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THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP 

 

Điều gì sẽ khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp “thao thức” trong năm 2023? 

Không có gì ngạc nhiên khi bối cảnh VUCA mơ hồ đang tạo nên bao rối ren cho doanh 

nghiệp. 

Thách thức đến từ các mô hình kinh doanh mới tiếp tục nảy sinh bởi sự thay đổi nhanh 

chóng của công nghệ. 

Sự cạnh tranh gay gắt về nhân tài chắc chắn sẽ diễn ra. Nhân viên sẵn sàng rời đi để tìm 

kiếm những cơ hội mới, bất chấp hàng loạt công ty phải vật lộn để tiếp tục hoạt động. 

Suy thoái kinh tế vẫn đang chực chờ. Các ngân hàng trung ương và chính phủ đã sẵn sàng 

kịch bản cho một Soft Landing - "Cú tiếp đất nhẹ" (xu thế giảm tốc độ theo chu kỳ) trước 

mọi nỗ lực để kiềm chế lạm phát. 

“Business Ahead 2023 – Dự báo xu hướng kinh doanh” là một bản tập hợp những báo 

cáo chuyên sâu, ra đời với mục đích giúp các nhà lãnh đạo thấu hiểu những lộ trình mà bất 

kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào cũng phải đối mặt trong thời gian tới. 

Không chỉ thu thập những phân tích từ các đối tác - chuyên gia chất lượng và tâm huyết, 

Business Ahead 2023 cũng mang đến những thông tin cập nhật, nhận định mới nhất về xu 

hướng phát triển. 

Với bản báo cáo này, chúng tôi tin rằng bạn đọc sẽ rút ra được những thông tin hữu ích cho 

doanh nghiệp và cho chính bản thân mình. 

Trân quý cảm ơn các độc giả và đối tác.  

Chúc các quý vị thành công và phát triển! 

 

NB Nguyễn Hoàng Phương 

Chủ tịch IMCE Global 
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I. THẾ GIỚI & NHỮNG CON SỐ 

 

Báo cáo mới nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu 

năm tới sẽ “ảm đạm hơn” so với dự báo trước đây. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nền 

kinh tế có nhiều lạc quan trong bối cảnh tiếp tục duy trì được lạm phát trong tầm 

kiểm soát. 

 

2,7%  

Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

 

 

Dự báo của IMF về tăng trưởng của kinh tế thế giới năm 2022 và 2023 - Nguồn: IMF.org 

 

Theo các nhà kinh tế, năm 2022 là khoảng thời gian biến động đối với nền kinh tế toàn 

cầu và mọi thứ có thể trở nên tệ hơn trong năm 2023. Lịch sử cho thấy các đợt tăng mạnh 

lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy 

thoái.   

Bên cạnh đó, giá khí đốt tự nhiên tiếp tục phi mã và sẽ đẩy châu Âu vào tình cảnh tương 

tự. Trong khi đó, chính sách Zero Covid và thị trường bất động sản gặp khó khiến Trung 

Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nguy cơ giảm tốc. 

https://intelmedia.vn/
https://www.facebook.com/groups/congdongsmesvietnam
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Trong một kịch bản cực đoan, tất cả những điều đó xảy ra đồng thời. Khi đó, khoảng 

5.000 tỷ USD sản lượng kinh tế toàn cầu có thể bị "quét sạch". Kể từ tháng 1, IMF đã vài 

lần cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2023, thời điểm đó, quỹ này dự đoán 

mức tăng trưởng sẽ ở mức 3,8%. Vào tháng 10, IMF đã hạ dự báo từ mức 2,9% được 

công bố vào tháng 7 xuống còn 2,7%.  

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, gây ra bởi lạm phát thực phẩm và nhiên liệu tăng 

cao, tiếp tục ảnh hưởng đến người tiêu dùng trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích 

của IMF, việc tăng giá đã gây ra một loạt các đợt tăng lãi suất, khiến các khoản vay trở 

nên đắt đỏ hơn.  

 

Dự báo quy mô GDP toàn cầu, đơn vị: Nghìn tỷ USD. 

 

IMF kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, yếu tố 

đang gây tổn hại nhiều nhất đến nhóm các nước mới nổi và “dễ bị tổn thương”. Các nhà 

phân tích cảnh báo, xác suất những nguy cơ tiêu cực từ tình trạng lạm phát dai dẳng làm 

chậm lại nền kinh tế toàn cầu xuống mức tăng trưởng dưới 2% là 25%.  

Trong nhiều thập kỷ qua, lãi suất thấp, nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, địa chính trị ít 

biến động là những yếu tố then chốt mang lại thị trường và giá cả ổn định cho thế giới. 

https://intelmedia.vn/
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Tất cả những biến số này đã biến mất năm nay đưa lạm phát lên mức cao kỷ lục, cùng tổn 

thất thị trường tài chính lên đến hàng nghìn tỷ.  

Lãi suất chuẩn của Fed dự kiến sẽ đạt 5% vào đầu năm 2023 từ mức 0 vào đầu năm nay. 

Việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ đã và đang làm tổn 

hại đến nền kinh tế của Mỹ và thế giới. Rủi ro dường như đang lan rộng trên toàn thế giới 

vì hầu hết các quốc gia đều có chung vấn đề lạm phát và các Ngân hàng Trung ương cũng 

đang đi theo con đường tương tự để khắc phục tình trạng này.  

Tuy nhiên, vẫn có những hy vọng cho triển vọng kinh tế toàn cầu năm tới. Thứ nhất là, 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể "hạ cánh mềm" (thuật ngữ chỉ việc đưa lạm phát 

giảm về mục tiêu mà không làm gia tăng thất nghiệp nghiêm trọng). Thứ hai, thời tiết ấm 

lên có thể giúp châu Âu thoát khỏi khủng hoảng khí đốt.  

Đối với Trung Quốc, ở kịch bản 

cơ sở, các chuyên gia cho rằng 

việc nước này mở cửa lại nền 

kinh tế sẽ giúp bù đắp tác động từ 

cú sập của thị trường bất động 

sản. Kết quả là, đất nước tỷ dân sẽ 

tăng trưởng mạnh hơn một chút, 

vào khoảng 5,7% cho năm 2023.  

Một số khả năng này đã xuất hiện 

vào tuần trước, khi các thị trường tăng điểm do lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến và các 

dấu hiệu về sự xoay trục của Trung Quốc khỏi chính sách Zero Covid. Còn nếu tăng 

trưởng của Trung Quốc vẫn chậm lại thì sẽ gây ảnh hưởng khắp thế giới. Trong đó, chịu 

tác động lớn sẽ các nước láng giềng châu Á của Trung Quốc, từ Hàn Quốc đến Việt Nam, 

và các nhà sản xuất hàng hoá lớn như Australia và Brazil.  

Trước tác động của kinh tế thế giới, theo chuyên gia, Việt Nam vẫn là nền kinh tế đang 

duy trì được lạm phát trong tầm kiểm soát và đạt tăng trưởng kinh tế cao. Đây là cơ sở để 

đưa ra những nhận định lạc quan về tăng trưởng trong năm sau.  

 

https://intelmedia.vn/
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71% 

Ước tăng doanh thu của ngành du lịch đóng góp vào kinh tế khu vực 

 

Theo đánh giá của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, du lịch ở châu Á - Thái Bình 

Dương có thể là ngành duy nhất trên thế giới phục hồi vào năm 2023, tạo thêm gần 90 

triệu việc làm mới cho khu vực. Doanh thu ngành du lịch khu vực năm nay cũng được dự 

báo sẽ đóng góp vào nền kinh tế tăng 71%. 

Báo cáo "Tác động kinh tế du lịch và lữ hành" năm 2022, ấn phẩm thường niên của Hội 

đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), cho thấy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19, doanh thu du lịch năm 2020 của châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh hơn 59% so 

với các khu vực khác. Các nỗ lực phục hồi ngành du lịch trong khu vực gần như không 

tác dụng khi vào năm 2021 hầu hết các quốc gia tại đây vẫn duy trì các hạn chế biên giới 

nghiêm ngặt.   

 

https://intelmedia.vn/
https://www.facebook.com/groups/congdongsmesvietnam
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https://trituemoi.vn/xu-the/du-bao-nganh-du-lich-chau-a-la-nganh-duy-nhat-tren-the-gioi-phuc-hoi-vao-nam-2023-5158.html
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Bên cạnh đó, đóng góp của doanh thu du lịch vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu 

vực tăng khoảng 16%, thấp hơn mức 28% ở châu Âu và 23% ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, bước 

sang năm 2022, ngành du lịch của khu vực tăng trưởng vượt trội khi những quốc gia đầu 

tiên nới lỏng hạn chế nhập cảnh như Australia, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và các nước 

Đông Nam Á. Mới nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). 

Mới đây, WTTC dự báo ngành du lịch châu Á - Thái Bình Dương sẽ thu hẹp khoảng cách 

này trong năm nay, với doanh thu đóng góp vào nền kinh tế khu vực ước tăng khoảng 

71%. Ngành du lịch châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng vào 

năm 2023 và nối tiếp là một năm tăng trưởng tích cực vào năm 2024.   

Ước tính đến năm 2025, doanh thu của ngành du lịch đóng góp vào GDP sẽ cao hơn 32% 

so với trước đại dịch, một con số vượt xa mọi khu vực khác, trừ Trung Đông (30%). 

WTTC cho rằng tốc độ tăng trưởng trung bình từ năm 2022 đến năm 2032 của nền kinh 

tế toàn cầu sẽ là 2,7%/năm.  

Trong cùng thời gian đó, đóng góp 

của du lịch vào nền kinh tế toàn cầu 

dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 

hàng năm là 5,8%. Tại khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương, con số 

này thậm chí còn tăng cao hơn, với 

đóng góp của du lịch vào GDP dự 

kiến sẽ tăng với tốc độ trung bình 

hàng năm là 8,5%.  

Dữ liệu từ báo cáo của WTTC cho thấy, ngành du lịch toàn cầu sẽ có thêm 126 triệu việc 

làm mới trong thập kỷ tới. Trong số này, khoảng 65% (gần 90 triệu việc làm) sẽ ở châu 

Á - Thái Bình Dương.  

Đặc biệt, một nửa số việc làm mới của ngành du lịch sẽ đến từ Trung Quốc và Ấn Độ. 

Ngành du lịch Indonesia, Thái Lan và Philippines cũng được kỳ vọng có mức tăng trưởng 

việc làm rõ rệt trong thập kỷ tới, lần lượt có thêm 5,3 triệu, 3,5 triệu và 3,15 triệu việc 

làm mới.  

https://intelmedia.vn/
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Báo cáo cũng lưu ý rằng, khả năng phục hồi hoàn toàn của châu Á vào năm 2023 có thể 

gặp thách thức nếu Trung Quốc tiếp tục hạn chế du lịch quốc tế. Trước đó, phát biểu tại 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 16/10, 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chính sách “Zero-Covid” của nước này đã 

đạt được kết quả tích cực.  

Tại Việt Nam, từ khi mở cửa hoàn toàn du lịch vào ngày 15/3/2022, ngành du lịch là một 

trong những ngành phục hồi mạnh mẽ. Theo Tổng cục Du lịch, từ đầu năm 2022 đến nay, 

Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến có tăng trưởng cao nhất thế giới, với 

mức tăng trưởng từ 50%-75%.  

Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 7/2022 đạt mức 100 

điểm, cao gấp 5,9 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022 (17 điểm). So với cùng kỳ năm 

2021, lượng tìm kiếm từ các thị trường quốc tế về du lịch Việt Nam trong tháng 7/2022 

tăng trên 1.200%.  

Nhóm 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là Mỹ, Australia, 

Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Malaysia, Đức và Thái Lan. Đặc biệt, 

lượng khách du lịch nội địa chỉ trong 9 tháng đầu năm 2022 vượt cả năm 2019, mang lại 

tổng thu hơn 394 nghìn tỷ đồng.  

Triển vọng phục hồi của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng rõ ràng hơn khi số 

doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao. Hoạt động du lịch mở cửa trở lại đã tạo 

công ăn việc làm cho người lao động. 
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60 USD/thùng 
Dự đoán mức giảm của giá dầu thế giới năm 2023 

 

Theo nghiên cứu của ngân hàng đầu tư toàn cầu RBC Capital Markets, giá dầu có thể 

giảm xuống 60 USD/thùng vào năm 2023 nếu như cuộc suy thoái sâu dẫn đến sụt giảm 

nhu cầu. 

RBC Capital Markets dự đoán có 15% khả năng tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chậm lại 

đáng kể trong năm tới, dẫn đến giá dầu Brent giảm 37% so với mức 94,70 USD hiện tại. 

"Tất cả là do nhu cầu suy yếu", nhóm chiến lược gia của RBC Capital Markets do ông 

Michael Tran dẫn đầu giải thích trong một báo cáo nghiên cứu công bố ngày 12/10. 

