đi kèm nhiều rủi ro và các 

vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, tư cách pháp lý của AI, vấn đề đạo đức, quyền 

riêng tư, quyền về dữ liệu cá nhân, cơ chế xử lí các tranh chấp hay rủi ro khi ứng 

dụng các sản phẩm AI. Chẳng hạn, trong xử lý tranh chấp qua mạng, nếu dựa vào 

AI để phân trọng tài/hòa giải viên vào các vụ việc cụ thể thì cơ sở pháp lý và khả 

năng quy trách nhiệm là không dễ. Những khoảng trống pháp lý này cần được 

nghiên cứu và xây dựng các qui định pháp lý phù hợp. 

3.1.8 Khung pháp lý phát triển đô thị thông minh 

Xác định ĐTTM sẽ là xu thế tất yếu, Đảng và Nhà nước đã tập trung triển 

khai các văn bản chính sách cụ thể như: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 

01/11/2016 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) chỉ rõ: “Sớm triển khai 

xây dựng một số khu hành chính - kinh tế đặc biệt; ưu tiên phát triển một số 

ĐTTM”; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Bộ Chính trị về xây 

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

01/7/2014 của Bộ Chính trị về thúc đẩy ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh các đô thị ở Việt Nam ngày 

càng phát triển mạnh mẽ theo hướng gắn kết thông minh để để đáp ứng được nhu 

cầu ngày càng cao của con người.  Tuy nhiên việc xây dựng và phát triển đô thị 

thông minh cũng gặp không ít thách thức liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều chiều 

cạnh mang tính toàn cầu như cạnh tranh đô thị; biến đổi khí hậu, nước biển dâng 
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cao, phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh… Xác định việc phát triển đô 

thị thông minh là xu thế tất yếu, Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhận thức rõ tầm 

quan trọng phải hình thành khung pháp lý để định hướng và điều chỉnh các hoạt 

động xây dựng và phát triển đô thị thông minh. 

Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô 

hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh 

tranh của nền kinh tế. trong đó có đặt vấn đề ưu tiên phát triển một số đô thị thông 

minh. Để cụ thể hóa và hướng dẫn các địa phương thực hiện, Chính phủ đã xây 

dựng chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 05/NQ-TW 

thể hiện trong Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 

24/2016/QH14. Kế đó là Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 phê duyệt 

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và 

định hướng đến năm 2030. Đề án đã xác định các quan điểm, nguyên tắc phát 

triển đô thị thông minh theo hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục 

tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích. Đề án cũng 

nhấn mạnh việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết và 

phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng, quản lý và giám 

sát đô thị thông minh. Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững đề ra 10 nhóm 

nhiệm vụ, giải pháp, trong đó cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách phát triển đô thị 

thông minh bền vững tại Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định 950, các Bộ ngành và địa phương đã tích cực và chủ 

động triển khai các giải pháp phát triển đô thị thông minh. Cả nước hiện đã có 28 

tỉnh, thành phố đăng ký thí điểm dịch vụ đô thị thông minh thực hiện trọng năm 

2020 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quý Anh, 2020). 

3.1.9 Khung pháp lý về bảo mật, an toàn thông tin, an ninh mạng 

Vấn đề an toàn thông tin và an ninh mạng hiện được điều tiết bởi hai bộ 

Luật là Luật an toàn thông tin mạng và Luật an ninh mạng. Luật an toàn thông tin 

mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 quy định về hoạt động an toàn thông 

tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm 

an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn 

thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển 

nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin 

mạng.  

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 quy định về hoạt 

động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian 

mạng, cùng với đó là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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Luật an ninh mạng quy định quyền hạn của Chính phủ trong việc kiểm soát luồng 

thông tin và bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng quan trọng. Trong nhiều quy định của 

Luật thì vấn đề thu hút sự quan tâm nhiều nhất từ phía cộng đồng doanh nghiệp 

và người sử dụng là vấn đề về dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. 

Đây cũng chính là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong quá trình góp ý cho Dự thảo 

Luật bởi những quan ngại về quyền riêng tư và việc lạm dụng dữ liệu thu thập 

được của người dùng, đặc biệt là khi Luật được xây dựng song song với việc Việt 

Nam chuẩn bị tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, 

EVFTA).  

Các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu có thể khiến chi phí của các công ty tăng 

cao, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, do hoặc là phải xây dựng trung tâm dữ 

liệu, hoặc là phải bóc tách, sao chép nhiều nơi, làm đội giá thành sản phẩm, giảm 

sức cạnh tranh của sản phẩm. Quá trình sao chép dữ liệu cũng làm gia tăng gây 

rủi ro dữ liệu bị xâm phạm, sử dụng trái phép, ảnh hưởng đến niềm tin của người 

dùng, của khách hàng. Quan ngại về chi phí và rủi ro lạm dụng dữ liệu, không 

đảm bảo được an toàn dữ liệu và riêng tư của người dùng có thể tạo nên rào cản 

lớn đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài từ các công ty đa quốc gia lớn.  

Hiệp định CPTPP cũng đưa ra quy định khung về đảm bảo tự do lưu chuyển 

thông tin xuyên biên giới. Trong Chương thương mại điện tử, phần các nội dung 

cam kết của Việt Nam trong một số lĩnh vực chính quy định các thành viên 

CPTPP phải đảm bảo tự do lưu chuyển thông tin qua biên giới phục vụ hoạt động 

kinh doanh bằng phương pháp điện tử, loại trừ những thông tin, thông tin, dữ liệu 

do Chính phủ hoặc Nhà nước nắm giữ hoặc xử lý, hoặc ủy quyền cho một cơ 

quan hay tổ chức nào được nắm giữ hoặc thu thập. Một điểm đáng chú ý nghĩa là 

qui định “các thành viên CPTPP không được yêu cầu sử dụng hoặc đặt máy chủ 

tại nước sở tại như một điều kiện kinh doanh.  Tuy nhiên, các nước CPTPP có 

quyền đưa ra yêu cầu quản lý riêng về việc sử dụng hoặc đặt máy chủ, bao gồm 

cả các yêu cầu để đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin liên lạc”. Một điểm đáng 

chú ý Hiệp định cũng qui định các nước CPTPP nhất trí “không khiếu kiện Việt 

Nam nếu các quy định liên quan đến an ninh mạng của Việt Nam được cho là 

không phù hợp với Hiệp định CPTPP (cụ thể là 2 nghĩa vụ về tự do lưu chuyển 

thông tin xuyên biên giới và đặt hệ thống máy chủ tại nước sở tại trong Chương 

về Thương mại điện tử) trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định CPCPTPP có hiệu 

lực. Điều này cũng hàm ý là Việt Nam vẫn cần phải rà soát thận trọng các quy 

định về an ninh mạng để xem xét sửa đổi cho phù hợp với các nghĩa vụ đã cam 

kết trong CPTPP để tránh xảy ra xung đột pháp lý trong tương lai.  

Về khía cạnh bảo mật dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ 

dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý 

kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm bảo đảm yếu tố pháp lý 

về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm hoạt động cho Chính phủ điện tử. 
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3.1.10  Một số đánh giá 

Khung khổ pháp luật Việt Nam đã có những nền móng cơ bản cho việc 

phát triển các lĩnh vực liên quan tới KTS. Bối cảnh đại dịch COVID-19 đặt ra 

thêm yêu cầu cấp thiết, đồng thời cũng tạo cơ hội, phải khẩn trương và quyết liệt 

hơn trong việc tìm kiếm và khuyến khích các ngành, các hoạt động kinh tế dựa 

trên nền tảng số. Chính phủ Việt Nam đã nhận thức sâu sắc về bối cảnh và những 

vấn đề đặt ra, thể hiện nỗ lực và quyết tâm thúc đẩy KTS phát triển. Kết luận số 

77-KL/TW ngày 29/5/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động 

của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước đã nhấn 

mạnh yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng tiếp cận các hình thức sản xuất kinh 

doanh mới, hiện đại, hiệu quả, qua đó tăng cường năng lực doanh lực tham gia 

vào các chuỗi giá trị mới. Đẩy mạnh phát triển KTS chính là một trong những 

giải pháp trọng tâm dài hạn được nhấn mạnh trong Kết luận 77, với các nội dung 

cụ thể bao gồm: 

(i) Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật, hoàn thiện khung 

khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số; 

và 

(ii) Đẩy mạnh phát triển chính phủ số, KTS, xã hội số, đổi mới sáng tạo và 

ứng dụng khoa học công nghệ. Tập trung nguồn lực để phát triển một 

số nền tảng công nghệ dùng chung, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 

cốt lõi; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Xây dựng 

và phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, vùng 

và địa phương; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo. 

Nhìn chung, Việt Nam đã thể hiện tinh thần cầu thị, ham học hỏi, nỗ lực 

tạo hành lang pháp lý thúc đẩy KTS phát triển. Quá trình hoạch định chính sách 

cũng như thực tiễn phát triển KTS của Việt Nam về cơ bản trong tư duy phát triển 

thể hiện sự nhất quán với bốn bài học kinh nghiệm quốc tế được phân tích ở trên.  

Thứ nhất, hành lang chính sách phát triển KTS được xây dựng và hoàn 

thiện theo hướng mở, hỗ trợ doanh nghiệp. Có thể Việt Nam đã thực sự đề ra và 

thực hiện tốt các chính sách phát triển mạnh mẽ các nền tảng “cứng” về hạ tầng 

số, hạ tầng truyền thông (internet, các mạng di động) tạo sự thuận tiện cho người 

dân và doanh nghiệp vận hành kinh doanh như hiện nay. Tuy nhiên Việt Nam còn 

yếu trong việc tạo lập hành lanh pháp lý để thúc đẩy các nền tảng “mềm” như xây 

dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất trong quản lý nhà nước, hoặc đảm 

bảo sự cân bằng giữa quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, và tạo lập hệ thống cơ sở 

dữ liệu mở, cho phép doanh nghiệp có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin, dữ liệu 

dễ dàng, tiết kiệm chi phí. Hệ quả là một số văn bản pháp lý rất chung chung, gây 

khó cho doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý, gây tâm lý vừa làm vừa e 
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dè, ko dám đưa ra quyết sách và các giải pháp đột phá. Nguyên nhân có thể là do 

tâm lý dè dặt, ngại rủi so, sợ mạo hiểm, thể hiện khá rõ trong các văn bản pháp 

lý, và dường như sự tiếp thu các ý kiến đóng góp còn mang tính “chiếu lệ” nhiều 

hơn là thực chất.  

Thứ hai, Chính phủ nói riêng và khu vực kinh tế nhà nước đã giữ vai trò 

động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển KTS phát triển. Các thực tiễn tốt về 

xây dựng các chính sách, quy định đối với phát triển KTS đã được nghiên cứu, 

lồng ghép vào khung chính sách liên quan đến KTS. Một số doanh nghiệp nhà 

nước đã đi đầu trong sản xuất các thiết bị phần cứng nhằm tạo dựng hạ tầng cho 

KTS. Một số doanh nghiệp nhà nước cũng đã chủ động phát triển các phần mềm 

nhằm củng cố thêm hệ sinh thái KTS phục vụ những vấn đề kinh tế - xã hội của 

đất nước. Chẳng hạn, Viettel đã phát triển phần mềm S-tracking để giúp định vị 

các tàu cá, qua đó đóng góp vào phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không khai báo và không được quản lý (IUU). Việc Chính phủ chủ động tuyên 

truyền về phần mềm Bluezone trong đại dịch COVID-19 cũng thể hiện tinh thần 

vượt qua quy trình để ứng dụng KTS trong xử lý rủi ro đối với dịch bệnh. Tuy 

vậy, việc cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ vẫn 

gặp không ít thách thức, trong đó có tư duy “co cụm”, e ngại “mất đất quản lý” 

của một số các cơ quan, ban ngành, thậm chí chỉ làm chiếu lệ cho trong chia sẻ 

thông tin, dữ liệu, khiến cho việc phát triển chính phủ điện tử chậm chạp, xa mức 

kỳ vọng. Chẳng hạn, việc chia sẻ dữ liệu trên trang open.data.gov.vn đến thời 

điểm 20/11/2020 còn rất hạn chế. 

Thứ ba, quyết tâm chuyển đổi số, cũng như tinh thần đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp được thể hiện khá rõ nét. Về mặt nhận thức, đa số doanh nghiệp, cả 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số. Tuy 

nhiên còn khoảng cách lớn từ nhận thức tới hành động. Doanh nghiệp đã đóng 

góp khá tích cực vào tham vấn chính sách đối với phát triển KTS. Tuy nhiên, việc 

tiếp cận các công nghệ mới chủ yếu theo hướng áp dụng các công nghệ có sẵn 

dưới hình thức liên doanh thực hiện với các đối tác nước ngoài đem đến, chưa có 

nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu triển khai các công nghệ 

mới – lí do cũng bởi không có nhiều tiềm lực đầu tư, chấp nhận mạo hiểm. Chính 

ở đây, việc thiếu các khác sandbox có thể là một nguyên nhân quan trọng. 

Thứ tư, về mặt nhận thức của cộng đồng và xã hội. Đây là mảng có nhiều 

thể hiện tích cực từ nỗ lực quảng bá qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, các 

hoạt động truyền thông của Chính phủ và các cơ quan ban ngành, các phương 

tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, vấn đề gốc rễ ở đây liên quan nhiều đến cải 

cách giáo dục phải tạo lập được xã hội học tập, hướng thực tiễn. Bên cạnh nâng 

cao nền tảng và đầu tư cho giáo dục trong mảng công nghệ thông tin, truyền thông 

thì giáo dục ngoại ngữ (Tiếng Anh) đóng vai trò đặc biệt quan trọng giúp cho 

rộng rãi toàn dân có thể tiếp cận và học hỏi được nguồn kiến thức phong phú, đa 
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dạng từ Internet – vốn chủ yếu sử dụng tiếng Anh. Việc giảng dạy tiếng Anh cần 

một tư duy đột phá, thay đổi, chuyển từ coi việc dạy và học tiếng Anh hiện nay 

như một ngoại ngữ sang việc dạy và học tiếng Anh như một “ngôn ngữ thứ hai” 

như Malaysia. Theo đó, việc dạy và học ngoại ngữ cần phải được mở rộng và tích 

hợp vào các môn học khác ngoài tiếng Anh đơn thuần, có thể bắt đầu từ cấp Trung 

học Cơ sở. Năng lực tiếng Anh tốt sẽ giúp Việt Nam xây dựng được xã hội với 

các “công dân toàn cầu” đủ năng lực ngoại ngữ vươn ra làm việc, sẵn sàng đáp 

ứng tốt nhu cầu lao động từ các quốc gia khác. 

3.2  Thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam 

Cùng với xu hướng phát triển trên thế giới, quy mô KTS của Việt nam cũng 

có sự gia tăng đáng kể. Theo Báo cáo Nền kinh tế số Đông Nam Á 2019 (e-

Conomy Southest Asia, 2019), quy mô KTS Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ USD năm 

2015, 9 tỷ USD năm 2018, 12 tỷ năm 2019 (đóng góp 5% GDP). Trong sáu thị 

trường lớn nhất Đông Nam Á (bao gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thái Lan và Việt Nam), Việt Nam và Indonesia là hai thị trường hiện 

đang dẫn dầu và có sự bứt phá trong phát triển KTS.37 Quy mô KTS Việt Nam 

tăng trưởng với tốc độ trung bình 38%/năm, cao hơn so với mức trung bình 33% 

của cả khu vực. Với hạ tầng viễn thông, CNTT khá tốt, phủ sóng rộng, mật độ 

người dùng cao và là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển KTS ở mức 

khá trong khu vực ASEAN, Việt Nam đang trở thành một trong những địa điểm 

thu hút mạnh mẽ đầu tư KTS ở Đông Nam Á. Ước tính, KTS Việt Nam sẽ đạt giá 

trị 43 tỷ USD vào năm 2025, trong đó tăng trưởng nhanh nhất trong các lĩnh vực 

gồm TMĐT, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến, và gọi xe công nghệ 

(Hình 4). Dự báo này cũng nhất quán với đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý 

kinh tế Trung ương (2018): doanh thu TMĐT của Việt Nam có thể đạt tới 40 tỷ 

USD vào năm 2030. 

 
37 KTS ở Indonesia đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng hơn 40%. Bốn nền kinh tế số còn 

lại có mức tăng trưởng trung bình từ 20% đến 30% hàng năm 
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Hình 4: Sự phát triển các lĩnh vực chính của KTS ở Việt Nam  

 

Nguồn: Google, Temasek, Bain&Company (2019). 

