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Nâng cấp trưởng thành số, tăng cường tổ chức chuyển đổi cân đối và phát 
triển tài năng trong chiến lược quốc gia Việt Nam về trí tuệ nhân tạo 
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Tóm tắt: Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (TTNT) là các quá trình tất 
yếu song cũng rất phức tạp đối với các tổ chức và các quốc gia. Nhiều 
chiến lược và sáng kiến TTNT và chuyển đổi số thành công, tuy nhiên, 
không ít các chiến lược và sáng kiến đã không thành công. Bài báo này 
chỉ ra ba yếu tố là trưởng thành số, kiến trúc tổ chức chuyển đổi cân đối 
và tài năng con người về TTNT đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong 
chiến lược quốc gia về TTNT, trong chiến lược và sáng kiến chuyển đổi 
số và TTNT của tổ chức. Bài báo cũng đưa ra một vài đề nghị tích hợp 
trưởng thành số và TTNT vào xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Giới thiệu 

Đóng góp của TTNT vào tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu cá nhân 
hóa, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm được dự báo lên tới 
khoảng 15.700 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 14% GDP toàn cầu vào năm 2030 [35] 
(Hình 1). Để đón đầu xu thế phát triển TTNT, nhiều nước trên thế giới đã xây 
dựng chiến lược quốc gia về TTNT [15, 16, 17], nhiều doanh nghiệp đã đầu tư 
lớn (hơn 100 tỷ đô la Mỹ của 1350 doanh nghiệp [40]) để triển khai các sáng 
kiến chuyển đổi số với kỳ vọng đạt được lợi thế từ chuyển đổi số và TTNT. 

Hình 1. Dự báo tác động hiệu quả của TTNT tới GDP toàn cầu [35] 
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Tuy nhiên, “mọi thứ lấp lánh không phải là vàng”, con đường chuyển đổi số (số 
hóa và áp dụng TTNT) là một hành trình tới một hệ sinh thái năng lực phức tạp 
[14], một con đường tiến thoái lưỡng nan, đầy cạm bẫy và rủi ro [18, 41], vì 
vậy, gần 80% sáng kiến chuyển đổi số thất bại [33, 8, 12], hầu hết các khoản 
đầu tư số cho lợi nhuận kém hoặc không cho lợi nhuận [40]. Khoảng cách giữa 
các tổ chức biết chuyển đổi số đúng cách và các tổ chức chuyển đổi số còn lại 
ngày càng gia tăng và rất nhiều bài học thiết thực từ chuyển đổi số [29, 39]. 

Trưởng thành số (thay vì chuyển đổi số đơn thuần), kiến trúc tổ chức chuyển 
đổi cân đối và tài năng con người về TTNT đóng vai trò quan trọng đặc biệt 
trong chuyển đổi số và TTNT quốc gia và tổ chức. 

Phần còn lại của bài báo này được tổ chức như sau. Mục ngay tiếp theo trình 
bày về trưởng thành số đóng vai trò bản chất của chuyển đổi số. Kiến trúc tổ 
chức chuyển đổi cân đối, một kiến trúc phù hợp với quá trình chuyển đổi số, 
được giới thiệu. Tài năng TTNT được trình bày ở mục sau đó. Mục cuối cùng 
trình bày một số trao đổi liên hệ đối với Việt Nam. 

Trưởng thành số thay vì chuyển đổi số 

Các báo cáo khảo sát chuyển đổi số và áp dụng TTNT trên phạm vi toàn thế 
giới (chẳng hạn [18, 41, 33, 8, 12, 40]) chỉ ra rằng bên cạnh các doanh nghiệp 
rất thành công thì một tỷ lệ không nhỏ các doanh nghiệp gặp thất bại hoặc 
không thành công trong chuyển đổi số và áp dụng TTNT.  

