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TÓM TẮT
Với đội ngũ nhân lực trẻ, những nỗ lực trong đổi mới và đầu tư
như hiện nay, người dân Việt Nam có lý do để lạc quan về tương
lai của nền kinh tế đất nước và sự phát triển của nền kinh tế số
trong 20 năm tới. Tuy nhiên, con đường dẫn tới phát triển và tăng
trưởng dựa trên chuyển đổi kỹ thuật số còn nhiều thử thách và
cần được điều hướng một cách thận trọng.

Đây là báo cáo đầu tiên của một nghiên cứu lớn hơn về Tương lai
nền kinh tế số của Việt Nam, là một dự án hợp tác đổi mới sáng
tạo giữa Data61|CSIRO của Úc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt
Nam. Dự án đánh giá thực trạng nền kinh tế và kinh tế số của Việt
Nam tại thời điểm đầu năm 2018, và các xu hướng ảnh hưởng đến
sự phát triển của chúng trong giai đoạn 20 năm tới.

Cũng giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, vào thời điểm
lịch sử này, thử thách chủ yếu đối với sự phát triển tiếp theo của
nền kinh tế số (áp dụng các công nghệ tiên tiến vào đời sống như
trí tuệ nhân tạo, tự động hóa tiên tiến, hệ thống kết nối số hóa –
vật lý – sinh học và định vị GPS, nền tảng đám mây và hệ thống
blockchain) là nâng cao năng suất lao động trong khi duy trì tỉ lệ
việc làm cao, hòa nhập xã hội và đảm bảo công bằng; để chuyển
đổi thị trường lao động cũng như hệ thống chính phủ cùng với hệ
thống sản sinh của cải.

Một nghiên cứu rộng hơn sẽ tìm hiểu các mức độ phát triển kỹ
thuật số khác nhau có thể tạo ra những kịch bản phát triển nào
cho nền kinh tế số của Việt Nam. Dự án cũng sẽ xem xét các ảnh
hưởng có thể có của công nghệ kỹ thuật số với hai ngành kinh tế
lớn của Việt Nam: ngành sản xuất chế tạo và nông nghiệp.

Viễn cảnh phát triển – Tương lai nền kinh
tế số của Việt Nam 2038

Các xu hướng của nền kinh tế
vĩ mô và kinh tế số năm 2018

Phương pháp – Hội thảo, phỏng vấn và
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Hình 1: Phương pháp nghiên cứu của Dự án Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam
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Việt Nam – câu chuyện phát
triển thành công
Với mức tăng trưởng 6,4% GDP hàng năm, Việt Nam là một trong
những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Châu Á
và trên toàn thế giới. Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung
bình theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2010, và hiện là
nền kinh tế lớn thứ sáu trong khối thương mại gồm 10 nước thành
viên ASEAN. Câu chuyện phát triển của Việt Nam được coi là một
trong những ví dụ thành công của thế giới: Việt Nam là một trong
số ít các nước hoàn thành hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên
niên kỷ của Liên hợp quốc trước năm 20151.
Sự chuyển đổi từ một trong những nước nghèo nhất trên thế giới
thành một nước có mức thu nhập trung bình và duy trì tốc độ
tăng trưởng cao là kết quả của việc mở cửa nền kinh tế cho các
doanh nghiệp tư nhân và thu hút lượng lớn đầu tư trực tiếp nước
ngoài, tạo ra những thị trường mới ở Việt Nam và cho hàng hóa
xuất khẩu, hiện đại hóa nền công nghiệp, cải cách dịch vụ công và
chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng. Kể từ khi Việt Nam đi theo con
đường nền kinh tế thị trường năm 1986, thu nhập và tỉ lệ việc làm
trên khắp cả nước đã tăng mạnh với hơn 40 triệu người thoát khỏi
cảnh đói nghèo.
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Việt Nam ngày nay

Nền kinh tế đang thay đổi
Trong 30 năm qua, bên cạnh các ngành công nghiệp truyền thống
và xuất khẩu – với các sản phẩm từ dầu, quặng, sản phẩm nông,
ngư nghiệp và thủy sản, Việt Nam đã phát triển thêm những
ngành tương đối mới mẻ như sản xuất chế tạo, xây dựng, dịch vụ
du lịch và kinh doanh. Các lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất của Việt
Nam hiện nay là thiết bị viễn thông, dệt may, máy tính, thiết bị
điện tử và mạch tích hợp2. Những ngành này đã phát triển và cung
cấp việc làm cho hàng triệu người Việt Nam, với tăng trưởng lao
động chủ yếu ở các vùng đô thị Việt Nam.3
Là một ngành mới nổi, ngành dịch vụ của Việt Nam cũng chiếm
một tỷ trọng tương đối trong tổng sản phẩm quốc nội4. Sự chuyển
dịch kinh tế của đất nước tiếp tục dựa trên Kế hoạch Tổng thể và
Tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013-2020 5 . Kế hoạch này đề ra
các hoạt động thoái vốn khỏi các doanh nghiệp nhà nước, tái cơ
cấu ngành ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư công.

Sự chuyển đổi của công nghệ số
Công nghệ số và kết nối trực tuyến sẽ là động lực thúc đẩy tăng
trưởng và chuyển dịch của nền kinh tế Việt Nam trong những thập
kỷ tới. Chỉ riêng ngành công nghệ thông tin sẽ đóng góp 8-10% cho
GDP cả nước vào năm 2020.6 Chính phủ Việt Nam đang giữ vai trò
tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số bằng
các chính sách như Kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử 7 và
Kế hoạch tổng thể về công nghệ thông tin6. Những chủ trương này
gần đây đã được củng cố thêm bởi Chỉ thị của các cơ quan nhà
nước về chuyển dịch hướng tới Cách mạng công nghiệp 4.08.
Khu vực kinh tế tư nhân cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào các ngành
kỹ thuật số, đặc biệt là trong các cơ sở sản xuất chế tạo. Trong
năm 2010, nhà máy sản xuất máy tính và vi xử lý Intel lớn nhất
thế giới đã mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo vào năm
2015, hơn 11 tỷ đô la Mỹ được Samsung đầu tư vào hai nhà máy
sản xuất điện thoại thông minh, màn hình kỹ thuật số và hàng
tiêu dùng. Cuối năm 2017, Seoul Semiconductors tuyên bố sẽ xây
dựng một cơ sở ở miền Bắc Việt Nam. IBM, Siemens, Sony, HP và
Toshiba cũng đã hiện diện tại Việt Nam với cả văn phòng làm việc
và nhà xưởng. Công ty trong nước VNG, chuyên về nội dung số,
giải trí, mạng xã hội và thương mại điện tử, là công ty đầu tiên của
Việt Nam đủ tiêu chuẩn để được niêm yết trên sàn chứng khoán
NASDAQ của Mỹ năm 2017. Atlassia, một công ty của Australia, là
trường hợp sử dụng đội ngũ kỹ sư phần mềm và studio ở Việt Nam
và đã được niêm yết trên sàn NASDAQ với giá trị kỷ lục 6,6 tỷ đô la.

Những năm gần đây, sự hiện diện của các công ty công nghệ lớn
cùng trong bối cảnh khởi nghiệp nở rộ trong lĩnh vực công nghệ
của các doanh nghiệp trong nước, phần lớn tập trung ở các trung
tâm đô thị Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Những
doanh nhân trẻ trong lĩnh vực công nghệ đã phát triển các ứng
dụng, phần mềm, nền tảng và dịch vụ mới phục vụ người tiêu
dùng và doanh nghiệp.9
Người dân Việt Nam có nhu cầu khá lớn đối với các sản phẩm và
hàng hóa kỹ thuật số. Có hơn 132 triệu chiếc điện thoại di động
(gồm 32 triệu điện thoại thông minh) đang được sử dụng tại Việt
Nam vào năm 2017, và hơn 50 triệu người sử dụng dịch vụ Internet
– chiếm hơn một nửa dân số.10
Tuy nhiên, sự thay đổi nào cũng có giá của nó. Các công nghệ kỹ
thuật số đi cùng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm trí tuệ
nhân tạo, robot, tự động hóa, công nghệ bay không người lái và
phân tích dự liệu lớn, có thể phá vỡ thị trường và việc làm hiện
nay – đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, dệt may và sản xuất
hàng hóa. Cơ cấu ngành nghề của Việt Nam hiện nay khiến cho đất
nước sẽ phải đối mặt với vấn đề thất nghiệp do tự động hóa trong
hai thập kỷ tới.
Viêc hiểu được về làn sóng chuyển dịch kế tiếp sẽ rất cần thiết để
khai thác được các cơ hội, quản lý rủi ro khi áp dụng và sử dụng
công nghệ số cho các ngành kinh tế của Việt Nam.
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Thách thức và cơ hội
Khi xem xét và đánh giá nền kinh tế Việt Nam cho thấy hiện nay và
trong trung hạn, đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức và
cơ hội.

• Biến đổi khí hậu và thiên tai: Quỹ tiền tệ quốc tế xếp Việt Nam
nằm trong năm quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí
hậu và thiên tai khắc nghiệt. 13

Các thách thức bao gồm:

• Nợ: Nợ của khu vực công và tư đang tăng nhanh trong năm
năm vừa qua. Tổng nợ của cả hai khu vực tương đương 124%
GDP, cao hơn so với nhóm các nước ASEAN-5 (bao gồm các
quốc gia Thái Lan, Ma-lay-si-a, In-đô-nê-si-a, Phi-líp-pin, Sin-gapo), các quốc gia thu nhập trung bình khác và cao hơn hầu hết
các quốc gia có mức phát triển tương đương.13

• Nâng cao năng suất lao động và chuyển dịch Việt Nam từ
quốc gia có mức thu nhập trung bình lên mức thu nhập cao:
Trong ba thập kỷ vừa qua, nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh
chóng nhờ sự có sẵn của lao động đầu vào, tuy nhiên, việc tăng
năng suất lao động dựa trên công nghệ còn hạn chế.⁵ Để thoát
bẫy thu nhập trung bình, năng suất lao động của Việt Nam cần
tăng nhanh trong thập kỷ tiếp theo và nền kinh tế phải chuyển
đổi từ việc dựa vào lao động đầu vào sang dựa trên sản phẩm
dịch vụ có hàm lượng tri thức cao.
• Đột phá số thức: Theo báo cáo của tổ chức Lao động quốc
tế, khoảng 70% việc làm tại Việt Nam có nguy cơ cao bị thay
thế bởi tự động hóa trong hai thập kỷ tới. Việt Nam được coi
là quốc gia có rủi ro cao nhất về đột phá số thức trong số năm
quốc gia Đông Nam Á được điều tra – bao gồm Việt Nam, Philíp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-si-a và Cam-pu-chia. 11
• Đô thị hóa và gia tăng dân số di cư nội địa: Khoảng 30% dân
số Việt Nam sống ở các thành phố. Liên hợp quốc dự báo rằng
con số này sẽ là 50% vào năm 2040.3 Đảm bảo cung cấp đầy
đủ cơ sở hạ tầng là một thách thức ở các khu vực đô thị hóa
nhanh, cũng như việc duy trì chất lượng không khí, chất lượng
nước, xử lý chất thải và vệ sinh.12
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• Duy trì đầu tư trực tiếp nước ngoài: Đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam,
tương đương 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.14 FDI của Việt
Nam duy trì xu hướng tăng hàng năm từ 2011.15, tuy nhiên, các
nhà phân tích cảnh báo rằng cần phải cải cách để duy trì tăng
trưởng FDI trong dài hạn.16
• Gia tăng bất bình đẳng: Việt Nam đã đạt được tăng trưởng
toàn diện trong 30 năm vừa qua.17 Tuy nhiên, các tổ chức như
Ngân hàng thế giới đã bày tỏ quan ngại ngày càng gia tăng về
tình trạng bất bình đẳng do chênh lệch về giáo dục và mức
sống giữa dân cư thành thị và nông thôn, và giữa các nhóm dân
tộc của Việt Nam.18
• Thiếu kỹ năng: Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu kỹ
năng nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến kỹ thuật số. Để đáp
ứng nhu cầu lao động cho ngành công nghệ thông tin, đang gia
tăng 47% mỗi năm, Việt Nam cần thêm khoảng một triệu lao
động trong khu vực công nghệ thông tin và truyền thông đến
năm 2020.19

Các cơ hội bao gồm:
• Vị trí địa lý: Trung tâm nền kinh tế thế giới đang chuyển dịch
từ Tây sang Đông, vào năm 2050 sẽ chuyển sang khu vực giữa
Trung Quốc và Ấn Độ, nơi đây sẽ là những nền kinh tế lớn nhất
thế giới vào thời điểm đó.20 Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi về
kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia tăng trưởng nhanh của
Châu Á – và tham gia vào các tuyến thương mại khu vực, hưởng
lợi từ nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh từ tầng lớp trung lưu phát
triển mạnh trong khu vực này.
• Dân số trẻ và có trình độ học vấn: Độ tuổi trung bình của Việt
Nam là 30,4.21 Có một tỷ lệ dân số tương đối cao đang trong độ
tuổi lao động (70%).²² Đất nước đã tiến hành phổ cập giáo dục
tiểu học, giúp cho tỷ lệ người lớn biết chữ tăng cao (95% dân
số), và tỷ lệ biết chữ trong giới trẻ còn cao hơn (98% dân số).23
Nguồn nhân lực trẻ và giáo dục được coi là tài sản trong quá
trình chuyển dịch kinh tế và chuyển đổi số.
• Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) ngày càng
phát triển: Năm 2016, Tạp chí PC đã mô tả Việt Nam là Thung
lũng Silicon của khu vực Đông Nam Á. 24 Các ngành kinh tế mới
nổi và các ngành công nghiệp mặt trời mọc tăng trưởng nhanh
ở Việt Nam bao gồm công nghệ tài chính (Fintech), viễn thông,
sản xuất máy tính và đồ điện tử, dịch vụ công nghệ thông tin.

• Du lịch nở rộ ở Đông Nam Á: Du lịch là một trong những
ngành tăng trưởng nhanh của Việt Nam, đóng góp 13,9% GDP
năm 2015 và được dự báo sẽ đạt 15,2% năm 2026.28 Tăng
trưởng lượng khách du lịch quốc tế là xu thế chung của toàn
khu vực. Việt Nam có những lợi thế so sánh trong thị trường du
lịch với thắng cảnh tự nhiên đẹp, văn hóa đa dạng và vị trí địa lý
gần Trung Quốc.
• Công nghệ nhảy vọt: Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng
nhanh chóng về công nghệ viễn thông di động, với mạng 4G
hiện đang phủ sóng hơn 95% hộ gia đình.16 Việt Nam hướng
đến đưa mạng 5G vào năm 2020,16 điều này mang lại tiềm năng
cho việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi số sâu rộng hơn. Viễn cảnh
hứa hẹn nhất cho việc ứng dụng 5G tại Việt Nam là kết nối với
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các thành phố thông minh, phương
tiện không người lái, công nghiệp Internet vạn vật và giải pháp
không dây cố định29
Khai thác các cơ hội đồng thời điều hướng các thách thức sẽ đòi
hỏi một sự cân nhắc thận trọng về các viễn cảnh có thể xảy ra từ
các mức độ chuyển đổi số khác nhau. Giai đoạn tiếp theo của dự
án này là xây dựng các kịch bản cho sự phát triển trong 20 năm tới
của Việt Nam, dựa trên cách ứng dụng và khai thác làn sóng công
nghệ số tiếp theo vào các ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó
tập trung vào hai ngành nông nghiệp và sản xuất chế tạo.