 

 

Các chuyên gia của RBC bày tỏ lo ngại trước các yếu tố kinh tế vĩ mô bao gồm lạm phát 

cao hơn dự kiến làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng, Trung Quốc tiếp tục duy trì chính 

sách zero COVID, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đi quá xa với việc tăng lãi suất nhanh.  

https://intelmedia.vn/
https://www.facebook.com/groups/congdongsmesvietnam
https://trituemoi.vn/chuyen-dong/du-doan-gia-dau-the-gioi-nam-2023-4628.html
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“Các mối đe dọa về vĩ mô này nếu trở thành hiện thực có thể dẫn tới một bối cảnh giống 

như suy thoái, nơi mà mối tương quan giữa các loại tài sản rủi ro đều biến động mạnh do 

các nhà đầu tư đổ xô tới các tài sản an toàn”, báo cáo của RBC cho biết. 

Lạm phát phi mã dẫn đến việc Fed tăng lãi suất mạnh tay. Tính từ đầu năm nay, FED đã 

tăng lãi suất tổng cộng 5 lần với tổng mức tăng 3%, trong đó có ba lần liên tiếp tăng lãi 

suất 0,75 điểm phần trăm, một động thái chưa từng có tiền lệ. Ngân hàng này cũng để ngỏ 

khả năng có thể tăng lãi suất đáng kể trong tháng 11 và tháng 12 tới. Điều này làm gia 

tăng nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm 2023. Theo RBC, nếu kịch bản này 

xảy ra, giá dầu sẽ giảm. Hoạt động kinh tế chậm lại có xu hướng dẫn đến giá dầu giảm do 

nhu cầu và chi tiêu của người tiêu dùng suy yếu. 

Giá dầu đã tăng vọt lên khoảng 130 USD/thùng sau khi Nga phát động chiến dịch quân 

sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 nhưng hiện đã giảm về mức khoảng 90 USD. 

"Những diễn biến trong quý 

trước là lời nhắc nhở rõ ràng 

rằng một tác động mạnh của 

chính sách vĩ mô có thể tạm 

thời lấn át các nguyên tắc cơ 

bản đối với hầu hết các loại tài 

sản”, nhóm chuyên gia do ông 

Tran dẫn đầu nhận định. 

Ngoài ra, RBC còn đưa ra hai 

kịch bản kinh tế khác có thể tác động đến giá dầu trong năm tới. Trong trường hợp suy 

thoái không xảy ra, giá dầu Brent sẽ tăng khoảng 25% lên 115-120 USD/thùng do Nga 

tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu thô sang châu Âu thông qua các đường ống quan trọng. 

Còn trong một kịch bản nền kinh tế Mỹ suy thoái nông, RBC kỳ vọng giá dầu thô sẽ dao 

động quanh mức hiện tại, trong khoảng 90 - 95 USD/thùng. 

Trước đó, hãng tin Reuters đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 9. Kết quả cho thấy 

đà sụt giảm của giá dầu có thể chậm lại trong quý IV/2022 và sang đầu năm 2023. Cụ thể, 

42 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 100,45 USD/thùng 
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trong năm nay và 93,70 USD/thùng vào năm 2023. Hai mức trên đều giảm so với ước 

tính lần lượt là 103,93 USD/thùng và 96,67 USD/thùng vào tháng 8. 

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cho biết lo ngại suy thoái có thể 

chỉ ảnh hưởng đến giá dầu trong ngắn hạn, sau đó thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang 

vấn đề nguồn cung. 

Trong khi đó, ngân hàng JPMorgan dự báo dầu thô sẽ giảm xuống mức trung bình 101 

USD/thùng vào nửa cuối năm 2022 và 98 USD/thùng vào năm 2023. Natasha Kaneva, 

người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan cho biết trong một 

báo cáo hồi tháng 7: “Mặc dù chúng tôi không tin rằng rủi ro suy thoái đã ảnh hưởng đến 

giá dầu, nhưng rủi ro đó đang gia tăng. Báo cáo cho biết giá dầu có xu hướng giảm từ 30 

đến 40% trong các cuộc suy thoái”. 
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II. DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG KHỦNG HOẢNG 

Khi khủng hoảng xảy ra, đa phần các doanh nghiệp phải “loay hoay” tìm hướng đi hoặc 

trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều này tạo nên rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp, 

khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, thậm chí là ngừng hoạt động; đặc biệt 

đó là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp trẻ có thời gian 

thành lập ngắn từ 0-5 năm. 

 

Kết quả khảo sát thực trạng và cách thức doanh nghiệp thích ứng và vượt qua khủng 

hoảng cho thấy, yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng đó là: 

 Năng lực quản trị doanh nghiệp (32,9%);  

 Thị trường khách hàng (20,5%);  

 Quy mô vốn của doanh nghiệp (20%);  

 Ngành nghề kinh doanh (18%);  

 Khả năng huy động vốn (17,6%);  

 Thời gian hoạt động (14,9%);  

 Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (14,4%). 

Nội dung phần này sẽ mang đến những góc nhìn mới trong xu hướng kinh doanh và các 

giải pháp thích ứng, giúp doanh nghiệp tham khảo và hình thành định hướng chiến lược 

tồn tại/ phát triển trong bối cảnh thách thức mới của toàn cầu. 
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Xu hướng kinh doanh được dự báo  

sẽ phát triển mạnh vào năm 2023 

 

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều xu hướng kinh doanh mới hình thành và phát 

triển nhanh chóng trong sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử. Trong đó, phần 

đông doanh nghiệp tập trung vào 3 xu hướng lớn: ưu tiên tính bền vững, mua sắm qua 

mạng xã hội và ứng dụng AI mua sắm trực tuyến. 

 

Ưu tiên tính bền vững 

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, xu hướng bán lẻ phát triển phổ biến trên toàn cầu là 

tính bền vững. Chuỗi cung ứng bền vững, thời trang bền vững, tài chính bền vững... là 

các xu hướng thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong tương lai.  

Các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) trở thành những yếu 

tố quan trọng mà các nhà đầu tư hướng tới. Điều này không chỉ thúc đẩy các hoạt động 

thân thiện với môi trường mà còn giúp doanh nghiệp đáng tin hơn trong ấn tượng của 

người tiêu dùng.  

Biểu hiện tính bền vững mà một số doanh nghiệp đã thay đổi bao gồm: lựa chọn sản phẩm 

làm từ thực vật, dùng vật liệu tái chế để đóng gói, vận chuyển và dùng quần áo từ vật liệu 

tái chế. Người tiêu dùng trên toàn thế giới ngày càng nhận thức và cân nhắc nhiều hơn về 

tác động của mỗi món hàng họ mua đối với môi trường.  
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Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư nhận ra giá trị của mô hình "net zero" (Không 

phát thải ròng). Đồng thời, trong tương lai, hầu hết hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng 

bởi tính bền vững, do đó, các ngân hàng lớn bao gồm bao gồm Bank of America và 

JPMorgan Chase đã cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ USD cho hoạt động giảm biến đổi khí 

hậu. 

Tập trung kinh doanh vào các hoạt động thân thiện với môi trường sẽ có tác động tích cực 

đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các công ty và hầu hết người tiêu dùng đều cảm 

thấy hài lòng khi biết cửa hàng họ mua đang ưu tiên tính bền vững với các sản phẩm lâu 

bền. Do đó, người tiêu dùng sẽ có xu hướng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm, 

dịch vụ của doanh nghiệp.  

 

Mua sắm trên mạng xã hội 

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, bán lẻ và mua sắm trực tuyến đã thay đổi đáng kể. Covid 19 

đã buộc nhiều doanh nghiệp phải thích ứng bằng cách thiết lập một cửa hàng trực tuyến 

để tiến hành hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp không kịp thích ứng sẽ có nguy cơ 

phải đóng cửa.  

Do đó, các nền tảng trực tuyến như Facebook Marketplace, Tik Tok Shop, Wechat đang 

ngày càng phổ biến để người dùng mua sắm hàng tháng. Dù những nền tảng này hiện tạo 

ra một bước ngoặt lớn trong thế giới thương mại điện tử. Thị trường có thể thấy được sự 

gia tăng ổn định về số lượng người dùng mua hàng.  

Theo một nghiên cứu của Accenture, doanh số từ thị trường mua sắm trên các mạng xã 

hội sẽ tăng nhanh gấp ba lần, so với doanh số bán hàng từ các kênh truyền thống trong ba 
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năm tới. Thương mại mạng xã hội sẽ đạt 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2025, tăng từ 492 tỷ 

USD vào năm 2021.  

Xu hướng này chủ yếu được thúc đẩy bởi người tiêu dùng Thế hệ Z và Millennial, những 

người dự kiến sẽ chiếm 62% chi tiêu thương mại mạng xã hội toàn cầu vào năm 2025. 

Trước đây, mua sắm trên Instagram đã trở nên quen thuộc với nhiều người dùng trong vài 

năm qua.  

Nhiều doanh nghiệp đã triển khai các cửa hàng trên trang truyền thông xã hội Instagram 

và họ nhận thấy nền tảng này giúp họ có các lượt chuyển đổi tốt hơn. Điều này thay đổi 

nhờ vào việc người tiêu dùng hiện có toàn quyền truy cập internet mọi lúc mọi nơi nhờ 

điện thoại thông minh. Với sự gia tăng sử dụng điện thoại thông minh và nhiều công nghệ 

kỹ thuật số, 95% tất cả các giao dịch mua dự kiến sẽ được thực hiện trực tuyến vào năm 

2040.  

Sự gia tăng đều đặn về thời gian dành cho mạng xã hội phản ánh mức độ thiết yếu của 

những nền tảng này trong cuộc sống hàng ngày. Nó đang định hình lại cách mọi người 

mua và bán, điều này cung cấp cho các nền tảng và thương hiệu những cơ hội mới giúp 

tăng cường trải nghiệm cho người dùng và cải thiện nguồn doanh thu cho chính họ.  

 

AI sẽ thống trị Thương mại điện tử 

AI - Trí tuệ nhân tạo là một ngành khoa học, kỹ thuật chế tạo máy móc thông minh, đặc 

biệt là các chương trình máy tính thông minh. AI được thực hiện bằng cách nghiên cứu 

cách suy nghĩ của con người, cách con người học hỏi, quyết định và làm việc trong khi 

giải quyết vấn đề. Những kết quả nghiên cứu này được sử dụng như một nền tảng để phát 

triển các phần mềm và hệ thống thông minh.  
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Việc sử dụng AI trong mua sắm trực tuyến đang làm thay đổi đáng kể ngành thương mại 

điện tử. Đầu tiên, AI hiện có thể dự đoán các mô hình mua sắm của người tiêu dùng dựa 

trên các sản phẩm và trang web mà người dùng từng mua hàng và có xu hướng quan tâm.   

Ảnh minh hoạ  

Ví dụ, nếu người tiêu dùng mua từ cùng một cửa hàng qua hệ thống mua hàng trực tuyến, 

AI có thể phát hiện giao dịch mua và gửi dữ liệu cần thiết cho nhà bán lẻ, sau đó đề xuất 

người bán nên gửi ưu đãi ra sao để "cá nhân hóa" - nhắm đúng nhu cầu của khách hàng, 

từ đó bán ra được nhiều sản phẩm hơn.  

Ngoài việc sử dụng hình ảnh để tìm kiếm, người dùng còn có thể tìm kiếm bằng giọng 

nói. Khi tích hợp AI, công cụ có thể hiểu những gì khách hàng nói. Hiện tính năng này 

ngày càng được cải thiện hơn trong việc ghi nhận các cụm từ phức tạp và ngôn ngữ địa 

phương. 

Một số dạng AI hiệu quả sẽ trở nên ngày càng phổ biến trong ngành thương mại điện tử 

bao gồm: chatbots và các trợ lý ảo khác, đề xuất sản phẩm, cá nhân hóa thương mại điện 

tử và quản lý hàng tồn kho. Trong khi đó, thương mại điện tử hiện đang tập trung vào trải 

nghiệm người dùng. Việc sử dụng AI thông qua chatbot trực tuyến là một cách để thúc 

đẩy cuộc trò chuyện trong kỷ nguyên số. 

Trên thực tế, chatbot có thể tự động hóa các quy trình đặt hàng. Đây cũng là một cách 

hiệu quả để cung cấp dịch vụ khách hàng 24/7 với chi phí thấp. Với các thương hiệu, AI 

có thể dự đoán thông minh và hiệu quả hơn hành vi và nhu cầu của khách hàng, đồng thời 

đưa ra các khuyến nghị hữu ích.  
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Trở thành "thương hiệu độc tôn"  

bằng chiến lược khác biệt hóa 

 

Chiến lược khác biệt hóa (Differentiation Strategy) là một cách tiếp cận mà doanh nghiệp 

phát triển bằng cách cung cấp cho khách hàng một thứ gì đó độc đáo và khác biệt so với 

các sản phẩm mà đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp trên thị trường. Sự khác biệt đó có 

thể thể hiện thông qua thiết kế, giá thành, tính năng của sản phẩm/dịch vụ, các chính sách 

hỗ trợ sản phẩm,…  

 

Mục tiêu chính của việc thực hiện chiến lược khác biệt hóa là tăng lợi thế cạnh tranh. Một 

doanh nghiệp thường sẽ thực hiện điều này bằng cách phân tích điểm mạnh và điểm yếu, 

nhu cầu của khách hàng và giá trị tổng thể mà doanh nghiệp có thể cung cấp.  

