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Giới thiệu 

Internet đang càng ngày  trở thành nền tảng 

cho tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Quá 

trình chuyển dịch từ một nền kinh tế Internet 

mới nổi lên một nền kinh tế số phát triển bao 

gồm hai thành phần, một tuyến tính và một 

phi tuyến tính. Sự phát triển tuyến tính là sự 

tăng trưởng về truy cập tại quốc gia: đến các 

mạng băng thông rộng từ các thiết bị cố định 

và di động. Đặc biệt thiết bị di động là 

phương tiện mà phần lớn người dân tại các 

quốc gia đang phát triển sử dụng để truy cập 

internet, Web, các ứng dụng và nội dung. 

Càng có nhiều người kết nối thì nền tảng các 

các nền kinh tế số càng vững chắc. Thành 

phần phi tuyến tính bao gồm các vấn đề đan 

xen nhau như sự kết nối lẫn nhau giữa các 

mạng và sự tương thích giữa các hệ thống 

vận hành, các nền tảng của chúng và các ứng 

dụng và nội dung chạy trên đó. Ví dụ, các 

mạng thanh toán di động và thanh toán điện 

tử, và các thiết bị như  chuyển tiền điện 

tử/EFTPOS đầu cuối, mở ra các thị trường 

trực tuyến đến những người dùng mới và 

đến các dịch vụ tài chính mới. Một nền kinh 

tế số được khởi động bằng việc đưa lĩnh vực 

ngân hàng và dịch vụ tài chính vào nền kinh 

tế số, và mở ra các cánh cửa đến với các 

nhóm người có thu nhập thấp hơn. Nhưng để 

tối đa hóa lợi ích xã hội, các mạng cần phải 

được kết nối với nhau và tương thích lẫn 

nhau - bất cứ ai cũng đều có thể kết nối đến 

tất cả các dịch vụ từ một thiết bị bất kỳ. 

Sự chuyển dịch sang nền kinh tế số đòi hỏi cả 

sự lớn mạnh của một hệ sinh thái mà sẽ hỗ 

trợ những người mới tham gia vào nền kinh 

tế internet và thúc đẩy các mối liên kết 

ngược từ nền kinh tế internet vào nền kinh tế 

truyền thống (ví dụ: ngành nông nghiệp và 

khai khoáng, ngành sản xuất và dịch vụ, phân 

phối và tiêu thụ). Các chính phủ có một vai 

trò kép trong các quá trình này. Một mặt, để 

loại bỏ những trở ngại và rào chắn, ví dụ, để 

đơn giản hóa các quá trình mà các doanh 

nghiệp mới thành lập phải đi qua để có được 

các giấy phép, bằng cách cho phép thực hiện 

các quá trình đăng ký kinh doanh và thực 

hiện các quy định trực tuyến, đồng thời đẩy 

nhanh và thực hiện có hiệu quả các quá trình 

cấp giấy phép. Mặt khác, để thúc đẩy và tạo 

điều kiện kinh doanh, khuyến khích những nỗ 

lực đầu tư và hỗ trợ đào tạo trong nước và 

nước ngoài. Làm việc với các ngành công 

nghiệp để khuyến khích sự kết nối và tương 

thích lẫn nhau giữa các mạng lưới là một vai 

trò quan trọng khác của chính phủ bằng việc 

kết hợp các nguyên tắc này vào chính phủ 

điện tử, mạng lưới công cộng và cung cấp 

dịch vụ. 

Sách trắng này tập trung vào 5 thị trường 

châu Á và trọng tâm vào sự dịch chuyển sang 

nền kinh tế số, trong đó có 2 nước phát triển 

(Nhật Bản, Hàn Quốc), và 3 nền kinh tế mới 

nổi (Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam). Bằng 

cách áp dụng phương pháp nghiên cứu 

trường hợp, chúng tôi nhìn vào các vấn đề về 

môi trường và chính sách công  là những điều 

đang thúc đẩy hoặc làm trì hoãn quá trình 

chuyển dịch. Đối với mỗi một trong năm 

quốc gia, các ví dụ được đưa ra trong hoàn 

cảnh Internet đang được sử dụng để thúc 

đẩy quá trình chuyển đổi này hoặc để trẻ hóa 

và nâng cấp ngành công nghiệp truyền thống, 

và đi cùng với nó là việc làm và tăng trưởng. 

Ba quốc gia đang phát triển vẫn đang trong 

quá trình phát triển nền kinh tế internet của 

mình. Nền kinh tế internet được định nghĩa 

trong tài liệu này là sự đóng góp trực tiếp vào 

GDP từ các doanh nghiệp internet như các 

ISP, các nhà cung cấp nội dung trực tuyến, và 

các nhà phát triển ứng dụng. Đối với các quốc 

gia phát triển, tỉ lệ đóng góp vào GDP được 

ước tính vào khoảng 3 - 4% và tiếp tục gia 
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tăng, 1 đối với các nền quốc gia đang phát 

triển, nền kinh tế internet vẫn đang hình 

thành và thường chưa phổ biến. Ngược lại, 

nền kinh tế số là ở đây được định nghĩa là tất 

cả các lĩnh vực của nền kinh tế mà dựa vào 

hoặc sử dụng mạng và các nền tảng IP như là 

một phần của hạ tầng gắn thêm của xã hội. 

Các nền kinh tế số hoàn toàn (như Nhật Bản 

và Hàn Quốc) bao gồm tất cả các lĩnh vực 

chính của nền kinh tế và xã hội. Đối với Ấn 

Độ, Indonesia và Việt Nam, kết nối Internet 

băng rộng và sự mở rộng của mạng IP, ví dụ 

như  các mạng lưới thanh toán, mạng doanh 

nghiệp và mạng chính phủ điện tử  sẽ tạo 

điều kiện cho sự chuyển dịch này.

1 
McKinsey Global Institute(2011), Internet Matters: tác 

động của sự càn quét mạng đến Tăng trưởng, việc làm 
và sự thịnh vượng 
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet 
_economy 

http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy
http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy
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Cấu trúc của Báo cáo 

TRPC đã làm việc với các đối tác tại năm quốc 

gia, mỗi đối tác là một đơn vị lâu năm có vị thế 

trong nền kinh tế cũng như trong lĩnh vực CNTT. 

Tại mỗi quốc gia, 2 công ty được lựa chọn để 

phỏng vấn, (Bảng 1), và sau đó nội dung được 

đưa vào các chương liên quan. 

Từng chương sẽ thực hiện khám phá các vấn đề 

được đặt ra với ngữ cảnh của từng quốc gia, ví dụ 

như các vấn đề về chính sách và quy định của chính 

phủ, các vấn đề về nhân khẩu học như tầm quan 

trọng của tầng lớp trung lưu đang lên hay của tầm 

quan trọng của cấu trúc tuổi, và các vấn đề đang 

được quan tâm. 

Bảng 1: Quốc gia và Ví dụ ở từng quốc gia 

Quốc gia Đối tác Công ty Ngành Mô tả 

Ấn Độ 
NASSCOM 

(Hiệp hội Quốc gia các 
Công ty phần mềm và 

Dịch vụ) 

Zomato Dịch vụ ăn uống 

Hướng dẫn và đặt chỗ 
nhà hàng trực tuyến 

vươn ra toàn cầu 

Kanaja 
Chính phủ điện 
tử/Dịch vụ cộng 

đồng 

Cổng thông tin cộng 
đồng do chính quyền 

địa phương tài trợ 

Indonesia 
iDEA 

(Hiệp hội Thương mại 
điện tử Indonesia) 

Doku Thanh toán 
Nền tảng thanh toán 
điện tử vươn ra tầm 

khu vực 

Blanja 
Thương mại 

điện tử/ Bán lẻ 

Website Thương mại 
điện tử với tư cách là 

một liên doanh với đối 
tác nước ngoài 

Japan 

GLOCOM (Trung tâm 
Truyền thông Toàn 

cầu, Trường Đại học 
Quốc tế Nhật Bản) 

JMOOC/Ga
cco 

Giáo dục 
Gacco, một trong 3 nền 

tảng cửa JMOOC 

Aeon Agri 
Create 

Nông nghiệp 
Sử dụng các công cụ ICT 
trên đám mây để quản 

lý vụ mùa, hoa màu 

Hàn Quốc Tổ chức Asan Nanum 

Baedal 
Minjok 

Dịch vụ ăn uống 
Công ty đặt món trực 
tuyến với sự tham gia 
của các cửa hàng ăn 

uống nhỏ lẻ 

Newsy 
Công nghệ tài 

chính 
Ứng dụng trực tuyến để 

phân tích cổ phiếu 

Việt Nam 
VCCI (Phòng Thương 
mại và Công nghiệp 

Việt Nam) 

Ngân 
Lượng 

Thanh toán 
Nền tảng thanh toán 

điện tử, chuẩn bị vươn 
ra tầm khu vực 

GiapSchool Giáo dục 

MOOC hiện đang vận 
hành như một cam kết 
xã hội và đang tìm ra 

mô hình kinh doanh phù 
hợp 
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Lý do chủ yếu của sự đi lên của các công nghệ 

số kết nối tại các nền kinh tế đang phát triển là 

sự mở rộng của thương mại điện tử và sự tăng 

trưởng của thương mại di động. Các trang web 

thương mại điện tử đang thúc đẩy các doanh 

nghiệp truyền thống như các hãng sản xuất hay 

các nhà hàng bắt đầu kinh doanh trực tuyến và 

đầu tư vào các công nghệ số như các hệ thống 

đặt hàng và thanh toán. 

Ví dụ về các liên kết ngược này có thể thấy ở 

mỗi quốc gia nghiên cứu. Tầm quan trọng của 

nền tảng thanh toán điện tử ở các quốc gia nơi 

mà dịch vụ phát hành thanh toán vẫn phổ biến, 

đặc biệt cần phải tạo lập niềm tin về sự bảo 

mật của hệ thống và chứng minh sự dễ dàng 

trong sử dụng như tại Indonesia và Việt Nam. 

Nhìn vào các lĩnh vực của nền kinh tế thường 

chậm chạp trong việc áp dụng các công nghệ số 

như công nghệ tài chính tại Hàn Quốc hay 

ngành nông nghiệp tại Nhật Bản, ta có thể thấy 

rằng các sự thay đổi đang được diễn ra. 

Hạn chế nguồn nhân lực là một vấn đề phổ biến 

trong các nền kinh tế, đặc biệt là nhu cầu giáo 

dục liên tục trong một thế giới đang thay đổi 

chóng mặt và đòi hỏi các kỹ năng số. 

Các ví dụ về vai trò ngày càng lớn của các khóa 

học trực tuyến đại trà (MOOCs) tại Nhật Bản và 

Việt Nam, tận dụng tối đa sự phổ biến của các 

thiết bị truy cập di động độ phân giải cao và có 

tốc độ cao. Những điều này phục vụ cho cả mục 

đích kinh tế và xã hội. Ví dụ về một trang web xã 

hội tập trung, việc khảo sát được tiến hành đối 

với một trang web cộng đồng được tài trợ bởi 

chính quyền địa phương.  Bằng cách lựa chọn 

các ví dụ từ các ngữ cảnh kinh tế và xã hội khác 

nhau, các ví dụ và các báo cáo quốc gia này 

được thiết kế nhằm làm nổi bật sự tiến bộ đang 

diễn ra và chuyển đổi các nền kinh tế đang phát 

triển thành các nền kinh tế số và đang mở rộng 

phạm vi của số hóa trong các nền kinh tế số lâu 

đời. 
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Các chủ đề chính 

Trong khi tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng 

và khả năng truy cập vào mạng băng rộng là 

khá rõ ràng, tài liệu này cho thấy một sự thật 

cũng dễ thấy là vấn đề đối với các nền kinh tế 

đang phát triển không phải là số lượng tuyệt 

đối người dùng Internet mà là làm thế nào để 

Internet được sử dụng để tạo nên các hệ sinh 

thái hỗ trợ để trở thành nền tảng cho một 

nền kinh tế số thuận lợi và lan rộng.  

Tốc độ tăng trưởng nhanh của công nghệ hỗ 

trợ và tạo ra các cơ hội để đi tắt đón đầu đến 

các quá trình kinh doanh năng suất và hiệu 

quả hơn cùng với chi phí thấp hơn. Những 

yếu tố thành công then chốt là: 

● Hoạch định chính sách tốt, bao gồm

sự rõ ràng, minh bạch và một phương

pháp tiếp cận được nhúng vào các

tham vấn cho các bên liên quan từ các

doanh nghiệp và các nhà cung cấp

dịch vụ cho đến người tiêu dùng;

● Giảm thiểu chi phí kinh doanh cung

với tạo ra một môi trường khuyến

khích đổi mới;

● Một nền kinh tế mở cửa đối với đầu

tư và thương mại quốc tế để hưởng

lợi từ vốn, sự hợp tác và cạnh tranh;

và,

● Tập trung vào tăng khả năng, tái

trang bị nguồn vốn con người.

Danh sách các yếu tố này không phải là toàn 

bộ nhưng mỗi một chủ đề này được nghiên 

cứu thông qua các ví dụ trong báo cáo này. 

Phần kết luận và khuyến nghị ở cuối bài được 

rút ra từ các ví dụ này. Các chủ đề chính được 

nêu như dưới đây. 

Các công ty phi Internet ở các loại hình khác 

nhau đang sử dụng internet nhiều hơn: Bất 

kỳ công ty nào, từ các hãng kỹ thuật hay nhà 

hàng, các nông trại hay nhà trẻ đều có thể dễ 

dàng áp dụng các công nghệ số như thiết kế 

bằng máy tính, tiếp thị mạng xã hội, hay một 

máy bán hàng và tính tiền số. Điều này đang 

diễn ra với tốc độ mở rộng ngày càng tăng. Sự 

lan rộng của internet một mặt tạo nên nhu cầu 

cung cấp linh kiện, phát triển ứng dụng và sáng 

tạo nội dung cùng với các hệ thống cung cấp 

đầu vào kinh doanh, mặt khác tạo nhu cầu đối 

với các kênh tiếp thị và phân phối phục vụ thị 

trường khách hàng cuối, hay nói một cách 

khác, tạo nên cả hệ sinh thái đi cùng các chuỗi 

cung ứng khác nhau. 

Zomato là một ví dụ về một trang web hợp 

nhất ở Ấn Độ đã đưa hàng nghìn nhà hàng ở 

tất cả các loại hình và kích cỡ lên mạng.  Trong 

khi mỗi một cửa hàng vẫn có thể trông đợi 

vào việc khách hàng gọi họ sau khi nhìn thấy 

thực đơn trực tuyến, thì họ có thể vươn xa 

hơn và tăng doanh số khi kết nối vào internet 

để cho phép đặt hàng và bán thức ăn 

takeaway trực tuyến. Câu chuyện tương tự 

diễn ra từ thị trường này đến thị trường khác, 

bao gồm ở cả Hàn Quốc nơi mà một trang 

web hợp nhất tương tự là Baedal Minjok đang 

đưa cả các cửa hàng tạp hóa nhỏ lên mạng.  

Tại Nhật Bản, một trong những ngành dễ tổn 

thương nhất là ngành nông nghiệp, nơi mà 

nông dân đang già đi, các nông trại có quy 

mô nhỏ và không đặt cạnh nhau khiến chúng 

trở nên kém hiệu quả theo tiêu chuẩn toàn 

cầu. Mặc dù có những trở ngại rõ rệt đối với 

việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, các 

công ty CNTT Nhật Bản đã thiết kế và triển 

khai các dịch vụ dựa trên đám mây để có thể 

được sử dụng bởi một thế hệ các nông dân 

trẻ và am hiểu công nghệ hơn nhằm giám sát 

các điều kiện môi trường, cải thiện canh tác 

và quản lý các dịch vụ dữ liệu và tự động. Các 

ví dụ khác trong các chương tiếp theo bao 

gồm việc sử dụng sáng tạo công nghệ tài 

chính tại Hàn Quốc, việc sử dụng MOOCs ở 

Nhật Bản và Việt Nam để đào tạo lại và nâng 

cấp các kỹ năng của người lao động trên các 

lĩnh vực mà trước đây sử dụng ít công nghệ 

kỹ thuật số. 
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Thương mại thường đi đầu trong sự phát triển 

của một hệ sinh thái kinh tế kỹ thuật số: Điều 

này dường như đặc biệt đúng ở các nền kinh tế 

mới nổi và có thu nhập thấp, nơi các công ty 

Internet cần phải tập trung vào các vấn đề như 

đảm bảo hệ thống hoàn thành giao hàng và 

thanh toán để trở thành doanh nghiệp bền vững. 

NganLuong (Việt Nam) và Blanja (Indonesia) là 

các minh chứng. Kết quả là sự bắt đầu của khởi 

nghiệp và liên kết với các công ty trong lĩnh vực 

này. Doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B) và từ 

doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) là tác 

nhân mang đến doanh thu thương mại điện tử, 

đưa các doanh nghiệp offline lên online. Trong 

khi B2C chi phối số lượng sử dụng, B2B là nơi mà 

sự tăng trưởng năng suất lớn hơn có thể được 

nhìn thấy, cho phép các công ty cắt giảm chi phí 

giao dịch và gia tăng sự tiếp cận đến một phạm vi 

rộng lớn hơn các nhà cung cấp cạnh tranh các 

nguyên vật liệu thô và linh kiện hay hàng hóa 

vốn. Doku (Indonesia) là một ví dụ về một công ty 

thanh toán điện tử với việc kinh doanh cốt lõi là 

bán các hệ thống thanh toán cho các doanh 

nghiệp, Doku cũng đã phát triển các sản phẩm 

sáng tạo cho thị trường B2C, nơi có tốc độ tăng 

trưởng doanh thu nhanh. 

Một tầng lớp trung lưu đang lên quyết định sự 

tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử: Sự 

phát triển của tầng lớp trung lưu, định nghĩa rộng 

là các gia đình có thu nhập hàng năm từ 3000 

USD trở lên là tác nhân quyết định chính đối với 

thương mại điện tử, và phân tích nhân khẩu học 

cho thấy đây là một xu hướng dài hạn. Điều này 

đặc biệt đúng với những người sống ở các vùng 

đô thị nơi tỷ lệ dân số sinh sống và làm việc ngày 

càng tăng cao.

Trong số đó gần 300 triệu có thể sẽ thoát khỏi 

nhóm dân số nghèo nằm ở ‘đáy kim tự tháp’ của 

Ấn Độ.3 Ở Indonesia, khoảng 50 triệu người được 

coi là tầng lớp trung lưu, và khoảng 50% dân số 

thuộc nhóm phía trên trong tổng số dân 250 triệu 

người sẽ trở thành tầng lớp trung lưu vào năm  

2020.4 Việt Nam là nước thuộc Đông Nam Á có tốc 

độ phát triển nhanh nhất của tấng lớp trung lưu, 

ước tính đạt 50 triệu người vào năm 2020, và tại 

thời điểm đó thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 

3.000 USD.5  Những con số này sẽ khiến các nhà 

hoạch định chính sách tự tin hơn khi ủng hộ phát 

triển các chương trình Internet vì biết rằng sẽ 

mang lại lợi ích trong dài hạn về tạo việc làm và thị 

trường.  

Từ thị trường trong nước ra quốc tế: Điều đầu 

tiên của việc online là một doanh nghiệp có thể 

vươn tới nhiều khách hàng hơn - và thông thường 

việc đó diễn ra rất nhanh. Do đó thương mại điện 

tử tiếp tục mang đến các tác động chuyển đổi ngay 

cả khi bản chất của doanh nghiệp không có gì thay 

đổi. Mở rộng và toàn cầu hóa là tín hiệu cơ bản 

của thành công. Các nghiên cứu trường hợp ở đây 

làm nổi bật một số ví dụ sau: Zomato ở Ấn Độ đã 

phát triển khá đáng kể, Doku ở Indonesia đã bắt 

đầu bằng cách gia nhập vào thị trường tại Papua 

New Guinea, và NganLuong ở Việt Nam đã vươn ra 

khỏi khu vực với một đối tác từ Malaysia. Cả Nhật 

bản và Hàn Quốc đều có nhiều doanh nghiệp 

internet và thương mại điện tử đang bán hàng ra 

quốc tế. 

Điều kiện của thành công là dựa vào khả năng mở 

rộng của doanh nghiệp địa phương, với một số yếu 

tố chủ yếu sau:

Ở Ấn Độ, năm 2007 tầng lớp trung lưu ước 

tính đã khoảng 50 triệu người, và theo một 

nhóm nghiên cứu thì con số này sẽ tăng lên 

600 triệu vào năm 2025.   

2 
A. Moretto (2012), “Tầng lớp trung lưu Châu Á”, 

http://www.strategic- 
asia.com/indonesia/77articles.html 

3 
D. Farrell, E. Beinhocker (2007), “Tầng lớp chi tiêu lớn 

tiếp theo: tầng lớp trung lưu Ấn Độ”, 
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/In_the_news
/ Next_big_spenders_Indian_middle_class 
4 

The Economist (2011), “tầng lớp trung lưu Ấn Độ: 
Missing BRIC in the Wall”, 
http://www.economist.com/node/18989153 
5 

Tóm tắt Việt Nam (2014), “tầng lớp trung lưu Việt 
nam phát triển nhanh nhất ĐNA”, 
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams- 
middle-class-fastest-growing-southeast-asia.html/ 

http://www.strategic-asia.com/indonesia/77articles.html
http://www.strategic-asia.com/indonesia/77articles.html
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/In_the_news/Next_big_spenders_Indian_middle_class
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/In_the_news/Next_big_spenders_Indian_middle_class
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/In_the_news/Next_big_spenders_Indian_middle_class
http://www.economist.com/node/18989153
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-middle-class-fastest-growing-southeast-asia.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-middle-class-fastest-growing-southeast-asia.html/
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● tiếp cận nguồn vốn sớm,

● một giao diện người dùng điều hướng
thành công

– một nhận định quan trọng dễ nhầm

lẫn là ưu tiên di động; 

● chất lượng dịch vụ; và

● sử dụng ngôn ngữ địa phương

Các thị trường đang phát triển như Ấn Độ, 

Indonesia và Việt Nam đang trong giai đoạn 

xây dựng quy mô tại cấp độ nội địa, nhưng 

các ví dụ này cung cấp các mô hình tham 

khảo tốt cho các doanh nghiệp mới, doanh 

nghiệp khởi nghiệp và cho các nhà xây dựng 

chính sách để thiết kế ra các chính sách và 

quy định internet chuyên nghiệp. 

Môi trường kinh doanh và pháp lý cũng quan 

trọng không kém: Môi trường pháp lý lý 

tưởng cho công việc kinh doanh được biết 

đến rất rộng rãi: rõ ràng, minh bạch, nhất 

quán và đúng thủ tục. Có lẽ là một quy định 

ngăn cấm còn tốt hơn là một quy định không 

rõ ràng. Đó là trường hợp mà nhiều doanh 

nghiệp khởi nghiệp internet gặp phải. Ví dụ ở 

Ấn Độ, mặc dù các chính quyền trung ương và 

địa phương đang chứng tỏ sự khích lệ đối với 

các doanh nghiệp khởi nghiệp internet thông 

qua các hình thức như vườn ươm doanh 

nghiệp, tài trợ và giảm thuế, nhưng khối 

lượng giấy tờ, giấy phép vẫn còn rất nhiều. 

Điều này hiện đang gây ra các thách thức đối 

với các doanh nghiệp khởi nghiệp và ủng hộ 

các doanh nghiệp có quan hệ đối tác với nước 

ngoài hay doanh nghiệp có khả năng tiếp cận 

vốn tốt như Zomato. Vấn đề thường gặp ở 

đây không phải liên quan đến quy định mà là 

vấn đề đối với quy trình kinh doanh, và do đó 

chương trình Ấn Độ kỹ thuật Số đã đặc biệt 

nêu bật lên tầm quan trọng của việc nới lỏng 

các chi phí kinh doanh. Nhược điểm tại 

Indonesia là sự không chắc chắn về luật định 

và thiếu sự rõ ràng, điều này sẽ giới hạn vai 

trò của  

đầu tư nước ngoài trực tiếp vào thương mại 

điện tử. 