Một số cạm bẫy khi triển khai chuyển đổi số được chỉ ra [8]: (i) định nghĩa 
không tường minh về chuyển đổi số, (ii) hiểu sai về tính kinh tế của chuyển đổi 
số do không nhận thức đầy đủ về khía cạnh phá hủy tiền thuê kinh tế (economic 
rent), (iii) tình trạng thúc đẩy kinh tế học người thắng nhận toàn bộ (winner-
takes-all) dẫn tới chủ nghĩa dân túy trỗi dậy, (iv) phần thưởng cho người đầu 
tiên thâm nhập cùng nhóm người theo đuổi siêu nhanh, (v) giữ khung nhìn nội 
bộ ngành mà không có khung nhìn hệ sinh thái, (vi) quan tâm quá mức tới các 
đối thủ quen thuộc (usual suspects), (vii) thiếu nhận thức về tính hai mặt của 
công nghệ số. Một số quan niệm sai lầm về chuyển đổi số như nhận định không 
bị ảnh hưởng từ môi trường chuyển đổi số, tiến hành nhanh kiểu đốt cháy giai 
đoạn, tập trung chỉ vào công nghệ hoặc tài chính, v.v. cũng được nhận diện. Các 
lỗ hổng chuyển đổi số được phát hiện là lực lượng kinh tế hoặc yêu cầu thị 
trường rộng lớn hơn; thiếu đầu tư vào kỹ năng, nâng cấp hạ tầng và quy trình; 
đầu tư số không được hiệu chỉnh để tương ứng với độ sẵn sàng của ngành (các 
ngành khác nhau có độ sẵn sàng khác nhau); hạ thấp vai trò mô hình kinh doanh 
hiện có để cố theo đuổi di chuyển tới một mô hình kinh doanh mới đầy hứa hẹn 
nhưng không thể hoặc quá khó khăn để thực hiện được, v.v. [38]. 
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Khảo sát và đề xuất của G. Vial [42] về chuyển đổi số không chỉ cung cấp một 
khung nhìn toàn diện (Hình 2) mà còn chỉ rõ sự đóng góp của khu vực đạo đức 
tới hiệu năng tổ chức về dài hạn qua chuyển đổi số. 

Hình 2. Các khối thuộc quá trình chuyển đổi số [42] 

Chuyển đổi số là quá trình không ngừng cải tiến các quy trình và thực tiễn kinh 
doanh để giúp tổ chức cạnh tranh hiệu quả trong thế giới ngày càng số hóa [27]. 
Định nghĩa này bao hàm hai ý nghĩa quan trọng: (i) chuyển đổi số là một yêu 
cầu khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức về cách thức mà tổ chức 
phản ứng với xu hướng số đang diễn ra, (ii) chuyển đổi số bao gồm không chỉ 
công nghệ (không được xem công nghệ số như một phao cứu sinh) mà còn các 
thành phần quan trọng không kém là chiến lược, quản lý nhân tài, cấu trúc tổ 
chức và lãnh đạo. Chuyển đổi số đòi hỏi kết hợp con người, máy móc và quy 
trình kinh doanh để liên tục thay đổi cách thức kinh doanh trong việc cân bằng 
phù hợp giữa cái cũ hiện có và cái mới đang xuất hiện. 

Khung quản trị TTNT của Deloitte cung cấp một nền tảng nhận thức về quá 
trình chuyển đổi số và TTNT [9, 2]. Andrew Ng, Chủ tịch kiêm Giám đốc 
điều hành Landing AI, đề xuất một quy trình chuyển đổi TTNT gồm 
năm bước gồm triển khai các dự án TTNT hoa tiêu để tạo động lực, xây 
dựng một đơn vị TTNT nội bộ, đào tạo TTNT nội bộ rộng rãi, xây dựng 
một chiến lược TTNT, phát triển truyền thông nội bộ và bên ngoài. Ưu 
tiên chọn lựa các dự án TTNT hoa tiêu dễ thành công nhất (độ khả thi kỹ 
thuật cao, có mục tiêu rõ ràng, có giá trị kinh doanh đo lường được, do 
một đội dự án gồm một nhóm TTNT có năng lực TTNT tốt (có thể mời 
ngoài) kết hợp với một nhóm nội bộ có tri thức sâu về miền bài toán) mà 
không phải là các dự án có giá trị kinh doanh cao nhất [34]. Cần tổ chức 
khóa đào tạo cho giám đốc điều hành và lãnh đạo cao cấp về kinh doanh 
cơ bản TTNT, tác động của TTNT đối với chiến lược doanh nghiệp, các 
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ứng dụng TTNT điển hình cho ngành và các ngành liên quan [34]; khóa 
đào tạo này nên được tiến hành trước khi thành lập các trung tâm kỹ thuật 
TTNT xuất sắc (theo Jack Crawford [14]). 