• Gần hơn với đổi mới toàn cầu và đầu tư mạo hiểm: Cùng với
sự chuyển dịch trung tâm kinh tế thế giới sang phía Đông, trung
tâm công nghệ của thế giới đang chuyển hướng sang khu vực
Châu Á Thái Bình Dương. Các quốc gia trong khu vực đang gia
tăng số lượng bằng sáng chế - đặc biệt là Trung Quốc, 25 nước
này hiện là quốc gia xếp thứ hai sau Hoa Kỳ về vốn đầu tư mạo
hiểm.26
• Tầng lớp trung lưu châu Á đang phát triển: Tầng lớp trung
lưu toàn cầu đang phát triển nhanh chóng. Cho tới năm 2020,
tầng lớp này được dự báo chiếm khoảng 50% dân số thế giới,
tăng từ 30% năm 2010.27 Sự gia tăng tầng lớp trung lưu dự kiến
tập trung phần lớn ở khu vực Châu Á (chiếm 88% trong một tỷ
người mới gia nhập tầng lớp trung lưu), đặc biệt ở Trung Quốc
và Ấn Độ.27 Điều này sẽ mang lại cơ hội cho ngành du lịch, cũng
như xuất khẩu thực phẩm giá trị cao và sản phẩm công nghệ
cao của Việt Nam.
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1 VIỆT NAM –
TỔNG QUAN VÀ XU THẾ
1.1

Giới thiệu

Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi thống nhất hai
miền Nam Bắc năm 1975. Trong một thập kỷ sau đó, Việt Nam là một
trong những nước nghèo nhất trên thế giới, phụ thuộc vào viện trợ
nước ngoài với mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm dưới
300 đô la Mỹ.17
Năm 1986, chính sách cải cách kinh tế Đổi Mới đã mở ra một hướng đi
mới cho Việt Nam. Cuộc cải cách đã chuyển dịch đất nước khỏi một
nền kinh tế tập trung và đi trên con đường trở thành nền kinh tế mở,
tự do và định hướng thị trường, với tỷ trọng đầu tư trực tiếp nước
ngoài cao. Tác động trực tiếp của Đổi mới đó là GDP của Việt Nam
tăng 42% năm 1998. 30

Kể từ những năm 1990, công cuộc cải cách đã mang lại sự tăng
trưởng toàn diện, đem đến lợi ích cho mọi lĩnh vực của xã hội.17
Năm 2011, Việt Nam tiếp tục cam kết đi theo định hướng thị
trường và thực hiện hiện đại hóa, thể hiện qua Chiến lược phát
triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Để đạt được những
thành tựu phát triển về đầu tư và thị trường hơn nữa, chính phủ
sẽ tập trung vào đổi mới và phát triển các kỹ năng, cải thiện thể
chế thị trường và duy trì đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM
TỔNG DÂN
SỐ

92.7
TRIỆU
NGƯỜI

MẬT ĐỘ
DÂN SỐ

TUỔI
THỌ

308
NGƯỜI/KM

75.6
TUỔI

ĐỘ TUỔI
TRUNG BÌNH

TỐC ĐỘ GIA TĂNG
DÂN SỐ ĐÔ THỊ

2

30.4
TUỔI

3%
NĂM

THU NHẬP BÌNH
QUÂN ĐẦU
NGƯỜI/NĂM

2060
ĐÔ LA MỸ

GDP

205.3
TỶ ĐÔ LA
TĂNG TRƯỞNG
GDP

6.2%
NĂM

NGUỒN THU
TỪ THUẾ

19.1%
GDP
NỢ NƯỚC
NGOÀI

12.6
TỶ ĐÔ LA MỸ
VIỆN TRỢ
PHÁT TRIỂN

2.9
TỶ ĐÔ LA MỸ

Nguồn: Báo cáo Triển vọng dân số thế giới của Liên hợp quốc, Chỉ số Phát triển Ngân hàng Thế giới
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1.2

Địa lý

Việt Nam nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương và giáp với
biển Đông. Các quốc gia láng giềng của Việt Nam là Lào, Trung
Quốc, Cam-pu-chia và Thái Lan. Phi-líp-pin, Ma-lay-si-a và In-đônê-si-a là những quốc gia lân cận cùng nằm trong khu vực biển
Đông.
Việt Nam là một phần trong sự gia tăng ảnh hưởng kinh tế của
khu vực Đông Nam Á – bao gồm các quốc gia tăng trưởng nhanh
là Trung Quốc, Lào, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, cùng với các quốc
gia phát triển hơn như Sin-ga-po, Thái Lan và Hàn Quốc. Trong 20
năm qua, toàn khu vực đã chứng kiến một sự tăng trưởng nhanh
về thương mại, giao thông, du lịch, kinh doanh và thu nhập từ việc
mua bán sở hữu trí tuệ.31

Việt Nam là một trong 10 nước thành viên của khối thương mại
ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). Tăng trưởng kinh tế
của khu vực này trong thập kỷ qua đã vượt qua mức trung bình
toàn thế giới, và được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư
thế giới vào năm 2030. Thu nhập bình quân đầu người thực tế ở
các nước đang phát triển trong khu vực này đã tăng gấp đôi so với
đầu những năm 1990, đồng thời số lượng người nghèo đã giảm
hơn một nửa trong giai đoạn 1990 và 2009.
Việt Nam có diện tích 33.123 km2, trong đó 34% diện tích (tương
đương 11.530 km2) phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 45% diện
tích (tương đương 14.923 km2) trồng rừng; 15% diện tích (tương
đương 5.287 km2) là rừng phòng hộ hoặc đất cỏ.32

Hàn Quốc
Nhật Bản

Trung Quốc
Đài Loan
My an ma
Lào
Biển Đông
Thái Lan

Phi líp pin
Cam pu chia
Việt Nam

Bru nây

Ma lay si a

In đô nê si a
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Đường bờ biển của Việt Nam trải dài 3.260 km, nối hai vùng đồng
bằng màu mỡ là Đồng bằng Sông Hồng ở phía Bắc và Đồng bằng
Sông Cửu Long ở phía Nam, chạy dọc theo dãy núi từ miền Bắc
(dãy Trường Sơn) tới miền Trung (vùng Tây Nguyên). Việt Nam
tuyên bố chủ quyền tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở biển
Đông.32
Hầu hết các vùng miền của Việt Nam có khí hậu cận nhiệt đới ẩm,
nhưng khí hậu có sự khác biệt lớn giữa hai miền Nam, Bắc và giữa
vùng ven biển với vùng núi.

Toàn quốc

Đông
Nam Bộ

Đồng bằng
sông Hồng

Trung du và
miền núi phía
Bắc

Bắc trung
bộ và
Duyên hải
miền trung

Đồng bằng
sông
Cửu Long

Thành phố
Hồ Chí Minh

Hà Nội

Tây Nguyên

Hình 2: Mật độ dân số của Việt Nam (người / km2) theo vùng
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam 34
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1.3

Tổng quan và xu hướng nhân khẩu học

CHUYỂN DỊCH RA THÀNH THỊ
Việt Nam có 92,7 triệu dân,33 trong đó mật độ dân số tập trung cao
ở hai thành phố lớn là Hà Nội ở phía Bắc (7,33 triệu dân) và Hồ Chí
Minh ở phía Nam (với 8,3 triệu dân).34 Khu vực đồng bằng màu mỡ
khiến nơi đây có mật độ dân số cao kể cả ở vùng nông thôn – đặc
biệt là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long ở phía Nam và Đồng
bằng Sông Hồng ở phía Bắc. Mật độ dân số của Việt Nam cao hơn
mức trung bình thế giới, ở mức 308 người/km2.21,35

Mật độ dân số từng địa phương sẽ thay đổi do sự chuyển di dân
cư từ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (hiện tại tỷ lệ di cư ra
khỏi khu vực là 5.7%) và từ các vùng nông thôn phía Bắc (với tỷ lệ
xuất cư khoảng 3% đến 3.3%).37 Khu vực có tỷ lệ tăng dân số và di
cư ròng cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh (với tỷ lệ tăng trưởng
dân số 1,8% và tỷ lệ di cư ròng 6,6%) và các tỉnh Đông Nam Bộ lân
cận (với tỷ lệ tăng trưởng dân số 1,8% và tỷ lệ di cư ròng 8,4%).34,38

Tỷ lệ di cư ròng (%) theo khu vực

Trong năm 2016, khoảng 30,3% dân số sống ở khu vực thành thị
và có xu hướng tăng trung bình 3% mỗi năm.3,36 Đô thị hóa ở Việt
Nam có chiều hướng gia tăng do số lượng việc làm dịch vụ tập
trung ở khu vực thành thị ngày càng tăng trong khi số lượng việc
làm sản xuất ở khu vực nông thôn đang sụt giảm. Tổ chức Liên
hợp quốc dự báo rằng cho tới năm 2040, có khoảng một nửa dân
số Việt nam sống ở các thành phố.3 Điều ngày có nghĩa là có thêm
20 triệu dân cần được cung cấp chỗ ở ở khu vực thành thị trong
22 năm tới.

Đồng bằng sông Hồng
Hà Nội
Trung du và miền núi phía Bắc
Bắc trung bộ và duyên hải miền trung
Tây Nguyên
Đông Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
-

Đồng bằng sông Cửu Long

-

Hình 3 Tỷ lệ di cư ròng (%) theo khu vực
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Việt Nam37
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DI CƯ: XU HƯỚNG CHỮNG LẠI

DÂN SỐ TRẺ NHƯNG GIÀ ĐI NHANH CHÓNG

Tỷ suất di cư ròng của Việt Nam đạt xấp xỉ không.37 Điều này cho
thấy lượng lao động nhập cư và xuất cư của Việt Nam xấp xỉ bằng
nhau. Có khoảng 5,9 triệu người nhập cư và xuất cư hợp pháp
đến Việt Nam vào năm 2016, hầu hết đều ở độ tuổi lao động
(20-40 tuổi).39

Việt Nam có dân số tương đối trẻ nhưng tốc độ tăng dân số đang
giảm dần và dân số già đi nhanh chóng.²¹ , 40 UNESCO đã xếp Việt
Nam là một trong những nước có tốc độ già đi nhanh nhất thế
giới.41 Trong năm 2017, độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 30,4 và
được dự báo sẽ là 42,1 trong năm 2050.21 Do tỷ lệ dân số ở độ tuổi
trên 65 đang gia tăng, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đang suy
giảm, kéo theo sự gia tăng các chi phí liên quan đến tuổi già và
chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2050, tuổi thọ dự kiến đạt 82,1, tăng
so với 75,6 vào năm 2018.21

Các thị trường thu hút người lao động nhập cư là Đài Loan/Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lay-si-a và Ả rập xê út.39 Số lượng
dân di cư đến Đài Loan đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2012 –
2016, từ 30.533 đến 68.244 người. Trong khi số liệu về di cư cho
thấy sự ngang bằng về giới tính, số lượng lao động Việt Nam tại
nước ngoài chỉ có 36,4% là nữ.39 Hơn 74% lao động Việt Nam tại
nước ngoài đến từ Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ hoặc khu
vực duyên hải miền Trung.39
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Hình 4 Lực lượng lao động phân theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000-2016
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Việt Nam 42
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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN NÓI CHUNG ĐƯỢC NÂNG
CAO NHƯNG TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG
CÒN THẤP
Nhờ vào quy mô đầu tư lớn cho giáo dục phổ thông trong
hai thập kỷ vừa qua, hiện nay, trung bình người Việt Nam
hoàn thành 8,5 năm học và có tỷ lệ dân số biết chữ cao (đạt
95%).23,43 Hơn 90% dân số học đến cấp trung học cơ sở,
nhưng chỉ 75% có trình độ học vấn đến cấp trung học phổ
thông.41,44,45 Đối tượng thường bỏ học cấp trung học phổ
thông là nam giới, người sống ở vùng nông thôn và người có
thu nhập thấp.44 Ít hơn 50% học sinh thuộc nhóm thu nhập
thấp nhất có trình độ học vấn hết cấp trung học phổ thông.44
Chỉ 20,6% lực lượng lao động có trình độ trên trung học (cụ
thể, 8,9% được đào tạo nghề, 2,7% tốt nghiệp đại học và 9%
có trình độ sau đại học).46 Ngoài hệ thống giáo dục, có hơn
50% doanh nghiệp ở vùng đô thị có cung cấp đào tạo nghề
(chủ yếu đào tạo nội bộ).47
Nhờ có Chương trình Cải cách giáo dục bậc cao (2005-2020),
Việt Nam chứng kiến mức tăng trưởng nhanh chóng về số
lượng các cơ sở đào tạo nghề, tỷ lệ dân biết chữ được cải
thiện, tỷ lệ giáo viên – học sinh được tăng lên và số lượng
nhập học tăng cao.44,48

Nghề giản đơn
Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị
Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan
Lao động lành nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp
Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng
Nhân viên
Chuyên môn kỹ thuật bâc trung
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao
Nhà lãnh đạo
Khác
Hình 5 Số lượng lao động Việt Nam phân theo ngành nghề, 2016
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam38
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Việt Nam ngày nay

1.4

Xu hướng kinh tế

TĂNG TRƯỞNG ĐÁNG KINH NGẠC
Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Việt Nam trong 30 năm qua là
tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc. Trung Quốc là nước Châu
Á duy nhất có tốc độ tăng trưởng trung bình nhanh hơn Việt Nam kể
từ năm 1990.49 Tốc độ tăng trưởng trung bình của Việt Nam đạt 6,86%
trong giai đoạn 2000-2015.4
Năm 2017, tăng trưởng GDP đạt 6,81%, lên mức 5.007 nghìn tỷ đồng
(tương đương 234,69 tỷ đô la).50,51 Tổng vốn đầu tư năm 2017 tương
đương 33,3% GDP, tăng 12,1% so với năm 2016. 50 Con số này cao hơn
kỳ vọng là nhờ sự gia tăng nhu cầu nội địa.