Tại Indonesia vấn đề đối với kinh doanh nằm 

ở sự không chắc chắn của luật pháp và tốc độ 

của sự tự do hóa. Do đó, các bước đi gần đây 

của chính phủ nhằm xóa bỏ sự ngăn cấm đối 

với việc sử dụng các dịch vụ tài chính vi mô và 

đặc biệt là việc sử dụng các đại lý gửi/rút tiền 

và mở rộng phạm vi của các giấy tờ do chính 

phủ cấp có thể coi như một giấy tờ định danh 

đã được hưởng ứng. Nhưng sự không chắc 

chẵn vẫn còn, ví dụ các vấn đề liên quan đến 

các điều khoản và điều kiện của đầu tư nước 

ngoài vào các lĩnh vực như thương mại điện 

tử. Tại Việt Nam cũng tương tự như vậy, vấn 

đề then chốt đang xoay quanh sự cần thiết 

phải minh bạch hơn. Nhưng trong khi luật 

pháp và các quy định thường xuyên thiếu sự 

rõ ràng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp 

nước ngoài thì nền kinh tế Internet vẫn phát 

triển mạnh mẽ. 

Tại các thị trường phát triển, các vấn đề về 

quy định và kinh doanh rất khác biệt. Ví dụ tại 

Hàn Quốc, các vấn đề về an ninh quốc gia đôi 

khi cản trở sự lan rộng của các công nghệ số, 

nhưng khi sự cấm đoán được nới lỏng thì đã 

diễn ra một tiến trình đi đến "dân chủ hóa" 

nền kinh tế số, cho phép những người mới 

tham gia có thể khám phá các công nghệ tiên 

tiến. Tại Nhật bản, vấn đề chủ yếu nằm ở tuổi 

thọ già của dân số và sự yếu kém của một số 

ngành truyền thống như nông nghiệp. Thúc 

đẩy việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số 

kết nối để đáp ứng những thách thức đang 

trở thành một ưu tiên trong chính sách. 

Nguồn nhân lực là rất quan trọng trong quá 

trình chuyển đổi từ một nền kinh tế internet 

lên một nền kinh tế kỹ thuật số: Việc thiếu các 

kỹ năng kỹ thuật phổ biến chắc chắn là một nút 

thắt cổ chai đối với các nền kinh tế đang phát 

triển cho dù đó là lĩnh vực công hay tư. Cũng 

tương tự như vậy, điều quan trọng là nhận 

thức của người dùng và kiến thức về kỹ thuật 

số. Các chương trình giáo dục quốc gia thường 
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được sự hỗ trợ từ các công ty CNTT trong 

nước và quốc tế, nhưng vấn đề tiếp tục phát 

sinh là sự thiếu hụt giáo viên có trình độ và 

chi phí tham gia các khóa học "thêm về kỹ 

thuật". Những vấn đề này không chỉ giới hạn 

ở các lĩnh vực giáo dục chính thức, mà còn là 

vấn đề đối với việc đào tạo ngoài giờ và nâng 

cấp kiến thức. Đây là một lĩnh vực mà học 

trực tuyến và các khóa học trực tuyến đại trà 

có thể bắt đầu đưa ra các giải pháp thực tế. 

Các khóa học trực tuyến đại trà đặc biệt phù 

hợp với việc đào tạo và nâng cấp các kỹ năng 

và kiến thức cho các chuyên gia, và việc đào 

tạo bằng thực hành công việc  trong các nghề 

kỹ thuật như sản xuất và dịch vụ là một ví dụ 

của GiapSchool tại Việt Nam. Nhưng ngay cả 

với đất nước Nhật bản phát triển, sự lão hóa 

dân số và tái cấu trúc thị trường việc làm đã 

làm dấy lên một vấn đề bị bỏ qua từ lâu về tái 

đào tạo kỹ năng, như trường hợp của 3 khóa 

đào tạo trực tuyến đại trà tại Nhật bản 

(Gacco, OUJMOOC và Open Learning). 

Cơ sở hạ tầng vẫn là trọng tâm của chính 

sách trong việc tạo nên một hệ sinh thái kinh 

tế kỹ thuật số...: Tất cả những điều này dẫn 

ngược lại vấn đề cơ bản của truy cập. Mặc dù 

có sự gia tăng của các điện thoại thông minh 

với giá rẻ hơn, nếu thiếu mạng truy cập có 

mặt ở khắp mọi nơi hay mức độ phủ sóng 

không dây thì việc sử dụng internet để thúc 

đẩy hàng hóa và dịch vụ số, ví dụ như các hệ 

thống thanh toán trực tuyến, vẫn bị giới hạn.  

Hạ tầng mạng là một nút thắt cổ chai tại Ấn 

Độ, Indonesia và cả Việt Nam, nơi mà độ phủ 

của mạng và tốc độ xâm nhập của Internet 

cao hơn đáng kể. Là một quốc gia nhỏ hơn 

tính theo lãnh thổ và dân số, Việt Nam có lợi 

thế  trong các nền kinh tế  và đã tận dụng 

điều đó một cách hợp lý. Thách thức đối với 

Ấn Độ và Indonesia là lớn hơn nhiều. Theo Ấn 

Độ kỹ thuật Số, chính phủ mới đã ban hành 

một cam kết quốc gia về việc cung cấp truy 

cập rộng khắp vào năm 2020. Tại Indonesia, 

trong khi thị trường viễn thông và internet đã 

được mở cửa để cạnh tranh, vẫn còn các trở 

ngại đối với đầu tư nước ngoài và có thể nhìn 

thấy được các bước đi tiếp theo mà chính phủ 

mới phải thực hiện để thúc đẩy độ bao phủ 

của mạng và việc sử dụng internet. 

... và không dây giải pháp phổ biến nhất: Điều 

này có nhiều ý nghĩa: đặt ra tính cấp bách đối 

với việc đạt được độ bao phủ của mạng di 

động quốc gia và quy định cấp phát các phổ 

radio chưa sử dụng cho các dịch vụ di động 

băng rộng; điều này sẽ khuyến khích sự phát 

triển của một hệ sinh thái xoay quanh các nền 

tảng và thiết bị di động đối với sự phát triển 

của các ứng dụng "bản địa" và các nội dung 

được viết bằng tiếng địa phương; điều này sẽ 

mở ra cánh cổng đối với thương mại di động và 

các hệ thống thanh toán di động, do đó lan 

rộng niềm tin và sự quen thuộc với giao dịch 

trực tuyến. Để điều này trở thành hiện thực, 

các chính sách và quy định liên quan đến phổ 

radio, thương mại di động và các hệ thống 

thanh toán sẽ cần phải hỗ trợ sự phát triển 

này. Indonesia là một ví dụ tốt về nhưng điều 

đang diễn ra. 
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Số hóa Ấn Độ 

Nhân khẩu học của Ấn Độ hỗ trợ sự 

phát triển nhanh chóng của 

Internet... 
Có hơn 300 triệu người sử dụng internet tại 

Ấn Độ, và nghiên cứu nhân khẩu học cho 

thấy cơ hội rất lớn đối với kinh doanh và dịch 

vụ số đối với dân số trẻ (47% dưới 25 tuổi), 

và tốc độ đô thị hóa tăng (53 thành phố có 

hơn 1 triệu người), và tỉ lệ thâm nhập 

internet quốc gia là vào khoảng 20% - cho 

thấy có rất nhiều cơ hội tăng trưởng tiếp.  

Trong khi sử dụng băng thông rộng chỉ 

khoảng 7%, sự thâm nhập di động đang đạt 

gần 80% (số 950 triệu thuê bao). Hơn nữa, 

ước tính có khoảng hơn 20 triệu người sử 

dụng điện thoại thông minh tại khu vực 

thành thị Ấn Độ, chiếm 9% số người sử dụng 

điện thoại thành thị; việc sử dụng điện thoại 

thông minh tăng hơn 50% tính riêng năm 

2014. Những số liệu trên cho thấy một tương 

lai rực rỡ của nền kinh tế kỹ thuật số, cho dù 

dịch vụ được cung cấp thương mại bởi lĩnh 

vực tư nhân hay bởi chính quyền trung ương 

và địa phương. 

... Nhưng môi trường kinh doanh Ấn 

Độ cần thực hiện cải cách 
Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2015 Ấn Độ 

xếp hàng 142 trên tổng 189 quốc gia về mức 

độ thuận lợi kinh doanh,9  phần lớn là do số 

lượng các thủ tục đăng ký cần thiết.10  

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp khởi 

nghiệp có thể xoay sở với đống giấy tờ - thì 

môi trường kinh doanh đang vẫy gọi, đặc biệt 

đối với các ứng dụng và các dịch vụ mà có thể 

truy cập giữa các nền tảng di động và không 

dây. 

Zomato là một ví dụ điển hình về một doanh 

nghiệp khởi nghiệp đã tận dụng tất cả các cơ 

hội và tiến lên toàn cầu. 

7 
IAMAI (2014) ‘Ấn Độ vượt 300 triệu người sử dụng 

internet vào tháng 12 năm 2014’ 
http://www.iamai.in/PRelease_detail.aspx?nid=3498&N 
Month=11&NYear=2014 
8 

Business Today India (2015), “Ấn Độ có 651 điện thoại thông minh 
18.7 triệu máy tính bảng vào 2019: Cisco”, 
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to- 
have-651-mn-smartphones-tablets-by- 
2019/1/215322.html 
9 

World Bank (2015) ‘India’ 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ 
india 
10 

McKinsey & Company (2012), “Trực tuyến và tiếp theo: 
Ảnh hưởng của internet lên Ấn Độ”, pp.6, 
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms 
_internet/indias_internet_opportunity 

http://www.iamai.in/PRelease_detail.aspx?nid=3498&amp;NMonth=11&amp;NYear=2014
http://www.iamai.in/PRelease_detail.aspx?nid=3498&amp;NMonth=11&amp;NYear=2014
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to-have-651-mn-smartphones-tablets-by-2019/1/215322.html
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to-have-651-mn-smartphones-tablets-by-2019/1/215322.html
http://businesstoday.intoday.in/story/cisco-india-to-have-651-mn-smartphones-tablets-by-2019/1/215322.html
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/indias_internet_opportunity
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/indias_internet_opportunity
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Ví dụ: Zomato 

"Sức mạnh cốt lõi của chúng tôi là thông tin về các nhà hàng luôn mới và đầy đủ, và chúng tôi 
có đội ngũ tại tất cả các thị trường để tập trung vào việc cốt lõi này để đảm bảo rằng chúng 
tôi luôn đáng tin cậy đối với người dùng. Điều này bao gồm cả việc thăm lại các nhà hàng để 
đảm bảo dữ liệu của chúng tôi là mới và chính xác. Cách thức đó đặt ra một trở ngại khi mở 
rộng quy mô, và việc tìm người phù hợp là không hề dễ dàng. 

- Pankaj Chaddah - đồng sáng lập Zomato11
 

Công ty khởi nghiệp Internet Zomato là một trong những câu chuyện thành công quốc tế của Ấn Độ. 
Được thành lập như là một trang web hướng dẫn trực tuyến (Foodiebay) về các nhà hàng địa 
phương bởi CEO Deepinder Goyal và người bạn cùng là cựu sinh viên tại Viện công nghệ Ấn Độ (IIT) 
vào năm 2008, Zomato có tốc độ tăng trưởng rất nhanh cả nội địa lẫn trên quốc tế. Vào cuối năm 
2014, công ty đã huy động được hơn 100 triệu USD thông qua 6 vòng huy động vốn liên tiếp, và mở 
rộng ra 19 quốc gia với độ bao phủ đến 330.000 nhà hàng. 
Thu hút đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và tận dụng sự tăng trưởng, nhưng điều 
quan trọng không kém là việc xây dựng và thực hiện chiến lược của bản thân nền tảng Zomato - một 
chiến lược tập trung vào xây dựng một hệ sinh thái số và cho phép các đối tác truy cập đến các công 
cụ kỹ thuật số mà chính Zomato sử dụng. 

Thực tế thì ai cũng có thể bắt đầu việc hướng dẫn về các nhà hàng, vậy thì công thức thành công ở 
đây là gì? Theo Goyal: "Một giao diện rõ ràng và đơn giản giữa các phương tiện cho phép người 
dùng có được những gì họ muốn trong 3 bước đơn giản. Người dùng cũng có thể truy cập Zomato ở 
bất cứ nơi đâu - trực tuyến/trên điện thoại thông minh/qua các tài liệu hướng dẫn được in ra. Các 
tính năng xã hội được thêm gần đây cũng cung cấp cho chúng ta một khía cạnh là người dùng có thể 
thêm thông tin trên Zomato và khám phá các địa điểm ăn uống xung quanh thông qua lời khuyên 

của người dùng khác "13 [nhấn mạnh thêm] Hay nói một cách khác: 

1. Đơn giản và liền mạch - quá trình đặt hàng - 3 click
2. Tương tác xã hội (không phải chỉ là công cụ xã hội); và
3. Cung cấp các nền tảng (số hóa) và truy cập vào hàng ngàn các nhà hàng nhỏ, những

nơi không có đủ tiền để "chạy theo công nghệ".

11 
Tech News Today (2014), “Dịch vụ khám phá nhà hàng Zomato tiến vào Trung và Đông Âu với 2 vụ mua bán”, 

http://technewstodaynew.blogspot.sg/2014/08/restaurant-discovery-service-zomato.html 
12 

Bao gồm cả các công ty tại Silicon Sequoia Capital và Vy Capital. Zomato được tài trợ với chỉ 1 triệu USD từ 
Info Edge (Ấn Độ) cho đến nay vẫn là nhà đầu tư điển hình. 
13 

IFFL (2012), “Deepinder Goyal, Founder & CEO, Zomato”, http://www.indiainfoline.com/article/research-leader- 
speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html 

http://technewstodaynew.blogspot.sg/2014/08/restaurant-discovery-service-zomato.html
http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
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Cơ sở của những điều này là sự công nhận rằng họ không phải là một doanh nghiệp công nghệ mà 
là một doanh nghiệp dịch vụ và sự trung thành của khách hàng (từ cả phía nhà hàng và thực 
khách) và các vòng lặp phản hồi tích cực là tối quan trọng: "Chúng tôi [cung cấp] một nền tảng nội 
dung chắc chắn cung cấp tất cả các thông tin về 99% nhà hàng tại 12 thành phố của Ấn Độ. Điều 
này kết hợp với sự thật là chúng tôi có thể tìm được nhưng người đứng đầu về làm việc cho mình, 
điều này tạo nên sự tin tưởng khi các nhà đầu tư bỏ tiền vào chúng tôi." Để đạt được điều này, 
Zomato nhìn vào 4 phẩm chất quan trọng khi tuyển dụng: "theo thứ tự ưu tiên: Đạo đức, Sự tôn 

trọng, Thái độ và Kỹ năng ." 14

Đằng sau là sự hHỗ trợ và đổi mới công nghệ liên tục. Có mặt trên tất cả các nền tảng di động và 
thường xuyên phát hành các tính năng mới như khả năng check-in tại nhà hàng và tag bạn bè 
trong các đánh giá, một ứng dụng kết nối trực tiếp với các nhà hàng với khả năng trò chuyện và 
đặt hàng. Thanh toán di động là sự đổi mới tiếp theo cùng với tính năng tag, chia sẻ hóa đơn giữa 
bạn bè. Tại Ấn Độ, quy định có thể vẫn còn là một trở ngại của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ là yêu cầu 
người dùng nhập một Mật khẩu dùng một lần đối với mỗi giao dịch, vì thế sẽ thêm 1 lớp cản trở 
đối với dịch vụ. Một giải pháp khả thi có thể là biến ứng dụng Zomato thành một chiếc ví di động, 
với một số dư tài khoản mà khách hàng có thể nạp thêm và bị trừ đi trong mỗi lần mua hàng. 

Zomato bắt đầu mở rộng ra nước ngoài vào năm 2012 tại Dubai, tiếp theo là một loạt các thương 
vụ mua bán năng nổ bắt đầu vào năm 2014 tại New Zealand, trước khi quay sang châu Âu và sau 
đó mua lại Urbanspoon năm 2015 tại Seattle, Hoa Kỳ để gia nhập thị trường Bắc Mỹ; vào thời 
điểm đó Zomato đã bao phủ hơn 330.000 nhà hàng tại 19 quốc gia. Điều này đã tạo nên công ty 
Internet của người tiêu dùng từ Ấn Độ đã phát triển thành công ra nước ngoài mà không phụ 
thuộc vào cộng đồng người Ấn Độ, thay vào đó là sự tổ chức tạo ra và cung cấp thông tin địa 
phương rộng lớn, và tạo ra một hệ sinh thái số. Vì truy cập băng rộng và di động Ấn Độ đang trở 
nên sẵn sàng để cất cánh, tiềm năng vẫn còn rất lớn cho nhiều công ty mới thành lập để có thể 
vươn lên mạnh mẽ và phục vụ không chỉ người tiêu dùng Ấn Độ mà còn ra ngoài thế giới. 

Bài học 

• Điều quan trọng của một cổng thông tin, và công việc kinh doanh đằng sau nó không
nằm ở phạm vi mà là ở chất lượng, bao gồm thiết kế và những con người đằng sau nó.
Ví dụ, thiết kế cho phép người dùng có thể có được toàn bộ thông tin về nhà hàng với
không quá 3 bước từ tìm hiểu cho đến đặt hàng.

• Mô hình này có khả năng mở rộng - trong quốc gia, khu vực và trên toàn cầu -
dựa trên "quảng cáo địa phương và ưu tiên người dùng".

• Nền tảng này được hưởng lợi từ việc hỗ trợ kỹ thuật và đổi mới liên tục, được cập
nhật tính năng mới thường xuyên bao gồm các thử nghiệm đối với thanh toán di
động.

14 
IFFL (2012), “Deepinder Goyal, Nhà sáng lập & CEO, Zomato”, http://www.indiainfoline.com/article/research-leader- 

speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html 

http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
http://www.indiainfoline.com/article/research-leader-speak/deepinder-goyal-founder-ceo-zomato-113111404451_1.html
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Xây dựng một hệ sinh thái Internet 

Kinh tế internet của Ấn Độ đóng góp trên 

3% GDP, 15 nhưng các hệ sinh thái Internet 

vẫn tập trung nhiều ở Bangalore, trung tâm 

phát triển các dịch vụ phần mềm. Ấn Độ đóng 

góp hơn 2 phần 3 số dịch vụ CNTT được nhập 

khẩu bởi các quốc gia phát triển từ các quốc 

gia đang phát triển, và Bangalore chiếm 

khoảng 1 phần 3 số này. Ấn Độ đã thực hiện 

các bước mở rộng hệ sinh thái trong phạm vi 

quốc gia, và điều đó trở thành một mục tiêu 

chủ chốt của chương trình Ấn Độ Kỹ thuật số 

của Chính phủ Modi. 

Ấn Độ Kỹ thuật số 

"Một chương trình nhằm chuyển đổi Ấn 

Độ trở thành một xã hội và nền kinh tế tri 

thức số"17
 

Ấn Độ kỹ thuật số được khởi động bởi Phòng 

Công nghệ Điện tử và Thông tin (DeitY) vào 

tháng 9 năm 2014.18  Họ chi 1180 tỉ INR (19 tỉ 

USD) cho các công trình đang thực hiện và 

113 tỉ INR (2 tỉ USD) cho các dự án và hoạt 

động mới, đặt ra khuôn khổ và hạ tầng cho 

một nền kinh tế và xã hội kỹ thuật số tại Ấn 

Độ vào năm 2020. Sự thành công của dự án 

sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố sau: 

15 
Live Mint (2015) ‘Kinh tế internet Ấn Độ đạt 10 nghìn 

tỉ RS vào 2018: Báo cáo’ 
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAb 
psS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion- 
by-2018-repo.html 
16 

McKinsey Global Institute (2011), “Internet matters: 
The Net’s Sweeping Impact on Growth, Jobs, and 
Prosperity”, 
http://www.nwoinnovation.ca/upload/documents/mgi- 
internet-matters-report.pdf 
17 

DeitY (2014), “Ấn Độ kỹ thuật số”, 
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%2 
0India.pdf 
18 

DeitY (2014), “About DeitY”, 
http://deity.gov.in/content/about-dit and DeitY (2014), 
“Ấn Độ Kỹ thuật số”, 
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%2 
0India.pdf 

1. Phương pháp tiếp cận tích hợp của chính

phủ với sự tham gia của nhiều bộ và

phòng ban có thể vận hành được hay

không;

2. Một khuôn khổ hỗ trợ của luật riêng tư

dữ liệu, sở hữu trí tuệ cập nhật, chữ ký

số, các tiêu chuẩn điện toán đám mây, vv

có thể được đưa ra; và

3. Những hạn chế tồn tại đối với thị trường

có được dỡ bỏ để mở cửa đối với đổi mới

cạnh tranh nhằm thúc đẩy internet địa

phương và các hệ sinh thái số trên cơ sở

toàn quốc.

Các mục tiêu 

● chính phủ điện tử: cung cấp cơ sở hạ

tầng điện tử để phục vụ các dịch vụ điện

tử

● công nghiệp điện tử: thúc đẩy sản xuất

phần cứng điện tử và ngành công

nghiệp CNTT - Dịch vụ CNTT

● đổi mới điện tử/nghiên cứu & phát triển:

triển khai một khuôn khổ nghiên cứu và

phát triển - cho phép tạo ra sự đổi mới/cơ

sở hạ tầng Nghiên cứu và Phát triển tại

các khu vực mới nổi của Điện tử và

CNTT/thiết lập cơ chế tịnh tiến Nghiên

cứu và Phát triển

● học điện tử: cung cấp hỗ trợ đối với sự

phát triển của một mạng lưới kỹ năng

điện tử và kiến thức.

● an ninh điện tử: bảo vệ không gian mạng
của Ấn Độ

● toàn diện điện tử: thúc đẩy việc sử dụng

công nghệ thông tin để phát triển toàn

diện hơn

● quản trị internet: tăng cường vai trò

của Ấn Độ trong nền tảng toàn cầu về

quản lý Internet

Các bước được thực hiện bởi cả chính quyền 

địa phương và trung ương nhằm đa dạng hóa 

đã bao gồm các nỗ lực để phổ biến hệ sinh 

thái bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 

nghiệp. Việc này bao gồm cả về mặt tài chính 

http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.livemint.com/Industry/dp0tOG8d9yqokeAbpsS28K/Indian-Internet-economy-to-reach-Rs10-trillion-by-2018-repo.html
http://www.nwoinnovation.ca/upload/documents/mgi-internet-matters-report.pdf
http://www.nwoinnovation.ca/upload/documents/mgi-internet-matters-report.pdf
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
http://deity.gov.in/content/about-dit
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Digital%20India.pdf
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bằng việc miễn thuế trong một khoảng thời 

gian nhất định, giảm thuế đối với trường 

hợp đầu tư vào công nghệ, hỗ trợ đất, vv và 

thông qua việc tài trợ các viện công nghệ, 

doanh  nghiệp và các công viên công nghệ, 

vườn ươm và đơn vị hỗ trợ phát triển công 

nghệ. 



15 

Sự nổi lên của các Vườn ươm công nghệ 

Sự thúc đẩy của họ ở cấp độ quốc gia được 

bắt đầu hơn 1 thập kỷ trước khi Hội đồng 

Phát triển Khoa học và Doanh nhân Công 

nghệ Quốc gia (NSTEDB) bắt đầu hoạt 

động cùng với Hiệp hội Vườn ươm Doanh 

nghiệp (ISBA) nhằm hỗ trợ các Công viên 

Doanh nhân Khoa học và Công nghệ 

(STEPs) và Vườn ươm Doanh nghiệp Công 

nghệ (TBIs). Ngày nay có hơn 100. 19 Các 

cơ quan chính phủ khác hiện nay cũng xây 

dựng các vườn ươm tại các khu vực mới 

nổi như Công viên Công nghệ phần mềm 

Ấn Độ (STPIs). 20 Ngoài ra, có rất nhiều 

vườn ươm và các đơn vị hỗ trợ phát triển 

tư nhân và nhà nước - tư nhân, bao gồm 

cả các đơn vị được thành lập bởi IIT tại các 

thành phố khác nhau. Tầm quan trọng ở 

đây là tập trung vào việc phát triển một hệ 

sinh thái và cung cấp ngược trở lại các 

ngành kinh doanh truyền thống, không 

đơn giản chỉ là các vấn đề hỗ trợ tài chính 

hay cố vấn kinh doanh. Do đó vai trò của 

hệ sinh thái là rất quan trọng. 

“Sự thành công của các doanh nghiệp khởi 
nghiệp tại Ấn Độ có thể/nên là sự ghi nhận 

đối với hệ sinh thái tổng thế, số lượng ngày 
càng tăng của các nhà đầu tư thiên thần, 
được thành lập vào giai đoạn đầu/cuối của 
việc đầu tư mạo hiểm với các quỹ tập trung 
vào Ấn Độ như NASSCOM, vv, các điều kiện 
kinh tế vĩ mô, sự bùng nổ của internet cũng 
như Chính phủ hỗ trợ các vườn ươm học 
vấn." 