Doanh nghiệp áp dụng chiến lược khác biệt hóa có ít sự cạnh tranh hơn, vì sản phẩm của 

thương hiệu là độc nhất vô nhị trên thị trường và không có sự thay thế. Trong dài hạn, sự 

khác biệt hóa sẽ giúp doanh nghiệp có được lợi nhuận cao hơn do có được niềm tin của 

khách hàng. Sự trung thành của khách hàng chính là rào cản lớn cho các đối thủ mới muốn 

gia nhập ngành. Chiến lược khác biệt hoá cùng với chiến lược tập trung và chiến lược chi 
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phí tối ưu là ba chiến lược tổng quát được xây dựng bởi Michael Porter, Giáo sư đại học 

Harvard, một trong những bộ óc quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới. 

“Cạnh tranh để trở thành giỏi nhất. Cạnh tranh để trở thành độc nhất vô nhị… Không có 

công ty tốt nhất bởi cái tốt nhất tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng. Vì thế, chiến 

lược của công ty sẽ không phải là trở thành tốt nhất, mà phải trở thành độc nhất vô nhị, là 

khác biệt”, chuyên gia Michael Porter khẳng định. 

Có hai loại chiến lược khác biệt hóa chính mà một doanh nghiệp có thể thực hiện: chiến 

lược khác biệt hóa trên diện rộng và chiến lược khác biệt hóa tập trung. 

Chiến lược khác biệt hóa trên diện 

rộng được áp dụng khi doanh nghiệp 

hướng tới mục tiêu trở thành thương 

hiệu duy nhất đối với số lượng khách 

hàng rộng lớn. Apple là một ví dụ 

điển hình về một công ty tạo ra sự 

khác biệt so với các đối thủ cạnh 

tranh. Chiến lược khác biệt hoá đã 

trở thành nỗi ám ảnh với cố sáng lập Steve Jobs đến nỗi ông đã sử dụng câu tagline kinh 

điển “think different” cho Apple. 

Việc tạo ra hệ điều hành riêng biệt macOS cho laptop Macbook và iOS cho iPhone, iPad 

đã giúp “nhà Táo” trở nên độc nhất vô nhị đối với đông đảo tín đồ công nghệ. Hệ sinh 

thái này đã khiến người dùng bước chân vào thế giới Apple và khó có thể thoát ra, từ đó 

giúp Apple trở thành một trong những công ty thành công nhất trong việc phát triển lòng 

trung thành của khách hàng với thương hiệu. Khách hàng trung thành của thương hiệu sẽ 

xếp hàng chờ mua iPhone mới nhất, tải nhạc qua iTunes, xem các chương trình truyền 

hình yêu thích trên Apple TV và chơi trò chơi trên iPad của họ. Khái niệm về sự khác biệt 

của thương hiệu đã cho phép Apple tạo ra một sự phân chia không chính thức trong thế 

giới thiết bị điện tử: thiết bị của Apple và tất cả những thứ khác.  

Khác với chiến lược khác biệt hóa trên diện rộng, chiến lược khác biệt hoá tập trung sẽ 

chia thị trường thành các phân khúc nhỏ (thị trường ngách). Doanh nghiệp cần tìm thấy 
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thị trường không cạnh tranh, sau đó dành toàn bộ nguồn lực để chiếm lấy thị trường này. 

Việc ứng dụng chiến lược khác biệt hoá tập trung phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ 

hoặc startup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến lược khác biệt được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố. Trước hết là tính quan trọng. 

Điểm khác biệt mà thương hiệu phải mang lại giá trị và lợi ích cho khách hàng. Thứ hai 

là tính đặc biệt, tức là chưa từng xuất hiện ở các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Tiếp 

đến là tính dễ truyền đạt và vừa túi tiền - người mua hàng cần dễ dàng nhận ra sự khác 

biệt của thương hiệu và có thể đủ kinh phí để trả cho điểm khác biệt đó. Quan trọng nhất 

là điểm khác biệt phải giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số bán hàng. 

 

 

 

 

Breezes Resorts là một trong những ví dụ điển hình về chiến lược khác biệt hóa 

tập trung. Công ty có 7 khu nghỉ dưỡng nhiệt đới chỉ phục vụ các vợ chồng 

chưa có con, do đó các khu nghỉ dưỡng được đảm bảo là không gian không có 

trẻ em và tiếng ồn. Những cặp đôi muốn dành thời gian yên tĩnh rất ưa chuộng 

những loại hình dịch vụ này. 
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Dự báo tiền lương thực tế Việt Nam 

 tăng nhanh thứ 2 thế giới năm 2023 

 

Theo khảo sát của ECA International, năm 2023, chỉ có 37% các quốc gia trên toàn 

thế giới dự đoán tiền lương sẽ tăng lên. Các nước châu Á sẽ dẫn đầu về tốc độ tăng 

lương, trong đó, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về tốc độ tăng lương thực tế. 

 

Theo đó, tiền lương thực tế là tiền lương đã được điều chỉnh theo tốc độ tăng của giá cả. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do lạm phát tăng cao ăn mòn vào tiền lương mà 

người lao động nhận được.   

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất sẽ là châu Âu, nơi trung bình tăng trưởng tiền lương 

thực tế tính bằng tiền lương danh nghĩa trừ đi lạm phát hiện đang âm 1,5%. Tại Anh, nếu 

so với con số được khảo sát vào năm 2000, người lao động nước này đang đối mặt với 

những con số tệ nhất.  

Cụ thể, bất chấp tiền lương danh nghĩa tăng 3,5%, sau khi trừ đi lạm phát (lên tới 9,1%) 

thì tiền lương thực tế lại giảm tới 5,6%. Tiền lương ở Anh được dự báo sẽ còn giảm thêm 

4% trong năm 2023.  
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Tại Mỹ, tiền lương thực tế cũng giảm 

4,5% trong năm nay. Bước sang năm 

2023, những yếu tố như sức mạnh 

đồng USD, các chính sách tiền tệ của 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và 

sự độc lập tương đối về nguồn năng 

lượng được kỳ vọng sẽ đẩy lạm phát 

Mỹ về mức 3,5%, là động lực để 

lương thực tế tại đây tăng thêm 1%.  

Ngược lại, các quốc gia châu Á đang dẫn đầu nhóm quốc gia có tiền lương tăng trưởng 

tốt nhất, chiếm tới 8 trong số 10 nước có tốc độ tiền lương tăng nhanh. Trong danh sách 

này, Ấn Độ hiện đang dẫn đầu với mức tăng trưởng 4,6%.  

Việt Nam đứng thứ hai trong top những quốc gia có tốc độ tăng trưởng tiền lương thực tế 

cao nhất với con số 4%. Mức tăng trưởng lương thực tế này bất chấp mức lạm phát được 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo khoảng 3,9% vào năm 2023. Tiếp theo là Trung Quốc 

3,8%, còn Brazil (3,4%) và Arab Saudi (2,3%) chiếm hai vị trí còn lại trong top 5.  

Tốc độ tăng lương thực tế trên toàn châu Á dự kiến vào khoảng 1,3% trong năm 2023, 

giảm 0,3% so với năm 2021. Trong khi đó, tiền lương thực tế của người lao động toàn 

cầu dự kiến sẽ giảm 0,5% vào năm sau. 

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan được kỳ vọng có tốc độ tăng 

tiền lương thực tế vào năm 2023 cao hơn so với 2022 khi quá trình phục hồi sau đại dịch 

tiếp tục và lạm phát giảm. Theo ông Lee Quane, Giám đốc khu vực châu Á của ECA 

International, người lao động tại nhiều nước ASEAN sẽ chứng kiến tiền lương thực tế 

tăng trong cả năm 2022 và 2023.  

Khảo sát của ECA chỉ ra, tiền lương thực tế trên toàn cầu đã giảm 3,8% trong năm 2022. 

Công ty dự báo, năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho người lao động, chỉ 1/3 

quốc gia được khảo sát dự kiến tiền lương thực tế sẽ tăng. Dù vậy, tình hình vẫn khả quan 

hơn mức 22% vào năm nay.  
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Nhìn về tương lai của metaverse 

 

Chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm 2022, thuật ngữ “metaverse” xuất hiện khoảng 

hơn 1.100 lần. Ngoài ra, hơn 120 tỷ USD đã được đổ vào xây dựng các công nghệ 

cũng như hạ tầng cho metaverse, gấp đôi so với năm 2021. 

 

Theo báo cáo của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ, trong nửa đầu năm 2022, 

“metaverse” xuất hiện khoảng hơn 1.100 lần trong hồ sơ (regulatory filing) của các công 

ty trên sàn chứng khoán. Một năm trước đó, con số này mới chỉ là 260 lần. 

Hiện nay, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia và Tencent, sáu trong số các công 

ty lớn nhất thế giới, đang đua nhau xây dựng metaverse. Hồi tháng 1/2022, Microsoft 

thông báo chi trả khoản tiền 75 triệu USD cho công ty chuyên về trò chơi điện tử 

Activision Blizzard để công ty này hỗ trợ xây dựng metaverse. Theo ước tính của 

McKinsey & Company - công ty tư vấn doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư liên quan tới 

metaverse lên tới 120 tỷ USD chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm nay. 
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Ý tưởng về metaverse đã tồn tại từ cả thế kỷ nay, nhưng thuật ngữ metaverse xuất hiện 

cách đây chỉ khoảng 30 năm, đầu tiên là trong các tiểu thuyết… khoa học viễn tưởng. 

Trong cuốn Snow Crash (1992), tác giả Neal Stephenson miêu tả một thế giới hiện tại ảo 

(virtual reality-VR). Đó là một thế giới metaverse do máy tính tạo ra, con người giao tiếp, 

làm việc và giải trí trong thế giới này, nhờ vào kính ảo và kết nối internet. 

Metaverse nghe có vẻ rất giống Matrix - thế giới ảo trong bộ phim nổi tiếng cùng tên, 

nhưng Matrix lại là một vũ trụ giả lập mà hầu như tất cả mọi người sống cả cuộc đời ở 

đây. Metaverse là thế giới ảo tồn tại song song với thế giới thực, nơi người ta có thể lựa 

chọn kết nối với nó, hay không. 

Tất nhiên, ở thời điểm này, metaverse 

chưa thực sự định hình, và đối với 

phần lớn chúng ta, nó vẫn còn khá vô 

hình. Nhưng phải thừa nhận rằng thế 

giới của chúng ta hiện nay đang thay 

đổi một cách chóng mặt nhờ vào công 

nghệ. Chúng ta chuyển nhanh từ máy 

tính bàn kết nối internet tới di động rồi 

tới công nghệ đám mây. 

Hiện nay, internet tồn tại ở mọi quốc gia, với khoảng 40.000 mạng máy tính, hàng triệu 

ứng dụng, hàng tỷ máy chủ, khoảng hơn hai tỷ trang web cũng như hàng chục tỷ thiết bị. 

Những công nghệ nói trên đều có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu, hoặc kết nối với nhau. 

Tuy nhiên, để xây dựng và vận hành metaverse - nơi có số lượng khổng lồ người tham 

gia tương tác, nhìn nhận thẳng thắn rằng hệ thống hiện nay chưa đáp ứng được, cũng như 

cần vô số các thiết bị điện tử mới để có thể tham gia vào metaverse như đã được hình 

dung. 

Metaverse hoàn toàn có thể là “kỷ nguyên thứ 4”, sau sự xuất hiện của máy tính lớn 

(mainframe) từ những năm 1950, tiếp theo là máy tính cá nhân, internet từ những năm 

1980, thiết bị di động và điện toán đám mây mà chúng ta đang dùng ngày nay. Theo David 

Chalmers, triết gia, giáo sư về khoa học thần kinh của trường New York University, 
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metaverse sẽ dần trở thành “hiện thực”. Cùng quan điểm với ông, không ít chuyên gia 

cũng dự đoán rằng metaverse sẽ “tái tạo tương lai”. 

 

 

 

 

 

 

Tất nhiên, một số người vẫn hy vọng rằng metaverse chỉ dừng lại ở trò chơi giả tưởng. 

Theo họ, các ông lớn công nghệ đã và đang có ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của chúng 

ta và metaverse sẽ là một bước kiểm soát khác sâu rộng hơn nhiều. Tim Sweeney, nhà 

sáng lập kiêm CEO của Epic Games, từng nói rằng: “Nếu một công ty giành được quyền 

kiểm soát metaverse, họ sẽ có quyền lực hơn bất kỳ chính phủ nào”. 

Dẫu cho có ủng hộ hay không, thực tế chỉ ra lợi ích kinh tế của metaverse là không thể 

bàn cãi. Theo Citi and KPMG, metaverse sẽ đạt giá trị doanh thu 13 tỷ USD/năm vào năm 

2030. Jensen Huang, nhà sáng lập của Nvidia, tin rằng GDP của metaverse một ngày nào 

đó sẽ “vượt cả GDP của thế giới thực”. 

