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Nội dung
1. Tại sao cần tìm hiểu về kinh tế số và đo lường kinh tế số?

2. Khái niệm và mô hình kinh tế số
3. Thách thức đo lường kinh tế số

4. Một mô hình đo lường kinh tế số
5. Việt Nam với phát triển kinh tế số

6. Kết luận

2

3

Tại sao cần tìm hiểu
kinh tế số và đo lường kinh tế số?

- Kinh tế số: Xu thế toàn cầu
- Kinh tế số: Cơ hội phong phú
- Kinh tế số: Nhiều thách thức
- Nội dung cần tìm hiểu 

Xu thế toàn cầu

 Xu thế từ Định luật Moore
 Lượng bóng bán dẫn (giá) của mạch tích hợp tăng (rẻ) gần

gấp đôi sau mỗi chu kỳ hai năm

 Máy tính (điện thoại, v.v.) mạnh hơn, gọn hơn, giá cả phù hợp

4

[APEC18] APEC Policy Support Unit. APEC Regional Trends Analysis - The Digital
Productivity Paradox. Asia-Pacific Economic Cooperation Policy Support
Unit, November 2018.

[42Year] https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/

[42Year] [APEC18]
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Kinh tế số: cơ hội
 Xu thế phát triển
 Máy tính (PC) tạo nền tảng Internet thương mại

 Internet  Web, Web  TMĐT

 Internet + Web thay đổi cấu trúc, quy trình doanh nghiệp

 Internet vạn vật (Internet of Things: IoT) kết nối tỷ thực thể

 Dữ liệu "hiểu" được mọi thứ trên thế giới

 Hình thành kinh tế số

 Chỉ vài năm ngắn: kinh tế số có những bước nhảy vọt [Zhu19]

 Tương hỗ phát triển kinh tế số và công nghệ
 Công nghệ mới tạo cơ hội kinh doanh mới, việc làm mới, "các

loại hình kinh tế mới" [Zhu19]

 Kinh doanh mới đòi hỏi hình thành công nghệ mới

 Kinh tế số 8% GDP [IMF18], 33% GDP [Zhu19], 87% GDP [IMF18]

5

[Zhu19] Xiaoming Zhu. Emerging Champions in the Digital Economy. Springer 
Singapore, 2019.

[IMF18] International Monetary Fund. Measuring the Digital Economy. IMF report, 05/04/2018.

Kinh tế số: thách thức lớn

 Định nghĩa kinh tế số
 Tồn tại rất nhiều định nghĩa khác nhau về kinh tế số

 Hiện chưa có một định nghĩa được công nhận đủ rộng

 Hiểu biết chưa đủ về kinh tế số

 Sự xuất hiện, cải tiến không ngừng các công nghệ số

 Đo lường kinh tế số
 Đo lường kinh tế luôn là một thách thức

 Chưa có định nghĩa thống nhất xác định phạm vi

 Xuất hiện, thay đổi nhanh hình thức kinh doanh số mới

 Thách thức xác định đầu vào, đầu ra

 Thuế và quản lý nhà nước đối với kinh tế số
 Chính sách thuế Kinh tế số

 Tạo điều kiện kinh tế số phát triển nhanh
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Vấn đề cần tìm hiểu
 Khái niệm kinh tế số
 Định nghĩa kinh tế số: các nội dung chính

 Một khung nhìn ba mức kinh tế số

 Cơ hội kinh tế số
 Một số loại hình kinh tế số điển hình

 Thách thức đo lường kinh tế số
 Thách thức liên quan

 Thách thức đo lường kinh tế số

 Một mô hình đo lường kinh tế số
 Các câu hỏi cần giải đáp và mô hình khái niệm

 Mô hình đo lường kinh tế số

 Việt Nam với kinh tế số
 Vào Việt Nam: đa dạng, cơ hội, thách thức (Quốc hội)

 Nhận thức, QL nhà nước, nhân lực, hệ sinh thái kinh tế số
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Khái niệm và mô hình kinh tế số

- Xuất xứ khái niệm kinh tế số
- Định nghĩa kinh tế số: Một thách thức
- Kinh tế số: Ba khung nhìn phổ biến
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Xuất xứ khái niệm kinh tế số
 Tình huống khởi nguồn tháng 10-12/1994
 Pentium, chip chiến lược của Intel, đang bán rất chạy

 30/10, GS. Thomas Nicely, Lynchburg College, đăng thông
điệp trên Internet về một lỗ hổng Pentium

 Intel chậm hiểu thị trường số năng động, hạ thấp vấn đề,
vẫn sử dụng tuyên bố PR một chiều, cổ điển

 Gặp phản ứng dữ dội trên Internet20/12 Intel thừa nhận
lỗi, phải thu hồi toàn bộ Pentium

 Khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử của Intel

 Một số bài học
 Câu chuyện chip Pentium: bước ngoặt kinh tế mới

 Sự thật được kiểm tra nhanh, nếu sai mất uy tín tức thì

 Thị trường số ( vật lý): loại bỏ giới hạn vật lý, mua sắm so
sánh không giới hạn. Công ty có sản phẩm khác biệt
và/hoặc giá tốt nhanh nổi lên bề mặt, ngược lại sẽ thất bại

9

[Tapscott95] Don Tapscott. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of 
Networked Intelligence. McGraw-Hill, 1995.

Định nghĩa kinh tế số: hiện trạng

 Đặt vấn đề
 Khái niệm: điểm xuất phát để hiểu biết về đối tượng

 Hiện trạng
 1996 - 2017: 21 định nghĩa KT số của các tổ chức lớn, các

học giả và quản lý hàng đầu trên thế giới

 Đa dạng hình thức, nội dung: điểm chung, điểm khác biệt

 Công nghệ và kinh doanh mới, cải tiến không ngừng

 Nhận xét
 Giống nhau:

 Khu vực số CNTT-TT,

 Có danh mục tiêu dùng/ứng dụng CNTT-TT bổ sung

 Khác nhau: danh mục tiêu dùng/ứng dụng CNTT-TT

 Bao hàm một ranh giới mờ
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[Bukht17] Rumana Bukht and Richard Heeks. Defining, Conceptualising and
Measuring the Digital Economy. Paper No. 68, Centre for Development
Informatics, Global Development Institute, SEED, 2017.

Khu vực con CNTT-TT
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[Bukht17] 

 Khu vực con CNTT-TT
 Kết hợp các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ: thu thập, truyền

tải và hiển thị dữ liệu và thông tin điện tử

 Hàng hóa CNTT-TT. Thiết kế - sản xuất “xanh”
 Hàng hóa tiêu dùng: Phần cứng MT-Truyền thông số

 Hàng hóa sản xuất: hàng hóa vốn (máy tự động sản xuất PC), HH bán
thành phẩm (chip, bo mạch, ổ cứng, ổ DVD, v.v.) để sản xuất MT

 Phần mềm
 Thiết kế, sản xuất, tiếp thị, v.v. phần mềm đóng gói và tùy chỉnh

Khu vực con CNTT-TT (2)

12

[Bukht17] 

 Hạ tầng: Phát triển-vận hành hạ tầng mạng
 Truyền thông nền

 Dịch vụ mạng giá trị gia tăng

 Dịch vụ chuyên nghiệp CNTT-TT
 Dịch vụ tư vấn, dịch vụ đào tạo và kỹ thuật

 Dịch vụ không thuộc các danh mục khác

 Bán lẻ
 Bán, bán lại và phân phối

 Hàng hóa CNTT-TT, phần mềm, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ
liên quan

 Nội dung
 Sản xuất và phân phối nội dung dữ liệu

 Xử lý dữ liệu và số hóa văn phòng
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Các khía cạnh định nghĩa kinh tế số

13

 Bốn khía cạnh điển hình
 Rút ra từ tập định nghĩa kinh tế số hiện có

 Tài nguyên, quy trình/luồng, cấu trúc và mô hình kinh doanh

 Tài nguyên
 Công nghệ: Nền của KT số, khía cạnh rõ nhất

 Nội dung: Xử lý dữ liệu và thông tin

 Con người: Kết hợp tri thức, sáng tạo, kỹ năng nhờ CNTT-TT.