Báo cáo của Cameron A. và cộng sự (2019) nhận diện Việt Nam đang đứng 

đầu ở một số lĩnh vực liên quan đến KTS, bao gồm (i) Mạng 5G –Việt Nam là 

một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm mạng 5G, dự kiến bắt 

đầu thương mại hóa 5G vào năm 2021; (ii) Học sinh trung học phổ thông có thành 

tích cao – Trên các bảng xếp hạng quốc tế về các môn khoa học, đọc hiểu và toán 

học, học sinh Việt Nam đạt vị trí ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn so với các 

quốc gia có thu nhập cao; và (iii) Giá cước dịch vụ Internet vừa phải – Cước dịch 

vụ Internet băng thông rộng cố định tại Việt Nam ở mức thấp nhất trong khu vực 

châu Á Thái Bình Dương (quy đổi theo sức mua tương đương) 

Bảng 2: Mức độ sẵn sàng số hóa của một số nền kinh tế khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương 

Thứ 

hạng 

Quốc gia Tổng 

điểm 

Nhu 

cầu cơ 

bản 

Đầu tư 

CP và 

DN 

Thuận 

lợi KD 

Vốn 

nhân 

lực 

Môi 

trường 

khởi 

nghiệp 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

Hạ 

tầng 

công 

nghệ 

1 Singapore 20,26 3,97 2,71 3,69 3,43 1,66 1,96 2,84 

8 Hàn Quốc 18,22 3,93 2,18 3,51 3,32 1,20 1,69 2,39 

16 Nhật Bản 17,69 3,98 1,95 3,44 3,25 0,89 1,69 2,49 

38 Malaysia 14,31 3,64 1,35 2,98 2,74 0,64 1,35 1,60 

54 Trung Quốc 13,22 3,65 0,97 2,98 2,70 0,68 0,97 1,28 

55 Thái Lan 13,21 3,65 1,18 2,87 2,60 0,42 1,24 1,25 

70 Việt Nam 12,06 3,50 0,86 2,64 3,06 0,40 0,98 0,62 

73 Indonesia 11,68 3,19 1,01 2,63 2,45 0,42 0,97 1,01 

81 Philippines 11,03 3,10 1,17 2,33 2,39 0,27 1,02 0,74 

Nguồn: Cisco (2019). 
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Mặc dù vậy, mức độ sẵn sàng cho số hóa của Việt Nam vẫn ở mức thấp. 

Theo Cisco (2019), mức độ sẵn sàng cho số hóa của Việt Nam chỉ xếp hạng ở 

70/141 quốc gia (Bảng 2), với mức điểm trung bình là 12,06/25 điểm tối đa, chỉ 

cao hơn không đáng kể so với trung bình của thế giới (11,90) và thấp hơn các 

nước trong khu vực như Singapore (20,26), Malaysia (14,31) và Thái Lan (13,21). 

Xét ở các khía cạnh về năng lực trong kinh doanh và đổi mới sáng tạo, phát 

triển nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nền KTS giữa Việt Nam và các nước 

trong khu vực, Việt Nam có thế mạnh về xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao và 

bộ chỉ số ĐMST toàn cầu. Trong những lĩnh vực khác, Thái Lan là nước dẫn đầu 

trong số bốn quốc gia; điều này cũng phù hợp với vị thế thu nhập trung bình cao 

của Thái Lan. Ở những lĩnh vực này, Việt Nam vẫn ở vị trí “tương đối tụt hậu” 

(Bảng 3). 

Bảng 3: Một số chỉ tiêu KTS của Việt Nam so với các nước ASEAN 

 Chỉ số Năm cập 

nhật 

Việt 

Nam 

In-đô-

nê-xia 

Thái 

Lan 

Phi-lip-

pin 

Môi 

trường 

kinh 

doanh 

và đổi 

mới 

sáng 

tạo 

Chỉ số thuận lợi kinh 

doanh38  
2019 69 73 27 124 

Báo cáo NLCT toàn cầu39  2018 77 45 38 56 

Chỉ số ĐMST toàn cầu40  2018 45 85 44 73 

Xếp hạng thương hiệu 

quốc gia41 (tỷ USD) 
2018 

43 

($235) 

16 

($848) 

31 

($509) 

29 

($524) 

Chỉ số hiệu quả hoạt động 

logistics42  
2018 39 46 32 60 

Nguồn 

nhân 

lực 

Chỉ số cạnh tranh nhân tài 

toàn cầu43  
2019 92 67 66 58 

Chỉ số thành thạo tiếng 

Anh44 
2018 41 51 64 14 

 
38 Trong tổng số 190 nền kinh tế, đo lường mức độ thuận lợi của môi trường pháp lý đối với việc thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp trong nước. 
39 Trong tổng số 140 quốc gia, đo lường năng suất thông qua môi trường kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng, thể chế, sức 

khỏe người dân, hiệu quả của thị trường lao đông, sự phát triển của thị trường tài chính, mức độ sẵn sàng về công 

nghệ, quy mô thị trường, mức độ tinh vi trong hoạt động kinh doanh, và đổi mới sáng tạo. 
40 Trong tổng số 126, đo lường mức độ ĐMST được tạo thuận lợi bởi quốc gia trên các khía cạnh thể chế, nhân 

lực, cơ sở hạn tầng, mức độ tinh vi của thị trường và kinh doanh. Đồng thời cũng đo lường đầu ra ĐMST. 
41 trong tổng số 100 quốc gia, giá trị USD thực; đo lường giá trị của thương hiệu quốc gia. 
42 Trong tổng số 160 quốc gia, đo lường hiệu suất quốc gia trong hoạt động hải quan, chất lượng cơ sở hạ tầng và 

tính kịp thời trong việc giao hàng.  
43 Trong tổng số 125 quốc gia, đo lường khả năng bồi dưỡng, thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Đồng thời 

cũng đo lường các cấp độ của kỹ năng nghề, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tri thức toàn cầu (như kiến thức, 

giải quyết vấn đề, tính sáng tạo).  
44 Trong tổng số 88 quốc gia, đo lường trình độ tiếng Anh của những người (hầu hết đã trên 18 tuổi) vẫn đang tích 

cực học tiếng Anh. 
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Tỷ lệ việc làm có thể bị 

thay thế bởi tự động hóa 

(tính đến 2025, %) 

2016 70% 56% 44% 49% 

Hạ 

tầng số  

Chỉ số phát triển 

CNTT&TT45 
2017 108 111 78 101 

Chỉ số an ninh mạng toàn 

cầu46  
2017 101 70 20 37 

Tốc độ tải trung bình 

(trên tổng số 200 quốc 

gia; Mbps) 

2018 
75 (6,7 

Mbps) 

83 (5,8 

Mbps) 

40 (17,1 

Mbps) 

89 (5,2 

Mbps) 

Chỉ số internet toàn diện47 2018 43 49 31 54 

Số người truy cập internet 

(% dân số) 
2016 46,5% 32,3% 52,9% 55,5% 

Số hộ gia đình có 1 máy 

tính (% tổng số hộ gia 

đình) 

2016 20,5% 17,8% 33,9% 20,5% 

Nền 

KTS 

Số người sử dụng internet 

(triệu người) 
2018 64 132,7 57 67 

Quy mô thị trường 

thương mại điện tử (tỷ 

USD, giá 2015) 

2015 $0,8 $1,3 $0,9 $1 

Xuất khẩu sản phẩm công 

nghệ cao (tỷ USD)  
2016 $43,6 $3,9 $34,7 $26,1 

Chỉ số CP điện tử48 2018 88 107 73 75 

Nguồn: Cameron A. và cộng sự (2019) 

Lưu ý:   Tương đối tiên tiến   Tương đối tụt hậu 

Trong bối cảnh vai trò của KTS ngày càng gia tăng và giúp đẩy nhanh quá 

trình chuyển đổi hoạt động sản xuất, các nền kinh tế G20 đã xây dựng bộ công cụ 

đo lường sự phát triển của nền KTS. Phần tiếp theo sẽ phân tích chi tiết hơn những 

cấu phần chính trong KTS của Việt Nam. 

3.2.1 Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin 

Số liệu kinh tế Việt Nam về cơ sở hạ tầng CNTT (chỉ số đầu tư vào đường 

băng thông rộng, tốc độ internet, tiếp cận máy di động, chi phí kết nối mạng, cơ 

sở hạ tầng IoT, tiếp cận máy tính và internet của hộ gia đình .v.v.) 

 
45 Trên tổng số 176 quốc gia, đo lường khả năng tiếp cận CNTT&TT, kỹ năng CNTT&TT và ứng dụng CNTT&TT 
46 Trên tổng số 193 quốc gia, đo lường các cam kết và tiến bộ trong an ninh mạng trên năm lĩnh vực (pháp lý, kỹ 

thuật, tổ chức, xây dựng năng lực và hợp tác) 
47 Trên tổng số 86 quốc gia, đo lường tính toàn diện của Internet dựa trên cơ sở hạ tầng, cước dịch vụ, năng lực 

(kỹ năng) và sự phù hợp về nội dung cho người dùng 
48 Đo lường việc phát triển Chính phủ điện tử dựa trên ba chỉ số: cơ sở hạ tầng viễn thông, vốn nhân lực và các 

dịch vụ trực tuyến. 
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Bảng 4 so sánh xếp hạng về Chỉ số phát triển công nghệ thông tin và truyền 

thông (IDI)49 của Việt Nam so với một số nền kinh tế Đông Á. Theo xếp hạng 

gần nhất năm 2017, Việt Nam đứng thứ 108/176. Như vậy, có thể thấy rằng, về 

mặt điểm số, chỉ số IDI có sự thay đổi và bứt phá (tăng từ 3,41 năm 2010 lên 4,43 

năm 2017); tuy nhiên, xét tương quan ở phạm vi toàn cầu, sự bứt này chưa rõ 

ràng. Việt Nam đã vượt lên nhưng tốc độ thay đổi chưa đủ nhanh để đuổi kịp và 

vượt qua nhiều nước khác, thậm chí có nguy cơ giảm dần. 

Bảng 4: Chỉ số phát triển CNTT và truyền thông ở một số nước  

 

2010 2015 2016 2017 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số IDI 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số IDI 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số IDI 

Xếp 

hạng 

Điểm 

số IDI 

Hàn Quốc 1 8,45 1 8,93 1 8,84 2 8,85 

Nhật Bản 8 7,57 11 8,47 10 8,37 10 8,43 

Singapore 10 7,47 19 8,08 20 7,95 18 8,05 

Malaysia 57 4,63 64 5,9 61 6,22 63 6,38 

Thái Lan 89 3,29 74 5,36 82 5,18 78 5,67 

Trung Quốc 79 3,58 82 5,05 81 5,19 80 5,60 

Việt Nam 86 3,41 102 4,28 105 4,29 108 4,43 

Indonesia 97 3,01 115 3,63 115 3,86 111 4,33 

Philippines 94 3,04 106 3,97 107 4,28 101 4,67 

Nguồn: Liên minh viễn thông quốc tế (ITU). 

Theo 3 nhóm chỉ số thành phần chính trong IDI, nhóm chỉ số về sử dụng 

CNTT và TT (Sử dụng ICT) của Việt Nam được xếp hạng tương đối tiên tiến hơn 

hai nhóm chỉ số còn lại. Nhóm này bao gồm những chỉ số liên quan đến tỷ lệ 

người sử dụng internet, truy nhập internet tốc độ cao, thuê bao băng rộng đang 

hoạt động, v.v. vốn là nền tảng công nghệ quan trọng hỗ trợ kết nối, công cụ truy 

nhập thông tin, và coi internet chính là công cụ thúc đẩy sự phát triển và đo lường 

khoảng cách số giữa các quốc gia (Bảng 5). 

 
49 Chỉ số IDI được ITU xây dựng nhằm đánh giá tốc độ phát triển ICT của các quốc gia dựa trên ba nhóm chỉ số 

chính, bao gồm 3 nhóm chỉ tiêu (i) mức độ tiếp cận CNTT-truyền thông, bao gồm các chỉ số phụ như tỷ lệ điện 

thoại cố định, di động, băng thông Internet, tỷ lệ hộ gia đình có máy tính, hộ gia đình tiếp cận Internet; (ii) mức 

độ ứng dụng CNTT-truyền thông bao gồm chỉ số tỷ lệ người dùng Internet, thuê bao băng rộng di động hoặc thuê 

bao Internet không dây; và (iii) kỹ năng sẵn sàng cho ICT, bao gồm tỷ lệ người trưởng thành biết chữ, tỷ lệ phổ 

cập phổ thông trung học, và tỷ lệ sinh viên đại học. IDI được sử dụng để đánh giá và so sánh sự phát triển CNTT-

truyền thông của các nước trên toàn thế giới, giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá sự phát triển ICT của 

đất nước và thấy được bức tranh phát triển của nền CNTT toàn cầu cũng như khoảng cách số giữa các quốc gia.  
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Bảng 5: Chỉ số phát triển CNTT&TT của Việt Nam  

 

2013 2015 2016 2017 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Truy cập ICT 4,48 105 4,43 102 4,29 105 4,43 108 

Sử dụng ICT 2,25 93 3,01 91 3,51 92 3,65 102 

Kỹ năng ICT 6,5 107 6,54 108 5,25 114 5,31 113 

Nguồn: ITU.  

Về hạ tầng internet, theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam – 

VNNIC, tính đến cuối năm 2019, số người sử dụng internet tại Việt Nam đạt 

68,17 triệu người, chiếm khoảng 70,0% dân số cả nước, tăng gấp đôi so với năm 

2013 (Bảng 6). Theo thống kê của Ookla - Công ty sở hữu công cụ đo Speedtest 

trên toàn cầu, mạng internet băng thông rộng tại Việt Nam đạt tốc độ 47,66 

Mb/giây vào đầu năm 2020. Mặc dù thấp hơn trung bình của thế giới (74,74 

Mb/giây), nhưng thứ hạng của Việt Nam vẫn được duy trì và đứng thứ 59 trên 

bảng thống kê toàn thế giới. 

Bảng 6: Một số chỉ tiêu kết nối internet tại Việt Nam, 2010-2019 

Chỉ tiêu 2010 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Số người sử dụng internet 

(nghìn người) 

26.784 33.191 49.288 50.231 53.860 64.000 68.170 

Số người sử dụng 

internet/100 dân  

30,65 37,00 54,00 54,19 66,30 67,00 70,00 

Số thuê bao truy nhập băng 

rộng cố định (nghìn thuê bao) 

3.669 5.153 7.658 9.098 11.270 12.994 14.802 

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). 

Bên cạnh đó, tỷ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam – một trong 3 cấu phần 

quan trọng của tài nguyên internet – cũng có sự tăng trưởng mạnh. Theo thống kê 

của Trung tâm Internet Việt Nam (VNIC), tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ ứng dụng 

IPv6 của Việt Nam đạt 39,86% (khoảng 21 triệu người sử dụng IPv6), đứng thứ 

2 khu vực ASEAN và thứ 8 trên toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của những nền 

tảng này chính là tiền đề cho việc phát triển của các dịch vụ Internet vạn vật (IoT) 

tại Việt Nam.  

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với các nước đang phát triển, 

cứ 10% tăng trưởng băng rộng sẽ đem lại 1,38% tăng trưởng GDP. Hạ tầng viễn 

thông băng rộng cho phép cung cấp các ứng dụng và dịch vụ để thực hiện thành 

công một số các chương trình như: e-Government, e-Commerce, e-Banking, e-

Learning, e-Health/Telemedicine, IoT (Internet of Thing), M2M, v.v. Cơ sở hạ 

tầng viễn thông và Internet của Việt Nam đã tương đương với các nước tiên tiến 

trong khu vực và trên thế giới về công nghệ, loại hình dịch vụ, giá cước thấp và 

mức độ phổ cập dịch vụ. Ở Đông Nam Á, Việt Nam chỉ kém Singapore và 
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Malaysia, còn tương đương (thậm chí nhiều mặt còn hơn) Thái Lan và Indonesia 

về cơ sở hạ tầng cũng như dịch vụ trên nền Internet phát triển.  

Mặc dù internet được đưa vào Việt Nam khá muộn (chính thức từ 1997), 

nhưng lại được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Số liệu mới 

của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, đến hết năm 2019, Việt Nam có 

126,95 triệu thuê bao điện thoại di động. Trong đó, số thuê bao băng rộng di động 

(những người sử dụng dịch vụ 3G và 4G) là 65,33 triệu và tiếp tục tăng nhanh. 

Hiện Việt Nam đang có 15,71 triệu thuê bao Internet băng rộng cố định, tỷ lệ 

băng rộng cố định mặt đất tăng nhanh từ 8,4% năm 2015 lên 13,63% năm 2018, 

còn băng rộng di động mặt đất từ 34,8% trên 100 dân năm 2015 lên 55,39% trên 

100 dân năm 2018. 