– Mainak Bhattacharya, Giám đốc cao cấp,

CIIE, Ahmedabad 

Nhiều đơn vị trong số đó đã giúp rất nhiều 

doanh nghiệp khởi nghiệp đi đến thành công. 

Ví dụ, Trung tâm đổi mới, ươm tạo và Kinh 

doanh (CIIE) tại Viện Quản lý Ấn Độ tại 

Ahmedabad, đã làm việc với hơn 250 doanh 

nghiệp khởi nghiệp từ khi thành lập CIIE tập 

trung vào các lĩnh vực như Internet và công 

nghệ di động, công nghệ xanh, xã hội và chăm 

sóc sức khỏe. Sự gia tăng các vườn ươm, đơn 

vị hỗ trợ phát triển, các công viên khoa học và 

công nghệ liên hệ chặt chẽ với các trường kinh 

doanh và viện công nghệ, và thường xuyên 

được hỗ trợ một cách hào phóng từ chính 

quyền trung ương và địa phương đang sản 

sinh và các doanh nghiệp internet và các tài 

năng kỹ thuật số trên khắp Ấn Độ. 

19 
Trak.in (2014), “Top 10 trung tâm ươm khởi nghiệp 

tại Ấn”, http://trak.in/tags/business/2012/03/27/top-
5- famous-startup-incubation-centers-india/ 
20 

NSTEDB (2009), “Báo cáo thực trạng đầu tiên về 
vườn ươm kinh doanh công nghệ tại Ấn Độ” 
”, http://www.nstedb.com/fsr-
tbi09/index.html 

21 
Email từ Mainak Bhattacharya, Giám đốc cao cấp, 

CIIE, Ahmedabad. 

http://trak.in/tags/business/2012/03/27/top-5-famous-startup-incubation-centers-india/
http://trak.in/tags/business/2012/03/27/top-5-famous-startup-incubation-centers-india/
http://trak.in/tags/business/2012/03/27/top-5-famous-startup-incubation-centers-india/
http://www.nstedb.com/fsr-tbi09/index.html
http://www.nstedb.com/fsr-tbi09/index.html
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Ví dụ: Kanaja.in 

Lợi ích quan trọng nhất của các doanh nghiệp dựa trên Internet và kỹ thuật số đối với một nền 
kinh tế và xã hội là sự đóng góp vào phúc lợi xã hội. Trong các trường hợp thành công trong 
thương mại tư nhân như Zomato, lợi ích rất rõ ràng và thuyết phục. Tuy nhiên, cũng có một số 
lượng lớn các sáng kiến mục tiêu nhỏ hơn để phục vụ các cộng đồng khác nhau có thể không khả 
thi nhưng lại có thể thực hiện được với quy mô và phạm vi của Internet. Một ví dụ là trang web 
Kanaja, ra mắt vào cuối năm 2009 bởi Bộ trưởng Karnataka, là một kho lưu trữ điện tử và tài 
nguyên kiến thức bằng ngôn ngữ Kannada phục vụ cho người Kannada ở khắp nơi trên thế giới. 
Karnataka là trung tâm của ngành CNTT của Ấn Độ tại Bangalore. Ngay từ năm 1991, Bangalore đã 
xây dựng các Công viên Công nghệ Phần mềm và Thành phố Điện tử và ngày nay thành phố đóng 
góp một phần ba sản lượng xuất khẩu dịch vụ CNTT của cả Ấn Độ. Sau khi chính phủ quốc gia 
thành lập Ủy ban Tri thức Quốc gia (NKC) vào năm 2005, chính quyền bang Karnataka đã xây dựng 
Ủy ban Tri thức Karnataka vào năm 2008 với mong muốn đưa bang Karnataka thành một xã hội tri 

thức. 22

Kannada là ngôn ngữ được dùng bởi khoảng 40 triệu người ở bang Karnataka và các bang lân cận. 
Trang web được xây dựng trong một vài tháng bởi IIIIT-Bangalore, là một cổng thông tin theo 
phong cách Wikipedia với những đóng góp từ các học giả, các chuyên gia về các chủ đề khác nhau, 
từ ngôn ngữ đến văn học, khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp với trọng tâm là 
hỗ trợ các ngôn ngữ Kannada và cung cấp đến tất cả các công dân, ngay cả những người ở vùng 

sâu vùng xa và nông thôn, đây cơ hội bình đẳng để truy cập thông tin trực tuyến.23

Điều gì đã tạo nên dự án cổng thông tin Kanaja.in – và những trang tương tự trên thế giới - do 
nhu cầu và ngày nay nhờ khả năng của Internet có thể giúp kết hợp ba yếu tố: 

1. Hỗ trợ kỹ thuật cho kiến trúc, trong trường hợp này là từ Viện Thông tin Quốc tế-
Bangalore - bao gồm việc lưu trữ và tốc độ tăng trưởng hữu cơ đang tiếp diễn của bản
thân trang web và các tính năng cao hơn (đặc biệt là các phiên bản di động);

2. Đổi mới về nội dung, dịch vụ, siêu liên kết và tương tác truyền thông xã hội;
và,

3. Việc sử dụng các yếu tố này để tiếp cận tới cộng đồng người nói tiếng Kannada
trên toàn cầu.

Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để nâng cao giá trị, nâng cao việc sử dụng 
và cuối cùng là sự bền vững. Và đây là những gì Kanaja.in tự tìm thấy 

22 
Karnataka Jnana Aayoga (2013), “Jana Sampada: Một báo cáo đến người Karnataka về việc chuyển đổi Karnataka thành 

một xã hội tri thức tươi sáng”, http://jnanaayoga.in/images/jnanasampada-final.pdf 
23 

Karnataka Jnana Ayoga (2012), “Kanaja”, http://jnanaayoga.in/index.php/resources/archives/12-projects/62-kanaja 

http://www.kanaja.in/
http://jnanaayoga.in/images/jnanasampada-final.pdf
http://jnanaayoga.in/index.php/resources/archives/12-projects/62-kanaja
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Tính bền vững 

Sự tài trợ cho cổng thông tin ban đầu đến từ chính quyền bang Karnataka trong 2 đợt, trong khi 
việc quản lý và vận hành được thuê ngoài từ các công ty tư nhân. (Việc này có thể thay đổi từ 
tháng 7 năm 2015 khi trách nhiệm về trang web được chuyển sang Phòng Kannada và Văn Hóa). 
Mặc dù Kanaja.in là một trong những trang web được truy cập nhiều nhất bằng tiếng Kannada 
tính trên tổng số người dùng, nhưng tổng thể lại thì vẫn thấp. Câu hỏi quan trọng ở đây là giá trị 
mà nó mang lại cho người dân là bao nhiêu, đặc biệt khi nhìn vào tính bền vững từ phía cộng 
đồng. Nhưng đồng thời, câu hỏi là giá trị đó được định nghĩa và đo như thế nào: Nếu tính theo 
lần đăng nhập và click? Hoặc theo một khái niệm gì đó mang tính văn hóa và xã hội hơn? 

Số lượng sử dụng thấp có thể là do một số yếu tố. Các nội dung có thể chưa đủ hấp dẫn, mặc dù 
đó là các thông tin độc quyền và không có trên các trang khác. Thật vậy, không có liên kết giữa 
trang Kanaja.in với trang web chính phủ điện tử cũng có nghĩa là không nhiều người biết về nó, và 
vì thế vòng lặp phản hồi tạo nên giá trị và việc sử dụng của nó không có; hoặc, bởi vì trang web 
chưa có nền tảng truy cập di động nên nhiều người chưa thể truy cập vào một cách tiện lợi. 

Không giống như Wikipedia gốc, các đóng góp vào Kanaja.in chủ yếu được thực hiện và xem xét 

bởi các biên tập viên, ít hơn 10% là đóng góp tự nguyện.24 Có những lý do rõ ràng rằng tại sao 
một cổng thông tin điện tử của chính phủ lại muốn đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các 
bài đăng, cũng như là tính bảo mật của các đường link, nhưng việc n ày làm giảm tính tương tác 
của người dùng. Việc thiếu các tính năng truyền thông xã hội và sự cần thiết phải cân bằng giữa 
kiểm soát biên tập và việc người dùng tạo ra nội dung có thể đã hạn chế việc sử dụng, đặc biệt 
đối với những người trẻ tuổi. Đây là tất cả những vấn đề mà các quản trị viên của trang web gốc 
sẵn sàng thừa nhận và cần phải được giải quyết để hướng đến tính bền vững 

Các Bước Tiếp Theo 

Vậy điều gì có thể mang đến tính bền vững cho cổng thông tin điện tử đang cung cấp thông tin 
bằng tiếng Kannada? Một từ: đổi mới. Về phía truy cập, một sự đổi mới đã được triển khai là việc 
đọc màn hình cho người khiếm thị. Người phát triển, T.S. Shreedhar đã giành được giải thưởng 
25.000 INR vì việc đã làm và anh ấy hiện nay đang thực hiện phiên bản trên di động. 25 Một cổng 
thông tin tiếng nói cũng là một ý tưởng khác đang được thảo luận trong IIT-B. Nhưng việc phát 
triển quan trọng nhất dường như là khả năng truy cập từ di động vì đó là cách mà phần lớn người 
dân truy cập trang web. Ngoài ra, một cổng thông tin công cộng nên có khả năng được tích hợp 
các dịch vụ liên quan khác nhau. Và, như đã đề cập ở trên, yếu tố tích hợp các phương tiện 
truyền thông xã hội là rất quan trọng. 

Bài học 

• Khó khăn đầu tiên đối với tất cả các trang cộng đồng là việc cung cấp sự độc đáo dưới
dạng thông tin sẵn có hay dưới dạng được tổng hợp lại hoặc giữ nguyên. Tuy nhiên, sự
độc đáo như thông tin bằng ngôn ngữ địa phương có thể là cần thiết nhưng là không
đủ để thu hút một lượng lớn người dùng.

• Khi các trang web như vậy kết hợp thêm các tính năng của truyền thông xã hội có thể
khích lệ sự tham gia tích cực, và các dịch vụ có giá trị thực sự nâng cao phúc lợi được tích
hợp vào trong kiến trúc, như các thông tin và dịch vụ về nông nghiệp, sức khỏe, giáo dục,
nhà ở và vv, cũng như các liên kết đến các dịch vụ chính phủ điện tử, thì những sự phát
triển đó có thể trở thành một ví dụ rất thú vị về cổng thông tin cộng đồng được tạo nên
một cách bền vững nhằm phục vụ con người.

4 
Email từ GS. Rajagopalan, IIT-B (23 February 2015) 

25 
V. Annad (2011), “Kannada Knowledge Portal, Kanaja, Now Speech-enabled, Thanks to Work of Visually -challenged 

Shreedhar”, http://www.indiatechonline.com/it-happened-in-india.php?id=517 

http://www.indiatechonline.com/it-happened-in-india.php?id=517
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• Các cổng thông tin cộng đồng được hưởng lợi từ các bài học của truyền thông xã hội
về tầm quan trọng của sự tham gia; nó vẫn cần được nhìn nhận rằng các tiêu chuẩn về
các hành vi tốt và tránh việc sử dụng bất hợp pháp trang web sẽ mang tới những căng
thẳng hơn cho việc quản lý.

• Hầu hết mọi người đang ngày càng sử dụng điện thoại di động nhiều hơn để truy cập các
dịch vụ web, do đó việc truyền tải qua nền tảng di động là điều bắt buộc. Các trang web
cộng đồng như Kanaja.in cũng được hưởng lợi từ việc áp dụng các công nghệ truy cập
mới nhất khi xuất hiện.

• Sự đổi mới như việc đọc tiếng địa phương cho người khiếm thị cần phải được khuyến
khích tích cực. Mở rộng dịch vụ sang một ứng dụng điện thoại di động dường như là một
bước đi đầu tiên hợp lý và dễ hiểu.
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Khuyến nghị 

1. Nền kinh tế Internet Ấn Độ sẽ tiếp tục

tăng trưởng do thị trường nội địa Ấn

Độ và thu nhập của tầng lớp trung lưu

đang tăng mang đến một quy mô để

duy trì phát triển; phát triển hệ sinh

thái trên khắp đất nước sẽ là chìa khóa

mang đến các lợi ích kinh tế và xã hội

lớn hơn từ Internet do có thể chuyển

dịch sang nền kinh tế kỹ thuật số.

2. Tuy nhiên, tiềm năng của thị trường Ấn

Độ đối với các sản phẩm và dịch vụ của

các doanh nghiệp số là rất lớn nhưng

chưa được khai thác. Cần phải đưa ra

một chính sách mạnh mẽ với cam kết

trong Ấn Độ Kỹ thuật số nhằm đảm bảo

các truy cập băng rộng phổ quát với

mức giá phải chăng, đặc biệt là truy cập

không dây và di động.

3. Đưa vào sử dụng một cơ sở hạ tầng

mềm của các luật và quy định cập nhật

để quản trị các ngành trọng yếu như

luật bảo vệ dữ liệu và thông tin cá

nhân, luật sở hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn

đám mây, vân vân, vì một cấu trúc hỗ

trợ cũng quan trọng đối với sự rõ ràng

và chắc chắn của quy định.

4. Hơn nữa, các cam kết trong Ấn Độ Kỹ

thuật số là đơn giản hóa và tăng tốc

quá trình đăng ký kinh doanh và giảm

các chi phí giao dịch kinh doanh khi giao

dịch với chính phủ là một bước đi rất

tích cực cần phải nhận được sự quan

tâm cấp bách.

5. Mục đích của chính sách "không nhập

khẩu" vào năm 2020 như được nêu

trong Ấn Độ Kỹ thuật số cần được theo

đuổi theo một cách không bảo hộ bằng

cách khích lệ sự tăng trưởng của

internet và các hệ sinh thái số trên khắp

Ấn Độ để giảm sự phụ thuộc vào các

khu vực tập trung như Bangalore. Sự

tham gia của nước ngoài trong việc

cung cấp vốn và chuyên môn cần được

khuyến khích do việc này sẽ đẩy nhanh

quá trình.

6. Tiến đến toàn cầu bằng cách tận dụng

thành công tại thị trường nội địa đã xảy

ra như trường hợp của Zomato. Chìa

khóa cho một công ty Internet là khả

năng mở rộng quy mô. Những bài học

cần phải được chia sẻ rộng rãi.

7. Các dịch vụ xã hội và cộng đồng cũng

đang được chuyển đổi thông qua việc

sử dụng Internet, nhưng đi tìm mô hình

đúng đắc để phát triển bền vững là điều

quan trọng, như ví dụ Kanaja.in , đặc

biệt là khi sáng kiến được thực hiện bởi

một cơ quan nhà nước không đủ năng

lực.

8. Xây dựng năng lực là cần thiết trên các

lĩnh vực nhà nước, không phân biệt là

mô hình được sử dụng trong tương lai

là được sở hữu - vận hành bởi chính

phủ, hay thuê ngoài, hay liên doanh

nhà nước - tư nhân. Ví dụ, các mô hình

thuê ngoài vẫn cần các công chức phải

hiểu bản chất và vai trò của các biện

pháp khuyến khích, và có đủ năng lực

để giám sát và đánh giá.

http://www.kanaja.in/
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Thương mại điện tử Indonesia đang hướng 

tới việc áp dụng kỹ thuật số 

Nền kinh tế Internet của Indonesia vẫn còn 

nhỏ, khoảng 1,6% GDP, 26 nhưng có tiềm năng 

để nhanh chóng trở thành nền kinh tế internet 

lớn thứ ba của châu Á. Số lượng người sử dụng 

internet đạt đến gần 80 triệu người và dự kiến 

đạt 100 triệu người vào năm 2016.27 Thương 

mại điện tử mới chỉ bắt đầu cất cánh với việc 

bán lẻ trực tuyến chỉ chiếm một phần nhỏ 

trong tổng doanh số bán lẻ, mặc dù thanh toán 

điện tử được ước tính đạt 7,7 tỉ IDR một ngày 

(652 triệu USD) vào năm 2014 theo Ngân hàng 

Indonesia.28 Điều này được dự đoán sẽ tăng tốc 

nhanh chóng. 

Nhân tố quyết định trực tiếp đến việc chuyển 
dịch sang giao dịch trực tuyến là thu nhập của 
tầng lớp trung lưu tại Indonenisa đang tăng 
lên, ước đoán đạt gần 50% dân số của 250 
triệu người vào năm 2020 với mức thu nhập 

trên 3000 USD một năm. 29 Nhân tố quyết định 
dài hạn là nhân khẩu học. Phần lớn dân số có 
độ tuổi dưới 40 với 20% nằm trong nhóm 15 - 

20 tuổi, và một phần ba dưới 15 tuổi.30   Cơ cấu 
dân số với hơn 50% ở thành thị và đang tăng 
lên với tốc độ 2,5% một năm.  

26
 Redwing (2014), “So sánh Ấn Độ với các quốc gia khác 

tại châu Á”, http://redwing-asia.com/market-
data/regional-comparisons/    
27

 Statista (2015), “Số lượng người dùng internet tại 
Indonesia từ 2013 đến 2018 (triệu)”, 
http://www.statista.com/statistics/254456/number-of-
internet-users-in-indonesia/  
28

 L. Cosseboom (2014), “Paypal có mặt tại Indonesia có 
tăng tốc quá trình chọn lọc tự nhiên?”, 
https://www.techinasia.com/indonesia-epayments-
paypal-doku/  

29
 Quora (2013), “ĐNA: thương mại điện tử tại Indonesia 

lớn như thế nào, Hệ thống thanh toán và giao hàng phổ 

biến nhất?”, http://www.quora.com/Southeast-

Asia/How-big-is-ecommerce-in-Indonesia-and-what-are-

the-most-common-payment-and-delivery-systems 
30

 CIA World Factbook (2014), “Indonesia”, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 

Hiện tại, hầu hết các nhu cầu mua sắm trực 
tuyến đến từ các trung tâm thành thị trên hòn 
đảo Java, nhưng các công ty thương mại điện tử 
đang nhìn thấy nhu cầu từ các khu vực ngoài 
Java.

Thương mại điện tử và Luật định 

“Sự tăng trưởng [giao dịch trực tuyến] nhanh 

hơn 300% so với giao dịch trực tuyến thông 

thường sử dụng tiền mặt và các quy định hiện 

nay trở nên rất quan trọng, việc xây dựng quy 

định trở thành ưu tiên của Bộ Thương mại” 

– Bộ trưởng Bộ Thương mại Muhammad
Lutfi31 

Kể từ năm 2014 một mô hình mới được thiết 

lập nhằm đẩy nhanh nền kinh tế internet vì lợi 

ích của nền kinh tế rộng hơn của Indonesia, 

của đầu tư, việc làm và thương mại. Sức mạnh 

tổng hợp của sự thay đổi rõ ràng là để loại bỏ 

các hạn chế đối với thị trường thương mại 

điện tử. Có thể thấy một số quy định hạn chế 

sẽ được dỡ bỏ, ví dụ như yêu cầu tất cả các 

doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động 

tại Indonesia phải sử dụng tên gTLD.id. 32 

31 
Jakarta Post (2014), “Thủ tướng tuyên bố hoàn thành 

luật triển khai thương mại điện tử”, 
http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/min
i ster-vows-finish-e-commerce-implementation- 
regulations.html 
32 

Nhiều người trong cộng đồng thương mại điện tử địa 
phương tại Indonesia sẽ thích lựa chọn sử dụng tên 
gTLDs vì mang tới cho họ cơ hội được biết đến nhiều 
hơn tại thị trường nước ngoài. Xem bình luận của 
William Tanuwijaya, nhà sáng lập Tokopedia tại E. 
Lukman (2013), “Chính phủ Indonesia đang giúp hay làm 
hại ngành công nghiệp thương mại điện tử?”, 
https://www.techinasia.com/indonesian-government- 
hurting-helping-ecommerce-industry/

http://redwing-asia.com/market-data/regional-comparisons/
http://redwing-asia.com/market-data/regional-comparisons/
http://www.statista.com/statistics/254456/number-of-internet-users-in-indonesia/
http://www.statista.com/statistics/254456/number-of-internet-users-in-indonesia/
https://www.techinasia.com/indonesia-epayments-paypal-doku/
https://www.techinasia.com/indonesia-epayments-paypal-doku/
http://www.quora.com/Southeast-Asia/How-big-is-ecommerce-in-Indonesia-and-what-are-the-most-common-payment-and-delivery-systems
http://www.quora.com/Southeast-Asia/How-big-is-ecommerce-in-Indonesia-and-what-are-the-most-common-payment-and-delivery-systems
http://www.quora.com/Southeast-Asia/How-big-is-ecommerce-in-Indonesia-and-what-are-the-most-common-payment-and-delivery-systems
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/minister-vows-finish-e-commerce-implementation-regulations.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/minister-vows-finish-e-commerce-implementation-regulations.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/minister-vows-finish-e-commerce-implementation-regulations.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/minister-vows-finish-e-commerce-implementation-regulations.html
https://www.techinasia.com/indonesian-government-hurting-helping-ecommerce-industry/
https://www.techinasia.com/indonesian-government-hurting-helping-ecommerce-industry/
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Một số lượng đáng kể các công ty địa phương 

là doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong C2C: 

Kaskus, OXL (trước đây là TokoBagus), 

Berniaga, Tokopedia, và Bukalapak; trong B2C: 

Bhinneka, Tiket, Blibli, LakuBgt, và Onigi, cũng 

như là các trang thuộc về các cơ quan hàng 

không, mạng viễn thông, các cửa hàng lớn và 

một số khác; trong B2B: Indonetwork và 

Indotrading chỉ là hai trong nhiều ví dụ tiêu 

biểu. Mỗi công ty đang tạo nên một hệ sinh 

thái hỗ trợ việc phân phối. Ví dụ, 

Dinomarket.com khởi đầu bằng việc giao hàng 

hóa mua trực tuyến đến những khu vực ở 

ngoài đảo Java. Ngoài ra còn có đến hơn 20 

công ty giải pháp thanh toán trực tuyến lớn 

xuất hiện. Rõ ràng, nhiều công ty địa phương 

đang tồn tại, và một số thì đang phát triển 

mạnh. 

Không kém phần thú vị là vai trò tích cực của 

các liên doanh nước ngoài đang tiến vào thị 

trường thông qua quan hệ đối tác. Ví dụ đối với 

B2C bao gồm Lazada indonesia và cổng điện tử 

Lamido, cả hai đều được chống lưng bởi nước 

Đức, cổng điện tử thời trang Zalora với vốn đầu 

tư từ Rocket Internet, Rakuten Belanja Online 

được hỗ trợ bởi công ty thương mại điện tử 

Nhật Bản Rakuten, Groupon Indonesia là một 

phần của mạng lưới Groupon toàn cầu, và cổng 

thông tin C2C Qoo10 Indonesia và Elevenia với 

sự hỗ trợ của Hàn Quốc, cùng với 2 đối tác của 

Ebay là Telekom Indonesia (Plasa.com và 

Blanja.com) và cả Qoo10. Ngoài ra, các trang 

web thương mại điện tử toàn cầu như 

Amazon.com, eBay, Alibaba các trang phổ biến 

khác. Rõ ràng rằng sự xâm nhập của các đối tác 

nước ngoài không đưa đến một trò chơi có 

tổng bằng không (zero-sum game). Thay vào 

đó, sự xâm nhập của họ đang giúp kích thích sự 

quan tâm của các doanh nghiệp và người tiêu 

dùng trên thị trường, và tạo nên giai đoạn khởi 

đầu của sự phát triển, sự cạnh tranh này đang 

giúp phát triển thị trường vào thời điểm thích 

hợp nhất. Internet là toàn cầu, nhưng thị trường 

thương mại điện tử tại Indonesia mới bắt đầu 

vượt ra khỏi địa phương. Tuy nhiên, như trong 

nghiên cứu trường hợp Doku, vấn đề ở đây chỉ 

là thời gian trước khi các công ty Internet 

Indonesia bắt đầu thâm nhập ra ngoài thị 

trường. 