Metaverse (tạm dịch là vũ trụ ảo) là một thế giới “kéo dài” của thế giới thực, trong đó mỗi 

cá nhân sẽ được thể hiện qua dạng avatar và sống trong một không gian ba chiều (3D). 

Điều đó có nghĩa là người tham gia metaverse có thể tự do lựa chọn hình ảnh đại diện, 

tương tác với các thành viên khác hay cũng có thể di chuyển trong thế giới ảo nhờ vào 

kính thực tế ảo và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Metaverse có thể hướng tới nhiều mục đích 

khác nhau, như giải trí, giáo dục, công việc hay kinh doanh. 

 

Theo nghiên cứu của Pew Research Center, 54% các chuyên gia được phỏng vấn cho 

rằng tới năm 2040 thì metaverse sẽ trở nên hoàn hoàn “đắm chìm”. Tức metaverse có 

kết cấu ba chiều, nơi người sử dụng có thể tương tác và cảm giác như thật và sẽ có thể 

vận hành mọi thao tác của đời sống hàng ngày của hàng trăm triệu người. 
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III. LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 

 

Trong thế giới hội nhập, mỗi doanh nghiệp cần xác định được các giá trị toàn cầu và định 

vị nguồn lực để sản sinh ra những thứ giá trị. Còn với doanh nhân và các nhà lãnh đạo, 

giá trị và sức mạnh đa cực đến từ hành trình hội nhập những tri thức, kiến thức, năng lực 

quản trị tiến bộ của toàn cầu. 

Tối quan trọng là năng lực lãnh đạo cần “khớp” với khát vọng và mục tiêu tăng trưởng 

của doanh nghiệp. Trong sự phát triển đó, đạo đức và tinh thần chính trực tất nhiên là điều 

kiện tất yếu. Nhưng càng khó hơn là việc xây dựng một hệ thống tư duy làm trụ đỡ để 

gồng gánh toàn bộ đường hướng cho tổ chức. 

Một tinh thần phụng sự, ưu tiên mang lại giá trị cho khách hàng, gắn liền với năng lực 

lãnh đạo và phối hợp vượt trội của đội nhóm là lời giải hiệu quả cho bài toán về hiệu suất: 

 

 

 

 

 

 

Làm sao để 1+1=11, 

và thậm chí 1+1=111? 
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Bản sắc lãnh đạo 

 

Tiến sĩ Gregory Stebbins, nhà sáng lập PeopleSavvy và là thành viên của Hiệp hội Tâm 

lý Hoa Kỳ, đã chia sẻ về hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mỗi người. Theo ông, nhà 

lãnh đạo cần thông suốt và vượt lên trên "các tầng cao" để tạo thành bản sắc lãnh đạo. 

 

Trong quá trình trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, nhận thức bản thân là yếu tố quan trọng. 

Để đáp ứng yêu cầu đó, các nhà lãnh đạo cần khám phá bản sắc lãnh đạo của bản thân 

cũng như tìm hiểu cách mà bản sắc lãnh đạo được hình thành và thúc đẩy. 

Trong quá trình điều hành, bản sắc lãnh đạo ban đầu sẽ đóng vai trò như môt nền tảng. 

Bản sắc ngày càng được thể hiện rõ nét thông qua quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo. 

Các nhà lãnh đạo nếu không dành thời gian để phát triển khả năng tự nhận thức có thể 

không giữ được bản sắc lãnh đạo khi đối diện với hàng loạt vấn đề trong công việc hay 

cuộc sống. Các tác động bên ngoài cùng một ý chí không kiên định có thể khiến chúng ta 

đánh mất quan niệm vốn có của bản thân và thể hiện một bản sắc lãnh đạo không nhất 

quán. 
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Các tầng bản sắc lãnh đạo 

Theo Tiến sĩ Gregory Stebbins, chúng ta có thể sử dụng quá trình tự nhận thức để khám 

phá các tầng khác nhau hình thành nguồn gốc bản sắc lãnh đạo. Tầng bản sắc bên ngoài 

có thể tác động đến tầng bản sắc bên trong và khi mở rộng được nhận thức, chúng ta có 

thể nhận thấy tầng bản sắc được nhận thức sau cùng lại là cội nguồn của những gì đã được 

khám phá trước đó. 

Hành vi 

Hãy bắt đầu với hành vi, bởi hành vi định hình bản sắc lãnh đạo. Trong một tổ chức, hành 

vi của lãnh đạo là khía cạnh đáng chú ý được đề cập đầu tiên khi nói về bản sắc. Một nhà 

lãnh đạo cởi mở hay độc tài, hay ở giữa hai thái cực này đều được nhận biết thông qua 

hành vi. 

Khi một nhà lãnh đạo cư xử một cách nhất quán và có những hành vi tạo dấu ấn, bản sắc 

lãnh đạo sẽ được xác nhận. Hành vi là thành phần cốt lõi và là trung tâm của bản sắc bởi 

không ai khác có thể lựa chọn hành vi của chúng ta cho chính chúng ta. Động lực của các 

hành vi bắt nguồn từ các tầng bản sắc được khám phá tiếp sau đây. 

Kỹ năng giao tiếp 

Kỹ năng cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của một nhà lãnh đạo. Kỹ năng giao 

tiếp linh hoạt cho phép các nhà lãnh đạo tạo ra các mối quan hệ quan trọng và thúc đẩy 

nhân viên trong khi điều hướng các trở ngại của tổ chức. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
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các nhà lãnh đạo có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ tạo ra các đội nhóm kết nối và có động lực 

hơn. 

Khả năng thúc đẩy mối quan hệ giữa 

các cá nhân thông qua sự đồng cảm, 

xây dựng lòng tin và giao tiếp rõ ràng 

là kỹ năng nền tảng tác động đến cả 

nhà lãnh đạo và cấp dưới của họ. Kỹ 

năng giao tiếp cũng giúp các nhà lãnh 

đạo đưa ra các hành vi chuẩn mực 

hơn và tạo những dấu ấn tích cực. 

Thái độ 

Nhiều nhà lãnh đạo có thể có những hành vi giống nhau nhưng được thúc đẩy bởi những 

thái độ khác nhau. 

Giả sử rằng chúng ta là những nhà lãnh đạo giàu lòng trắc ẩn, chúng ta có thể bị thúc đẩy 

bởi thái độ của mình rằng lòng trắc ẩn đối với người khác là mục đích chính của lãnh đạo. 

Có những thái độ được thúc đẩy từ chính suy nghĩ của chúng ta, trong khi có những thái 

độ khác được thúc đẩy bởi nhu cầu tình huống. 

Giá trị 

Các giá trị đặt ra tiêu chuẩn về những gì chúng ta sẽ làm hoặc không làm và định hướng 

thái độ của chính chúng ta. Các giá trị hoạt động theo hệ thống phân cấp, xác định các ưu 

tiên của nhà lãnh đạo. Thường thì các nhà lãnh đạo “hy sinh” các giá trị cấp thấp hơn để 

giữ nguyên các giá trị cao hơn. 

Các giá trị tuy khá ổn định nhưng có thể thay đổi theo thời gian. Những giá trị được xem 

là quan trọng ở hiện tại có thể không còn quan trọng trong những giai đoạn tiếp theo. Đây 

là lý do tại sao mà chúng ta cần liên tục phát triển nhận thức để xác định những giá trị 

quan trọng trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Liên tục nhận định lại các giá trị 

và đảm bảo rằng chúng ta suy nghĩ và làm việc từ một quan điểm cân bằng. 
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Niềm tin và giả định 

Lớp bản sắc cuối cùng được đề cập dựa trên niềm tin và những giả định mà chúng ta đưa 

ra về những niềm tin đó. Lulian Lonescu, một nhà viết sách về khoa học viễn tưởng và 

giả tưởng, đã giải thích: "Niềm tin là những gì chúng ta cho là sự thật, bất kể chúng ta có 

bất kỳ bằng chứng nào về sự thật khách quan của chúng hay không. Niềm tin được phát 

triển và kế thừa". 

Phát triển niềm tin là kết quả từ trải nghiệm cá nhân. Những hành động lặp đi lặp lại ảnh 

hưởng đến những giả định mà chúng ta đưa ra về niềm tin của mình. Phần lớn niềm tin 

của chúng ta nằm ở mức độ vô thức. Vì vậy, chúng ta có thể không biết rằng bản sắc lãnh 

đạo của chúng ta đang bị hạn chế và chúng ta có tính phòng thủ cao. 

Tiến sĩ Gregory Stebbins cho rằng việc áp dụng “phương pháp đánh giá 360 độ” giúp 

chúng ta có những đánh giá về bản thân từ nhân viên, đồng nghiệp và cấp cao hơn, từ đó 

nhận ra các hành vi liên quan đến các lớp bản sắc được đề cập trên. Đây là điểm khởi đầu 

để khám phá cội nguồn của bản sắc của các nhà lãnh đạo. 

Niềm tin tác động đến các giá trị mà chúng ta thấy quan trọng, thái độ mà chúng ta có đối 

với những người xung quanh và các vấn đề khác nhau, các kỹ năng giao tiếp mà chúng ta 

sử dụng khi tương tác với người khác và hành vi chúng ta sử dụng. Tất cả những điều này 

tạo nên các tầng bản sắc lãnh đạo và việc khám phá ra các tầng bản sắc sẽ giúp các nhà 

lãnh đạo không đi chệch hướng trong sự nghiệp lãnh đạo của mình./. 
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5 bước xây dựng thương hiệu cá nhân  

dành cho lãnh đạo 

 

Xây dựng thương hiệu cá nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong cuộc sống và công 

việc, nhất là đối với các nhà lãnh đạo, quản lý. Để thành công ở vị trí dẫn đầu trong một 

tổ chức lớn, các nhà lãnh đạo cần chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân phù hợp và 

nổi bật. 

 

Một nhà lãnh đạo tạo dựng được thương hiệu cho bản thân được coi là thành công khi 

thương hiệu giúp truyền tải bản sắc lãnh đạo và những giá trị mà cá nhân nhà lãnh đạo 

muốn mang tới cho tổ chức. 

Một thương hiệu cá nhân nổi bật giúp nhà lãnh đạo khẳng định khả năng lãnh đạo và tạo 

ra các giá trị. Khi xác định hình ảnh muốn hướng đến và muốn được biết đến, nhà lãnh 

đạo sẽ tập trung hơn vào các mục tiêu và dễ dàng từ bỏ những nhiệm vụ, dự án không phù 

hợp với thương hiệu cá nhân. 

Tuy nhiên, nếu thương hiệu lãnh đạo không phù hợp với vị trí hiện tại hoặc vị trí mà nhà 

lãnh đạo hướng đến thì hiệu quả sẽ không được như mong đợi. Vậy làm thế nào để xây 

dựng một thương hiệu lãnh đạo đúng hướng?. Norm Smallwood, đồng sáng lập của The 

RBL Group - một công ty tư vấn về hệ thống lãnh đạo và nhân sự chiến lược tại Mỹ đã 

đưa ra 5 bước giúp các nhà lãnh đạo xây dựng thương hiệu cá nhân thành công. 
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Bước 1 

Xác định kết quả cần đạt được trong năm tới 

Hãy bắt đầu bằng câu hỏi "Trong 12 tháng tới, kết quả chính mà tôi muốn đạt được trong 

công việc là gì?" Khi đặt câu hỏi này các nhà lãnh đạo hãy tính đến lợi ích của bốn nhóm: 

Khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và tổ chức. 

Các nhà lãnh đạo nên tập trung vào kỳ vọng của khách hàng, các nhà đầu tư, người lao 

động và tổ chức thay vì xác định điểm mạnh cá nhân. Thương hiệu lãnh đạo tập trung 

việc hướng ngoại và mang lại kết quả. Mặc dù xác định điểm mạnh sẵn có là một phần 

quan trọng trong việc xác định thương hiệu lãnh đạo, nhưng điểm khởi đầu là làm rõ 

những gì mà các bên đang mong đợi ở người đứng đầu tổ chức. 

Bước 2 

Các nhà lãnh đạo mong muốn được biết đến vì điều gì? 

Một số nhà lãnh đạo được xem là có chuyên môn giỏi, tận tâm trong công việc, nhưng 

với tính cách hướng nội, họ nhận ra rằng những đặc điểm này sẽ tạo nên một thương hiệu 

lãnh đạo xa cách và cản trở họ trong vai trò mới. 

Khi tiếp nhận vị trí dẫn đầu, nhà lãnh đạo nên xác định những phẩm chất nào là quan 

trọng cho vị trí mới bằng cách trả lời câu hỏi: "Đây có phải là những đặc điểm mà một 

người lãnh đạo/ một người quản lý nên thể hiện không?". Nếu có thể, hãy tham khảo 
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những băn khoăn này với cấp trên, đồng nghiệp và một số cấp dưới đáng tin cậy nhất để 

có sự nhận định phù hợp. Thường thì những yếu tố được mong chờ từ một nhà lãnh đạo 

được mô tả trong 6 từ: Hợp tác, Thận trọng, Độc lập, Đổi mới, Định hướng kết quả, Chiến 

lược. 