Bảng 7: Thuê bao băng rộng mặt đất, 2015-2018 

 Đơn vị 2015 2016 2017 2018 

Băng rộng cố định mặt đất      

Số thuê bao băng rộng cố định 

Tr. thuê 

bao 
7,66 9,10 11,27 12,99 

Số thuê bao băng rộng cố định theo công 

nghệ truy cập  

    

Số thuê bao truy nhập Internet qua hình 

thức xDSL 

Tr.thuê 

bao 
3,37 1,77 0,82 0,26 

Số thuê bao truy nhập Internet qua kênh 

thuê riêng   
0,27 0,30 0,40 0,11 

Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ 

thống cáp truyền hình  
0,38 0,61 0,66 0,83 

Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng 

cố định qua FTTH  
3,63 6,41 9,39 11,89 

Số thuê bao băng rộng cố định theo tốc 

độ truy nhập  

    

Số thuê bao băng rộng cố định tốc độ từ 

256 kbit/s đến dưới 2 Mbit/s  
0,15 0,24 0,14 0,12 

Số thuê bao băng rộng cố định tốc độ từ 2 

Mbit/s đến dưới 10 Mbit/s  
4,42 3,31 1,39 0,45 

Số thuê bao băng rộng cố định tốc độ từ 10 

Mbit/s trở lên  
2,94 5,43 8,91 12,53 

Số thuê bao băng rộng cố định/100 dân % 8,4 9,8 12,03 13,63 

Băng rộng di động mặt đất  
    

Số thuê bao băng rộng di động mặt đất (*) 

Triệu 

thuê bao  
31,95 36,19 44,85 52,82 

Số thuê bao băng rộng di động mặt đất/100 

dân % 
34,8 39,0 47,9 55,39 

Nguồn: Bộ TT&TT. 

Cũng theo Ngân hàng Thế giới (2019), về hình thức dịch vụ Internet, truy  

cập thông qua điện thoại di động đang  là dạng truy cập phổ biến nhất. Từ năm 

2005 đến nay, số lượng thuê bao điện thoại tăng gấp 14 lần, từ khoảng 9,5 triệu 
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lên 140,6 triệu thuê bao (tương đương 11,4 thuê bao mỗi 100 dân năm 2005 lên 

147,20 thuê bao mỗi 100 dân năm 2018). Mức tăng này cao hơn nhiều lần mức 

tăng 2005-2018 của số thuê bao điện thoại cố định (1,67 lần) và của số thuê bao 

băng rộng cố định (61 lần). Số lượng máy chủ Internet an toàn ở Việt Nam tính 

đến năm 2018 là 169.056, đứng thứ tư trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore 

(477.674), Indonesia (343.412) và Malaysia (180.124). 

Tuy vậy cũng cần lưu ý rằng, hạ tầng Internet tại Việt Nam vẫn cần cải 

thiện hơn nữa. Tốc độ truy cập Internet hiện vẫn thấp hơn tốc độ trung bình của 

thế giới. Ở khu vực APEC, Việt Nam cũng chỉ thuộc nhóm có tốc độ truy cập 

Internet trung bình (Hình 5). Trong khi đó, chi phí sử dụng Internet của Việt Nam 

còn khá kém cạnh tranh so với hầu hết các nền kinh tế thành viên APEC (Hình 

6). 

Hình 5: Tốc độ truy cập Internet 

trung bình ở APEC, 2017 

Hình 6: Chi phí truy cập Internet, 

2017 

  

Nguồn: PECC (2018). 

3.2.2 Doanh thu ICT 

Năm 2018, lĩnh vực phần mềm tăng trưởng 17,7% về doanh thu và 29,4% 

về số lượng doanh nghiệp so với năm 2017. Lĩnh vực dịch vụ CNTT tăng trưởng 

13,9% về doanh thu và 54,6% về số lượng doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng của 

lĩnh vực phần cứng, điện tử có giảm hơn so với năm 2017 cả về doanh thu (12,2% 

so với 38,7%) và về nhân lực (5,8% so với 19,5%) do không có nhiều doanh 

nghiệp mới mở có quy mô lớn. Lĩnh vực nội dung số cũng có tốc độ tăng trưởng 

tăng 3,3% về doanh thu và nhân lực giảm 7,1% do xu hướng chuyển dịch sang 

làm các lĩnh vực kinh doanh khác như phần mềm và dịch vụ CNTT. 

Theo báo cáo tổng kết năm 2019 và định hướng năm 2020 của Bộ TT&TT, 

tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT 2019 ước đạt 112,350 tỷ USD, trong 

đó xuất khẩu ICT chiếm 81,5%. Cũng theo đó, Bộ TT&TT cũng công bố rằng, 

doanh thu công nghiệp phần mềm đạt 5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với năm 
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2018. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ công nghiệp ICT năm 2019 là 

54.000 tỷ đồng, tăng 2000 tỷ so với năm 2018. Tuy nhiên, với ngành công nghiệp 

nội dung số, hiện doanh thu của nó chỉ đang chiếm một phần rất nhỏ trong doanh 

thu ngành CNTT (chiếm 0,76% doanh thu ngành CNTT). 

Hình 7: Doanh thu và tốc độ tăng trưởng ngành CNTT Việt Nam 

 

Nguồn: Bộ TT&TT (2019). 

Sự phát triển của lĩnh vực phần mềm và ngành CNTT là nền tảng thúc đẩy 

sự phát triển của thương mại điện tử (TMĐT). Ở Việt Nam, TMĐT là một ngành 

đang phát triển nhanh chóng cả về hình thức lẫn quy mô thị trường, trở thành 1 

trong 10 thị trường phát triển có tiềm năng nhất thế giới. Đồng thời, TMĐT cũng 

chính là nhân tố thúc đẩy những con số ấn tượng về KTS của Việt Nam. Báo cáo 

của Cục TMĐT và Kinh tế số cho thấy, trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng 

của ngành TMĐT luôn duy trì ở mức cao, trên 20%, thậm chí năm 2018, tăng 

trưởng lĩnh vực TMĐT lên đến 30% (Bảng 8). Doanh thu của ngành cũng tăng 

gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm (2015-2019) và đạt 10,1 tỷ USD năm 2019 và chiếm 

4,9% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. 

Bảng 8: Quy mô thị trường TMĐT B2C Việt Nam, 2015-2019 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

Doanh thu B2C (tỷ USD) 4,1 5,0 6,2 8,1 10,1 

Tốc độ tăng trưởng (%) 37,0 23,0 24,0 30,0 25,0 

Số người tham gia mua sắm trực 

tuyến (triệu người) 
30,3 32,7 33,6 39,9 44,8 

Giá trị mua sắm trực tuyến đầu 

người (USD) 
160 170 186 202 225 

Tỷ trọng doanh thu TMĐT B2C 

so với tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

cả nước (%)  

2,8 3,0 3,6 4,2 4,9 

Nguồn: Cục TMĐT và kinh tế số. 
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Hình 8: Hình thức thanh toán ưu tiên với mua hàng trực tuyến 

 

Nguồn: Cục TMĐT và KTS 

Thị trường TMĐT cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nổi 

tiếng thế giới như: Amazon, Ebay, Alibaba, Shopee...; bên cạnh đó, các trang 

TMĐT có nguồn gốc Việt Nam cũng nhanh chóng bùng nổ như: Lazada Việt 

Nam, Tiki, Sendo, FPT Shop, Điện máy xanh, Thế giới di động, Adayroi,... và 

dần dần chiếm lĩnh thị phần trong nước, thúc đẩy hoạt động mua bán trực tuyến. 

Theo đó, giá trị mua sắm trực tuyến có xu hướng tăng dần (Bảng 8). Trung bình 

mỗi người dân Việt Nam chi 225 đô la Mỹ cho mua sắm trực tuyến trong năm 

2019. Các hình thức thanh toán người tiêu dùng ưu tiên trong thương mại trực 

tuyến tương đối linh hoạt (Hình 8), từ chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ cho đến 

thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD). Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng 

COD không phải là không có hạn chế, khi trong thời gian gần đây có những sự 

cố các doanh nghiệp giao vận chiếm dụng tiền hàng của người bán/doanh nghiệp 

TMĐT. 

Ở cấp độ doanh 

nghiệp, các công cụ tương 

tác xã hội (như viber, 

Whatsapp, Skype, 

Facebook Messenger, 

v.v.) hay máy móc, thiết 

bị hiện đại được trang bị 

nhằm tận dụng tối đa 

những lợi ích mà hạ tầng 

viễn thông, internet và 

công nghệ thông tin mang 

lại, tạo thuận lợi cho hoạt 

động kinh doanh.  

Hình 9: Phần mềm phổ biến DN sử dụng 

 

Nguồn: Cục TMĐT và KTS. 
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Đồng thời, chính sự phát triển mạnh mẽ của CNTT và viễn thông đã mang 

lại cho các doanh nghiệp cơ hội ứng dụng các phần mềm quản trị tiên tiến nhằm 

đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn, phổ biến là phần mềm về kế toán tài 

chính, quản lý nhân sự, quản lý chăm sóc khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng 

hay quản trị DN (Hình 9). Cơ cấu đầu tư cho hạ tầng CNTT của doanh nghiệp 

cũng được chú trọng hơn, khi tới 65% cho phần cứng và phần mềm, 21% cho 

nhân sự, đào tạo về CNTT (Cục TMĐT và KTS, 2020).  

Ở cấp độ vĩ mô, sự phát triển của CNTT tạo thuận lợi cho việc đẩy nhanh 

xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, cung cấp dịch vụ công cho 

người dân và doanh nghiệp; đồng thời, bảo đảm kết nối thành công tất cả các trục 

kết nối liên thông dữ liệu LGSP tại các bộ, ngành, địa phương với trục liên thông 

dữ liệu quốc gia NGSP trong năm 2020.  

Bảng 9: Chỉ số Phát triển CP điện tử của Liên hiệp quốc (EGDI) 

 2010 2012 2014 2016 2018 

Thứ hạng 90 () 83 () 99 () 89 () 88 () 

Điểm số 0,4454 0,5217 0,47045 0,51426 0,5931 

Nguồn: https://publicadministration.un.org/ 

Theo đó, Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI50) của Việt Nam năm 

2018 thuộc nhóm phát triển cao, xếp thứ 88/193 quốc gia (tăng 1 bậc so với năm 

2016) và đứng thứ 6 trong ASEAN. Số liệu thống kê của Bộ TT&TT (Hình 10 

và Hình 11) cho thấy, tổng số dịch vụ công trực tuyến năm 2018 là 159.796 dịch 

vụ (tăng 28,17% so với năm 2017), trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 

26.734 dịch vụ (tăng 28,47% so với năm 2017), dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 là 5.792 dịch vụ (tăng 74,93% so với năm 2017). Từ ngày 9/12/2019, Cổng dịch 

vụ công quốc gia đã được khai trương và đến tháng 6/2020 đã tích hợp với Công 

dịch vụ công của 17 Bộ, cơ quan. Đến cuối tháng 6/2020, Cổng dịch vụ công 

quốc gia đã tích hợp, cung cấp 596 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Nhờ 

đó, theo chỉ số Phát triển chính phủ điện tử của Liên hợp quốc51, xếp hạng của 

Việt Nam đã tăng từ thứ 89 năm 2016 lên 86 năm 2020. 

 

 
50 EGDI là thước đo tổng hợp của ba thành phần quan trọng của chính phủ điện tử, bao gồm: cung cấp dịch vụ 

trực tuyến, kết nối viễn thông và năng lực con người. 
51 Bộ chỉ số này đánh giá hiệu quả của chính phủ điện tử trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản về kinh tế và xã 

hội cho người dân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động và việc làm, phúc lợi xã hội và môi trường. Năm 

2018, Liên hợp quốc đã khảo sát, đánh giá thêm tới cổng thông tin điện tử của địa phương. Nội dung khảo sát, 

đánh giá cổng thông tin điện tử của địa phương bao gồm 4 nhóm: (1) công nghệ, (2) cung cấp nội dung thông tin, 

(3) cung cấp dịch vụ và (4) tham gia và cam kết.  

https://publicadministration.un.org/
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Hình 10: Số dịch vụ công trực tuyến tại các 

các Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc 

Chính phủ 

 

Hình 11: Số dịch vụ công trực tuyến tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

 

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông (2020). 

3.2.3 Nhóm chỉ số về áp dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Chỉ số về Đổi mới sáng tạo (ĐMST) 

Bảng 10: Kết quả xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của 

Việt Nam, 2012-2020 

 2012 

(141 

nước) 

2013 

(142 

nước) 

2014 

(143 

nước) 

2015 

(141 

nước) 

2016 

(128 

nước) 

2017 

(127 

nước) 

2018 

(126 

nước) 

2019 

(129 

nước) 

2020 

(131 

nước) 

Nhóm chỉ số đầu 

vào 

83 89 100 78 79 71 65 63 62 

1. Thể chế 112 122 121 101 93 87 78 81 83 

2. Nguồn nhân lực 

và nghiên cứu 

107 98 89 78 74 70 66 61 79 

3. Cơ sở hạ tầng 75 80 99 88 90 77 78 82 73 

4. Trình độ phát 

triển của thị trường 

49 73 92 67 64 34 33 29 34 

5. Trình độ phát 

triển của KD 

56 67 59 40 72 73 66 69 39 

Nhóm chỉ số đầu 

ra 

59 54 47 39 42 38 41 37 38 

6. Sản phẩm tri 

thức và công nghệ 

58 51 49 28 39 28 35 27 37 

7. Sản phẩm sáng 

tạo 

70 66 58 62 52 52 46 47 38 

Xếp hạng chung 76 76 71 52 59 47 45 42 42 

Nguồn: GII.  
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Với chỉ số tổng hợp GII, Việt Nam có xu hướng cải thiện điểm số và thứ 

hạng chung trong bảng xếp hạng, đặc biệt trong 5 năm gần đây với những thay 

đổi tích cực và khá ổn định. Năm 2016, Việt Nam xếp hạng thứ 59/128 nước, 

giảm 7 bậc so với thứ hạng năm 201552. Năm 2020, thứ hạng của Việt Nam tăng 

lên 42/131 nền kinh tế được xếp hạng.53  

Xét theo từng trụ cột thành phần, mặc dù các nhóm chỉ số đầu vào và đầu 

ra ĐMST đều có sự cải thiện tích cực, nhưng chưa đồng đều. Trụ cột Trình độ 

phát triển của thị trường có sự cải thiện tốt nhất, từ vị trí 67/141 năm 2015 lên vị 

trí 34/131 năm 2020; tiếp đó là trụ cột Sản phẩm sáng tạo (từ vị trí 61/141 năm 

2015 lên 38/131 năm 2020) và thể chế (từ 101/141 năm 2015 lên 83/131 năm 

2020). Mặc dù vậy, trụ cột về Sản phẩm tri thức và công nghệ chưa cải thiện rõ 

ràng, đặc biệt trong 2018-2020. 

Hình 12: Thứ hạng GII của Việt Nam và một số nước ASEAN 

 

Nguồn: GII. 

Trong nhiều năm liên tiếp, Việt Nam được xếp vào nhóm có kết quả đầu ra 

tốt hơn so với đầu vào. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là nước thuộc nhóm “tiếp nhận” 

công nghệ chứ chưa được xếp vào nhóm “dẫn dắt/dẫn đầu”. 

Chỉ số về liên kết ĐMST 

Liên kết ĐMST bao gồm các chỉ số thành phần như Hợp tác đại học - doanh 

nghiệp; Quy mô phát triển của cụm công nghiệp; Chi R&D được tài trợ từ nước 

 
52 Việc giảm bậc là do thay đổi trong phương pháp tính toán và xếp hạng của GII. Bên cạnh đó, nếu các nước 

không đáp ứng 66% chỉ số có dữ liệu thì không được xếp hạng. Do vậy, số lượng các nước được xếp hạng giảm 

xuống còn 128 nước năm 2016. 
53 GII măm 2018 có một vài thay đổi nhỏ về phương pháp khác tính toán như thay đổi số lượng chỉ số, nội hàm 

chỉ số và phương pháp tính toán chỉ số 
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ngoài (% tổng chi cho R&D); Số thương vụ liên doanh liên kết chiến lược và Số 

sáng chế nộp đơn tại hai văn phòng trở lên (trên 1 tỷ $PPP GDP). 

Nhóm chỉ số này của Việt Nam giảm nhiều về thứ hạng trong các năm từ 

2012 đến 2015, sau đó bắt đầu có xu hướng cải thiện lại dần dần, năm 2019 vẫn 

xếp ở thứ hạng thấp là 86. Đáng lưu ý, chỉ số “Số đơn sáng chế nộp tại hai văn 

phòng trở lên trên 1 tỉ $PPP GDP” ở Việt Nam được xem là chỉ số đầu ra, là kết 

quả của hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy vậy, trong cách tính của GII, chỉ 

số này lại được xem là đầu vào của ĐMST thể hiện ở khả năng cao trong áp dụng 

vào sản xuất kinh doanh của sáng chế (thì mới nộp đơn ở hai văn phòng) và khi 

đó thì các sáng chế này chính là đầu vào cho ĐMST. Chỉ số này của Việt Nam 

rất yếu và không có xu hướng cải thiện rõ ràng, hiện chỉ xếp hạng 84. 