33 
Để xem danh sách đầy đủ, truy cập Alexa 

2015), “Top Sites in Indonesia”, 
http://www.alexa.com/topsites/countries/ID 

http://www.alexa.com/topsites/countries/ID
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Ví dụ: Doku 

Doku, một công ty thương mại điện tử thanh toán trực tuyến Indonesia bắt đầu từ năm 2007, vào 
năm 2015 đã trở thành một trong những công ty kinh tế internet quan trọng của đất nước, được tờ 
TechInAsia mô tả "thương hiệu hàng đầu tại quần đảo về thanh toán trực tuyến". (USD190 million to 
USD522 million) by the end of FY2014.34  Phát triển từ ít hơn 20 nhân viên để lên đến khoảng 160 
nhân viên, với lượng giao dịch lên từ 2,5 nghìn tỉ IDR cho đến 6,8 nghìn tỉ IDR (190 triệu USD đên 522 
triệu USD) vào cuối năm tài chính 2014. 

Doku được khởi đầu bởi COO Nabilah Alsagoff và các đồng nghiệp của cô sau sự kiện đánh bom Bali 
và với mong muốn chứng minh khả năng phục hồi và tương lai của Indonesia. Sau khi thử nghiệm 
với một cổng thông tin cho du khách, Doku nhận ra nhu cầu có một cổng thành toán điện tử cho thị 
trường thương mại điện tử đang phát triển của Indonesia. Ban đầu lấy tên là NISA Pay, sản phẩm 
đầu tiên là hệ thống thanh toán tích hợp cho các giao dịch B2B doanh nghiệp có khả năng xử lý tất 
cả các loại hình giao dịch, từ thẻ tín dụng đến thẻ ghi nợ, từ giao dịch Paypal đến chuyển tiền ngân 
hàng. Khách hàng đầu tiên đến từ lĩnh vực bảo hiểm và hàng không, nhưng Doku sau đó mở rộng 
đến các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, thực phẩm và nước uống, chợ và giao 
thông vận tải. 

Sản phẩm chủ lực này vẫn còn là một nguồn doanh thu quan trọng cho đến bây giờ, nhưng Doku sau 
đó cho ra đời 2 sản phẩm bổ sung cho các lĩnh vực mới đang phát triển nhanh: Doku Wallet và 
MyShortCart. 

• Số lượng thuê bao sử dụng Doku Wallet đạt 100.000 vào tháng 12 năm 2014 và 150.000
chỉ 3 tháng sau đó. Theo Doku, thị trường chính của Doku Wallet là độ tuổi từ 18 đến 40,
sinh viên đại học, có công việc đầu tiên và có gia đình ở thành thị.

• Doku MyShopCart nhắm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ (không phải doanh nghiệp siêu
nhỏ). Bằng cách đăng ký với Doku, doanh nghiệp không cần phải sở hữu hay vận hành một
gian hàng trực tuyến, họ đơn giản chỉ cần đăng ký với Doku và cổng thanh toán ngay lập tức
sử dụng được đối với khách hàng của họ. Đây là một sự khác biệt nhằm thu hút các doanh
nghiệp vừa và nhỏ mà số lượng đã tăng lên gấp 3 trong 12 tháng qua. Tác nhân của sự phát
triển ở đây là sự tăng trưởng của việc sử dụng thẻ do thị trường đã lớn mạnh, và yêu cầu
đối với một hình thức thanh toán an toàn đi cùng với các công cụ đối chiếu giao dịch.

34 
Doku (2015), “Nabilah Alsagoff và câu chuyện đằng sau DOKU, Người tiên phong thanh toán điện tử của Indonesia 

http://dokupay.com/demo/dokunewsroom/index.php?post=nabilah-alsagoff-and-the-story-behind-doku-indonesiars- 
epayments-pioneer 

http://dokupay.com/demo/dokunewsroom/index.php?post=nabilah-alsagoff-and-the-story-behind-doku-indonesiars-epayments-pioneer
http://dokupay.com/demo/dokunewsroom/index.php?post=nabilah-alsagoff-and-the-story-behind-doku-indonesiars-epayments-pioneer
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Doku là một ví dụ tốt về sự phát triển lớn mạnh của thị trường thanh toán điện tử và thương mại 
điện tử của Indonesia, xuất phát thấp nhưng có tốc độ mở rộng nhanh. Do Doku mở rộng từ B2B 
sang B2C nhiều khách hàng muốn sử dụng thiết bị di động và các doanh nghiệp đăng ký với Doku 
đang thích nghi với việc này. Theo cách này Doku cũng đang hỗ trợ sự xâm nhập của các doanh 
nghiệp nước ngoài vào thị trường Indonesia bằng thanh toán địa phương. 

Doku hiện nay đang tìm kiếm sự phát triển kinh doanh trên các hòn đảo nằm ngoài Java do công 
ty nhìn thấy sự tiềm năng của thị trường đó. Công ty cũng bắt đầu mở rộng sang thị trường nước 
ngoài với liên doanh đầu tiên hợp tác với Air Nuigini, hãng vận tải hàng không quốc gia của Papua 
New Guinea. 

Các thay đổi gần đây trong các quy định ngân hàng sẽ hỗ trợ sự phát triển của thanh toán di động do 
kênh thanh toán mới này đang mở cửa. Một tính năng quan trọng của Doku là các thanh toán điện 
tự ở nước ngoài của Doku được quản lý thông qua Indonesia. Và vì thế, các quy định hiện nay có thể 
coi là chưa cản trở Doku, bao gồm cả việc quản lý các thanh toán đi ra các doanh nghiệp ở nước 
ngoài. 

Bài học 

• Một chiến lược kinh doanh được thiết kế tốt, nhắm mục tiêu tốt và linh hoạt trong nền
kinh tế internet có thể tạo nên thành công rất nhanh trên một thị trường non trẻ nhưng
phát triển nhanh.

• Độ tin cậy và bảo mật vẫn là các tính năng tối quan trọng đối với sự phát triển của thanh
toán điện tử và thương mại điện tử do các doanh nghiệp dịch vụ đòi hỏi niềm tin phải
được xây dựng.

• Một mô hình kinh doanh mà có thể dỡ bỏ rào cản đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đặc biệt phù hợp với các thị trường như Indonesia.
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Thanh toán di động và B2C 

Qua các năm gần đây gần 20 doanh nghiệp 
thanh toán điện tử và di động được thành lập. 

Trong đó có trang web ngân hàng và thanh 
toán trực tuyến KlickBCA, bankmandiri.co.id, 
bni.co.id, và các cổng thanh toán như Doku, 
iPaymu, iPay88, Veritran, IndoMog, Ayopay, 
Coda Payment, cũng như các công ty toàn cầu 
như Paypal, AliPay, vv. Các nhà mạng di động 
đều đưa ra ví di động, dịch vụ thanh toán và 
chuyển khoản qua thẻ SIM của mình. Với tỷ lệ 
ngày càng tăng của các khoản thanh toán trực 
tuyến được thực hiện bởi các thiết bị di động 
không dây, các thay đổi gần đây đối với luật 
định là rất quan trọng. 

Trước đây có trường hợp việc sử dụng điện 
thoại di động để thực hiện thanh toán trực 
tuyến hầu như bị giới hạn chỉ giữa các mạng di 
động với các ngân hàng lớn hoặc sử dụng 
chuyển khoản sử dụng thẻ SIM. Việc sử dụng ví 
điện tử rất khó khăn do hạn chế đại lý rút tiền 
và gửi tiền, nhưng việc sửa đổi các quy định 
đối với tiền điện tử năm 2014 đã thay đổi 

tình hình. Ngân hàng Indonesia đã nới lỏng các 

yêu cầu vốn đối với các ngân hàng muốn chỉ 

định đại lý, mặc dù các đại lý có thể chỉ làm việc 

với một ngân hàng, và các đại lý rút tiền không 

còn bị yêu cầu có giấy phép chuyển tiền. Cơ 

quan Dịch vụ Tài chính (OJK) thành lập năm 

2013 đang có quy định về ngành ngân hàng 

không chi nhánh, cho phép các nhà cung cấp 

dịch vụ di động cung cấp dịch vụ tiết kiệm, vay 

nhỏ, bảo hiểm vi mô và chuyển tiền, và đã dỡ bỏ 

giới hạn số giao dịch hàng ngày và giảm số dư 

tối thiểu bằng không. Bất kỳ tài liệu được chính 

phủ phê duyệt đều có thể được sử dụng để định 

danh cho quy định Nhận biết - Khách hàng 

(KYC), dỡ bỏ một rào cản đối với việc đăng ký 

khách hàng. Việc sửa đổi quy định trên chỉ có 

thể giúp sự tăng trưởng của thương mại di động 

nếu hoạt động trong lĩnh vực game, thời trang, 

thực phẩm, điện tử hay thị trường đặt hàng trực 

tuyến. Hiện nay thị trường tiêu dùng đang quyết 

định nền kinh tế Internet tại Indonesia. 
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 Ví dụ: Blanja 

Blanja bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2014, và đó là trang web thương mại điện tử 
MetraPlasa. MetraPlasa được thành lập năm 2012, đồng sở hữu bởi Telkom Indonesia (60%) và 

eBay (40%). eBay mới đây công bố ý định tăng cổ phần của họ lên 49%.35  MetraPlasa là sự hợp 
nhất của thương mại điện tử và lợi ích truyền thông của hai công ty, những người đã quyết định 
sát nhập một công ty khởi nghiệp trước đó là Plasa.com vào Blanja.com. Vào năm 2014 TelKom và 
eBay đã cùng nhau đầu tư gần 14,2 triệu USD vào Blanja. Khi đó vẫn là thời kỳ đầu của thị trường 
vốn liên doanh của Indonesia, có một công ty mẹ là một yếu tốt quan trọng để duy trì công ty khởi 
nghiệp. 

Blanja là một thị trường C2C nhưng không cung cấp phiên đấu giá kiểu eBay, và không giống như 
nhiều trang web đối thủ, chẳng hạn như Tokopedia và BulaLapak, doanh nghiệp đầu tiên phải có 
một giấy phép kinh doanh. Do Blanja không vận hành một tài khoản giao kèo nên một giấy phép 

kinh doanh có thể thấy là một cách để làm tăng sự tin tưởng của khách hàng. 36 Để thu hút các 
doanh nghiệp, Blanja không tính phí tham gia cũng như hoa hồng trên doanh thu bán hàng. Thực 
hiện giao hàng ra ngoài Jakarta cũng được thực hiện miễn phí đối với các doanh nghiệp và người 
bán tại Jadodetabek, Surabaya và Bandung. 

Tuy nhiên, trong khi Blanja đã tuyên bố có hơn một triệu sản phẩm trên trang web của mình từ 

35 
L. Cosseboom (2014), “Ebay muốn tham gia cuộc đua thương mại điện tử Indonesia, sẽ tăng cổ phần tại Blanja”, 

https://www.techinasia.com/ecommerce-indonesia-blanja-telkom-metraplasa-ebay/ 
36 

E. Lukman (2013), “eBay lặng lẽ đến Indonesia dưới cái tên Blanja”, https://www.techinasia.com/ebay- 
quietly-arrives-indonesia-blanjacom/ 

https://www.techinasia.com/ecommerce-indonesia-blanja-telkom-metraplasa-ebay/
https://www.techinasia.com/ebay-quietly-arrives-indonesia-blanjacom/
https://www.techinasia.com/ebay-quietly-arrives-indonesia-blanjacom/
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 gần 600 người bán, số lượng người ghé thăm vẫn dừng lại ở 20.000 người một ngày vào tháng 1 

năm 2015 theo Alexa.com,37  ít hơn nhiều so với lượng người ghé thăm của trang Qoo10, một liên 
doanh khác của eBay (lần này là với một đối tác Hàn Quốc). Một phát ngôn viên của công ty chỉ ra 
rằng "hiện nay đóng góp doanh thu của thương mại điện tử vào công việc kinh doanh của chúng 

tôi còn nhỏ bé nhưng được dự đoán sẽ đạt 10% trong vòng 2 -3 năm tới".38

Bài học 

• Trong trường hợp này, các công việc phát triển đang được thực hiện từng bước một.

• Khi bắt đầu, lưu lượng truy cập là rất quan trọng. Có một công ty viễn thông địa phương
hàng đầu tham gia có thể có ích, nhưng thương mại điện tử không phải là năng lực cốt lõi
của một công ty viễn thông. Do đó MetraPlasa là một công ty độc lập tập trung có nhiều
cơ hội phát triển chuyên môn hơn.

• Tuy nhiên, Telkom đang ở trong một tình thế tốt để hướng lưu lượng di động về trang
web của mình và thúc đẩy thanh toán di động, và cũng đang ở vị trí để có thể giúp đỡ
các doanh nghiệp kích thích công việc bán lẻ trực tuyến và xây dựng một phần của hệ
sinh thái.

• Các công ty khởi nghiệp với đối tác nước ngoài thường tận dụng lợi thế về chuyên
môn sẵn có, nhưng cũng không có nghĩa là luôn tăng trưởng nhanh. Điều quan trọng
hơn trong những năm đầu là tính bền vững. Tự mình tăng trưởng có nghĩa là có chi phí
không bền vững.

• Blanja mở cánh cửa tiềm năng đến một thị trường toàn cầu trong lúc nền kinh tế
internet Indonesia đang trong một vị thế thuận lợi.

37 
Alexa (2015), “Blanja.com phổ biến đến mức nào?”, http://www.alexa.com/siteinfo/Blanja.com 

38 
L. Cosseboom (2014), “Ebay muốn tham gia cuộc đua thương mại điện tử Indonesia, sẽ tăng cổ phần tại Blanja”, 

https://www.techinasia.com/ecommerce-indonesia-blanja-telkom-metraplasa-ebay/ 

http://www.alexa.com/siteinfo/Blanja.com
https://www.techinasia.com/ecommerce-indonesia-blanja-telkom-metraplasa-ebay/
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Khuyến nghị 

1. Sự rõ ràng là một yêu cầu đối với luật

và các quy định về thương mại điện tử:

như thế nào là các dịch vụ công và tư,

và phạm vi quy định của luật định; có

những hạn chế nào đối với đầu tư

nước ngoài và vai trò của các công ty

nước ngoài khi vào thị trường

Indonesia. Điều này cần phải được

thực hiện nhằm mang lại lợi ích cho các

công ty địa phương đang tìm kiếm đối

tác cũng như đối với các công ty nước

ngoài tham gia vào thị trường.

2. Các chính sách cần ưu tiên đặt ra khuôn

khổ cho việc xây dựng các hệ sinh thái

Internet tại địa phương, nhằm hỗ trợ

sự tăng trưởng của thương mại điện tử

lnhư là một lĩnh vực đi đầu trên con

đường hướng tới một

nền kinh tế kỹ thuật số, và để tạo điều 

kiện cho việc tạo ra các ngành phụ trợ 

như sản xuất và phân phối thiết bị, hay 

các kỹ năng vận hành và thiết kế. 

3. Nhằm thu hút truy cập và tham gia số,

sự sẵn có của các thiết bị truy cập cần

phải mở và cạnh tranh.

4. Chính phủ nên tăng cường tham vấn

với các cơ quan công nghiệp do nền

kinh tế kỹ thuật số mở rộng trong phạm

vi của các lĩnh vực khác trong nền kinh

tế như sức khỏe, giáo dục, dịch vụ hậu

cần, vv. Việc này sẽ chỉ tăng tầm quan

trọng và nên bao gồm các khía cạnh xây

dựng năng lực cho cán bộ.
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Nhật bản thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số 

Sự dẫn đầu của Nhật bản về kết nối và mọi thứ 

liên quan đến kỹ thuật số khác đã được thiết 

lập từ lâu. Cơ sở hạ tầng internet của quốc gia 

này rộng khắp và phát triển, cùng với dịch vụ 

băng rộng nhanh nhất và rẻ nhất trên thế giới. 

Tuy nhiên những nhà hoạch định chính sách 

vẫn tiếp tục tìm kiếm con đường để đưa 

Nhật thoát khỏi 2 thập kỷ kinh tế trì trệ và tái 

kích thích vị thế cạnh tranh. 

Nhân khẩu học lại một lần nữa là yếu tố quan 

trọng. Nhật bản là một xã hội già, thực tế là 

quốc gia OECD đầu tiên có dân số tăng trưởng 

âm. Trong môi trường này, nhân tố trọng yếu 

dẫn đến một sự chuyển đổi thành công sẽ là 

mức độ và và chất lượng của giáo dục và đào 

tạo kỹ năng sẵn có. Các thách thức chính đối 

với Nhật Bản đối với vấn đề này bao gồm: 

● Nhu cầu ngày càng tăng cho việc tái đào

tạo kỹ năng và học tập liên tục - đặc biệt

là đối với người lao động lớn tuổi.

● Một sự phân chia giữa các trường đại

học và cộng đồng doanh nghiệp trong

việc đáp ứng nhu cầu đối với kiến thức

mới và các kỹ năng cần thiết trong nền

kinh tế kỹ thuật số ngày nay.

● Các cơ hội việc làm hạn chế đối với những

người được giáo dục - và đặc biệt là đối

với phụ nữ.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới và OECD phụ nữ 

được giáo dục của Nhật Bản chưa được sử 

dụng. Trong năm 2013, trong khi 93% đàn ông 

có bằng đại học hoặc bằng nghiên cứu cấp cao 

được tuyển dụng thì điều này chỉ xảy ra với 

69% phụ nữ có cùng trình độ học vấn. 39 Báo 

cáo Phân biệt giới tính toàn cầu năm 2013 viện 

dẫn rằng “thu hẹp khoảng cách việc làm giữa 

nam và nữ có thể giúp Nhật bản tăng GDP lên 

16%”.40 Đồng thời số lượng sinh viên vào học 

đại học từ trung học lại đang giảm. Khoảng một 

nửa số học sinh 18 tuổi và được tiếp tục học tại 

một trường đại học – thấp hơn con số trung 

bình của OECD là 60%. Hơn nữa, chỉ 2% số 

người Nhật trên 25 tuổi tham gia các khóa học 

được tổ chức bởi hệ thống giáo dục chính thức, 

trong khi con số trung bình của OECD là 10%, 

điều này cho thấy người trưởng thành ở Nhật 

ít khi quay lại đi học chính thức sau khi họ đã đi 

làm. 41

Điều này một phần là do thiếu sự hỗ trợ và 

động viên đối với việc tiếp tục học, đặc biệt là 

tại nơi làm việc. Nhưng do sự phát triển nhanh 

của các ngành công nghệ và dịch vụ, các kỹ 

năng mới và chuyên biệt cần phải được trang 

bị thường xuyên hơn, điều đó có nghĩa là có sự 

tăng lên về nhu cầu giáo dục chuyên nghiệp 

tiếp theo. Hay nói cách khác, hệ thống giáo dục 

Nhật bản cần phải thích ứng và đổi mới để đáp 

ứng với sự thay đổi của nhân chủng học và sự 

phát triển của nhu cầu thị trường lao động.

40 
Diễn đàn Kinh tế Thế Giới (2013), “Báo cáo Khoảng cách 

giới toàn cầu 

39 
OECD (2014), “Nhật Bản: Tổng quan hệ thống giáo dục 

(Báo cáo giữa kỳ EAG 2014 và EAG 2015)”, 
http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryC
o untry=JPN&treshold=10&topic=EO

 2013”, Tr.31, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Rep 
ort_2013.pdf 
41 

OECD (2014), “Sơ lược giáo dục 2014 - Country 
Note: Nhật bản”, 
http://www.oecd.org/edu/Japan- EAG2014-
Country-Note.pdf 
42 

Global Statement (2014), “Nhắm đến người học địa 
phương với MOOC”, 

http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=JPN&amp;treshold=10&amp;topic=EO
http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=JPN&amp;treshold=10&amp;topic=EO
http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=JPN&amp;treshold=10&amp;topic=EO
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf
http://www.oecd.org/edu/Japan-EAG2014-Country-Note.pdf
http://www.oecd.org/edu/Japan-EAG2014-Country-Note.pdf
http://www.oecd.org/edu/Japan-EAG2014-Country-Note.pdf
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Nhật bản đang cố gắng giải quyết các trở ngại 

này thông qua các phương pháp học điện tử 

khác nhau, cùng với “Kế hoạch cơ bản thứ hai 

để thúc đẩy giáo dục” của chính phủ được ban 

hành vào tháng 6 năm 2013, đặc biệt đề cập 

đến việc sử dụng các chương trình dạy học mở 

và các khóa học trực tuyến đại trà để nâng cao 

chất lượng của giảng dạy đại học.42

Mốc quan trọng đối với e-learning tại Nhật bản 

là sự ra đời của Hiệp hội Chương trình dạy học 

mở Nhật bản (JOCW) vào năm 2005, 2 năm sau 

khi Học viện Công nghệ Massachusetts bắt đầu 

chương trình dạy học mở của mình. JOCW hiện 

tại có 41 thành viên, bao gồm 21 trường đại 

học hiện đã tạo ra 3000 khóa học trực tuyến. 43 

Các khóa học cơ bản là tải các video giờ học 

hoặc các nội dung khóa học mà có thể được 

tiếp cận bởi tất cả mọi người có kết nối 

internet. 

Điểm khác biệt giữa các chương trình dạy học 

mở và các MOOC là MOOC bao gồm sự tương 

tác giữa sinh viên và giảng viên, và có cả giao 

bài tập về nhà, kiểm tra và trao chứng chỉ hoàn 

thành. Mô hình kinh doanh của chúng cũng 

khác nhau. Chương trình dạy học mở được vận 

hành bởi bản thân các trường đại học nhắm 

chủ yếu đến giảng viên và sinh viên. MOOC 

được bắt đầu trong các trường đại học nhưng 

các doanh nghiệp hiện nay đến MOOC để 

tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Hơn nữa, có 

nhiều công ty CNTT đang xuất hiện để tạo điều 

kiện cho các khóa học này. Bên cung cấp 

MOOC phổ biến nhất là Coursera, edX và 

Udacity. Tuy nhiên, chỉ có 2 trường đại học 

Nhật bản đưa các khóa học của mình lên các 

nhà cung cấp MOOC này – Đại học Tokyo với 

Coursera và Đại học Kyoto với edX – và các 

khóa học MOOC của họ đều chỉ bằng tiếng 

Anh. 

Nhằm thúc đẩy MOOC tại Nhật bản, một nhóm 

các trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu 

tại Nhật bản đã cùng nhau thành lập nên Hội 

đồng Xúc tiến Giáo dục Trực tuyến Nhật bản 

vào cuối năm 2013, hiện nay được biết đến 

nhiều hơn với tên JMOOC.

https://globalstatement.wordpress.com/2014/10/01/tar geting-regional-learners-
with-japanese-mooc/ 
43 

Y. Fukuhara (2014), “Sự phát triển của MOOCs tại trường đại học Mở Nhật bản trong quá trình đi lên của Hiệp hội Chương 
trình dạy học mở toàn cầu 2014: Giáo dục mở cho một thế giới đa văn”, http://conference.oeconsortium.org/2014/wp- 
content/uploads/2014/02/Paper_76-JMOOC.pdf 
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Ví dụ: JMOOC 

JMOOC, là kết quả của việc các trường đại học và doanh nghiệp Nhật bản cùng nhau xúc tiến sự 
phát triển của MOOC tại Nhật Bản, không chỉ một mà một vài nền tảng không tích hợp: 

4. Gacco, được quản lý bởi NTT DoCoMo và NTT Knowledge Square;

5. OUJMOOC, được quản lý bởi trường Đại học Mở Nhật bản; và,

6. Open Learning, quản lý bởi NetLearning.

Gacco, OUJMOOC và NetLearning đều có các nền tảng riêng của mình và không thực sự tương 
thích lẫn nhau. Nền tảng Gacco  được tạo nên từ mã nguồn mở nền edX với front end được tùy 
chỉnh. OUJMOOC, quản lý bởi trường Đại học Mở Nhật bản sử dụng hệ thống sách ChiLO được 
phát triển bởi một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản. Hệ thống này là một sự hỗn hợp giữa sách 
điện tử đa phương tiện (iBook và epub để tự học), các dịch vụ mạng xã hội (Facebook để đăng ký 
và phục vụ cộng đồng người học, và Youtube để truyền tải video), hệ thống quản lý học tập 
Moodle để quản lý các quiz và checklist, và Mozilla Open Badge để đánh giá. OpenLearning sử 

dụng một nền tảng được phát triển bởi NetLearning.44

Gacco được quản lý bởi nhà mạng di động lớn của Nhật là NTT DoCoMo và NTT Knowledge 
Square. Do đó không ngạc nhiên khi các khóa học của Gacco có thể được truy cập qua nhiều thiết 
bị: máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Một đối tác của Gacco là Flipped Learning 
Technologies, một tổ chức nghiên cứu và tạo ra các môi trường học tập hỗn hợp. Họ đưa ‘flipped 
classroom’ vào một số khóa học trực tuyến với một mức phí. Flipped classroom là một hình thức 
học tập hỗn hợp mà trong đó sinh viên học các kiến thức mới trực tuyến bằng cách xem các bài 
giảng video, thường là ở nhà, và các bài tập về nhà thì giờ đây được làm tại lớp với nhiều hướng 

dẫn cá nhân hơn từ giáo viên, nhiều tương tác hơn thay vì chỉ giảng dạy. 45 Nhiều người trong 
ngành coi đây là làn sóng của tương lai, do đó một trong những điều thú vị đối với Gacco là chờ 
xem những người lớn tuổi hơn phản hồi thế nào về khóa học. Vào tháng 4 năm 2014, khoảng 
50.000 người ở độ tuổi chủ yếu từ 30s đến 50s đăng ký học các khóa của Gacco. Kế hoạch tương 
lai của Gacco bao gồm việc cung cấp bảng điểm cho các mục đích thay đổi nghề nghiệp và các 
chứng chỉ phát triển nghề. 