TẦNG LỚP TRUNG LƯU VÀ NGƯỜI GIÀU GIA TĂNG
Mặc dù xã hội đang phát triển thịnh vượng hơn, Việt Nam vẫn đứng
sau một số quốc gia Châu Á Thái Bình Dương về khía cạnh tài sản bình
quân đầu người. Trong khi tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của
GDP bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 1990-2016 đạt mức
gần cao nhất thế giới (5,3%),55 thì GDP bình quân đầu người hàng năm
lại ở mức tương đối thấp, đạt 6.434,90 đô la Mỹ năm 2016 (ngang giá
sức mua).56,57

Bất bình đẳng thu nhập ở mức tương đối thấp với hệ số GINI đạt
35%.58 Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành
tựu trong cải thiện mức sống của những người nghèo nhất, số
lượng người nghèo và cực nghèo giảm mạnh: tỷ lệ hộ nghèo giảm
từ 15,5% năm 2006 xuống còn 5,8% năm 2016.43 Trong khi đó, tầng
lớp người giàu và siêu giàu cũng tăng trong hai thập kỷ vừa qua:
năm 2017, ước tính có hơn 200 người Việt Nam sở hữu khối tài sản
trị giá từ 30 triệu đô la trở lên.59
Các tổ chức như Ngân hàng Thế giới đã dấy lên lo ngại về gia tăng
bất bình đẳng xuất phát từ sự khác biệt về giáo dục và mức sống
giữa khu vực thành thị và nông thôn và giữa các nhóm dân tộc.18

tỷ

Tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang là những người được hưởng
lợi từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng này và đang chiếm tỷ
trọng lớn hơn trong tổng dân số. Trong năm 2015, khoảng 10% dân
số Việt Nam nằm trong tầng lớp trung lưu toàn cầu.41

GDP

Xuất khẩu

Thương mại

Hình 6 Tổng sản phẩm quốc nội, kinh ngạch thương mại và xuất khẩu của
Việt Nam (giá đô la Mỹ hiện hành)
Nguồn: Ngân hàng thế giới 52-54

Sin-ga-po
Úc
Ma-lay-si-a
Thái Lan
Trung Quốc
In-đô-nê-si-a
Phi-líp-pin
Việt Nam
Cam-pu-chia

Hình 7 GDP bình quân đầu người (ngang giá sức mua) theo giá trị hiện hành của đồng đô la Mỹ, 1993-2016
Nguồn: Ngân hàng thế giới56
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GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN SỤT GIẢM SO VỚI ĐÔ LA MỸ,
LẠM PHÁT BIẾN ĐỘNG
Việt Nam đồng, đơn vị tiền tệ của Việt Nam, đã sụt giảm xấp xỉ
30% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong 10 năm qua. Trong suốt giai
đoạn này, lạm phát biến động mạnh (tính dựa trên chỉ số giá tiêu
dùng CPI), với hai lần chạm đỉnh là năm 2008 đạt trên 20% và năm
2011 đạt giá trị hơn 18%. Lạm phát năm 2017 là 3,53%. 50 Lạm phát
giảm mạnh vào năm 2011. Khi đó, Ngân hàng nhà nước và các quan
chức chính phủ đã tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng biện pháp tiền
tệ để giữ lạm phát đạt mức thấp hơn 4% trong những năm tiếp
theo.60,61

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TĂNG, NHƯNG XUẤT PHÁT
ĐIỂM THẤP
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động cao nhất trong
các nước Đông Nam Á.50 Kể từ năm 2011, năng suất lao động đã
tăng trung bình 4,7% một năm, năm 2017 tăng 6% đạt 93,2 triệu
VNĐ/lao động (tương đương 4159 đô la Mỹ). 50 Tuy nhiên, giá trị
năng suất tổng thể thấp hơn so với các nước khác trong khu vực.
Trong 10 năm tới, dự đoán Việt Nam sẽ cần tăng năng suất lao
động lên 50% nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay.63
Lực lượng lao động của Việt Nam bao gồm 54,9 triệu người có độ
tuổi trên 15.64 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 76,2%.64 Tỷ lệ
tham gia lựa lượng lao động có sự khác biệt theo giới tính (nam
giới: 81,1%, nữ giới: 71,5%) và giữa thành thị và nông thôn (lần lượt
70% và 79,5%).64 Lực lượng lao động chủ yếu tập trung ở khu vực
nông thôn (chiếm 67,8%) và 49,9% lực lượng lao động có độ tuổi
từ 15 đến 39.64,25
25

NỢ CÔNG TĂNG
Trong năm 2017, tổng nguồn thu của chính phủ ước tính đạt
khoảng 1104 nghìn tỷ VNĐ.50 Trong khi đó, tổng chi chính phủ có
giá trị cao hơn, ước tính khoảng 1219,5 nghìn tỷ VNĐ.50 Theo Quỹ
tiền tệ quốc tế, tổng nợ ròng của chính phủ trung ương năm 2017
bằng 63,6% GDP, tăng so với con số 48,1% năm 2010.51

1.5

Thương mại và đầu tư

FDI VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC
TĂNG TRƯỞNG
Khu vực tư nhân của Việt Nam đóng góp hơn 43% trong tổng GDP
năm 2016, so với mức đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhà
nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt
là 28,9% và 18%. Tuy nhiên, khu vực tư nhân này chiếm 85% tổng
lực lượng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp.
Chính phủ Việt Nam đã thực hiện cổ phần hóa một phần hoặc toàn
bộ đối với hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước kể từ khi bắt đầu tự
do hóa nền kinh tế năm 1986. Kể từ thời điểm đó, Việt Nam đã tái
cơ cấu 5.950 doanh nghiệp nhà nước, 4.460 doanh nghiệp trong
số đó được cổ phần hóa. 240 doanh nghiệp nữa, với giá trị vốn đạt
hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ, được dự kiến cổ phần hóa cho tới 2020.65
Mặc dù doanh nghiệp FDI chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng
GDP nhưng nó có vai trò quan trọng trong thu hút vốn và chuyên
môn cho các ngành công nghiệp giá trị gia tăng của Việt Nam.
Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam giải ngân khoảng 154,5 tỷ đô la Mỹ
(tương đương 50% tổng vốn FDI đăng ký), chiếm khoảng 20% tổng
đầu tư ngành công nghiệp của Việt Nam.66 Ngành khai khoáng là
ngành được hưởng lợi chính từ FDI, nhưng tỷ trọng của nó đang
giảm dần do dòng vốn đầu tư vào ngành sản xuất chế tạo và chế
biến đang gia tăng.
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Hình 8 Lạm phát và giá tiêu dùng của Việt Nam (% theo năm), 1996-2016
Nguồn: Ngân hàng thế giới 62
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Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,02%, tương đương hơn 1,1 triệu lao
động.64 Trong đó, tỷ lệ người trẻ thất nghiệp (độ tuổi từ 15 đến 24)
chiếm 55,1% con số trên.64 Lao động thất nghiệp ở khu vực nông
thôn cao hơn khu vực thành thị. Ngoài ra, hơn 800.000 người là
lao động bán thất nghiệp, trong đó 84,1% tập trung ở vùng nông
thôn, chỉ 17,7% là lao động trẻ.64

Việt Nam ngày nay

Việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp cải thiện hình ảnh
của quốc gia là điểm đến của vốn và đầu tư công nghiệp: Việt Nam
là thị trường mới nổi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, có thứ
hạng cao trên danh mục điểm đến của đầu tư quốc tế.69 Tăng đầu
tư trực tiếp nước ngoài kéo theo tăng kim ngạch xuất khẩu: trong
năm 2017, 70% tổng hàng hóa xuất khẩu đến từ khu vực đầu tư
nước ngoài.66

%

triệu đô la

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI

Tỷ trọng xuất khẩu

Hình 9 Tổng kim ngạch xuất khẩu và tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI, 1995-2017
Nguồn: Ngân hàng thế giới, Tổng cục hải quan Việt Nam

67,68

THƯƠNG MẠI - TĂNG GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT
KHẨU

,

Việt Nam đã trở thành quốc gia có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 26
trên thế giới.68 Trong năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt mức
kỷ lục 425 tỷ đô la, tăng 21% so với năm 2016.2,70

,

Xuất khẩu đã tạo ra nhiều việc làm trong nước – theo cả cách trực
tiếp lẫn gián tiếp – được thể hiện ở sự gia tăng giá trị lao động tăng
thêm trong hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam từ sau 1995.
Việt Nam được hưởng lợi từ chính sách tăng lương của Trung
Quốc, bởi các ngành chế tạo sản xuất nếu được thực hiện ở Việt
Nam sẽ có hiệu quả về chi phí hơn. Có khả năng Việt Nam cũng sẽ
tăng lương, khi đó quốc gia sẽ mất đi lợi thế so sánh chỉ dựa trên
chi phí lao động này.

,
,
,

Giá trị lao động gián tiếp tăng thêm trong hàng hóa
xuất khẩu (triệu đô la)
Tổng giá trị lao động tăng thêm trong hàng hóa
xuất khẩu (triệu đô la)
Hình 10 Giá trị lao động tăng thêm trong hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam,
1995-2011
Nguồn: Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới 71
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ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI

TỔNG QUAN CÁC NGÀNH KINH TẾ

Trong năm 2017, Việt Nam có hơn 200 đối tác thương mại. Bốn thị
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc,
Hoa Kỳ và Nhật Bản, đóng góp tổng cộng 60% kim ngạch xuất khẩu
của cả nước.67

Trong hai thập kỷ vừa qua, Việt Nam chứng kiến quá trình tăng
trưởng kinh tế nhanh chóng, cùng với những chuyển dịch trong cơ
cấu các ngành kinh tế. Sản lượng nông nghiệp giảm dần tỷ trọng
đóng góp trong GDP, từ 38% năm 1986 xuống còn 16% năm 2016,
trong khi đó tỷ trọng các ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ
28% lên 32%. Khu vực dịch vụ, tuy vậy, là khu vực đóng góp lớn
nhất trong tổng sản phẩm quốc nội với hơn 40%.50 Việt Nam đang
hướng tới mục tiêu gia tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch
vụ lên 85% GDP vào năm 2020.72

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Việt Nam là thành viên chính thức của 11 hiệp định thương mại
tự do và đang trong quá trình đàm phán gia nhập bốn hiệp định
thương mai khác.1 Việt Nam ký hiệp định thương mại song phương
với Hoa Kỳ năm 2000 và trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức
thương mại thế giới WTO năm 2007. Việt Nam cũng sẽ là thành
viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mặc dù
TPP bị trì hoãn sau sự kiện Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định này vào năm
2016, Hiệp định sẽ vẫn được ký kết với 11 thành viên – bao gồm
Nhật Bản, Mexico, Canada, Úc, Niu-di-lân, Việt Nam, Pê-ru, Chi-lê,
Ma-lay-si-a, Sin-ga-po, Bru-nây. Khi được ký kết, khu vực thương
mại tự do này sẽ nắm gần 20% tổng kim ngạch thương mại toàn
cầu.

Nông nghiệp

Một phần của sự chuyển dịch công nghiệp có thể thấy đó là sự gia
tăng tỷ trọng của ngành sản xuất chế tạo hàng hóa công nghệ cao
như điện thoại thông minh, máy tính, thiết bị điện tử và viễn thông
và đồ điện gia dụng. Thiết bị điện thoại và truyền thanh chiếm tỷ
trọng lớn trong danh mục hàng xuất khẩu.
Mặc dù tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp giảm nhưng
khu vực nông nghiệp vẫn là khu vực cung cấp việc làm chính của
Việt Nam.

Công nghiệp

Dịch vụ

Hình 11 Giá trị tăng thêm trong tổng sản phẩm quốc nội GDP (%) theo ngành kinh tế
Nguồn: Tổng cục Thống kê 4
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Bốn Hiệp định thương mại tự do đang đàm phán bao gồm Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP, Đông Nam Á – HongKong, Việt Nam – Israel, Việt Nam – EFTA)
Việt Nam ngày nay

Nguyên liệu dệt may

Máy ảnh và phụ kiện

Tàu biển, xe có động
cơ và phụ kiện

Đồ gỗ và sản phẩm gỗ

Thủy sản

Máy móc

Giày dép

Máy tính, đồ điện tử
và vi mạch

Dệt may

Điện thoại và thiết bị
truyền thanh

Cộng dồn
Giá trị kim ngạch xuất khẩu (đô la Mỹ)
Hình 12 Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng (tích lũy, đô la Mỹ), 2016-20177
Nguồn: Tổng cục Hải quan 73

Nông nghiệp

.

Sản xuất chế tạo

.

Bán buôn bán lẻ

.

Xây dựng

.

Dịch vụ khác
Dịch vụ lưu trú và ăn uống

.

Giáo dục đào tạo

.

Khu vực nhà nước

.

Giao thông vận tải và kho vận

.

Công nghệ thông tin và truyền thông
Khác

.
.

Hình 13 Lực lượng lao động (từ 15 tuổi trở lên) phân theo ngành kinh tế (nghìn người), 2016
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Việt Nam 74
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HỘI NHẬP QUỐC TẾ: XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA
Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ về hội nhập và hợp tác quốc tế.
Năm 2017, Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức Diễn đàn Hợp tác
Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương và hiện đang hướng tới Tầm nhìn
cộng đồng ASEAN 2025, nhằm thúc đẩy đoàn kết và cải thiện phúc
lợi khu vực.75,76 Ngoài ra, Việt Nam cũng đã là đối tác chiến lược
với nhiều quốc gia như Anh,77 Ấn Độ,78 Úc,79 Nhật Bản,80 Ma-laysi-a81 và Phi-líp-pin.82
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC: TỪ QUỐC
GIA NHẬN VIỆN TRỢ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC VIỆN TRỢ
Trong ba thập kỷ vừa qua, nhờ có vốn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA), Việt Nam đã thành công trong việc giảm nghèo và cải thiện
cơ sở hạ tầng.83 Tuy nhiên, khi Việt Nam trở thành nước có thu
nhập trung bình, nước này đã trở thành đối tác viện trợ.83 Vốn
ODA đạt đỉnh điểm ở mức 6.904 triệu đô la Mỹ vào năm 2011,83
sau đó giảm còn 2.759 triệu đô la Mỹ vào năm 2015.83 Nguồn vốn
ODA sẽ tiếp tục giảm trong năm năm tới.83 Nguồn vốn ODA vay từ
Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ sớm tăng
lãi suất với các điều khoản khắt khe hơn.83 Việc vay vốn sẽ trở nên
đắt đỏ hơn trong khi trách nhiệm về hiệu quả đầu tư được đề cao.

NĂNG LƯỢNG: CẦU TĂNG NHANH VÀ
VƯỢ T CUNG
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Theo Bộ Công Thương, nhu cầu năng lượng sẽ tăng 72% trong năm
2025, tương đương từ 54 triệu tấn dầu lên 89-93,3 triệu tấn.85 Quy
hoạch tổng thể về phát triển điện lực quốc gia (2011-2020) đang
được thực hiện để đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng, trong đó
có đề cập đến việc sản xuất năng lượng tái tạo.86 Sẽ cần huy động
nhiều đầu tư tư nhân hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng bởi các
doanh nghiệp nhà nước lớn trong lĩnh vực năng lượng hiện đang
thiếu vốn để có thể tăng công suất từ điều kiện cơ sở vật chất như
hiện tại.16

1200

1974

Khả năng tiếp cận điện năng ở Việt Nam đã tăng nhanh trong
những thập kỷ vừa qua, trong năm 2016, 98,8% dân số được dùng
điện.84 Gần đây, Việt Nam từ một nước xuất khẩu năng lượng đã
chuyển sang nhập khẩu năng lượng do nguồn cung nội địa không
đáp ứng đủ nhu cầu đang gia tăng. Nhu cầu sử dụng năng lượng
sẽ tiếp tục gia tăng khi ngành công nghiệp trong nước càng phát
triển.

Hình 14 Lượng tiêu thụ điện ở Việt Nam (kWh/người), 1971-2014
Nguồn: Ngân hàng thế giới87

Trong ngắn hạn, nhập khẩu năng lượng sẽ có chiều hướng gia tăng
do sản lượng dầu, khí ga và than đá đang sụt giảm trong khi tiềm
năng thủy điện cũng đã được khai thác tối đa.16

%
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Than đá

Thủy điện

Khí tự nhiên

Dầu mỏ

Hình 15 Sản lượng điện sản xuất (%), 1971-2014
Nguồn: Ngân hàng thế giới 88-91
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CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG: GIA TĂNG LIÊN
KẾT QUỐC TẾ, LIÊN KẾT BẮC – NAM VÀ SINH HOẠT
ĐÔ THỊ
Việt Nam có những lợi thế so sánh về thương mại nhờ có đường
bờ biển dài. Biển Đông là tuyến đường biển vận chuyển tấp nập
thứ hai trên thế giới, chiếm 25% lưu lượng vận chuyển toàn cầu.16
Việt Nam hiện có 14 cảng chính và 100 cảng biển nhỏ để phục vụ
dọc tuyến biển này.16
Thương mại hàng hải được đẩy mạnh trong năm 2011 với việc mở
Cảng quốc tế Tân Cảng – Cái Mép, cảng biển đầu tiên ở Việt Nam
có thể tiếp nhận và dỡ tàu lớn – lên tới 15.000 TEU (đơn vị tương
đương 20 feet).16 Trước kia, hầu hết hàng hóa được vận chuyển tới
Hoa Kỳ hay Châu Âu đều phải được trung chuyển qua Sin-ga-po,
Hồng Kông, Ma-lay-si-a hoặc Đài Loan. Cảng quốc tế Tân Cảng –
Cái Mép đã giúp giảm thời gian trung chuyển khi tới các thị trường
này xuống bốn ngày.16

Đường sắt

Đường bộ

Thủy nội địa

Hàng hải

Hàng không

Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải 2020 hướng đến việc phát
triển cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt và hàng không để tích cực
hỗ trợ cho sự tăng trưởng của quốc gia. Mục tiêu đến năm 2020
sẽ:

Hình 16 Sản lượng hàng hóa vận tải theo loại hình vận tải (triệu tấn-km),
1995-2016

• tăng kết nối đường bộ giữa hai miền Nam – Bắc cũng như kết
nối với các quốc gia láng giềng;

10000000

• xây dựng 2300-2700 km đường cao tốc;16 và
• tăng số lượng đường bay quốc tế.16
Một nghiên cứu khả thi về đường sắt cao tốc giữa Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh đang được tiến hành .16Hai thành phố với tốc độ
tăng trưởng nhanh này cũng đang xây dựng hệ thống đường sắt
ngầm (metro) để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn, gia tăng hiệu
quả và sinh hoạt đô thị.