Chỉ số về nghiên cứu và phát triển 

Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Việt Nam mặc dù có cải 

thiện nhưng vẫn còn khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực: Singapore 

1,9%, Malaysia 1,4% và Thái Lan 1,0% (Bảng 11). Trên thực tế, trong giai đoạn 

2011-2015, tổng chi ngân sách nhà nước cho KHCN là 69.592 tỷ đồng, tương 

đương 2% tổng chi ngân sách. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 30.799 tỷ đồng 

chỉ chiếm 44%, chi sự nghiệp là 38.793 tỷ đồng, chiếm 56%. Giai đoạn 2016-

2018, chi ngân sách nhà nước cho KHCN được đảm bảo ở mức 2% tổng chi ngân 

sách nhà nước. Trong đó, cơ cấu chi đầu tư phát triển/kinh phí sự nghiệp KHCN 

vẫn theo tỷ lệ 40/60. 

Bức tranh ĐMST của Việt Nam khá mờ nhạt so với các nước trong khu 

vực khi số bằng phát minh sáng chế, số sáng chế áp dụng để thương mại hoá ở 

Việt Nam đều ở khoảng cách khá xa so với các nước. Nguyên nhân có thể lý giải, 

mức chi cho các hoạt động R&D ở Việt Nam phụ thuộc vào vai trò của nhà nước, 

hầu như thiếu bàn tay của khu vực tư nhân ở thị trường KHCN. 

Bảng 11: Tỷ lệ chi R&D/GDP của Việt Nam và một số nước ASEAN 

Quốc gia 
Tỉ lệ chi R&D/ GDP (%) 

GII 2012 GII 2018 GII 2020 

Singapore 2,66 2,20 1,90 

Malaysia 0,63 1,30 1,40 

Thái Lan 0,21 0,60 1,00 

Việt Nam 0,19 0,40 0,50 

Nguồn: GII. 

Số lượng cán bộ nghiên cứu (quy đổi toàn thời gian)/triệu dân của Việt 

Nam hiện nay cũng còn thấp, trong ASEAN vẫn sau Thái Lan. Kết quả điều tra 

R&D của Việt Nam được sử dụng cho chỉ số này (sau khi cung cấp cho 

UNESCO). Theo đó, số cán bộ nghiên cứu/triệu dân của Việt Nam trong GII 2020 
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là 708 người và xếp hạng 58. Singapore với số lượng 6.730 người hiện xếp thứ 

6/131 quốc gia. Malaixia 2.358 xếp thứ 35, Thái Lan 1.210 người xếp thứ 47.  

Bảng 12: Số cán bộ nghiên cứu ETF/triệu dân của Việt Nam và một số 

nước ASEAN 

Quốc gia 
Số lượng cán bộ nghiên cứu (FTP)/triệu dân 

GII 2012 GII 2018 GII 2020 

Singapore 6.992 6.730 6.803 

Malaysia 715 2.274 2.397 

Thái Lan 575 865 1.350 

Việt Nam 511 672 708 

Nguồn: GII. 

3.2.4 Nhóm chỉ số về việc làm và tăng trưởng 

Nhân lực CNTT 

Ở Việt Nam, với lực lượng 149 trường đại học, 412 trường cao đẳng nghề 

và trường trung cấp nghề 2018 có đào tạo CNTT, điện tử, viễn thông và an toàn 

thông tin, năm 2018 nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam đạt 973.692 người 

trong đó lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử chiếm 73,7%, còn lại là các lĩnh 

vực phần mềm (13,1%), nội dung số (5,3%) và dịch vụ CNTT (7,8%). Mỗi năm 

thị trường chỉ cung cấp khoảng 40.000 sinh viên tốt nghiệp CNTT và các ngành 

có liên quan đến CNTT. Với ước tính Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu lao động 

trong ngành CNTT vào năm 2020, thực tế cung ứng nguồn nhân lực CNTT từ các 

cơ sở đào tạo ở Việt Nam cho thấy sự thiếu hụt nguồn nhân lực CNTT đang là 

vấn đề cần được giải quyết nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.  

Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ giáo trình và bộ kỹ năng đào 

tạo CNTT nào dựa trên các tiêu chí quốc tế. Một khảo sát gần đây của Viện Chiến 

lược Thông tin và Truyền thông cho thấy 70% sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực 

CNTT cần được đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đa số các sinh 

viên CNTT cũng không nắm bắt được lĩnh vực công việc của mình; 72% sinh 

viên thiếu kinh nghiệm thực tế trong khi 42% sinh viên thiếu kỹ năng làm việc 

theo nhóm. Trong số các sinh viên mới ra trường, chỉ khoảng 15% sinh viên đáp 

ứng yêu cầu của doanh nghiệp; 80% sinh viên mới tốt nghiệp trong lĩnh vực lập 

trình máy tính cần phải đào tạo lại. 

Thu nhập bình quân lao động CNTT năm 2018 cũng có bước tăng trưởng 

đáng kể, theo đó lĩnh vực phần cứng, điện tử có mức thu nhập tăng trên 21,1%, 

phần mềm và nội dung số cũng có mức tăng trưởng tương ứng là 13,3% và 14,2% 

so với năm 2017.  
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Hình 13: Nhân lực làm việc trong lĩnh vực viễn thông 

 

Nguồn: Bộ TT&TT (2020). 

Chỉ số về giáo dục 

Trên cơ sở dữ liệu của UNESCO, dữ liệu gần nhất về chi cho giáo dục (% 

GDP) của Việt Nam hiện chỉ có đến năm 2013 với tỉ lệ 5,7% và được sử dụng để 

đánh giá, xếp hạng trong GII các năm gần đây. Chỉ số Điểm PISA về đọc, toán 

và khoa học là chỉ số mạnh của Việt Nam trong GII. Mặc dù Việt Nam đã tham 

gia đánh giá PISA hai lần vào năm 2012 và 2015 nhưng GII 2017 mới sử dụng 

kết quả đánh giá năm 2015 của Việt Nam. Do PISA được thực hiện 3 năm/lần, 

nên lần đánh giá năm 2018 sẽ có kết quả vào cuối năm 2019 và được sử dụng 

trong GII 2020. 

Chỉ số giáo dục đại học là một cấu phần của GII. Theo đó, giáo dục, đặc 

biệt là giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực 

có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó, đóng góp và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ thống ĐMST quốc gia, hoặc trực 

tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Các chỉ số về giáo dục đại học là chỉ số 

quan trọng để đánh giá hệ thống ĐMST của các quốc gia, nền kinh tế (cung cấp 

nhân lực cho hệ thống ĐMST).  

Từ năm 2014, nhóm chỉ số Giáo dục đại học có 3 chỉ số thành phần bao 

gồm tỷ lệ tuyển sinh đại học; tỷ lệ sinh viên nước ngoài học tập trong nước; và tỷ 

lệ tuyển sinh đại học. Việc thu thập dữ liệu để đánh giá nhóm chỉ số này trong 

GII còn khá hạn chế. Chẳng hạn, tỉ lệ tuyển sinh đại học được sử dụng trong GII 

2018 là dữ liệu năm 2016, với tỉ lệ 28.3%. Tỉ lệ này thấp hơn so với năm 2015 

(28.8%) được sử dụng trong GII 2017 tuy nhiên thứ hạng trong GII 2018 lại tốt 

hơn có thể do chỉ số này của các nước khác còn giảm nhiều hơn so với Việt Nam. 
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Một chỉ số khác về Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật54 (trên tổng 

sinh viên tốt nghiệp tất cả các ngành) chưa có sự cập nhật trong ba năm gần đây. 

Trong GII 2019, tỷ lệ sinh viên ngành khoa học và kĩ thuật của Việt Nam là 22,7% 

- dữ liệu năm 2016.  

Lao động có kiến thức 

Lao động có kiến thức bao gồm 5 chỉ số thành phần: (i) Việc làm trong các 

ngành dịch vụ thâm dụng tri thức (so với % tổng việc làm); (ii) Doanh nghiệp có 

hoạt động đào tạo chính thức (so với % doanh nghiệp nói chung); (iii) Chi R&D 

do doanh nghiệp thực hiện (% GDP); (iv) Chi R&D do doanh nghiệp trang trải 

(% tổng chi cho R&D) và (v) Lao động nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 

(% tổng lao động). Nhóm chỉ số này hiện nay không có sự thay đổi tích cực và 

ổn định. Đáng lưu ý, chỉ số Việc làm trong các ngành thâm dụng tri thức 1 (% 

tổng việc làm) có thứ hạng thấp nhất (hạng 117) và chưa có dấu hiệu cải thiện. 

Duy nhất hai chỉ số về chi R&D của doanh nghiệp đang có xu hướng cải thiện 

tích cực, đặc biệt là chỉ số Chi R&D do doanh nghiệp trạng trải (% tổng chi cho 

R&D), tăng hạng từ 64 năm 2012 lên xếp hạng 13 năm 2018 và hạng 8 năm 2019. 

Trong ASEAN, chỉ số này năm 2019 của Việt Nam chỉ xếp sau Thái Lan (hạng 

4). 

Bảng 13: Tỉ lệ chi R&D do doanh nghiệp trang trải (% tổng chi cho R&D) 

theo GII 2018 và 2020 của Việt Nam và một số nước ASEAN 

Quốc gia 

Tỉ lệ chi R&D do doanh nghiệp trang trải (% 

tổng chi cho R&D) 

GII 2018 GII 2020 

Singapore 54,1 52,2 

Malaysia 49,6 56,9 

Thái Lan 66,2 80,8 

Việt Nam 58,1 64,1 

Nguồn: GII. 

3.3  Khác biệt trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, ứng dụng kinh tế 

số theo các địa phương, nhóm xã hội 

Vấn đề về giới luôn được đặt ra trong rất nhiều nghiên cứu về bất bình đẳng 

trên thế giới. Từ cuối thế kỷ XIX, đã có các đánh giá tiếp cận về vấn đề bình đẳng 

giới trong tiếp cận khoa học công nghệ, trong đó, đặc biệt tập trung vào những 

tác động của khoa học công nghệ (ICT) tới việc làm, vị trí xã hội, lịch sử về giới. 

Có một sự ngầm mặc định rằng những vấn đề liên quan tới IT chỉ dành cho nam 

 
54 Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành: 

(i) khoa học, (ii) kỹ thuật, (iii) sản xuất/chế tạo và (iv) xây dựng (phân 32 loại các ngành được áp dụng theo Phân 

loại Tiêu chuẩn Quốc tế về Giáo dục). 
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giới (Corkburn’s, 1985). Các nghiên cứu trên thế giới đều chỉ ra rằng, có sự bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tham gia vào ngành, tiếp nhận học bổng, lương, 

công việc trong lĩnh vực IT (Waijman và Pham, 2007). 

Ở Việt Nam, từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Chính phủ Việt Nam 

đã có chính sách phát triển theo hướng xuất khẩu công nghệ như Ấn Độ, Hàn 

Quốc. Theo đó, nhiều các chính sách ban hành nhằm thúc đẩy phát triển ngành 

IT. Theo Waijman và Pham (2007), năm 1997, Việt Nam có khoảng 11% phụ nữ 

là kỹ sư phần mềm trong khi nữ giới chiếm khoảng 49% lực lượng lao động và 

khoảng 39% làm việc trong ngành công nghiệp và xây dựng. Con số này thấp hơn 

nhiều so với các nước khác như Úc (khoảng 20%), Brazil và Phillipines (khoảng 

40%). Nghiên cứu của Waijman và Pham (2007) cho thấy không có sự bất bình 

đẳng trong tiếp cận giáo dục trong lĩnh vực IT, tuy nhiên, phần lớn nữ giới có 

bằng CNTT chỉ làm các công việc liên quan tới hậu cần cho ngành này. Mặc dù 

ngành IT có tác động rất tích cực tới việc làm của nữ giới cũng như nâng cao 

quyền lực của phụ nữ trong quá trình phát triển KTS ở Việt Nam nhưng vẫn có 

sự khác biệt về giới. Nghiên cứu cho thấy, không phải là vấn đề tiếp cận giáo dục 

mà chính bản thân nữ giới đã lựa chọn các công việc cho mình so với những 

người nam giới có cùng bằng cấp công nghệ thông tin. Như vậy, có thể thấy, trong 

lĩnh vực IT sự phân biệt về giới được thu hẹp hơn rất nhiều so với các ngành nghề 

khác.  

Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI) đã chỉ ra rằng các kỹ năng số 

trình độ cao ở Việt Nam ban đầu tập trung ở các ngành chỉ phục vụ xuất khẩu, 

nơi chủ yếu là dân cư thành thị trẻ tuổi, làm việc cho các công ty đa quốc gia với 

mức lương cao hơn. Viện ADBI cũng kết luận rằng chính thương mại phát triển 

đã thúc đẩy nhu cầu kỹ năng công nghệ, chứ không phải do các cơ hội nảy sinh 

từ chính bản thân công nghệ. 

Có thể thấy, dù đã có những nỗ lực trong việc đầu tư cho hạ tầng giáo dục 

ở cả nông thôn và thành thị nhưng thực tế cho thấy các tỉnh vùng núi, vùng xa 

xôi, hải đảo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin. Theo 

thống kê, đến năm 2016, tỷ lệ tiếp cận Internet ở Việt Nam vào khoảng 52%, đạt 

66% vào năm 2019, nhưng phần lớn vẫn tập trung ở khu vực thành thị.55 Xét theo 

mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam, báo cáo 

ICT Vietnam Index 2019 cho thấy mức độ sẵn sàng trong ứng dụng và phát triển 

CNTT ở các bộ, ngành, và các tỉnh thành phố trong 3 năm 2017-2019.56 Theo đó, 

hầu hết các tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành 

phố Hồ Chí Minh đều có mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT ở top 10, trong đó nổi 

bật có Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh luôn đi đầu trong số các tỉnh, 

 
55 Going digital from innovation to inclusive growth in Vietnam, CUTS international, 2018. 
56 Báo cáo số liệu internet tại Việt Nam, 2019. https://vnetwork.vn/news/cac-so-lieu-thong-ke-internet-viet-nam-

2019 
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thành phố có mức độ ứng dụng CNTT rất cao trong việc cung cấp các dịch vụ 

hành chính công. Các tỉnh, thành phố thuộc các khu vực miền núi như Sơn La, 

Cao Bằng, Bắc Kạn vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể về mức độ sẵn sàng ứng 

dụng CNTT trong giai đoạn này. Về phía các bộ, ngành cho thấy Bộ Tài chính và 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là hai đơn vị luôn luân phiên trong top 3 các Bộ, ngành 

có khả năng ứng dụng CNTT cao xét cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng nhân lực.57   

Năm 2012, theo đánh giá của Tập đoàn Alibaba, tính từ năm 2008, tỷ lệ nữ 

giới tham gia xuất khẩu online luôn chiếm xấp xỉ 20% và ngày càng có xu thế 

tăng cao.58 Năm 2017, theo một nghiên cứu của Facebook, 80% phụ nữ Việt Nam 

muốn thành lập doanh nghiệp, 40% số trang trên facebook do phụ nữ sở hữu và 

có tốc độ tăng lên tới 60%/năm.59 Việt Nam hiện đứng thứ 6 châu Á trong số các 

quốc gia có doanh nghiệp do nữ giới làm chủ, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh 

vực thương mại điện tử.   

Hình 14: Số lượng doanh nghiệp do nữ giới làm chủ đăng kí trên 

Alibaba.com 

 

Nguồn: Alibaba.com 

Một nghiên cứu năm 2017 do IFC, WB và Goldman Sach về “Doanh 

nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam” cũng cho thấy, với các doanh nghiệp do 

nữ giới làm chủ, có tới 37% sử dụng ngân hàng trực tuyến và di động (so với 32% 

đối với nam giới), khả năng sử dụng thẻ tín dụng để tài trợ kinh doanh là gấp đôi 

so với nam giới. Như vậy, dường như phụ nữ ưa chuộng tiếp cận kinh doanh 

thương mại điện tử hơn nam giới. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy, những 

ngành nghề những ngành nghề thông tin và truyền thông, khai khoáng, hoạt động 

chuyên môn khoa học công nghệ tỷ lệ chủ doanh nghiệp là nam giới vẫn nhiều 

hơn nữ giới trong tổng phần trăm nghiên cứu, và hơn hẳn về số lượng doanh 

nghiệp.  