Thư gửi cổ động NTT tháng 6, 2014, Mục đặc biệt 2: Bắt đầu "Gacco," Trang web "Khóa học trực tuyến mở đại 
trà" đầu tiên tại Nhật bản 

46

44 
T. Yamada (2014), “Sự phát triển của MOOCs tại trường đại học Mở Nhật bản trong quá trình đi lên của Hiệp hội 

Chương trình dạy học mở toàn cầu 2014: Giáo dục mở cho một thế giới đa văn”, 
http://conference.oeconsortium.org/2014/wp- content/uploads/2014/02/Paper_72-OU-Japan.pdf 
45 

Wikipedia, “Flip teaching”, http://en.wikipedia.org/wiki/Flip_teaching 
46 

NTT (2014), “Mục đặc biệt 2: Khởi động "gacco," Trang web "Khóa học trực tuyến mở đại trà" đầu tiên tại Nhật bản”, 
http://www.ntt.co.jp/ir/library_e/nttis/201406/feature2.html 
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Một trong các khóa học đầu tiên của JMOOC được giảng bởi giáo Kazuto Hongo của Đại học 
Tokyo về “Tự do và bình đẳng trong thời Trung cổ Nhật bản” có 6800 người tham gia, và trong 
đó độ tuổi trung bình của nam giới là 47 và nữ giới là 42.47  Gacco cũng có dự định thu hút người 
học từ các quốc gia khac bằng cách cung cấp phụ đề bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.48

Động lực thứ 2 của việc thành lập JMOOC là tạo điều kiện cho việc thu thập và phân tích các dữ 
liệu giáo dục thông qua các nền tảng để cho phép các khóa học được điều chỉnh phù hợp hơn 
với sinh viên và người đi làm.49  Và sẽ thú vị hơn nếu được thấy các nhà cung cấp JMOOC sẽ tiến 
đến chia sẻ các dữ liệu giáo dục để cải tiến nội dung và phương pháp học, và hợp tác để giải 
quyết các vấn đề như việc thiết lập một quá trình kiểm định khóa học trực tuyến tiêu chuẩn, sự 
chứng nhân của các viện hàn lâm đối với khóa học trực tuyến và sự chứng nhận của doanh 
nghiệp đối với bằng cấp của khóa học trực tuyến. 

Nền tảng OUJMOOC được cung cấp bởi hệ thống CCS-TIES “CHiLO Book” 
50

 

Bài học 

• Được xây dựng dựa trên bài học từ MOOCs có sẵn, JMOOC dự định hợp tác giữa doanh
nghiệp và giới học thuật, và tập trung vào sự học lâu dài cũng như phát triển nghề
nghiệp để đáp ứng nhu cầu đào tạo và tuyển dụng của doanh nghiệp

• Dù vậy, điều cốt lõi của một nền kinh tế số là các ứng dụng có thể làm việc xuyên suốt
giữa các mạng khác nhau. Điều quan trọng là các nền tảng giữa các mạng có thể
tương thích để các ứng dụng và nội dung học, các dữ liệu lớn được tạo ra có thể được
chia sẻ và sẵn sàng.

• Sự nắm bắt, lưu trữ và phân tích một khối lượng lớn dữ liệu có thể được sử dụng để cải
thiện giáo dục và hỗ trợ phát triển. các phương pháp học và dạy mới, như ‘flipped
classrooms’ sẽ đặc biệt hưởng lợi từ việc phân tích dữ liệu.

47 
Global Statement (2014), “Nhắm tới người học địa phương của MOOC Nhật bản”, 

https://globalstatement.wordpress.com/2014/10/01/targeting-regional-learners-with-japanese-mooc/ 
48 

NTT (2014), “Mục đặc biệt 2: Khởi động "gacco," Trang web "Khóa học trực tuyến mở đại trà" đầu tiên tại Nhật bản, NTT 
Shareholders' Newsletter”, http://www.ntt.co.jp/ir/library_e/nttis/201406/feature2.html 
49 

JMOOC (2013), “về JMOOC”, http://www.jmooc.jp/en/about/ and http://www.jmooc.jp/wp- 
content/themes/jmooc/pdf/JMOOC_Summary_en20131011.pdf 
50 

T. Yamada (2014), “Sự phát triển của MOOC tại Đại học Mở Nhật bản”, http://conference.oeconsortium.org/2014/wp-
content/uploads/2014/02/Paper_72-OU-Japan.pdf 
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Bên cạnh JMOOC, còn có nhiều doanh nghiệp 

internet tận dụng xu hướng học trực tuyến đối 

với tất cả các lứa tuổi và trình độ học vấn. Ví 

dụ, Smart Education phát triển các ứng dụng 

giáo dục cho lứa tuổi mẫu giáo lớn. Số lượt tải 

đã vượt qua 10 triệu vào tháng 11 năm 2014.51 

ClassDo, một trang hướng dẫn học trực tuyến 

tại Nhật bản dành cho học sinh cấp 3 đã kết nối 

học sinh và giáo viên từ khoảng 140 quốc gia. 52 

Schoo, một công ty khởi nghiệp MOOC cung 

cấp các bài giảng trực tiếp trên internet với sự 

tương tác giữa giảng viên và người dùng. 53

Online Cram School là một công ty khởi nghiệp 

khác đang vận hành một dịch vụ bài giảng trực 

tiếp trên internet cho các học sinh cấp 3 mới 

vào trường. Truyền trực tiếp được miễn phí, 

nhưng xem các chương trình bài giảng được 

ghi lại thì phải trả phí. Juken-sapuri, một nền 

tảng học tập trực tuyến cho học sinh trung học 

với 1,1 triệu người dùng đã đưa ra một bộ các 

lớp mới gọi là Yononaka, tập trung vào các kỹ 

năng của thế kỷ 21 như phát triển kỹ năng giao 

tiếp hiện đại với trọng tâm là tư duy phê phán 

để đáp ứng với kế hoạch cải cách đại học của 

chính phủ Nhật bản là sẽ đánh giá khả năng 

tiếp nhận của sinh viên đối với các kỹ năng của 

thế kỷ 21 như kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy 

phê phán và sáng tạo, khả năng hợp tác, vv. 54
 

Một điểm thú vị nữa là việc sử dụng phương 

pháp đào sâu dữ liệu có thể thực hiện được với 

học điện tử - đối với cả các nhà thực hành giảng 

dạy và các hệ thống giáo dục sẵn có, cũng như 

bởi các doanh nghiệp internet mới thành lập là 

những người đang đi vào lĩnh vực này. Các công 

cụ phân tích có thể được sử dụng để thu thập 

dữ liệu như ai là người học, họ biết gì, họ không 

biết gì, và họ thấy khó khăn ở đâu. Bằng việc 

nhận biết và phân tích mẫu trong dữ liệu giáo 

dục, công nghệ có thể cá nhân hóa quá trình 

giảng dạy, cá nhân hóa quá trình học tập, đánh 

giá tiến bộ của học viên và hướng dẫn các bài 

giảng trong lớp, và đo mức độ hiệu quả của nội 

dung học. Việc này mở rộng cả quy mô và phạm 

vi của giáo dục bắt đầu được ứng dụng tại Nhật 

bản. Các ứng dụng dữ liệu như vậy tất nhiên là 

không chỉ giới hạn cho ngành giáo dục, chúng 

đang dần được áp dụng nhiều hơn cho các 

ngành truyền thống, ví dụ như ngành nông 

nghiệp của Nhật bản. 

51 
Edmaps (2015), “Ứng dụng giáo dục thông minh 

vượt qua 10 triệu lượt tải! Lý do đằng sau của sự phát 
triển nhanh chóng này?”, 
http://edmaps.co/en/moocsnews/smart-education/ 
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Edmaps (2015), “ClassDo,một khởi nghiệp giáo dục trực tuyến, 
Liên kết giáo viên và học viên trong 138 quốc gia sử 
dụng dịch vụ độc đáo”, 
http://edmaps.co/en/moocsnews/classdo/ 
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An ninh lương thực Nhật bản 

An ninh lương thực tại Nhật bản, chủ yếu là 

vấn đề lúa gạo, từ trước đến nay phụ thuộc 

vào người nông dân và giá cả được quyết định 

với sự kiểm soát của nhà nước chứ không 

phải bởi thị trường quốc tê. Một khả năng rất 

lớn của một hiệp định thương mại đối tác 

xuyên Thái Bình Dương là sẽ mở cửa thị 

trường Nhật Bản đối với các sản phẩm từ 

nước ngoài dấy lên câu hỏi đối với khả năng 

cạnh tranh và năng suất của ngành nông 

nghiệp Nhật bản. Một vấn đề nữa là tỉ lệ phần 

trăm người lao động trong ngành nông nghiệp 

đã giảm từ 7% vào năm 1990 xuống 4% vào 

năm 2010, ở mức 2,6 triệu người, và đã giảm 

gần một nửa xuống còn 1,5 triệu người vào 

năm 2013, và trong đó chỉ có 420.000 làm việc 

đồng áng toàn thời gian. 55

Mối đe dọa đến từ các quốc gia với năng suất 

lao động cao hơn và giá cả rẻ hơn. Tại Hoa kỳ 

kích thước của các nông trại lớn hơn rất 

nhiều và việc sử dụng công nghệ tiên tiến 

hơn. Hơn 70% nông trại tại Hoa kỳ mà có 

doanh thu hơn 250.000 USD sử dụng internet 

để thực hiện các công việc kinh doanh của 

mình, trong khi hơn 40% các nông trại nhỏ hơn 

online để truy nhập thông tin và bán sản 

phẩm. Các nông trại lớn hơn sử dụng các cảm 

biến mạng và các ứng dụng điện toán đám mây 

để giám sát nông trại của họ và điều khiển các 

thiết bị như vòi phun nước hay thậm chí cả 

máy kéo. Có các tín hiệu cho thấy hiện nay 

Nhật bản đang bắt đầu phải đối mặt với các 

thách thức. 

Các công ty CNTT Nhật bản lớn đang thiết kế 

các dịch vụ dựa đám mây để phục vụ nông 

dân: Fujitsu khởi động dịch vụ quản lý dữ liệu 

nông nghiệp, Akisai năm 2012; NEC có một hệ 

thống dựa đám mây để giám sát các điều kiện 

môi trường trong nhà kính; PS Solutions, một 

chi nhánh của Softbank đã phát triển một hệ 

thống giám sát đồng áng để cải thiện phương 

pháp tưới tiêu; và NTT East đang thử nghiệm 

một hệ thống giám sát nông trại từ xa sử dụng 

giao tiếp sóng không dây. 56 

55 
Trading Economics (2010), “Việc làm trong ngành 

nông nghiệp (% tổng số việc làm) tại Nhật”, 
http://www.tradingeconomics.com/japan/employment
- in-agriculture-percent-of-total-employment-wb- 
data.html; The Economist (2013), “Nông trại tại Nhật, 
Công việc đồng áng”, 
http://www.economist.com/news/asia/21576154- 
fewer-bigger-plots-and-fewer-part-time-farmers- 
agriculture-could-compete-field-work 

56 
T. Kato (2014), “Các công ty công nghệ Nhật chạy đua 

vào kinh doanh nông nghiệp”, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/11/07/nationa 
l/science-health/japans-tech-firms-rush-into-agriculture- 
business/ 
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Ví dụ: Aeon Agri Create 

"Chúng tôi không có kinh nghiệm cũng như kiến thức. Tuy nhiên là một doanh nhân, chúng tôi phải học 

thật nhanh để nắm được những kiến thức mà người nông dân phải mất hàng thập kỷ để tìm ra.” 

– Ông. Yasuaki Fukunaga, Chủ tịch Aeon Agri Create.

Được thành lập năm 2009, Aeon Agri Create là một chi nhánh nông nghiệp của tập đoàn Aeon, bao 
gồm một chuỗi các siêu thị lớn của Nhật bản. Aeon Agri Create quản lý 15 nông trại bao phủ hơn 
200 ha tại nhiều nơi trên đất nước Nhật, với nông sản được bán tại các siêu thị Aeon ở Thủ đô và 

các vùng lân cận. 57  Phần lớn các nông dân tại Aeon là các chuyên gia trẻ yêu công nghệ nhưng có ít 
hoặc không có kinh nghiệm về nông nghiệp, nhưng Aeon Agri Create đang sử dụng các công cụ 
CNTT để sản xuất và quản lý mùa màng dễ dàng, thông minh hơn và ít phụ thuộc hơn vào kinh 
nghiệm hay bản năng của các nông dân chuyên nghiệp. 

Các cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm ở nơi thử nghiệm cho hệ thống nông traị dựa đám mây tại Numazu, Shizuoka prefecture
58

Các nông trại của Aeon sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Fujitsu Akisai. Akisai và mạng lưới 
các thiết bị thông minh và cảm biến có kết nối đến một trung tâm dữ liệu, hình thành nên một nền 
tảng cho việc vận hành và giám sát nông trại hàng ngày. Người nông dân sử dụng các thiết bị di 
động được trang bị GPS để lấy đầu vào và theo dõi việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, tập 
hợp dữ liệu về các hoạt động nông trại, ghi nhận các điều kiện cây trồng và chụp lại ảnh các dịch 
bệnh. Hơn nữa, các cảm biến được sử dụng để thường xuyên giám sát thời tiết và điều kiện đất đai 
tại tất cả các nông trại. Máy tưới, quạt và máy sưởi có thể được vận hành từ xa, hoặc hoạt động tự 
động khi có thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến. Tất cả các dữ liệu này được tập hợp, phân 
tích và chia sẻ thời gian thực trong mạng Akisai đến 15 nông trại Aeon Agri Create cũng như về trụ 
sở. 

Ví dụ, phân tích các dữ liệu thu thập từ việc trồng cây bina mù tạt Nhật bản ho thấy sản lượng thu 
hoạch trên một ha có thể tăng lên 33% khi ánh nắng và nhiệt độ được sử dụng để diệt cỏ dại và 
thời gian thu hoạch tốt nhất là khi nào. Aeon đã ứng dụng các kết quả dữ liệu định hướng mục tiêu 
để tạo nên năng suất cao hơn vào các mùa sau. Theo Fujitsu, Akisai đã giúp làm tăng chất lượng 

của sản xuất từ 30% đến 60% và giảm thời gian dài làm việc cho người nông dân đến 23%.59 Khi dữ 
liệu nông trại tạo ra được kết hợp với dữ liệu điểm bán hàng, sản lượng nông trại có thể phù hợp 
với nhu cầu tiêu thụ, và đồng thời nâng cao hiệu quả và sự cạnh tranh của Aeon. 

57 
Fujitsu (2014), “Aeon Agri Create Co., Ltd.: Chuyển mình nông nghiệp bằng cách khai thác CNTT”, 

http://www.fujitsu.com/global/vision/2014/casestudy/aeon-agri-create/ 
58 

S. Knight (2014), “Silicon tới rau bina: Công nghệ Nhật giúp nông dân đối phó với thay đổi khí hậu”, 
http://www.reuters.com/article/2014/08/19/us-japan-tech-farming-idUSKBN0GJ25C20140819 
59 

Asian News International (2014), “dịch vụ đám mây thực phẩm và nông nghiệp đẩy mạnh ngành nông nghiệp Nhật bản”, 
http://retail.economictimes.indiatimes.com/news/food-entertainment/grocery/akisai-food-and-agriculture-cloud-services- 
boost-agriculture-in-japan/29255301 

http://www.fujitsu.com/global/vision/2014/casestudy/aeon-agri-create/
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Aeon Agri Create sử dụng Đám mây Fujitsu's Akisai để tổng hợp và chia sẻ thông tin giữa các 

nông trại
60

Bài học 

• Nhật bản thấy được nhu cầu trong việc thúc đẩy ngành nông nghiệp như một chiến lược
vượt qua thách thức liên quan đến an ninh lương thực, phát triển kinh tế địa phương và
tạo công ăn việc làm. CNTT như các dịch vụ đám mây, mạng băng rộng di động, thiết bị di
động và ứng dụng, và các phân tích dữ liệu lớn có thể kích thích đổi mới và tăng trưởng
trong ngành.

• Các cảm biến mạng không chỉ làm công việc theo dõi, quan sát, đo lường và điều khiển
môi trường xung quanh dễ dàng hơn, mà dữ liệu thu thập được có thể cung cấp các
thông tin có giá trị để tối ưu hóa sản lượng nông nghiệp, giảm thiểu chất thải (ví dụ: từ
vật nuôi hay các sự kiện thời tiết xấu), và tăng tiêu chuẩn an toàn (vd: cải thiện hậu cần).

• Các tổ chức có thể tận dụng dữ liệu và đọc chúng một cách thông minh sẽ mang lại lợi thế
cạnh tranh.

60 
Fujitsu (2014), “Đổi mới nông nghiệp sử dụng CNTT - Aeon Agri Create Co., Ltd.”, 

http://journal.jp.fujitsu.com/en/2014/11/10/02/ 

http://journal.jp.fujitsu.com/en/2014/11/10/02/
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Khuyến nghị 

Nhật bản đang có dân số già gây nên vấn đề 

về chiến lược là làm thế nào để thích ứng 

một lực lượng lao động ít hơn và trẻ hơn với 

các cấu trúc thay đổi nhanh của ngành công 

nghiệp và một môi trường thương mại đang 

phát triển. 

1. Nhật đang dẫn đầu trong ngành công

nghiệp kỹ thuật số như điện tử tiêu

dùng, phương tiện di chuyển,…đã gặp

phải những khó khăn trong việc theo

kịp với một ‘tiêu dùng hóa người dân’

kết hợp với ứng dụng và mạng xã hội

của thế giới thương mại và đầu tư.

Đây là những thách thức của một

cường quốc kỹ thuật số tiên tiến,

thách thức của việc thay đổi định

hướng. Yếu tố con người là nhân tố

quan trọng để giải quyết thách thức

này, một đội ngũ lao động có sức

mạnh số để có thể tự phát minh ra

bản thân.

2. Nghiên cứu trường hợp của MOOCs

cho thấy khả năng của tái đào tạo qua

công việc và nâng cấp kỹ năng, và nhu

cầu phải làm các khóa học này tương

thích giữa các nền tảng để tối đa hóa

hiệu quả và khả năng tiếp cận. MOOCs

có thể chạy riêng, nhưng có thể trở

thành một phần của ma trận quốc gia

như các khóa trực tuyến, có thể được

truy cập bởi học viên ở mọi độ tuổi.

Họ cần quy mô và đa dạng sư phạm

(trực tuyến, phòng học và nhóm cộng

tác) và họ cần cơ chế kiểm định để

thành công.

3. Một phần đặc biệt quan trọng của nền

kinh tế vì xã hội và vì an ninh lương

thực là ngành nông nghiệp Nhật bản bị

cản trở bởi quy mô nhỏ và các nông

trại không liên tục, và độ tuổi của các

nông dân cao. Trong điều kiện này rất

khó để ứng dụng các công nghệ số ở

quy mô lớn, sự tiên tiến của công nghệ

điện toán đám mây đã cho phép ứng 

dụng hệ thống quản lý mùa màng và 

thông tin. Điều này có thêm một thuận 

lợi là thu hút các nông dân trẻ yêu 

công nghệ tham gia mặc dù họ có ít 

hoặc không có kinh nghiệm về làm 

nông. CNTT cũng được sử dụng để 

cung cấp cho người mua và người tiêu 

dùng sự đảm bảo chất lượng trực 

tuyến, và sự đảm bảo chất lượng là 

một lợi thế cạnh tranh mà Nhật bản 

có. Các chính sách cần phải nhấn 

mạnh và hỗ trợ sự phát triển này. 



37 

Nền kinh tế Kỹ thuật số của Hàn Quốc 

Hàn Quốc nổi lên như là một trong những 

cường quốc kỹ thuật số của châu Á từ cuối 

những năm 1990.  South Korea emerged as 

one of Asia’s digital powerhouses in the late 

1990s. Là sân nhà của Samsung và các nhà 

sản xuất điện thoại thông minh nổi tiếng, 

đồng thời Hàn Quốc cũng là quốc gia đi đầu 

về băng rộng và tốc độ bit61 .

Công nghệ mã hóa của chứng chỉ công khai 66 

được phát triển đầu tiên bởi chính phủ Hàn 

Quốc năm 1990 nhằm bảo mật cho các giao 

dịch ngân hàng và thương mại trên internet. 67
 

Kết quả là người dân Hàn Quốc có xu thế yêu 

thích công nghệ và đi đầu về số hóa. Công 

nghiệp dịch vụ tài chính là một trường hợp có 

tới hơn 93 triệu tài khoản ngân hàng internet 

vào năm 2014, 45% trong số đó là trên điện 

thoại thông minh. 62

Tuy nhiên, sự đi lên của ngành Công nghệ tài 

chính (fintech) đang kéo theo sự thay đổi bắt 

buộc của một ngành công nghiệp được biết 

đến là chậm phát triển, quy định chặt chẽ và 

tương đối thể chế hóa.63  Đầu tiên, chính phủ 

đã nâng lên một chính sách an ninh đã cũ kỹ 

một thập kỷ - bắt buộc sử dụng “chứng chỉ số 

công khai” dựa trên ActiveX dùng cho ngân 

hàng trực tuyến và các giao dịch thương mại 

điện tử mà đang kìm hãm hệ thống thanh 

toán trực tuyến của đất nước.64 Tổng thống 

Park Geun-Hye đã tổng kết những trớ trêu của 

hệ thống tài chính kỹ thuật số lạc hậu bằng 

việc ghi nhận rằng ActiveX và các chứng chỉ số 

công khai đã chặn người tiêu dùng Trung quốc 

mua hàng hóa của  Cheonsong Yi  - một nhân 

vật trong  một bộ phim lãng mạn Hàn quốc từ 

trung tâm mua sắm trực tuyến của Hàn 

Quốc.65

Trong khi đang đi đầu tại thời điểm đó, việc bắt 

buộc sử dụng công nghệ xác thực độc quyền 

trong một thời gian dài đã ngăn cản đổi mới và 

ngăn các công ty nước ngoài muốn gia nhập 

vào lĩnh vực ngân hàng trực tuyến và thương 

mại điện tử của Hàn Quốc. Các ngân hàng phải 

tối ưu hóa dịch vụ trực tuyến của mình độc 

quyền lên trình duyệt Internet Explorer (IE), 

trong khi đó người dùng trở thành quen thuộc 

với việc cài plug-in, các bản vá bảo mật và các 

quá trình xác thực rườm rà đi cùng với nó. 68
 

Vào năm 2014 Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) 

thông báo kế hoạch bỏ đi rào cản đối với các 

công ty phi tài chính để gia nhập thị trường, 

nhấn mạnh rằng việc khuyến khích công nghệ 

tài chính có giá trị cao sẽ là ưu tiên của năm 

2015 với sự hỗ trợ thúc đẩy các công ty khởi 

nghiệp công nghệ tài chính và thành lập một 

nhóm để rà soát lại các quy định và chính 

sách. 69 

61 
OECD (2014), “Cập nhật thống kê băng rộng OECD”, 

http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband- 
statistics-update.htm 
62 

Etnews (2014), “인터넷뱅킹 등록자 1억명 

육박…급증하는 스마트폰 뱅킹이 성장 동인”, 

http://www.etnews.com/20140819000302 
63 

AsiaOne (2015), “Korea's Fintech: Boon hay bane”, 
http://business.asiaone.com/news/koreas-fintech-boon- 
or-bane 

64 
Wall Street Journal (2014), “Người dùng giục Park rút lại 

ActiveX” 
http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/03/28/consu 
mers-push-park-to-pull-the-plug-on-activex/ 
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65 
Cheonsong Yi là nhân vật trong “Người yêu tôi đến 

từ vì sao.” Các vật phẩm của bộ phim, bao gồm đồ 
trang sức và quần áo của  Cheonsong Yi, khởi đầu làn 
sóng mua hàng liên quan đến trên các gian hàng trực 
tuyến bao gồm cả Taobao và JD.com. Xem thêm 
http://china.joins.com/portal/article.do?method=det
ail 
&total_id=14227519. 
66 

Chứng chỉ công cộng là một chữ ký số cá nhân trên 
Hạ tầng Khóa Công khai (PKI), cho các giao dịch lớn 
hơn 300 USD 

67 
G. Shukla (2012), “Vì sao người Hàn lại trở thành nô 

lệ của IE”, 

http://gadgets.ndtv.com/internet/news/how-south- 

korea-became-slave-to-microsoft-internet-explorer- 

223429 
68 

BusinessKorea(2015), “ActiveX chủ động ra đi: Chính 
phủ Hàn quốc bãi bỏ yêu cầu bảo mật Active X”, 
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Những sự phát triển này là một sự phản ứng 

với các xu hướng toàn câu và là một sự ghi 

nhận rằng ngành kinh doanh của Hàn Quốc 

đang bị bỏ lại sau và xã hội Hàn Quốc không 

được hưởng toàn bộ lợi ích của kỹ thuật số. 