Nguồn: Tổng cục Thống kê 92
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Hình 17 Lưu lượng vận tải qua cảng container (TEU: đơn vị tương đương 20
feet), 2000-2016
Nguồn: Ngân hàng thế giới 93
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2 NỀN KINH TẾ SỐ CỦA
VIỆT NAM
2.1

Giới thiệu

Nền kinh tế số đang bùng nổ ở Việt Nam. Trong năm 2016, Tạp chí
PC đã mô tả Việt Nam như Thung lũng Silicon của Đông Nam Á.24
Các ngành mới nổi và các ngành công nghiệp mặt trời mọc tăng
trưởng nhanh ở Việt Nam bao gồm công nghệ tài chính (Fintech),
viễn thông, chế tạo máy tính và đồ điện tử, dịch vụ công nghệ
thông tin.
Trong năm 2016, ước tính Việt Nam có 24.501 doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực phần cứng, phần mềm và nội dung số.
Các trung tâm đào tạo chuyên ngành và khu công nghệ cho lập
trình viên và kỹ sư công nghiệ thông tin được thành lập ở tám
địa phương, bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và
thành phố Hồ Chí Minh.94,24

Chính phủ Việt Nam đã đặt ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghệ
thông tin trong Quy hoạch tổng thể về công nghệ thông tin,6 với
những ưu đãi về thuế, xây dựng cơ sở hạ tầng cho đào tạo để
hỗ trợ hoạt động phát triển và đầu tư của các doanh nghiệp
CNTT-TT.95
Cộng đồng các nhà phát triển phần mềm và khởi nghiệp ở Việt
Nam đang nở rộ, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ số phục vụ nhu
cầu sử dụng trong nước, cũng như phát triển phần mềm cho các
nước tiên tiến khác.96

TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM

49%
TỐC ĐỘ TẢI
TRUNG BÌNH

Số lượng doanh
nghiệp có website

9.5MBPS

Số thuê bao
điện thoại
đăng ký

128
triệu

9

TRIỆU

KẾT NỐI BĂNG
TẦN CỐ ĐỊNH

Chỉ số giá cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ, 2012 -2018

DOANH THU
NGÀNH CNTT

SỐ LƯỢNG LAO
ĐỘNG TRONG
NGÀNH CNTT

780.925

SỐ DOANH NGHIỆP
NGÀNH CNTT-TT

24.501

Số lượng sinh
viên tốt nghiệp
ngành CNTT

305.601

67,6 TỶ ĐÔ LA MỸ
TỔNG KIM NGẠCH XUẤT
KHẨU NGÀNH CNTT

60,8 TỶ ĐÔ LA MỸ
DOANH THU NGÀNH
VIỄN THÔNG :

6,2 TỶ ĐÔ LA MỸ

Nguồn: Akamai, Bộ Thông tin và Truyền thông, VNDIRECT, Các chỉ số phát triển Ngân hàng Thế giới
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2.2

Thế nào là kinh tế số?

Rất khó để định nghĩa nền kinh tế số. Các định nghĩa được phát
triển bởi Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD,97 nhóm các
nền kinh tế lớn G2098 và từ điển Oxford99 khác biệt nhau về phạm
vi và quy mô. Nghiên cứu này sẽ áp dụng một định nghĩa rộng về
nền kinh tế số:

Bao gồm các ngành truyền thống đang cố
gắng bổ sung công nghệ số vào hoạt động
của mình

•
•
•
•

Bao gồm các ngành có mô hình doanh nghiệp
liên quan chặt chẽ đến công nghệ số

• Kinh tế nền tảng
• Kinh tế chia sẻ
• Nội dung số

Chỉ bao gồm khu vực công nghệ thông tin và
truyền thông

•
•
•
•

ĐỊNH
NGHĨA
HẸP

ĐỊNH NGHĨA RỘNG
HƠN

ĐỊNH NGHĨA RỘNG NHẤT

Tất cả các doanh nghiệp và dịch vụ có mô hình kinh doanh
chủ yếu dựa trên việc mua, bán sản phẩm, dịch vụ số, thiết
bị hoặc cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Hình 18 Các định nghĩa về nền kinh tế số từ hẹp đến rộng
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Nền kinh tế số bao gồm các hiện tượng mới nổi như công nghệ
blockchain, nền tảng số, phương tiện truyền thông xã hội, doanh
nghiệp điện tử (ví dụ như thương mại điện tử, các ngành truyền
thống sử dụng công nghệ số hỗ trợ trong Công nghiệp 4.0 hay
nông nghiệp chính xác); các doanh nghiệp liên quan đến phát triển
phần mềm, ứng dụng, phát triển nội dung số và truyền thông, các
dịch vụ và đào tạo liên quan, cùng với các doanh nghiệp tham gia
vào sản xuất và phát triển thiết bị CNTT-TT.

Thương mại điện tử
Công nghiệp 4.0
Nông nghiệp thông minh
Chính phủ điện tử

Viễn thông
Dịch vụ thông tin
Sản xuất phần cứng
Hạ tầng CNTT-TT

CÔNG NGHỆ

MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Giám sát môi trường và tự động hóa từ xa trên các trang trại thông minh, thành phố thông
minh, phương tiện giao thông tự động, máy bay không người lái, mỏ khai thác từ xa và hệ
thống bảo vệ điều khiển từ xa. Chúng thường được tích hợp vào hệ thống GPS tiên tiến hoặc hệ
thống không gian địa lý. Công nghệ này yêu cầu mạng băng tần rộng và dịch vụ đám mây.
Mạng cảm biến và Internet vạn vật –
bao gồm cả máy bay không người lái và
phương tiện giao thông tự động

Công nghệ này có thể thiết lập các hệ thống kết nối số hóa – vật lý – sinh học
– được sử dụng để giám sát cây trồng, vật nuôi, môi trường hoặc sức khỏe
con người thông qua công nghệ cảm biến có thể mang bên mình.

Dịch vụ tùy chỉnh và lưu hồ sơ, đánh giá bảo mật, mô hình hóa hệ thống lớn như hệ thống
môi trường, thời tiết, thị trường, vận tải, sức khỏe và nghiên cứu di truyền. Công nghệ này
có thể đưa ra phân tích dự báo về hành vi, thời tiết, hoặc bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng.
Phân tích dữ liệu lớn

Các hệ thống và robot có thể tự điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi về môi trường, phản
ứng lại với nhiều tình huống hoặc câu hỏi, được xây dựng trên dữ liệu đầu vào trước đó.
Ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ và nhận giọng, robot bao gồm phương tiện giao
thông, nhà máy vận hành tự động, dịch vụ sức khỏe, vận tải và kinh doanh.
Trí tuệ nhân tạo, học máy, robot

Tương tự như một cuốn sổ cái, hay một mạng lưới tin cậy của bên thứ ba, đã được sử dụng để tạo nên
tiền ảo – như Bitcoin. Chúng cũng được ứng dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm và khai thác khoáng
sản, hệ thống bỏ phiếu, thanh toán, mạng xã hội, hợp đồng thông minh và các nền tảng giao dịch.
Công nghệ Blockchain

Các lớp hình ảnh giúp nâng cao chất lượng thể hiện, tạo ra trò chơi (như
Pokemon Go), hoặc cho phép trực quan hóa các cấu trúc mới.
Được ứng dụng trong ngành y tế, đào tạo và phát triển, giải trí, khai thác, bất
động sản, du lịch, phương tiện giao thông, kính mắt và nhà thông minh.
Thực tế ảo và thực tế tăng cường

Mặc dù dịch vụ đám mây và điện thoại thông minh không còn là công nghệ mới nổi nhưng nó vẫn ngày
càng được ứng dụng rộng rãi và tạo nên những thay đổi trong hành vi. Dịch vụ thanh toán di động (như
WePay, Samsung Pay, Apple Pay, AlibabaPay) – cũng như dịch vụ Over-the-top (OTT) – đặc biệt là các
ứng dụng trò chuyện và giải trí – đang tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình doanh nghiệp nền tảng mới.
Kinh tế nền tảng dựa trên dịch vụ đám
mây và dịch vụ truy cập di động
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Doanh nghiệp
Doanh nhân và nhà đầu tư
• Đầu tư và ứng dụng kỹ thuật số
• Ứng dụng mô hình kinh doanh mới
để cung cấp sản phẩm dịch vụ cá
nhân hóa và kết nối hóa

Cá nhân

Nhà sáng tạo

• Khách hàng/người sử dụng
hàng hóa dịch vụ cuối cùng
• Chủ sở hữu/người sáng tạo
nội dung
• Người tham gia tích cực
qua mạng ngang hàng
• Nhân viên/cung cấp lao
động

Đại học, trung tâm sáng
tạo, cá nhân
• Nguồn sáng tạo
• Quản lý và đào tạo tài
năng
• Trung tâm hợp tác
sáng tạo

Người làm chính sách
Chính phủ, liên hiệp, hiệp hội, tổ chức phi
chính phủ
• Thúc đẩy và điều chỉnh nền kinh tế số
• Dịch vụ công trực tuyến kết nối
• Thu thập dữ liệu
• An ninh mạng và quản lý rủi ro
• Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ

Hình 19 Các tác nhân trong nền kinh tế số
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2.3

Các chính sách hỗ trợ nền kinh tế số

Chính phủ Việt Nam coi sự chuyển dịch số tới rộng khắp nền kinh
tế là yếu tố quan trọng để tiếp tục tăng trưởng và phát triển thịnh
vượng. Cam kết của chính phủ được thể hiện qua các chính sách,
kế hoạch tổng thể và chỉ thị, được ban hành trong 30 năm qua,
đã nhấn mạnh nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng, xây
dựng ngành CNTT-TT, thúc đẩy thương mại điện tử, áp dụng công
nghệ, như cách thức để nâng cao năng suất. Các chính sách hỗ trợ
nền kinh tế số bao gồm:
• Quyết định số 392/QĐ-TTg (2015), đề ra mục tiêu phát triển
công nghệ thông tin tới năm 2020, tầm nhìn đến 2025;
• Quyết định số 149/QĐ-TTg (2016), đề ra mục tiêu phát triển cơ
sở hạ tầng băng tần và viễn thông tới năm 2020; và
• Chỉ thị số 16/CT-TTg (2017) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc ban hành, về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc
Cách mạng Công nghiệp 4.0.

• Ưu tiên phát triển ngành CNTT-TT trong chính sách và cải cách
của chính phủ, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông minh ở
tất cả các ngành.
• Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua tăng cường
tài trợ cho các viện nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu khoa học,
thiết lập mối quan hệ quốc tế, thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh
vực công nghệ.
• Xây dựng kỹ năng công nghệ thông qua việc tập trung vào
đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM),
ngoại ngữ, tin học từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học.
• Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhận thức đúng
về các cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0,
đảm bảo tất cả các ngành, địa phương đều chuẩn bị cho những
thay đổi sắp tới.

NHẤN MẠNH TÍNH SÁNG TẠO VÀ TỰ DO HÓA ĐỂ
THÚC ĐẨY KINH DOANH VÀ ĐỔI MỚI

Các quyết định và chỉ thị trên đã đáp ứng nhu cầu về mở rộng cơ
sở hạ tầng thông tin quốc gia, tăng cường cơ sở nguồn nhân lực
(đặc biệt là chuyên gia công nghệ thông tin), cũng như tự do hóa
môi trường thể chế và pháp lý nằm khuyến khích đầu tư nước
ngoài vào khu vực công nghệ thông tin truyền thông.

Chính phủ Việt Nam nhìn nhận đổi mới (bao gồm sự phát triển của
nền kinh tế số) là động lực của tăng trưởng kinh tế, với sự gia tăng
tính sáng tạo và thử nghiệm, và là yếu tố thúc đẩy mở cửa và tự do
hóa.

Ví dụ, trong Chỉ thị số 16, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo
chính phủ tiếp tục hỗ trợ công tác hiện đại hóa công nghệ thông
tin truyền thông thông qua:

Trong năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng thế giới đã
xuất bản tài liệu Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo,
công bằng và dân chủ, trong đó có đoạn:

• Tập trung thúc đẩy cơ sở hạ tầng và mạng lưới số
• Đẩy mạnh cải cách để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng
công nghệ mới– bao gồm việc thực hiện chính phủ điện tử tại
các cơ quan nhà nước và rà soát lại các quy định và dịch vụ liên
quan.

Trong dài hạn, các nước có thể chế chính trị mở và toàn diện sẽ
tạo ra nhiều không gian cho đổi mới và sáng tạo cá nhân, do đó
kích thích nâng cao năng suất và nâng cao tiêu chuẩn sống. Với
Việt Nam, tìm kiếm cách thức phát triển thể chế chính trị mở và
có trách nhiệm hơn là rất cần thiết.49
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CẢI CÁCH KHUNG LUẬT PHÁP
Nhiều cơ quan nhà nước cùng chịu trách nhiệm hỗ trợ và quy
định các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế số của Việt Nam
và không có quy định nào điều chỉnh tất cả các khía cạnh của nó:
khung pháp lý về kinh tế số hiện là một sự chắp vá các quy định
và nghị định về thương mại do nhiều Bộ ban hành. Cơ quan chính
điều hành ngành viễn thông và CNTT-TT là Bộ Thông tin và Truyền
thông. Các cơ quan khác tham gia hỗ trợ nền kinh tế số được thể
hiện ở Hình 20. Các quy định quan trọng nhất về lĩnh vực này được
tóm tắt trong Hình 21. Một danh sách cụ thể hơn các quy định về
nền kinh tế số được thể hiện ở Phụ lục 2.

Quy định pháp luật hiện đại được áp dụng trong lĩnh vực giao dịch
điện tử (2005), công nghệ thông tin (2006), viễn thông (2009), tần
số vô tuyến (2009) và an ninh thông tin mạng (2015). Chính phủ
đã ban hành nhiều nghị định, quyết định để cung cấp hướng dẫn
cụ thể cho các văn bản luật này. Khung pháp lý được phát triển
hơn nữa thông qua các Hiệp định thương mại tự do và thương
mại quốc tế (như AEC, EU-VN), các hiệp định song phương với Hàn
Quốc, Nhật Bản.