Về tỷ lệ nữ giới làm quản lý cao cấp, theo Grant Thornton, năm 2019, tỷ lệ 

nữ giới năm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới là 29%, con số này 

 
57 Báo cáo xếp hạng chỉ số Vietnam ICT index 2019 (các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố) 
58 https://ndh.vn/lam-giau/phu-nu-viet-gioi-kinh-doanh-truc-tuyen-1053663.html 
59http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-gia-dinh/phu-nu-khoi-nghiep-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-

145214.html 
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chỉ tăng trong suốt 15 năm nghiên cứu của tổ chức này và một nửa trong số đó là 

mới đạt được trong 12 tháng gần đây.60  Tỷ lệ nữ giới làm quản lý cao cấp năm 

2015 chiếm 20%, tăng lên 31.45% năm 2017 và khoảng 30% vào năm 2018. Theo 

báo cáo này, Việt Nam, với tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp cao đứng thứ 2 châu Á với 36%, 

đứng sau Philipines (37,46%), đứng trên Singapore (33,04%), Indonesia 

(31,85%), Hàn Quốc (29,89%), Ấn Độ (28,16%), các Tiểu vương quốc Ả rập 

thống nhất (24,17%), Malaysia (22,68%), Thái Lan (19,39%) và Nhật Bản 

(15,43%). Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng phụ nữ ở Việt Nam gặp khó khăn 

hơn so với toàn cầu trong các cơ hội phát triển ví dụ như thiếu cơ hội phát triển 

nghề nghiệp (tỷ lệ toàn cầu là 27% trong khi Việt Nam là 40%), cơ hội xây dựng 

các mối quan hệ (toàn cầu 26%, Việt Nam 35%), trách nhiệm chăm lo cho gia 

đình ngoài công việc (toàn cầu là 25% trong khi Việt Nam là 39%), và có thêm 

thời gian bên cạnh trách nhiệm với công việc chủ chốt (Toàn cầu là 32% trong 

khi Việt Nam là 35%). Đây được đánh giá là những thách thức cản trở phụ nữ 

trau dồi thêm kỹ năng và đạt được thành công trong công việc của mình.  

Các số liệu cho thấy, vai trò của phụ nữ ở Việt Nam đã có sự thay đổi rõ 

rệt trong xã hội. Phụ nữ Việt Nam đã không còn thụ động với các công việc truyền 

thống mà đã có những thay đổi trong tư duy. Tuy nhiên, các vấn đề khởi nghiệp 

của phụ nữ ở Việt Nam phần đông là do áp lực từ cuộc sống. Họ khởi nghiệp kinh 

doanh hoặc bước vào lĩnh vực kinh doanh do áp lực tài chính.  

Hiện nay, trên thế giới, tỷ lệ nữ tham gia vào hoạt động khoa học và công 

nghệ chỉ chiếm khoảng 30%. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện hiện tượng 

“nghịch lý bình đẳng giới trong STEM”. Nghịch lý ở đây chính là khi bình đẳng 

giới trong xã hội gia tăng, thì tình trạng mất cân bằng giới trong lĩnh vực STEM 

cũng gia tăng. Điều này có lẽ là do các sinh viên nữ có khả năng đọc xuất sắc từ 

nhỏ và khi có cơ hội, khả năng này sẽ thúc đẩy thành công của họ trong các lĩnh 

vực khác, khiến họ rời xa sự nghiệp khoa học và công nghệ. Việt Nam có thứ 

hạng cao khi so sánh với các quốc gia khác về bình đẳng giới trong các lĩnh vực 

STEM. Sinh viên nữ thể hiện năng lực cao hơn so với sinh viên nam trong tất cả 

các môn STEM được kiểm tra trong chương trình PISA ở bậc phổ thông trung 

học ở Việt Nam. Dù vậy, hầu như không có nhiều phụ nữ đăng ký chuyên ngành 

STEM ở bậc đại học tại các trường đại học của Việt Nam. Sau nỗ lực phối hợp 

của chính phủ Việt Nam và nhiều chương trình, cơ quan phát triển, số sinh viên 

nữ học các môn STEM ở bậc đại học ở Việt Nam đã tăng từ 30% (năm học 2012-

2013) lên 52,49% (2013-3014) nhưng sinh viên nữ vẫn thường chú trọng đến 

ngành sư phạm, xã hội và nghệ thuật, trong khi đó, sinh viên nam có xu hướng 

theo học các ngành về kỹ thuật, sản xuất và xây dựng.61 62   

 
60 https://www.grantthornton.com.vn/insights/ph-n-trong-kinh-doanh-2019/ 
61 Vietnam future digital toward 2045. 
62 https://enternews.vn/bat-binh-dang-gioi-phat-trien-su-nghiep-trong-lanh-vuc-stem-138255.html 

https://www.grantthornton.com.vn/insights/ph-n-trong-kinh-doanh-2019/
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Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phụ nữ ít nhiều chịu ảnh hưởng trong 

hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động KTS nói riêng. Báo cáo của McKinsey 

Global Institute (2020) nhìn nhận thời gian làm việc của phụ nữ trên thế giới chịu 

ảnh hưởng bởi 3 yếu tố: (i) làm việc tại nhà; (ii) phải làm việc nhà; và (iii) trách 

nhiệm dạy học cho con cái khi làm việc ở nhà. Phụ nữ Việt Nam cũng chịu ảnh 

hưởng bởi những yếu tố này, và thời gian làm việc trên mạng có thể bị giảm. Bên 

cạnh đó, việc siết dần các quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh trên 

mạng xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của phụ nữ từ KTS. 

3.4 Một số rào cản đối với phát triển kinh tế số ở Việt Nam 

KTS ở Việt Nam hiện đang gặp phải một số rào cản lớn, như: 

i) Hạ tầng cho KTS chưa đồng bộ, năng lực kết nối số còn thấp. Việc xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia còn hạn chế. Năng lực nghiên cứu và ứng 

dụng các thiết bị còn hạn chế, đa phần được nhập khẩu với giá cao. Các sản phẩm 

Việt Nam có thể tự sản xuất (như điện thoại thông minh.v.v.), mới chủ yếu ở giai 

đoạn đầu, chưa hoàn toàn làm chủ công nghệ, giá thành sản xuất cao và khó cạnh 

tranh, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Hạ tầng thanh toán số chưa đồng bộ. Các 

điểm bán hàng sử dụng máy POS để thanh toán còn rất hạn chế ở các khu vực 

nông thôn Tuy thanh toán trên điện thoại thông minh đã được triển khai nhưng 

quy mô chưa tương xứng với tiềm năng thị trường (so với khoảng 43,7 triệu người 

sở hữu điện thoại thông minh)63. 

ii) Hệ thống thể chế chưa thực sự tạo thuận lợi cho phát triển KTS. Như đã 

phân tích ở phần trên, chính phủ Việt Nam đã bước đầu xây dựng chủ trương, 

chính sách và chương trình hành động nhằm phát triển KTS và tham gia chủ động 

vào CMCN 4.0. Tuy nhiên thể chế cho các hoạt động KTS chưa đồng bộ và chưa 

hoàn thiện. Nhiều Luật đã được ban hành từ khá lâu nhưng chưa được rà soát sửa 

đổi. Ví dụ, Luật Giao dịch điện tử 2005 chưa quy định về giá trị pháp lý và giá trị 

chứng cứ của thông điệp dữ liệu, tính pháp lý của chữ kí điện tử, thiếu các quy 

định về giao kết hợp đồng điện tử. Đây là một thiếu sót lớn trong bối cảnh chính 

sách cần thúc đẩy mạnh việc giao dịch và thanh toán điện tử, nhằm hỗ trợ cho sự 

phát triển của TMĐT nói riêng và sự phát triển KTS nói chung. Thêm vào đó, 

Luật Giao dịch điện tử 2005 có nhiều điểm thiếu tương thích với các Bộ luật ban 

hành sau như Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng khi chưa quy 

định về sử dụng công nghệ, kĩ thuật trong giao dịch điện tử để tránh lộ, lọt thông 

tin của người dùng. 

 
63 https://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/gan-45-nguoi-dan-viet-nam-dang-su-dung-smartphone-

40903.html#:~:text=2%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%B9ng).-

,Theo%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20Th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20qu%E1%B

A%A3ng%20c%C3%A1o%20s%E1%BB%91%20Vi%E1%BB%87t%20Nam,t%E1%BB%B7%20l%E1%BB

%87%2044%2C9%25. 



 

62 

Bên cạnh đó, hệ thống luật pháp của Việt Nam còn thiếu những quy định 

và hành lang pháp lý phù hợp cho một số mô hình kinh tế dựa trên nền tảng số. 

Mô hình cho vay ngang hàng là một ví dụ điển hình. Mô hình cho vay ngang hàng 

là một mô hình kinh doanh sử dụng các dịch vụ online để kết nối các nhà đầu tư 

với các cá nhân hay các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Với hình thức này, 

những người có nhu cầu vay được cung cấp một dịch vụ cho vay trực tuyến với 

phí dịch vụ thấp hơn so với những hình thức cho vay truyền thống. Điều này giúp 

nhà đầu tư thu về mức lợi nhuận cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm. Đồng thời, 

người có nhu cầu vay sẽ chịu mức lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, luật pháp Việt 

Nam chưa có quy định về cho vay ngang hàng, dẫn đến việc một số công ty đã 

lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và nhu cầu vay tiền của họ nhưng không 

đủ khả năng tiếp cận các kênh truyền thống để lừa đảo, kinh doanh dịch vụ tín 

dụng đen, gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. 

Việt Nam còn thiếu sự quan tâm đúng mức đối với sự phát triển của một 

số công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 như blockchain, AI, máy tự học64. Ngoài một 

số chủ trương hiện có như Chiến lược quốc gia về cuộc CMCN 4.0 và một số văn 

bản về tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0, hành lang pháp lý đối với phát 

triển các công nghệ 4.0 còn rất sơ khai. Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chưa có 

luật và khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến AI, tư cách 

pháp lý của AI và thực thể mang AI, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hay 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến AI. Đối với các công nghệ 

blockchain hay máy tự học còn thiếu các quy định về bảo vệ cơ sở dữ liệu, dữ 

liệu cá nhân, thông tin riêng tư; vấn đề quyền cá nhân… 

Chưa kể, một số Luật, quy định về KTS chưa phù hợp với cam kết quốc tế. 

Điều 14.13 của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) không cho phép 

các quốc gia thành viên yêu cầu một doanh nghiệp nước ngoài phải đặt hệ thống 

máy chủ trên lãnh thổ của mình như một điều kiện kinh doanh. Điều này mâu 

thuẫn với Điều 26 Luật An ninh mạng quy định các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước cung cấp dịch vụ trên internet có hoạt động thu thập, khai thác, xử lý dữ liệu 

về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt 

Nam. Mặc dù Việt Nam sẽ không bị khiếu kiện vi phạm nguyên tác của CPTPP 

nhờ việc kí kết các hiệp định song phương để thỏa thuận về vấn đề đặt máy chủ, 

nhưng sau thời hạn 5 năm, khi các thỏa thuận này hết hiệu lực, Việt Nam sẽ cần 

có những điều chỉnh về quy định của mình để phù hợp với các cam kết quốc tế. 

Một nguyên nhân của những hạn chế về thể chế là do những khoảng trống 

pháp lý giữa việc ban hành chủ trương và các văn bản hướng dẫn thực hiện và tạo 

môi trường thuận lợi cho KTS. Một mặt các Nghị quyết của Trung ương và Chính 

phủ như Nghị quyết 52/NQ-TW ngày 27/5/2019 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 

 
64 Machine learning 
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1/1/2020 mới dừng lại ở ban hành chủ trương tham gia vào công cuộc chuyển đổi 

số và đặt trọng tâm phát triển KTS. Song những văn bản pháp lý chi tiết tạo thuận 

lợi hơn cho KTS còn nhiều chậm trễ. Chính vì vậy, chủ trương và định hướng về 

phát triển KTS, dù có, vẫn chưa thực sự đi vào đời sống. Một ví dụ cho bất cập 

trên đó là, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 01/01/2020. 

Luật cho phép bán rượu, bia trực tuyến khi người bán áp dụng hình thức thanh 

toán không dùng tiền mặt và tuân thủ một số điều kiện. Tuy nhiên, tới đầu năm 

2020 Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn triển khai, gây khó khăn 

cho những người bán rượu trực tuyến muốn tuân thủ pháp luật (VECOM, 2020). 

Một nguyên nhân nữa của các hạn chế chính sách phát triển KTS đó là sự 

thiếu bài bản và thấu đáo trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật, dẫn đến 

nhiều văn bản chưa hợp lý với thực tế. Luật An ninh mạng còn nhiều bất cập so 

với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Theo nghiên cứu của VECOM 

(2020), dự thảo Nghị định Quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới 

trong lĩnh vực hải quan chưa đánh giá đúng về quy mô thương mại điện tử qua 

biên giới. Do đó, nội dung của dự thảo thiếu tính đột phá cho xuất nhập khẩu trực 

tuyến. Đây là một số ví dụ minh họa cho khoảng cách giữa ý chí và thực tế trong 

các văn bản chính sách về KTS hiện nay tại Việt Nam. 

iii) Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển KTS còn thiếu và yếu. 

Đa phần lao động Việt Nam thiếu kĩ năng về công nghệ thông tin và các kĩ năng 

số khác như lập trình các chương trình máy tự học, phân tích dữ liệu lớn, nghiên 

cứu phát triển trí tuệ nhân tạo… Đào tạo nghề, đại học và sau đại học chưa đáp 

ứng được yêu cầu, thiếu sự gắn kết giữa giáo dục và thực tiễn. Các mô hình đào 

tạo bậc cao hiện nay còn thiên về lý thuyết và ít thực hành. 

iv) Khu vực tư nhân chưa thực sự đổi mới sáng tạo. Khu vực tư nhân cần 

phải là đầu tàu trong công cuộc đổi mới và cải tiến khoa học công nghệ trong sản 

xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, năng lực tiếp thu công nghệ của các doanh nghiệp 

Việt Nam còn ở mức thấp. Số doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển 

còn ít. Chỉ số công nghệ và đổi mới sáng tạo, vốn con người, tiếp thu công nghệ 

ở doanh nghiệp, tác động của công nghệ thông tin đến dịch vụ và sản phẩm mới 

của Việt Nam xếp thứ hạng thấp. Sự tham gia của doanh nghiệp vào hệ thống đổi 

mới sáng tạo quốc gia còn rất yếu. Đây cũng là một nguyên nhân khiến các sản 

phẩm công nghệ số của Việt Nam còn thiếu và/hoặc có giá thành khá cao, nên 

khả năng thương mại hóa thấp. 

v) Thiếu quy định về bảo vệ người dùng. Các quy định về bảo mật dữ liệu 

cá nhân còn thiếu và không đủ hiệu lực, dẫn đến việc dữ liệu cá nhân không được 

bảo mật. Điều này cũng khiến người dùng ngần ngại trong việc sử dụng các dịch 

vụ công nghệ số. Chẳng hạn, khi AI được sử dụng để tư vấn cho khách hàng mua 
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sản phẩm, quyền lợi của người mua khó được bảo vệ khi các quy định về vấn đề 

này còn thiếu. 

4 Một số yêu cầu và lộ trình cải cách thể chế nhằm phát triển kinh tế số ở 

Việt Nam 

4.1  Bối cảnh quốc tế và trong nước 

4.1.1 Bối cảnh quốc tế 

Trong thời kỳ chiến lược 2021-2030, kinh tế thế giới và khu vực châu Á – 

Thái Bình Dương dự báo có nhiều biến động lớn và bất định hơn. Cạnh tranh địa 

chính trị, thậm chí đối đầu chiến lược, giữa các nền kinh tế chủ chốt sẽ diễn ra 

phức tạp và khó lường hơn, và không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực kinh tế và an 

ninh truyền thống. Rủi ro an ninh phi truyền thống (dịch bệnh, an ninh năng 

lượng, nguồn nước, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, v.v.) gia tăng và tương tác 

nhiều hơn đối với các hoạt động kinh tế. Đối đầu công nghệ, cả ở thiết bị phần 

cứng và phần mềm kỹ thuật số, có thể gia tăng giữa các siêu cường. Rủi ro suy 

giảm kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế giảm tốc tại nhiều nền kinh tế và khu 

vực có thể ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư và cầu xuất khẩu của Việt Nam. Một 

số sáng kiến hợp tác về thương mại, đầu tư, hạ tầng (kể cả hạ tầng số) và chuỗi 

giá trị (trong đó có cả dữ liệu và phần mềm) mang nặng tính cạnh tranh giành ảnh 

hưởng, kiềm tỏa lẫn nhau. 

Dù tiến triển chậm lại, hội nhập kinh tế quốc tế vẫn là xu hướng chủ đạo 

trên thế giới. Một số quốc gia “cùng chí hướng” tiếp tục gia tăng hợp tác để ủng 

hộ, vực dậy và cải tổ hệ thống thương mại đa phương (WTO). Nhiều quốc gia 

cũng đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở tận dụng hiệu quả hội nhập 

kinh tế để tăng trưởng chất lượng hơn, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh 

tranh thông qua tăng hàm lượng đóng góp của khoa học công nghệ, dựa vào 

những ngành có giá trị gia tăng cao, tăng chi cho nghiên cứu và triển khai, và đầu 

tư vào vốn con người. Quá trình dịch chuyển chuỗi giá trị vẫn tiếp diễn, gắn với 

các yêu cầu đa dạng hóa, tăng cường sức chống chịu và thu ngắn chuỗi giá trị. 