Trên toàn thế giới, các công ty công nghệ tài 

chính đang phá vỡ các mô hình kinh doanh 

đang có và thay đổi cơ bản tình hình của các 

dịch vụ tài chính. Google Wallet, PayPal, 

Apple Pay, Square và Alipay, tất cả các ví dụ 

về các doanh nghiệp tài chính phi truyền 

thống đang kéo người tiêu dùng và các doanh 

nghiệp vào lĩnh vực tài chính như tài trợ số 

đông, cho vay ngang hàng, quản lý tài sản 

thuật toán, đầu tư và các khoản thanh toán 

theo chuyên đề, vv. Các lực lượng kết hợp 

giữa truyền thông xã hội, thiết bị di động, 

phân tích tài chính và điện toán đám mây 

đang được chứng minh là có sức mạnh ghê 

gớm và đang thách thức các ngân hàng là 

những sức mạnh tài chính truyền thống. Họ 

cũng nhanh chóng mở rộng truy cập ra ngoài 

đến các thị trường tài chính và các công cụ tài 

chính theo cách có các lợi ích khác nhau cho 

người tiêu dùng, các doanh nghiệp nhỏ và xã 

hội dân sự. 

Hơn nữa, mặc dù là sân nhà của những nhà 

sản xuất điện thoại thông minh Samsung và 

LG, thực tế là công nghệ tài chính vẫn đang là 

một ngành tương đối mới tại Hàn Quốc. Ví 

dụ, không có công ty Hàn Quốc nào lọt vào 

danh sách IDC “100 doanh nghiệp công nghệ 

tài chính thế giới” 70 và sự xuất hiện của 

Daum-Kakao’s KakaoPay bị chậm một vài năm 

so với AliPay. Trong khi chính phủ tiếp tục 

tăng cường nỗ lực để khuyến khích sự tham 

gia của các công ty khởi nghiệp và các công ty 

công nghệ71. 

69 
The Korea Bizwire (2015), “Nhà chức trách tuyên bố 

bãi bỏ hạn chế Fintech”, 
http://koreabizwire.com/financial-regulator-vows-to- 
clean-out-fintech-restrictions/32230 
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J. Hong, G. Kim, D. Kim (2014), “Fintech Hàn Quóc 
trong giai đoạn sơ khai”, 
http://news.mk.co.kr/english/newsRead.php?rss=Y&sc= 
30800011&year=2014&no=1581752 

Chưa có một cuộc chạy đua gắt gao tiến lên 

công nghệ tài chính của các công ty công nghệ. 

Ví dụ, viện dẫn sự không chắc chắn trong các 

quy định, không một ai trong các công ty 

internet lớn nhất Hàn Quốc, Daum Kakao và 

Naver có sự chuẩn bị để cạnh tranh trực tiếp 

trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng.72  Một 

số bên trong ngành công nghiệp có thể nhìn 

trước được sự hãm đà trong việc lèo lái đất 

nước với sự phụ thuộc lâu dài vào xác thực 

dựa trên ActiveX,73 đổi mới còn xa hơn đối với 

công nghệ tài chính fintech. 

Nhưng cũng có những dấu hiệu chắc chắn về 

sự thay đổi đối với các công ty như Viva 

Republica, 8 Percent, và Newsy Stock đang 

tiến lên đổi mới. Viva Republica đơn giản hóa 

cách ngân hàng chuyển khoản. Ứng dụng 

chuyển tiền di động Toss chỉ cần người dùng 

gõ vào số điện thoại người nhận hay số tài 

khoản và một mật khẩu 5 số để chuyển tiền. 

Người nhận không cần phải tải ứng dụng về, 

nhận được một liên kết URL mà thông qua đó 

tiền có thể được trả vào một tài khoản. Tuy 

nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế, như yêu cầu 

số vốn ban đầu 1 tỉ KRW (hơn 900.000 USD) 

đối với một công ty dịch vụ tài chính và phải 

trải qua 1 tháng xem xét của chính phủ. Khi 

sự quản lý đi quá xa nó có thể mang đến tác 

dụng ngược: 8% bị tạm dừng một khoảng 

thời gian bởi Dịch vụ Giám sát Tài chính đã 

cung cấp cho vay P2P và tài trợ số đông qua 

internet. 74   
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Công ty đánh giá các hồ sơ vay trực tuyến cùng 
với năng lực của bên vay và gán điểm tín dụng 
để từ đó xác định lãi xuất và các loại phí. Ở một 

số nơi trên thế giới, cho vay P2P được coi là 
một trong những lĩnh vực hướng hẹn của công 
nghệ tài chính (fintech) 75.
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Ví dụ: Newsy Stock 

“Công nghệ tài chính (fintech) không chỉ là di động hay IT. Mang lại lợi nhuận và giá trị 

cho khách hàng cá nhân là trọng tâm của fintech” 

– Moon Hongjib, Đồng sáng lập và CEO, Newsy Stock

Thành lập năm 2011 bởi bộ đôi cha và con trai, tầm nhìn của Newsy Stock là dân chủ hoá đầu tư 
thị trường chứng khoán bằng cách nâng cao năng lực cho các nhà đầu tư ngắn hạn và thiếu kinh 
nghiệm qua việc sử dụng một nền tảng dữ liệu trực tuyến giúp giảm bớt chi phí tiếp cận và mở 
rộng quy mô và phạm vi của cơ sở đầu tư và khách hàng ở bất kỳ bên nào của nền tảng này.  

Mặc dù Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc có hơn 1900 cổ phiếu niêm yết, nhưng các công ty 
chứng khoán truyền thống chỉ tập trung vào khoảng 500 trong số đó, chủ yếu là các cổ phiếu lớn 
và giá cao, chủ yếu nhắm đến các nhà đầu tư là cơ quan, tổ chức. Nói cách khác, khoảng 75% cổ 
phiếu của Hàn Quốc, phần lớn là nhỏ và giá rẻ hầu như chưa được phân tích. Những thông tin 
công bố rộng rãi, ví dụ như hệ thống Phân tích, Lấy và Truyền tải Dữ liệu (DART) – kho chứa của 
Hàn Quốc về hồ sơ công ty – xem ra quá phức tạp để các nhà đầu tư đơn lẻ có thể giải mã. Do vậy 
mục tiêu của Newsy là cung cấp thông tin đầu tư chất lượng với khả năng giải mã được cho đại bộ 
phận các nhà đầu tư đơn lẻ, ngắn hạn và thiếu kinh nghiệm.  

Dịch vụ Thế hệ Tương lai 

Moon Hongjib, người đồng sáng lập và đồng CEO của Newsy Stock, tự coi mình là thế hệ đi đầu 
trong dịch vụ công nghệ tài chính ở Hàn Quốc. Là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Thông tin của 
Chứng khoán Daeshin, một trong những công ty môi giới chứng khoán đầu tiên ở Hàn Quốc, 
Moon chịu trách nhiệm mở đường cho Hệ thống Thương mại Nội địa (HTS) đầu tiên của Hàn 
Quốc – Cybos – và được bình chọn là một trong 50 Ngôi sao Châu Á bởi BusinessWeek vào năm 
2001.76  Hongjib rời Daeshin năm 2011 với tầm nhìn là cung thông tin tình báo về đầu tư có chất 
lượng cao cho tất cả mọi người. Ryan Moon, con trai của Hongjib và là đồng CEO, sau đó cũng từ 
bỏ công việc quản lý tài sản ở Chứng khoán Polaris (bây giờ là Chứng khoán Yuanta) để đi theo 
con đường của cha mình.   
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Bản chào đa kênh của Newsy Stock 

Bộ máy phân tích của Newsy Stock là đỉnh điểm của kỹ thuật tài chính và bí quyết nhà nghề của 
bộ đôi cha-con trai. Cha con Moon đã phát triển một thuật toán để dự đoán mô-men cổ phiếu 
dựa trên hơn 20 nhân tố cho mỗi cổ phiếu. Giá cổ phiếu sau đó được bình thường hoá, gán cho 
một điểm phân vị tương đối và được xếp hạng. Một danh mục các cổ phiếu đề xuất được lựa 
chọn dựa trên một mô hình thuật toán nữa. Năm 2014, danh mục đầu tư này có mức lợi nhuận 

trung bình là 146%.77
 

Newsy Stock còn nhiều khoảng trống để cải tiến và tăng trưởng. Thứ nhất, trong khi dịch vụ Xếp 
hạng Newsy là hoàn toàn tự động, thì dịch vụ danh mục đầu tư vẫn cần can thiệp của con người để 
phản ánh các sự kiện bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.  Việc 
quản lý cơ sở dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn thông tin cũng cần có sự can thiệp của con người. 
Thứ hai, công ty đang vươn lên mạnh mẽ để mở rộng ra nước ngoài, bắt đầu từ Hồng Kông và sẽ có 

thêm dịch vụ cho Trung Quốc vào cuối năm 2015.78
 

Công ty đã có hơn 150 nghìn thuê bao, phần lớn trên các dịch vụ thử nghiệm. Trớ trêu hơn nữa, 
với tham vọng của mình, công ty còn trở thành một mối lợi cho nhiều công ty môi giới chứng 
khoán trước đây từng phải cắt giảm hoa hồng để cạnh tranh. Khi tìm cách mở rộng cơ sở khách 
hàng, bản thân họ đã sử dụng dịch vụ Newsy để thu hút nhà đầu tư nhỏ. Ví dụ, chứng khoán 
Kisum bây giờ đã có thể tăng hoa hồng lên 100% dựa trên thông tin chất lượng tốt họ mua về từ 

Newsy Stock.79
 

Ryan Moon đang tìm kiếm nhiều cơ hội hơn nữa trong công nghệ tài chính nhưng hy vọng các 
quy định về Nhận biết Khách hàng (KYC) được nới lỏng, “Yêu cầu tiếp xúc trực tiếp (để mở tài 
khoản ngân hàng hoặc bảo hiểm) đã được đưa ra từ trước khi các giao dịch trực tuyến trở thành 
chính thống.80

Bài học 
• Mặc dù Hàn Quốc đi sau trong công nghệ tài chính – phần lớn do các quy định ngặt nghèo

về bảo mật và hướng tiếp cận theo kiểu truyền thống – nhưng ngày càng nhiều dấu hiệu
sáng tạo từ các công ty mới thành lập như Newsy Stock và 8 Percent, cũng như các công
ty lớn như Daum Kakao với ước muốn bứt phá và vươn ra toàn cầu.
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• Vì những lý do chiến lược, Hàn Quốc thấy cần phải duy trì kiểm soát chặt chẽ với hệ thống
tài chính và ngân hàng, và tương tự là lĩnh vực an ninh mạng.

• Do đó, những điều khó đoán trước về mặt quy định có thể tiếp tục làm nản chí những
công ty dịch vụ tài chính đã mạnh từ trước cũng như một số công ty công nghệ lớn,
khiến họ không dám thách thức các ngân hàng bằng các mô hình thay thế.

• Tuy nhiên nhu cầu khuyến khích sáng tạo đổi mới và cạnh tranh kinh tế nghĩa là đối
với các công ty sốt sắng và nhanh nhẹn, cơ hội để thúc đẩy tiềm lực công nghệ của
Hàn Quốc có thể mang lại phần thưởng nhanh chóng và cơ hội tăng trưởng.
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Con đường kỹ thuật số đến giao hàng thực phẩm 

Hàn quốc có một nền văn hóa ẩm thực độc 

đáo làm nền tảng cho sự phát triển của ngành 

công nghệ dịch vụ thực phẩm. Những đặc 

điểm này là thể hiện rõ ràng nhất trong hàng 

loạt từ vựng liên quan đến ăn ngoài hay đặt 

hàng. Woisik, hay ‘ăn ngoài’, là một thuật ngữ 

chỉ ăn trưa hay ăn tối là một quy tắc tại nhiều 

nơi làm việc tại Hàn Quốc. Các nhà hàng 24-

giờ phục vụ yasik hay ‘ăn đêm’ trên đường 

phố để phục vụ các sinh viên học khuya hoặc 

những người đi bar tìm kiếm bữa ăn đêm. 81 

Baedal hay ‘giao hàng’ được sử dụng chuyên 

cho gà rán, các quán ăn Trung quốc hay các 

nước khác mà có dịch vụ giao đồ ăn tận nhà. 

Ở cuối thập niên trước, matjib hay ‘ngôi nhà- 

thưởng thức’ có nghĩa là nhà hàng với thức 

ăn ngon, cũng được đưa vào từ điển.82  Cũng 

không thiếu các cuộc cạnh tranh cho danh 

hiệu matjib. Theo như thống kê mới nhất, có 

khoảng hơn 636,000 nhà hàng và quán bar 

đăng ký, đồng nghĩa 80 người Hàn thì có 1 

quán.83  Riêng ngành này đóng góp khoảng 

hơn 10% GDP với thị trường trị giá hơn 68 

nghìn tỉ KRW (62 tỉ USD). 84
 

Kết quả là sự cạnh tranh rất khốc liệt. Trong 

cùng một khu nhà hay một khu phức hợp căn 

hộ, thông thường có nhiều nhà hàng giang 

hàng cùng phục vụ món ăn giống nhau. Ví dụ, 

có hơn 300 nhà hàng gà sang nhượng quyền 

thương hiệu trên cả nước vào cuối năm 2014 

và hơn 43000 gian hàng riêng – nghĩa là nhiều 

hơn 8000 so với hệ thống McDonald trên toàn 

cầu. 85  Nhiều người làm trong ngành cho rằng 

nguồn cung đã vượt cầu.86  Trên thị trường 

này, các cửa hàng nhỏ với ít hơn 3 nhân viên 

đang chiếm ưu thế.87 Điển hình chúng được 

sở hữu và vận hành của người chủ khoảng 40 

-50 tuổi và không có kinh nghiệm; những 

người về hưu cố gắng kiếm tiền sau khi bi 

buộc thôi việc.88

81 
Korea Tourism Board, “Koreans’ Love of Yasik—khi 

giao hàng chỉ là một cú điện thoại “, 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/AK/AK_EN_1_4_9_4.
j sp 
82 

Ví dụ, việc sử dụng từ matjib trở nên rất phổ biến đến 
nỗi các trang web du lịch như  Visit Seoul 
(http://www.visitseoul.net/kr/) sử dụng từ matjib cho 
khuyến nghị các nhà hàng, và các blogger nước ngoài 
cũng bắt đầu sử dụng sử dụng khi nói về ẩm thực Hàn 
Quốc 
83 

Korea Statistics (KOSIS) (2014), “Số lượng thành lập 
bởi Xếp loại kinh doanh”, 
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId= 
DT_1K52B01&vw_cd=&list_id=&scrId=&seqNo=&lang_ 
mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=K1&path= 
# 
84 

N. Oh (2013), “[비즈 칼럼] 외식업을 미래 

성장동력으로”, 
http://jjlife.joins.com/club/club_article.asp?total_id=1
2 855353 

85 
Korea Joongang Daily (2014), “Người về hưu tham gia 

cuộc chơi của món gà”, 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Articl 

e.aspx?aid=2996184
86 

Korea Joongang Daily (2014), “Người về hưu tham gia 
cuộc chơi của món gà”, 
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Articl 
e.aspx?aid=2996184
87 

Theo Thống kê Hàn Quốc, 635,740 nhà hàng và Bar tại 
Hàn Quốc thuê 1,824,214 người trong năm 2013. 
88 

Korea Joongang Daily (2014), “Người về hưu tham gia 
cuộc chơi của món gà”, 
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Articl 
e.aspx?aid=2996184
89 

Năm 2013, tỉ lệ người dùng điện thoại thông minh ở 
HQ đạt 95%, với 73% người dùng di động kết nối 
internet thông qua wifi và 63% đã sử dụng LTE. Theo 
Flurry Analytics, Hàn Quốc là nước đầu tiên trên thế giới 
đạt độ bão hòa điện thoại thông minh. 

http://english.visitkorea.or.kr/enu/AK/AK_EN_1_4_9_4.jsp
http://english.visitkorea.or.kr/enu/AK/AK_EN_1_4_9_4.jsp
http://english.visitkorea.or.kr/enu/AK/AK_EN_1_4_9_4.jsp
file:///C:/Users/Michael/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RI82FWS6/Visit%20Seoul%20(http:/www.visitseoul.net/kr/)
file:///C:/Users/Michael/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RI82FWS6/Visit%20Seoul%20(http:/www.visitseoul.net/kr/)
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&amp;tblId=DT_1K52B01&amp;vw_cd&amp;list_id&amp;scrId&amp;seqNo&amp;lang_mode=ko&amp;obj_var_id&amp;itm_id&amp;conn_path=K1&amp;path
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&amp;tblId=DT_1K52B01&amp;vw_cd&amp;list_id&amp;scrId&amp;seqNo&amp;lang_mode=ko&amp;obj_var_id&amp;itm_id&amp;conn_path=K1&amp;path
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&amp;tblId=DT_1K52B01&amp;vw_cd&amp;list_id&amp;scrId&amp;seqNo&amp;lang_mode=ko&amp;obj_var_id&amp;itm_id&amp;conn_path=K1&amp;path
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&amp;tblId=DT_1K52B01&amp;vw_cd&amp;list_id&amp;scrId&amp;seqNo&amp;lang_mode=ko&amp;obj_var_id&amp;itm_id&amp;conn_path=K1&amp;path
http://jjlife.joins.com/club/club_article.asp?total_id=12855353
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Kể từ năm 2013, khi điện thoại thông minh 

trở nên phổ biến,89 việc sử dụng di động và 

các ứng dụng liên quan trở nên không thể tác 

rời khỏi ngành công nghiệp thực phẩm. Một ví 

dụ hoàn hảo của đổi mới số và sự bật dậy của 

một ngành truyền thống trở thành sự ra đời 

của các ứng dụng đặt hàng thực phẩm, tập 

hợp các thực đơn giao hàng của các nhà hàng 

và tạo điều kiện cho khách hàng đặt thực 

phẩm qua thiết bị cầm tay. 

Ước đoán thị trường giao hàng thực phẩm tại 

Hàn Quốc đạt 12 nghìn tỉ KRW (10 tỉ USD), 

trong khi đó thị trường quảng cáo đi xuống 

được dự đoán chỉ đạt 1 phần 10 con số trên, 

1 nghìn tỉ KRW (880 triệu USD), và ước đoná 

đạt 1.5-2 nghìn tỉ KRW trong năm 2015. Tài 

chính Shinhan dự đoán mức độ tăng trưởng 

của thị trường giao hàng thực phẩm đạt mức 

20% trong vòng 5 năm tới.90

90 
Shinhan Finance Investment (2014), “Kỷ nguyên giao 

hàng”, 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysi 
s.downpdf?report_idx=331418

http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=331418
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=331418
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Ví dụ: Baedal Minjok 

Baedal Minjok, tiếng Hàn có nghĩa là “quốc gia giao hàng”, thành lập tháng 7 năm 2010 bởi 
Woowa Brothers, một công ty khởi nghiệp do anh em nhà Bongjin Kim (CEO) và Kwangsoo Kim 
(CTO) đứng đầu với mục tiêu tuy đơn giản nhưng đầy táo bạo là “đưa tất cả các quảng cáo gọi 

món lên điện thoại di động.”91  Baedal Minjok là một ứng dụng gọi đồ ăn, bản thân ứng dụng này 
không tự cung cấp dịch giao hàng, nhưng nó cho phép người tiêu dùng được dùng miễn phí danh 
sách các cửa hàng giao đồ ăn, phí được thu từ các nhà hàng có tên trên website của công ty, và 
thu hoa hồng trên các đơn hàng được xử lý trực tiếp thông qua ứng dụng di động này. Sau 1 năm 
hoạt động, Baedal Minjok có nhiều nhà hàng hơn cả những gã khổng lồ về cổng điện tử khác như 
Naver hay thậm chí nhiều hơn cả dịch vụ danh bạ điện thoại 114. Tính đến năm 2015, công ty này 
đã có danh sách của 150.000 trên tổng số khoảng 200.000 nhà hàng của Hàn Quốc với 2,9 triệu 

người dùng và hơn 15 triệu lượt tải về. 92  Về sử dụng dịch vụ, công ty nhận được 2,5-3 triệu đánh 

giá và xử lý 5,2 triệu đơn hàng/tháng,93  tính riêng năm 2014 là 40 triệu đơn hàng, như vậy trung 

bình 2 đơn hàng/1 hộ gia đình/1 tháng trên cả nước.94

Doanh thu đến từ phí quảng cáo đặc biệt cho phép nhãn hàng xuất hiện trên đầu của kết quả 
tìm kiếm và từ hoa hồng của các đơn hàng được xử lý trực tiếp thông qua ứng dụng này, 5,5-9% 
trên mỗi đơn hàng.  Năm 2015, công ty có kế hoạch biến trải nghiệm giao hàng này thành một 
loại dịch vụ một cửa bằng cách cho thanh toán trực tiếp thông qua KakaoPay.  

Đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ của Baedal Minjok là thay đổi căn bản về ứng dụng điện tử 
trong kinh doanh nhà hàng những năm gần đây. Các cửa hàng nhỏ lẻ đã bắt đầu sử dụng các 
ứng dụng này như một công cụ hỗ trợ marketing, không những thế họ còn coi các dịch vụ này 
như một phần không thể thiếu trong kinh doanh hàng ngày để phân tích chiến lược kinh doanh, 
theo dõi trải nghiệm khách hàng và chất lượng món ăn. Sự thay đổi này được thể hiện  

91 
Thời báo Kinh tế Hàn Quốc (2011), “전국 배달 전단지 앱에 넣은 '우아한 형제들'”, 

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011071893421 
92 

Tạp chí Phố Wall (2014), “Dịch vụ Danh bạ Gọi món trên con đường xây dựng “Quốc gia giao hàng’”, 
http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/01/23/korean-food-order-directory-service-seeks-to-build-delivery-nation/ và 
phỏng vấn với Hokyeong Seong, Giám đốc PR, Woowa Brothers 
93 

Phỏng vấn bà Hokyeong Seong, Giám đốc PR, Woowa Brothers, 26 tháng 3, 2015 
94 

Theo KOSIS, năm 2014 Hàn Quốc có 17.5 triệu hộ gia đình. 

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011071893421
http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/01/23/korean-food-order-directory-service-seeks-to-build-delivery-nation/
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rất rõ trên ít nhất 2 lĩnh vực sau. 