Nhằm đạt được một lợi thế cạnh tranh dựa trên TTNT và chuyển đổi số, một 
tiếp cận cân bằng: cân bằng giữa thận trọng và hành động nhanh, cân bằng về 
quy mô nỗ lực tương ứng với xu thế TTNT sẽ dễ tiếp thu hơn theo thời gian, 
cân bằng trong tiếp cận tài năng (nhấn mạnh tạo cơ hội đào tạo và sử dụng nhân 
viên hiện có) cần được quan tâm [14].  

Chuyển đổi số là một quá trình tổ chức học tập không ngừng để năng lực thích 
nghi với môi trường kinh doanh biến động trong thời đại số ngày càng thuần 
thục hơn, có nghĩa là tổ chức trưởng thành số hơn [27]. Nỗ lực chuyển đổi số 
cần tương quan với độ trưởng thành số của tổ chức [22]; các nỗ lực cao hơn hay 
thấp hơn độ trưởng thành số đều cho kết quả không thành công [2]. Trưởng 
thành số là một quá trình có thể được bắt đầu ở một thời điểm bất kỳ, được diễn 
ra dần dần theo thời gian, không bao giờ được hoàn tất và kết quả không hoàn 
toàn đoán trước được. Hơn nữa, trưởng thành số là một quá trình tự nhiên 
nhưng không tự xảy ra mà các nhà lãnh đạo cần phát triển kiến thức làm việc 
với xu hướng số để dẫn dắt tổ chức tiến hành quá trình này. 

Mô hình trưởng thành số của Deloitte [13] cung cấp một công cụ hỗ trợ các tổ 
chức trong hành trình chuyển đổi số. Mô hình này gồm năm chiều chính (khách 
hàng, chiến lược, công nghệ, vận hành, tổ chức và văn hóa) với 28 chiều con và 
179 tiêu chí. Chiều khách hàng gồm bốn chiều con là cam kết của khách hàng, 
trải nghiệm khách hàng, niềm tin và cảm nhận của khách hàng, thông tin chi tiết 
về khách hàng với hành vi của họ. Chiều chiến lược số gồm bảy chiều con là 
quản lý thương hiệu, quản lý hệ sinh thái, tài chính và đầu tư, thị trường và 
khách hàng, danh mục đầu tư, ý tưởng và đổi mới, quản lý các bên liên quan, 
quản lý chiến lược số. Chiều công nghệ gồm bảy chiều con là các ứng dụng, các 
thực thể được kết nối, phân tích dữ liệu, quản trị giao hàng, mạng lưới, an toàn 
thông tin, kiến trúc công nghệ. Chiều vận hành gồm sáu chiều con là quản lý 
thay đổi nhanh nhẹn, quản lý tài nguyên tự động hóa, quản lý tích hợp dịch vụ, 
thấu hiểu và phân tích thời gian thực, quản lý quy trình khéo léo và thích ứng, tự 
động hóa tiêu chuẩn và quản trị. Chiều tổ chức và văn hóa gồm bốn chiều con là 
văn hóa, lãnh đạo và quản trị, thiết kế tổ chức và quản lý tài năng, hỗ trợ lực 
lượng lao động. 

Khung nhìn toàn diện năm chiều chính về chuyển đổi số khác biệt căn bản 
khung nhìn phiến diện một chiều công nghệ số. Sự khác biệt căn bản đó được 
phản ánh vào tình trạng phân cực nhận thức về chuyển đổi số giữa một bên bi 
quan (xu hướng là các nhà kinh tế, xã hội học, thống kê và quan chức chính 
phủ) với một bên lạc quan (xu hướng là các nhà công nghệ và đầu tư mạo hiểm 
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cho công nghệ) [7]. Chỉ với một khung nhìn toàn diện về chuyển đổi số, giám 
đốc số và các lãnh đạo cao cấp mới định hình chính xác phản ứng với khủng 
hoảng COVID-19 để nhanh chóng phục hồi kinh doanh [3, 6]. 