Trong quá trình này, ứng dụng của công nghệ số trong các công đoạn của chuỗi 

giá trị vẫn trở nên phổ biến hơn; chẳng hạn như ứng dụng blockchain trong 

logistics, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, v.v.   

CMCN 4.0 tiếp tục diễn ra nhanh với thành tựu ở nhiều lĩnh vực. Công 

nghệ và đổi mới, sáng tạo sẽ đóng góp nhiều hơn vào chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng. Các nước đang phát triển không nhất thiết sẽ là nước đi sau trong quá 

trình tiếp cận và ứng dụng CMCN 4.0. Do tốc độ và phạm vi phát triển nhanh 

chưa từng có tiền lệ, CMCN 4.0 có thể tương tác với quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế cũng như xây dựng chính sách trong nước. Hiệu quả tiếp cận CMCN 4.0 
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sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách làm tinh tế, linh hoạt, thực dụng trong thực hiện 

các FTA thế hệ mới và các hàng rào kỹ thuật phù hợp.  

Không ít quốc gia còn băn khoăn về lợi ích và chi phí kinh tế từ đầu tư 

chạy đua phát triển KTS, nhưng đại dịch COVID-19 và những hệ lụy đối với an 

ninh và sức khỏe đã buộc các quốc gia này phải tính toán lại. Trong bối cảnh phát 

triển và ứng dụng kỹ thuật số là không tránh khỏi, chỉ có các quốc gia nhanh 

chóng nắm bắt cơ hội và tiến tới làm chủ, thay vì chỉ nhập khẩu công nghệ, mới 

có thể phát triển dài hạn. 

Một điều kiện quan trọng để làm chủ công nghệ số là có các tập đoàn công 

nghệ lớn. Tuy nhiên, ứng xử chính sách với các tập đoàn này có thể ảnh hưởng 

rất nhiều đến sự phát triển bền vững của KTS. Thực tế, nhiều nước đã và đang 

nghiên cứu nhiều giải pháp để tăng cường hiệu quả quản lý các tập đoàn lớn, cũng 

như cân bằng tiếp cận đối với dữ liệu. Vụ việc Facebook đã để công ty đối tác 

Cambridge Analytical thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của 87 triệu người sử 

dụng Facebook từ năm 2014 đã trở thành một bê bối lịch sử của các công ty công 

nghệ. Cambridge Analytical đã sử dụng những dữ liệu này để gây ảnh hưởng đến 

ý kiến của các cử tri theo yêu cầu của các chính khách là khách hàng của công ty. 

Bên cạnh đó, các mạng xã hội phổ biến như Twitter hay Facebook còn sử dụng 

thuật toán để khiến các trang tin cá nhân của người dùng (new feed) chứa đầy các 

thông tin mà họ thường xuyên tìm kiếm. Đôi lúc độ bao phủ của các thông tin 

được cá nhân hóa này quá dày đặc, khiến người dùng lo ngại về quyền riêng tư 

của mình. Nhiều người dùng đã cáo buộc Google và Amazon đã nghe lén các 

cuộc hội thoại của họ thông qua phần mềm Voice Assistant và Alexa để tìm cách 

bán cho họ các sản phẩm mà họ đang quan tâm. Việc Google và Amazon nghiên 

cứu người tiêu dùng có thể để phục vụ khách hàng của họ tốt hơn trong tương lai, 

song cũng dấy lên lo ngại những thông tin này sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. 

Bên cạnh đó, các nước cũng nhìn nhận yêu cầu điều chỉnh các quy định về 

cạnh tranh để thích ứng với bối cảnh KTS. Liên minh châu Âu (EU) là một trong 

số những tổ chức quyết tâm hạn chế tầm ảnh hưởng của các công ty công nghệ 

lớn (Big Tech). Khối này đang chuẩn bị đề xuất các dự thảo về việc đại tu các 

quy tắc về internet, với quy mô lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây65. Các đề 

xuất cho Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số mới66 được dự kiến vào đầu tháng 12/2020 

sẽ tìm cách tăng cường trách nhiệm của các nền tảng khi đề cập đến việc kiểm 

soát nội dung bất hợp pháp hoặc sản phẩm được bán trực tuyến. Các công ty công 

nghệ cũng buộc phải tuân thủ quy định mới của Liên minh châu Âu về Bảo vệ dữ 

 
65 https://www.ft.com/content/c8c5d5dc-cb99-4b1f-a8dd-5957b57a7783. Truy cập ngày 11.11.2020 
66 Digital Services Act 

https://www.ft.com/content/c8c5d5dc-cb99-4b1f-a8dd-5957b57a7783


 

66 

liệu (GDPR67). Theo đó, người dùng sẽ phải được xác nhận trước khi muốn chia 

sẻ thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội. 

Không chỉ có Khối EU, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc 

Anh muốn có quyền xem xét kỹ lưỡng các vụ sáp nhập kỹ thuật số để giám sát. 

Quốc hội Mỹ cũng cho rằng các Big Tech đã lạm dụng quá mức sức mạnh thị 

trường của mình và cho rằng các công ty này nên cơ cấu lại các hoạt động kinh 

doanh của họ. Ngày 27/10/2020, Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ đã tổ chức 

phiên điều trần về vai trò của Facebook, Twitter, Google trong kiểm duyệt nội 

dung cũng như đề xuất thay đổi Điều 230 trong Đạo luật về Chuẩn mực Truyền 

thông (CDA) của Mỹ, cho phép các mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm 

pháp lý đối với nội dung mà người dùng đăng tải.68 Tháng 6/2019, Bộ Tư pháp 

Mỹ (DOJ) và Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã đồng ý phân chia 

trách nhiệm đối với các cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của 4 công ty công 

nghệ lớn nhất Hoa Kỳ bao gồm Google, Amazon, Apple và Facebook69.  

Luật chống độc quyền (antitrust) đã được xem xét sửa đổi ở nhiều quốc gia 

trên thế giới nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của các Big Tech. Một trong những nỗ 

lực tiêu biểu của các cơ quan quản lý là Đức và châu Âu. Bộ trưởng Bộ Kinh tế 

và Năng lượng Liên bang Đức Altmaier đã thành lập Ủy ban về 'Luật Cạnh tranh 

4.0'70 vào tháng 9/2018. Ủy ban này có nhiệm vụ đánh giá lại khuôn khổ pháp lý 

cho luật Cạnh tranh Châu Âu trong bối cảnh sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật 

số. Báo cáo do Ủy ban về 'Luật Cạnh tranh 4.0’ đã đệ trình 22 khuyến nghị và 

giải thích chi tiết những thay đổi cần thiết trong khuôn khổ pháp lý để phù hợp 

với các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu. 

Hộp 1: 22 Kiến nghị của Ủy ban về “Luật Cạnh tranh 4.0” 

1. Cập nhật các thông báo của Ủy ban về định nghĩa thị trường liên quan. 

2. Thiết kế thông báo riêng về định nghĩa thị trường và định nghĩa về sức mạnh thị trường 

của nền tảng.  

3. Nghiên cứu về các chiến lược đóng băng thị trường chéo (cross-market foreclosure) và 

khả năng ứng phó các chiến lược này bằng Luật Cạnh tranh. 

4. Xây dựng các quy tắc về cạnh tranh thị trường chéo (cross-market competion-based 

principles) nêu rõ cách thức người dùng cho phép tài khoản của họ được truy cập bởi bên 

thứ ba. Ủy ban châu Âu nên có quyền ban hành các quy tắc này cụ thể theo từng ngành. 

5. Nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập một trung tâm ủy thác dữ liệu. Xem xét khả 

năng thúc đẩy mô hình trung tâm ủy thác dữ liệu ở cấp Liên minh châu Âu. 

 
67 General Data Protection Regulation 
68 https://www.dkn.tv/the-gioi/ceo-facebook-twitter-google-dieu-tran-ve-kiem-duyet-noi-dung.html 
69 Tháng 7/2020, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã có những phiên chất vấn riêng đối với CEO 

của Facebook, ông Mark Zuckerberg, trong cuộc điều tra vi phạm luật chống độc quyền khi Facebook mua lại 

Instagram và WhatsApp.  
70 Comission of “Competition Law 4.0” 
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6. Phát triển Luật dữ liệu mở ở cả cấp châu Âu và cấp thành viên liên minh. 

7. Xây dựng chiến lược dữ liệu tổng thể của châu Âu và của các quốc gia thành viên quy 

định các khái niệm và khung khổ liên ngành cho các hoạt động thu thập, sử dụng và cung 

cấp dữ liệu của khu vực công. 

8. Đối với các công ty được lựa chọn để cung cấp dịch vụ công, cần cung cấp dữ liệu được 

tạo ra trong quá trình làm việc phù hợp với các quy tắc về bảo vệ dữ liệu, tôn trọng thương 

mại và bí mật kinh doanh trong bối cảnh luật mở của dữ liệu và quyền truy cập của bên thứ 

ba. 

9. Cần đưa ra một bộ Quy chế nền tảng (Platform Regulation) áp đặt những quy tắc ứng xử 

cụ thể đối với các nền tảng trực tuyến có mức doanh thu hoặc số lượng người dùng tối thiểu. 

10. Các nền tảng trực tuyến có vị trí thống lĩnh thuộc phạm vi quy định của Quy chế nền 

tảng bị cấm thực hiện các hoạt động liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba trừ phi hoạt động 

đó là chính đáng. 

11. Các nền tảng trực tuyến có vị trí thống lĩnh thuộc phạm vi quy định của Quy chế nền 

tảng phải cho phép người dùng truy cập dữ liệu của họ trong thời gian thực (real-time) ở định 

dạng dữ liệu tương tác để đảm bảo khả năng tương tác với các dịch vụ bổ sung. 

12. Các nhà lập pháp châu Âu nên xem xét yêu cầu các nền tảng có mức doanh thu hoặc 

người dùng tối thiểu có nghĩa vụ phải xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế 

(Alternative Dispute Resolution) cho các vi phạm xảy ra trên nền tảng. 

13. Việc làm rõ các câu hỏi pháp lý mới liên quan đến các hợp tác trong lĩnh vực kĩ thuật số 

(như trao đổi và tổng hợp dữ liệu, đầu tư vào các lĩnh vực ĐMST như Internet vạn vật) cần 

trở thành ưu tiên của Ủy ban châu Âu. 

14. Ủy ban 'Luật Cạnh tranh 4.0' khuyến khích sự ra đời của thủ tục thông báo tự nguyện ở 

cấp độ châu Âu cho các hình thức hợp tác mới trong nền kinh tế kĩ thuật số. 

15. Ủy ban 'Luật Cạnh tranh 4.0' hiện không thấy cần thiết phải sửa đổi các ngưỡng của Quy 

chế Kiểm soát Sáp nhập, nhưng ủng hộ việc theo dõi và đánh giá một cách có hệ thống việc 

xử lý các vụ việc liên quan của Ủy ban Châu Âu và gửi báo cáo hai năm một lần cho Hội 

đồng và Nghị viện châu Âu. 

16. Ủy ban 'Luật Cạnh tranh 4.0' hiện không ủng hộ giám sát hậu kiểm đối với kiểm soát sáp 

nhập. Tuy nhiên, để đánh giá và giám sát các trường hợp các công ty thống lĩnh thâu tóm 

các công ty khởi nghiệp từ những giai đoạn đầu phát triển, Ủy ban châu Âu cần đánh giá tính 

hiệu quả của hệ thống kiểm soát tiền kiểm trong việc ngăn chặn rủi ro bành trướng sự thống 

lĩnh thị trường của một số công ty lớn. 

17. Khi áp dụng thử nghiệm SIEC71 đối với các thương vụ mua lại các startup non trẻ, sáng 

tạo, có doanh thu thấp của các công ty số có vị trí thống lĩnh, cần đảm bảo rằng vị trí thống 

lĩnh vẫn có thể bị cạnh tranh. Ủy ban Luật cạnh tranh 4.0 khuyến nghị xây dựng hướng dẫn 

chi tiết về lý thuyết tổn thất72 dựa trên số liệu. 

18. Ủy ban ‘Luật Cạnh tranh 4.0’ không coi việc cải cách Điều 8 của Quy định 1/2003 (các 

biện pháp tạm thời) là cần thiết. Nhưng cũng không đánh giá thấp việc xem xét tư pháp các 

biện pháp tạm thời. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của thị trường kỹ thuật số, 

 
71 SIEC là Significant impediment to effective competition, tiếng Việt: trở ngại đối với cạnh tranh hiệu quả 
72 Theory of harm 
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Ủy ban châu Âu nên chủ động xem xét sự cần thiết của các biện pháp tạm thời để ngăn chặn 

những thiệt hại không thể khắc phục được đối với cạnh tranh. 

19. Ủy ban ‘Cạnh tranh 4.0’ khuyến nghị các cơ quan cạnh tranh sử dụng các biện pháp linh 

hoạt, có mục tiêu trong thị trường kỹ thuật số.  

20. Ủy ban 'Luật Cạnh tranh 4.0' khuyến nghị rằng Ủy ban châu Âu nên thành lập Ban thị 

trường kỹ thuật số và Ban thư ký chung. Ban này sẽ chịu trách nhiệm điều phối thường xuyên 

và hài hòa các lĩnh vực chính sách khác nhau vì lợi ích của chính sách kỹ thuật số tổng thể 

và chặt chẽ của châu Âu. 

21. Đa số các thành viên của Ủy ban 'Luật Cạnh tranh 4.0' cũng ủng hộ việc tạm thời thành 

lập Cơ quan chuyển đổi thị trường kỹ thuật số ở cấp Liên minh châu Âu để cải thiện mạng 

lưới các cơ cấu giám sát. Cơ quan này có nhiệm vụ thu thập và xử lý thông tin về diễn biến 

thị trường và sự phát triển kỹ thuật, phối hợp với mạng lưới tổ chức của các Quốc gia Thành 

viên.  

22. Ủy ban ‘Luật Cạnh tranh 4.0’ khuyến nghị rằng các Quốc gia Thành viên nên củng cố 

cấu trúc giám sát bảo vệ dữ liệu của họ cho khu vực ngoài công lập. 

Nguồn: Bộ liên bang về các vấn đề kinh tế và năng lượng (2019). 

Ngoài Liên minh châu Âu, một số quốc gia khác cũng tích cực rà soát các 

quy định về cạnh tranh để thích ứng với sự tăng trưởng và thay đổi chóng mặt 

của làn sóng công nghệ. Tại Úc, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc 

(ACCC)73 đang ngày càng tập trung vào các nền tảng kỹ thuật số, các vấn đề về 

cạnh tranh và luật tiêu dùng trong nền kinh tế kỹ thuật số và các thị trường truyền 

thống bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn kỹ thuật số. Đáng chú ý, ACCC hiện đang 

trong giai đoạn cuối của Điều tra nền tảng kỹ thuật số, kiểm tra tác động của các 

công cụ tìm kiếm, nền tảng truyền thông xã hội và các trình tổng hợp nội dung 

kỹ thuật số khác đối với sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ truyền thông và 

quảng cáo. ACCC đã đưa ra 11 khuyến nghị sơ bộ về luật và chính sách cạnh 

tranh, luật và chính sách về người tiêu dùng, chính sách về quyền riêng tư và nội 

dung truyền thông. Các khuyến nghị bao gồm đề xuất sửa đổi các điều khoản 

kiểm soát sáp nhập, các hạn chế về chế độ mặc định cho trình duyệt và công cụ 

tìm kiếm, sự ra đời của cơ quan quản lý mới để giám sát, điều tra và báo cáo về: 

(i) liệu các nền tảng kỹ thuật số có tham gia vào hành vi phân biệt đối xử trong 

việc cung cấp quảng cáo của họ hay không; (ii) xếp hạng nội dung tin tức theo 

nền tảng kỹ thuật số, xem xét các quy định về truyền thông để tạo ra sân chơi bình 

đẳng giữa các đơn vị truyền thông kiểu cũ và các nền tảng kĩ thuật số và (iii) một 

số thay đổi trong luật bảo mật của Úc (Ashurst, 2019). 

Tại Nhật Bản, khuôn khổ hiện có của Đạo luật chống độc quyền Nhật Bản 

(AMA) khá hợp lý và linh hoạt để bảo vệ cạnh tranh trong thị trường kĩ thuật số. 