Bước 3 

Xây dựng bản sắc lãnh đạo 

Bước tiếp theo là kết hợp sáu từ: Hợp tác, Thận trọng, Độc lập, Đổi mới, Định hướng kết 

quả, Chiến lược này thành ba cụm từ phản ánh bản sắc mong muốn của nhà lãnh đạo. 

Phương pháp này cho phép xây dựng một mô tả sâu hơn, phức tạp hơn: không chỉ những 

gì nhà lãnh đạo muốn được biết đến mà còn cả cách các nhà lãnh đạo hành động để đạt 

được điều đó. 

Thử nghiệm với nhiều cách kết hợp có thể tạo ra từ sáu từ trên giúp kết tinh thương hiệu 

lãnh đạo cá nhân bằng cách mô tả khéo léo kiểu mẫu nhà lãnh đạo hiện tại và kiểu mẫu 

mà nhà lãnh đạo đang trở thành. Ví dụ như: Sáng tạo độc lập, Hợp tác có chủ ý, Định 

hướng kết quả về mặt chiến lược 

Bước 4 

Xây dựng tuyên bố thương hiệu lãnh đạo và thử nghiệm 

Trong bước này, hãy kết hợp mọi thứ lại với nhau để tạo thành một tuyên bố về thương 

hiệu lãnh đạo tạo bằng cấu trúc sau: “Tôi muốn được biết đến là ______________ để tôi 

có thể cung cấp __________.” 

Ví dụ như: “Tôi muốn được biết đến là người đổi mới độc lập, hợp tác có chủ đích và 

định hướng kết quả về mặt chiến lược để tôi có thể mang lại kết quả tài chính vượt trội 

cho doanh nghiệp của mình.” 

Với tuyên bố thương hiệu lãnh đạo đã được soạn thảo, hãy đặt ra bốn câu hỏi sau để xem 

xét việc tinh chỉnh tuyên bố: Đây có phải là bộ nhận diện thương hiệu thể hiện rõ nhất 

nhà lãnh đạo là ai và có thể làm gì không?; Bộ nhận diện thương hiệu này có phải là thứ 
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tạo ra giá trị trong mắt tổ chức và các bên liên quan chính không?; Những rủi ro khi tuyên 

bố thương hiệu này là gì?; Thương hiệu này có thể phát triển không?. 

Sau khi trải qua bài tập này, các nhà lãnh đạo có thể tạo ra một thương hiệu lãnh đạo cá 

nhân phù hợp với vai trò mới và trong khả năng để biến tuyên bố lãnh đạo của mình thành 

hiện thực. 

Bước 5 

Biến thương hiệu thành hiện thực 

Các thương hiệu nổi bật nhưng không phù hợp có thể tạo ra sự hoài nghi bởi các bên sẽ 

cho rằng các nhà lãnh đạo hứa những gì họ không cung cấp. Để đảm bảo rằng thương 

hiệu cá nhân được hiện thực hóa trong công việc hàng ngày, sau khi xác định thương hiệu 

cá nhân, các nhà lãnh đạo hãy chia sẻ nó với những người khác và cho mọi người biết bạn 

đang phát triển với tư cách là một nhà lãnh đạo và mời phản hồi của họ. 

Theo Norm Smallwood, việc rèn luyện thương hiệu lãnh đạo và kỷ luật hàng ngày để biến 

nó thành hiện thực đã giúp các nhà lãnh đạo tập trung vào những thách thức quan trọng 

nhất trong vai trò mới của mình. 

Thương hiệu lãnh đạo cũng cần linh hoạt và phát triển không ngừng nhằm đáp ứng những 

kỳ vọng khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong sự nghiệp của nhà lãnh đạo. 

Những nhà lãnh đạo luôn nỗ lực phát triển thương hiệu cá nhân là những nhà lãnh đạo có 

nhiều khả năng thành công trong dài hạn cũng như tận hưởng hành trình của người đứng 

đầu trọn vẹn hơn./. 
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Ba vai trò quyết định  

sự thành công của nhà lãnh đạo 

 

Quan điểm về một nhà lãnh đạo tài ba hiện nay đã có nhiều thay đổi. Thay vì thể hiện 

quyền lực chính thức, người đứng đầu cần có sự chuyển đổi cá nhân đầy thách thức nhưng 

cần thiết, đó là đảm nhiệm cùng lúc ba vai trò: kiến trúc sư, người bắc cầu và chất xúc 

tác. 

 

Lãnh đạo giống như một kiến trúc sư (Architect) 

Để mở rộng quy mô doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo cần tạo ra văn hóa và năng lực khuyến 

khích mọi người trong tổ chức - từ nhân viên tuyến đầu đến các giám đốc cấp cao - luôn 

sẵn sàng cho sự đổi mới. 

Các công cụ và dữ liệu kỹ thuật số là những yếu tố quan trọng cho phép tập thể đồng sáng 

tạo. Các nhà lãnh đạo có thể sử dụng năm đòn bẩy để thiết kế, xây dựng và phát triển kiến 
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trúc tổ chức đổi mới theo thời gian, đó là: phong cách lãnh đạo, tài năng, cấu trúc, mô 

hình hoạt động và các công cụ. 

Với những đòn bẩy này, các nhà lãnh đạo xóa bỏ các rào cản hạn chế sự sáng tạo và xây 

dựng tư duy, hành vi cần thiết cho việc đồng sáng tạo. Những nỗ lực của các nhà lãnh đạo 

cho phép cấp dưới được trao quyền nhiều hơn, thúc đẩy tư duy và tính sáng tạo thay vì 

phản ứng và chỉ tập trung giải quyết vấn đề một cách đơn thuần. 

Lãnh đạo như một người bắc cầu (Bridge) 

Khuyến khích sự đổi mới trong tổ chức đã là một thách thức, nhưng càng thách thức hơn 

khi khuyến khích nhân viên làm việc chặt chẽ với những người bên ngoài phòng ban hay 

ngoài doanh nghiệp. Dù vậy, đó chính xác là những gì một nhà lãnh đạo bắc cầu phải làm: 

tiếp cận một cách có hệ thống các nhân tài vốn bị ngăn cách như những bức tường giữa 

các phòng ban, bộ phận hoặc giữa các công ty. 

Để làm điều đó một cách hiệu quả, nhà lãnh đạo cần thiết lập các kết nối xã hội, tạo cảm 

giác tin tưởng, ảnh hưởng lẫn nhau và có cam kết chung giữa các tổ chức, lĩnh vực, ngành 

ngành nghề và khu vực địa lý. Đã có quá nhiều nhà lãnh đạo chỉ tập trung vào các hợp 

đồng và quyền sở hữu trí tuệ mà không tạo được liên kết xã hội cần thiết cho sự hợp tác, 

thử nghiệm và học hỏi với nhiều bên khác nhau. 

Xây dựng một nhóm các nhà tư tưởng, công nghệ và chiến lược hình thành cầu nối cho 

hoạt động kinh doanh cốt lõi. Từ đó có được những đối tác phù hợp, sắp xếp họ theo 

những chiến lược chung và tích hợp khả năng của họ vào một giải pháp nhất quán. 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo như chất xúc tác (Catalysts) 

Trong xu hướng Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation), các nhà lãnh đạo xuất sắc 

thường thu hút các cá nhân và các nhóm trong hệ sinh thái rộng lớn bao quanh tổ chức 

Quan điểm về một nhà lãnh đạo giỏi đã có 

nhiều thay đổi 
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đồng sáng tạo cùng với tổ chức của mình. Để các ý tưởng đến nhanh hơn, công việc của 

lãnh đạo - chất xúc tác là khuyến khích và đẩy nhanh các hoạt động hợp tác đa bên đó. 

Các nhà lãnh đạo - xúc tác cần chủ động quản lý mạng lưới các mối quan hệ phụ thuộc 

lẫn nhau xung quanh tổ chức của mình. Họ lập bản đồ các mối quan hệ phụ thuộc lẫn 

nhau đó đồng thời kích hoạt và trao quyền cho những người đóng vai trò quan trọng. 

Trong nhiều trường hợp, với các công ty, chính phủ, cá nhân bên ngoài ngành, nhà lãnh 

đạo có rất ít quyền kiểm soát trực tiếp. Những nhân tố này được coi là những "nghi phạm 

bất thường". Nếu các nhà lãnh đạo không thể xác định và làm việc với những “nghi phạm 

bất thường” này, nỗ lực đổi mới của tổ chức của họ có thể bị cản trở. 

 

Không lệ thuộc vào quyền lực  

Ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo thấy mình cần phải thực hiện đồng thời chức năng của 

kiến trúc sư, cầu nối và chất xúc tác. Đây là quan điểm về lãnh đạo khác với các quan 

điểm đã có trước đây. 

Khi mọi người lần đầu tiên trở thành nhà quản lý, hầu hết đều tin rằng quyền lực của họ 

bắt nguồn từ vị trí của họ trong hệ thống phân cấp. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra rằng 

những người tài năng nhất lại có thể không tuân theo mệnh lệnh. Mặc dù các nhà lãnh 

đạo có thể nghĩ rằng tuân thủ là những gì họ muốn, nhưng cam kết mới là những gì họ 

cần. Nếu mọi người không cam kết, họ sẽ không chủ động hoặc chịu rủi ro cần thiết để 

thực hiện hoặc tham gia vào sự đổi mới. 
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Thực tế này là thách thức ngay cả với những nhà quản lý  giàu kinh nghiệm nhất. Trong 

đổi mới, quyền lực chính thức lại là nguồn quyền lực rất hạn chế, bởi vì đổi mới là một 

hành động tự nguyện, các nhà lãnh đạo cần mời gọi sự đổi mới và tạo không gian cho cấp 

dưới thực hiện đổi mới chứ không phải ra lệnh và kiểm soát. 

Tư duy đổi mới của lãnh đạo có vai trò quan trọng đối với tương lai của mỗi doanh nghiệp 

Vậy làm thế nào để các nhà lãnh đạo có thể đưa tổ chức của mình trở thành một “cường 

quốc sáng tạo”? Câu trả lời chính từ sự chuyển mình của người đứng đầu: thể hiện sức 

ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ của quyền lực chính thức; chủ động hợp tác, thử 

nghiệm và học hỏi từ những đối tác tiềm năng bên trong và bên ngoài tổ chức. 

Là kiến trúc sư, các nhà lãnh đạo cần xây dựng văn hóa và khả năng đồng sáng tạo. Với 

tư cách là cầu nối, họ sắp xếp và cho phép các mạng lưới nhân tài trong và ngoài tổ chức 

của họ cùng sáng tạo. Và với tư cách là chất xúc tác, họ dẫn đầu vượt ra ngoài ranh giới 

tổ chức của mình để tiếp thêm sinh lực và kích hoạt đồng sáng tạo trên toàn bộ hệ sinh 

thái. 

Phân tích nhóm vai trò ABCs (Architect, Bridge, Catalysts) cho thấy tại sao việc phát 

triển tư duy đổi mới cùng với kỹ năng của nhà lãnh đạo lại có vai trò quan trọng đối với 

tương lai của mỗi doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa như hiện nay./ 
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3 câu chuyện kinh điển của các doanh nhân  

truyền cảm hứng về thành công và giàu có 

 

Harland Sanders, Richard Branson và Vijay Shekhar Sharma là những doanh nhân thuộc 

các thế hệ khác nhau, thế nhưng câu chuyện về hành trình lập nghiệp và trở thành những 

doanh nhân thành công nhất thế giới chắc hẳn sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ để bạn đuổi 

sự nghiệp của mình.   

 

Richard Branson  

Từ cậu bé mắc chứng khó đọc trở thành tỷ phú thế giới 

Richard Branson là ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và là người sáng lập Tập đoàn Virgin 

Group (Anh) với hơn 400 công ty. Cùng với những tỷ phú thế giới như Bill Gates, Steve 

Jobs và Warren Buffet, Branson đã tạo nên cho mình sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. 

Nhưng không phải ai cũng biết đến căn bệnh ông mắc phải và những sóng gió tuổi thơ 

mà ông đã trải qua. 

Sinh ngày 18/7/1950 trong một gia đình không hề giàu có, ngay từ nhỏ, Richard Branson 

đã mắc chứng khó đọc bẩm sinh. Đây là một căn bệnh hiếm gặp gây trở ngại đến việc đọc 

và viết nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thành tích học tập của ông thường xuyên bị 

xếp cuối lớp.  
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Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể ngăn cản cậu bé Richard Branson thực hiện 

những ý tưởng táo bạo của mình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng với mặc cảm về 

khiếm khuyết nên khi chưa học hết trung học, Branson đã bỏ học để phụ mẹ kiếm sống. 

Mặc dù vậy, bà Eve, mẹ ông vẫn luôn tin rằng ông nằm trong 1% những người xuất chúng 

và bà đã đặt cược vào 1% đó. Bà Eve luôn rèn luyện cho con trai tính cam chịu, kiên 

cường khi đối mặt với thách thức. 