Thứ nhất, cơ hội kinh doanh cho các nhà hàng nhỏ được mở rộng nhanh chóng. Trước khi có ứng 
dụng gọi món, hầu hết các nhà hàng giao món ăn hoạt động trong các thị trường nhỏ ở khu dân 
cư hoặc khu đô thị. Rất hiếm khi các nhà hàng này tìm kiếm khách hàng ở xa quá vài km. Giờ đây, 
bất kỳ ai có điện thoại thông minh nằm trong cự ly giao hàng đều được nhắm đến. Các nhà hàng 
được khách hàng đánh giá tốt đã lên hạng và nhận được nhiều đơn hàng hơn, thậm chí trong số 
các cửa hàng cùng phục vụ loại món ăn như nhau. Thật vậy, 8/10 các nhà hàng top về khối lượng 
đơn hàng trên Baedal Minjok là “các cửa hàng nhỏ lẻ kinh doanh gia đình, phục vụ đồ ăn tuyệt vời 
nhưng không biết cách kết nối với khách hàng.”95  Những cửa hàng này cũng chiếm đến 60% thuê 
bao của Baedal Minjok.96

 

Thứ hai, các ứng dụng gọi món như Baedal Minjok đã giúp đưa quảng cáo và các chiến dịch 
truyền miệng lên không gian trực tuyến. Một chiến dịch quảng cáo điện tử hẳn là rẻ hơn và dễ 
đem lại giá trị kinh tế hơn. Trước kia, các nhà hàng nhỏ lẻ thường phải dựa vào tờ rơi, hướng dẫn 
tìm kiếm hoặc quảng cáo trên báo giấy của địa phương. Quảng cáo trên trang bìa của một tờ báo 
địa phương tốn từ 150,000-200,000 Won (USD130-180). Cộng thêm chi phí in ấn và phân phối 

nữa sẽ thành 300,000-500,000 Won (USD250 – 450)/tháng.97  Doanh thu đem lại từ những tờ rơi 
như thế này rất khó tính toán. Nhưng với mức phí dựa trên tỷ lệ hoa hồng thì các nhà hàng có 
thể tính được bao nhiêu đơn hàng họ có được thông qua ứng dụng này và ra quyết định dựa trên 
hiệu quả kinh tế. Theo một khảo sát của Baedal Minjok, các cửa hàng nhỏ lẻ chỉ chi 25% cho 

Baedal Minjok so với chi phí tờ rơi trước kia – nhưng doanh thu tăng gấp đôi.98
 

Các tính năng của Ứng dụng Baedal Minjok 

(Từ trái sang: Loại đồ ăn, danh sách nhà hàng, đánh giá và tương tác khách hàng) 

Nền tảng và Sự tăng trưởng 

Đằng sau giao diện giống hoạt hình của Baedal Minjok là một loạt các tính năng. Hầu hết các 
menu đều có ảnh đi kèm và đánh giá của khách hàng. Khi một người dùng chọn 1 menu, ứng 
dụng sẽ cho phép ấn nút gọi đến cửa hàng hoặc gọi món tức thì để giao hàng đến một địa chỉ. 
Người dùng có thể thanh toán qua ứng dụng này bằng thẻ tín dụng, hoá đơn điện thoại  

95 
Chosun Biz (2015), “ 신유통인] 음식배달 앱시장 의 60% 장악 "주문 순간에도 재미 느끼세요" 

J, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/20/2015012004384.html 
96 

Interview with Ms.Hokyeong Seong, PR Manager, Woowa Brothers, March 26, 2015 
97 

Money Today (2011), “음식 배달, 스마트폰에서 

찾아보세요”, 

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2011021719568158067 
98 

Interview with Ms.Hokyeong Seong, PR Manager, Woowa Brothers, March 26, 2015 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/20/2015012004384.html
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2011021719568158067
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hoặc KakaoPay (một loại ví di động mới ra mắt) khiến việc gọi món trở nên vô cùng thuận tiện. 

Công ty hiện đang tập trung vào việc mở rộng ra nước ngoài. Những lựa chọn ngay từ đầu của 
công ty về tính năng công nghệ then chốt đang giúp họ mở rộng thị trường. Ở Nhật Bản, Baedal 
Minjok đã thành lập liên doanh, Tập đoàn Line Bros., với các ứng dụng nhắn tin. Triển vọng tăng 
trưởng vượt trội trong khu vực cùng với quy mô hoạt động trong nước đã giúp thu hút một 
khoản vốn khoảng 35 triệu USD từ một tập đoàn tài chính do Goldman Sachs đứng đầu.99

Bài học 

• Điện thoại thông minh và ứng dụng sáng tạo đã số hoá ngành dịch vụ gọi món, trở thành
một phần nội tại trong văn hoá ẩm thực của đất nước này chỉ trong một vài năm. Trước
đó, lĩnh vực này chỉ toàn các doanh nghiệp siêu nhỏ kém nhạy bén công nghệ chỉ dựa vào
điện thoại và tờ rơi để kết nối khách hàng.

• Điện tử hoá đã giúp các nhà hàng nhỏ lẻ thu được lợi nhuận từ đầu tư (ROI) cho các nỗ
lực quảng cáo, theo dõi phản hồi khách hàng và kiểm soát chất lượng món ăn qua điện
thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính để bàn.

99 
Tạp chí Phố Wall (2015), “Dịch vụ Danh bạ Gọi món trên con đường xây dựng “Quốc gia giao hàng’”, 

http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/01/23/korean-food-order-directory-service-seeks-to-build-delivery-nation/ 

http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/01/23/korean-food-order-directory-service-seeks-to-build-delivery-nation/
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Khuyến nghị 

1. Đưa ra cam kết chính trị từ trên xuống là

xuất phát điểm quan trọng để thúc đẩy

công nghệ tài chính nhưng đi kèm với nó

phải có hoạch định và thực hiện chính

sách một cách nhất quán.

2. Quá trình rà soát và tham vấn chính sách

minh bạch và có sự tham gia của khu vực

tư nhân bao gồm cả cộng đồng doanh

nghiệp khởi sự là rất cần thiết để xây

dựng lòng tin và khuyến khích sự tham

gia của nhiều doanh nghiệp hơn trong

nghệ tài chính.

3. Chính phủ Hàn Quốc cần sử dụng các bài

học kinh nghiệm từ quy định trong lĩnh

vực tài chính và coi đó như những

nguyên tắc mang tính định hướng. Ví dụ

như khuyến khích các công nghệ độc lập

với người bán, cân nhắc

chi phí cơ hội cho các quy định về an toàn 

và sự hài hoà giữa trực tuyến và ngoại 

tuyến.  

4. Các doanh nghiệp khởi sự đổi mới và bứt

phá không chỉ nhờ mở rộng ranh giới về

công nghệ mà còn cả chính sách. Do vậy,

việc tạo một môi trường cho các doanh

nghiệp này thử nghiệm và đổi mới mà

không sợ bị phạt hoặc đóng cửa là vô

cùng quan trọng.

5. Cho phép các dịch vụ hoạt động dựa trên

một địa chỉ và thanh toán điện tử phù

hợp với các thị trường quốc tế tồn tại và

phát triển ở Hàn Quốc sẽ chắp cánh cho

các công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực công

nghệ tài chính và các doanh nghiệp ứng

dụng giao hàng có cơ hội vươn ra nước

ngoài.
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Nền kinh tế số Non trẻ của Việt Nam 

Tính đến năm 2014 Việt Nam có khoảng 40 

triệu người dùng Internet (44% dân số).100 

Như ở nhiều nền kinh tế đang phát triển ở 

Châu Á, kinh tế Internet chủ yếu dựa trên 

thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến, dịch 

vụ nội dung Internet, truyền thông đại chúng 

và quảng cáo trực tuyến. 101  Với mỗi ví dụ 

trên, một hệ sinh thái hỗ trợ đang được thiết 

lập xung quanh chúng. Tuy vậy khi nói đến 

các quy định về dịch vụ internet thì Việt Nam 

là một trong những nước có chính sách hạn 

chế nhất về các dịch vụ như mạng xã hội, trò 

chơi di động, over-the-top, v.v…  

Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong 

những quốc gia di động lớn nhất thế giới, và 

yếu tố quan trọng tạo nên sự gia tăng chóng 

mặt của Internet ở Việt Nam là đầu tư vào 

các mạng 3G có thể so sánh với hạ tầng viễn 

thông ở nhiều nước phát triển với tốc độ lên 

đến 42Mbps.102  Với 3GB dât di động thì chi 

phí 10 USD, chưa đến 5% thu nhập khả dụng, 

là hoàn toàn chi trả được.103 Mặc dù không 

phải ai cũng có tiền mua máy tính, hầu như  

ai cũng có một chiếc điện thoại di động và ngày 

càng nhiều người có điện thoại thông minh.  

Thương mại điện tử và 

thanh toán trực tuyến 

Vai trò đi đầu của thương mại điện tử trong 

việc chuyển đổi nền kinh tế của Việt Nam đã 

rất rõ ràng. Doanh thu từ thương mại điện tử 

B2C của Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ USD năm 

2014, chiếm hơn 2% tổng doanh thu bán lẻ của 

cả nước, với chi tiêu trực tuyến trung bình của 

khách hàng khoảng 145 USD.105 Mặc dù tiền 

mặt vẫn còn là ưu tiên hàng đầu và 64% khách 

hàng trực tuyến lựa chọn thanh toán bằng tiền 

mặt, nhưng khoảng 47% sẵn sàng thanh toán 

bằng ví điện tử, và 14% sử dụng ngân hàng 

trực tuyến. 106  Đằng sau thành công của 

thương mại điện tử là một hệ sinh thái gồm 

các công ty hỗ trợ chuyên về logistics, thanh 

toán và giao hàng.   

100 
Viet Nam News (2012), “Việt Nam lọt top 20 Quốc gia 

trên Thế giới về Sử dụng Internet”, 
http://vietnamnews.vn/Economy/228605/viet-nam- 
ranks-in-worlds-top-20-nations-for-internet-use.html và 
ITU (2014), cơ sở dữ liệu Chỉ số ICT/Viễn Thông Thế giới 
ITU, Thuê bao Băng thông rộng Cố định (không dây), tỷ 
lệ cá nhân sử dụng Internet.  
101 

Nhịp cầu VietNamNet (2014), “Công ty Internet của 
VN trị giá 1 tỷ USD”, 
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-
it/109179/vn- s-internet-company-valued-at-us-1-
billion.html 
102 

TTXVN (2014), “Nhà mạng VN thúc đẩy 3G thay vì 
khai trương 4G”, 
”, http://vietnam.vnanet.vn/vnp/en- 
us/13/102429/news/vn-mobile-carriers-boost-3g-
in- lieu-of-4g-launch.html 
103 

GMGC (2014), “Thị trường Game di động VN: Tin tốt 
cho các công ty phát triển”, 
”, http://site.gmgc.info/en/2014/11/14/vietnams-
market- good-news-for-developers/ 

104 
A. Do (2014), “Ồ, VN có 22 triệu người dùng điện 

thoại thông minh chứ không phải 33 triệu”, 
https://www.techinasia.com/oops-vietnam-22-million- 
smartphone-users-33-million/ 
105 

Nhịp cầu VietNamNet (2014), “Doanh thu Thương mại 
điện tử của VN năm 2014 đạt 3 tỷ USD ”, 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/124154/viet 
nam-s-e-commerce-revenue-in-2014-touched--3b.html 
106 

Nhịp cầu VietNamNet (2014), “Doanh thu Thương mại 
điện tử của VN năm 2014 đạt 3 tỷ USD”, 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/124154/viet 
nam-s-e-commerce-revenue-in-2014-touched--3b.html 

http://vietnamnews.vn/Economy/228605/viet-nam-ranks-in-worlds-top-20-nations-for-internet-use.html
http://vietnamnews.vn/Economy/228605/viet-nam-ranks-in-worlds-top-20-nations-for-internet-use.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/109179/vn-s-internet-company-valued-at-us-1-billion.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/109179/vn-s-internet-company-valued-at-us-1-billion.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/109179/vn-s-internet-company-valued-at-us-1-billion.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/109179/vn-s-internet-company-valued-at-us-1-billion.html
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/en-us/13/102429/news/vn-mobile-carriers-boost-3g-in-lieu-of-4g-launch.html
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/en-us/13/102429/news/vn-mobile-carriers-boost-3g-in-lieu-of-4g-launch.html
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/en-us/13/102429/news/vn-mobile-carriers-boost-3g-in-lieu-of-4g-launch.html
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/en-us/13/102429/news/vn-mobile-carriers-boost-3g-in-lieu-of-4g-launch.html
http://site.gmgc.info/en/2014/11/14/vietnams-market-good-news-for-developers/
http://site.gmgc.info/en/2014/11/14/vietnams-market-good-news-for-developers/
http://site.gmgc.info/en/2014/11/14/vietnams-market-good-news-for-developers/
https://www.techinasia.com/oops-vietnam-22-million-smartphone-users-33-million/
https://www.techinasia.com/oops-vietnam-22-million-smartphone-users-33-million/
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/124154/vietnam-s-e-commerce-revenue-in-2014-touched--3b.html
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http://english.vietnamnet.vn/fms/business/124154/vietnam-s-e-commerce-revenue-in-2014-touched--3b.html
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Ví dụ: Ngân Lượng 

Khi TGĐ của PeaceSoft, ông Nguyễn Hoà Bình, sáng lập công ty phần mềm vào năm 2001, anh 
mới là sinh viên đại học năm thứ hai. Năm 2005 với sự tăng trưởng Internet tại Việt Nam, anh 
Bình tập trung PeaceSoft vào thương mại điện tử, thu hút được khoản đầu tư Series-A đầu tiên 
từ IDG, công ty đầu tư vốn của Hoa Kỳ. Tiếp sau đó là một khoản đầu tư Series-B của Softbank 
Nhật Bản năm 2008, thời điểm này giá trị của PeaceSoft đã tăng gấp 12 lần; tiếp nữa vào năm 
2011 là một khoản đầu tư Series-C của eBay và năm 2013 là đầu tư chiến lược của Tập đoàn MOL 
Malaysia, tập đoàn này có một hệ thống thanh toán điện tử riêng cho người bán trong khu vực và 
đặc biệt rất mạnh về thị trường game.   

Ngày nay PeaseSoft là một trong những công ty hàng đầu về thương mại điện tử và dẫn đầu một 
nhóm các công ty, trong đó có eBay Việt Nam, ShipChung.vn - cổng vận chuyển và CoD, và 
BoxMe.vn – một đại lý về kho bãi và dịch vụ fulfilment, cùng nhiều công ty khác, với hơn 350 nhân 
viên trên toàn Đông Nam Á.  

Thanh toán điện tử 

Vào thời điểm năm 2008, anh Bình nhận thấy còn thiếu một hệ thống thanh toán trực tuyến phù 
hợp với cơ chế fulfilment và giao hàng hiệu quả. Vì vậy Ngân Lượng được thiết lập để lấp đầy 
khoảng trống này bằng cách xây dựng một hệ thống thanh toán trực tuyến tại chỗ giống như 
PayPal cho eBay, hay Alipay cho Alibaba.  
Khởi đầu, Ngân Lượng chỉ có 3 nhân viên, nhưng hiện nay đã tăng lên 80 nhân viên, trong đó 15 
người là kỹ sư phần mềm. Là một bộ phận của hệ sinh thái thương mại điện tử PeaceSoft, Ngân 
Lượng có thể tích hợp thanh toán điện tử vào xử lý giao dịch và fulfilment giao hàng.  
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Do tỷ lệ dùng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ở Việt Nam còn thấp, 107 Ngân Lượng đã thiết kế một giải 
pháp ví thanh toán, cho phép nhiều loại hình thanh toán khác nhau bao gồm thẻ tín dụng và thẻ 
ghi nợ, chuyển khoản, hoá đơn điện thoại di động, ATM và các thanh toán khác. Mặc dù rất khó 
có thể xin được giấy phép thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, nhưng anh 
Bình vẫn cho rằng luật và quy định thương mại điện tử của Việt Nam không hạn chế quá mức sự 
phát triển của thương mại.   

Ngân Lượng có cả dịch vụ chứng từ uỷ thác giữ, theo đó Ngân Lượng giữ tiền do bên mua chuyển 
khoản và chỉ chuyển tiền cho bên bán khi bên mua xác nhận đã nhận được hàng hoá hay dịch vụ. 
Theo Bình, “dịch vụ uỷ thác giữ là rất quan trọng để xây dựng lòng tin đối với người mua hàng lần 
đầu và chưa có kinh nghiệm trước đó với các thanh toán trực tuyến.” Để bảo vệ tốt hơn người 
bán lẻ và người tiêu dùng, năm 2012 PeaceSoft ký hợp đồng với công ty quản lý thanh toán 
CyberSource của Visa để sử dụng dịch vụ cổng thanh toán của CyberSource cũng như dịch vụ 
Decision Manager, cổng quản lý lừa đảo toàn cầu trong thương mại điện tử của CyberSource.  
Nhà bán lẻ được hưởng lợi từ việc tích hợp với Decision Manager để chống lừa đảo trực tuyến, 
còn người tiêu dùng được hưởng lợi từ dịch vụ Tokenization của CyberSource được tích hợp 
trên Ngân Lượng, giúp bảo mật các thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng liên quan đến 

thanh toán.108

Doanh thu và Sáng tạo 

Doanh thu thanh toán của Ngân Lượng đến từ 2 nguồn: dịch vụ thanh toán thương mại điện tử 
và từ nội dung game và kỹ thuật số. Đặc biệt, chỉ khoảng 30% doanh thu hiện nay là do nội bộ hệ 
sinh thái của PeaceSoft tạo ra, còn 70% đến từ việc người bán riêng lẻ sử dụng dịch vụ B2C và 
C2C. Ngân Lượng kết nối với 20.000 thương nhân, 3 nhà mạng và 24 ngân hàng ở Việt Nam. Tính 
đến tháng 12 năm 2014, Ngân Lượng lập kỷ lục 3 triệu người dùng, 80.000 giao dịch mỗi ngày và 
giá trị giao dịch hàng tháng lên đến 30 triệu USD. Việc không ngừng sáng tạo đang đưa Ngân 
Lượng tiến vào không gian thanh toán di động, xây dựng POS di động và nền tảng thanh toán di 
động cho thị trường Việt Nam. Mặc dù thanh toán trực tuyến sẽ không thể thay thế ngay CoD, 
nhưng các công ty sáng tạo như Ngân Lượng đang dần giới thiệu tới người tiêu dùng và người 
bán các hình thức thanh toán mới, mở cửa cho hàng loạt các dịch vụ trực tuyến.  

Bình đang hướng tới thị trường rộng lớn hơn, anh gọi nó là “d-commerce hay thương mại kỹ thuật 
số”, đó là sự phát triển từ thương mại điện tử dựa trên Internet sang số hoá các loại hình thương 
mại truyền thống. Theo anh Bình, thương mại điện tử chỉ chiếm 0.6%, tương đương 700 triệu USD 
giá trị giao dịch mỗi năm, so với tổng thị trường bán lẻ hàng năm trị giá 110 tỷ USD.  

Vươn ra tầm khu vực 

Hiện Ngân Lượng chỉ hoạt động ở thị trường trong nước mặc dù công ty cũng hỗ trợ các thương 
nhân nước ngoài muốn nhắm đến khách hàng Việt Nam, đặc biệt là các game thủ. Ví dụ eBay.vn 
chỉ hỗ trợ các giao dịch C2C trong nước và bán sản phẩm từ Mỹ. Tuy nhiên Bình đã vạch ra tham 
vọng là mở rộng dịch vụ ra nước ngoài và nhắm đến thương mại điện tử xuyên biên giới ở 
Indonesia, Malaysia và Nam Ấn Độ. Chẳng hạn, đầu tư chiến lược của MOL, mua 50% cổ phần của 
Ngân Lượng, biến công ty này thành một liên doanh, sẽ chứng tỏ quan hệ đối tác của hai công ty 
này ở Việt Nam và Malaysia.  

107 
Ericsson Consumerlab (2014), “Thương mại di động ở các quốc gia Châu Á mới nổi”, 

http://www.ericsson.com/res/docs/2014/consumerlab/m-commerce-asia.pdf 
108 

CyberSource (2012), “PeaceSoft Việt Nam gia tăng tính bảo mật thương mại điện tử cho Mạng lưới Nhà bán lẻ trực tuyến 
qua hợp đồng với CuberSource”, http://www.cybersource.com/about/news_and_events/view.php?page_id=2401 

http://www.ericsson.com/res/docs/2014/consumerlab/m-commerce-asia.pdf
http://www.cybersource.com/about/news_and_events/view.php?page_id=2401
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Bài học 

 Các công ty như Ngân Lượng đang đưa ra nhiều cách để giành được lòng tin của người
tiêu dùng và thử nghiệm với các hình thức thanh toán trực tuyến khác như thanh toán di
động, nhằm bổ sung cho các phương thức thanh toán truyền thống bằng cách hoạt động
như một ngân hàng trực tuyến chuyển tiền mặt của người bán thành tài khoản ví điện tử.

 Ngân Lượng cung cấp dịch vụ uỷ thác giữ để giúp người mua yên tâm, và sử dụng các
giải pháp chống lừa đảo và thanh toán bảo đảm được công nhận trên thế giới, ví dụ
như CyberSource. Việc tạo dựng lòng tin là yếu tố vô cùng quan trọng dẫn đến thành
công của thị trường giao dịch kỹ thuật số được hỗ trợ bởi một hệ thống thanh toán
trực tuyến.

 35% khách hàng của Ngân Lượng đang dùng di động để truy cập. Việc xây dựng một nèn
tảng phù hợp cho di động và rất cần thiết cho những thị trường như Việt Nam; các nền
tảng khác của PeaceSoft đều được xây dựng phù hợp cho di động, tạo ra hợp lực cho
nhóm các công ty và dịch vụ này.

 Sự rõ ràng và minh bạch là tiêu chuẩn của luật và quy định tốt. Ở Việt Nam mặc dù cả
hai yếu tố này không được đảm bảo, nhưng rõ ràng chính sách của chính phủ là nhằm
khuyến khích sự tăng trưởng của thương mại điện tử với vai trò là ngành đi đầu hướng
tới một nền kinh tế số hoá rộng lớn hơn.
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Học trực tuyến (E-learning) ở Việt Nam 

Một nền kinh tế số là nền kinh tế tri thức 

trong đó con người có kỹ năng cần thiết để 

thiết kế, sáng tạo, sản xuất và cung cấp hàng 

hoá và dịch vụ kỹ thuật số cho cộng đồng. Học 

trực tuyến là một trong những con đường 

trực tiếp dẫn đến sự chuyển đổi này. Học trực 

tuyến đóng vai trò rất tích cực và xây dựng 

trong việc triển khai đào tạo nghề và đào tạo 

tại chỗ. Ví dụ, Nguyễn Thị Thanh Hoa, một 

nhân viên ngân hàng BIDV cho biết trên Tân 

Hoa rằng chi phí cho một khoá học trực tuyến 

về thanh toán ngân hàng chỉ bằng một phần 

nhỏ của các khoá học truyền thống, nhưng rất 

linh hoạt, cho phép bạn học bất kỳ lúc nào 

thuận tiện: 

Hoa cho biết, "khoá học kéo dài 3 tháng, 

mà học phí chỉ bằng 1/10 khoá học 

truyền thống tương tự. Tôi chỉ phải đóng 

400.000 nghìn (USD20) cho khoá này, 

thay vì 4 triệu đồng (USD200) cho khoá 

học truyền thống."
109

Thị trường e-learning toàn cầu trị giá khoảng 

30 tỷ USD. Ở Việt Nam, học trực tuyến mới 

chỉ bắt đầu cất cánh, ước tính đạt khoảng 50 

triệu USD năm 2013, tăng trưởng khoảng hơn 

40%/năm, và ước tính năm 2014 có khoảng 

3-5 triệu người Việt Nam tham gia học trực 

tuyến.110  Điều này không có gì lạ vì Châu Á là 

thị trường lớn thứ 2 về học trực tuyến, dựa 

trên doanh thu từ các sản phẩm e-learning.111

109 
L. Phuong (2014), “Tiêu điểm: Thị trường E-

learning ở Việt Nam chưa được khai khác”, 
http://news.xinhuanet.com/english/sci/2014- 
09/12/c_133638455.htm 
110 

L. Phuong (2014), “Tiêu điểm: Thị trường E-learning ở 
Việt Nam chưa được khai khác”, 
http://news.xinhuanet.com/english/sci/2014- 
09/12/c_133638455.htm 
111 

Ambient Insight (2014), “Thị trường eLearning Châu 
Á tăng theo tốc độ riêng giai đoạn 2013-2018 ”, 

Đầu tư vào học trực tuyến ở Việt nam bắt đầu 

từ năm 2011 ở 2 lĩnh vực chính: Đào tạo tiếng 

Anh và luyện thi đại học, và hiện đang mở 

rộng nhanh chóng. 29.500 trường học trên 

khắp Việt Nam cung cấp truy cập Internet 

miễn phí cho 26 triệu học sinh sinh viên và 

giáo viên; các ứng dụng ICT như sách điện tử, 

trường học điện tử, và học trực tuyến được 

cung cấp thông qua thoả thuận giữa chính phủ 

và nhà mạng Viettel.112 Trong các trường học, 

chính phủ tập trung phát triển việc học tiếng 

Anh cho học sinh phổ thông, cấp phép cho 

hàng triệu phiên bản phần mềm học tiếng Anh 

LiveABC do Tập đoàn Tương tác LiveABC Đài 

Loan xây dựng.113

http://www.ambientinsight.com/Resources/Documents 
/AmbientInsight-2013-2018-Asia-Self-paced-eLearning- 
Market-Executive-Overview.pdf 
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Ambient Insight (2014), “Thị trường eLearning Châu Á 
tăng theo tốc độ riêng giai đoạn 2013-2018”, 
http://www.ambientinsight.com/Resources/Documents 
/AmbientInsight-2013-2018-Asia-Self-paced-eLearning- 
Market-Executive-Overview.pdf 
113 

Ambient Insight (2014), “Thị trường eLearning Châu Á 
tăng theo tốc độ riêng giai đoạn 2013-2018”, 
http://www.ambientinsight.com/Resources/Documents 
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Ví dụ: GiapSchool 

Năm 2013, TS. Giáp Văn Dương, trước kia là nhà nghiên cứu hoá học, từ bỏ vị trí của mình ở 
trường Đại học Quốc gia Singapore trở về Việt Nam dùng tri thức và tiền túi của bản thân để xây 
dựng một nền tảng giáo dục trực tuyến. Anh là một trong những người tiên phong. “Ở Việt Nam 
cũng có vài nền tảng học trực tuyến nhưng tất cả đều ở giai đoạn sơ khai.” Ban đầu, TS. Dương 
định dịch các sách khoa học và kỹ thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nhưng do sự bùng nổ toàn 

cầu về các khoá học trực tuyến mở (MOOCs), anh quyết định thành lập GiapSchool. 114  Ngày 
31/8/2013, cổng thông tin điện tử GiapSchool chính thức khởi động với vai trò là một MOOC tiếng 
Việt tương tự như các MOOC quốc tế khác như Coursera và Khan Academy.  