Tuy nhiên một số sửa đổi về luật và văn bản hướng dẫn đang được cân nhắc bổ 

sung các nội dung sau: (i) các quy định cần tính đến dữ liệu và sự đổi mới khi sáp 

 
73 Australian Competition and Consumer Commission 
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nhập; (ii) áp dụng các quy tắc liên quan đến lạm dụng vị thế cao hơn trong thương 

lượng vào mối quan hệ giữa nền tảng cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng; (iii) 

xem xét các quy tắc về truyền dữ liệu, dữ liệu mở và giao thức kết nối (API) mở. 

Bên cạnh đó, tại cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng Đầu tư cho Tương lai vào 

tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề xuất thành lập một 

nhóm mới gồm các chuyên gia trong chính phủ để đáp ứng nhu cầu về kiến thức 

và chuyên môn để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường kỹ 

thuật số. 

Tại Mỹ, Đạo luật Sherman 1890, Đạo luật Ủy ban Thương mại Liên bang 

và Đạo luật Clayton cho phép Ủy ban Thương mại Liên bang (“FTC”) và Bộ Tư 

pháp (“DoJ”) thẩm quyền lớn để xem xét hành vi chống cạnh tranh. Các cơ quan 

này có quyền xử phạt các công ty và cá nhân vi phạm, bao gồm các hình phạt 

hình sự lên đến 100 triệu đô la cho một công ty và 1 triệu đô la cho một cá nhân 

cùng với mức án lên đến 10 năm tù. Tuy nhiên cả hai cơ quan đều nhận thấy lĩnh 

vực công nghệ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc thực thi chống độc 

quyền. Vì vậy, tháng 3/2018, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã thành lập 

Nhóm làm việc về Blockchain để xử lý các gian lận liên quan đến Blockchain và 

nghiên cứu các chính sách cạnh tranh phù hợp liên quan đến Blockchain và tiền 

điện tử. Tháng 2/2019, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã thông báo về việc 

thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để giám sát thị trường công nghệ và điều 

tra mọi tiềm năng hành vi chống cạnh tranh, nhằm đảm bảo người tiêu dùng được 

hưởng lợi từ cạnh tranh tự do và bình đẳng. Đội đặc nhiệm mới sẽ có kiến thức 

chuyên môn về quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, hệ điều hành và ứng dụng di 

động cũng như các doanh nghiệp nền tảng. Bộ phận Chống độc quyền của Bộ Tư 

pháp Hoa Kỳ cũng đang xem xét bổ sung luật sư cho Bộ phận Dịch vụ Tài chính 

và Công nghệ để có thể thẩm định tốt hơn trong các cuộc điều tra vi phạm Luật 

chống độc quyền. 

4.1.2 Bối cảnh trong nước 

Ở trong nước, bên cạnh những định hướng về cải cách thể chế kinh tế thị 

trường và củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ có thể sẽ tập trung vào một 

số yêu cầu liên quan tới phát triển KTS. Thứ nhất, Chính phủ sẽ tạo dựng thêm 

không gian kinh tế cho khu vực tư nhân. Rà soát, bãi bỏ các đối xử chính sách 

mang tính phân biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và DNNN. Nghiên cứu, xây dựng 

các chính sách “mở” nhất để tiếp cận, phát huy các mô hình, hoạt động kinh tế 

mới ở Việt Nam (CMCN 4.0, KTS, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, mô hình 

sản xuất “lưỡng dụng”, kinh tế ban đêm, v.v.).  

Thứ hai, Chính phủ sẽ tổ chức tham gia hợp tác với các đối tác nước ngoài 

trong một số chương trình, dự án lớn (thể chế đa phương, hạ tầng, chuỗi giá trị, 



 

70 

chuyển giao công nghệ) ở cấp độ phù hợp, qua đó cải thiện vị thế và tranh thủ tối 

đa nguồn lực cho phát triển đất nước. 

Thứ ba, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là 

trong điều kiện Việt Nam đã tham gia các FTA thế hệ mới. Gắn việc thực thi đầy 

đủ các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế với quá trình rà soát, bổ sung và hoàn 

thiện pháp luật và thể chế trong nước, hài hòa hóa pháp luật của Việt Nam với 

các cam kết quốc tế; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng các cơ chế chính sách 

phù hợp để tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp 

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; thúc đẩy kết nối hiệu quả hơn giữa doanh 

nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.   

Nghị quyết 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 là một nền tảng quan trọng. Một số lĩnh vực 

trọng tâm đối với KTS là TMĐT, phát triển phần cứng, và xử lý dịch chuyển dữ 

liệu. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết này sẽ có ý nghĩa quan 

trọng đối với phát triển KTS nói riêng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của 

Việt Nam nói chung trong thời gian tới.  

4.2 Một số yêu cầu về cải cách thể chế nhằm phát triển bao trùm về kinh tế 

số 

4.2.1 An toàn, an ninh mạng 

Việc hiện thực hoá những cơ hội mở ra từ CMCN 4.0 dựa rất nhiều vào 

việc truy cập, sử dụng và trao đổi dữ liệu xuyên biên giới. Tự do dịch chuyển dữ 

liệu giúp giảm thiểu chi phí giao dịch, thu hẹp hạn chế về khoảng cách và tăng 

hiệu quả tổ chức. Việc duy trì dịch chuyển dữ liệu toàn cầu tạo điều kiện cho hoạt 

động kinh tế xuyên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, công ty 

khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị 

toàn cầu. Quy định hiện thời về nội địa hoá dữ liệu sẽ làm gia tăng chi phí gia 

nhập thị trường và tăng giá thành sản phẩm do phải xây dựng các trung tâm lưu 

trữ dữ liệu hoặc phải thuê dịch vụ của bên thứ ba. Rào cản về chi phí cộng thêm 

cảm giác thiếu yên tâm do lo ngại dữ liệu có nguy cơ bị rò rỉ hoặc lạm dụng ảnh 

hưởng đến khách hàng và uy tín doanh nghiệp có thể làm nản lòng các nhà đầu 

tư và các nỗ lực khởi nghiệp.   

Nghiên cứu của ECIPE (2014) đánh giá tác động của việc áp dụng các quy 

định nội địa hoá dữ liệu đối với 7 quốc gia và khối nước bao gồm Brazil, Trung 

Quốc, EU, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, và Việt Nam cho thấy Việt Nam là quốc 

gia chịu tổn thất nặng nề nhất với mức thiệt hại ước tính khoảng 1,7% GDP, đầu 

tư nội địa giảm 3,1% và phúc lợi xã hội giảm 1,5 tỉ USD. Là quốc gia có độ mở 

thương mại lớn gấp đôi GDP, tỉ lệ tổn thất của Việt Nam lớn gấp nhiều lần các 

nước và khối nước khác.  Điều này hàm ý tầm quan trọng thiết yếu của việc quản 
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lý hiệu quả dịch chuyển dữ liệu xuyên biên giới đối với tăng trưởng xuất khẩu 

của Việt Nam nói riêng và tăng trường kinh tế nói chung. Xu hướng chung hiện 

nay là nhiều quốc gia đều đã hoặc đang xây dựng luật về quyền riêng tư hướng 

đến mục tiêu giảm thiểu các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư nhưng đồng thời 

duy trì cơ hội tăng trưởng và thương mại từ dịch chuyển dữ liệu. Tuy nhiên mỗi 

quốc gia thường có cách tiếp cận khác nhau về bảo mật thông tin do vậy để đi 

đến một thoả thuận chung về chia sẻ dữ liệu, duy trì dòng chảy thông tin thực sự 

là một thách thức lớn.  

Trong trung và dài hạn, Việt Nam cần có những nghiên cứu chuyên sâu 

đánh giá tác động của Luật An ninh mạng cũng như quy định về nội địa hoá dữ 

liệu đến thương mại, đầu tư và xuất khẩu theo các ngành, các khu vực kinh tế để 

từ đó đưa ra các đề xuất sửa đổi hoặc phương án thay thế cho phù hợp nhằm giảm 

thiểu hạn chế của chính sách quản lý dữ liệu xuyên biên giới đối với nền kinh tế, 

Trước mắt cần tham vấn rộng rãi với tinh thần tiếp thu cao nhất các ý kiến đóng 

góp cho dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật an ninh mạng, quy định rõ về việc 

phân cấp và chía sẻ dữ liệu, xác định dữ liệu nào có thể được đưa lên đám mây 

chung để chia sẽ chung, và những dữ liệu nào chỉ Chính phủ mới có quyền xử lý 

riêng.  

Đối với Việt Nam, vấn đề thu thập và lưu trữ dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ 

liệu, quyền riêng tư của người dùng, đảm bảo tuân thủ Luật An toàn thông tin 

mạng và Luật An ninh mạng là vấn đề các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh 

trên môi trường mạng rất quan tâm. Để đảm bảo tuân thủ thì các doanh nghiệp 

hoặc phải thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, lắp đặt hệ thống máy tính 

để lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam hoặc phải tìm cách sao lưu dữ liệu và gửi cho một 

công ty thứ ba tại Việt Nam làm dịch vụ lưu trữ, và việc này khiến các doanh 

nghiệp quan ngại về việc lạm dụng dữ liệu mà doanh nghiệp khó có thể kiểm soát 

được. Cân nhắc về chi phí đội lên nhiều cũng như vấn đề đảm bảo an toàn thông 

tin khách hàng, rò rỉ thông tin kinh doanh của doanh nghiệp là những rủi ro lớn 

mà các doanh nghiệp hết sức lưu tâm khi quyết định đầu tư mở rộng sản xuất kinh 

doanh, nhất là với các công ty đa quốc gia.  

Như phân tích ở trên, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực ngân hàng, tài chính và thương mại điện tử, cũng như hoạt động cung cấp 

dịch vụ công cũng sẽ chịu tác động nhiều từ Luật GDĐT dự kiến được sửa đổi 

trong thời gian tới. Yêu cầu bảo mật dữ liệu gia tăng để phòng chống hiệu quả tội 

phạm công nghệ cao đòi hỏi hạ tầng ứng dụng CNTT cho các hoạt động kinh 

doanh trên môi trường điện tử phải được nâng cấp, hiện đại hoá và kiểm soát chặt 

chẽ để đảm bảo sự vận hành hiệu quả và an toàn của các mô hình dịch vụ mới.  

Xuất phát từ thực tế cho thấy hiện nay dữ liệu nói chung và dữ liệu cá nhân 

nói riêng đang trở thành một loại “tài sản” có tầm quan trọng đặc biệt thiết yếu 
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cho phát triển nền KTS, do vậy cần nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý chặt chẽ 

về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trong không gian mạng, với chế tài nghiêm 

khắc xử phạt vi phạm quyền riêng tư dữ liệu. Các quy định đề xuất để bảo vệ dữ 

liệu và quyền riêng tư phải đảm bảo tính khoa học, đảm bảo hài hòa, không gây 

cản trở đến dòng chảy dữ liệu để thúc đẩy kinh doanh trong thời đại số. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và 

doanh nghiệp về bảo mật và xác thực thông tin, các rủi ro, cách thức phòng ngừa, 

và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số và internet đảm bảo an toàn cho các 

giao địch điện tử. Các kiến thức này cũng như các kĩ năng khai thác và sử dụng 

mạng internet an toàn và hiệu quả cũng cần được tích hợp vào giảng dạy trong bộ 

môn tin học ở các trường phổ thông để nâng cao ý thức tiếp cận công nghệ thông 

tin cho học sinh.   

Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Thái Lan nghiên cứu hình thành 

Bộ máy quản lý dữ liệu lớn và kho dữ liệu. Để phục vụ chính sách “Thái Lan 

4.0”, thực hiện chuyển đổi số, Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo thành lập Uỷ ban 

về dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây trong năm 2018. Uỷ ban 

quản lý dữ liệu này có sự tham gia của 20 Bộ, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã 

hội quốc gia và Cơ quan chính phủ điện tử. Uỷ ban này nhằm hỗ trợ Chính phủ 

Thái Lan xử lý khối lượng lớn dữ liệu do các cơ quan nhà nước tạo ra, trên cơ sở 

đó cho phép chính phủ ra các quyết định tối ưu, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu 

đề ra trong lộ trình chuyển đổi số. Theo đó, tất cả dữ liệu quốc gia được phân theo 

ba loại. dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu an ninh quốc gia (8%), dữ liệu quan trọng 

(60%) và dữ liệu chung (32%). Hai phân khu dữ liệu nhạy cảm và quan trọng do 

các cơ quan nhà nước quản lý; phân khu dữ liệu chung sẽ do khu vực tư nhân 

quản lý thông qua phương thức thuê dịch vụ (Phúc Tứ, 2019).  Việc hình thành 

kho dữ liệu và phân định chức năng quản lý rõ ràng cho từng loại dữ liệu sẽ giúp 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thuận lợi, tận dụng và khai thác được nguồn dữ 

liệu khổng lồ, đảm bảo tính nhất quán, minh bạch thông tin, và chia sẻ, khai thác 

thông tin hiệu quả, tiết kiệm. 

Trong lĩnh vực thanh toán điện tử, phát triển các dịch vụ ngân hàng số, cần 

đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan chức năng để tăng cường an ninh mạng, bảo 

mật an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử. Ngân hàng Nhà nước đóng vai 

trò đầu mối theo dõi, cập nhật tình hình an ninh mạng, đưa ra các cảnh báo và chỉ 

đạo các đơn vị liên quan kịp thời phòng chống và xử lí các rủi ro trong bảo mật 

thông tin. Đồng thời, các cơ quan phối hợp là Bộ Thông tin và Truyền thông, và 

Bộ Công an sẽ hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong phòng chống tin tặc, tội phạm 

công nghệ cao, hỗ trợ triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng trong thanh 

toán điện tử. Thêm nữa, nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, chia sẻ thông tin là 

rất cấp thiết trong CMCN 4.0, từ đó cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật 

và an toàn thông tin, xây dựng các phương án phòng ngừa, khắc phục và xử lí sự 
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cố liên quan đến dữ liệu giao dịch điện tử. Theo đó, cần nghiên cứu xây dựng 

Trung tâm dự phòng dữ liệu mà nòng cốt là các Ngân hàng và Định chế tài chính 

có chức năng sao lưu dữ liệu và xây dựng các phương án xử lí, khôi phục dữ liệu 

sau thảm hoạ trong trường hợp bị tấn công mạng hoặc hạ tầng mạng gặp sự cố 

bất khả kháng. 

4.2.2 Chính sách cạnh tranh 

Pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam gặp nhiều thách thức trong bối cảnh 

KTS phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Sự giao thoa giữa nền kinh tế thực và KTS 

đã dẫn đến những sự thay đổi đột phá74 về cách thức vận hành, kinh doanh 

một/nhiều ngành nghề. Những khái niệm, quy định cũ về các ngành nghề trở nên 

lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của nền KTS. Vụ kiện giữa Grab và Vinasun 

là một trường hợp tiêu biểu đòi hỏi sự thay đổi của pháp luật cạnh tranh trong bối 

cảnh mới. 

Một số định hướng quan trọng cần hoàn thiện đối với chính sách cạnh tranh 

là: (i) đơn giản hóa quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sản 

xuất, cung ứng và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số; (ii) hoàn thiện quy định bảo 

vệ người tiêu dùng để đặt người tiêu dùng vào trung tâm của phát triển KTS; (iii) 

hoàn thiện hệ thống số liệu về KTS để tạo điều kiện cho đánh giá tác động cạnh 

tranh khi xây dựng các văn bản mới liên quan đến KTS; và (iv) quy định về đánh 

giá tác động cạnh tranh khi xây dựng các văn bản mới liên quan đến KTS. 

4.2.3 Các quy định về thuế với nền tảng số 

Những năm gần đây, loại hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ nói 

chung và kinh doanh qua mạng nói riêng ngày càng sôi động. Tuy nhiên, cũng 

như rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc quản lý các mô hình kinh doanh 

mới dựa trên nền tảng số ở Việt Nam chưa được chặt chẽ, còn có nhiều kẽ hở, 

dẫn đến tình trạng thất thu thuế rất lớn. Hình thức kinh doanh dựa trên nền tảng 

công nghệ đã phá vỡ các nguyên tắc đánh thuế trước đây và làm nảy sinh rất nhiều 

vấn đề.  