Trên con đường xây dựng sự nghiệp, tỷ phú Anh này đã gặp vô số thất bại. Tuy nhiên, 

châm ngôn trong kinh doanh của Branson là "Mặc kệ nó, làm tới đi". “Nếu bạn muốn lái 

máy bay thì hãy tới sân bay xin một chân pha trà; bạn muốn làm thiết kế thời trang thì xin 

vào làm nhân viên quét dọn ở công ty thời trang, hãy mở mắt thật to mà học việc", ông 

chủ tập đoàn Virgin nói. 

 

Ông chủ KFC 

Khởi nghiệp tuổi 65, 1009 lần thất bại để thành triệu phú 

Không sinh ra trong một gia đình giàu có, Harland Sander mồ côi cha năm 6 tuổi. Năm 

1896, cha ông Harland qua đời nên người mẹ phải lao động để trang trải cho gia đình. 

Vào cái tuổi lên 6, cậu bé Harland đã phải lo lắng việc chăm sóc cho các em nhỏ của mình 

và làm rất nhiều công việc bếp núc. Một năm sau đó cậu đã thành thạo một vài món ăn 

địa phương.  
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Trong suốt 30 năm sau, Sanders đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau, từ người điều 

khiển giao thông đến nhân viên đại lý bảo hiểm, nhưng trong suốt thời gian này, trình độ 

nấu ăn của ông vẫn không hề thay đổi. 

Năm 1930, Harland Sanders bắt đầu gắn bó với công việc nấu nướng mà ông yêu thích từ 

nhỏ. Đó là một quầy thức ăn đặt tại trạm xăng của khu phố Corbin.  

Khi đang làm việc tại trạm xăng, nhận thấy nhu cầu của hành khách dừng chân tại đây, 

ông đã nảy ra sáng kiến chế biến một món ăn tiện lợi để phục vụ cho đối tượng khách 

này. Và đó là món gà rán mà ông quen gọi là món thay thế bữa ăn ở nhà.  

Món gà của ông dần trở nên nổi tiếng khi tài xế truyền tai nhau và cuối cùng ông quyết 

định mở một nhà hàng 142 chỗ ở quán trọ bên cạnh trạm xăng. Với các sáng kiến của 

mình, quán ăn của ông ngày càng đông, món ăn của quán dần trở thành món đặc trưng 

của bang Kentucky. 

Năm 60 tuổi, đáng lẽ phải là tuổi được nghỉ ngơi và an hưởng niềm vui thì Harland 

Sanders một lần nữa va phải thất bại to lớn, tưởng chừng không gượng dậy được nữa. 

Nhưng một lần nữa ông lại làm lại từ đầu với việc sáng tạo thêm công thức gà rán mới.  

Ông kiên trì gõ cửa từng gia đình, từng cửa hàng và trổ tài chế biến món gà theo công 

thức mới này ngay trước mắt họ để mời chào cộng tác. Và phải sau 1.009 lần bị từ chối, 

ông mới nhận được cái gật đầu đầu tiên. Cứ kiên trì như vậy, đến năm 1964, ở tuổi 75 

ông đã có tới hơn 600 cửa hàng nhượng quyền kinh doanh gà rán thương hiệu của mình. 

Sau khi bán chuỗi cửa hàng của mình giá 2 triệu USD, “cụ” Sanders tiếp tục là Đại sứ của 

KFC - Kentucky Fried Chicken Corporation và được xếp là một trong hai người nổi tiếng 

được nhận diện nhiều nhất trên thế giới!  

 

Ngày nay, KFC là hệ thống nhà hàng phục vụ gà rán thành công và nổi tiếng thế giới 

với hơn 10.000 nhà hàng tại 92 quốc gia. 
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CEO Paytm 

Từ chàng trai nghèo khó lấy vợ trở thành tỷ phú USD 

Vijay Shekhar Sharma, nhà sáng lập và CEO Paytm từng chỉ kiếm được hơn 134 

USD/tháng. Hiện giá trị tài sản ròng của anh là 2,4 tỷ USD. 

Năm 27 tuổi, Vijay Shekhar Sharma chỉ kiếm được 10.000rupee (134,3 USD) mỗi tháng 

- mức thu nhập khiêm tốn khiến anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tượng để kết 

hôn. Thời điểm đó, Vijay Sharma sản xuất các nội dung di động thông qua một công ty 

nhỏ. 

“Gia đình của các cô gái không bao giờ gọi lại sau khi biết tôi chỉ kiếm được 10.000 

rupee/tháng. Và tôi trở thành một chàng trai không đủ tiêu chuẩn cưới vợ”, anh chia sẻ. 

Năm 2010, Sharma sáng lập công ty thanh toán kỹ thuật số Paytm. Paytm là một đại diện 

cho thế hệ những công ty khởi nghiệp của Ấn Độ bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán 

và tạo ra những triệu phú mới. 

Vào năm 2017, ông Sharma trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ. Dù vậy, ông Sharma vẫn có 

thói quen uống trà ở quán vỉa hè và thường đi bộ buổi sáng để mua sữa, bánh mì. Dù trở 

thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ vào năm 2017, nhà sáng lập Paytm vẫn thích uống trà ở một 

xe đẩy ven đường và thường đi bộ để mua sữa và bánh mì vào buổi sáng. Theo Forbes, 

hiện nhà sáng lập kiêm CEO Paytm - hãng thanh toán hàng đầu Ấn Độ - đang sở hữu khối 

tài sản 2,4 tỷ USD. 

Hơn một thập kỷ trước, Paytm được thành lập với tư cách là một công ty nạp tiền di động. 

Công ty này sau đó tăng trưởng rất nhanh sau khi Uber thông báo Paytm được chọn là 
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công cụ thanh toán nhanh của hãng tại Ấn Độ. Đến năm 2016, Paytm hưởng lợi lớn khi 

Chính phủ Ấn Độ loại bỏ tiền giấy có giá trị cao, điều giúp cho thanh toán điện tử tăng 

trưởng. 

Hiện nay, Sharma đã kết hôn và có một con trai. Tỷ phú 43 tuổi cho biết kể từ đó, anh 

không bao giờ nhìn về phía sau. 

Trong khi một số nhà phân tích thị trường lo ngại về việc khi nào Paytm sẽ có lãi, Sharma 

tự tin về sự thành công của công ty. Năm 2017, Paytm ra mắt ứng dụng thanh toán hóa 

đơn ở Canada và một năm sau đó vào Nhật Bản bằng ví di động. 

"Ước mơ của tôi là mang biểu tượng của Paytm đến San Francisco, New York, London, 

Hong Kong và Tokyo. Và khi mọi người nhìn thấy nó, họ nói - bạn biết không, đó là một 

công ty Ấn Độ", Sharma nói. 
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IV. LĂNG KÍNH CHUYÊN GIA 

 

Để tạo dựng và phát triển thành công một doanh nghiệp cần nhiều yếu tố: Nguồn lực (tài 

chính, con người…), Công nghệ (sản xuất, kỹ thuật…), Thị trường – xã hội, Tinh thần 

khởi nghiệp và cả những yếu tố mang tính truyền thống (gia đình, bạn bè…). 

Thực tiễn muôn vàn, nhưng doanh nghiệp muốn trường tồn phải dựa trên những nguyên 

tắc của khoa học quản trị và sự nhìn xa trông rộng. Lăng kính chuyên gia là phần nội dung 

tập hợp và chọn lọc những tổng kết, tri thức, định hướng mang tính phổ quát, khảo cứu 

thực tiễn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, để mang đến những gợi ý và góc 

nhìn sáng tỏ cho các doanh nghiệp trước con đường kinh doanh 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có nhiều người làm việc tốt với chuyên môn, công cụ và điều kiện tĩnh. Nhưng khi 

làm việc với nhau, với bài toán mục tiêu lớn và trong môi trường biến động.... lúc 

ấy đòi hỏi cần nhà quản trị có tư duy cao rộng, thiết lập và vận hành tổ chức tin cậy 

hiệu quả, dụng được phương pháp tầm vóc (cao hơn, xa hơn, mạnh hợn) vượt trên 

các kĩ năng riêng lẻ, sự hạn chế của các nguồn lực, thách thức của môi trường). 

- Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh 

 

https://intelmedia.vn/
https://www.facebook.com/groups/congdongsmesvietnam


 
  intelmedia.vn 

 

VBC – Cộng đồng SMEs Việt Nam | Chia sẻ tài liệu và kiến thức miễn phí          44 | P a g e  
 

44 

Đổi mới sáng tạo mở  

Doanh nghiệp toàn cầu hợp tác lại! 

 

 

 

Ông Nguyễn Tất Thịnh 

Chuyên gia chiến lược và xây dựng tổ chức, 

giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia 

 

 

 

Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) bản thân đã là một khái niệm mang nội hàm “tự 

tiến hóa”, tức tự điều chỉnh, tự tái thiết định nghĩa theo dòng chảy phát triển của cách 

mạng công nghệ 4.0 cũng như sự thay đổi trong nhu cầu của doanh nghiệp thời đại. 

Theo chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh, khi bàn về sự đổi mới, tri thức đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng: "Chúng ta phải canh tác cánh đồng não của mình theo luật nhân quả. Chúng 

ta mong muốn lúa, chúng ta phải gieo lúa, chuẩn bị cánh đồng để trồng lúa và những kiến 

thức của việc trồng lúa. Chúng ta mong muốn sự tăng trưởng và phát triển của doanh nhân 

thì chúng ta phải thực hành luật nhân quả - gieo cái gì, gặt cái đó. Đó là tri thức!" 

Đổi mới sáng tạo gắn liền với những thách thức, rào cản của khu vực, luật lệ, kỹ thuật 

công nghệ, sự cạnh tranh và những giới hạn mới. Bởi vậy, theo chuyên gia, khi thực hiện 

tiến trình Đổi mới sáng tạo mở, doanh nhân cần sở hữu ba chỉ số quan trọng: IE, CSR và 

MQ. 

Chỉ số đầu tiên mà doanh nhân cần có là IE (Intelligent Emotion) - Trí thông minh cảm 

xúc. "Nó thể hiện ở chất lượng: Chúng ta đã nghĩ cuộc sống như thế nào, chúng ta rung 

động với những thay đổi của tần số lạc quan ra làm sao, chúng ta đón đợi cái mới với một 

sự hào sảng", chuyên gia chia sẻ. 
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Chỉ số thứ hai mà tất cả doanh nghiệp cần lưu ý là CSR (Corporate social responsibility) 

- Trách nhiệm xã hội toàn diện. Khi vượt qua được tính vị kỷ, coi trọng quy luật win-win 

(cùng có lợi), doanh nhân sẽ giải quyết được những bài toán về lợi ích và thách thức. Điều 

này thể hiện càng thêm rõ ràng trong tiến trình hội nhập và mở cửa.  

Chỉ số thứ ba là MQ (Moral Qualification) - Chuẩn mực đạo đức. Chỉ số đạo đức đóng 

vai trò quan trọng khi xây dựng thương hiệu và vị thế của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn 

chung của toàn cầu. Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh khẳng định: Thương hiệu là tài sản 

giúp doanh nghiệp mở rộng phát triển và có được sự ủng hộ của xã hội. 

Bên cạnh 03 chỉ số quan trọng, chuyên gia cũng đề cập đến khái niệm "Phẩm chất kim 

cương của doanh nhân", đó là trở thành "một người đáng tin". 

Trở thành một người đáng tin có nghĩa là "nung nấu và lựa chọn con đường bằng tất cả 

sự chân thiện mỹ, bằng tính chuyên nghiệp, chuyên tâm, chuyên cần, bằng việc nói và 

làm đi đôi với nhau, bằng những điều tốt đẹp". Chữ tín đóng vai trò quan trọng trong mọi 

nền tảng kinh doanh đạo đức.  

Tất cả doanh nghiệp đều có chỗ định vị trên thị trường với 3 điều kiện. Một là hội tụ toàn 

bộ sự tử tế, lương thiện. Hai là tạo ra sản phẩm tiêu chuẩn bằng lao động quản trị chuyên 

nghiệp. Ba là giá trị hữu ích phổ biến toàn cầu. 

Cuối cùng, chuyên gia nhấn mạnh định hướng quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp 

trên hành trình phát triển, đổi mới sáng tạo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Không chỉ tạo ra tài sản, mà phải tạo ra di sản, tức là những giá trị tinh thần, học 

thuyết, luận điểm và những tiến bộ về tư tưởng để lại cho thế hệ sau".  
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Việt Nam – Singapore 

Thời điểm vàng để kết nối giao thương 

 

 

 

TS. Võ Trí Thành 

Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản 

lý kinh tế Trung ương 

 

 

 

 

Từ lâu, Singapore được biết đến là quốc gia có diện tích nhỏ bé nhưng nền kinh tế có tốc 

độ tăng trưởng và phát triển bậc nhất khu vực, mệnh danh là một trong bốn “con rồng 

châu Á”. Với thế mạnh là trung tâm tài chính và thương mại quốc tế, khoa học công nghệ, 

quốc gia này rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội đầu tư - thương mại.  

Đây là thời điểm vàng để Việt Nam và Singapore kết nối giao thương. Có 4 nhân tố lớn 

thu hút các doanh nghiệp Singapore quan tâm đến thị trường Việt Nam.  

Thứ nhất, Việt Nam hiện là một nền kinh tế đang phát triển và là một nền kinh tế mới nổi. 