[Bukht17] 

Nội dung điển hình định nghĩa kinh tế số

14

 Quá trình/luồng
 Dùng công nghệ hỗ trợ quy trình KD cụ thể giao dịch/thương mại

 Luồng dữ liệu, thông tin mới được CNTT-TT kích hoạt

 Thay đổi quy trình kinh doanh

 Cấu trúc
 Chuyển đổi kinh tế (ở mức khái quát)

 Bộ phận kinh tế: Cấu trúc mới dựa trên web/mạng

 Mô hình kinh doanh
 Ở giữa hai khía cạnh: quá trình và cấu trúc

 Mô hình kinh doanh mới được mở ra: KD điện tử hoặc TMĐT

 Các nền tảng số

[Bukht17] 

Khung nhìn kinh tế số: Ba phạm vi

15

 Ba phạm vi 
 Lõi: Kinh tế CNTT truyền thống (~ 8% GDP)

 Kinh tế số: Phạm vi "hẹp" (~ 14 % GDP)

 Kinh tế số hóa: Phạm vi rộng (~ 33% GDP)

[Bukht17]

Đặc trưng công nghệ của kinh tế số

16

 Các công nghệ đặc trưng
 Chế tạo tiên tiến, người máy và tự động hóa nhà máy
 Nguồn dữ liệu mới từ kết nối Internet di động và phổ biến

 Tính toán đám mây

 Phân tích dữ liệu lớn
 Trí tuệ nhân tạo

 Điểm nổi bật
 Nguồn DL: điện thoại thông minh, cảm biến  “đám mây”

dữ liệu lớnđược phân tíchhiểu biết, sản phẩm/dịch vụ mới

 Mô hình kinh doanh nền công nghệ - sản phẩm (đổi mới nền,
sở hữu nền, “tặng” nền) thay đổi tổ chức, cạnh tranh

 Hiệu năng cứng-mềm CNTT-TT cao: TTNT&học máy nảy nở

 NC-PT, thiết kế sản phẩm và mọi chức năng KD cần nhiều tri
thức hướng đổi mới

[UNCTAD17] UNCTAD. The 'New' Digital Economy and Development. UNCTAD, 2017.
[Thuy18] N.T. Thủy, H.Q. Thụy, P.X. Hiếu, N.T. Thành. Trí tuệ nhân tạo trong thời đại số:

Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam. Tạp chí Công thương, trực tuyến,
21/8/2018
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Đặc trưng chuỗi giá trị Kinh tế số

17

[UNCTAD17]

Đặc trưng về tính chất hoạt động

18

 Đặc trưng hoạt động
 Được số hóa - theo vết: đối tượng tương tự tạo

tín hiệu số hóa đo lường theo dõi và phân tích

 Được kết nối

 Được chia sẻ

 Cá nhân hóa

 Trực tiếp (không qua trung gian)

Đặc trưng phân bố kinh tế số

19

Đóng góp KT Internet vào GDP

Vietnam: 0.9

[Bukht17] 

 Đặc trưng
phân bố
 Phân bố

không đều
trên thế giới.

 Phát triển
nhanh hơn
kinh tế chung

 Đóng góp
đáng kể việc
làm

Phân bố c/ty số đa q/gia trên 1 tỷ đô la Mỹ

20

 Nhận xét
 135 công ty năm 2012 (2019: Viettel tốp 200 thế giới?)

 Kích thước biểu thị doanh số

 Tập trung Bắc Mỹ

 Châu Á: Đông Bắc Á. Dân số đông: Huawei dịch vụ nền

 Châu Phi và Mỹ la tinh: Rất ít tập đoàn lớn

Năm 2012
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Đặc trưng kinh tế ý định: Nhanh nhất có thể

21

 Bài học của Intel
 Cộng đồng người chuyên môn kiểm tra nhanh

 Đúng: nhanh nổi. Sai: thảm họa

 Mặt trái: tin giả (fake news): Quản lý danh tiếng

 Kinh tế ý định: trang hiển thị Google [Hindman18]
 Attention Economy: “ý định của con người là một tài sản”

 Số trang hiển thị bao nhiêu? AltaVista:10, Yahoo cạnh tranh:20

 Thử nghiệm: 3 nhóm người dùng 20, 25, 30 kết quả

 Nhóm 20 chờ 0,4 giây, nhóm 25 chờ 0,9 giây và 0,5 rất nhỏ

 Sau một tuần: nhóm 25 rất ít quay lại Google

 Kinh tế số: kết dính (stickiness) người dùngnhanh nhất có thể

 Google chọn 10 và chi hàng tỷ US$ cho 1/10 giây

 Chính yếu: Cung cấp gói các hoạt động trực tuyến

 "Truyền thông cần khángiả trước khi có thể đạt đượcmục đích"

[Hindman18] Matthew Hindman. The Internet Trap: How the Digital Economy Builds
Monopolies and Undermines Democracy. Princeton University Press, 2018

About 323,000,000 results (0.35 seconds)?

22

Cơ hội kinh tế số

- Khung nhìn về các loại hình kinh tế số
- Kinh tế chia sẻ
- Kinh tế gắn kết lỏng

Các loại hình (khung con) kinh tế số

 Mười loại hình kinh tế số
 Kinh tế dữ liệu Data economy

 Kinh tế dịch vụ Service economy

 Kinh tế nền Platform economy

 Kinh tế Internet vạn vật Internet of things economy

 Kinh tế chia sẻ Sharing economy

 Kinh tế thịnh vượng Prosumer economy

 Kinh tế đuôi dài Long-tail economy

 Kinh tế hòa nhập Inclusive economy

 Kinh tế cộng tác Collaborative economy

 Kinh tế thông minh Smart economy

 Kinh tế gắn kết lỏng
 Kinh tế gắn kết lỏng Gig economy

23

[Zhu19] 

Kinh tế chia sẻ [Stephany15] 

 Định nghĩa từ Wiki
 Hệ KT bền vững: chia sẻ tài sản con người+vật chất

 Do cá nhân và các tổ chức tiến hành

 Hình thức đa dạng

 Sử dụng CNTT để tạo, sản xuất, phân phối, chia sẻ và
tái sử dụng công suất còn dư trong hàng hóa/dịch vụ

 Định nghĩa của A. Stephany
 Giá trị nhận được: tiếp nhận tài sản chưa sử dụng đúng

mức; làm chúng có khả năng truy nhập được trực tuyến

 Cung cấp tới cộng đồng

 Giảm thiểu nhu cầu sở hữu các tài sản đó

24

[Stephany15] Alex Stephany. The Business of Sharing:  Making it in the New Sharing 
Economy. Palgrave Macmillan UK, 2015.
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Kinh tế chia sẻ: năm thành tố

 Năm thành tố
 Giá trị: Các bên liên quan nhận được giá trị

 Tài sản còn nhàn rỗi: bất cứ thứ gì. Biến thời gian chết của
tài sản thành doanh thu

 Nền tảng phần mềm, phần cứng: tài sản truy cập được

 Cộng đồng: không chỉ cung cấp-sử dụng, tin tưởng lẫn nhau,
cộng tác tạo giá trị

 Giảm nhu cầu sở hữu tài sản. "Hàng hóa thành dịch vụ"
25

[Stephany15]

Hàng hóa thành dịch vụ

26

 Ví dụ về một sản phẩm ô-tô
 Phổ “hàng hóa”  “dịch vụ”: “Dịch vụ hóa” dịch từ trái sang phải
 Mua ô-tô: hàng hóa cho đầu tư; hợp đồng bảo trì, bảo hiểm xuất

hiện yếu tố vô hình (dịch vụ); hợp đồng cho thuê (dài hạn): dịch
vụ tài chính và giảm độ “hàng hóa”; cho thuê ngắn hạn: giảm độ
sở hữu; taxi công nghệ: nửa “dịch vụ”; taxi: hầu như “dịch vụ”.
Rất nhiều “dịch vụ” xuất hiện quanh một chiếc ô-tô

 Ví dụ khác: cộng đồng các căn phòng rỗi

[Helo17] Petri Helo, Angappa Gunasekaran, Anna Rymaszewska. Designing and
Managing Industrial Product-Service Systems. Springer International, 2017

Kinh tế gắn kết lỏng

27

 Kinh tế gắn kết lỏng [Donovan16]
 Nhiều tên gọi: kinh tế chia sẻ, tạm thời, tự do, cộng tác,

ngang hàng, truy cập, miền ứng dụng, 1099, v.v.
 Một tập thị trường khớp nhà cung cấp dịch vụ + người tiêu

dùng dựa trên một gig/công việc để hỗ trợ kinh doanh theo yêu cầu.

 Nhân công gig ký hợp đồng chính thức với công ty theo yêu
cầu để cung cấp dịch vụ tới khách hàng của công ty.

 cam kết ngắn hạn: công ty, nhân công và khách hàng

 Một vài nhận định [Kalleberg16]
 Công việc tốt - công việc tồi, mở cơ hội mới cho người lao động

đồng thời với tình trạng họ bị khai thác sức lao động
 Đội ngũ nhân công gắn kết lỏng hiện chiếm một tỷ lệ nhỏ song bao

hàm một ý nghĩa quan trọng đối với việc làm trong tương lai.
 Khoản phúc lợi xã hội – mức lương tối thiểu, bảo hiểm y tế, hưu trí

và thất nghiệp với nhân công gắn kết lỏng.
[Donovan16] Sarah A. Donovan, David H. Bradley, Jon O. Shimabukuro. What Does the 

Gig Economy Mean for Workers. Congressional Research Service, 7-5700, 2016.
[Kalleberg16] Arnel Kalleberg and Michael Dunn. Good Jobs, Bad Jobs in the Gig 

Economy. Perspectives on work. The University of North Carolina at Chapel Hill, 2016.