Tổ chức chuyển đổi cân đối 

Hình 2 cho thấy thay đổi cấu trúc tổ chức là một thành phần của chuyển đổi số. 
Nhằm đảm bảo cách thức tạo giá trị nhanh nhẹn và khéo léo, cấu trúc tổ chức 
nên theo mô hình tổ chức chuyển đổi cân đối (Ambidextrous Organization) còn 
được gọi là “tổ chức thuận hai tay” như Hình 3 (trái) [36]. Tổ chức chuyển đổi 
cân đối (CĐCĐ) vừa duy trì lợi thế cạnh tranh ở thị trường dòng chính vừa 
khám phá được các cơ hội mới từ môi trường kinh doanh chuyển động không 
ngừng để phát triển các sản phẩm mới, thâm nhập các thị trường mới. Tổ chức 
CĐCĐ thực hiện song hành các cặp chiến lược hành động trái ngược nhau về 
hình thức: vừa hiệu quả vừa linh hoạt, vừa khác biệt vừa chi phí thấp, vừa hội 
nhập toàn cầu vừa đáp ứng nhu cầu nội địa (toàn cầu hóa đòi hỏi một lượng rất 
lớn nội địa hóa [25]), vừa phản ứng nhanh với thay đổi thị trường vừa tập trung 
duy trì hài lòng khách hàng hiện tại, v.v.  

Hình 3. Tổ chức chuyển đổi cân đối (trái) và sự tiến hóa tổ chức theo 
hướng đột phá (phải) [18] 

Đặc điểm cốt lõi của tổ chức CĐCĐ là sự chia sẻ văn hóa và tầm nhìn và hoạt 
động nhanh nhẹn do có một cấu trúc phi tập trung trên nền tảng các hệ thống 
thông tin hướng dữ liệu lớn để vừa không bỏ lỡ các cơ hội mới xuất hiện vừa 
không gặp rủi ro trong triển khai [36]. Tổ chức CĐCĐ bao gồm các đơn vị kinh 
doanh truyền thống để duy trì hiệu quả trong thị trường dòng chính (đường cong 
S thứ nhất ở Hình 3 (phải)) và các đơn vị nghiên cứu-phát triển riêng biệt (phân 
xưởng đổi mới nội bộ [40]) để khám phá cơ hội phát triển sản phẩm đột phá 
(đường cong S thứ hai ở Hình 3 (phải)). Dựa trên nền tảng văn hóa chia sẻ và tổ 
chức học tập, tổ chức CĐCĐ trở nên nhanh nhẹn thích ứng kịp thời với môi 
trường kinh doanh chuyển đổi nhanh khi các sản phẩm đột phá bắt đầu trở thành 
dòng chính. 
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Tài năng trong chiến lược và sáng kiến Trí tuệ nhân tạo 

Tài năng TTNT bao gồm tài năng phát triển TTNT và tài năng áp dụng TTNT. 
Tài năng phát triển TTNT được nhấn mạnh hơn ở công ty công nghệ TTNT, tài 
năng sử dụng TTNT được nhấn mạnh hơn ở mọi tổ chức còn lại. Hai loại tài 
năng TTNT này đều có vai trò quan trọng trong chiến lược quốc gia về TTNT, 
tuy nhiên, độ ưu tiên đối với từng thành phần này là khác nhau với các quốc gia 
khác nhau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Vị trí của Việt Nam theo kiểm tra khoa học PISA năm 2018 [44] 