Ngay cả các quốc gia phát triển như các nước châu Âu, các quốc gia thuộc 

OECD cũng đang phải hoàn thiện các khung pháp lý, các quy định để quản lý và 

thu thuế trên nền tảng công nghệ (bao gồm cả kinh doanh và đầu tư). Theo báo 

cáo của OECD (2013), các công ty đa quốc gia thường sử dụng một số kỹ thuật 

để “né tránh’ việc nộp thuế, trong đó phải kể đến là việc TMĐT hoá hoạt động 

kinh doanh, tránh hình thành cơ sở thường trú tại quốc gia nước ngoài (Nguyễn 

Thị Lâm Anh và cộng sự, 2020). Để giải quyết vấn đề những thách thức nêu, 

tháng 11/2015, các nước OECD/G20 đã hợp tác và thông qua gói giải pháp tổng 

thể gồm 15 hành động nhằm ngăn chặn các hành vi gây xói mòn cơ sở thuế và 

 
74 Disruptive innovation. 
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chuyển dịch lợi nhuận (BEPS), trong đó gói hành động đầu tiên OECD/G20 

khuyến nghị thực hiện là “Giải quyết thách thức về thuế trong nền KTS”75. Nhiều 

nước cũng đang phải xây dựng lại khung pháp lý, trong đó đưa ra các khái niệm, 

quy định về đối tượng thu thuế từ kinh doanh, đầu tư trên nền tảng công nghệ, 

nhất là khái niệm về “thường trú” theo khái niệm “không gian” mạng, v.v. 

Ở Việt Nam, nhằm quản lý thuế hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh 

TMĐT, Luật Quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung những quy định liên quan đến 

quản lý thuế đối với hoạt động này theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu và triển 

khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp 

thuế online. Luật Quản lý thuế 2019 đã quy định cụ thể nguyên tắc khai thuế, tính 

thuế đối với hoạt động TMĐT76. Tuy nhiên, để đáp ứng mục tiêu mới về quản lý 

thuế đối với kinh doanh TMĐT, Việt Nam cần xem xét: 

Thứ nhất, mặc dù pháp luật về quản lý thuế đã dần được hoàn thiện, tuy 

nhiên, vấn đề về ý thức và dân trí của một bộ phận người dân chưa cao nên tính 

tự giác trong việc đăng ký kinh doanh TMĐT cũng như kê khai, nộp thuế cũng 

chưa cao. Vì vậy, bên cạnh xây dựng cơ sở thuế minh bạch, thì cần đẩy mạnh 

tuyên truyền gắn với các chế tài phạt nghiêm minh. 

Thứ hai, hạ tầng kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác quản lý thuế trong 

hoạt động TMĐT còn hạn chế. Các chủ thể, đối tượng kinh doanh, đầu tư dựa 

trên nền tảng công nghệ, các nền tảng giao dịch, các App giao dịch, ứng dụng, 

v.v. về mặt công nghệ Việt Nam có thể dần kiểm soát được, nhưng đòi hỏi các cơ 

quan quản lý nhà nước cần được trang bị hệ thống máy tính tốt, vận hành tốc độ 

cao. Đặc biệt, ngành thuế cần sớm ứng dụng các thành tựu mới của công nghệ 

thông tin như: AI, dữ liệu lớn; v.v. đồng thời, xây dựng các hệ thống kết nối liên 

ngành giữa thuế, hải quan, ngân hàng và các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán, 

từ đó có được cơ sở dữ liệu chung của những người tham gia giao dịch TMĐT, 

giúp xây dựng hệ thống phân tích, dự báo cho cơ quan thuế. Bản thân các ứng 

dụng của ngành thuế về cấp mã số thuế và kê khai, nộp thuế qua mạng cần được 

 
75 Trong đó đưa ra 10 đề xuất cải cách thuế sau: (1) Đề xuất giá trị người dùng; (2) Đề xuất giá trị thị trường vô 

hình; (3) Khái niệm “hiện diện kinh tế quan trọng”; (4) Mở rộng phạm vi áp dụng của các khoản khấu trừ thuế và 

quyền đánh thuế tại nguồn phát sinh thu nhập; (5) Công thức phân bổ lợi nhuận thặng dư; (6) Công thức phân bổ 

lợi nhuận toàn cầu; (7) Thuế đánh trên dòng tiền tại quốc gia điểm đến; (8) Nguyên tắc đánh thuế dựa trên tổng 

thu nhập; (9) Nguyên tắc đánh thuế trên tổng thu nhập dựa trên quy tắc lợi nhuận chuyển hưởng; (10) Đánh thuế 

trên các khoản thanh toán gây xói mòn cơ sở thuế. Các biện pháp G20/OECD này bao gồm một số biện pháp đơn 

giản nhưng cũng có những biện pháp rất phức tạp. Dựa trên bộ giải pháp đề xuất của G20/OECD, hầu hết các 

quốc gia trên thế giới hiện đang tập trung áp dụng đề xuất (3), (9) và (10). Biện pháp số (10) là biện pháp đang 

được sử dụng rộng rãi bởi các quốc gia trên thế giới để hạn chế các hành vi BEPS, bao gồm cả Việt Nam (Nguyễn 

Thị Lâm Anh và cộng sự, 2020) 
76 Đặc biệt, tại khoản 4, điều 42 có đề cập “kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ 

khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở 

nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính”. 
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xây dựng một cách đơn giản, dễ sử dụng và thực hiện được trên nhiều môi trường 

khác nhau, cả trên máy tính và các thiết bị di động (Tạp chí thuế online, 2019).  

Thứ ba, tăng cường năng lực của đội ngũ nhân lực liên quan tới quản lý 

thuế trong hoạt động TMĐT để theo kịp sự vận động nhanh chóng của công nghệ 

số. Đặc biệt, đội ngũ nhân lực là nhân viên thuế cần phải am tường các kiến thức 

về quản trị, kinh tế, tài chính và cả kiến thức về công nghệ.  

Thứ tư, trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý 

thuế đối với hoạt động TMĐT phù hợp với điều kiện đặc thù trong nước và phù 

hợp với thông lệ quốc tế, các nhà hoạch định chính sách cần nghiên cứu, học hỏi 

kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là các quốc gia như OECD/G20. 

4.2.4 Chính sách sở hữu trí tuệ 

Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ (SHTT) 

đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ, nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát 

triển Sở hữu trí tuệ đã được đề ra. Theo đó, một số giải pháp chính như: 

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về SHTT.  

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT. 

- Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền 

SHTT. 

- Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ. 

- Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ. 

- Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. 

- Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT. 

- Hình thành văn hóa SHTT trong xã hội. 

- Tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT. 

Bên cạnh những giải pháp được nhà nước đề ra, việc ứng dụng công nghệ 

mới có thể được triển khai để nâng cao chất lượng hệ thống SHTT ở Việt Nam 

chứ không chỉ để đáp ứng các cam kết trong các hiệp định mới. Chẳng hạn, hệ 

thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong tương lại có thể có sự thay đổi lớn do sự 

xuất hiện của công nghệ Blockchain. Với ưu điểm là một hệ thống chuỗi khối 

không thể bị hack, minh bạch và xác thực, blockchain có thể hỗ trợ môi trường 

SHTT ở nhiều khía cạnh như77: 

 
77http://iprhelpdesk.eu/ip-highlights/ip-special-blockchain/blockchain-in-a-

nutshell#:~:text=In%20the%20IP%20space%2C%20blockchain,of%20rights%2C%20establish%20IP%20contr

acts.&text=Patents%20are%20distributed%20across%20countries%20by%20nature. 
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- Lưu trữ chứng cứ đăng ký quyền sở hữu: Do các thông tin được đăng tải 

lên blockchain là không thể bị xóa, một đăng ký SHTT khi được thực hiện thông 

qua blockchain sẽ được lưu giữ mãi mãi. Các thông tin liên quan như nội dung 

quyền sở hữu hay thời gian đăng ký… do vậy sẽ không thể bị mất.  

- Dễ dàng xác lập quyền sở hữu: Smart contract – một trong những ứng 

dụng được phát triển trên nền tảng blockchain cho phép các quyền SHTT được 

xác lập tự động ngay khi một đăng ký được xác thực. Việc chuyển giao quyền 

SHTT thông qua những smart contract sẽ trực tiếp được ghi lại trên blockchain. 

Do đó, giảm bớt các công đoạn khai báo với cơ quan quản lý nhà nước.  

Tuy nhiên, cũng tương tự như các công nghệ mới khác như AI, IoT, công 

nghệ blockchain cũng thu thập rất nhiều dữ liệu. Do vậy quá trình xây dựng một 

nền tảng blockchain phải đảm bảo các nguyên tắc về bảo mật thông tin hay quyền 

riêng tư và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. 

Việc áp dụng những công nghệ tương tự cho hệ thống đăng ký quyền SHTT 

trực tuyến tại Việt Nam có thể sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi để thúc đẩy các đăng 

ký SHTT mới, đồng thời có thể bảo vệ quyền lợi cho những tác giả một cách hiệu 

quả hơn. 

Hộp 2: Ứng dụng AI để hỗ trợ quản lý và bảo vệ quyền SHTT ở WIPO 

Thực tế hiện nay tại tổ chức Quyền sở hữu trí tuệ thế giới78, nhiều công nghệ mới có 

sử dụng AI đã được áp dụng để hỗ trợ hoạt động quản lý và bảo vệ quyền SHTT trên phạm 

vi thế giới như: 

- Phần mềm dịch tự động WIPO Translate, cho phép dịch thông tin và nội dung của 

các tài sản trí tuệ có sử dụng từ ngữ kỹ thuật phức tạp, hỗ trợ việc tra cứu và bảo vệ quyền 

SHTT trên phạm vi toàn cầu. 

- Công cụ tra cứu hình ảnh bằng AI: cho phép tra cứu những nhãn hiệu hình ảnh79 

thông qua công nghệ máy học bằng cách nhận diện những hình ký hiệu (ví dụ: quả táo, vương 

miện, ô tô, ngôi sao, v.v.). Những hình ảnh nhận diện được sẽ được sử dụng để phân tích và 

tìm ra những nhãn hiệu hình ảnh tương tự đã được đăng ký. Công nghệ này giúp hạn chế 

tình trạng có nhiều nhãn hiệu hình ảnh bị lặp hoặc tương tự nhau, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho 

quá trình xây dựng hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. 

- Ứng dụng tự động phân nhóm các đăng ký quyền SHTT: Với sự hỗ trợ của AI, hoạt 

động đăng ký quyền SHTT được thực hiện trực tuyến. Các đăng ký được tự động phân loại 

và sắp xếp theo các mục như tên, nhãn hiệu, thiết kế công nghiệp, miêu tả … để tiện lợi cho 

quá trình tra cứu. Những đơn đăng ký quyền SHTT sau đó có thể dễ dàng tra cứu xem liệu 

nội dung đăng ký của mình đã thuộc quyền sở của ai chưa. 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả. 

 
78 https://www.wipo.int/portal/en/ 
79 Tiếng Anh: Trademark image. 

https://www.wipo.int/portal/en/
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4.2.5 Thị trường lao động và chính sách an sinh xã hội 

Hiện nay, các chính sách về an sinh xã hội đối với các lao động trong các 

ngành nghề công nghệ hầu hết đều đã được quy định khá đầy đủ và tuân thủ khá 

chặt chẽ, kể cả ở các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

về các lao động trong các ngành nghề ứng dụng các nền tảng công nghệ như Grab 

hiện nay thì vẫn còn khá nhiều tranh cãi. 

Theo các cơ quan quản lý, lực lượng lao động tham gia lĩnh vực kinh doanh 

này được coi là đối tác, sử dụng ứng dụng công nghệ để tìm kiếm khách hàng, 

nhận thu nhập bằng hình thức chiết khấu từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, ứng 

dụng, do vậy, khó xác định được đây có phải là quan hệ lao động hay không. Hiện 

nay, giữa các đơn vị cung ứng công nghệ và người tham gia ứng dụng không có 

giao kết hợp đồng lao động nên về mặt quy định không được hưởng các chế độ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một ví dụ điển hình là trong những ngày gần đây, 

những người giao hàng thuộc ứng dụng nền tảng giao hàng Now food đã có sự 

đình công với nhà cung ứng nền tảng ứng dụng về chính sách điểm thưởng. Bản 

thân những tài xế chạy ứng dụng này cũng xác định họ là đối tác của công ty nền 

tảng ứng dụng này chưa không phải là người làm công cho công ty. Vì vậy, hiện 

tại, người lao động trong các loại hình kinh doanh này chỉ có thể tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.  

Trong quá trình chuyển đổi sang nền KTS, rất nhiều các quan hệ lao động 

sẽ được định vị lại như quan hệ đối tác, quan hệ giữa chủ - người lao động. Đặc 

biệt với sự tham gia của Việt Nam vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

hiện nay như CPTPP và EVFTA thì yêu cầu cần phải có sự thay đổi các quy định 

này để tạo điều kiện thuận lợi cho cả người sử dụng cũng như người lao động. 

Ngoài việc hưởng các chế độ thông thường, việc tham gia vào các thị trường lao 

động sẽ đảm bảo cho người lao động được nâng cao các kỹ năng công nghệ, góp 

phần vào thành công xây dựng nền KTS ở Việt Nam. 

Các vấn đề quan trọng đầu tiên là định vị doanh nghiệp công nghệ, để từ 

đó quy định các quan hệ lao động trong đó và điều chỉnh lại các quy định lao 

động trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. Bên cạnh đó là quan điểm 

của các cơ quan quản lý về quan hệ lao động nói trên. Khi xác định công ty ứng 

dụng nền tảng cần phải có trách nhiệm với đối tác của mình, tức là coi đối tác 

cũng là người lao động thì công ty và người lao động cùng chia sẻ vấn đề về bảo 

hiểm lao động, bảo hiểm y tế hoặc những chính sách bảo vệ người lao động hiện 

hành. Còn khi hai bên thỏa thuận với nhau theo các hợp đồng dân sự thì khó có 

thể có những quy định ràng buộc họ tuân theo các quy định điều chỉnh các hành 

vi giữa người lao động và người chủ lao động. 

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện khái niệm lao động phi chính thức cho phù 

hợp với bối cảnh KTS. Chẳng hạn, lao động chính thức được xét trên hai tiêu chí: 
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(i) có hợp đồng lao động; và (ii) có đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trên mô 

hình kinh tế chia sẻ, những tiêu chí này không được thỏa mãn và/hoặc không 

kiểm chứng được. Nếu không xử lý được khái niệm này, hỗ trợ người lao động 

phi chính thức chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong khi người lao động 

vẫn làm việc trên nền tảng kinh tế chia sẻ sẽ là không chính xác và gây ra bất 

công trong tiếp cận hỗ trợ. 

Cuối cùng, hỗ trợ để nâng cao và đào tạo lại kỹ năng cho các nhóm yếu thế 

như phụ nữ, thanh niên, người già, v.v. tham gia KTS có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng. Hỗ trợ ngân sách từ nhà nước chỉ là một điều kiện cần, chứ không đủ. Điểm 

quan trọng là quá trình hỗ trợ phải đi kèm với chuyển giao kỹ năng để các nhóm 

này có thể tự học, tự thích ứng, thay vì bám vào một nội dung chương trình cứng 

nhắc. 

4.2.6 Một số kiến nghị phát triển hạ tầng số 

Phát triển hạ tầng số là một yêu cầu bắt buộc để hỗ trợ cho sự phát triển 

KTS. Một số yêu cầu, định hướng phát triển hạ tầng số bao gồm: 

(i) Xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn 

quốc.  

(ii) Quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng 

cấp mạng di động 4G; sớm thương mại hóa mạng di động 5G; triển 

khai các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh tại Việt 

Nam.  

(iii) Mở rộng kết nối Internet trong nước thông qua các kết nối trực tiếp 

ngang hàng, kết nối tới trạm trung chuyển Internet (IXP), tới trạm 

trung chuyển Internet quốc gia VNIX. Mở rộng kết nối Internet khu 

vực và quốc tế, đặc biệt là phát triển các tuyến cáp quang biển, đưa 

Việt Nam trở thành một trong những trung tâm kết nối khu vực. 

(iv) Phát triển hạ tầng kết nối mạng IoT; xây dựng lộ trình và triển khai 

tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết 

yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị để chuyển đổi 

thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số.  

(v) Cần có chính sách mở để thu hút, đưa các nền tảng công nghệ, dịch 

vụ lớn trên thế giới đặt tại Việt Nam, quản lý công bằng giữa doanh 

nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. Trước hết là các 

chính sách về cung cấp dịch vụ Internet, kết nối Internet, Trạm trung 

chuyển Internet (IX), Trung tâm dữ liệu, đặc biệt là các IDC trung 

lập. 

(vi) Có chiến lược phát triển Việt Nam thành Hub Internet khu vực, trong 

đó các mạng độc lập tăng cường kết nối VNIX để trao đổi lưu lượng, 
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đảm bảo kết nối Internet trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

ứng dụng, dịch vụ KTS, kinh tế chia sẻ phát triển.  

(vii) Đưa nội dung ứng dụng triển khai IPv6 trong đánh giá xếp hạng ứng 

dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước (Khối Bộ, Ngành 

và 63 tỉnh/thành phố). Đẩy mạnh chương trình chung của Chính phủ 

như “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, trong đó nhấn mạnh các 

nền tảng công nghệ số Việt Nam, sử dụng tên miền quốc gia “.vn” 

trong các dịch vụ trực tuyến.  

(viii) Hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc quản lý đối với tên miền quốc 

tế./. 
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