Kinh tế gắn kết lỏng: Loại hình công việc

28

[Donovan16]

 “Công nghệ”
 “Taxi công nghệ” và nhiều loại việc “công nghệ”
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Kinh tế đuôi dài

 Ví dụ dịch vụ cung cấp
âm nhạc trực tuyến
 Sản phẩm hạng thấp “tìm

được người tiêu dùng nó”.

 Cửa hàng truyền thống: loại bỏ

29

 Đuôi dài tạo doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp

 Lợi thế của kinh tế số: kho chứa “vô hạn”: Mô hình hàng đợi M/M/
 Cơ chế “tự phục vụ theo nhu cầu”

[Anderson08] Chris Anderson. The Long Tail - Why the Future of Business is Selling
Less of More. Hyperion e-Book, 2008.

Kinh tế đuôi dài (2)

 Đặc điểm
 Nhu cầu theo nguồn cung

 Nhiều hiệu ứng nhỏ "kết hợp nhanh“  không còn nhỏ
30

[Anderson08]

Google: 
phần 
lớn tiền 
quảng 
cáo có
từ 
nhiều 
công ty 
nhỏ; 
không 
từ công 
ty lớn 
(đuôi 
dài 
quảng 
cáo)

Kinh tế dữ liệu

 “Dữ liệu thế kỷ 21”  “Dầu mỏ thế kỷ 20”
 Đều là động lực tăng trưởng và trao đổi
 Dầu mỏ và dữ liệu: “nhồi vào ống dẫn”
 Nhà máy lọc dầu: dầu thô (nhiệt) xăng, nhớt, thành phần khác
 Trung tâm dữ liệu: dữ liệu thô (hàng nghìn máy tính mát ) mẫu

có giá trị, dự báo, và hiểu biết sâu sắc mới.
 Đều tạo nguyên liệu thô quan trọng  nền kinh tế thế giới
 Hệ thống thực ảo cho sản xuất
 Dữ liệu lớn biết rất nhiều về mỗi con người, mọi thứ, v.v.

[Eco2017] The Economist. Fuel of the future: Data is giving rise to a new economy. May 
6th, 2017. https://www.economist.com/briefing/2017/05/06/data-is-giving-rise-to-a-new-
economy

31

Thị trường dữ liệu

 Nhận xét
 Kinh tế dữ liệu: Quy mô đáng kể
 Trái: Một số thương vụ dữ liệu lớn: cỡ tỷ đô la Mỹ: ba thương vụ

trên 15 tỷ đô la Mỹ
 Phải: Thị trường DL châu Âu 2016: 300 tỷ Euro (2% GDP), dự

kiến 2020: 739 tỷ Euro (4% GDP) https://ec.europa.eu/digital-single-
market/sites/digital-agenda/files/newsroom/data_flows_2_20745.jpg

[Eco2017]

32
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Tăng trưởng dữ liệu

 Dự báo IDC
 2020: Vũ trụ dữ liệu 35 zettabytes (“35” và 21 chữ số “0”, dự báo

2011)  44 zettabytes (dự báo 2014); 2025: 180 zettabytes.
 Bơm qua Internet băng thông rộng mất 450 triệu năm!
 Amazon: vì mục đích tính toán đám mây, dùng thùng chứa 100 petabytes
 2016: Amazon, Alphabet và Microsoft đạt gần 32 tỷ US$ chi tiêu và

hợp đồng

[Eco2017]

33

 Đặt vấn đề
 Vũ trụ số: chứa dữ liệu về mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi 

“biết” được mọi thứ
 Tiềm ẩn thông tin hữu ích cho tổ chức  dữ liệu lớn

 Khái niệm
 Dữ liệu lớn là một tập dữ liệu có các đặc trưng đặc

biệt, được xử lý (lưu trữ, tính toán, chuyển dạng) và
phân tích (tìm các mẫu liên quan mới lạ hữu dụng từ dữ
liệu) bằng các quy trình hoặc công cụ đặc biệt nhằm
nhận được thông tin hỗ trợ ra quyết định hoặc đánh
giá có giá trị

 Được mô tả qua các đặc trưng đặc biệt thường là nV
 3V  5V  8V, 14V, 42V

34

Dữ liệu lớn (Big data)

35

Đặc trưng 5V của dữ liệu lớn

 Mô tả
 Được mô tả qua các đặc trưng đặc biệt thường là nV
 3V  5V  8V, 14V, 42V

 Dung lượng lớn (Volume)
 Cỡ Texabytes (1012Bytes)
 Kích thược lớn tiềm ẩn thông tin giá trị

 Tốc độ cao (Velocity)
 Tốc độ cao: tốc độ phát sinh, tốc độ chuyển động
 Thời gian thực hoặc tựa thời gian thực
 Tốc độ cao  tính kịp thời
 Ví dụ: phát hiện gian lận giao dịch cần với tốc độ mili-

giây, dữ liệu cần cập nhật tốc độ cao

 Đa dạng (Variety)
 Có/không cấu trúc (văn bản, hình ảnh, video, dữ liệu

cảm biến, v.v.), đa yếu tố, có tính xác suất
 Đa dạng  khung nhìn đa chiều (chính xác hơn) về sự

vật/hiện tượng
36

Đặc trưng 5V: chi tiết
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 Xác thực được (Veracity)
 Được xác thực theo độ tin cậy, quy trình, xuất xứ, uy

tín, tính khả dụng và được giải trình
 Thông tin giá trị từ nguồn tin cậy, được xác thực

 Có giá trị (Value)
 Đặc trưng giá trị là quan trọng nhất
 Mục tiêu phân tích dữ liệu lớn (mục tiêu kinh doanh)

dẫn dắt hoạt động xây dựng/phân tích dữ liệu lớn
 Hiểu biết thực sự về chi phí và lợi ích
 Dữ liệu lớn chỉ bao gồm các dữ liệu liên quan
 Tránh hiện tượng “dữ liệu lớn” theo phong trào

37

Đặc trưng 5V: chi tiết (2)

 10V: #1: Volume, #2: Velocity,
#3: Variety, #4: Variability,
#5: Veracity, #6: Validity,
#7: Vulnerability, #8: Volatility,
#9: Visualization, #10: Value

38

Đặc trưng 8V, 10V và hơn nữa

Xác thực

Đa dạng

 https://www.elderresearch.com/blog/42-v-of-big-data
 Hfujita-799@acm.org

 Có thông tin khách hàng & thị trường tốt hơn
 nhìn sâu sắc hơn: khách hàng muốn gì, (cách) sử dụng gì, cách mua

hàng, nghĩ gì về hàng hoá và dịch vụ.
 ra quyết định tốt hơn: mọi lĩnh vực kinh doanh, thiết kế sản phẩm/ dịch

vụ tới bán hàng, tiếp thị và chăm sóc hậu mãi.

 Đạt được hiệu quả và cải thiện hoạt động
 theo dõi hiệu suất máy, tối ưu hóa tuyến vận chuyển, thậm chí tuyển

dụng nhân tài tốt nhất  nâng cao hài lòng và năng suất nhân viên

 IoT có vai trò rất lớn trong cải thiện hiệu năng hoạt động

 Tạo doanh thu từ chính dữ liệu
 Sản phẩm chính và sản phẩm đính kèm: cung cấp thông tin cho khách

hàng sử dụng dịch vụ kèm theo.

39

Phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Phân tích dữ liệu phục vụ chính trị
 Phân tích dữ liệu giúp ứng viên Tổng thống Mỹ
1. Đào Trung Thành. Big Data đã giúp Trump chiến thắng trong cuộc Bầu cử Mỹ.

http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/big-data-giup-donald-trump-chien-thang-
trong-cuoc-bau-cu-my-big-data-nguy-hiem-den-muc-nao-346181.html.(13/12/2016,
15:02 GMT+7). Big Data nguy hiểm tới mức nào? http://vietnamnet.vn/vn/cong-
nghe/ung-dung/big-data-da-giup-trump-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-my-the-nao-
346184.html (10/02/2017 21:55:30 (GMT+7)) TÍNH MỚI LẠ TỪ DỮ LIỆU LỚN

2. TRẦN THẮNG (kỹ sư hàng không ở Mỹ). Mạng xã hội giúp ông Trump đắc cử tổng
thống Mỹ như thế nào? http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/bau-cu-tong-thong-my-
2016/20161110/it-phieu-hon-vi-sao-ong-trum-dac-cu-tong-thong-my/1216150.html
(10/11/2016 19:15 GMT+7) TÍNH KHÁC BIỆT: TWITER  TRUYỀN THÔNG TT

3. Von Hannes Grassegger und Mikael Krogerus. Ich habe nur gezeigt, dass es die
Bombe gibt. Das Magazin N°48 – 3. Dezember 2016.
https://www.dasmagazin.ch/2016/12/03/ich-habe-nur-gezeigt-dass-es-die-bombe-gibt/.
Nhà tâm lý học Michal Kosinski phát triển một phương pháp phân tích tinh tế mọi người
dựa trên hành vi của họ trên Facebook. Và như thế giúp Donald Trump chiến thắng.
PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT MIỀN ỨNG DỤNG: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÂM LÝ

4. http://www.michalkosinski.com/: an Assistant Professor in Organizational Behavior
at Stanford Graduate School of Business

5. Leonid Bershidsky. No, Big Data Didn't Win the U.S. Election.
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-12-08/no-big-data-didn-t-win-the-u-s-
election (DEC 8, 2016 2:56 PM EST). "Obviously, it is not big data analytics that wins
the election," he (Michal Kosinski) wrote back. "Candidates do. We don't know how
much his victory was helped by big data analytics.“ KINH DOANH MÀ KHÔNG LÀ
CÔNG NGHỆ 40
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Kinh tế dịch vụ

41

[Wirtz18] Jochen Wirtz, Christopher H. Lovelock. Essentials of Services Marketing.
Pearson, 2018.