Các khoá học của GiapSchool bao gồm các môn cơ bản như tiếng Anh học thuật, toán, kinh tế vĩ 
mô, đến các kỹ năng mềm như giao tiếp và nhiều kỹ năng khác. Các khoá học được thiết kế cho 
nhiều độ tuổi và trình độ giáo dục từ phổ thông đến đại học. TS. Dương đã đăng ký với 100 giảng 
viên để họ tự nguyện cung cấp tài liệu và bài giảng trực tuyến của các môn khác như mỹ thuật.   

GiapSchool là một doanh nghiệp xã hội, cung cấp các khoá học miễn phí, có thể truy cập bằng 
nhiều thiết bị như máy tính bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Người học có thể đăng 
ký các khoá học để nghe bài giảng, làm bài tập, làm bài kiểm tra, tham gia thảo luận nhóm và trao 
đổi với giảng viên. So với các hình thức học trực tuyến khác ở Việt Nam, GiapSchool mang đến cơ 
hội cho người học được tương tác với bạn học khác và giảng viên, đây là điều mà các doanh 
nghiệp học trực tuyến đi trước chưa có. Nhưng đây là một điểm quan trọng. TS. Dương quan 
niệm rằng “Học trực tuyến trên thế giới đã thất bại, chỉ trừ một số nhánh nhỏ về đào tạo công ty 
… nhưng trớ trêu thay học trực tuyến thất bại lại là do dạy trực tuyến. Chúng ta không biết cách
dạy trực tuyến một cách hiệu quả.” Thách thức lớn nhất là khuyến khích học viên duy trì khoá 
học. Trong một phỏng vấn riêng cho VNS, TS. Dương đã lấy ví dụ về Hàn Quốc và Singapore, cho 
thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu là rất cần 

thiết cho đổi mới sáng tạo.115

Như giám đốc marketing của Quipper School, Takuya Homma, nhận định, Châu Á đang dẫn đầu 

114 
H. Pham (2013), “Nhà hoá học khởi động Trang MOOC đầu tiên của Việt Nam”, 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130918163502988 
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Viet Nam News (2014), “Sáng tạo là chìa khóa cho sự phát triển của đất nước”, 
http://vietnamnews.vn/economy/255084/innovation-key-to-national-development.html 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130918163502988
http://vietnamnews.vn/economy/255084/innovation-key-to-national-development.html


56

thế giới về học di động nhờ 3 yếu tố chính: (i) sự gia tăng Mobile First, (ii) thiết bị cá nhân 
(BYOD), và (iii) luyện thi.116 GiapSchool cũng hoà vào xu thế này để hướng đến học di động và 
đảm bảo rằng tất cả các khoá học thiết kế đều dùng được trên di động để bổ trợ cho việc sử 
dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều ở Việt Nam.  

GiapSchool được thành lập không phải để phá vỡ hệ thống giáo dục trong nước, hay thay thế 
giáo viên và ảnh hưởng đến việc làm của họ mà để hỗ trợ thêm cho các khoá học sẵn có, và là 
một địa chỉ học tập cho những người không có khả năng chi trả. Các khoá học của GiapSchool 
chưa được các cơ quan bên ngoài chứng nhận, nhưng theo TS. Dương, “MOOC không cấp chứng 

chỉ cho học viên. Nó được mở ra cho những ai yêu thích việc học.” 117  Tuy không cấp chứng chỉ, 
nhưng khoá học đầu tiên của GiapSchool về “Hiểu thế nào là giao tiếp” vào tháng 9/2013 đã thu 
hút 1300 sinh viên đại học và học sinh phổ thông tham gia. GiapSchool hấp dẫn học sinh sinh viên 
Việt Nam vì nó cung cấp rất nhiều khoá học bằng tiếng Việt vì nhiều sinh viên có thể không tự tin 
khi tham gia các khoá học trên MOOC quốc tế dạy bằng tiếng Anh. 

GiapSchool hiện đang cung cấp dịch vụ miễn phí, và TS. Dương là người chịu mọi phí bảo trì như 
tiền hosting, băng thông, và CPU, anh nhìn thấy cơ hội đối tác với giáo dục được tổ chức trong lớp 
học, nhưng “GiapSchool sẽ tiếp tục miễn phí như đã hứa từ ban đầu. Tuy nhiên, tôi không chắc 
liệu tôi có giữ được nó sạch quảng cáo mãi được không vì tôi sẽ phải tìm cách cung cấp tài chính 
cho nó.” Việc tìm kiếm mô hình kinh doanh bền vững là câu chuyện của tương lai. Hiện tại, vấn đề 
quan trọng là nhu cầu. Chỉ sau một vài tháng “Tôi đã có hàng chục nghìn sinh viên đăng ký.”  

Bài học 

 Nhu cầu MOOC đang tăng cao trong số học sinh viên viên và người đi làm muốn nâng
cao kỹ năng của mình. Các khoá học miễn phí đương nhiên là rất hấp dẫn, nhưng một
vài ví dụ gần đây (chẳng hạn Ngân Hàng Phát triển Việt Nam) cho thấy khả năng
thương mại của lĩnh vực này.

 GiapSchool thành công vì kêu gọi được sự tham gia của các chuyên gia để cung cấp tài
liệu khoá học chất lượng cao, dễ tiếp cận bằng nhiều loại thiết bị, bao gồm máy tính bàn,
máy tính bảng, tính năng, và điện thoại thông minh.

 Các khoá học của GiapSchool không cấp chứng chỉ. Nó mang đến cho người đi làm cơ hội
tự học được đánh giá trực tiếp trong công việc bởi người quản lý. Thật vậy, GiapSchool
đã đem đến triển vọng về một sự thay đổi trong vai trò của việc học sang một vai trò khác
phù hợp hơn với nhu cầu thay đổi ngày càng nhanh về trải nghiệm kỹ năng thực hành
trong công việc và cơ hội nâng cao kỹ năng trong suốt sự nghiệp của một người.

116 
T.R. Husada (2015), “Tại sao Đông Nam Á trở thành nơi tập trung thứ hai về giáo dục di động”, 
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117 
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Khuyến nghị  

1. Mặc dù luật và quy định về thương mại

điện tử được thiết kế để khuyến khích

sự phát triển của ngành này, nhưng

luật định vẫn còn thiếu sự rõ ràng về

nghĩa vụ và trách nhiệm của các công ty

thương mại điện tử, đặc biệt những

trường hợp có liên quan đến đối tác và

nhà đầu tư nước ngoài. Vấn đề này có

lẽ là nghiêm trọng nhất trong các lĩnh

vực liên quan đến nội dung và truyền

thông xã hội. Các cơ quan thẩm quyền

cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa với

ngành để đảm bảo tính minh bạch và

tránh rủi ro pháp lý cho nhà đầu tư.

2. Tuy quy định và việc cấp phép cho các

lĩnh vực chiến lược về kinh tế như

thanh toán điện tử được xây dựng

chặt chẽ là một điều tốt, nhưng các

thủ tục nộp đơn, đánh giá và cấp giấy

phép, phê quyệt và đăng ký cần hiệu

quả và minh bạch hơn nữa. Chính phủ

có thể thúc đẩy quá trình này bằng

cách cải thiện quy định để nới lỏng hạn

chế đối với doanh nghiệp muốn khai

thác Internet trong hoạt động kinh

doanh của họ, cũng như loại bỏ yếu tố

bất trắc và khuyến khích sử dụng

Internet cho tất cả các doanh nghiệp.

3. Chính sách Internet quá nhiều hạn chế ,

ngay cả khi không chỉ cụ thể một lĩnh

vực nào như thương mại điện tử hay

học trực tuyến, thì vẫn khiến tăng

trưởng và sáng tạo trong nền kinh tế kỹ

thuật số nói chung bị chùn bước. Các

hạn chế đối với bất kỳ dịch vụ Internet

nào cũng là tín hiệu tiêu cực cho ngành

này theo hướng mà chính phủ muốn

nhắm đến và chỉ tăng thêm những yếu 

tố bất trắc và sự lo ngại rằng đầu tư vào 

sử dụng Internet có thể gặp phải rào 

cản trong lương lai. Chính phủ cần có 

những tín hiệu chắc chắn rằng những 

rào cản này sẽ không ảnh hưởng sang 

những lĩnh vực khác của nền kinh tế số 

và cởi mở với những tham vấn của công 

chúng cũng như sự tham gia của ngành 

để nới lỏng các quy định ngặt nghèo 

trong tương lai.  

4. Việt Nam không thiếu năng lực lập kế

hoạch, nhưng vẫn đang trong giai đoạn

bắt đầu của việc phát triển nguồn nhân

lực, đặc biệt kỹ năng và kiến thức liên

quan trực tiếp nhất đến các hệ thống

quản lý thông tin, quy trình thủ tục và

việc sử dụng các nguồn lực mạng như

đám mây và quản trị trực tuyến. Việc

nâng cao nhận thức và sự phát triển

những kiến thức nói trên cũng như việc

tiếp nhận các kỹ năng này cần được

đưa vào ưu tiên về kinh tế và công

nghiệp của quốc gia. Học tập điện tử

trực tuyến là một lĩnh vực quan trọng

cần hỗ trợ và thúc đẩy hơn nữa.

5. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho mối

quan hệ chặt chẽ giữa các trường cao

đẳng, đại học và ngành để tạo việc

làm trong các lĩnh vực về kỹ năng

phát triển phần mềm cũng là một lĩnh

vực nữa cần được ưu tiên về chính

sách.
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Kết luận 

Do tầm quan trọng đối với nền kinh tế kỹ 

thuật số, Internet và các chính sách xung 

quanh Internet không nên được coi là một 

ngành riêng biệt, tách rời. Thay vào đó, vai trò 

xuyên suốt của nó cần được tập trung chú 

trọng. Điều này rõ rệt nhất khi các mạng lưới 

không những liên kết lẫn nhau, phù hợp với 

nguyên tắc xuyên suốt của bản thân Internet, 

mà cả các nền tảng và hệ điều hành cũng thực 

hiện lẫn nhau được, cho phép chia sẻ ứng 

dụng và nội dung và dùng được trên nhiều 

thiết bị và nhiều mạng lưới. Đây là điều cốt 

yếu của một nền kinh tế kỹ thuật số “kết nối”. 

Áp dụng các nguyên tắc này vào những lĩnh 

vực như y tế điện tử, giáo dục điện tử thương 

mại điện tử là con đường dẫn đến một xã hội 

điện tử hoá hoàn toàn. 

Sự thâm nhập rộng khắp của Internet là nền 

tảng của một nền kinh tế số. Thông thường ở 

các nước đang phát triển, điều này được hoàn 

thiện nhờ các thiết bị di động không dây, do 

đó việc đạt được độ bao phủ trên cả nước, 

đặc biệt của các mạng xương sống và mạng di 

độn, cần là một mục tiêu chính sách quan 

trọng. Các dịch vụ kỹ thuật số trực tuyến ở các 

nước phát triển ban đầu được phát triển 

thông qua các mạng đường dây cố định, và 

sau này ứng dụng di động mới được thêm vào 

với sự ra đời của 3G, còn ở các nước đang 

phát triển, việc sử dụng mạng và các nền tảng 

di động chính là sự khởi động của một số dịch 

vụ, ứng dụng và nội dung trực tuyến sáng tạo 

và đáng chú ý. Hơn nữa, khi các mạng 3G và 

4G trở nên phổ biến ở các nước như Ấn Độ, 

Indonesia và Việt Nam, cơ hội ‘vươn ra toàn 

cầu’ đang mở ra trước mắt. 

Mỗi thị trường trong số 5 thị trường được 

khảo sát đều phản ánh điều này, một cách 

tiêu cực hay tích cực. Thật vậy, trong số  

cả các ví dụ điển hình của 5 quốc gia nói trên, 

chúng ta đều thấy có sự tồn tại song song 

giữa tiến bộ và rào cản. Thường thì các chính 

sách khuyến khích một nền kinh tế Internet 

và sự chuyển đổi sang nền kinh tế số đi 

ngược lại với luật và quy định làm chậm hoặc 

cản trở quá trình này. Nhìn một cách tích cực, 

ở những nơi mà rào cản này được nới lỏng 

hoặc dỡ bỏ thì các doanh nhân, doanh nghiệp 

khởi sự và người mới gia nhập thị trường sẵn 

sàng đầu tư thời gian, tiền của và công sức để 

đổi mới, sáng tạo.  

Một số trường hợp đã rất thành công, thậm 

chí vươn ra toàn cầu. Nhiều ví dụ khác đang 

làm thay đổi chân dung số của thị trường 

trong nước, trong khi một số khác vẫn đang 

bù lấp nhu cầu đến nay chưa được đáp ứng. 

Còn một số thì đang chật vật đi tìm mô hình 

phù hợp, còn những người khác thì đang thử 

nghiệm dựa trên lợi nhuận thu được từ 

ngành truyền thống. Yếu tố chung ở đây đó là 

Internet, khi thoát khỏi những rào cản về sử 

dụng, đang làm thay đổi các nền kinh tế và xã 

hội truyền thống. Đối với 3 nước đang phát 

triển trong nghiên cứu này, Ấn Độ, Indonesia 

và Việt Nam, họ có được điều đó trong khả 

năng để chuyển đổi thành nền kinh tế và xã 

hội số hoá hoàn toàn như đã thấy trong ví dụ 

của Nhật Bản và Hàn Quốc. Đương nhiên, để 

đạt được điều đó, những quốc gia đang phát 

triển này cần có cơ sở hạ tầng để truy cập 

Internet – một vấn đề cần tập trung và ưu 

tiên. Nhưng đây không còn là mô hình ‘cứ xây 

đi rồi sẽ thành,’ giờ đây điều chúng ta nhận 

thấy đó là con người, cộng đồng và các nền 

kinh tế  thường có sẵn dịch vụ và cơ hội và 

luôn sẵn sàng tìm cách thúc đẩy để có được 

kết nối cần thiết. 
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Khuyến nghị 

1. Có tầm nhìn: Một nền kinh tế kỹ

thuật số là một nền kinh tế ‘kết nối’ hoàn 

toàn, được tạo ra nhờ tiếp cận Internet giá rẻ 

ở khắp mọi nơi. Do đó tiến trình hướng đến 

một nền kinh tế số yêu cầu các chính phủ 

phải có khả năng đưa ra tầm nhìn rõ ràng đối 

với tiến bộ kỹ thuật số, cùng với đó là những 

ưu tiên rõ ràng về hành động và sự kích hoạt 

ở tầm quốc gia.  

2. Minh bạch: Chính sách của chính

phủ được thiết kế để tạo môi trường thu 

hút đầu tư và khuyến khích phát triển doanh 

nghiệp cần phải minh bạch, các quy định cần 

thống nhất và đoán biết được, và quy định 

phải khuyến khích được các tiêu chuẩn phù 

hợp về công nghệ, sự an toàn và bảo mật.  

3. Hài hoà hoá các quy định: Nhận thấy

rằng lợi thế quan trọng của nền kinh tế số là 

tiếp cận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với 

thị trường toàn cầu, các chính phủ cần đảm 

bảo rằng quy định trong nước đối với các lĩnh 

vực như thanh toán, bảo mật và bảo vệ người 

tiêu dùng phù hợp với các nền kinh tế khác 

trong khu vực và các đối tác thương mại. 

Những nỗ lực hài hoà hoá không chỉ giúp các 

công ty trong nước mở rộng quy mô mà còn 

hỗ trợ đầu tư vào thị trường trong nước.  

4. Xây dựng hệ sinh thái số: Tiến trình

hướng đến một nền kinh tế số hoá hoàn toàn 

đồng nghĩa với việc phải có một hệ sinh thái 

số trong nước, bao gồm thiết lập các ngành 

phụ trợ như phân phối hay các kỹ năng thiết 

kế và vận hành.  

5. Xây dựng Năng lực Suốt đời: Việc tập

trung đúng cách vào nguồn nhận lực là sống 

còn nếu muốn hiện thực hoá một cách đầy đủ 

và liên tục lợi ích của một nền kinh tế số.  

Giáo dục toàn thời gian và đào tạo kỹ nănng, 

kiến thức ngay trong công việc cần được rà 

soát thường xuyên và thúc đẩy dựa  trên 

những gì  Internet có thể mang lại thông qua 

trực tuyến và tương tác.  

6. Đơn giản hoá quy trình thủ tục: Rà

soát và giải quyết các quy trình thủ tục 

khiến cho chi phí kinh doanh tăng cao là rất 

quan trọng, đặc biệt ở các nền kinh tế đang 

phát triển nếu muốn phổ biến nền kinh tế 

số, đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới 

thành lập. Việc sử dụng hơn nữa các công 

nghệ số và sắp xếp hợp lý các quy trình 

đăng ký kinh doanh, phê duyệt, thanh toán 

và đăng ký khác cần là mục tiêu ưu tiên.  

7. Giảm thiểu tác động ngoài dự kiến:

Các quy định đi quá xa sẽ làm cho đầu tư và 

sáng tạo chùn bước trong một nền kinh tế 

Internet. Trong trường hợp cần thiết, ví dụ 

như an ninh quốc gia hay bảo vệ người tiêu 

dùng, quy định cần phải ‘thông minh’ và 

không gây bất trắc hay hậu quả tiêu cực 

không lường trước.  

8. Tham vấn và lôi kéo sự tham gia của

ngành: Hiểu được tác động đa ngành của 

Internet, ví dụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, 

dịch vụ y tế và giáo dục, chính phủ cần hợp 

tác trực tiếp với ngành theo 2 cách. Một là hỗ 

trợ và cung cấp thông tin tốt hơn cho quá 

trình hoạch định chính sách quốc gia để củng 

cố một hướng tiếp cận tổng thể ngằm tạo ra 

một xã hội số. Hai là khuyến khích việc áp 

dụng rộng rãi chuẩn của ngành, về khả năng 

vận hành lẫn nhau, an toàn và bảo mật cũng 

như quy tắc ứng xử về an sinh xã hội.  
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Phụ lục 

Các đối tác 

NASSCOM là một hiệp hội ngành trong lĩnh vực IT-BPM ở Ấn Độ. Là một tổ chức phi lợi nhuận được 

ngành hỗ trợ tài chính, mục tiêu của hiệp hội là xây dựng một lĩnh vực dịch vụ kinh doanh và công 

nghệ bền vững và dựa vào tăng trưởng.    

Thành lập năm 1988,  số lượng thành viên của NASSCOM gia tăng hàng năm hiện nay dừng lại ở con 

số 1400. Các công ty này chiếm 95% doanh thu của ngành và đã giúp hiệp hội tập trung vào các sáng 

kiến và chương trình mũi nhọn để phát triển lĩnh vực này ở trong nước và trên toàn cầu.  

Thành viên của NASSCOM đều là những người tham gia tích cực vào nền kinh tế toàn cầu mới và 

được ngưỡng mộ nhờ những sáng tạo trong kinh doanh, sáng kiến xã hội và sự nhạy bén đối với 

những cơ hội mới.  

www.nasscom.in 

Hiệp hội Thương mại Điện tử Indonesia (IDEA) là tiếng nói của ngành thương mại điện tử ở 

Indonesia. Với sự tăng trưởng chóng mặt của thương mại điện tử ở Indonesia, cần có sự giao tiếp 

nhiều hơn giữa các công ty thương mại điện tử với các đối tác ngành, trong đó có chính phủ. IDEA là 

cầu nối thường xuyên và liên tục cho sự trao đổi tương tác này, trong đó có sự kết nối với chính phủ 

về các quy định liên quan đến lợi ích của ngành, và với các hiệp hội khác có vai trò ngày càng quan 

trọng trọng hệ sinh thái của ngành.  

www.idea.or.id 

Trung tâm Truyền thông Toàn cầu (GLOCOM) được thành lập năm 1991 với tư cách là một viện 

nghiên cứu liên kết của Đại học Quốc tế Nhật Bản.  

 Giám đốc điều hành: SHONO Jiro

 Hoạt động chủ yếu: Nghiên cứu được uỷ quyền, nghiên cứu chung, các toạ đàm nghiên

cứu, dự án thành viên, v.v…

 Tổng số thành viên: 135 (tính đến 1/4/2014)

www.glocom.ac.jp 

http://www.nasscom.in/
http://www.idea.or.id/
http://www.glocom.ac.jp/
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Tuổi trẻ Hàn Quốc, với tiềm năng vô hạn của mình, là tương lai của xã hội. Chúng tôi, Tổ chức Asan 

Nanum tin rằng sự đam mê và năng lượng của tuổi trẻ sẽ đưa xã hội tiến về phía trước.  

Asan từng nói “những người tin rằng mọi thứ đều có thể sẽ là người đạt được mọi thứ.” Chúng tôi tin 

rằng tư tưởng chủ đạo của Asan vẫn rất đúng với thế hệ trẻ ngày nay.   

Tổ chức Asan Nanum muốn truyền tới các bạn trẻ ngày nay quyết tâm và tinh thần luôn nung nấu của 

Asan đó là: hướng tới đam mê, đối mặt với thách thức và gánh vác trách nhiệm.  

Tổ chức Asan Nanum hướng đến một xã hội cởi mở giúp các thành viên đạt được hết tiềm năng của 

mình.  

www.asan-nanum.org 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là cơ quan quốc gia, tập hợp và đại diện cho 

cộng đồng doanh nghiệp, giới chủ và các hiệp hội kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt 

Nam. Mục đích của VCCI là bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp giữa Việt Nam với các nước 

khác trên thế giới trên cơ sở bình đẳng và lợi ích chung của các bên. VCCI là một tổ chức độc lập, phi 

chính phủ, và phi lợi nhuận, hoạt động có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.  

www.vcci.com.vn 

http://www.asan-nanum.org/
http://www.vcci.com.vn/


TRPC là một công ty nghiên cứu và tư vấn đặc biệt 

với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn 

thông và ICT ở Châu Á – Thái Bình Dương. Chúng 

tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu và đào 

tạo chuyên sâu, tập trung vào các vấn đề quy định 

điều tiết và kinh doanh chiến lược, chúng tôi có 

một mạng lưới rộng rãi các chuyên gia và nhà 

chuyên môn trong ngành ở khắp các nước trong 

khu vực.  

Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào kinh tế học 

của viễn thông và công nghệ thông tin, các vấn đề 

về chính sách và điều tiết liên quan đến xây dựng 

cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, tập trung vào khu 

vực Châu Á – Thái Bình Dương.  

Để biết thêm chi tiết, mời truy cập tại www.trpc.biz 