Văn phòng chính phủ

Bộ Khoa học
và Công nghệ
(MOST)

Quy định các
hoạt động
liên quan đến
nghiên cứu
phát triển
và đổi mới;
khuyến khích
ứng dụng,
nghiên cứu,
phát triển và
chuyển giao
các công nghệ
chủ chốt của
Các mạng công
nghiệp 4.0

Bộ Thông tin và
Truyền thông
(MIC)

Quy định và xây
dựng kế hoạch
phát triển về xuất
bản, truyền thông,
đăng tải, CNTT-TT,
phát thanh truyền
hình và cơ cấu
thông tin quốc gia

Bộ Giáo
dục và Đào
tạo (MOET)
và Bộ Lao
động,
Thương binh
và Xã hội
(MOLISA)

Phát triển
nguồn nhân
lực trong lĩnh
vực CNTT-TT

Bộ Tài chính
(MOF)

Quy định
ngân hàng
điện tử và
tài chính
điện tử; xây
dựng chính
sách thuế,
tài chính hỗ
trợ áp dụng
CNTT-TT

Hình 20 Các cơ quan điều tiết hoạt động của nền kinh tế số ở Việt Nam
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Việt Nam ngày nay

Bộ Công
thương
(MOIT)

Quy định
thương mại
điện tử và
ứng dụng
CNTT-TT
trong các
ngành kinh tế

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
(MPI)

Các bộ và ủy
ban nhân dân
tỉnh, thành
phố trực thuộc
trung ương

Xây dựng
chiến lược
và kế hoạch
kinh tế - xã
hội để thúc
đẩy việc
ứng dụng
CNTT-TT và
kỹ thuật số

Xây dựng kế
hoạch hành
động và thúc
đẩy việc ứng
dụng CNTT-TT
trong các lĩnh
vực và địa bàn
quản lý.

Ủy ban quốc
gia về ứng
dụng công
nghệ thông
tin

Giám sát việc thực hiện kế hoạch quốc gia về CNTT-TT

Văn bản luật chính
Luật Công nghệ
thông tin 2006

Luật Viễn thông 2009

Luật Tần số
vô tuyến điện
2009

Luật an toàn thông
tin mạng 2015

Luật Giao
dịch điện tử
2005

Luật Công
nghệ cao
2008

Luật Sở hữu trí
tuệ
2005

Các Nghị định và Quyết định

Nghị định số
25/2011/NĐ-CP,
quy định chi tiết
và hướng dẫn thi
hành một số điều
của Luật Viễn
thông

Nghị định số
154/2013/NĐCP, quy định về
khu công nghệ
thông tin tập
trung

Nghị định số
26/2007/NĐCP, hướng dẫn
Luật Giao dịch
điện tử

Nghị định số
71/2007/NĐCP, hướng dẫn
Luật công nghệ
thông tin

Chỉ thị số 16/
CT-TTg về tăng
cường năng lực
tiếp cận cuộc
Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4

Nghị định
số 35/2007/
NĐ-CP and số
27/2007/NĐCP về giao dịch
điện tử trong
hoạt động
ngân hàng và
tài chính

Nghị định số
52/2013/NĐCP về thương
mại điện tử

Nghị định
số 97/2008/
NĐ-CP về
việc quản lý,
cung cấp, sử
dụng dịch
vụ internet
và thông tin
điện tử trên
internet

Chương trình
hỗ trợ hệ
sinh thái khởi
nghiệp đổi mới
sáng tạo đến
2025

Chiến lược
phát triển công
nghệ thông tin
truyền thông
đến 2010, định
hướng 2020

Các chiến lược, kế hoạch tổng thể, sáng kiến

Chiến lược bưu chính
viễn thông và công
nghệ thông tin tới 2010,
định hướng 2020

Kế hoạch tổng thể
về ngành điện tử
Việt Nam đến năm
2010, tầm nhìn
2020

Quy hoạch
quốc gia về
phát triển an
ninh công nghệ
thông tin đến
2020

Chương trình
mục tiêu phát
triển công nghệ
thông tin đến
2020, tầm nhìn
2025

Chương trình phát
triển cơ sở hạ tầng viễn
thông băng tần đến
2020

Hình 21 Cập nhật các văn bản pháp luật chính liên quan đến kinh tế số
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Cơ sở hạ tầng hỗ trợ viễn thông
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Hình 22 Số lượng máy chủ Internet an toàn ở Việt Nam
Nguồn: Ngân hàng thế giới106
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Việt Nam ngày nay
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Các dịch vụ di động không dây 3G mặt đất đã được sử dụng tại
Việt Nam từ năm 2009 và dịch vụ 4G được cấp phép vào đầu năm
2016. Vào tháng 10 năm 2016, bốn công ty viễn thông đã được
cấp giấy phép để cài đặt mạng 4G LTE, nhằm hỗ trợ các ứng dụng
Internet vạn vật và cơ sở hạ tầng thành phố thông minh. Các mạng
này hiện đang được tung ra thị trường.103

1800
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PHẠM VI PHỦ SÓNG DI ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG PHỔ
TẦN SỐ

2000

2009

Vào năm 2008, Việt Nam đã triển khai thành công dịch vụ vệ tinh
thứ ba, vệ tinh Vinasat I, để bổ sung các kết nối Internet mặt đất
và vươn tới những khu vực quá đắt để kết nối thông qua hệ thống
cáp mặt đất. Tuy nhiên, mặc dù Vinasat I có dung lượng cao và có
thể truyền tải dịch vụ Internet đến tất cả các vùng của đất nước,
tín hiệu vệ tinh có xu hướng yếu hơn và kém ổn định hơn trong
một loạt điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Việt Nam có số lượng máy chủ Internet an toàn ngày càng nhiều
hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thương mại điện tử bởi
chúng mã hóa các giao dịch trực tuyến, giúp cho khách hàng tin
tưởng và tham gia vào hệ thống bán lẻ trực tuyến. Tuy nhiên, với tỉ
lệ 19 máy chủ Internet an toàn trên 1 triệu người 106 Việt Nam vẫn
là nước có ít máy chủ an toàn trên đầu người thấp hơn nhiều so
với trung bình thế giới (215), Hàn Quốc (2201) và Thái Lan (33).106
Tỉ lệ của Việt Nam gần với Trung Quốc (21), và cao hơn
In-đô-nê-si-a (10).106

2008

Hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet Quốc gia (VNIX)
được ra đời vào năm 2003. Hệ thống này chuyển giao lưu lượng
Internet trong nước với các nhà cung cấp dịch vụ ở ba khu vực:
miền Bắc (Hà Nội), miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) và miền
Trung (Đà Nẵng). Vào tháng 1 năm 2018, băng thông của VNIX là 211
Gbps với tổng lưu lượng mạng đạt gần 40 triệu gigabytes.102

CẢI THIỆN TỐC ĐỘ KẾT NỐI VÀ AN NINH MẠNG
Với tốc độ tải xuống trung bình 9.5 Mbps, Việt Nam xếp hạng thứ
9 ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thứ 58 trên thế giới về tốc
độ kết nối trung bình, đứng trên Trung Quốc, Ma-lay-si-a, In-đônê-si-a và Phi-líp-pin.105

2007

Xương sống mạng Internet ở Việt Nam được xây dựng trên công
nghệ sợi cáp quang sử dụng ghép kênh phân chia bước sóng dày
đặc và hệ thống phân cấp kỹ thuật số đồng bộ. Một đường dây
trên mặt đất và sáu dây cáp ngầm dưới biển kết nối Việt Nam với
phần còn lại của thế giới. Cáp ngầm dưới biển bao gồm cáp Asia
America Gateway (AAG), chạy qua Hawaii đến Mỹ; cáp Intra Asia;
cáp SMW3 (Đông Nam Á, Trung Đông, Tây Âu); và cáp TVH (Thái
Lan, Việt Nam, Hồng Kông). Hầu hết các kết nối của các quốc gia
dựa trên cáp AAG.16 Tuy nhiên, đây là cáp có tín hiệu không ổn định
nhất và đã phải chịu những sự cố gián đoạn nghiêm trọng.100,101

2006

CƠ SỞ HẠ TẦNG XƯƠNG SỐNG

Mặc dù có sự cải thiện về phạm vi bao phủ của Internet, vẫn có
một khoảng cách đáng kể về tiếp cận các dịch vụ băng thông di
động giữa các khu vực nông thôn, miền núi vùng sâu vùng xa và
thành thị.104

2005

Cơ sở hạ tầng viễn thông đáng tin cậy có vai trò quyết định đối với
sự phát triển và mở rộng của nền kinh tế số ở Việt Nam. Cơ sở hạ
tầng cho đến nay vẫn đáp ứng nhu cầu to lớn về băng thông, tuy
nhiên có một số vấn đề đang phát sinh với việc bỏ hệ thống cáp
dưới biển, tắc nghẽn mạng cục bộ, phạm vi phủ sóng và tín hiệu di
động.

Đầu năm 2018, mạng di động bao phủ toàn bộ 63 tỉnh thành của
Việt Nam: 43.000 trạm 4G đã được triển khai trên toàn quốc, bao
phủ 95% dân số cả nước. Việt Nam cũng có kế hoạch đưa mạng 5G
vào sử dụng năm 2020.16 Viettel, VNPT và Mobifone là những công
ty chiếm ưu thế trên thị trường viễn thông, cùng nắm giữ hơn
90% tổng thị phần.103

2004

MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG SỐ VÀ ĐỘ BAO PHỦ SỐ

2003

2.4

SỬ DỤNG VÀ PHÂN PHỐI PHỔ TẦN SỐ
Phổ tần số được phân bổ để sử dụng cho lĩnh vực điện thoại di
động và băng thông rộng ở Việt Nam nằm trong dải 630 MHz. Lợi
nhuận kinh tế từ phổ tần số phân bổ cho lĩnh vực này cao hơn so
với phân bổ cho các mục đích khác, như đài phát thanh và truyền
hình. Năm 2015, phổ tần số mạng di động đã tạo ra giá trị kinh tế
tương đương 5021 triệu đô la Mỹ . Con số này dự kiến sẽ đạt 8211
triệu đô la Mỹ vào năm 2020. 107 Hiệu quả của phổ tần số điện
thoại di động tăng lên theo thời gian.107

Phổ tần số (MHz)

Lợi ích kinh tế (triệu đô la Mỹ)

Nhu cầu về phổ tần số sử dụng cho di động băng rộng ngày càng
tăng cao.107 Số lượng thuê bao di động đã tăng 2 triệu thuê bao
mỗi năm kể từ 2012, và hàng triệu các dịch vụ mới được dự đoán
sẽ được cung cấp trực tuyến trong thập kỉ tới.10 Khả năng cao hầu
hết những người kết nối với Internet trong tương lai tại Việt Nam
sẽ chỉ kết nối thông qua thiết bị di động. Sự mở rộng của Internet
vạn vật sẽ tạo ra thêm lưu lượng và tắc nghẽn trên phổ tần số hiện
có của di động. Ước tính khoảng 75% các kết nối vào năm 2020 sẽ
là kết nối của các thiết bị từ máy đến máy thông qua các dịch vụ
không dây tầm ngắn.108

Di động

Vệ tinh

Đài phát thanh &TV
Phổ tần số

Hàng không dân dụng
Phổ tần số

Hình 23 Lợi ích kinh tế từ phổ tần số theo từng ngành 2013-2015
Nguồn: Đại học Quốc Gia Việt Nam và Việt nghiên cứu kinh tế Bưu chính và Viễn thông 107
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2.5

Áp dụng công nghệ số

NHU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ SỐ CỦA VIỆT NAM NGÀY
CÀNG TĂNG
Việc sử dụng các dịch vụ Internet tốc độ cao, các thiết bị thông
minh và điện thoại di động ở Việt nam khá cao kể từ năm 2003,
vượt xa các nước như Pa-kis-tan, Ấn Độ và In-đô-nê-si-a. Trong
năm 2017, hơn một nửa dân số cả nước có tiếp cận Internet, so với
khoảng 15% của một thập kỉ trước.109 Các khu vực nông thôn vẫn
tụt hậu hơn so với khu vực đô thị, mặc dù việc cung cấp các dịch
vụ vệ tinh và không dây hiện nay đang khuyến khích tăng lượng kết
nối ngay cả ở những tỉnh vùng sâu vùng xa.

Phần trăm

Việc sử dụng các dịch vụ Internet băng rộng cũng đang gia tăng
trong lĩnh vực kinh doanh. Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất và dịch
vụ sử dụng Internet cho hoạt động kinh doanh đạt mức 71% năm
2007 và 86% năm 2011.110 Khoảng 500.000 tài khoản doanh nghiệp
Việt Nam đã được tạo trên Alibaba.com vào năm 2016. Trong ba
năm qua, số lượng tài khoản tăng trung bình 100.000 tài khoản
mỗi năm.111

Việt Nam có số lượng đăng ký miền cao nhất trong ASEAN: có
khoảng 422.000 tên miền ‘.vn’ hoạt động, trên tổng số gần 1 triệu
tên miền được đăng ký ở các quốc gia ASEAN. Việt Nam cũng có
khoảng 16 triệu địa chỉ được phân bổ IPv4.102
Mạng không dây được ưa chuộng hơn băng thông rộng cố định
Truy cập Internet ở Việt Nam chủ yếu thông qua điện thoại di
động. Từ năm 2005 đến 2016, số lượng đăng ký thuê bao trên
thiết bị di động tăng 9 lần. Đến năm 2017, Việt Nam đã có 135 triệu
thuê bao di động, tương đương 144% tổng dân số, rất nhiều người
Việt Nam sở hữu nhiều hơn một thuê bao di động.112 Hơn một nửa
số điện thoại di động sử dụng ở Việt Nam là điện thoại thông minh
có thể kết nối Internet.
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Thuê bao băng rộng cố định
Thuê bao điện thoại cố định
In đô nê si a

Ấn Độ

Pa kis tan

Hình 24 Tỉ lệ dân số sử dụng Internet theo từng quốc gia
Nguồn: Ngân hàng thế giới68
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Việt Nam

Thuê bao điện thoại đi động
Hình 25 Tình hình sử dụng băng thông rộng ở Việt Nam – số lượng kết nối,
2006-2016
Nguồn: Ngân hàng thế giới68

2.6

Công nghệ thông tin truyền thông – nền tảng cho sự bùng nổ của nền kinh tế
số Việt Nam

Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) là một trong
những ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam.
Năm 2016, tổng doanh thu từ ngành CNTT-TT là 67,7 tỷ USD, gấp
gần 10 lần so với năm 2010 (7,6 tỷ USD).113 Ngành công nghiệp phần
cứng là nhánh ngành lớn nhất trong ngành CNTT-TT Việt Nam,
đóng góp khoảng 85% tổng doanh thu.112

Các công ty nội địa trong lĩnh vực CNTT-TT đang tăng trưởng đáng
kể, với giá cổ phiếu tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2012.117 Các
công ty lớn bao gồm VC Corporation, Viettel và FPT.
Ngành công nghiệp phần mềm cũng đang tăng trưởng đều đặn
và bắt đầu thu hút sự chú ý toàn cầu như là một trung tâm quan
trọng của khu vực.24 Các doanh nghiệp trong nước chiếm phần lớn
thị trường, cung cấp các sản phẩm phần mềm chi phí thấp.
Năm 2016, tổng số 7.433 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tạo ra phần
mềm số cho các lĩnh vực như tài chính, viễn thông, nông nghiệp
thông minh và chính phủ. Các dịch vụ gia công phần mềm CNTT
tạo ra khoảng 3 tỷ đô la Mỹ.118 Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ để trở
thành điểm đến gia công phần mềm lớn thứ hai của Nhật Bản, chỉ
sau Trung Quốc.119

(% mặt hàng xuất khẩu từ sản xuất chế tạo)

Thiết bị CNTT-TT chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của
Việt Nam trong năm 2016, tăng từ dưới 10% của năm năm trước
đây.67 Đây hiện là lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất của quốc gia, với
thiết bị điện thoại và phát sóng chiếm phần đặc biệt quan trọng.
Các nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam như Samsung, Intel, Dell
và LG đang mở rộng hoạt động kinh doanh và gia tăng đầu tư tại
Việt Nam.114,115 Việt Nam lắp ráp các sản phẩm điện và điện tử, và
ngày càng xuất khẩu các thiết bị máy tính tinh vi: một nửa điện
thoại cao cấp S8 và S8 Plus của Samsung và hơn 80% bộ xử lý
trung tâm máy tính cá nhân của Intel được sản xuất tại Việt Nam.116

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã vượt qua hầu hết các nước láng
giềng trong khu vực bao gồm Ấn Độ và Thái Lan về xuất khẩu công
nghệ cao, tính theo tỉ lệ tổng sản xuất xuất khẩu.