 Xu thế thời đại
 Từ kinh tế hướng hàng hóa tới kinh tế hướng dịch vụ
 DV đóng góp GDP lớn nhất (Nông nghiệp, chế tạo-xây dựng)
 Dịch vụ là cơ sở nền tảng để trao đổi: “cái thực sự cần”
 Lấy con người làm trung tâm: khách hàng + nhân viên

 Tối ưu hóa giá trị cho các bên liên quan

Dịch vụ: Một vài phân loại

42Tiện ích dịch vụQuan hệ khách hàng

Bản chất hành độngQuá trình dịch vụ

Dịch vụ: sản xuất và tạo giá trị

43

[Lusch14] Robert F. Lusch, Stephen L. Vargo. Service-Dominant Logic: Premises,
Perspectives, Possibilities. Cambridge University Press, 2014.

 Quan hệ sản xuất – thu hưởng – giá trị
 Công ty phát biểu mệnh đề giá trị, người hưởng xác nhận giá trị
 Mỗi bên cần huy động tài nguyên
 Giá trị theo ngữ cảnh, không đồng nhất

Kinh tế thịnh vượng 1 [Zhu19]

44

 Khái niệm
 Nền kinh tế thịnh vượng là nền kinh tế mà vai trò nhà cung cấp

và người tiêu dùng trở nên mờ nhạt để tiến tới hợp nhất.
 Người tiêu dùng bền vững (prosumer)

 Người tiêu dùng bền vững
 Ở với các công ty dịch vụ nền (platform company)
 Sử dụng công nghệ số và thiết bị đầu cuối di động
 Cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng cuối
 Kích thích cung - cầu phù hợp
 Cân bằng lại thặng dư - thiếu hụt sản phẩm
 Phát hiện, truyền đạt kịp thời nhu cầu khẩn cấp nhà sản xuất,

nhà chế tạo và nhà cung cấp
 Cộng đồng phát triển ứng dụng iOS và Android: vừa người

dung ĐT thông minh, vừa cầu nối cung cấp - tiêu dùng
 700Bike: đưa ra bốn mẫu xe đạp để người dùng thiết kế kiểu

dáng, cấu hình, mầu sắc, v.v.
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Kinh tế thịnh vượng 2 [Ozesmi19]

45

[Ozesmi19] Uygar Ozesmi. The Prosumer Economy - Being Like a Forest. March 26,
2019. https://arxiv.org/abs/1903.07615 .

 Khái niệm
 Nền kinh tế thịnh vượng là nền kinh tế tuần hoàn vĩ mô có tác

động xã hội và sinh thái tiêu cực hoặc tích cực tối thiểu, một hệ
sinh thái của nhà sản xuất và nhà tiêu dùng bền vững có
quan hệ hiệp đồng và tuần hoàn với các chuỗi/mạng cung cấp
sâu rộng mà việc rò rỉ của cải ra khỏi hệ thống là cực tiểu.

 Không có lãng phí, không có tác động tiêu cực tới hệ sinh thái,
không có khai thác xã hội

 Nền KT thịnh vượng có ích và hỗ trợ hành tinh (như hồ, rừng)
 Nhà tiêu dùng bền vững (prosumer): đối xử người khác - hệ

sinh thái như họ mong muốn được đối xử

 Một vài đặc trưng
 Cạnh tranh nền được coi là căn bệnh xã hội
 Một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau
 Kịch bản win-win được tạo ra; thua lỗi: cần được đền bù
 Thiên nhiên là một thực thể không là tài nguyên

46

Thách thức đo lường kinh tế số

- Nghịch lý năng suất của CNTT: đo lường
- Nghịch lý năng suất của công nghệ cao: đo lường
- Đo lường giá trị dữ liệu: kinh tế học thông tin
- Nghịch lý kinh tế số
- Đo lường kinh tế số: Một thách thức lớn

47

Nghịch lý năng suất CNTT

 Nội dung
 Robert Solow nhà kinh tế học người Mỹ nhận giải

Nobel kinh tế năm 1987.

 "Máy tính được nhìn thấy ở hầu như mọi nơi ngoại trừ
trong thống kê năng suất".

 Căn cứ: Một số thống kê năng suất ở nước Mỹ: quốc
gia, công ty

 Nhận định: Sự xung đột kỳ vọng - thống kê
 Mối quan hệ giữa CNTT – năng suất: tranh luận nhiều

song hiểu biết hạn chế

 "Tiềm năng khổng lồ của CNTT"  Kết quả nhận được
không như hứa hẹn

Robert Solow. We'd better watch out. New York Times Book Review, July 12, 1987,
page 36.

48

Nghịch lý năng suất CNTT: Nền kinh tế Mỹ

Sự không tương quan trong tăng GNP

Giai đoạn
Chi phí cho
máy tính(%GNP)

Tăng GNP hàng năm

1960s 0.003 4.50%

1970s 0.05 2.95%

1980s 0.3 2.75%

1990s 3.1 2.20%
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49

Nghịch lý năng suất CNTT: mức công ty

 Trái: Không có quan hệ giữa đầu tư CNTT/nhân viên (trục hoành)
với thu hồi vốn (trục tung): tỷ lệ đầu tư nhiều cũng như ít !

 Phải: Tới 90,6% số công ty chi phí CNTT lớn hơn vốn chủ sở hữu:
(i) đầu tư CNTT lãng phí ? (ii) Thu hồi vốn chậm ?

 http://www.strassmann.com/pubs/cf/cf970603.html

50

Nghịch lý năng suất CNTT: xu thế năng suất

 Giá trị càng gần trục hoành, chi phí gián tiếp (bán hàng, chung và
quản trị) chiếm tỷ lệ càng lớn trong hang hóa

51

Nghịch lý năng suất CNTT: công ty tài chính

 Quan hệ “tỷ lệ thuận” giữa đầu tư CNTT/nhân viên (trục
hoành) với thu hồi vốn (trục tung) tại các công ty tài chính

52

Phân tích nghịch lý năng suất CNTT

 E. Brynjolfsson: thực tế không có nghịch lý năng suất
 Lỗi đo lường từ công thức tính năng suất của kinh tế cổ điển: Biến

đầu vào, biến đầu ra và đo lường các biến này .

 Đầu tư CNTT có độ trễ phát huy năng suất 2-3 năm
 Tính phân phối lại tài nguyên thông tin “sản phẩm công cộng”: Cty

này đầu tư – công ty khác hưởng lợi
 Sai lầm trong quản lý đầu tư CNTT: Ph/pháp phân tích lỗi thời.

 Công thức tính năng suất dịch vụ

[Brynjolfsson93] E. Brynjolfsson. The productivity paradox of information
technology. Communications of the ACM, 36(12), 66-77, 1993



12/29/2019

14

Nghịch lý năng suất công nghệ cao

 Hiện trạng
 Nhiều biểu hiện NL năng suất công nghệ cao (TTNT: AI)

 TTNT: thành công học máy giám sát từ học sâu

 Hình vẽ: trung bình ba yếu tố tại Mỹ (29 nước OECD khác )

 Nhấn mạnh: lỗi đo lường đầu ra-đầu vào&độ trễ phát huy

53

[Brynjolfsson18] Erik Brynjolfsson, Daniel Rock, Chad Syverson. Artificial
Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations
and Statistics. MIT IDE Research Brief Vol. 2018.01

Nước Mỹ: Tầng lớp trung lưu "biến mất"

54

[Temin17] Peter Temin. The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual
Economy. The MIT Press, 2017.

