
Diễn đàn Diễn đàn quốc gia Make in Vietnam 2021 

Tham luận của Tổng GĐ FPT 

  

Điểm nhấn: Công nghệ đã được xác định có vai trò chủ đạo cả trong chống dịch và phát triển 

kinh tế 

  

Bài trình bày 

Slide 1: Doanh nghiệp là trụ cột phục hồi kinh tế 

● Doanh nghiệp Việt và nền kinh tế Việt Nam: bị nhiều tổn thương. 10 tháng 2021: 50% 

DN tạm ngừng hoạt động, gần 100.000 DN đóng cửa. Theo nghiên cứu của Ban IV: 62% 

lao động mất việc, số còn lại thu nhập chỉ còn 20%. 

● Hỗ trợ Doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh được Thủ tướng CP xác định là 1 

trong 6 trụ cột phục hồi kinh tế trong bối cảnh sống chung với Covid, nhằm thực hiện tầm 

nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước. 

● Trong đó, Doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, trụ cột càng lớn thì dân càng 

giàu, nước càng mạnh và sự tự cường càng lớn. 

 

Slide 2: Vaccine công nghệ - giải pháp tức thời, hiệu quả bền lâu 

● Với vai trò tập đoàn công nghệ tiên phong, đối tác đồng hành cùng cộng đồng doanh 

nghiệp, FPT trang bị vũ khí công nghệ giúp doanh nghiệp chống dịch, sản xuất - 

kinh doanh, tái thiết toàn diện và bứt phá trong bình thường mới. (lấy FPT làm ví dụ) 

● FPT chế tạo FPT eCovax - một loại Vaccine công nghệ tăng sức đề kháng của doanh 

nghiệp  

○ Giải pháp eCovax Không chạm: giúp doanh nghiệp ký số từ xa, văn phòng không 

giấy tờ… vận hành thông suốt, linh hoạt trong bối cảnh giãn cách.  

○ Giải pháp eCovax Pháo đài xanh giúp quản lý lịch làm việc, khoanh vùng F0 nếu 

có ở phạm vi ảnh hưởng nhỏ nhất, để không phải đóng cửa cả văn phòng, nhà 

máy, chủ động ứng phó dịch bệnh khi xã hội mở cửa, tái thiết vận hành.  

○ eCovax Nhân lực iviec.vn giúp doanh nghiệp tuyển dụng online dễ dàng bất cứ 

giờ nào, ở đâu trong bối cảnh 1,3 triệu lao động hồi hương, hàng loạt nhà máy, 

công xưởng thiếu nguồn lực 

● Sự ra đời liên tục, nhanh chóng của FPT eCovax đáp ứng tức thời những nhu cầu của 

doanh nghiệp trong từng giai đoạn của đại dịch 

 

Slide 3: Doanh nghiệp tái thiết toàn diện nhờ công nghệ 

● Hơn 3.000 DN ở mọi quy mô, trong đó phần lớn là SMEs đã tiếp cận và sử dụng miễn 

phí các giải pháp FPT eCovax sau 4 tháng 

● Các giải pháp có thể triển khai trong 5-7 ngày mà không cần hạ tầng phức tạp, đáp ứng 

mọi quy mô: từ 50 cho tới hàng chục ngàn người, với chi phí thấp nhất. Một số sản phẩm  

 



Slide 4: Sức mạnh từ kinh nghiệm toàn cầu 

● Cách đây 20 năm, FPT ra toàn cầu. Hiện FPT có mặt tại 27 quốc gia, hơn 18 nghìn 

chuyên gia công nghệ. Do đó, làm việc từ xa, vận hành - quản trị từ xa đã trở thành 

“bản năng”, giúp chúng tôi tăng năng suất.  

● Làm việc với hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực tại Nhật, 

Pháp, Châu Âu… - những thị trường đã trải qua nhiều đợt sóng Covid nhưng vẫn tăng 

trưởng tốt; như hàng không (Airbus), sản xuất, nông nghiệp (Bayer), cho đến năng lượng 

(GE, RWE)...  đúc kết kinh nghiệm quản trị, tăng trưởng từ DN hàng đầu toàn 

cầu ngay trong đại dịch. 

● Với năng lực công nghệ, hệ sinh thái giải pháp công nghệ Make in Vietnam, sự thấu hiểu 

và kinh nghiệm triển khai thành công rất nhiều dự án cho các chính phủ, doanh nghiệp 

toàn cầu, FPT “đóng gói” và chia sẻ với cộng đồng DN. FPT tin sẽ cùng tìm ra đường 

đi vượt gian nguy với các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, nhất là SME - chịu tổn 

thương nặng nề nhất  

 

Slide 5: Duy trì kháng thể, Hành động nhanh hơn Covid 

● Diễn biến của dịch bệnh trên toàn cầu là khôn lường, các quốc gia đang chạy đua trong 

việc bào chế vaccine chiến đấu với biến chủng mới của virus. Với sứ mệnh phụng sự 

quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, FPT sẽ tiếp tục phát triển các vaccine 

số.  

● Công nghệ cần có bước đi thần tốc, đón đầu - giải quyết các thách thức có thể xảy ra. 

Định hướng công nghệ của FPT trong tương lai tập trung và phát triển 4 nền tảng công 

nghệ lõi: Hyper automation; Blockchain; AI và Cloud. Bằng việc làm chủ công nghệ, 

cùng với các kinh nghiệm tại Việt Nam và trên thế giới trong việc phòng - chống dịch, 

FPT sẽ tiếp tục đưa những giải pháp mang tính dự báo, giải quyết các bài toán lớn của 

doanh nghiệp trước mọi diễn biến của dịch bệnh.  

● Bằng công nghệ, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, trở thành một điểm sáng phát triển 

kinh tế của thế giới, địa điểm hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài. Cộng đồng DN CNTT Việt 

Nam hãy hợp lực chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp 

 