Việt Nam

Thái Lan

In đô nê si a

Ấn Độ

Hình 26 Xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao ở các nền kinh tế (% tổng sản xuất xuất khẩu), 1997-2016
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam67
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TỔNG DOANH THU CỦA NGÀNH CNTT-TT VIỆT NAM

2015 (triệu đô la Mỹ)

2016 (Ước t nh, triệu đô la Mỹ)

53,023

58,838

10.97%

2,602

3,038

16.80%

638

739

15.83%

4,453

5,078

14.04%

60,715

67,693

11.49%

2016 (Ước tính)

Tỉ lệ tăng trưởng (Ước tính)

Doanh thu của ngành phần cứng, điện tử
Doanh thu của ngành phần mềm
Doanh thu của ngành nội dung số
Doanh thu của ngành dịch vụ CNTT (không bao gồm
thương mại và phân phối)
Tổng doanh thu của ngành CNTT
Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tỉ lệ tăng trưởng (Ước tính)

103

SỐ LƯỢNG CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH CNTT-TT VIỆT NAM

2015
Doanh nghiệp ngành phần cứng và điện tử

2,980

3,404

12.46%

Doanh nghiệp ngành phần mềm

6,143

7,433

17.36%

Doanh nghiệp ngành nội dung số

2,339

2,700

13.37%

Doanh nghiệp ngành dịch vụ CNTT (không bao gồm
thương mại và phân phối)

10,196

10,965

7.01%

Tổng số lượng doanh nghiệp

21,658

24,502

11.61%

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông103

HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ SỐ TRƯỞNG THÀNH
CÙNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Internet đã trở thành công cụ quan trọng trong trao đổi thông tin
giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu
hoặc nhập khẩu. Gần một nửa số doanh nghiệp của Việt Nam sở
hữu một trang web (49%) và một phần ba doanh nghiệp (32%) đã
thiết lập mối quan hệ với các đối tác nước ngoài thông qua các
kênh trực tuyến.121

.

Phần trăm

Doanh thu bán lẻ trực tuyến của Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ năm
2016, gấp hơn hai lần so với năm 2013 (2,2 tỷ đô la Mỹ). VECITA dự
đoán số lượng người mua sắm trực tuyến sẽ tăng 52% vào năm
2020.7

.

tỷ đô la Mỹ

Thương mại điện tử là một trong những phân khúc phát triển
nhanh nhất của nền kinh tế số của Việt Nam. Theo Cơ quan
Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Việt Nam (VECITA),
thị trường thương mại điện tử của cả nước tăng 35% mỗi năm nhanh gấp 2,5 lần, so với Nhật Bản.120

Doanh thu

Tăng trưởng
2014

2015

2016

% người dùng Internet tham
gia thương mại điện tử

58%

62%

65%

Ước tính chi tiêu thương mại điện
tử trên đầu người (USA)

145

160

170

Hình 27 Tổng quan thương mại điện tử B2C Việt Nam
Nguồn: Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam122
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Thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới đang phát triển
nhanh chóng với các ứng dụng thanh toán di động - như WePay,
ApplePay, SamsungPay - và sự xuất hiện của tiền điện tử toàn cầu
có thể sử dụng ví kỹ thuật số để cho phép mọi người chuyển tiền
cho nhau ngang hàng trên Internet, cũng như trả tiền hàng hóa
và dịch vụ trong nội địa. Thanh toán bằng tiền điện tử toàn cầu
thường có thể tránh được chi phí giao dịch liên quan đến tỉ giá tiền
tệ, phí ngân hàng và thanh toán bằng thẻ tín dụng.

SỰ XUẤT HIỆN VÀ MỞ RỘNG CỦA KINH TẾ CHIA SẺ
VÀ KINH TẾ NỀN TẢNG
Kinh tế chia sẻ được hỗ trợ bởi các nền tảng điện toán đám mây,
tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao và sở thích ít sở hữu tài
sản cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam.
Ví dụ, trong năm năm qua các nền tảng chia sẻ chuyến đi và các
ứng dụng như Uber và Grab đã tạo ra sự cạnh tranh cho các doanh
nghiệp taxi truyền thống. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á
thu hút Uber, ngoại trừ Trung Quốc, là thị trường phát triển nhanh
nhất của Uber trên toàn cầu năm 2015.123 Ngày càng có nhiều
người sử dụng Grab ở Việt Nam hơn bất kỳ quốc gia nào. Các nhà
cung cấp dịch vụ taxi truyền thống ở Việt Nam đang phát triển nền
tảng và ứng dụng di động của riêng mình để cạnh tranh với những
đối thủ mới gia nhập thị trường.
Cho vay ngang hàng cũng là một xu thế mới ở Việt Nam, với các
nền tảng như Timma, Vaymuon và Mofin cung cấp các khoản vay
cho các cá nhân và Lendbiz cho vay kinh doanh. Thông qua dịch
vụ Lendbiz, các doanh nghiệp có thể đăng ký các khoản vay lên
tới 1 tỷ đồng (44.000 đô la Mỹ) mà không cần tài sản thế chấp, và
có thể được chấp thuận trong vòng 24 giờ. Nền tảng Lendbiz hấp
dẫn đối với các nhà đầu tư bởi rào cản thấp, chỉ cần 500.000 đồng
(22 đô la Mỹ) để tham gia và khả năng đạt được lợi nhuận cao với
lãi suất hàng năm lên đến 20%.124
Kinh tế nền tảng có lợi cho nhiều nhóm, bao gồm các công ty, nhà
đầu tư, nhân viên và người tiêu dùng, những người giờ đây có thể
tiếp cận dịch vụ hiệu quả hơn. Những mô hình kinh doanh mới này
cung cấp các luồng thu nhập mới và các cơ hội việc làm, toàn thời
gian hoặc bán thời gian thông qua làm việc tự do hoặc ký kết hợp
đồng.

NỘI DUNG SỐ ĐANG LÊN NGÔI
Truyền thông xã hội
Trong khi truyền hình và báo chí duy trì chỗ đứng của mình, số
lượng sở hữu thiết bị di động tăng lên làm đẩy mạnh nhu cầu
về nội dung số và tin tức ở khắp cả nước. Có 240 trang mạng xã
hội và 63 cửa hàng tin tức tích hợp số tại Việt Nam.112 Facebook
là mạng xã hội phổ biến nhất, với 1/3 dân số sở hữu tài khoản
Facebook.113 Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy sự phát triển của
các mạng truyền thông xã hội nội địa thông qua các sáng kiến như

Nền tảng kiến thức

số Việt Nam. Nền tảng mở này khuyến khích
người dùng phát triển các ứng dụng và phần mềm khác (bao gồm
mạng xã hội và phương tiện truyền thông) sử dụng dữ liệu và cơ sở
hạ tầng của chính phủ.125,126
Quảng cáo trực tuyến
Ngành công nghiệp quảng cáo trực tuyến của Việt Nam đang phát
triển nhanh chóng, đạt doanh thu 390 triệu đô la Mỹ năm 2016.
Dự kiến sẽ
 tăng gấp ba lần vào năm 2020.122 Năm 2014, mạng xã
hội đã vượt qua các công cụ tìm kiếm để trở thành phương tiện
quảng cáo trực tuyến được sử dụng nhiều nhất cho các doanh
nghiệp Việt Nam.122 Ngoài các doanh nghiệp, hầu hết khách hàng
quen thuộc là các hộ kinh doanh và cá nhân bán hàng hóa và dịch
vụ trực tuyến. Những nhóm này đã đóng góp nhiều nhất vào sự
phát triển của quảng cáo trên các mạng xã hội.
Các dịch vụ Over-the-top
Các dịch vụ Over-the-top (OTT) như Zalo, Skype và Viber đang thay
thế các dịch vụ thoại và SMS truyền thống. Nhắn tin di động qua
các ứng dụng đã vượt qua tin nhắn truyền thống qua SMS ở Việt
Nam trong năm 2012.16 Các nhà khai thác dịch vụ truyền thống lớn
bao gồm Viettel và VNPT đang chuyển sang cung cấp các dịch vụ
OTT của riêng mình như Viettel Mocha hay Viettalk để cạnh tranh.
Trò chơi (games)
Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường lớn nhất cho
các trò chơi trực tuyến ở Đông Nam Á. Năm 2017, Việt Nam đứng
thứ 28 trên 100 quốc gia về doanh thu từ game (367 triệu đô la
Mỹ), vượt qua Phi-líp-pin và Sing-ga-po.127 VNG, nhà cung cấp trò
chơi trực tuyến lớn nhất của Việt Nam, được các công ty nghiên
cứu thị trường định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn tăng trưởng đến từ
thị trường trò chơi trên thiết bị di động: các ứng dụng trò chơi trên
điện thoại thông minh đã tăng 37% năm 2016, 129 và 60% doanh
thu ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam đến từ trò
chơi. Flappy Bird, do Nguyễn Hà Đông của Việt Nam tạo nên, là trò
chơi miễn phí được tải xuống nhiều nhất trong cửa hàng ứng dụng
iOS năm 2014.130
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CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
Các dịch vụ chính phủ điện tử đã nhanh chóng lan tỏa ở Việt Nam.
Như ở các nước đang phát triển khác, các cơ quan chính phủ và
các nhà cung cấp dịch vụ đã áp dụng các dịch vụ số trước nhiều
doanh nghiệp.131 Điều này không đáng ngạc nhiên vì hầu hết các
công ty ở Việt Nam đều nhỏ và hoạt động không chính thức.
Năm 2015, Việt Nam ban hành Nghị quyết 36a/ND-CP về:
Thúc đẩy sự phát triển của chính phủ điện tử, nâng cao chất
lượng và hiệu quả của các cơ quan nhà nước để phục vụ người
dân và doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao vị thế của Việt Nam về
chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc và đảm
bảo sự cởi mở và minh bạch trong các cơ quan nhà nước.

Trọng tâm chính của sáng kiến chính phủ điện tử của Việt Nam là
phát triển các hệ thống hành chính của chính phủ trong lĩnh vực
tài chính, hải quan và quản lý thuế. Những nỗ lực này dường như
được đền đáp. Trong một cuộc khảo sát của Bộ Công Thương năm
2016, 74% các doanh nghiệp đã cho biết có sử dụng dịch vụ công
trực tuyến. Quản lý thuế trực tuyến là dịch vụ công được sử dụng
thường xuyên nhất (88%), tiếp theo là đăng ký kinh doanh trực
tuyến (41%) và khai báo hải quan.
Chính phủ cũng tập trung vào phát triển và hỗ trợ cơ sở hạ tầng
và các nền tảng cơ bản cho phát triển Internet vạn vật, thành phố
thông minh, dữ liệu mở và quyền truy cập các cổng thông tin,
truyền thông giữa các cơ quan.132

Từ năm 2014 đến năm 2016, Việt Nam đã tăng 10 bậc để xếp thứ
89 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ về xếp hạng chỉ số phát
triển chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc (EGDI) .21 Việt Nam là
một trong mười quốc gia đã nhảy vọt từ EGDI mức trung bình đến
EGDI mức cao.21
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Hình 28 Internet băng thông rộng tính trên đầu nhân viên ở các cơ quan tại
Việt Nam
Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội tin học Việt Nam 94
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Hình 29 Doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam (%)
Nguồn: Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam122

NHỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP MẶT TRỜI MỌC
Công nghệ tài chính (fintech)
Công nghệ số làm phát sinh các mô hình kinh doanh mới và các
ngành công nghiệp 'mặt trời mọc’ mới nổi. Các sản phẩm và dịch
vụ công nghệ tài chính là một trong những ngành phát triển nhanh
nhất. Năm 2017, Việt Nam có 48 công ty fintech cung cấp dịch vụ
từ thanh toán đến kiều hối và tiền điện tử.133
Mặc dù dịch vụ thanh toán vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong số các
công ty khởi nghiệp fintech (48%), các phân khúc mới nổi như
công nghệ bảo hiểm (insurtech), công nghệ sức khỏe (wealthtech)
và công nghệ luật (regtech) đang thu hút sự quan tâm của các nhà
đầu tư trong nước và quốc tế.
Chăm sóc sức khỏe từ xa (telehealth)
Các cơ quan y tế của chính phủ đang xem xét cách thức sức khỏe
điện tử (e-health) có thể cung cấp các dịch vụ cho một nền dân số
đang già đi, đa dạng và phân tán địa lý. Ví dụ, Sở Y tế tỉnh Quảng
Ninh đang triển khai một hệ thống mạng chăm sóc sức khỏe từ
xa để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho các cộng
đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa ở miền núi hoặc hải đảo, ở
cách trung tâm thành phố một ngày đường đi lại bằng ô tô. Vũ
Xuân Điền, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho biết:
Mạng lưới chăm sóc sức khỏe từ xa đã thay đổi hoàn toàn mức
độ của các dịch vụ cho các cộng đồng trong tỉnh và giảm tải áp
lực công việc cho các cán bộ y tế của chúng tôi.134

Thanh toán điện tử

Cho vay

Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding)

Quản lý POS

Blockchain

Quản lý dữ liệu

Quản lý tài chính cá nhân

So sánh thông tin

Kiều hối
Hình 30 Các phân khúc Fintech ở Việt Nam
Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam133
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2.7 Cách mạng công nghiệp
4.0 – làn sóng kế tiếp
Các ngành công nghiệp có lịch sử phát triển rất dài, đặc biệt đối
với ngành sản xuất chế tạo, đang được cách mạng hóa bởi những
làn sóng công nghệ mới. Vào đầu những năm 1800, cuộc cách
mạng công nghiệp đầu tiên bắt đầu chuyển đổi từ sản xuất bằng
tay sang sản xuất máy bằng động cơ hơi nước và nước. Cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ hai chứng kiến sự xuất hiện của điện,
dây chuyền lắp ráp và sản xuất hàng loạt. Làn sóng thứ ba, hay
Cuộc cách mạng kỹ thuật số, bắt đầu khai thác sức mạnh của máy
tính và tự động hóa trong sản xuất.

Quản lý vận hành trong các nhà máy sẽ được liên kết liền mạch với
thông tin và phân tích thị trường, có khả năng lớn hơn cho người
tiêu dùng đặt hàng các sản phẩm tùy chỉnh với số lượng ít trực
tiếp từ nhà máy. Chuỗi cung ứng và phân phối cũng có thể được
đánh giá, liên kết thông tin và điều chỉnh dựa trên các điều kiện thị
trường khác nhau và nhu cầu của người tiêu dùng. Điều này sẽ dẫn
đến khả năng đáp ứng tốt hơn, hiệu quả và nhanh nhẹn hơn trong
việc đưa sản phẩm ra thị trường và giảm chất thải sản xuất. 2,3

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp theo, có thể là cuộc cách
mạng ấn tượng nhất, là làn sóng chuyển đổi kỹ thuật số và trực
tuyến. Nó sẽ thay đổi cấu trúc và động lực của nhiều ngành công
nghiệp thông qua tự động hóa hơn nữa hệ thống kết nối số hóa
– vật lý – sinh học, phân tích dữ liệu lớn, mạng cảm biến, trí tuệ
nhân tạo và Internet vạn vật.