75% TTBQ < Thu nhập Trung lưu < 200% TNBQ
TNBQ: Tổng thu nhập quốc gia theo đầu người

Nghèo (Lower) giảm nhẹ: 10% 9%

Thu nhập tốp cao 1% xu thế tăng 
"giàu càng giàu thêm"

= 9-24 lần trung lưu

Phân cực giàu - nghèo

Phân cực giàu-nghèo

55[WIL18] World Inequality Lab. World Inequality Report 2018. https://wir2018.wid.world/

 Phân cực giàu-nghèo giai đoạn 1980-2016
 Thu nhập: tốp 1% dân số cao nhất và 50% dân số thấp nhất

 Mỹ: nặng nề nhất, Tây Âu: nhẹ hơn

Bất bình đẳng kinh tế số
 Bảy nguồn bất bình đẳng
 Toàn cầu hóa: Toàn cầu hóa và gia công ngoài thúc đẩy

giảm lương. Thay đổi kỹ thuật thiên vị kỹ năng

 Thay đổi công nghệ: thay nhân viên tay nghề thấp, tăng
nhân viên tay nghề cao theo công nghệ. Giảm giá trị của
nhân viên (kỹ năng, không kỹ năng)

 Thất nghiệp công nghệ dài hạn: Trước: ngắn hạn, KT số :
Công nghệ thay đổi nhanh: dài hạn

 Phân bố hiệu năng theo luật số lớn: bất bình đẳng lương

 Hiệu quả mạng: Trong thị trường mạng, nhà cung cấp
thống trị

 Thị trường lao động trực tuyến: Tăng cơ hội trọng tài lao
động toàn cầu

 Phân chia số: Gia tăng phân cực giàu-nghèo

56

[Ransbo16] S. Ransbotham, R. Fichman, R. Gopal, A. Gupta. Ubiquitous IT and
Digital Vulnerabilities. Information Systems Research, 27(4), pp. 834-847, 2016.
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Nghịch lý công nghệ số

 Nghịch lý công nghệ điện thoại thông minh
 ĐTTM như một “chỗ dựa xã hội”: Thế giới trong tầm tay

 Chủ nhân phục vụ ĐTTM. ĐTTM “sở hữu chủ nhân nó”

 Nghiện ĐTTM: mất cân bàng hóa học não. Rối loạn tâm thần

 ĐTTM làm xa lánh người thân-người thân thực. Giảm đáng
kể về cá nhân, gia đình, xã hội, giáo dục, nghề nghiệp, v.v.
Hội chứng thị giác ĐTTM

 Nguồn cung dữ liệu cá nhân, trò chuyện tự sự, nửa sự thật

 Người ảo – người thật. Suy yếu làm việc nhóm

 Ỷ lại ĐTTM: thiếu nhiều kỹ năng giá trị cho trí tuệ, chất lượng
cuộc sống và trí tuệ nhân loại

57[Reid18] Alan J. Reid. The Smartphone Paradox. Palgrave Macmillan, 2018.

58

Nghịch lý: đo lường giá trị thông tin

[Laney11] Doug Laney. Infonomics: The Economics of Information and Principles
of Information Asset Management. The Fifth MIT Information Quality
Industry Symposium, July 13-15, 2011.

59

Thông tin: Một tài sản thực sự?

 Không
 Không nằm trong bảng cân đối kế toán.
 Không thể giải thích vì nó vô hình.
 Không thực sự tiêu hao như các tài sản khác.

 Có
 Có thể có giá trị trao đổi.
 Có thể tạo ra một giá trị kinh tế tích cực.
 Có thể đếm / đo được, nhưng theo cách nào?

[Laney11]

 Giới thiệu Infonomics
 Infonomics (Information Economics)
 lý thuyết, chủ đề và chuyên ngành
về tầm quan trọng kinh tế của thông tin

 nền tảng lý thuyết về đo lường, quản lý và tiền tệ hóa (monetize)
thông tin như một tài sản thực sự của doanh nghiệp

 Nội dung
 Tiền tệ hóa: luận giải và tạo hứng khởi tiền tệ hóa, tiến hành

phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến
 Quản lý (nội bộ, bên ngoài): như tài sản lợi thế cạnh tranh cho tổ

chức thông tin với cấu trúc và các vai trò phù hợp
 Đo lường: chất lượng, giá trị thông tin về kinh tế là rất quan trọng.
 Ba độ đo giá trị cơ bản: Giá trị nội tại (IVI), Giá trị kinh doanh

(BVI), Giá trị hiệu năng (PVI)
 Ba độ đo giá trị về tài chính: Giá trị chi phí (CVI), Giá trị thị

trường (MVI), Giá trị kinh tế (EVI)

60

Kinh tế học thông tin

[Laney18] Doug Laney. Infonomics - how to monetize, manage and measure your 

information as an asset for competitive advantage. Gartner, 2018.
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 Khái niệm
 Nguyên lý tích hợp nhằm cấu trúc, mô tả và quản lý tài nguyên

thông tin xuyên ranh giới tổ chức và công nghệ nhằm nâng cao
tính hiệu quả, thúc đẩy minh bạch và tạo thấu hiểu nghiệp vụ

 Vòng đời bảy pha
 Tầm nhìn
 Chiến lược
 Đo lường và độ đo
 Quản trị
 Con người
 Quy trình
 Cơ sở hạ tầng

61

Quản lý thông tin doanh nghiệp

[White17] Andrew White. 2017 Strategic Roadmap for Enterprise Information
Management. (Published: 28 March 2017 ID: G00325792).
https://www.gartner.com/doc/3645361?refval=&pcp=mpe

Nghịch lý năng suất kinh tế số

 Nhận xét
 Các nền kinh tế CNTT cao nhất thế giới: quy mô to, nhỏ

 Trình độ CNTT càng tăng  tăng trưởng GDP càng giảm

 Tăng trưởng GDP: yếu tố đầu vào đo lường năng suất

62

[Watanabe18] Chihiro Watanabe, Kashif Naveed, Yuji Tou, Pekka Neittaanmäki.
Measuring GDP in the digital economy Increasing dependence on
uncaptured GDP. Technological Forecasting and Social Change, Volume
137, December 2018, Pages 226-240

63

Một mô hình đo lường kinh tế số

- Một số câu hỏi cần giải đáp
- Một mô hình khái niệm đo lường kinh tế số
- Mối quan hệ
- Mối quan hệ
- Thách thức cụ thể
- Một quy trình đo lường kinh tế số
- Tương lai đo lường kinh tế số

Mười câu hỏi phổ biến
 Mười câu hỏi
 Cái gì là sản phẩm số?

 Ai sản xuất sản phẩm số?

 Ai tiêu dùng sản phẩm số?

 Các yếu tố nào cho phép số hóa?

 Giá trị dữ liệu là gì?

 Số lượng nhân viên/việc làm trong công ty sản xuất số như thế nào?

 Tác động của số hóa tới hạnh phúc của người tiêu dùng ra sao?

 Tỷ lệ bán/tiêu thụ mua hàng như thế nào?

 Tỷ lệ bán/tiêu thụ được phân phối số như thế nào?

 Mức thù lao trung bình cho nhân viên trong công ty sản xuất số
như thế nào?

 Nhận xét
 Các câu hỏi 5-10 cần nghiên cứu chuyên sâu hơn

 Ví dụ, câu hỏi 5: Kinh tế học thông tin

64

[Ahmad18] Nadim Ahmad, Jennifer Ribarsky. Towards a Framework for
Measuring the Digital Economy. IAOS-OECD2018, OECD, 2018.
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Khung khái niệm đo lường kinh tế số

 Đặt vấn đề
 Tập trung giải đáp bốn câu hỏi đầu tiên

 Hệ thống tài khoản quốc gia

65

[Ahmad17, Ahmad18]

[Ahmad17] N. Ahmad, J. Ribarsky. Issue paper on a proposed framework for a satellite
account for measuring the digital economy. STD/CSSP/WPNA(2017)10, 14
November 2017.

Câu hỏi 1Câu hỏi 2 Câu hỏi 3Câu hỏi 4

Câu hỏi 4

Công nghiệp - sản phẩm - giao dịch

66

 Dịch vụ phi số trung chuyển qua nền tảng số
 Cung cấp chỗ ở (Airbnb), di chuyển taxi (Uber, Grab): thuộc

HTTKQG, công nghiệp không số, đặt hàng số hóa, dịch vụ
không số hóa

 Cung cấp trung gian số (Airbnb, Uber, Grab, v.v. cung cấp cho
các bên liên quan): thuộc HTTKQG (công văn của Bộ tài chính
11828/BTC-CST ngày 24/08/2016), công nghiệp nền số hóa,
giao dịch cung cấp số hóa và đặt hàng số hóa, dịch vụ số hóa

 Dịch vụ phi số trung chuyển qua nền tảng số
 2.1.1: thuộc HTTKQG, công nghiệp không số, đặt hàng số hóa,

dịch vụ không số hóa

 2.1.2: thuộc HTTKQG, công nghiệp không số, đặt hàng số hóa
và nền tảng số, dịch vụ không số hóa

 2.1.3: thuộc HTTKQG, nền số hóa, cung cấp số hóa và đặt
hàng số, dịch vụ số hóa

67

Công nghiệp - sản phẩm - giao dịch (2)