Ở cấp quốc gia, phát triển tài năng TTNT là một thành phần chủ chốt trong tất 
cả các chiến lược quốc gia về TTNT (QGTTNT) [1, 15, 16, 17]. Sáng kiến của 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về chiến lược QGTTNT nhấn mạnh việc 
Chính phủ Hàn Quốc tạo môi trường để các nhà phát triển TTNT (trong đó có 
các giáo sư đại học và các tài năng thu hút từ nước ngoài) phát huy trí tưởng 
tượng một cách tối đa, làm việc cùng nhau và đón nhận những thách thức mới 
đưa Hàn Quốc trở thành một lãnh đạo thế giới về TTNT [30]. Mục tiêu đầu tiên 
trong chiến lược QGTTNT của Canada là tăng số lượng các nhà nghiên cứu 
TTNT xuất sắc và sinh viên có tay nghề cao [10]. Chiến lược QGTTNT của 
Cộng hòa Séc có mục tiêu tổng thể là biến “đất nước của những con người tài 
năng” này trở thành một trong những quốc gia tiên tiến nhất thế giới do và vì 
chính con người [11]. Học tập kinh nghiệm quốc tế, chiến lược QGTTNT Việt 
Nam cần đặt ra mục tiêu phù hợp với tiềm năng con người Việt Nam về khoa 
học và toán học (Hình 4). 
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Hình 5. Công cụ AutoML thay đổi yêu cầu tài năng [26] 

Ở cấp tổ chức, vai trò quyết định cuộc đua tài năng TTNT thuộc về những 
người chuyên nghiệp tại các khu vực chức năng mà không phải là tài năng kỹ 
thuật TTNT [5, 2]. Hình 5 cho biết sự thay đổi phân bố số lượng tài năng kỹ 
thuật – tài năng nghiệp vụ triển khai dự án khoa học dữ liệu từ không sử dụng 
tới có sử dụng công cụ học máy tự động hóa AutoML [26]. Như vậy, TTNT 
không thay thế mà hỗ trợ các chuyên viên nghiệp vụ phát huy tri thức miền 
thành bí quyết kinh doanh để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Phân tích 
nhân viên đang ngày càng được quan tâm hơn nhằm huy động tốt nhất tài năng 
nhân viên, cải thiện văn hóa, tăng hiệu suất và giảm chi phí [28]. 

Liên hệ với Việt Nam 

Đối với Nhà nước 

Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam cần tăng cường đầu tư cho giáo dục đại học 
và khoa học công nghệ nhằm phát triển tài năng TTNT theo mục tiêu “Đến năm 
2030, Việt Nam thuộc tốp dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao về 
đào tạo tài năng và bồi dưỡng nhân tài TTNT theo mọi phương diện về nghiên 
cứu, sản xuất sản phẩm và triển khai ứng dụng TTTT”. Các trường đại học 
trọng điểm, các viện nghiên cứu trọng điểm về công nghệ và kinh tế (thuộc hai 
đại học quốc gia, thuộc hai viện hàn lâm khoa học quốc gia, viện VinAI, v.v.) 
cần hoàn thành nhiệm vụ chiến lược quốc gia này. Đội ngũ tài năng TTNT của 
đất nước là lực lượng chủ chốt tạo động lực tăng tốc trưởng thành số và TTNT 
của Việt Nam.  

Phát huy lợi thế ổn định chính trị và văn hóa tập thể, triển khai mô hình “quốc 
gia chuyển đổi cân đối” với các vùng/ngành tiên phong (phân xưởng đổi mới-
sáng tạo của đất nước) và các vùng/ngành dòng chính sản phẩm (hàng hóa/dịch 
vụ) được tối ưu hóa. Tổ chức khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo (không ít hơn bốn 
giờ) giúp họ hiểu được TTNT làm được gì cho tổ chức, biết khởi đầu xây dựng 
chiến lược TTNT và đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực phù hợp và phối hợp 
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trơn tru với các đội triển khai dự án TTNT có giá trị [34]. Trong nhiệm kỳ Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huy động nguồn lực toàn dân tộc 
(toàn dân, toàn Đảng và toàn quân; trung ương và địa phương, tập đoàn nhà 
nước và tư nhân, nội lực và hỗ trợ quốc tế) xây dựng thành công tuyến đường 
sắt huyết mạch vận tải hàng hóa – hành khách Bắc – Nam hiện đại (phù hợp với 
điều kiện hiện tại và cho tương lai phát triển) có kết nối với các cửa khẩu quốc 
tế (đường bộ, đường biển và đường không), các khu công nghiệp nhằm giảm 
thiểu chi phí vận tải nội địa và chi phí hậu cần (thay thế một phần hậu cần tĩnh 
và vật lý bằng hậu cần động và số), rút ngắn thời gian đi lại của nhân dân ở hầu 
hết các khoảng cách trong nước. Hệ thống đường sắt góp phần tăng cường văn 
hóa chia sẻ của Việt Nam theo nhiều phương diện. 