Internet
vạn vật và các
hệ thống kết nối
số hóa – vật lý –
sinh học

Robot

SẢN XUẤT CHẾ TẠO 4.0
Có nhiều cơ hội cho ngành sản xuất chế tạo tận dụng các công
nghệ của nền công nghiệp 4.0.
Nhà máy 4.0 sẽ có giao tiếp giữa máy với máy, sử dụng trí tuệ nhân
tạo cho các máy để tự động đưa ra quyết định sản xuất theo lịch
trình và cung cấp cho người điều hành bộ dữ liệu phong phú để
làm cơ sở ra các quyết định phức tạp hơn. Các phân tích có thể
được sử dụng để dự báo nhu cầu tiêu dùng, dự đoán lỗi máy, hiển
thị các chỉ báo về chất lượng sản xuất trong thời gian thực và giúp
tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất. 1

Tích hợp hệ
thống và thực tế
tăng cường

Công nghiệp 4.0

Trí tuệ nhân tạo

Sản xuất đắp dần

Dữ liệu lớn và
đám mây

Hình 32 Các công nghệ chính trong Công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ nhất

Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ hai

• Sản xuất bằng máy

• Dây chuyền lắp ráp

• Năng lượng từ hơi nước và
nước

• Sản xuất hàng loạt

Hình 31 Tiến trình cách mạng công nghiệp
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• Năng lượng điện

Cách mạng số

Công nghiệp 4.0
• Internet vạn vật

• Máy tính số

• Phân tích dữ liệu lớn

• Internet

• Trí tuệ nhân tạo

• Tự động hóa

• Hệ thống kết nối số hóa –
vật lý – sinh học

NÔNG NGHIỆP 4.0

THỰC HIỆN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ngành nông nghiệp cũng chứng kiến thay đổi căn bản thông qua
việc thực hiện Nông nghiệp 4.0, còn được gọi là 'nông nghiệp
thông minh' hay 'nông nghiệp chính xác'.

Việc đưa Cách mạng công nghiệp 4.0 vào các ngành lớn như sản
xuất chế tạo và nông nghiệp không phải là không có những thách
thức. Ví dụ, các hệ thống kế thừa có sẵn trong cả nông nghiệp và
sản xuất chế tạo đều đắt tiền và phức tạp, và việc đưa vào áp dụng
các công nghệ công nghiệp 4.0 thường đòi hỏi các khoản đầu tư
thâm dụng vốn trên toàn bộ hoạt động kinh doanh. Hầu hết các
thiết bị hiện đang được sử dụng trong cả hai lĩnh vực nông nghiệp
và sản xuất chế tạo là công nghệ analogue và các nhà quản lý và
nhân viên chưa được đào tạo để thực hiện hoặc sử dụng các hệ
thống kết nối kỹ thuật số nhiều hơn.

Nông nghiệp 4.0 tối ưu hóa đầu vào trồng trọt dựa trên nhu cầu
thực tế của cây trồng với sự trợ giúp của các công nghệ như GPS,
mạng viễn thám và Internet để tạo ra các hệ thống không gian số
- thực thể - sinh học.4 Các hệ thống này có thể cung cấp thông tin
theo thời gian thực về điều kiện đất, nhu cầu của cây trồng và con
vật, điều kiện thời tiết, năng suất cây trồng và nhu cầu thị trường.
Tất cả các thông tin này có thể cải thiện đáng kể sản lượng, giá trị
dinh dưỡng, phúc lợi động vật và chất thải của hệ thống.5
Nông nghiệp 4.0 cũng có thể khai thác mạng lưới phân phối
blockchain. Blockchain có thể cung cấp khả năng hiển thị thông tin
xuất xứ và quá trình chế biến của thực phẩm có sẵn trong các cửa
hàng. Điều này có tiềm năng làm tăng sự tin tưởng của người tiêu
dùng vào các sản phẩm của Việt Nam và cải thiện các thành phần
giá trị gia tăng của thực phẩm - như giá trị dinh dưỡng, nguồn gốc
địa lý, phúc lợi động vật và các thuộc tính 'hữu cơ'. 6,7
Nông nghiệp 4.0 đã bắt đầu được thực hiện ở các khu vực nông
thôn Việt Nam, đặc biệt cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao
như thủy sản, hoa và trái cây. Ví dụ, năm 2016 một mạng lưới cảm
biến không dây được lắp đặt tại một trang trại cá của Việt Nam ở
tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sông Mekong, để kiểm soát chất lượng
nước và ngăn ngừa bệnh cá. Nếu mô hình này được thực hiện rộng
rãi hơn, việc theo dõi các trang trại cá theo thời gian thực có thể
giúp giảm 40-50% tổn thất sản xuất, tương đương với sự khác biệt
về doanh thu cho mỗi trang trại ít nhất 12.000 đô la Mỹ mỗi sáu
tháng.8 Các dự án tương tự đang được thực hiện, với sự hỗ trợ từ
chính sách của chính phủ và lãi suất cho vay thấp hơn.

Ở rất nhiều vùng nông thôn, cơ sở hạ tầng viễn thông chưa có để
hỗ trợ Internet vạn vật và các mạng dựa trên cảm biến - chẳng hạn
như mạng diện rộng năng lượng thấp, an ninh mạng cũng không
đáng tin cậy.
Công nghệ công nghiệp 4.0 có thể sẽ mất một vài năm để cất cánh
trong cả hai lĩnh vực, nhưng sẽ thúc đẩy năng suất và lợi nhuận rất
lớn139.

VIỆC LÀM BỊ THAY THẾ
Nhìn chung, công nghiệp 4.0 có tiềm năng làm tăng đáng kể năng
suất ở các ngành. Tuy nhiên, năng suất tăng lên là do sự thay thế
lao động bằng máy móc nhiều hơn, nguy cơ mất việc làm và tỉ lệ
thất nghiệp cao hơn, đặc biệt là ở các địa phương. Theo tổ chức
Lao động quốc tế, hơn 2/3 trong tổng số 9,2 triệu công việc trong
ngành dệt may và giày dép của Đông Nam Á (bao gồm 86% trong
số đó ở Việt Nam) có nguy cơ bị thay thế bằng tự động hóa bằng
các công nghệ thông minh.9
Có những quan ngại ngày càng tăng về dân số Việt Nam trước tác
động của công nghiệp 4.0. Một cuộc khảo sát gần đây ở các doanh
nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Hà Nội cho thấy 55% các DNVVN
quan tâm đến ngành công nghiệp 4.0 tin rằng ngành công nghiệp
4.0 sẽ có tác động sâu sắc đến nền kinh tế của Việt Nam, chủ yếu
là do mất việc làm bởi tự động hóa.143
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3 THÁCH THỨC
VÀ CƠ HỘI
Việt Nam đã chuyển đổi nhanh chóng trong ba thập kỷ qua, và 20 năm tới sẽ chứng kiến sự biến đổi với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn.
Điều này sẽ đặt ra một số cơ hội và thách thức.

THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM:
• Năng suất lao động tăng và chuyển từ một quốc gia có thu
nhập trung bình sang thu nhập cao: Theo Ngân hàng Thế giới,
chỉ có hơn 10% các quốc gia có mức thu nhập trung bình vào
năm 1960 trở thành quốc gia có mức thu nhập cao vào năm
2008.137 Việt Nam phải đối mặt với một thách thức đáng kể
trong hai thập kỷ tới để tránh bị rơi vào “bẫy thu nhập trung
bình”. Một rủi ro là đầu tư và tăng trưởng có thể giảm dần do
năng lực cạnh tranh giảm vì chi phí nhân công tăng và quá ít
đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ tiết kiệm lao động. Bên
cạnh việc không đầu tư vào công nghệ sản xuất, cơ sở hạ tầng,
kỹ năng và doanh nghiệp, nguyên nhân khiến cho các quốc gia
khác vẫn bị mắc kẹt ở mức thu nhập trung bình bao gồm bất ổn
chính trị, hành chính công, luật lệ và chi tiêu công không hiệu
quả. Trong ba thập kỷ qua, nền kinh tế Việt Nam đã mở rộng
nhanh chóng nhờ sự sẵn có của lao động đầu vào, nhưng việc
tăng năng suất lao động thông qua áp dụng công nghệ bị hạn
chế.5 Để Việt Nam có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình,
năng suất lao động cần tăng mạnh trong thập kỷ tới.

• Đột phá số thức: Trong khi năng suất lao động phải tăng thông
qua đổi mới công nghệ, mất việc làm nhanh chóng do thay thế
lao động là một nguy cơ đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam.
Tổ chức Lao động Quốc tế báo cáo rằng khoảng 70% việc làm
ở Việt Nam có nguy cơ cao bị thay thế bởi tự động hóa trong
hai thập kỷ tới.11 Việt Nam được xác định là quốc gia có nguy
cơ bị ảnh hưởng bởi đột phá số thức nghiêm trọng nhất trong
năm quốc gia ASEAN – Phi-líp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-si-a và
Cam-pu-chia.11 Điều này là do tỉ lệ nhân công làm việc cao trong
ngành sản xuất ở Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quần
áo, nông nghiệp và bán lẻ. Các ngành nghề được xác định là
có nhiều rủi ro nhất bao gồm trợ lý bán hàng, lao động nông
nghiệp và công nhân may. Phụ nữ, những người lao động có
trình độ học vấn thấp hơn và được trả lương thấp, có nhiều khả
năng bị ảnh hưởng bởi tự động hóa nhiều hơn so với các bộ
phận khác của lực lượng lao động.11 Lực lượng lao động lớn và
rời của Việt Nam sẽ cần phải được đào tạo với các kĩ năng mới

Việt Nam 70% (nguy cơ cao nhất)
Cam pu chia 57%
In đô nê si a 56%

Việt Nam

70%

Thái Lan

44%

Phi líp pin

49%

Phi líp pin 49%
Thái Lan 44% (nguy cơ thấp nhất)

Cam pu chia

57%

In đô nê si a

56%

Hình 33 Tỉ lệ công nhân được trả lương đang gặp nguy cơ thay thế bởi tự động hóa ở 5 nước ASEAN
Nguồn: Tổ chức lao động quốc tế11
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và các ngành công nghiệp mới sẽ cần phải phát triển để tránh
tăng tỷ lệ thất nghiệp.
• Đô thị hoá và tăng dân số di cư nội địa: Như đã nói ở trên,
Việt Nam sẽ tiếp tục đô thị hóa nhanh chóng trong hai thập kỷ
tới. Đây sẽ là một thách thức trong việc quản lý tăng dân số và
cung cấp cơ sở hạ tầng ở các khu vực đô thị đang phát triển
nhanh chóng và xử lý hậu quả kinh tế và xã hội của việc dân số
giảm, đặc biệt là nhóm thanh niên, ở các vùng nông thôn.
• Biến đổi khí hậu và gia tăng các biến cố thời tiết khắc nghiệt:
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã xếp Việt Nam trong số 5 quốc gia hàng
đầu thế giới có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí
hậu và các biến cố thời tiết khắc nghiệt.13 Các hiện tượng như
nắng nóng dữ dội,rét đột ngột, dông tố, bão lớn, lũ lụt và nước
biển dâng cao đang diễn ra thường xuyên dọc theo bờ biển dài
và ở hai vùng đồng bằng thấp của sông Mekong và sông Hồng.13
Hai thành phố lớn nhất Việt Nam, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh, đều nằm ở vùng đồng bằng ven biển và dễ bị ngập lụt
và gặp bão. Độ mặn trong đất và nước tăng do mực nước biển
dâng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất lương thực ở các vùng
đồng bằng, đây vốn là nơi cung cấp phần lớn các sản phẩm tươi
sống của Việt Nam cũng như đóng góp đáng kể vào xuất khẩu
của đất nước.13
• Nợ: Nợ công và tư ở Việt Nam tăng lên trong 5 năm qua. Nợ
công hiện chiếm 61,3% GDP vào cuối năm 2017, tăng từ 45,8%
năm 2011.145 Việc vừa phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng và vừa phải
quản lý nợ sẽ là một thách thức đối với Việt Nam khi nền kinh
tế mở rộng và đô thị hóa dân số. Nợ ở khu vực tư nhân cũng
tăng nhanh, tổng nợ của cả hai khu vực (công và tư) đạt 124%
GDP - vượt quá 5 nước ASEAN (Malaysia, Philipines, Singapore,
Indonesia và Thái Lan) hay các nước thu nhập trung bình và các
nước khác đang ở giai đoạn phát triển tương tự.13 Lạm phát vào
cuối năm 2017 ở mức thấp 3,53%, 50 trong quá khứ các khoản
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nợ tăng mạnh ở Việt Nam đã gây ra bất ổn tài chính, khiến cho
lạm phát tăng lên hơn 20% .13
• Duy trì đầu tư trực tiếp nước ngoài: FDI là động lực tăng trưởng
quan trọng của Việt Nam, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất
khẩu. Trong 30 năm qua, chính phủ đã đưa ra nhiều quy định
để khuyến khích môi trường đầu tư tại Việt Nam - ví dụ, Luật
Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2015 đã tăng cường ưu đãi
đầu tư và cho phép đầu tư nước ngoài tham gia vào các ngành
kinh doanh rộng hơn. Cho dù những thay đổi như vậy của chính
phủ đã làm tăng FDI,15 các nhà phân tích vẫn cảnh báo rằng cần
phải cải cách hơn nữa để duy trì tăng trưởng trong dài hạn.16 Kế
hoạch tổng thể về tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2013-2020 nhằm
giải quyết vấn đề này thông qua cải thiện môi trường kinh
doanh của quốc gia và hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp
tư nhân.5 Kế hoạch này tập trung vào phát triển kinh tế số và
các ưu tiên để thu hút thêm FDI vào các lĩnh vực như cơ sở hạ
tầng và sản xuất công nghệ cao.146
• Gia tăng bất bình đẳng: Như đã nêu trong phần giới thiệu
của báo cáo này, mặc dù Việt Nam có thành tích giảm nghèo
ấn tượng, vẫn có những quan ngại ngày càng tăng về bất bình
đẳng. Quyền kiểm soát các lợi ích kinh doanh lớn có ảnh hưởng
đến cuộc sống của nhiều người Việt Nam đang nằm trong tay
một nhóm người nhỏ, làm gia tăng bất bình đẳng, điều này có
khả năng gây ra bất ổn chính trị và dân sự, có thể tác động đến
thu hút FDI và quỹ đạo tăng trưởng của đất nước.
• Thiếu kỹ năng: Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu kỹ
năng đáng kể. Lao động không có tay nghề vẫn chiếm một
phần lớn (38%) trong lực lượng lao động năm 2016,38 cho dù thị
trường có nhu cầu lớn đối với lao động có tay nghề.47 Trong 9
ngành kinh tế, 50% đến 88% người sử dụng lao động báo cáo
có vấn đề về tuyển dụng do thiếu các ứng viên có tay nghề.47
Trong số 633 công ty liên kết của Nhật Bản tại Việt Nam, 42,5%
cho biết chất lượng lao động là một vấn đề trong quản lý.147
Nhu cầu về lao động CNTT tăng 47% mỗi năm, và để đáp ứng
nhu cầu này, Việt Nam sẽ cần thêm khoảng một triệu lao động
nữa trong ngành này vào năm 2020.19 Việc thiếu các chuyên
gia CNTT có tay nghề cao dẫn đến lỗ hổng, đặc biệt là an ninh
mạng: Việt Nam được xếp hạng 101 trong số 193 quốc gia, sau
My-an-ma, Lào và Cam-pu-chia về chỉ số an ninh mạng toàn
cầu năm 2017.148 Nửa đầu năm 2016 đã chứng kiến số vụ tấn
công và sự cố bảo mật mạng tăng gấp 4 lần so với tất cả các
trường hợp xảy ra năm 2015.114