Nhà cung cấp - khách hàng

68
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 Dịch vụ phi số trung chuyển qua nền tảng số
 1.1. Cung cấp chỗ ở (Airbnb), di chuyển taxi (Uber, Grab): Hộ

gia đình - Hộ gia đình

 1.2. Cung cấp trung gian số (Airbnb, Uber, Grab, v.v. cung cấp
cho các bên liên quan): Doanh nghiệp & PCLTG - Doanh
nghiệp & PCLTG

 Dịch vụ phi số trung chuyển qua nền tảng số
 2.1.1 và 2.1.2: Doanh nghiệp - Doanh nghiệp, Hộ gia đình,

Chính quyền, Tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hộ gia đình, Phần
còn lại của thế giới

 2.1.3: Doanh nghiệp, Phần còn lại của thế giới - Doanh nghiệp,
Hộ gia đình, Chính quyền, Tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hộ gia
đình, Phần còn lại của thế giới

 Nội dung, PT truyền thông được cung cấp số
 5.1: Doanh nghiệp, PCLTG - Hộ gia đình, PCLTG

 5.2: Mọi thực thể - Mọi thực thể 69

Nhà cung cấp - Khách hàng (2)

Hiện trạng nghiên cứu của VG

70

Hiện trạng nghiên cứu của VG (2)

71

Quy trình đo lường kinh tế số

72

[Watanabe18] C. Watanabe, K. Naveed, Y. Tou, P. Neittaanmäki. Measuring GDP in the
digital economy Increasing dependence on uncaptured GDP. Technological
Forecasting and Social Change, Volume 137, December 2018, pp. 226-240.
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Định hướng đo lường kinh tế số

 Các định hướng chính
 Làm cho kinh tế số hiển thị trong thống kê kinh tế

 Hiểu được tác động kinh tế của chuyển đổi số

 Khuyến khích đo lường tác động của chuyển đổi số đối với các
mục tiêu xã hội và hạnh phúc của mọi người

 Thiết kế các phương pháp thu thập dữ liệu mới, liên ngành

 Giám sát các công nghệ nền tảng chuyển đổi số, đáng chú ý
là Internet vạn vật, Trí tuệ nhân tạo và Chuỗi khối (blockchain)

 Cải thiện việc đo lường dữ liệu và luồng dữ liệu

 Xác định & đo lường các kỹ năng cần thiết cho chuyển đổi số

 Đo lường niềm tin trong môi trường trực tuyến

 Thiết lập khung đánh giá tác động chính phủ số

73

[OECD19] OECD. Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future. OECD,
2019.

[OECD19a] OECD. Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives (Summary). OECD,
2019.

74

Việt Nam với kinh tế số

- Về nhận thức
- Về phát triển nguồn nhân lực
- Về chiến lược và chính sách phát triển kinh tế số
- Về hệ sinh thái số

Nhận thức: Kinh tế số là xu thế tất yếu

 Xu thế
 Số hóa thâm nhập vào mọi mặt cuộc sống Việt Nam

 Kinh tế số là cơ hội phát triển

 Việt Nam: tiềm năng
 Dân số đông (phần mềm tin nhắn kết quả sổ số)

 Ổn định và hệ thống chính trị vững

 Người đi sau (khi có hiểu biết và sáng tạo)

 Việt Nam: Yếu thế
 Năng lực cạnh tranh kinh tế quốc gia thấp

 Trình độ khoa học- công nghệ thấp

 Chưa có truyền thống c/nghiệp (chế tạo), nguồn trí tuệ

 Đầu tư NC kinh tế thông tin – KT tri thức chưa phù hợp

 Yếu tố tiêu cực kinh tế thị trường có thẩm thấu vào xã hội

75

[Poole17] David L Poole, Alan K Mackworth. Artificial intelligence foundations of
computational agents (2nd edition). Cambridge University Press, 2017.

[Poole17]

Nhận thức: Quy luật biến đổi lượng-chất

 Quy luật lượng-chất
 Phản ánh: mọi hiện tượng tự nhiên – xã hội

 Kinh tế số: Không ngoại lệ

 Các thành tố cốt lõi nhất tiến bộ đi tới mục tiêu

 Kinh tế số - kinh tế thông tin – kinh tế tri thức
 Mối quan hệ biện chứng: kinh tế thông tin  kinh tế số

 Kinh tế thông tin (Internet): hạt nhân kinh tế số

 Kinh tế tri thức: Mục tiêu kinh tế số

 Đầu tư phát triển kinh tế thông tin, kinh tế tri thức

 Phát triển tương ứng các thành tố cốt lõi nhất

 Chiến lược phát triển kinh tế số
 Ra quyết định và giải quyết vấn đề

76
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Ra quyết định và giải quyết vấn đề

 Giải vấn đề
 Hoạt động quan trọng của mọi

tổ chức, doanh nghiệp
 "Người giải vấn đề thực sự”

 Mô hình giải vấn đề

 Mô hình ra quyết định nổi tiếng
của Herbert Simon ba giai đoạn
 Thu thập thông tin (intelligence)

 Thiết kế (design)

 Chọn lựa (choice)

 Mô hình giải vấn đề George
Huber bổ sung hai bước
 Triển khai (implementation)

 Giám sát (monitoring) kết quả giải
vấn đề

77

Ra quyết định

 Thu thập thông tin
 Nhận dạng và xác định vấn đề hoặc cơ hội tiềm năng: lên

danh sách, xếp độ ưu tiên

 Điều tra tài nguyên và ràng buộc môi trường ? SWOT

 Thiết kế
 Thông tin kết quả trên

 Các giải pháp thay thế nhau (nên vài ba giải pháp)

 Mọi mô hình đều sai và có một vài mô hình dùng được:
Mô hình hóa giảm phức tạp, loại bỏ "không cần thiết"

 Chọn lựa
 Chọn giải pháp khả thi nhất từ các giải pháp đã được thiết kế

 Phạm vi hẹp và thông tin tường minh đủ xác minh độ khả thi

78

[Box76] G. E. P. Box. Science and statistics. Journal of the American Statistical
Association, 71: 791–799, 1976.

[Launer79] Robert L. Launer, Graham N. Wilkinson. Robustness in Statistics.
Academic Press, 1979.

Thực thi quyết định

 Triến khai

 Triển khai giải pháp được chọn

 Giám sát

 Có thông tin kết quả thực thi: thông tin phản hồi

 Người ra quyết định tốt đánh giá giải pháp được chọn

 Thông tin phản hồi
 Thông tin bổ sung cho bước "Thu thập thông tin"

 Hoặc điều chỉnh, cải tiến giải pháp được chọn triển khai

 Hoặc thay đổi giải pháp: chọn giải pháp thay thế phù hợp.
Lưu ý có sẵn hai giải pháp thay thế

79

Quan hệ biện chứng công nghệ-chính trị

 Mọi công nghệ đều mang tính chính trị: Mô tả
 Giải pháp, sản phẩm và việc triển khai

 Được phát triển qua các quy trình xã hội

 Được đặt trong và cho con người và tổ chức

 Bao gói tập toàn bộ các giả định, giá trị và nguyên lý

 Có tác động đến quyền lực, cấu trúc và địa vị trong xã hội

 Lấy con người làm trung tâm
 Hiện thân các ham muốn và thỏa hiệp xã hội

 Hiện thân ở toàn bộ quá trình phát triển và thực hiện

 Các công nghệ - các xã hội định hình, phản xạ lẫn nhau

 Con người, xã hội là sản phẩm của công nghệ: “Các thuật
toán “bí mật” đang vận hành xã hội” [Sumpter18]

 Công nghệ là do con người tạo ra

80

[Schwab18] Klaus Schwab, Nicholas Davis. Shaping the Fourth Industrial
Revolution. World Economic Forum, 2018.

[Sumpter18] David Sumpter. Outnumbered: From Facebook and Google to Fake
News and Filter-bubbles. Bloomsbury Sigma, 2018.
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Huawei: Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung
 Cuộc tấn công từ phía Mỹ
 Mạng 5G: cách mạng mọi khía cạnh của cuộc sống

 Huawei đe dọa sự thống trị của Mỹ với mạng 5G: bản chất

 Nhận xét
 Độc quyền – Không độc quyền?

 Tiếp cận “Cảnh giác”  “Thù địch”: Mỹ tiếp cận “Thù địch”

 Tiêu chuẩn kép: nghi CISCO cài đặt chương trình nghe lén

TIA (2003) nhận thức TT tổng thể (khủng bố) giam sát lớn

Edward Snowden: nhà thầu NSA

Facebook-Cambridge Analytics Ltd.: 50 triệu người dùng Facebook.

