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PHÂN TÍCH CÁC TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ SỐ



PHÂN TÍCH CÁC TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ SỐ



TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỐI VỚI

QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Chuyển đổi số, thúc đẩy nền kinh tế số đã trở thành xu thế tất yếu của các chính phủ và doanh

nghiệp trên toàn thế giới; đặc biệt dưới sự tác động của đại dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp buộc

phải dịch chuyển các hoạt động kinh doanh lẫn vận hành nội bộ lên môi trường mạng.

Đối với Việt Nam, chúng ta cũng không đứng ngoài xu thế đó.

Trong đó, hạ tầng số buộc phải là bệ phóng cho chuyển đổi số.

“‘Cấu phần quan trọng nhất của hạ tầng số Việt Nam là điện toán đámmây”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông
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PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CHO NỀN KINH TẾ SỐ



CƠ HỘI CHO VIỆT NAM:

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO NỀN KINH TẾ SỐ (2022)

Theo báo cáo từ hãng tư vấn Access Partnership analysis: Việt Nam đang ở mức độ sẵn sàng cao trong
việc xây dựng cơ sở hạ tầng số, tuy nhiên năng lực cung cấp dịch vụ cần phải cải thiện hơn trong khi các
chỉ số về mức độ cạnh tranh và yếu tố chính sách vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tiềm năng và còn cần nhiều
cải thiện.



PHÂN TÍCH CƠ HỘI CHO VIỆT NAM:
1. xây dựng chính sách phát triển kinh tế số dựa trên hạ tầng số



PHÂN TÍCH CƠ HỘI CHO VIỆT NAM:
2. Xây dựng năng lực cạnh tranh để trở thành trung tâm hạ tầng số nhờ lợi thế

địa chính trị và hệ sinh thái công nghệ

Vị trí địa lý trung
tâm của khu vực
APAC, có cảng
biển nước sâu.

Sẵn sàng mở
rộng thêm thiều
tuyến cáp kết
nối quốc tế -
trạm cập bờ.

Xây dựng nhiều
Data Center 
trung lập quy mô
lớn.

Thu hút công ty 
công nghệ hàng
đầu Amazon, 
Microsoft, 
Google, 
Facebook…

Việt Nam có
nền giáo dục
công nghệ tốt, 
có nguồn lực
công nghệ dồi
dào

Khuyến khích phát
triển Hệ sinh thái
khởi nghiệp công
nghệ

Chính sách thu hút, 
ưu đãi đầu tư vào
các lĩnh vực công
nghệ số

Thị trường trong
nước đủ lớn, dân
số trẻ, hấp dẫn
đầu tư công nghệ



PHÂN TÍCH CƠ HỘI CHO VIỆT NAM:
3. Xây dựng cơ sở hạ tầng số sẵn sàng cho nền kinh tế số



PHÂN TÍCH CƠ HỘI CHO VIỆT NAM:
4. Nâng cao kỹ năng số nhờ thúc đẩy các ứng dụng chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực số, 

đưa Việt nam trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ số khu vực APAC.



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH NỀN TẢNG 

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY MAKE IN VIET NAM TRONG QUÁ TRÌNH CĐS QUỐC GIA

1. Cần coi hạ tầng số - hạ tầng Cloud nhu là hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số
2. Cần có chính sách ưu tiên ưu đãi cao nhất đối với các Doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này (đất

đai, thuế, vốn, thủ tục nhanh..).
3. Cần có chính sách khuyến khích sử dụng sản phẩm dịch vụ trong nước (đặt hàng sử dụng).
4. Cần có chính sách phát triển nguồn nhân lực số, khuyến khích các cơ sở đào tạo đẩy mạnh đào tạo

số, xây dựng đại học số giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao.

-> Cần xây dựng chính sách thu hút Doanh nghiệp trong và ngoài nước tích cực tham gia đầu tư vào hạ
tầng kinh tế số và xây dựng nền tảng ứng dụng số, cung cấp dịch vụ số đưa Việt Nam trở thành trung
tâm cung cấp dịch vụ số toàn cầu.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