NHỮNG CƠ HỘI CHO VIỆT NAM:
• Vị trí địa lý: Trung tâm của nền kinh tế toàn cầu đang chuyển
từ Tây sang Đông và đến năm 2050 sẽ nằm giữa Trung Quốc và
Ấn Độ, nơi đây sau này sẽ là các nền kinh tế lớn nhất thế giới.20
Việt Nam bản thân là một thị trường khá lớn, ở vị trí thuận lợi
để có thể hoạt động về kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia
đang phát triển nhanh ở châu Á. Việt Nam có các tuyến giao
thương đường bộ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Lào
và Campuchia. Các tuyến thương mại hàng hải quan trọng chạy
dọc theo bờ biển dài của Việt Nam tới Biển Đông và Hà Nội,
đây là một trong những tuyến đường hàng hải và đường bộ của
vành đai Trung Quốc. Tuyến đường này đang được phát triển
để hỗ trợ cho việc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ từ Trung
Quốc đến châu Âu và phần còn lại của thế giới.
Bờ biển dài và các khu vực đa dạng sinh học của Việt Nam cũng
tạo cơ hội cho việc tiếp tục xây dựng ngành du lịch phát triển
nhanh. Việt Nam là nơi sinh sống của 10% động vật trên thế
giới, và 40% hệ thực vật của Việt nam chỉ tồn tại trong lãnh thổ
quốc gia.149 Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam được
xếp hạng là quốc gia giàu thứ 16 trên thế giới về đa dạng sinh
học .150,151 Điều này có thể đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam
không chỉ thông qua du lịch sinh thái mà còn thông qua khám
phá sinh học.
• Dân số trẻ và có trình độ học vấn: Độ tuổi trung bình ở Việt
Nam là 30,4 tuổi, 21 so với 42,6 tuổi ở Liên minh châu Âu và 37,4
tuổi ở Trung Quốc.152 Điều này có nghĩa là tỷ lệ dân số ở Việt
Nam ở độ tuổi lao động tương đối cao (70%).22 Lực lượng lao
động được đào tạo tốt. Đất nước đã tiến hành phổ cập giáo dục
tiểu học ở Việt Nam bắt buộc từ năm 1991153 và tỉ lệ biết chữ
của người lớn cao, khoảng 95% .23 Tỉ lệ biết chữ ở người trẻ còn
cao hơn, 98% .23 Sinh viên Việt Nam đạt điểm cao trên bảng xếp
hạng quốc tế, tương đương với nhiều nước OECD.154 Mặc dù
Việt Nam còn thiếu kỹ năng trong một số lĩnh vực, chính phủ
đang rất nỗ lực để đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là giáo dục kỹ
thuật. 155 Nguồn nhân lực trẻ và giáo dục được coi là những tài
sản giá trị trong quá trình chuyển đổi kinh tế và số hóa.
• Ngành công nghiệp CNTT-TT ngày một phát triển và có tính
khởi nghiệp: Như đã mô tả ở trên, Việt Nam có các ngành
công nghiệp mặt trời mọc như fintech, và chính phủ đã ưu tiên
phát triển ngành CNTT với Kế hoạch tổng thể phát triển CNTT.6
Nhiều công ty phần mềm Việt Nam cũng đang thu hút phát
triển phần mềm theo hình thức gia công và thuê nước ngoài từ
các quốc gia khác.96

• Tiến gần với đổi mới sáng tạo của toàn cầu và đầu tư mạo
hiểm: Cùng với sự dịch chuyển ở trung tâm kinh tế toàn cầu
sang phía đông, trung tâm công nghệ của thế giới cũng đang
hướng sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam đang
tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của mình, đang ở vị
trí cao hơn ít nhất 10% so với các nước có mức GDP tương
đương.156 Chỉ số Đổi mới Toàn cầu năm 2017 (GII) xếp Việt nam
ở vị trí 47 trong số 127 quốc gia, tăng 12 bậc kể từ năm 2016 và
dẫn đầu trong số các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
trong danh sách.156
Ngày càng nhiều bằng sáng chế đang được ghi tên bởi các nước
láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc25, nước này hiện đứng thứ
hai chỉ sau Hoa Kỳ trong việc cung cấp vốn đầu tư mạo hiểm
toàn cầu.26 Điều này có thể là lợi thế cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp về công nghệ mới nổi trong khu vực trong việc tìm kiếm
các nguồn tài chính cho đổi mới sáng tạo.
• Tầng lớp trung lưu châu Á đang tăng lên: Tầng lớp trung lưu
toàn cầu đang phát triển nhanh chóng: đến năm 2020, dự kiến
tầng lớp này sẽ chiếm hơn 50% dân số thế giới, so với khoảng
30% năm 2010.27 Tầng lớp trung lưu mở rộng trong tương lai
được dự báo tập trung nhiều ở châu Á (88% trong số những
người mới tham gia mới), đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ.27
Việt Nam cũng sẽ chứng kiến sự gia tăng rất lớn của tầng lớp
trung lưu: khoảng 10% dân số Việt Nam là một phần của tầng
lớp trung lưu toàn cầu vào năm 2015,41 và đến năm 2035, con
số này được dự đoán sẽ tăng lên hơn một nửa.41 Khi tầng lớp
trung lưu châu Á phát triển, chi tiêu của họ cũng sẽ tăng lên.
Chi tiêu của tầng lớp trung lưu ở khu vực Châu Á Thái Bình
Dương được dự đoán sẽ tăng gần gấp ba lần trong giai đoạn
2015 và 2030,27
• Du lịch nở rộ ở Đông Nam Á: Cùng với các cơ hội liên quan đến
địa điểm, địa lý và tầng lớp trung lưu châu Á đang phát triển,
là sự bùng nổ trong ngành du lịch ở Việt Nam. Du lịch là một
trong những lĩnh vực dịch vụ đang tăng trưởng nhanh của Việt
Nam - đóng góp 13,9% vào GDP năm 2015, dự đoán sẽ tăng trên
15,2% vào năm 2026.28 Năm 2015 ngành du lịch đã tuyển dụng
hơn 6 triệu lao động trực tiếp và gián tiếp (gần 10% tổng lực
lượng lao động ở Việt Nam) ), và đón tiếp hơn 6 triệu du khách
quốc tế. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên hơn 11 triệu vào
năm 2026. Hầu hết du khách quốc tế đến thăm Việt Nam đến
từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Sự phát triển của du
lịch là một hiện tượng chung của toàn khu vực, cùng với Thái
Lan, Ma-lay-si-a, In-đô-nê-si-a và Sing-ga-po tất cả đều tăng số
lượng khách thăm quan kể từ 2009.157
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• Công nghệ nhảy vọt: Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển
nhanh chóng trong công nghệ truyền thông di động, với mạng
4G hiện phủ sóng hơn 95% các hộ gia đình.16 Việt Nam đặt mục
tiêu đưa mạng 5G vào năm 2020.16 Trong nhiều lĩnh vực, kết nối
không dây 5G sẽ phủ nhận sự cần thiết phải lắp đặt cơ sở hạ
tầng mạng dây tại chỗ. Nó cũng sẽ cho phép một thế hệ công
nghệ Internet vạn vật mới. Các lĩnh vực hứa hẹn nhất sử dụng
5G ở Việt Nam gồm chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh,
xe không người lái, công nghiệp Internet vạn vật và kết nối
không dây cố định.29 Các ứng dụng này có thể hỗ trợ sản xuất
chế tạo tiên tiến trong ngành công nghiệp 4.0 và giúp cho công
tác chăm sóc sức khỏe trở nên hiệu quả hơn khi dân số già đi.
Phạm vi phủ sóng không dây rộng rãi cùng với số lượng người
tiêu dùng sử dụng điện thoại di động cao, có thể giúp ngăn
chặn việc phân chia số và đảm bảo mọi người đều có thể khai
thác được từ phát triển số của quốc gia.
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO
• Tìm ra cách giúp Việt Nam điều hướng những thách thức và
cơ hội mà đất nước đối mặt trong 20 năm tới, bước tiếp theo
trong nghiên cứu này sẽ là nghiên cứu sâu hơn về các tác động
của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các ngành sản xuất chế
tạo và nông nghiệp, đưa ra và mô tả các kịch bản có thể về
tương lai nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2038.
• Phỏng vấn các tác nhân được lựa chọn trong các ngành kinh tế,
chính phủ và cộng đồng người Việt. Thu thập thêm thông tin về
các xu hướng đã trình bày ở trên và khám phá thêm bất cứ xu
hướng nào khác.
• Tạo ra các kịch bản có thể trong tương lai từ việc phát triển các
trục mô tả các xu hướng có tác động lớn nhất và những bất
chắc lớn nhất đối với Việt Nam
• Khi hoàn thành, các kịch bản này sẽ mang lại tầm nhìn cho các
nhà lãnh đạo của chính phủ, ngành công nghiệp và cộng đồng
để Việt Nam có thể lập kế hoạchứng phó với những bất ổn
trong tương lai, tạo ra khả năng phục hồi và thịnh vượng trong
những thập kỷ tới.
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PHỤ LỤC 1

CÁC CÔNG TY HOẠT ĐỘNG TRONG
NỀN KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CNTT-TT

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CÔNG NGHIỆP 4.0
NÔNG NGHIỆP

SẢN XUẤT VÀ CHẾ TẠO

VIỄN THÔNG

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Hệ sinh thái
nền kinh tế số

NỘI DUNG SỐ

CÁC NGÀNH MỚI NỔI

KINH TẾ CHIA SẺ
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PHỤ LỤC 2

CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH VỀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN Ở VIỆT NAM
• Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
• Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007, chi tiết và
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin
liên quan đến ngành công nghệ thông tin.
• Nghị định số 154/2013/ND-CP ngày 08/11/2013, quy định về khu
công nghiệp thông tin tâp trung.
• Thông tư số 99/2003/ND-CP ngày 28/08/2003, ban hành quy
chế khu công nghệ cao
• Thông tư số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007, ban hành việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan chính phủ.

• Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010 chi tiết các
điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 về
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện tử
trên Internet.
• Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012 quy định danh
mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông
có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông
quan trọng.
• Thông tư số 15/2015/TT-BTTT ngày 15/06/2015 điều chỉnh một
số quy định của thông tư số 18/2012/TT-BTTTT.

• Thông tư số102/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 về việc quản lý
đầu tư trong ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách
nhà nước.

• Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 chi tiết và
hướng dẫn việc cấp phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất
bản thêm ấn phẩm, mở thêm chuyên trang của điện tử, xuất
bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

• Thông tư số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 về việc cung cấp
thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

• Quyết định số 05/2017/QD-TTg ngày 16/03/2017, quy định
phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn mạng thông tin
quốc gia.

• Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/ 2015 về danh sách
các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm không
được nhập khẩu.

A.2.2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

• Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/05/2016 về ưu đãi thuế cho
ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam

A.2.1 CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN
THÔNG, INTERNET VÀ PHÁT THANH
• Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
• Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
• Luât bảo mật thông tin mạng số 86/2015/QG13 ngày 19/11/2015.
• Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 về quản lý,
cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên
Internet.

• Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
• Nghị định số 35/2007/ND-CP ngày 08/03/2007 về giao dịch
điện tử trong các hoạt động ngân hàng.
• Nghị định số 26/2007/ND-CP ngày 25/02/2007 chi tiết thực
hiện Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực
chữ ký số
• Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/ 2007 về giao dịch
điện tử ngân hàng.
• Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch
điện tử trong các hoạt động tài chính.

• Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/1//2016 về ngăn chặn
xung đột thông tin trên mạng.

• Nghị định số 106/2011/ND-CP ngày 25/02/2011 sửa đổi một số
điều của Nghị định 26/2007/ND-CP ngày 25/02/2007 chi tiết
thực hiện Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng
thực chữ ký số.

• Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 chi tiết và hướng
dẫn thực hiện Luật viễn thông

• Nghị định số 52/2013/ND-CP ngày 16/05/2013 về thương mại
điện tử.

• Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày
14/07/2005 về quản lý Đại lý Internet.

• Nghị định số 170/2013/ND-CP ngày 13/11/2013 sửa ổi một số
điều của Nghị định 26/2007/ND-CP ngày 25/02/ 2007 chi tiết
thực hiện Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng
thực chữ ký số.

• Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày
01/062006 về quản lý trò chơi trực tuyến.
• Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/ 2008 hướng dẫn
quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên Internet.
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• Nghị định số 156/2016/ND-CP ngày 21/11/2016 sửa đổi một số
diều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao
dịch điện tử trong các hoạt động tài chính.

• Thông tư số 78/2008/TT-BTC ngày 15/09/2018 chi tiết các điều
của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch
điển tử trong hoạt động tài chính.
• Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/ 2015 về quản lý hoạt
động thương mại điện tử trên thiết bị di động.
• 1.2.4. Các quy định về công nghiệp 4.0.
• Luật số 21/2008/QH12 về công nghệ cao.
• Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 về việc tăng cường năng
lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
• Quyết định số 66/2014/QD-TTg ngày 25/11/2014 về Danh mục
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản
phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
• Quyết định số 19/2015/QD-TTg ngày 15/06/2015 quy định tiêu
chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.
• Quyết định số 4246/QD-BCT ngày 10/11/2017 chi tiết kế hoạch
hành động để thực hiện chỉ thị16/CT-TTg về tăng cường năng
lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
• Quyết định số 844/QD-TTg ngày 18/05/2016 về đề án hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025.

A.2.3 CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ
TUỆ
• Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về sở hữu trí tuệ.
• Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009, sửa đổi và bổ sung
một số điều của Luật về quyền sở hữu trí tuệ.
• Nghị định số 105/2006/ND-CP ngày 22/09/ 2006, chi tiết và
hướng dẫn việc thực hiện một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và Quản lý nhà nước về sở hữu
trí tuệ.
• Nghị định số 103/2006/ND-CP ngày 22/09/2006, chi tiết và
hướng dẫn việc thực hiện một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
về sở hữu công nghiệp.
• Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/04/2011 hướng dẫn công
tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh
vực hải quan.
• Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày
19/06/2012 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ trung gian trong bảo hộ quyền tác giả và quyền liên
quan trên môi trường mạng internet và mạng viễn thông.

A.2.4 CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH CHÍNH VỀ
PHÁT TRIỂN CNTT VÀ SỐ
• Chiến lược phát triển bưu chính và viễn thông Việt Nam
đến năm 2010, tầm nhìn 2020 (Quyết định số 158/2001/QDTTg ngày 18/10/2001).
• Chiến lược về phát triển thông tin và công nghệ truyền
thông của Việt Nam đến 2010, tầm nhìn 2010 (Quyết định số
246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005).
• Kế hoạch phát triển tổng thể viễn thông đến 2020 (Quyết định
số 23/2012/QD-TTg ngày 17/07/2012).
• Các chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông
tin đến 2020 (Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26/10/
2007).
• Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam
đến 2010, tầm nhìn 2020 (Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày
28/05/2007).
• Chương trình phát triển ngành phần mềm và Chương trình phát
triển ngành nội dung số của Việt Nam (Quyết định số 50/2009/
QÐ-TTg ngày 03/04/2009).
• Kế hoạch quốc gia về phát triển an ninh thông tin số đến 2020
(Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010).
• Đề án phát triển Việt nam thành quốc gia mạnh về công nghệ
thông tin và truyền thông (Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày
22/09/2010).
• Chương trình mục tiêu về phát triển công nghệ thông tin
đến 2020, tầm nhìn 2025 (Quyết định số 392/QD-TTg ngày
27/03/2015).
• Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng
đến (Quyết định số 149/QD-TTg ngày 21/01/2016).
• Danh sách các khu vực ưu tiên để đảm bảo mạng và an ninh
thông tin (Quyết định số 632/QD-TTg ngày 10/05/2017).
• Danh sách dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên để tạo tiền đề
triển khai chính phủ điện tử (Quyết định số 714 / QD-TTg ngày
22/05/2015).

A.2.5 CÁC QUY ĐỊNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG
• Nghị định thay thế cho nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày
23/02/2007 hướng dẫn các giao dịch điện tử trong hoạt động
tài chính.

• Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày
08/06/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tiên
miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
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