Điều này có nghĩa là Việt Nam có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Singapore khai thác, 

khám phá để kinh doanh.  

Đáng nói, kinh tế Việt Nam đang có những bước tăng trưởng vững chắc trong thời gian 

qua. Hầu hết các chuyên gia kinh tế nước ngoài đều lạc quan khi nhận định về triển vọng 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian tới, bất chấp bối cảnh quốc tế còn nhiều khó khăn 

và tầng lớp trung lưu trong nước vẫn đang tiếp tục gia tăng.  

Thứ hai, Việt Nam còn nhiều hạn chế như giáo dục chưa thực sự phát triển, cần thời gian 

để cải thiện hạ tầng, nâng cấp môi trường đầu tư - kinh doanh,... Ngược lại, Singapore là 
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quốc gia có thể mạnh về các lĩnh vực: phát triển hạ tầng, logistics, tài chính ngân hàng, 

giáo dục, y tế, du lịch, công nghiệp hàng hải, hàng không vũ trụ…  

Do đó, đây sẽ là cơ hội kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Những 

điểm hạn chế của Việt Nam cũng chính là lợi thế với các doanh nghiệp khi mang những 

lĩnh vực thế mạnh sang đầu tư và phát triển.  

Thứ ba, Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới về thương mại và đầu 

tư. Hiện, thương mại về xuất - nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ trên GDP của Việt Nam là 

trên 200%. Nguồn vốn FDI đã trở thành bộ phận hữu cơ trong nền kinh tế Việt Nam, đóng 

góp khoảng 20% mỗi năm vào tổng vốn đầu tư Việt Nam.  

Việt Nam cùng Singapore là các quốc gia đi đầu khu vực hội nhập quốc tế thông qua việc 

ký kết và đàm phán hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Khi đầu tư vào Việt 

Nam, các doanh nghiệp Singapore nói riêng và nhà đầu tư nước ngoài nói chung sẽ có 

nhiều cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu vào các quốc gia mà Việt Nam có ký kết các 

hiệp định FTA như Bắc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN… 

Hai nước hiện đã có quan hệ đối tác chiến lược với các khuôn khổ hợp tác kinh tế chặt 

chẽ như Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21, Hiệp định khung 

về kết nối Việt Nam – Singapore, các Hiệp định về đầu tư, thương mại trong khuôn khổ 

ASEAN,… Vì vậy, môi trường kinh doanh của Việt Nam và Singapore khá tương đồng, 

tạo ra khuôn khổ pháp lý đầy đủ, chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh 

song phương có hiệu quả. Có thể nói, Việt Nam thực sự là trung tâm kết nối thương mại 

đầu tư toàn cầu với tất cả thị trường, các nhà đầu tư lớn nhất thế giới.  

Thứ tư, Việt Nam và Singapore là đối tác chiến lược sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. TS Võ 

Trí Thành khẳng định mối quan hệ này được bồi dưỡng và vun đắp từ thời Cố Thủ tướng 

đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu và những năm qua luôn phát triển tích cực.  

Bên cạnh đó, Việt Nam và Singapore đã và đang tạo dựng sự tin tưởng và tương trợ lẫn 

nhau, cũng như đưa ra những cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc tăng cường quan 

hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore và hợp tác chặt chẽ hướng tới cùng phục hồi 

sau đại dịch Covid-19. Tất cả các yếu tố trên giúp cho Việt Nam giữ vững lợi thế thu hút 

nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ Singapore. 
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Tính thẩm mỹ 

trong thương hiệu hội nhập 

 

 

 

Ông Nguyễn Hoàng Phương 

Chủ tịch IMCE Global 

Chuyên gia phát triển thương hiệu 

 

 

 

Một thương hiệu hội nhập không sử dụng từ ngữ “người tiêu dùng, khách hàng”, 

mà xem họ là “người tham gia và cộng hưởng”. 

Gây dựng một thương hiệu đã khó. Giữ và phát triển thương hiệu khó hơn bội phần. Đó 

là một nỗ lực tổng hòa, đòi hỏi tuân thủ những quy trình bài bản. Trách nhiệm này không 

phải của riêng ông chủ (COB) hay nhà điều hành (CEO), mà mỗi thành viên trong tổ chức 

đều phải nhận thức rõ nét về bổn phận của mình trong đó. 

Khi nói tới thương hiệu và chiến lược tiếp thị hỗn hợp, nhiều doanh nghiệp quen với mô 

thức 4P (Product - Price - Place - Promotion) hoặc 7P (4P cơ bản và có thêm People – 

Process - Phylosopy). 

Thực tế, thương hiệu có tính hội nhập 

thường dùng một dạng mô thức nữa để 

tạo nên tính thẩm mỹ trong tiếp thị. 

Trong đó, sự trải nghiệm, sự khác biệt 

được đề cao trên nền tảng sản phẩm và 

dịch vụ thực sự ưu trội. Đó là mô thức 

3P: People (Con người), Purpose (Mục 

đích) và Participation (Sự tham gia). 
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Con người là đối tượng trung tâm của thương hiệu 

Các nhà điều hành hiểu rằng thương hiệu chỉ tồn tại được và phát triển thành công khi tập 

trung vào khách hàng mục tiêu trong từng cộng đồng khác nhau. 

Trong mô thức 3P, “People -  con người” mang trong mình một sắc thái phong phú và đa 

dạng hơn nghĩa của từ ngữ. Dữ liệu về nhân khẩu, tần suất, lượng mua và phương pháp 

giao dịch sẽ giúp khắc thêm những dấu ấn với khách hàng của mình, tạo ra một thương 

hiệu mang tính trải nghiệm cao. 

Một khách hàng bước vào một tiệm 

cà phê, được nhân viên phục vụ chào 

hỏi thân thiện, nhớ tên mình, không 

cần hỏi đã biết được khẩu vị của 

mình thế nào, được mang ra tất cả 

những thứ mình cần với một cảm 

giác dễ chịu. Lúc sau, vị khách sang 

cửa hàng tiện ích gần đó, nơi không 

ai biết mình là ai, một lời chào hỏi cũng không có, thanh toán tiền không một lời cảm ơn.  

So sánh và lòng bảo dạ: “Tiệm cà phê đang ý thức tạo nên một thương hiệu trải nghiệm, 

cửa hàng tiện ích kia đang vô thức xây dựng một thương hiệu ‘bình dân vụ’- đến cũng 

được mà không đến càng tốt”. 

Càng hiểu rõ, ghi nhớ và phân tích thông tin của khách hàng sâu sát, doanh nghiệp sẽ tạo 

ra năng lực đáp ứng tốt hơn mong muốn của họ. Một thương hiệu có tính thẩm mỹ là một 

thương hiệu cho người ta cảm giác được quan tâm, thấu hiểu và chung thủy. 

Mục đích vì những khát vọng tốt đẹp 

Người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn, đòi hỏi nhiều hơn và sự trung thành ngày 

càng giảm. Họ sẽ gắn bó nếu tính mục đích của thương hiệu trùng với khao khát cá nhân 

của chính họ. Vì ai cũng muốn cống hiến, trở thành một công dân tốt, được đánh giá cao 

trong mắt những người khác. 
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Thương hiệu bền vững có mục đích cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và cam 

kết mạnh mẽ để thay đổi cộng đồng theo hướng tốt đẹp hơn. 

Báo cáo của Deloitte, Edelman và Havas Media cho thấy chỉ 6% người tiêu dùng chấp 

nhận tính mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là lợi nhuận cho cổ đông; 90% sẽ tẩy chay 

những thương hiệu thiếu trách nhiệm; 91% sẽ chuyển sang sử dụng hàng hóa của thương 

hiệu khác có mức giá và chất lượng tương đương nhưng có đạo đức, trách nhiệm kinh 

doanh, thân thiện với cộng đồng. 

Sự tham gia mang tính chất cộng hưởng 

Hàng tối, cha mẹ đọc cho con nghe chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng, Buratino, các 

nhân vật hoạt họa. Việc này khác với việc bố mẹ đưa các con tới công viên, để các con 

được ngạc nhiên, được phấn khích khi tận mắt chiêm ngưỡng. Việc tham gia trực tiếp và 

trải nghiệm tính mục tiêu của một thương hiệu thực ra là một. 

Các hình thức và công cụ quảng bá ngày càng nhiều, bùng nổ trong thời kỳ số hóa và cái 

gì cũng đều thông minh - “smart”. Tuy nhiên, nếu khách hàng chủ động tham gia sự kiện 

do doanh nghiệp tổ chức, họ sẽ được trải nghiệm sự cải tiến của các sản phẩm, hiểu tầm 

nhìn và lộ trình phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta đang tạo ra những không gian để 

có thể “trò chuyện” với nhau, thông điệp biến thành trải nghiệm dễ nhớ và tạo ra sức ảnh 

hưởng mạnh mẽ. 

Thuật ngữ “kỷ nguyên của sự tham gia và cùng cộng hưởng” được đưa ra bởi John 

Schwartz, CEO của Sun Microsystems vào năm 2005. Giờ đây thuật ngữ này đang dẫn 

dắt những thay đổi lớn trong quy trình xây dựng thương hiệu. 

Một thương hiệu hội nhập không sử dụng từ ngữ “người tiêu dùng, khách hàng”, mà xem 

họ là “người tham gia và cộng hưởng”. Lúc trước là giao dịch, bây giờ là tương tác; lúc 

trước là lợi nhuận, bây giờ là niềm vui. 
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V-commerce  

 Tương lai của thương mại điện tử 

 

 

 

Ông Jimmy Le 

Giám đốc Vận hành của VR PLUS 

Chuyên gia về Metaverse, AR, VR, Blockchain 

 

 

 

Ngày nay, ứng dụng 3D và công nghệ thực tế ảo (VR) phát triển ngày một nhanh chóng. 

Hai tiến bộ công nghệ tạo ra trải nghiệm mua sắm trên không gian ảo thương mại điện tử, 

hay còn được biết đến là v-commerce (thương mại thực tế ảo). 

Khởi nguồn từ e-commerce 

Ra đời vào những năm 90 với sự xuất hiện của Minitel ở Pháp, thương mại điện tử (e-

commerce) hay bán hàng trực tuyến là một phương tiện kỹ thuật số với mục đích vận 

hành giao dịch thương mại ở một khoảng cách xa. Giao dịch thẻ tín dụng đầu tiên diễn ra 

ở Mỹ vào năm 1994 bằng việc Phil Brandenberger mua album của Sting với giá 12.48 

USD. 

Kể từ đó, e-commerce đã tiếp tục phát triển và những con số ngày nay đã tự nói lên tất 

cả. Theo nghiên cứu mới của Mastercard, chi tiêu cho bán lẻ trực tuyến trên khắp thế giới 

trong năm 2020 đã tăng khoảng 900 tỷ USD. Nói cách khác, cứ mỗi 5 USD chi tiêu cho 

bán lẻ thì thương mại điện tử chiếm khoảng 1 USD, tăng từ tỷ lệ trước đó là 1/7 vào năm 

2019. 

Ở Việt Nam, theo khảo sát về hành vi mua sắm trực tuyến được Lazada thực hiện với sự 

hợp tác của đối tác nghiên cứu thị trường Milieu, 81% người Việt Nam khi được hỏi cho 
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biết họ xem việc mua sắm trực tuyến là một thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Tỉ lệ 

người mua sắm trực tuyến ít nhất một lần mỗi tuần đạt mức 59%. 

Các nền tảng thương mại điện tử “mở cửa” 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, vì thế 

những Amazon hay Shopee tiếp cận một lượng người mua hàng rất rộng. Khách hàng có 

thể mua những gì họ muốn ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ đâu. 

 

Theo báo cáo của BCG.com và foxintelligence, gần như 8/10 người dùng internet mua 

một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua một trang thương mại điện tử. Cơn sốt thương mại 

điện tử đang diễn ra và đã chứng kiến mức tăng trưởng 29% trong thời gian nghỉ dịch 

trong năm 2020. 

Tuy nhiên, e-commerce cũng có những hạn chế nhất định. Nhược điểm chính liên quan 

đến việc đánh giá vật lý và phân loại sản phẩm tại thời điểm mua hàng. Với một vài bức 

ảnh và chút thông tin ít ỏi về đặc tính sản phẩm, khách hàng khó có được sự hình dung 

chuẩn xác về sản phẩm đó. 

Do đó, khách hàng có thể mất cảm giác về trải nghiệm mua sắm bởi thiếu nhận thức trực 

quan và xúc giác về sản phẩm. Đây thực sự là một rào cản mua hàng. 
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Ưu điểm của v-commerce 

Các nhãn hàng đang sử dụng v-commerce (virtual commerce) như một chiến lược phát 

triển mối quan hệ tin cậy mới với khách hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách 

hàng. Những thương hiệu cao cấp như Dior, Chanel hay D&G đều đã đã ứng dụng và 

khai trương các phòng trưng bày ảo. Tất cả các giải pháp công nghệ ảo đưa khách hàng 

vào thế giới riêng của thương hiệu và mang đến cho họ trải nghiệm sáng tạo, độc đáo. 