 Chiến tranh truyền thông
 Mỹ: lợi thế trong chiến tranh truyền thông [Macleod18]

81

R. Prasanth. What is Behind US Blacklisting China's Huawei. NewsClick, 25 tháng 5
năm 2019, https://www.newsclick.in/Behind-US-Blacklisting-China-Huawei

[Macleod18] Alan Macleod. Bad News from Venezuela: Twenty Years of Fake News
and Misreporting. Routledge, 2018

Chủ quyền số quốc gia

 Trung Quốc
 Phát triển công nghệ tiên tiến thay thế

 Phối hợp tốt chính quyền-doanh nghiệp-người dân

 Chiến lược công nghệ tiên tiến: Chiến lược quốc gia về Trí
tuệ nhân tạo

 Nga
 Luật Internet mới: Cho phép ngắt toàn bộ Internet vào/ra

Nga mà hoạt động bình thường

 Thiết lập một hệ thống định tuyến Internet toàn quốc thông
qua các máy chủ trong nước, và ngăn ngừa nguy cơ bị ngắt
kết nối của Nga với mạng Internet toàn cầu.
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Prabir Purkayastha. https://www.newsclick.in/Huawei-US-China-Technology-War

Kinh tế số - Kinh thế tri thức

 Kinh tế số và kinh tế tri thức
 Kinh tế số: thành phần của kinh tế tri thức "Digitally Enabled

Knowledge Economy“ [OECD09, North18, Gubareva19]

 Lưu ý: lẻ tẻ ý kiến "Hoàng hôn kinh tế tri thức“ do cách hiểu
về KTTT. https://news.sap.com/2016/05/twilight-of-the-knowledge-
economy-and-the-rise-of-digital-economy/

 Kinh tế tri thức Knowledge Economy
 Sử dụng tri thức: động lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế

 Tri thức được yêu cầu, phát sinh, phổ biến, vận dụng

 "Kinh tế dựa trên tri thức" Knowledge-based Economy

 Bốn cột trụ
 một thiết chế xã hội pháp quyền và khuyến khích kinh tế

 một lực lượng lao động được giáo dục và lành nghề

 một hệ thống xã hội đổi mới hướng tri thức hiệu quả

 một hạ tầng thông tin hiện đại và đầy đủ

83

Kinh tế tri thức: Đầu tư và Đo lường

 Đầu tư cho phát triển kinh tế tri thức
 Nghiên cứu & phát triển (R&D)
 Phần mềm
 Giáo dục đại học

 Đo lường kinh tế tri thức
 Khó khăn. KAM - Knowledge Assessment Methodology.

 Đo lường đóng góp tri thức trong GDP: Năng suất các
yếu tố tổng hợp (Total Factor Productivity: TFP)

 Chỉ số đầu vào chủ chốt của kinh tế tri thức
 chi phí cho nghiên cứu và phát triển (R&D)

 việc làm của kỹ sư và nhân viên kỹ thuật

 công bố khoa học và bằng sáng chế

 cân bằng quốc tế về cán cân thanh toán công nghệ

84
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Kinh tế tri thức dựa trên số hóa

85

[North18] K. North, R. Maier, O. Haas. Value Creation in the Digitally Enabled Knowledge
Economy. Knowledge Management in Digital Change, 1–29, 2018.

 Ba lớp
 Hành động (trên), công cụ (dưới), đối tượng (giữa)
 Chuyển hóa: dữ kiện-dữ liệu-thông tin  tri thức-bí quyết

 năng lực-năng lực cạnh tranh

Công nghiệp 4.0 đáp ứng Kinh tế tri thức

86

[Bogoviz19] Aleksei V. Bogoviz. Industry 4.0 as a New Vector of Growth and
Development of Knowledge Economy. In (Elena G. Popkova, Yulia V. Ragulina,
Aleksei V. Bogoviz. Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century.
Springer, 2019), pp. 85-93.

 Mô hình CN 4.0 định hướng KT tri thức
 Tăng vai trò thành phần trí tuệ trong nền kinh tế
 Phát triển khoa học và giáo dục

Kinh tế tri thức Việt Nam

87

GDP đầu người của Hàn Quốc và Mehico
giai đoạn 1960-2004
Đóng góp của tri thức (TFP: Total Factor 
Productivity) và tăng trường kinh tế
Hàn Quốc

Bài học Hàn Quốc: Ba thập niên 1960-1980

88

 Một vài liên hệ
 1960: “CN hướng xuất khẩu”  “Người Việt dùng hàng Việt”.

Nhật Bản: chất lượng hàng nội địa ít nhất như xuất khẩu
 1970: Tăng số người tốt nghiệp đại học kỹ thuật
 1980: Đề cao tự trị
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Bài học thành công của Hàn Quốc
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 Đánh giá thành công
 Cựu Thủ tướng Nam Duck-Woo, kiến trúc sư trưởng, 1997

 Yếu tố kinh tế
 Chiến lược hướng ra thế giới
 Sử dụng tốt các nguồn lực nước ngoài
 Môi trường quốc tế thuận lợi
 Giáo dục
 Niềm tin vào hệ thống doanh nghiệp tự do
 Vai trò hoạt động và tính năng động của Chính phủ

 Yếu tố phi kinh tế
 Tính đồng nhất về dân tộc và văn hóa và một truyền thống

Nho giáo mạnh trân trọng giá trị của giáo dục, tinh thần phục
vụ và trung thành với đất nước

 Sự đe dọa về an ninh
 Sự lãnh đạo chính trị

[WB06] The World Bank. Korea as a Knowledge Economy: Evolutionary Process and
Lessons Learned. The World Bank, 2006.

KT thị trường TBCN
 KT thị trường TBCN với khủng hoảng KT
 Sai sót và thách thức: Hệ thống tài chính mong manh; Suy

giảm tư sản công nghiệp; Suy thoái môi trường; Lỗ hổng TM
toàn cầu; Sự bất công nội tại

 Cạm bẫy CNTB toàn cầu: Lỗi luật pháp; CNTB nhà nước trỗi
dậy; Bất cập về tổ chức; Di cư quốc tế

 Bảy cột trụ (đặc trưng kỳ vọng)
 Tinh thần kinh doanh-đổi mới; sở hữu tư nhân phương tiện

sản xuất pháp luật công nhận (phê phán sở hữu tập thể);
Mục tiêu thỏa mãn nhu cầu thị trường; tự do lựa chọn tiêu
dùng; tư nhân hóa lợi nhuận; hiện diện mạng an sinh xã hội
cho người lao động; trình diện chính phủ tích cực

 Mô hình mới
 HT tài chính quốc tế quy chuẩn, mô hình KT thị trường xã hội,

nền kinh tế bền vững, xanh, đổi mới, toàn cầu-địa phương, dựa
trên tri thức, mạng số, hướng thị trường phân tán, xã hội, nhân
văn, hạnh phúc và lạc quan, nhà nước dẫn dắt.
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[Lambin14] Jean-Jacques Lambin. Rethinking the Market Economy: New challenges,

new ideas, new opportunities. Palgrave Macmillan UK, 2014.

Một số mặt trái cơ bản KTTT tư bản

 Tư nhân phương tiện SX và lợi nhuận
 Nguồn gốc của bóc lột

 [McBride17] Marx tiên đoán bất công phân phối giá trị càng
trầm trọng hơn khi phần lớn dành cho sở hữu người máy

 Stephen Hawking [AMA15] đánh giá công nghệ thúc đẩy bất
bình đẳng gia tăng: (i) lợi nhuận cho chủ đầu tư và chủ sở hữu
vốn, (ii) chủ sở hữu máy (PTSX) vận động thành công chống
việc phân phối công bằng sự giàu có do máy thông minh mang
lại  Nhóm lợi ích

 Thỏa mãn nhu cầu thị trường
 Dự báo nhu cầu: thách thức lớn, cạnh tranh  dư thừa, lãng phí

 Tự do lựa chọn tiêu dùng: nhanh  không tối ưu
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[McBride17] Michael R. McBride. Did Karl Marx Predict Artificial Intelligence 170 Years
Ago? 18/11/2017. https://medium.com/@MichaelMcBride/did-karl-marx-predict-
artificial-intelligence-170-years-ago-4fd7c23505ef.

[AMA15] Answers to Stephen Hawking’s AMA are Here!
https://www.wired.com/brandlab/2015/10/stephen-hawkings-ama/

Một số mặt trái cơ bản KTTT tư bản (2)

 Kinh tế thị trường TBCN độc quyền [Samli17]
 Thực tiễn không như kỳ vọng Winston Churchill

 Dành cho 1% dân số; 1% này tạo nền kinh tế tài chính củng
cố 1% và phân biệt đối xử, đánh cắp nền KTTT

 Tạo nghèo đói và xóa bỏ tầng lớp trung lưu

 Năm chức năng xã hội “chết người”: bãi bỏ điều tiết, pha
trộn hưng trí, thuê ngoài, cắt giảm thuế, tư nhân hóa

 Quy luật Mác về giá trị ngày nay [Amin18]
 Mácxít hiện nay bị gới hạn văn bản của Mác và cần có thêm

phương tiện để phê phán hiệu quả CNTB đương đại

 Khái niệm “tiền thuê đế quốc” (imperialist rent) của Mác

 “giá sản xuất” “giá thị trường”“giá toàn cầu hóa”

 Nhân công rẻ hơn  giá cả lớn hơn hoặc bằng
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[Samli17] A. Coskun Samli. Who Stole Our Market Economy: The Desperate Need For
Socioeconomic Progress. Palgrave Macmillan, 2017.