Kinh tế thị trường đang đóng vai trò chủ đạo trong kinh tế toàn cầu, hơn nữa, từ 
quan điểm xã hội chủ nghĩa, không phải mọi hình thức trao đổi hàng hóa hay thị 
trường đều xấu và động lực thương mại để phát minh ra những thứ mới vì lợi 
nhuận, để mua bán và trao đổi cũng mang lại nhiều tác động tích cực tới xã hội, 
vì vậy, chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
(KTTTĐHXHCN) Việt Nam là một chiến lược đúng đắn. Lấy khoa học – kỹ 
thuật làm then chốt, phát huy hiệu quả chuyển đổi số và áp dụng TTNT, 
KTTTĐHXHCN Việt Nam phải là một nền kinh tế tri thức ở trình độ cao, trong 
đó, đóng góp của thành phần tri thức (yếu tố tăng năng suất tổng hợp) cho tăng 
trưởng kinh tế là lớn hơn nhiều so với đóng góp từ vốn và lao động, có nghĩa là 
KTTTĐHXHCN Việt Nam cần tạo ra nguồn lợi nhuận rất lớn. 

Trong kinh tế thị trường tự do, phân bố lợi nhuận nhận được từ chuyển đổi số 
và áp dụng TTNT thường dành một phần quá lớn cho chủ sở hữu vốn thay vì 
cho phần còn lại của xã hội [24] dẫn tới tình trạng gia tăng bất bình đẳng như K. 
Marx từng tiên đoán, S. Hawking từng nhận định [32, 23, 1]. KTTTĐHXHCN 
Việt Nam cần có hệ thống thể chế điều tiết lợi nhuận để không cho phép tình 
trạng tiêu cực trên đây xảy ra. Xây dựng và vận hành hệ thống thể chế đó là một 
đóng góp có ý nghĩa vào học thuyết kinh tế Mác-Lê Nin về phân phối kết quả 
lao động trong một nền KTTTĐHXHCN có lợi nhuận cao. Cần có một tư duy 
đổi mới để hình thành hệ thống thể chế như vậy vì “nếu không thay đổi cách 
nghĩ thì chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề được hình thành từ cách nghĩ 
hiện thời của chúng ta” (Albert Einstein). Khảo sát một cách khoa học các 
nghiên cứu về kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa trong thời đại số [4, 37, 19, 20, 
21, 31] sẽ giúp nhận thêm được các thông tin hữu ích cho đổi mới tư duy. Hệ 
thống thể chế điều tiết lợi nhuận làm triệt tiêu tình trạng lãng phí đầu tư công 
(mẹ đẻ của tham nhũng) và bảo vệ được cán bộ. Mô hình xã hội phúc lợi được 
một số nhà kinh tế chính trị học Việt Nam đề nghị là một phiên bản ban đầu về 
hệ thống thể chế điều tiết lợi nhuận đó. 
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Đối với các doanh nghiệp 

Tổ chức khóa đào tạo về trưởng thành số và TTNT cho giám đốc điều 
hành và lãnh đạo cao cấp [34]. Khảo sát quy trình và mô hình chuyển đổi số 
và TTNT [34, 9] để xây dựng quy trình và mô hình chuyển đổi số và TTNT 
phù hợp với doanh nghiệp, trong đó cần quan tâm các sáng kiến TTNT 
dựa trên học máy liên kết trong hệ sinh thái thương mại điện tử doanh nghiệp 
– doanh nghiệp (B2B) Việt Nam [43]. Triển khai kiến trúc “tổ chức chuyển đổi 
cân đối” tại doanh nghiệp. Xây dựng doanh nghiệp KTTTĐHXHCN không nhất 
thiết phải hợp nhất một cách đơn giản vào nhà nước mà được tổ chức theo 
đường hướng cộng tác, dân chủ và bình đẳng tương đối, đồng thời, về lâu dài, 
sau khi đóng thuế cho Nhà nước để thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp 
sử dụng toàn bộ lợi nhuận để chi trả cho nhân viên, những người thực chất là cổ 
đông [21]. 
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