 

Khác với sự mơ hồ về sản phẩm của e-commerce, thực tế ảo tích hợp trong v-commerce 

cho phép người dùng trải nghiệm mua sắm ảo hoàn toàn, như thể người tiêu dùng đang ở 

trong cửa hàng để mua và có quần áo ngay trước mắt mình. Tựu chung lại, v-commerce 

cho phép người dùng hình dung rõ nét và chi tiết hơn về sản phẩm, đồng thời hiểu rõ hơn 

về chức năng của nó. Bên cạnh đó, nếu được kết hợp cùng với công nghệ AR, khách hàng 

còn có thể thử sản phẩm trước khi mua bằng cách mặc lên người bộ đồ hay đeo chiếc 

đồng hồ, kính mắt lên trước khi mua. 

Việc bán và giới thiệu các sản phẩm bất động sản cũng đã vướng phải rất nhiều rào cản 

tiếp cận khách hàng trong thời kỳ giãn cách xã hội. Ứng dụng sa bàn ảo VR trong việc 

quảng bá các lợi thế cạnh tranh của mỗi dự án, và tư vấn sản phẩm bất động sản cũng như 
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nội thất cho người tiêu dùng và nhà đầu tư đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho 

các đơn vị phân phối bất động sản cũng như chủ đầu tư. 

Nhìn về tương lai, các cửa hàng sẽ là một 

sự kết hợp hài hòa cả vật lý và kỹ thuật 

số (phygital). Chanel là một ví dụ hoàn 

hảo. Hãng thời trang đã kết hợp giữa kỹ 

thuật số và vật lý trong một dự án tích 

hợp gương ảo tại chi nhánh của họ ở 

Paris vào đầu năm 2020. 

Thế giới vật lý cũng đang được tích hợp vào thế giới kỹ thuật số bằng các phương tiện hỗ 

trợ nâng cao mà không cần rời khỏi môi trường ảo. Trên showroom bán và giới thiệu sản 

phẩm ảo có thể kết hợp tương tác với một trợ lý ảo. 

Trợ lý ảo này sẽ hướng dẫn khách hàng đưa ra lựa chọn tốt nhất trên showroom ảo, như 

một nhân viên bán hàng tại điểm bán vật lý. Thậm chí khách hàng có thể thực hiện một 

live video call với một nhân viên bán hàng thật để giúp mình trong quá trình mua hàng. 

Nói một cách đơn giản, v-commerce có thể được ứng dụng linh hoạt nhằm hiện thực hóa 

phygital. 

Thách thức với v-commerce 

Bất chấp sự hưởng ứng của người tiêu 

dùng và thậm chí cả các nhãn hàng, các 

nhà bán lẻ vẫn tương đối thận trọng trong 

việc sử dụng công nghệ mới. Thách thức 

nằm ở khả năng thích ứng với sự phát triển 

của xã hội tiêu dùng và sự hiểu biết về môi trường công nghệ ảo. Về phía người dùng, họ 

cũng đã báo cáo một số điểm xung đột, chẳng hạn như giao diện thiếu thân thiện với người 

dùng, thời gian tải xuống lâu và một số trục trặc nhất định. 

Từ góc độ nhà cung cấp, chi phí đôi khi vẫn cao và công nghệ vẫn đang phát triển nên 

không thể tránh được những sai số. Thậm chí kính VR (VR headset) cũng sẽ còn phải 
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vượt qua nhiều chặng đường phát triển nữa mới có thể đem lại trải nghiệm thực sự ấn 

tượng và dễ chịu cho người dùng. 

Nhìn nhận thực tế, với đại đa số người sử dụng các nền tảng thương mại điện tử, thuật 

ngữ “v-commerce” vẫn còn tương đối xa lạ. V-commerce đang trong giai đoạn đầu phát 

triển và được dự đoán sẽ hình thành những nhu cầu mới trong hành trình mua sắm. Đặc 

biệt, v-commerce sẽ là thành tố quan trọng để thực hiện hóa hệ sinh thái web3.0 và 

metaverse. 

 

 

 Theo số liệu trích dẫn từ VR PLUS, quy mô thị trường Thực tế ảo tăng cường (AR 

– augmented reality) và Thực tế ảo (VR – virtual reality) toàn cầu được dự báo sẽ 

tăng lên 125,19 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2024, với tốc độ tăng trưởng trung 

bình năm (CAGR – compound annual growth rate ) trên 35%. 

Nghiên cứu của Get App 2020 chỉ ra 45% người được hỏi nói rằng họ có khả năng 

mua nhiều hơn với các thương hiệu cung cấp các tương tác sản phẩm và dịch vụ 

bằng cách sử dụng công nghệ nhập vai. 
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V. SỨC MẠNH CỦA THÔNG TIN 

 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gia tăng, các doanh 

nghiệp trên thế giới và Việt Nam luôn tích cực tìm hiểu, tổng hợp thông tin và tìm kiếm 

những cơ hội trong thị trường.  

Những tấm gương thành công trong kinh doanh, bên cạnh tầm nhìn dài hạn và khả năng 

quản trị, việc ra quyết định dựa vào những thông tin chuẩn xác là điều rất quan trọng. 

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ thời gian và nguồn lực để tự khảo sát 

chuyên sâu. Việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin cũng thường bị giới hạn.  

Với mạng lưới kết nối doanh nghiệp cùng các đối tác, chuyên gia tâm huyết, Intel Media 

& Consulting có những điều kiện thuận lợi để nghiên cứu và tổng hợp thông tin thị trường 

với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác cùng nhận định tin cậy từ những nhà chuyên môn. 

Báo cáo thị trường ngành nghề là giải pháp phân tích thị trường phù hợp và tối ưu cho 

doanh nghiệp đang định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở, giải quyết các thách thức 

và kết nối với cộng đồng. 
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Về Intel Media & Consulting 

Intel Media & Consulting là tổ chức tư vấn doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam trực 

thuộc tập đoàn IMCE, có sứ mệnh kiến tạo và chuyển giao các giá trị - giải pháp đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn của doanh nhân và doanh nghiệp SMEs trong bối cảnh quản trị hiện đại. 

Các lĩnh vực tư vấn – cố vấn chính của Intel Media & Consulting tập trung vào hoạch 

định chiến lược và thiết kế các giải pháp Thương hiệu – Truyền thông đa phương tiện cho 

doanh nghiệp. 

Chuyên gia của Intel Media & Consulting giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận diện và 

làm sâu sắc lợi thế cạnh tranh thông qua việc định chuẩn, thiết kế và nâng cấp không gian 

thương hiệu. 

Qua nhiều năm kinh nghiệm và hàng trăm các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước, Intel Media & Consulting sở hữu kinh nghiệm sâu sắc trong năng lực tư 

vấn, luôn nỗ lực với sứ mệnh cải thiện và giúp sức thương hiệu Việt Nam vươn xa trải 

rộng. 

Tầm nhìn của Intel Media & Consulting là trở thành trụ cột trong lĩnh vực tư vấn thương 

hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam, đi đầu và tiên phong trong đổi mới sáng tạo mở, 

hội nhập sâu với thế giới. 

 

Các sản phẩm và dịch vụ chính của Intel Media & Consulting: 
 

 Tư vấn định hướng xây dựng thương hiệu 

 Chuyên gia định vị và phát triển dự án thương hiệu 

 Xây dựng bộ nhận diện và tái thiết điểm chạm thương hiệu 

 Khóa học online chuyên sâu từ ABE Academy 

 Truyền thông thương hiệu trên trang tin điện tử Trituemoi.vn 

 Đặt logo quảng bá thương hiệu thông qua các sự kiện do công ty tổ chức 

 Group Couching “Thương Hiệu Tinh Hoa” 
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Bộ giải pháp Báo cáo thị trường ngành nghề 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gia tăng, các doanh 

nghiệp trên thế giới và Việt Nam luôn tích cực tìm hiểu, tổng hợp thông tin và tìm kiếm 

những cơ hội trong thị trường. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ thời gian 

và nguồn lực để tự khảo sát chuyên sâu. Việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin cũng thường 

bị giới hạn.  

Đối với đa số doanh nghiệp, báo cáo thị trường chỉ phát huy được giá trị cao nhất khi hội 

tụ đầy đủ các yếu tố: thông tin có tính chính xác cao; số liệu chi tiết, bám sát lĩnh vực hoạt 

động của ngành; nội dung có tính cập nhật mới và đặc biệt có lời khuyên của chuyên gia 

uy tín để hỗ trợ nhà quản trị/ người phụ trách có căn cứ đề ra những quyết định hoặc hành 

động phù hợp. 

Hiểu được điều này, Intel Media & Consulting cùng các đối tác đã chính thức ra mắt “Báo 

cáo thị trường ngành nghề”, sản phẩm nghiên cứu thị trường đặc biệt được thực hiện bởi 

đội ngũ chuyên viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm và sự hợp tác của các chuyên gia, 

nhà quản trị hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. 

 

Báo cáo thị trường ngành nghề mang lại lợi ích chi phí tối ưu cho doanh nghiệp 
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Báo cáo thị trường ngành nghề bao gồm 4 phần chính:  

Phần 1 cung cấp thông tin tổng quan và số liệu giúp người đọc nhận định xu hướng vĩ 

mô của tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới, diễn biến hoạt động tài chính – 

chứng khoán, biến động của các chính sách, thị trường và những tác động cụ thể đến 

ngành nghề hiện tại. 

Phần 2 cung cấp số liệu và đánh giá tình hình thị trường ngành hàng chuyên sâu; phân 

tích bối cảnh và chuyển động của xu hướng đến các doanh nghiệp.  

Phần 3 là sự tổng hợp, chọn lọc những tin tức thị trường quan trọng của ngành hàng mà 

doanh nghiệp cần lưu tâm, đồng thời khuyến nghị một số sự kiện, hội thảo, chương trình 

kết nối trong ngành mà nhà quản trị nên tham dự.  

Phần 4 là diễn giải, phân tích chuyên sâu về những số liệu thể hiện trong báo cáo, đồng 

thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể và mới nhất từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh 

vực.  

Ưu điểm của “Báo cáo thị trường ngành nghề” so với các báo cáo khác là tính cập nhật 

nhanh chóng xu thế và số liệu mới nhờ việc không ngừng nghiên cứu thông tin, thu thập 

ý kiến của chuyên gia và định kỳ xuất bản 2 tuần 1 lần. Báo cáo đáp ứng nhanh chóng 

nhu cầu phân tích và định hướng của bộ phận marketing và các phòng ban khác trong 

doanh nghiệp với chi phí tối ưu.  
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Các báo cáo được Intel Media & Consulting triển khai thực hiện trước đó đã nhận được 

nhiều phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước. “Báo cáo thị 

trường ngành nghề” là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng hợp nguồn thông 

tin tin cậy, được đánh giá có nội dung dữ liệu minh bạch và có tính chính xác cao.  

Báo cáo chắt lọc thông tin bổ trợ giá trị mà các doanh nghiệp đang thiếu, không có thời 

gian hoặc phương pháp nghiên cứu.  

Doanh nghiệp nhanh chóng có dữ liệu để đối chiếu các nguồn thông tin trước khi đưa ra 

những định hướng kinh doanh mới. Từ đó, báo cáo sẽ giải quyết một phần không nhỏ nhu 

cầu chiến lược trong hoạt động điều hành của doanh nghiệp. 

Thông tin Báo cáo thị trường 

ngành nghề được công bố trên 

trang baocaothitruong.vn 

Nội dung báo cáo mang tính 

ứng dụng cao, có thể sử dụng 

cho nhiều mục đích: định hình 

thông tin chiến lược cho lãnh 

đạo, áp dụng tài liệu để hỗ trợ 

triển khai công việc hàng 

ngày của các nhân sự 

phòng/ban.  

Do đó, ngoài mục đích cung cấp thông tin, tri thức cho người đọc là doanh nghiệp và giới 

nghiên cứu, báo cáo còn được kỳ vọng như một kênh thảo luận và đối thoại chính sách 

hữu hiệu với các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý kinh tế, doanh nghiệp. 

Để đăng ký nhận báo cáo thị trường và các thông tin hữu ích, Quý doanh nghiệp vui 

lòng truy cập:   

Website: www.baocaothitruong.vn 

Email: hotro@baocaothitruong.vn 

Hotline: 0889.099.997 
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------------------------------------------- 

BÁO CÁO “BUSINESS AHEAD 2023” 

Tài liệu được tổng hợp bởi Intel Media & Consulting - Tổ chức tư vấn doanh nghiệp 

chuyên sâu, kiến tạo và chuyển giao các giá trị - giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tiễn của 

doanh nhân và doanh nghiệp SMEs trong bối cảnh quản trị hiện đại.. 

Tài liệu này chỉ được sử dụng để nghiên cứu và tham khảo. Không buôn bán, sao chép 

hay sử dụng cho mục đích thương mại. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Intel Media & Consulting  

NV 8.1 khu đô thị Green Park - 319 đường Vĩnh Hưng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

Hotline: +84 889 099 997  

Email: info@intelmedia.vn 

Website: https://intelmedia.vn/ 
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