[Amin18] Samir Amin. Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx’s Law
of Value. Monthly Review Press, 2018.



12/29/2019

24

KTTT định hướng XHCN Việt Nam
 Nhận diện toàn diện các khía cạnh KTTT
 KTTT TBCN: mặt thành công và mặt thất bại

 Một số nước TBCN: Mỹ, Đức [Muresan14], Bắc Âu, v.v.

 Một số nước chuyển đổi: Đông Âu

 Một số nội dung cần quan tâm
 Monthly Review Socialist Magazine [https://monthlyreview.org/]
 Trung Quốc [Brdsgaard17],Hàn Quốc và Nhật Bản

 Tính hai mặt của tư nhân hóa: Tập đoàn kinh tế tư nhân
 Phương tiện sản xuất đối với KT dịch vụ và KT tri thức
 Yếu tố tri thức của việc đầu tư vốn

 Nhấn mạnh về đạo đức và văn hóa KTTT ĐH XHCN [Li15]
 Bối cảnh Việt Nam: hiện tại và tương lai
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[Muresan14] Stefan Sorin Muresan. Social Market Economy: The Case of Germany.
Springer, 2014.

[Li15] Yining Li. Beyond Market and Government: Influence of Ethical Factors on
Economy. Springer, 2015.

[Brdsgaard17] Kjeld Erik Brdsgaard and Koen Rutten. From Accelerated Accumulation
to Socialist Market Economy in China: Economic Discourse and Development
from 1953 to the Present. Brill, 2017.

Tập đoàn tư nhân: Hàn Quốc - Nhật Bản

 Nhận xét
 Hàn Quốc tập đoàn tư nhân Chaebon, về “Samsung”

 Nhật Bản công ty vừa và nhỏ: Công nghiệp phụ trợ, đổi mới

 Phân bố thu nhập: Nhật Bản hướng tầng lớp trung lưu

 "Nền KT kế hoạch hóa”: Nhà nướcTập đoàn lớn xuyên QG

 Câu chuyện về chíp của Samsung

 Hàn Quốc: “hel Chosŏn” (“địa ngục Chosun”) [Yang18]
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[Yang18] Myungji Yang. From Miracle to Mirage: The (Un)Making of the Korean Middle
Class, 1960-2015. Cornell University Press, 2018

Quan tâm của 1% người giàu nhất [Samli17]
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 Liên hệ
 Dự đoán của C. Mác [McBride17]

 Nhận định của Stephen Hawking [AMA15]

 Báo cáo bất bình đẳng năm 2018 [WIL18]

Quản lý nhà nước đối với kinh tế số

 Nhà nước: vai trò dẫn dắt kinh tế số quốc gia
 Chiến lược kinh tế số: gắn kết kinh tế số, kinh tế tri thức và

kinh tế dịch vụ. Lưu ý công nghiệp chế tạo
 Chính sách quản lý kinh tế số: tạo dựng hệ sinh thái số

 Chính sách thuế kích thích kinh tế số

 Nhà nước: vai trò bên tham gia "gương mẫu"
 Nhà nước luôn là khách hàng lớn nhất
 Hệ thống hoạt động từng bước số hóa

 Khoa học quy trình và tối ưu hóa

 Tối đa hóa lợi ích của người dân
96
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Phát triển nguồn nhân lực Kinh tế số
 Chuyên gia nghiên cứu kinh tế số
 Nền tảng lý luận phát triển kinh tế Việt Nam [BCT18] và [PwC17]

 Đa lĩnh vực và am hiểu về công nghệ. Dự báo kinh tế
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[BCT18] Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghị quyết 23-NQ/TW
“Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

[PwC17] PwC. The Long View: How will the global economic order change by 2050?
2017. https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-
report-feb-2017.pdf

Phát triển nguồn nhân lực Kinh tế số

 Chuyên viên chính quyền về kinh tế số
 Đủ năng lực cho vai trò dẫn dắt và bên tham gia gương mẫu

 Tối ưu hóa: tối đa lợi ích công dân (ví dụ, BRT Hà Nội)

 Quy trình dịch vụ: Năm Nghị quyết Chính phủ

Số 19/NQ-CP 2014-2017, số 19-2018/NQCP [NQCP1418]

 Các nhà quản lý doanh nghiệp
 Hiểu kinh tế số, lợi ích thực sự bộ phận - doanh nghiệp

 Ước tình Lợi ích/Chi phí và cộng tác các bộ phận

 Nhân lực kỹ thuật kinh tế số cạnh tranh
 Kế hoạch phát triển nhân lực các lĩnh vực chủ chốt

 Mỗi giai đoạn: hiện nay nhân lực kinh tế số và đa lĩnh vực

 Giáo dục đại học có tính then chốt

98

Khung nhìn hệ sinh thái số (1)

 Một số định nghĩa
 đối tác số của hệ sinh thái sinh học, kiến trúc mạnh, tự
tổ chức và được mở rộng năng động để giải quyết các
vấn đề phức tạp, tùy biến cao. [Bricscoe09]

 Nhóm tác nhân phụ thuộc (doanh nghiệp, con người,
vật) chia sẻ nền tảng số để đạt lợi ích [Gartner17]

 Hệ sinh thái số [Skilton16]: Sự hội tụ kết nối công
nghệ trong một thị trường + hoạt động kinh doanh vì
(i) người tiêu dùng mới,

(ii) doanh nghiệp mới,

(iii) hiệu năng thị trường và

(iv) trải nghiệm người dùng.
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[Briscoe09] Gerard Briscoe. Digital Ecosystems. PhD thesis, Imperial College London,
2009.

[Gartner17] Gartner. Seize the Digital Ecosystem Opportunity. The 2017 CIO Agenda
Report, 2017.

[Skilton16] Mark Skilton. Building Digital Ecosystem Architectures: A Guide to
Enterprise Architecting Digital Technologies in the Digital Enterprise. Palgrave
Macmillan UK, 2016

Hệ sinh thái số [Skilton16]

 Hệ sinh thái mạng giá trị
 Hệ sinh thái mạng giá trị: tập hoạt động giá trị nối với nhiều

thị trường dọc/ngang, khách hàng-nhà cung cấp (thành viên
của hệ sinh thái doanh nghiệp). Mạng giá trị đại diện hệ giá
trị doanh nghiệp, tạo-chia sẻ lợi ích chung qua thành phần
thành viên được nó kết nối trong hệ sinh thái của nó.

 Hệ sinh thái doanh nghiệp số
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Hệ sinh thái số [Skilton16] (2)
 Các cụm trong hệ sinh thái doanh nghiệp số
 Cụm công nghệ: Thiết bị cơ sở hạ thầng

 Cụm kỹ thuật số: Mạng nền ứng dụng

 Cụm quy trình: Dịch vụ từ ứng dụng

 Cụm xã hội: Nội dung thể hiện vai trò

101

Hình thành hệ sinh thái số tại Việt Nam

 Một hình dung về hệ sinh thái số
 Điểm cốt lõi: công nghệ - giá trị, kết nối – phụ thuộc –

cộng tác tạo giá trị (win-win), thị trường, trải nghiệm
khách hàng, động – tùy biến

 Các tác nhân chính
 Quản lý công ty: nhân tố chủ chốt. Hiểu biết về hệ sinh

thái số. Phân tích SWOT và phân tích lợi ích/chi phí 
lộ trình phù hợp. Thời gian sinh thái số > ERP (vài năm)

 Chuyên gia hệ sinh thái số: Tư vấn, hỗ trợ

 Chính sách nhà nước: hỗ trợ phù hợp để hiệu quả

 Nhà cung cấp DV hệ sinh thái số: Trong/ngoài nước
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Kết luận

Kết luận
 Về kinh tế số
 Kinh tế số là xu hướng phát triển tất yếu
 Kinh tế số mang tới nhiều cơ hội và thách thức
 QH biện chứng chính trị-công nghệ, chính trị-kinh tế số
 KT số - KT tri thức – KT thị trường định hướng XHXN
 Nghiên cứu kinh tế số là việc làm rất cần thiết

 Việt Nam với kinh tế số
 Mục tiêu 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 Bộ Chính trị: Tốp 3 Đông

Nam Á - 2030, nước công nghiệp phát triển hiện đại - 2045
 Hệ thống chính trị vững mạnh là nền tảng KT số
 Cách mạng khoa học – kỹ thuật là then chốt
 Vai trò của Nhà nước: dẫn dắt, khách hàng gương mẫu
 Phát triển nhân lực KT số: chuyên gia, khu vực NN và DN
 Hình thành hệ sinh thái KT số trong chiến lược phát triển KT tri

thức và bản chất định hướng XHCN trong kinh tế thị trường

 Với bài giảng
 Tìm hiểu bước đầu, cần các nghiên cứu công phu hơn
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Hỏi và đáp

105December 29, 2019


